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Ümumiyyətlə, danışıq dilində səs birləşmələri, insanın bioloji təbiətindən asılı olaraq, müxtəlif aspektlərdə və ya mövqedə olur. Dilçi alimər bu
cür mövqeli dəyişmələrə fonetik hadisələr deyirlər. Dilin yaranma təbiətinə
görə səslər insanın orqanında tələffüz zamanı maneəsiz və maneəli olur. Adil
Babayev dili ilə desək, “nitq axını zamanı danışıq üzvləri sürətlə, tez-tez
müxtəlif hərəkətlər edir. Hər bir səsin öz tələffüz məxrəci olduğu üçün danışıq üzvləri tez-tez müxtəlif cür qurulub-sökülür”(1.226). Doğrudur, səslər
müxtəlif çalarlıqda səslənir, amma tələffüz orqanlarında, xüsusən qırtlaq,
ağız və burun boşluğunda “qurulub-sökülür” yolu ilə yox, açılıb-qapılma
yolu ilə yaranır. Bu fizioloji prosesdir, sürətlə həyata keçirilir və insanın
təfəkkürü ilə sıx əlaqədardır.
Dil də insan kimi canlıdır. İnsan həyatı dəyişdikcə dildə dəyişiliklər
yaranır. Xüsusən, fizioloji cəhətdən bizdən asılı olmadan, müxtəlif simptomlar üzə çıxır. Əgər biz ilk insan tələffüz aspektlərini XXI əsrin tələffüz
norması ilə müqayisə edə bilsəydik, bunu aydın sezə bilərdik. Əsrlər boyu
insanın antropologiyası ətraf mühitin təsirindən dəyişib və onun fizioloji
xüsusiyyətləri də söz informasiyaların çoxalması hesabına mürəkkəbləşərək
yeni dəyişimlərə səbəb olmuşdur. İnsan yaşadıqca yeni-yeni kəşflər edir. O,
özünün yaşam tərzini yaxşılaşdırmaq üçün yeni əşyalar icad edir və onlara
ad verir. Bu da sözdür. Söz sənəti də insana bağlıdır. O da onu daimi yaradır,
yaratdıqca yeni-yeni tələffüz prosesləri meydana çıxır. Səsdən sözə doğru
inkişaf edən insan və onun tələffüzü də dəyişib inkişaf etmişdir. Bu inkişaf
prosesində səs axını da ilkin məcarəsini çox vaxt itirir- rəvanlıqdan maneəyə
doğru inkişaf edir. Səslərin rəvan, zəncirvari bir-birilərini tamamlaması
tarixən olmuş, deyərdim ki, ilk insan tələffüzündə tam aydınlıqla sait-samit
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və samit-sait , sonralar genişlənərək, samit-sait-samit və ya sait+samit+sait
formalarında olmuşdur. Burada bir vacib məsələni də unutmaq olmaz. O da
ki bundan ibarətdir ki: əgər samitdən sonra qalın səs gəlirsə və ya incə səs
gəlirsə, bu cür sözlər rəvan sözlər olur. Bizim fikrimizcə belə rəvanlıq, elə
uyuşmadır, yəni heç bir maneəsi olmayan tam uyuşmadır və tarixən ik insan
tələffüzünün məhsuludur- desək, yanılmarıq. Bu fonetik birləşmələr, demək
olar ki, bütün bəşər dillərinə aiddir.
Bilməliyik ki, “fonem” ifadəsini dilçiliyə ilk olaraq, Boduen de Kurtene gətirmişdir. O, bu termini Fransız müəndisi Avvedən götürmüşdür.
Mühəndis mexanikada kiçik hissəcikləri “fonem” adlandırmışdır. Boduen de
Kurtene fonem-danışıq səsinin bir kiçik hissəsi olduğunu yazmışdır. Sonrakı
alimlər fonem haqqında müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Bunlardan P.S.Kuznetsov, V.N.Sidorov və onların ardıcılları T.V.Bulikina, K.V.Qorşkov,
N.A.Yeskova, V.V.İvanov, İ.S.İlinskaya, K.A.Klimov, L.V.Şerba və onun
yetirmələri L.R.Zinder , M.İ.Matuseviç və s. Azərbaycan alimləri də fonetik
hadisələr haqqında öz tövsiyələrini vermişlər. İlk dəfə bu haqda B.Çobanzadə XX əsrin əvvəllərində (1924-cü ildə) Azərbaycanda “Əlifba”
komissiysının sədri olduğu vaxtdakı “Türkcənin səs uyuşması qanunu” adı
altında fonetik proseslər haqqında qiymətli fikir söyləmişdir. Sonralar
Ə.Dəmirçizadə bu məsələyə toxunmuş və doğru olaraq, “fonem”in təkcə fonetik əlamətini yox, onun qrammatik əlamətlərindən bəhs edərək 7 xüsusiyyəti bəyan edir: 1. Fonem dilin müstəqil bir həlqəsidir; 2. Fonem sözdən ayrı deyil, ancaq söz daxilində ola bilən mənalı dil vahididir; 3. Fonem
dilin məna yarada bilən ən kiçik vahididir; 4. Fonemlər sistemi hər bir dilin
məxsusi əlamətlərinə görə müəyyənləşir; 5. Bir fonem bir səsdən, iki səsdən,
hətta üç səsdən ibarət ola bilər (burada səslə-hərf arasında fərqləri müəllif
nəzərə almayıb-prof.M.Məmmədov), yəni monoftonq, diftonq, triftonq
nəzərdə tutulur. Bu barədə sonrakı səhifələrimizdə geniş izah verilir; 6.
Sözdən, ifadədən və daha bir sıra başqa şəraitdən asılı olaraq, bir fonem, digər bir fonem çalarlığında işləndikdə yəni bir fonem formalaşması mümkündür; 7. Fonemlər silsiləsi qarşılıqlı cütlükdən ibarətdir( 2.35). adil Babayev
qeyd edir ki, “danışıq səsi ilə fonemi eyniləşdirmək olmaz”(1.222). Məncə,
ətraf mühitdə eşidilən səs ilə fonemi eyniləşdirmək olmaz. Insanın danışıq
səsinə Boduen de Kurtene (İvan Aleksandroviç-ruslar onu belə adlandırmışlar) –prof. M.Məmmədov). konkret olaraq, fonem adlandırmışdır. Bəli, danışıq prosesində hər bir fonem sözlərdə zəifləyə bilər, əgər vurğulu hecanın
(saitlər) səsində uzaqdırsa, samitlər cingiltili və ya karlaşa bilər, amma bu
səslər öz fonemlərində qalırlar, hətta əlamətlər belə dəyişsə. Nə dərəcədə
doğru olar ki, Adil Babayev yazır ki, “müxtəlif əlamətlərlə danışıq səsləri
fonemlərdən fərqlənir”.
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Adil Babayev danışıq səslərinin xüsusiyyətlərini: ədəbi dilin normasında görür. Amma elə dillər var ki,ədəbi dili yoxdur və belə dillərdə bilinməyən ədəbi dil qanunları hardan ola bilər?
Axı biz ümumi diçilikdən söhbət açırıq. Burada məhdudiyyət olmamalıdır. Məsələn, Türk dil ailəsinin Qıpçak yarımqrupuna daxil olan Kazak dili.
Bu dilin nə dialekti və nə də şivəsi var. Görəsən, ədəbi dilin hansı dəqiq
qanunları var ki, Adil Babayev yazır: “Bəzi fonetik hadisələr də vardır
ki,tarixən sabitləşərək qanuna keçir: ahəng qanunu, cingiltiləşmə, karlaşma
və s.” Deməliyəm ki, birinci “ahəng qanunu”- ifadəsini işlədən Adil müəllim
bilməlidir ki, bu qanun deyil və fonetik hadisəyə dəxli yoxdur. əslində, səs
birləşmələrində rəvanlıq və rəvan hava axarlığı, həm fizioloji və həm də
akustik cəhətdən dilin incəliyindən, nəfəsin rəvan axınına dəlalət edir. Belə
ki, qalın saitlər və ya incə saitlər söz sırasında bir qaydada düzülüb insanı təbiətindən, onun bioloji strukturundan, doğulan və yaranan səs qaydalarıdır.
Bu proses tədricən yaranır və insan yaşadıqca tələffüz telləri də inkiaf edib
formalaşır. Insan sərbəst nəfəs alır və asan danışır. Bu prosesin bütün dillərə
aidiyyəti yoxdur.
Adil Babayev yazır ki, “kombinator hadisələrin çox vaxt ədəbi dil
normasına çevrilə bilmədiyi üçün onları orfoqrafiyada məqbul saymaq
olmaz. Belə ki, gəlillər, irbahim, istəkan və s. şəkildə yazmaq olmaz (2.227).
Əlbəttə, bu sözlər danışıq dilində tez-tez eşidilir və bu tipli sözlər bu
formada dilin orfoqrafiyasına girməz və salınmaz. Niyə? Çünki dillərdə
alınma sözlər mövcuddur və bu alınmalar da əşyalar vasitəsilə bir dildən
başqa dilə keçir-yurdlaşır. Sözlər də alan dilin qanunlarına tədricən tabe olur,
vətəndaşlıq hüququ qazanır və tam uyuşmasa da, natamam uyuşma yaradır.
Bu cür gediş dillərdə “fonetik hadisə” yox, “fonetik proses” yaradır. Alimlər
belə gedişə Kombinator hadisələr adlandırılır və buraya da hadisələrin
(əslində proseslərin) aşağıda adları çəkilən növləri daxil edilir: Assimilyasiya
(lat.-assimilatio-uyuşma), dissimilyasiya (lat.-fərqləşmə), səs düşümü, səs
artımı, səslərin yerdəyişməsi və sairlər tələffüz prosesində gedən fonetik
xüsusiyyətlərdir ki, bunlar da müxtəlif dillərdə müxtəlif formalarda olur.
Görkəmli alim A.Axundov doğru olaraq, yazıb ki, “nitq zamanı səslərin
işlənmə yeri və bir-birilə qovşuluğu onların bəzi dəyişiliklərə uğramasına
səbəb olur. Bu və ya digər səsin tutduğu mövqedən asılı olaraq və başqa
səslərin təsiri ilə digər səslərlə əvəzlənmələri fonetik dəyişmə hesab olunur.
Başqa sözlə, danışıq səslərinin keyfiyyətində əmələ gələn dəyişiliklər, daha
doğrusu, başqa səslərlə əvəzlənmələri onların linqvistik vəzifəsinə, yəni
morfemləri fərqləndirmək və tanıtmaq vəzifəsinə mane ola bilmir”(A.73-74).
Xatırlatmalıyam ki, “dilçiliyə giriş”, birinci, “ümumi diçiliyin”
başlanğıc hissəsidir və bu fənni yazarkən müxtəlif sistemli dillərin
materiallarından istifadə edirlər və konkret nəticəyə gəlirlər. Məsələn,
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Azərbaycanın Muğan ərazilərində yaşayan insanların dilində “stəkan” yox,
“istəkan”, “Ramazan” əvəzinə “İramazan” formalarını eşidəcəyik. Niyə?
Çünki burada yaşayan xalqın daxilində yaşayan dil qanunudur. Bu
şəxslərdən asılı olmayaraq, “i” səsini irəlidə (öndə) tələffüz edər. Məgər bu
ədəbi dilin qanunudur?! Əlbəttə, yox, Azərbaycan ədəbi dili Bakı, Şamaxı
dialekti bazasında yaranandan əvvəl Azərbaycan xalqı r,z,s və başqa səslərlə
başlanan alınma sözlərə “i” səsini artırılır. Bunu Ə.Sabirin ilkin şeirində də
görürük:
Orucu tutdum iramazanda
Molla da döyür yazı yazanda
Burada, Ramim-İramim, Ramazan-İramazan formasında deyilməsi səs
artımı ilə başa gəlir. Səs artımına proteza deyilir. Proteza hadisəsi müxtəlif
dillərdə müxtəlif formalarda özünü göstərir, məsələn, rus dilində восемь
(səkkiz)- осеть, fransız dilində esprit ∠latınca spiritum və s.. Deməliyəm ki,
səs artımı 4 cür olur: proteza, epenteza, epiteza, lyezon. Bunlar da öz növbəsində dilin fonetik proseslərində zərrə qədər də olsa rolları vardır.
Məsələn, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, sözün əvvəlinə səs artırılmasına proteza; sözün daxilində səslərin artırılmasına epenteza deyilir. Bunu A.Axundov dürüst izah edir: Azərbaycan dilində ərəb və ya fars dillərindən keçmiş
bir çox sözlərdə yanaşı gələn iki sait arasına tələffüzdə artırılan samitlər bu
prosesə misal ola bilər: ailə ayilə, aid ayid, nail nayil, qail qayil və s.
(2.səh.80)
Qaldı ki, epiteza prosesi fonetik və morfoloji xüsusiyyətlərlə əlaqədar
olaraq, söz sonuna səs artırmaqla yaranır. Məsələn, məlum olduğu üzrə,
Azərbaycan dilində iki sait yanaşı gələ bilmədiyindən saitlə bitən ismə saitlə
başlayan şəkilçi artırıldıqda, sözün sonunda y, n, s samitlərindən biri əlavə
edilir: alma-alma+y+a (müqayisə et: kitab+a), alma+n+ı(müqayisə et:
kitab+ı), alma+s+ı(müqayisə et: kitab+ı). Bu proses epentezadır (2.80).
A.Axundov saitlə qurtaran sözlə saitlə başlayan sözün arasına səs
artırılmasına lyezon deyilir. Bu hadisə iki dilli şəraitdə yaşayan fərdlərin
dilində daha çox rast gəlinir.
Fonetik proseslərdən danışarkən morfoloji xüsusiyyətlərinə görə
qaplologiya daha çox seçilir. Burada tələffüz zamanı sözdə bütöv hecanın
düşməsinə səbəb olur: mineralologiya- mineralogiya, yemirəm- yemiyəm,
içmirəm-içmiyəm, gətirdi-gətdi və s. Bundan başqa, fonetik hadisələri metateza prosesini də göstərmək olar, belə ki, sözlərdə yan-yana gələn səslərin
yerdəyişimini nəzərdə tutulan misallarla daha aydın sezilir: yarpaq-yapraq,
kirpik-kiprik, çılpaq-çıplaq və s.bu proses dilçilikdə müxtəlif terminlərlə də
adlandırılır: permutasiya, transpozisiya (sadə metateza), və məsafəli (kiperteza) metateza olaraq, iki yerə ayrılır. Səs düşümünə qəbul edilmiş terminlər
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eliziya və diazeza adı altında verilir. Bu iki terminin fonetik prosesə yaxın
xüsusiyyətləri olsa da, cuzi fərqləri də var. Məsələn, eliziya hadisəsində
(prosesində) həm sözlərin bir-birinə birləşməsi və həm də sözə şəkilçi
artırılması prosesi baş verir: Məsələn, ağız-ağzım,oğul-oğlum, qovurmaqourma, alın-alnım, söyüd-söüd və sairə, amma Azərbaycan dilində diareza
hadisəsi başqa dillərə (hind-avropa, sami dilləri ailələrinə) nisbətən az
müşahidə olunur. Məsələn, dostdur-dostur tipli sözlər təkin.
Bütün bunlara baxmayaraq, əksər rus və Avropa alimləri fonetik
prosesləri kombinasiyalı (kombinator) və pozisiyalı dəyişmələr olduğunu yazırlar. Öz növbəsində kombinator prosesi də üç fərqli növlərə bölünür: assimilyasiya, dissimilyasiya və akkomodasiya. Bu terminlərin üçü də latın
mənşəlidir və mənaları: oxşar, qeyri-oxşar və yanaşma-uyuşmalar deməkdir.
Assimilyasiya iki formada olur: tam və natamam. Buradaca qeyd etməliyəm
ki, çox dilçilər bu məsələni düzgün dərk etməmişlər. Adlarını çəkmirəm,
çünki “xəmir çox su aparar”. Amma bir neçə misalları verməklə məqsədimiz
aydın olar. Məsələn, Adil Babayev “Dilçiliyə giriş” kitabında əksər dilçilər
yazdığı kimi qeyd edir ki, “tam uyuşma zamanı bir səs başqasına təsir edərək
onu tamamilə öz məxrəcinə sala bilər”. Sonrada misallar verir: Azərbaycan
dilində: gəlirlər-gəlillər,oğlanlar-oğlannar, danlamaq-dannamaq və s.
(2.227). Rusca misallarında da eyni ilə oxşar formaları göstərir: otdatьoddatь, razsoritьs`a- razsoritьs`a, cvatba-svadьba; Almanca: zimber-zimmer.
Bütün veriən misallar natamam assimilyasiyadır. Tam assimilyasiya, məsələn, rus dilindəki здесь- sözündəki sö kimidir. Belə ki, deyilişi ilə yazılışı
üst-üstə düşür. Azərbaycan dilinə gəldikdə isə tam uyuşma ahəng qanunu dediyimiz rəvan tələffüz normasıdır. Yəni deyilişi ilə yazılışı eynidir.
Rus alimi Qujva Fedor kirittoviç doğru olaraq yazıb ki, danışıq səslərin
mövqeyinə görə sait və samit səslərdə müxtəlif proseslər yaranır (6.166).
saitlər də akkomedasiya (uyuşmaya) və reduksiya (zəifləməyə) məruz qalırlar. Samitlərdə isə fonetik proses daha geniş və mürəkkəb olur. Doğrudur,
hər bir dilin öz spesifik xüsusiyyətləri var və bu xüsusiyyətlərə söykənərək
özünə məxsus dilinin qanun və əlamətləri, eləcə də, tələbləri baş verir.
F.K.Qujva qeyd edir ki, “akomodasiya – fonetik prosesdir. Burada incə samit
incə sait ilə pərçimləşir və ya uyğunlaşır (6.166) və bu da səslərin bir-birinə
təsir etməsinə gətirib çıxarır. Müəllif səs birləşmələrində sait səslərin mövqelərini nəzərə alaraq onları iki aspektdə: akkomodasiya və reduksiya hissələrinə bölür. Akkomodasiyanı da öz növbəsində fərqləndirir. Birini proqressiv, digrini reqressiv akkomodasiya adlandırır və konkret (məsələn, молоко, теперь və s.) misallarla izahını aydınlaşdırır.
Ümumiyyətlə, insan həyatında, ömür sürən inkişafda fonetik proseslər
olacaqdır. Çünki, hər bir dünya dilləri leksik (əşya) əlaqələrində olur. Əlaqə
olan yerdə əlamət də olur. Söz verir, söz alır. Aldığı söz doğma dilinin
7
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tələffüzünə oxşar olduqda dildə və tələffüzdə heç bir maneəyə rast gəlmir,
uyğun olmadıqda maneəli olur və tələffüzdə ağırlıq yaradır. Bu cür sözlərin çoxu vətəndaşlıq qazanmır, az işlək olur. Elə vacib məsələlər var ki, öz həllini hələ
də tapmamışdır. Məsələn,ümumi türk mənşəli sözlərin əvvəlindəki ilkin
cingilitili və ya kar səs olmasının necə təsdiqini tapa bilər: dəmir və ya təmir,
dəniz-təngiz tipli sözlərdəki (d t) səsləri fonetik prosesə aid etmək olarmı? Axı
bu sözlərin həm dillərdə yazılışı ilə deyilişi eynidir. Mənə elə gəlir bu cür hallar
həmin konkret dilin fizioloji normasına görə tam uyuşmadır.
Yuxarıda dediklərimin tədqiqata ehtiyacı var. Fonetik proseslər demək
olar ki, öz həllini hələ ki, bu günə qədər tapmamışdır.
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Фонетические процессы

Масуд Мамедов

Резюме
В статье рассматривается комбинаторные фонетические процессы.
Эти процессы охватывают главным образом согласные. Основными
комбинаторными процессами являются ассимиляция и аккомодация.
Все три термины образованы от латинских основ: Ассимиляция- это
уподобление соседних звуков в каком- то компоненте артикуляции
(чаще всего уподобляются согласные по звонкости-глухости и твердости- мягкости. Ассимиляция бывает полной и частичной. Диссимиляция
противоположна ассимиляции. Например, в слове вести [c] возникло в
результате диссимиляции [д] (ср.вредо). Аккомодация- это взаимодействие соседних гласных и согласных, например, сёк [с`о`к]-ср.сок,
люк [л`ук]-ср.лук, ряд [р`ат]-ср.рад [т] и т.д.
Менее распространённым комбинаторными фонетическими процессами являются диерезы, эпентезы, элизия, протеза и гаплология. Все
8
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эти видоизменении звуков в речевой члени называют фонетическими
процессами.
Но наши предварительные анализы еще не достаточные. Эти вопросы остаются открытыми думаю, что в дальнейшем расследовании
найдет полностью свое место.
Phonetic Phonomena

Masud Mammadov

Summary
The article deals with combinatorial phonetic phonomena. These
phonomena mainly comprise consonanats. The main combinatorial phonomena are assimilation, dissimilation and accomodation. All these words take
their origin from Latins roots: assimilation is adaptation of neighbouring
sounds in a certain component of articulation (mainly it takes place between
voiced and voiceless, soft and hard consonant). Assimilation may be complete and incomplete. Dissimilation is apposed to assimilation. For example, in
the word “вести” [c] appeared as a result of dissimilation of [д]
(comp.веду). Accommodation is interrelation of neighboring vowels and
consonants, for example, сёк [сök] comp. сок, люк [л`ук]-сomp. лук, ряд
[р`ат]-сomp. рад [т] and etc.
Less known combinatorial phonetic phenomena are dieresis, epenthesis, elision, prosthesis, haplology. All these changes in connected speech
are called phonetic phenomena.
But our preliminary analysis are not enough. These problems are still
open. It is believed that in future the investigation of the problem will be
completed.

Rəyçi: Professor Nadir Məmmədli
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Уроженец древнего города Гянджи, один из ведущих современных азербайджанских литературоведов, глубоко и последовательно исследующий турецкую литературу, доктор филологических наук, профессор, вице-президент Международного Фонда Тюркологии и культуры
Тофик Меликли, в основном, свою научную деятельность сосредоточил
в изучении новой турецкой поэзии и виднейших её представителей.
Тофик ДавудоглыМеликли родился в 1942 году, окончил известную
Бакинскую школу № 132, в 1960–1965 годах учился на очном отделении
тюркологии восточного факультета Азербайджанского государственного
университета. В 1966 году поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР в Москве и в 1969 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Турецкая поэзия 60-х годов ХХ века», с 1969 по
1991 год Тофик Меликли работал в этом институте младшим, старшим, а
затем и ведущим научным сотрудником Отдела литератур. Работая здесь,
с такими выдающимися учёными-востоковедами, как академик АН СССР
Евгений Петрович Челышев (р.1921), профессора Лев ЗальмановичЭйдлин (1910–1985), Татьяна Петровна Григорьева (1929–2014) и другими давали ему возможность постичь научно-теоретическую и практическую
основу востоковедческой науки. По признанию самого Т. Меликли «неоценимую помощь ему оказывали и его земляки – известные учёныевостоковеды Акбер Бабаев, Рустам Алиев, Газанфар Алиев, Салех Алиев,
которые с 50-х годов прошлого века работали в Институте востоковедения
АН СССР» [1,4].
В 1976–78-е годы он проработал в Турции в советском посольстве и по возвращении в родной институт, на основе собранных материалов во время загранкомандировки, написал обстоятельную монографию «Назым Хикмет и новая поэзия Турции» и выпустил в московском
издательстве «Наука» в 1987 году, которая была высоко оценена науч10
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ной общественностью. В этом труде учёный впервые в тюркологической науке разработал стройную и целостную систему новой поэзии
Турции.
В 1994 году Тофик Меликли защитил докторскую диссертацию
на тему «Новая поэзия Турции: становление и развитие», впервые охарактеризовав отличительные особенности турецкой поэзии XX века в
широком межкультурном контексте. А с 1995 года по сей день, он является профессором кафедры восточных языков Московского государственного лингвистического университета, а также директором Центра
турецкого языка и культуры МГЛУ.
Также Т. Меликли – автор более 10 книг и монографий, около 150
научных публикаций по тематике турецкой литературы, в особенности,
о турецкой поэзии: он опубликовал монографические исследования
«Турецкая поэзия 60-х – начала 70-х годов: основные тенденции и направления» [2], «Литература Турции: корни и крона»[3], «Назым
Хикмет: поэзия и поэтика» [4], «История литературы Турции» [5] и др.
Литературоведческий подход Тофика Меликли базируется на
фундаментальных положениях литературоведческой науки. Проблемы
культурной и внутрилитературной преемственности нашли своё отражение в его монографических исследованиях. Ещё в 1990-х годах в
своих научных трудах учёный делал ряд концептуальных утверждений,
определяя сущность таких явлений турецкой литературы XX века, как
новая поэзия (енишиир) и свободный стих (сербестшиир). Исследуя
творчество Назыма Хикмета (1902–1963), Орхана Вели Каныка (1914–
1950) и ФазылаХюснюДагларджа (1914–2008) в широком контексте
мирового литературного процесса, учёный пришёл к выводу о том, что
енишиир – глубоко национальное явление, которое сыграло огромную
роль в культурной жизни страны, а европейское влияние в данном направлении «всегда проходило через фильтр традиций, которые в конечном счёте и определяли жизнеспособность и национальную специфику этой поэзии» [2,5].
Профессор Тофик Меликли исследовал истоки енишиир, заложенные в культурно-историческом процессе XIX века, затрагивая творчество таких поэтов, как ТевфикФикрет (1868–1914), МехметЭмин
(1869–1944), ЯхьяКемаль (1884–1958), Ахмед Хашим (1885–1933),
МехметАкиф (1873–1936) и других.
Учёный одним из первых в мировом литературоведении утвердил
характеристику Назыма Хикмета как деятеля, который, «опираясь на
достижения национальной литературы и на опыт мировой культуры,
совершил поэтическую революцию в турецкой литературе и культуре»
[2,15]. Он верно определял особенности новаторства поэта в тематике и
11
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в стихотворной форме, в том числе принципы обновления жанра поэмы. В своём исследовании учёный прослеживал судьбу поэтической
реформы, проведённой Назымом Хикметом, в творчестве его последователей, и выстраивал хронологическую линию эволюции турецкой
поэзии XX века.
Естественно, исследования Т. Меликли советского периода не избежали влияния идеологии советского литературоведения. Вот как о
Назыме Хикмете он писал: «пролетарский писатель должен сосредоточиться на прославлении коллектива, его сплочённости, монолитности» [2,17]; или «диалектика отрицания общественного и личного, в конечном счёте, приходит к синтезу общественного и личного, в
результате чего лирика нового типа достигает качественно более
высокого уровня в своём развитии» [2,18].
Однако, в последующее время литературовед, освобождая свои
исследования от тенденциозности, откровенно описывал конфликты
Назыма Хикмета, как с турецкой коммунистической партией, так и с
руководящими лицами СССР, где поэт должен был быть более свободным, чем на Родине, но, так или иначе, попал под присмотр органов [6].
Впрочем, исследования профессора Тофика Меликли отличаются
сочетанием исторического и типологического подходов, стремлением
анализировать литературные явления, как с позиции теории литературы, так и основываясь на историко-политическом, идеологическом и
биографическом контексте. Надо отметить, что историзм был отличительной чертой советского литературоведения как такового, и азербайджанского в том числе.
Хочется особо отметить ещё одну важную заслугу Тофика Меликли. В 1985 году он был избран заместителем Председателя Советского комитета тюркологов и занимался международными научными
связями учёных-тюркологов. Вплоть до развала Советского Союза, по
его инициативе было организовано много разных международных научных мероприятий, в которых тюркологи мира вместе обсуждали и старались найти решение важнейших проблем современной тюркологической науки. Вспоминается первый представительный советскотурецкий коллоквиум, состоявшийся в 1988 году в Баку, посвящённый
уникальному памятнику огузских тюрков эпосу «Книга отца нашего
Горгуда». На этом научном форуме впервые встретились выдающиеся
знатоки этого бесценного мирового шедевра из Москвы азербайджанский профессор ХалыкКороглу, турецкий профессор БахаддинОгель и
первый издатель, непревзойдённый знаток сказания, легендарный
турецкий тюрколог с мировым именем ОрханШаикГёкяй. Последующие коллоквиумы, проходящие под руководством профессора Тофика
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Меликли и сопредседателя с турецкой стороны профессора Османа Серткая, были посвящены самым животрепещущим проблемам тюркологии:
древнетюркские рунические памятники; становление и развитие литературных тюркских языков; фольклорные традиции тюрков и т.д.
Исследователь в области тюркологии Тофик Меликли также пишет стихи на азербайджанском языке. Член Союза Писателей СССР
(1989), Заслуженный деятель наук Азербайджана (2013), дважды
лауреат международной поэтической премии им. Расула Рзы (2008,
2012) и премии Союза Писателей Азербайджана им. БахтияраВагабзаде
(2013), почётный член Турецкого лингвистического общества Т.Меликли является автором двух поэтических сборников и 22 переводных
художественных книг. Свои научные труды он пишет и на азербайджанском, и на русском языках, а стихи только на родном языке. Особое
место в жизни Тофика занимает постоянная связь с азербайджанской
культурой: «Все эти годы, а в Москве я живу уже 48 лет, я был связан с
родиной. За это время не было ни одного дня, чтобы я не помнил об
Азербайджане. <…> У меня всегда прямая связь с азербайджанской литературой, культурой. Но Россия тоже для меня родная страна. Здесь
произошло моё становление, как человека, как учёного. Я очень многим обязан России». [7]
Сборники Т. Меликли «Самые прекрасные чувства» и «Корни и
крона» являются неким итогом его поэтических изысканий за многие годы. В его стихах серьёзное место занимает философская и любовная лирика, он смело экспериментирует с формой, используя верлибр. Значимый
для фольклора приём параллелизма с природой превращается в его лирике
в логическое познание – онтологическое обобщение:
Дождь идёт, дождь идёт,
И зимой, и летом льёт.
Паром в небо устремляясь,
Вновь на землю проливаясь.
Дождь идёт подобьем жизни
От рождения до тризны. [8,147]
(перевод Ильхама Бадалбейли)
Важное место в лирике поэта занимает световая символика и тема зрения, метафизика света раскрывается от определённости к неопределённости. В стихотворении «Мой родной язык» всё это переплетается, объединяясь вокруг орбиты родного азербайджанского языка.
Здесь показательно прослеживается тема восхождения от зрительной
определённости – «зрячести» в неразличимости – «в слепоте», из
13
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которой, как оказывается, открывается путь к истинному зрению,
связанный с открытием «дверей сердца» и азербайджанским языком,
как истинным «материнским языком»:
Будь я даже слепым от рожденья,
Я бы сумел воссоздать образ милой
Силой мысли, полётом мечты.
Я бы настежь раскрыл двери сердца <…>
Я бы увидел рождение солнца <…>
Лишь благодаря тебе
Мой родной материнский
Азербайджанский язык. [8,148]
(перевод Ильхама Бадалбейли)
Тофик Меликли представляет тип поэта-учёного, осмысливающего родную культуру в диалоге с другими культурами, не только в
области художественной литературы, но и в научном ключе. Глубокое
погружение в национальную культуру обусловливает и внимание к
родному слову. Многолетнее творчество Т. Меликли является ярким
примером деятельности поэта – общественного деятеля, поэта-учёного,
неравнодушного к судьбе родной культуры в благодатной московской
художественно-научной среде.
К сожалению, в преклонном возрасте, переезд на постоянное
жительство в родной Баку профессора, общественного деятеля, поэта
Тофика Меликли, да и вообще, его отсутствие в столичных общественно-культурных кругах наносит существенный и ощутимый ущерб,
в первую очередь, московской азербайджанской литературной среде.
Литература:
1. Т. Д. Меликли. На волнах жизни. Библиографическая книга.
СоставительИлхамБадалбейли. Москва, 2007.
2. Т. Д. Меликли. Турецкая поэзия 60-х – начала 70-х годов: основные
тенденции и направления. Монография. Москва, «Наука», 1980.
3. Т. Д. Меликли. Литература Турции: корни и крона. Москва, 1998,
«Художественная литература». 159 стр.
4. Т. Д. Меликли. Назым Хикмет: поэзия и поэтика. Монография.
Москва,«Вече», 2010,207 стр.
5. Т. Д. Меликли. История литературы Турции. Учебное пособие.
Москва,«Рема», 2010,. 265 стр.
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Режимдоступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/7/me18.html
7. Тофик Меликли: «Без науки нет великой страны» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://azcongress.info/stati-2012/141-vypusk34-282-14-sentyabrya-2012-goda/7863-tofik-melikli-bez-nauki-netvelikoj-strany
8. «Поэты азербайджанцы москвичи». Антология. Руководитель проекта, составитель, редактор, автор вступительной статьи и комментарийА. М.Багиров. Москва, «Художественная литература», 2015.
Türkioloq-şair Tofiq Məlikli

Abuzər Bağırov

Xülasə
Qədim Gəncə şəhərində doğulan, türk ədəbiyyatını dərindən və
ardıcıllıqla tədqiq edən Azərbaycanın müasir ədəbiyyatşünaslardan biri, Beynəlxalq Türkoloji və Mədəniyyət Fondunun vitse-prezidenti, filologiya
elmləri doktoru, professor Tofiq Məlikli öz elmi fəaliyyətini, əsasən, yeni
türk poeziyasının və onun görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığının
tədqiqinə yönəltmişdir. Tofiq Məlikli, doğma mədəniyyətini digər mədəniyyətlərlə yalnız bədii ədəbiyyat sahəsində deyil, elmi şəkildə dialoqda da dərk
edən şair-alimdir.
Tofiq Məlikli milli mədəniyyətivə dilidərindən öyrənən şairdir.Tofiq
Məliklinin uzunillik yaradıcılığıMoskvanın elmi-bədii mühitində öz doğma
mədəniyyətinin taleyinə biganə qalmayan alim-şairin və ictimai xadiminparlaq nümunəsidir.
Abuzar Bagirov
MGIMO University-Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor
Poet-Turkishlogyst Tofig Melikli

Abuzər Bağırov

Summary
Borned in the ancient city Ganja, one of the leading contemporary
Azerbaijani literary critics, deeply and consistently investigated Turkish
literature, Doctor of Philology, professor, vice-president of the International
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Fund of Turkish and Cultural Studies, TofigMelikli, mainly focused his
scientific activity on the study of the new Turkish poetry and its most
prominent representatives. T. Melikli represents the type of poet-scientist,
comprehending native culture in dialogue with other cultures, not only in the
field of fiction, but also in a scientific way. A deep immersion in the national
culture determines the attention to the native speech. T. Melikli's many years
of creative work is a striking example of the poet's activity - a public figure,
a poet-scientist, not indifferent to the fate of his native culture in a fertile
Moscow artistic and scientific environment.
Rəyçi: Teymur Kərimli
Akademik
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jale.maharramova@mail.ru
ŞAGİRDLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR BƏZİ
QEYDLƏR
Açar sözlər: kurrikulum, qiymətləndirmə, interaktiv,
Key words: curriculum, assessment, interactive
Ключевыe слова:куррикулум, оценивания, интерактив
Son illərdə Azərbaycanda milli təhsil sisteminin inkişafı, təkmilləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatların
məqsədi təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səmərəliliyini təmin etməkdir.
Bunun üçün ilk növbədə təlimin strukturunun, məzmununun, formalarının,
metodlarının dəyişdirilməsi, təlimin yeni modellərinin hazırlanması tələb
olunur.Təlimin strukturunu, məzmununu, forma və metodlarını dəyişməklə,
yeni tədris modelinin yaradılması nəticəsində təlim yeniləşir, müasirləşir.
Belə təlim müəllim və tələbələrin birgə əməkdaşlığı şəraitində həyata
keçirilən fəaliyyət növlərinin müəyyən didaktik sistemdə reallaşdırılmasıdır.
Bu mənada yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqində əsas məqsəd və planlı
şəkildə düşünülmüş təlimdə başlıca şərt tələbə fəaliyyətinin intensivliyini ön
plana çəkməkdir. 2006-cı ildən ölkəmizdə mütərəqqi dünya təcrübəsini
özündə əks etdirən yeni bir sənəd - "Azərbaycan Respublikasında Ümumi
Təhsil Konsepsiyası (Milli Kurrikulum)" qəbul olunmuşdur. Qeyd olunduğu
kimi, məqsəd təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkəmizin gələcək inkişaf
və tərəqqisini təmin edəcək yüksək intellektual səviyyəli, elmi dünyagörüşlü,
müstəqil düşünmək və yaradıcı fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinə malik olan
gənc nəslin yetişdirilməsindən ibarətdir. Bunun üçün müasir dünyanın
şəxsiyyətyönümlü təhsil sferasına daxil olmaq, tələbatlara uyğun interaktiv
məzmun, ən yeni təlim strategiyaları, qiymətləndirmə mexanizmləri, demokratik idarəetmə sistemi işləyib hazırlamaq üçün mütərəqqi dünya texnologiyalarından istifadə edilməlidir. Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici şagirdin təlim nəticələridir və bu nəticələrin
obyektiv qiymətləndirilməsi keyfiyyəti üzrə çıxaran etibarlı mənbə hesab
edilir. Təhsildə keyfiyyətin müəyyən olunması şagird nailiyyətinin obyektiv
qiymətləndirilməsi ilə şərtlənir. Lakin şagirdin təlim nəticələri təhsil sahəsində baş verən bütün fəaliyyətlərin yekun nəticəsi kimi ortaya çıxdığından
şagirdin təlim nəticələrindən çıxış edərək, müəllimin tədris fəaliyyəti, təhsil
müəssisələrinin, təhsili idarəetmə strukturlarının və bütövlükdə ölkənin təhsil
17

Filologiya məsələləri, №4, 2017

sisteminin fəaliyyətini də qiymətləndirmək mümkündür.Təlim prosesində
qiymətin rolu o dərəcədə böyükdür ki, o yeganə təlim motivinə çevrilir.
Halbuki qiymət ilk növbədə şağird üçün özünü qiymətləndirmə və özünənəzarət vasitəsi kimi çıxış etməlidir. Özünüqiymətləndirmə vərdişlərini
yaratmaq üçün bütün sinif və müəllimin iştirakı ilə qiymətin şagirdin özü
tərəfindən qoyulması, eləcə də şagirdlərin bir-birinin işinə qiymət verilməsi
üsulunu tətbiq etmək üçün faydalı olar.Qeyd edilməlidir ki, interaktivliyə
əsaslanan təlim prosesində şagirdlərin özünü və sinfi, hətta bütövlükdə
dərsin özünü qiymətləndirməsi imkanları çox genişdir. Yeni təlim metodları
ilə işləyən müəllimlər bu qiymətləndirmə üsulundan müntəzəm istifadə edir
və çox yaxşı nəticələr əldə edirlər. Qiymətləndirmənin əsas problemlərindən
biri obyektiv qiymətin təmin edilə bilməsinin çətinliyidir: şagird qiymətin
obyektivliyinə əmin olmalıdır və qiymətin tədris prosesinin real tənzimləyicisi ola bilməsi üçün onun nəyə görə verildiyini dəqiq təsəvvür etməlidir.Qiymətləndirmə sistemindəki islahatlar təhsildə müsbət dəyişikliklərin
aparılması üçün mühüm vasitə olduğundan, yəni qiymətləndirmə sisteminin
yaradılması prosesinin kurrikulum və müəllim hazırlığı sahəsində aparılan
islahartlarla sıx əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi, dərslik və təlim materiallarının yaradılmasına yeni yanaşmaların formalaşdırlması ciddi vəzifələrdən
hesab olunur. Bu istiqamətdə görülən işlər vasitəsilə aşağıdakıların reallaşdırılması nəzərdə tutulur:ölkədə kurrikulum hazırlanması və qiymətləndirmə
fəaliyyətini bir-birilə əlaqələndirən tam milli sistemin yaradılması;qiymətləndirmədə təlim və tədris ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edilməsi;
təhsilin keyfiyyəti haqqında obyektiv məlumatları əldə etmək məqsədi ilə
səmərəli idarəetmə üçün məktəbdaxili və milli qiymətləndirmə sisteminin
yaradılması, ölkənin beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında iştirakının
təmin edilməsi. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi davamlı, dinamik
prosesdir. Qiymətləndirmə prosesi şagirdləri fənni öyrənməyə həvəsləndirir
və kommunikativ bacarıqları əldə etməyə zəmin yaradır. Yeni kurrikulum
konsepsiyasına görə, təhsil sistemində şagird nailiyyətinin qiymətləndirilmsəi təhsil məqsədlərinə uyğun (vahid) etibarlı, obyektiv qiymətləndirmə
vasitələrindən istifadə etməklə monitorinqin keçirilməsidir, başqa sözlə,
təhsilin keyfiyyətini və nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün şagirdlərin cari
biliklərinə, bu biliklərə yiyələnmə tərzinə və onlardan istifadə etmək
bacarığına aid məlumatların əldə edilməsi prosesidir. Şagird nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:Təlim nəticələrinin nümayiş etdirilməsinin (müəyyənləşdirlməsinin) aşkarlığı. Hər bir şagird nəyin qiymətləndirildiyini, onun fəaliyyətinə dair necə
mühakimə yürüdüldüyünü, bu zaman hansı dəlillərə istinad edildiyini
bilməsidir. Müxtəlif stanadartlara nailolma həddinin müəyyənliyi. Bunun
üçün müxtəlif yeni qiymətləndirmə üsullarından və qeydiyyat vasitələrindən
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istifadə edilməlidir. Faktın (dəlilin) vahid olması. Düzgün qiymətləndirmənin vacib cəhətlərindən biri həqiqətə uyğun qərar qəbul etməkdə müəllimə
kömək etməsidir (vahidlik).Qiymətləndirmənin etibarlılğı fərqli vaxtda və
şəraitdə eyni bir şagird və ya sinif üçün oxşar nəticənin alınması ilə müəyyən
edilir. Bu zaman aşağı, orta və yüksək bilik səviyyəsinə malik olanların
aşkar fərqləndirilməsi də etibarlılıq göstəricisidir. Hazırda Respublikamızda
şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsinin 3 növü tətbiq edilir:1. Beynəlxalq
qiymətləndirmə (iştirakçı ölkələr miqyasında, ölkə üzrə müxtəlif məktəblərin
təsadüfi qaydada seçilməsi yolu ilə, PİSA proqramı).2. Milli qiymətləndirmə
(ölkə miqyasında, müxtlif səviyyəli məktəblərin müvafiq təmsilçiliyini təmin
edən seçmə yolu ilə) 3. Məktəbdaxili qiymətləndirmə.Hazırda həyata keçirilən təhsil islahatının məramına görə, məktəbdaxili qiymətləndirmə məktəbdə
tədris edilən fənnə aid, qəbul olunmuş standartların tələblərinə uyğun olaraq
şagirdlərin bilik bacarıq və nailiyyətlərini ölçmək, onların inkişaf
dinamikasını izləmək və bu inkişafı təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən
prosesdir. Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi tədris-təlim prosesinin
ayrılmaz tərkib hissəsi olmalıdır.Qiymətləndirmə hər hansı bir inkişafın
əsasını təşkil edir. İnkişafı qiymətləndirmə olmadan təsəvvür etmək qeyrimümkündür. Təhsil sahəsində hal-hazırda həyata keçirilən inkişafyönümlü
bacarıq və vərdişlərə əsaslanan islahatlar qiymətləndirmə prosesini, nəhayət
ki, formal xarakterli olmaqdan çıxarıb, müasir dövrün ehtiyaclarına cavab
verməyə sövq edir. Qiymətləndirmə təhsil prosesinin ən vacib şərtlərindən
biridir. Bu, sadəcə əldə edilmiş biliklərin yoxlanılmasında deyil, həm də
tədris prosesinin təyin edilməsi zamanı öhdəsinə verilə biləcək yeganə təhsil
prosesidir. Onun əsas xüsusiyyəti isə hər bir şagirdin ayrılıqda yeni şəxsi
keyfiyyətlərini üzə çıxarmasıdır.Ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi praktikasının təhlili göstərir ki, eyni zamanda
bir sinifdə təhsil alan şagirdlərin fəaliyyətinin müxtəlif müəllimlər tərəfindən
ölçülməsi və nailiyyətlərə veriən qiymətlər bir-birindən xeyli fərqlənir, yəin
subyektivlik qaçılmaz bir problem olaraq qalır. Nailiyyətlərin qiymətləndirilməsində subyektivliyin əsas səbəblərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: Şagirdlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində şərtilik və qeyri-dəqiqliyin olması; təlim fəaliyyətini birbaşa ölçməyə
imkan verən yeni metodların elmi əsasların tam işlənilməsi nəticəsində
şagirdlərin təlim fəaliyyətinə onların cavablarına, yerinə yetirdikləri işlərə
görə ölçmələrin birbaşa müəllim tərəfindən aparılması və qiymətləndirilməsi.Qiymətləndirmənin aşağıdakı ümumi prinsipləri vardır: qiymətləndirmə
təlim prosesinin mühüm tərkib hissəsidir və bütün təlim prosesi ərzində aparımalıdır. Qiymətləndirmə prosesində şəraitdən və şagirdlərin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, müxtəlif metodlardan istifadə edilməlidir;Qiymətləndirmə təlimin keyfiyyətini korrektə edən proses olmalı, şagirdlərdə öz
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bacarıqlarını qiymətləndirmək qabiliyyətini formalaşdırması və öz təlim
nəticələrini daim yaxşılaşdırmaq istəyi, arzusu yaratmaldır.Qiymətləndirmə
təlimin son nəticələrinə və ictimai həyata girişə yönələn qabaqlayıcı
(önləyici) stanadarta əsaslanmalıdır; qiymətləndirmədə ədalətlilik, şəffaflıq
və obyektivlik təmin olunmalıdır;qiymətləndirmə kriteriyaları ölçüləbilən və
etibarlı olmalıdır. Təlim prosesində müvafiq əks-əlaqənin təmin edilməsi
üçün şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sisteminin olması çox
mühümdür. Bu sistemə aşağıdakılar daxildir: qiymətləndirmə üsulları
(onların çeviklik, uyğunluq, fərqləndirmə dərəcəsi və s), qiymətləndirmənin
ümumi meyarlarının məzmunu.Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə
təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki tərəfi kimi baxılır. Sistemli proses olan
qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə maraqlı tərəflər arasında səmərəli əksəlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı komponentləri əhatə etməklə qurulur:
Qiymətləndirmə məlumatları. Bunlarla şagirdlərin nailiyyətlərini və təlimə
münasibətlərini, müəllimin hazırlıq səviyyəsini, fənn kurrikulumlarının
xarakterik cəhətlərini, təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar
və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir. Məlumatların toplanması. Bu
proses testlərin keçirilməsi, şagird tapşırıqlarının yoxlanılması, sinifdə
müsahibələrin aparılması, fənn kurrikulumlarının icra keyfiyyətinin, şagirdlərin
və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi, qiymət cədvəlləri və digər məktəb
sənədlərinin təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata keçirilir.Qiymətləndirmə
nəticələri. Həmin nəticələrdən tədris prosesinin planlaşdırılması və istiqamətləndirilməsi, qiymət ballarının hesablanması, müqayisələrin aparılması, təhlil
sənədlərinin və lisenziyaların verilməsi, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçilməsi, pedaqoji nəzəriyyələrin formalaşdırılması, təhsil siyasətinin qurulması və
onun təsirliliyinin monitorinqinin aparılması, təlim resurslarının bölgüsü,
kurrikulumun və tədrisin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsində istifadə olunur,
eyni zamanda geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır.Qiymətləndirmə standartları. Bu standartlar təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir, şagird nailiyyətlərinin və təhsil
imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirməsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə
üsulları və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, qiymətvermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir.Beləliklə , yüksək intellektə əsaslanan təhsil istənilən
halda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Jalə Maharramova
About assessment system in the learning process
Summary
This article deals with the modern assessment system implemented in
the system of general education. Its essence and principles and also
importance of its methods and susbtances used in the process of assessment.
The article deals with the backgrounds of foreign language teaching activity.
It is shown that with the help of plsycho-logical, physiological and didactic
basis even rational using of new technology. The quality of education is
getting to be risen. The main aim of State Programme is to form a unique
national education by means of introduction. The usage of modern Information –Communication technology is important and by providing
qualitative education opportunity. Also important establishing conditions for
State education system in order to integrate ito worldwide education system.
Жала Магеррамова
О системe оценивания в процесcе образования
Резюме
В этой статье говорится о основнoй характеристики новой системы оценивания достижений учащихся. Ее сушность и принципы, а
также важность ее методы и средствы используемый в процессe оценивания. В статье раскрываются теоретические основы учебной деятельности. Указывается что при учете психологических, физиологических и
дидактических основа также при рациональном испоьзавании новых
технологий обучения повышается качество обучения.Основной целью
Государственной программы является формирование единой обшенациональной среды образования путём внедрения. Использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением
возможностью качественного образования. A также создания условий
для интеграции государственной системы образования в мировую
систему образования.
Rəyçi:
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DİL FAKÜLTƏLƏRİNDƏ TƏHSIL ALAN TƏLƏBƏLƏRƏ HÜQUQİ
BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİNƏ DAİR
Açar sözlər: hüquq, qanun , qloballaşma
Key words: right , law , qlobaization
Ключевые слова: права, закон , глобализация
Müstəqilliyimizə yenidən qovuşdugdan sonra olkəmizdə bir çox
nailiyyətlər əldə edilmiş ,xüsusən xalq maarifi və təhsil, hüquq və s.
sahələrdə qazanılan uğurlar bunu deməyə əsas verir. Milli təhsil , elm və
mədəniyyətin inkişafına gostərilən qayğı bu xeyirxah missiyanın həyata
keçirilməsinə təkan verdi. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə islahatların
aparılması , bu inkişafa dovlət təminatının verilməsi yüksək qiymətləndirilir.
“ Qloballaşma” termini (globalization) ictimai elm sahələrində təqribən son
30 il ərzində işlənməyə başlanmışdır. İlk olaraq, 1983 – cü ildə “ globality”
anlayışı Amerika sosioloqu Robertson tərəfindən yazılmış məqalələrdən
birində səslənmişdi. Bunun ardınca o, 1985 – ci ildə “globalization” termini
işlətmişdir.1992 – ci ildə isə R.Robertsonun “Globalization: social theory
and global culture (“Qloballaşma: sosial nəzəriyyə və qlobal mədəniyyət)”
əsərində bu barədə irəli sürdüyü konsepsiyanın əsasları nəşr olunmuşdur.(Robertson R. Globalization: social theory and global culture.SAYE
Publications LTD,1992. Daha sonralar “qloballaşma” anlayışı bütün yer
planetində baş verən siyasi və iqtisadi əlaqələr sahəsində baş verən inkişaf
prosesini əks etdirməyə başladı. Bu istiqamətdə təcrübi materialın
toplanması yeni anlayış və tendensiyaların ictimai qaydalarının təhlili üçün
müvafiq şərait yaratmış oldu. Tədricən elmi biliklərin , o cümlədən hüquqi
bliklərin öyrədilməsi dünya miqyasında baş verən hadisə və proseslərin
sistemləşdirilməsi və əks edilməsi sayəsində “Qloballaşma” termininin
məğzinə varmaq imkanı əldə olundu ki, bu da, nəticə etibarı ilə, ümumbəşəri
inkişafa dair yeni nəzəri modellərin S.Hantington,L. Fridman və başqaları
tərəfindən yaradılmasına səbəb oldu.”Qloballaşma” məfhumu ilə paralel
olaraq “qloballıq”, “qlobalizm”, “qlobal problemlər” kimi yeni anlayışlar da
meydana çıxdı. Məlum olduğu kimi, son vaxtlar hüquqlarımızın
öyrənilməsinə tələb və maraq durmadan artmaqdadır. Müasir tələbə
hüquqlarını bilməli, özünü müdafiəyə hazır olmalı və müxtəlif
kateqoriyalara məxsus insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində
işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni
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sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu
prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, müxtəlif sahələrin
bu proseslərə adaptasiyasına nail olmaq üçün bir sıra islahatların həyata
keçirilməsi zəruridir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni
bilik və texnologiyalar deyil, həm də, insan fəaliyyətinin bu və ya digər
formalarının yeni mexanizm və üsulları da gənc nəslə ötürülür. Qloballaşma
barədə danışarkən qeyd etdiyimiz kimi, qloballaşmanın əsas məğzi də məhz
bundan ibarətdir: hər bir şəxs bütün dünyanın vətəndaşı olmalı, ümumbəşəri
anlamda faydalı işlər görməlidir, hüquqlarını bilməlidir.Lakin, təbii ki, bu
cür qarşılıqlı fəaliyyət öz özünə formalaşa və ya göydən düşə bilməz. Onu
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək lazımdır.Bəşər övladları arasında
qarşılıqlı fəaliyyətin əsasını təkcə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair
beynəlxalq müqavilələr və sazişlər deyil, həm də müasir dünyada baş
verməkdə olan müxtəlif proseslərə dair fundamental biliklər də təşkil
etməlidir.Həmin biliklərin ən vacibləri sırasına müasir qloballaşma anlayışını, eləcə də keçid cəmiyyətlərinin və dövrlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini dərk etmək kimi zəruri amilləri şamil etmək olar.Bunsuz adaptasiya
problemini həll etmək mümkün deyil.Bəs görəsən, həmin xüsusiyyətlər
hansılardır və sürətlə inkişaf etməkdə olan qloballaşma prosesləri bizi hara
aparır.Tədqiq edilən problemi nəzəri və praktiki cəhətdən əsaslandırmaq
məqsədilə qloballaşma prosesi və onun tarixi, “qloballaşma”, “qlobal vətəndaşlıq” və “qlobal təhsil” anlayışlarının mahiyyəti izah edilmiş və nəhayət,
həmin anlayışların Azərbaycan reallıqları baxımından təhlili maraq doğurur.
Daha sonra isə, qloballaşan dünyada mütərəqqi standartlara inteqrasiya
etməyin zəruriliyi və bu yolla kardinal müsbət dəyişikliklərə nail olmağın
mümkünlüyü elmi və nəzəri qənaətlərlə əsaslandırılmışdır. XXI əsr dünya
sosial, iqtisadi və demoqrafik keçid proseslərinin müxtəlif mərhələlərində
qərar tutmalıdır. Hal-hazırda istər iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən dünya
daha sürətlə dəyişməkdədir. Belə ki, mövcud qlobal iqtisadiyyat həm
rəqabət, ham də qarşılıqlı asılılıqla müşayət olunur . Bu isə dünyanın əksər
guşələrində müasir kommunikasiya vasitələri və istehsal texnologiyalarına
olan təlabatın artması ilə nəticələnmişdir.Qeyd etməliyik ki, hüquq ən
mühüm ictimai hadisələrdəndir.Hüquq anlayışının öyrənilməsi, onun
mahiyyətinin izahının verilməsi əsrlərdən bəri davam edir. Bu da təbii və
başa düşüləndir. Hüquqa baxışlarda insanların cəmiyyət , onun meyarları və
mənəvi dəyərləri barədə təsəvvürləri əks olunur. İnsan cəmiyyəti inkişaf
etdikcə ,onun idealları və təsəvvürləri , adamların həyat tərzi dəyişdikcə
hüquqa baxışlar da dəyişəcək. Sivilizasiya tarixi boyu hüquq haqqında
onlarca , yüzlərcə hüquqi təlim yaranıb. Bəşər övladının müdrikləri əsrlər
boyu hüquq fenomeninin öyrənilməsi , onun mahiyyətinin açılması üzərində
işləyiblər. Keçmişin hüquqi nəzəriyyələri elmi fikrin insan münasibətlərinin
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lap dərin qatlarına nüfuz etmişdir. XXI əsrdən başlayaraq qloballaşma
prosesinin Azərbaycan Respublikasına təsirinin güclənməsi bir çox sahələrdə
olduğu kimi təhsil, elm, elmi-tədqiqat sahəsində də özünü büruzə verir. Bu
da qeyd olunan sahələr qarşısında müəyyən vəzifələr və tələblər qoyur.
Məhz bu baxımdan ölkəmizdə mütəxəssis hazırlığına münasibətlər də
dəyişir. Hüquq haqqında təlimlər hüquq anlayışının mahiyyətinin izahında
çox müxtəlif yanaşmaları , mövqeləri ,baxışları əks etdirir. Buna baxmayaraq
qeyd etmək olar ki, hüquq haqqında bütün baxışlar bir ümumi əsasa
söykənir. İnsanlar üçün hüquq həmişə cəmiyyətdə müəyyən qayda, nizam
kimi çıxış edib. Bu ümumi əsasdan sonra fikir ayrılıqları başlayıb. Bu fikir
ayrılıqları ilk növbədə hüququn məzmunu və onun formaları ilə bağlıdır.
Burada biz hüquq deyəndə onun sosial keyfiyyətini , cəmiyyətin bu və ya
digər təbəqələrinə xidmət etdiyini nəzərdə tuturuq.Hüququn yaranması ilə
bağlı müxtəlif fikirlər , nəzəriyyələr var .Hüququn mahiyyəti barədə
danışarkən mühüm bir məqamı da nəzərdən qaçırmaq olmaz.Hüquqa ən
geniş yayılmış baxış ondan ibarətdir ki , o azadlıq normasını özündə əks
etdirir. Yəni insan öz hüquqları çərçivəsində azaddır.Müasir dövrdə insan
azadlığı məhz onun hüquqlarının təmin edilməsi və dərk olunması kimi başa
düşülür. Yeri gəlmişkən, hüquqdan danışarkən məhkəmə zalı daxilində
formalaşan diskurs maraq doğurur.Belə ki, diskurs ritorika, məntiq,
arqumentasiya nəzəriyyəsi, nitq mədəniyyəti və texnikası, psixologiya,
sosial-psixologiya, cinayət prosesual hüququn müddəalarını özündə
birləşdirir. Bu elementlər tam şəkildə andlı iclasçılar məhkəməsində vəkilin
müdafiəyə ittiham nitqində təzahür edir.Məzmun və forma etibarıilə,
müdafiə nitqi andlıların inandırılmasına yönəlmiş verbal, qeyri-verbal,
uyğun dəlillərlə əsaslandırılmış diskursdur.Müdafiə nitqi üç əsas prinsip
üzərində qurulmalıdır.1) nə haqda demək, 2) nə demək, 3) necə demək.“Nə
haqda demək” məhkəmə nitqinin predmetinin müəyyən edilməsinə yönəlib.
“Nə demək” isə nitqin predmetinə dair məsələlərin müdafiə mövqeyinin
məntiqi arqumentasiyasına yönəlmişdir. “Necə demək” sualı isə dil vasitələri
, üslubu, ritorik vasitələrin köməyilə müdafiə nitqinin inandırıcı şəkildə ifadə
olunmasına yönəlmişdir.Bu baxımdan müdafiə diskursu aşağıdakı elementləri özündə ehtiva edir: işin faktiki tərəfinin şərhi, sübutların təhlili və
qiymətləndirilməsi, zərərçəkmiş və ya ittiham edilən şəxsin şəxsiyyətinin
xarakterizəsi, cinayətə təhrikin səbəb və şərtlərinin təhlili. Vəkilin qarşısında
bu zaman, iclasçıların diqqətini ələ almaq, nitqə maraq yaratmaq, onlarla
psixoloji kontakt yaratmaq, onların etibarını qazanmaq, özünə rəğbət
doğurmaq, onlarda məsuliyyət hissini formalaşdırmaq, psixoloji surətdə öz
mövqeyinin, sübut və dəlillərin təqdimatına hazırlamaq.Qeyd olunan məsələlərin həlli üçün vəkil bura baxılan işin ictimai, mənəvi-etik məqamlarını
xüsusilə diqqət mərkəzinə çəkir. Diskursun inandırıcılığı təkcə təqdim
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edilmiş dəlil və sübut deyil, həm də arqumentasiyanın digər məsələlərinin
(qane etmə, dinləyiciləri öz nitqinin inandırıcılığına və işin lazımi tərəfinə
yönəltmə, həmfikiretmə) effektiv həllindən asılıdır. Arqumentasiya
prosesində bir-biri ilə əlaqəli məsələlərin effektiv həllində məntiqi
məqamlarla yanaşı, diskursiv, emosional-psixoloji və digər məntiqi olmayan
inandırma üsullarından istifadə edilir.İnandırmanın müxtəlif üsulları məntiqdə, psixologiyada, dilçilikdə, psixolinqvistikada, ritorikada təhlil olunur.
Auditoriyanın inandırılmasının effektiv üsullarının müxtəlifşaxəli öyrənilməsi arqumentasiya nəzəriyyəsinin predmetidir. Bu nəzəriyyə nitq təsirinin gizli
mexanizmlərini müxtəlif janrlar çərçivəsində aşkar və təhlil edir. Dinləyiciyə
təkcə verbal deyil, həm də qeyri-verbal vasitələrlə də təsir etmək mümkündür; jest, mimika, baxış və s. Qeyri-verbal ünsiyyətdə informasiya təhdəlşüuri anlaşılır. Pauza, temp, öskürək, tembr, diapazon, əl-qol hərəkətləri,
baxışın uzanması və s. qeyri-verbal nitq prosesinin gedişinin nizamlamaq,
partnyorlar arasında psixoloji kontakt yaratmaq funksiyası daşıyır. Eyni
zamanda mənanın zənginləşdirilməsi, məna anlamasını asanlaşdırmaq və ya
istiqamət vermək rolu oynayır. Hətta susmaq belə bəzən tutarlı dəlil ola
bilər. Məhkəmə diskursunda məntiqi inandırma tənqid, təkzib, sümut kimi
formaları emosional inandırma ilə birləşərək daha bəhrəli nəticə verə bilər.
Emosional təsir işin vəziyyətilə bağlı hissələrin, həyəcanın, emosiyanın
oyadılması və istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Rasional məntiqi inandırma
emosional vəziyyətdə daha effektli olur. Bu onunla izah olunur ki,
emosiyalar idrak prosesinin ən vacib elementidir, eyni zamanda idrakın
stimullaşdırıcı başlanğıcı ola bilər. Müdafiə diskursunda emosional
inandırmaya meyl olunma izah edilir ki, bu diskurs dinləyicidə dəlil və
sübutlarla birgə dərin təəssürat yaratmalıdır. Buna isə, nəfis şəkildə, ifadəli
formada, düzgün dil vahidlərinin seçimi ilə vəhdətdə nail olmaq olar. Bir
məsələyə xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır ki, həmişə məntiq tərəfdarı olan
Aristotel ilk dəfə qeyd etmişdir ki, məntiqi qaydalara yiyələnmədən kifayət
qədər əsaslı danışmaq olar. İlk olaraq onlar sözün gücünü və onun inandırıcı
potensialını qiymətləndirmişlər. Dil ifadələrinin müxtəlif forma imkanlarının
qəbul edilməsi, müxtəlif ritorik vasitələrin seçilməsi və onlardan dinləyicinin
inandırma və ələalma vasitəsi kimi istifadə olunması məsələsi önə çəkildi.
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Afaq Ismayilova
On the teaching rights to the students language faculty
Summary
The article is devoted to the law materials. While analyzing great
attention was given to the facts taken from the literature. One of the
important goals of the article is to detect and find out their use role. This
article deals which the discourse . The author emphasizes the role of
discourse. Referring to the works of scientist that have been researched in
this filed she emphasizes that since its emergence the discourse caught the
attention and new researches appeared. It is noted that this gives us more
power to understand the communication process clearly and use the language
more competently. The analysis shows that these components are
interrelated. They are interact and complement each other in the process .
Афаг Исмайылова
К изучению правоведение у студентов языкого вуза
Резюме
Статья посвящена k юридическомy материалy. Течение анализа
большое внимание обращено на юридическoмy фактy ,полученные из
юридических литератур.Один из важнейщих целей- раскрыть их роль.
В статье речь идёт о дискурса . Автор пытается раскрыть роль дискурса. Она ссылаясь на работы ученых исследовавших , а также подчеркивает ее важность . Отмечается, что эта дает воспоминать смысл текстов
во время анализа еще более ясно, а также использовать язык в еще
более разнообразном колорите. Анализ показывает, что эти компоненты взаимосвязаны. Они в процессе формирования взаимодействуют и
дополняют друг друга.
Rəyçi: Ədilə Abdiyeva
Fəlsəfə elmləri doktoru, dosent
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Sumqayıt Dövlət Universiteti
MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ İSMİN KƏMİYYƏT KATEQORİYASI
VƏ ONLARIN BƏZİ QRAMMATİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: isim, kəmiyyət kateqoriyası, tək isim, cəm isim, morfoloji
əlamət, nitq, əşya, dilçi alimlər.
Ключевые слова: существительное, единственное числе, множественном числе, морфологические признаки, речь, вещь, лингвисты.
Key words: noun, singular noun, plural noun, morphological categories,
speech, thing, linguists.
Bir çox dillərdə olduğu kimi, ingilis dilində də isimlər nitqdə daha çox
üstünlük təşkil edir. İngilis dilində “isim”(noun) “name” sözündən götürülmüşdür, mənası “ad” deməkdir. Məlumdur ki, isim insan, heyvan, yer, əşya
və ya obyektin adını bildirən bir nitq hissəsidir. İsimlər dildə üstünlük təşkil
etdiyinə görə bəzən onların təyin ediməsi dildə çətinlik yaradır. İngilis
dilində isimlərin təyin edilməsində çətinlik yaradan məsələlərdən biri onların
öz-özlüyündə subkateqoriyalara bölünməsidir. Bu subkateqoriyalardan biri
də isimlərin cəm formasının yaradılması qaydalarıdır. Müаsir ingilis dilində
də Azərbaycan dilində olduğu kimi isimlər bir insana, əşyaya və yaxud
heyvana istinad edirsə tək, əgər birdən artıq insana, əşyaya, heyvana və ya
obyektə istinad edirsə, onda cəm isim hesab edilir. Cəm isimlər müxtəlif
yollarla yaransa da, onların çoxu ənənəvi olaraq isimlərin sonuna -s (-es)
şəkilçisi əlavə etməklə düzəldilir. Məsələn: Singular ( tək): girl-qız, penqələm, garden-bağça, book-kitab, table-stol; Plural (cəm): girls-qızlar,
pens-qələmlər, gardens-bağçalar, books-kitablar, tables- stollar.
İngilis dilində isimlərin cəm fоrmаsını düzəltmək üçün isimlərə əlavə
olunan –s (-s) şəkilçisi Аzərbаycаn dilində isimlərin birdən (vahiddən) artıq
olduğunu ifadə edən -lаr, -lər şəkilçisi ilə müqayisə oluna bilər, məsələn:
eggs— yumurtalar, horses- atlar, rats-siçovullar və s.
Müаsir ingilis dilində yuxarıda qeyd olunduğu kimi isimlər
cəmlənərkən əsasən -s (-es) şəkilçisi qəbul etsə də, lakin bəzi istisnalar da
özünü göstərir. İngilis dilinin qrammatikasında elə isimlər var ki,
cəmlənərkən ümumi qaydaya tabe olmur. Belə sözlər isimin kökündəki sаitin
dəyişməsi yolu ilə düzəlir. Bu isimlərə аşаğıdаkılаr nümunə ola bilər: man –
men, woman – women, tooth – teeth, goose – geese, mouse – mice.
Bu qaydaya əsaslanaraq ingilis dilində bəzi mürəkkəb isimlərin də
cəm formasını düzəltmək üçün həmin sözlərin qaydasız səkildə
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dəyişdirilməsi tələb olunur, ancaq bu o zaman baş verir ki, həmin sözlərin
tərkibində yuxarıda sadaladığımız yeddi isimdən biri olsun. Belə mürəkkəb
sözlərin cəm fоrmаsını düzəldərkən -man (və yа -woman) mоrfеmi -men (women) mоrfеminə çеvrilir, məsələn: mailman – mailmen, mailwoman –
mailwomen, postman – postmen, postwoman – postwomen, woman-writer women-writer, sailman-sailmen, policeman-policemen, sportsman-sportsmen, saleswoman – saleswomen, man-servant—men-servant, statesman—
statesmen.
Təbii ki, tərkibində -man sozü оlаn bütün sözlərin cəm forması
“men”deyil, çünki həmin sözlər mürəkkəb söz hesab edilmir (German,
Roman, Norman) onа görə də bu cümlədən оlаn isimlərin cəm fоrmаsı, аdi
qаydа ilə, yəni оnlаrın sоnunа -s və ya -es şəkilçisi аrtırmаqlа düzəlir,
məsələn: Romans, Germans, Normans.
Məlumdur ki, Azərbaycan dilində xüsusi isimlərin cəmlənməsi
(Füzulilər, Nizamilər) çox da müşahidə olunmur, ancaq xüsusi məqsədə
xidmət etdiyi zaman cəmlənə bilər. Bu daha çox poetik ifadəliliyi artırmaq
və ya qafiyə sxemini uyğun gətirmək üçün istifadə olunur. İngilis dilçisi
mütəxəssisi Mary Ansell isə qeyd edir ki, “İngilis dilində xüsusi isimlər
cəmlənə bilir və onlar da cəmlənən zaman bəzi qaydaların gözlənməsini
tələb edir xüsusi isimlər yuxarıda göstərilən qaydalara uyğun cəmlənir,
ancaq bir istisna var. Sonu y hərfi ilə bitən xüsusi ismlərin-hətta bu sözlərdə
y hərfindən əvvəl samit hərf gələrsə belə- cəm forması ismin sonuna -s
şəkilçisi artırmaqla düzəlir” [3,187]. Bu o deməkdir ki, sonu y hərfi ilə bitən
isimlər adi qaydada cəmlənən zaman y hərfi -ies şəkilçisi ilə əvəz olunur,
ancaq xüsusi isimlər bu qaydaya tabe olmur. Məsələn: Jill – Jills, Tom –
Toms, George – Geroges, Nancy – Nancy, Sally – Sallys.
Həmçinin müаsir ingilis dilində elə isimlər var ki, onlar cəmlənən
zaman xüsusi şəkilçilərdən istifadə olunur və ümumi normadan kənara
çıxılır. Bu sözlərə ox ( öküz), child (uşaq) sözlərini misal gətirmək olar. Bu
sözlər cəmlənən zaman sözün sonuna -s və ya -es deyil, -en şəkilçisi əlavə
olunur: ох — oxen, child — children (bu sözə r samiti də əlavə olunur).
İngilis dilində mürəkkəb isimlər cəm şəkilçisini bir qədər fərqli
formada qəbul edir. Belə ki, ingilis dilində mürəkkəb isimlər əsas və
köməkçi komponentlərdən ibarət olduğuna görə cəm şəkilçiləri əsаs
kоmpоnentə əlаvə еdilir. Məsələn, Editor-in-chief, brother-in-law, schoolmate sözlərindən, birincidə əsаs kоmpоnеnt editor, ikincidə brother,
üçüncüdə isə mate sözüdür, ona görə də bu sözlərin cəm fоrmаsı belə düzəlir
: editors-in-chief, brothers-in law, school-mates. Digər nümunələrdə isə cəm
şəkilçisi həm komponentin əvvəlinə, həm də sonuna qoşula bilir: attorneygeneral - attorneys-general, brother-in-law - brothers-in-law, bystander –
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bystanders, general staff - general staff, handful – handfuls, heir apparent heirs apparent, maidservant – maidservants, mother-in-law - mothers-in-law.
İngilis dilində lаtın və yа yunаn dilindən аlınmış bir sırа isimlər vаrdır
ki, оnlаrın cəm fоrmаlаrı əslinə uyğun, yəni lаtın və yа yunаn dilində оlduğu
kimi düzəldilir. Məsələn: phenomenon – phenomena, formula – formulae,
crisis – crises, addendum – addenda, antenna – antennae, bacterium –
bacteria, cactus – cacti, curriculum – curricula.
Müаsir ingilis dilində еlə isimlər vаr ki, оnlаr yuxarıda sadaladığımız
heç bir qaydaya uymur və ancaq tək fоrmаdа işlədilir. Həmin isimlər həm
mücərrəd, həm də maddi isimlər ola bilər. Bu isimlər aşağıdakılardır:
Sаyılа bilməyən isimlər. Belə isimlər tək formada işləndiyinə görə
felləri də tək formada qəbul edirlər, həmçinin qeyri-müəyyənlik artiklı a, an
artikilları ilə də işlənə bilmir, çünki həmin artikllar ismin sayını bildirir,
halbuki bu isimlər sayıla bilməz. Ona görə də həmin ismlərlə artiklların bir
yerdə işlənməsi yol verilməzdir. Belə isimlərə aiddir: snow, sand, wind,
sunshine, metal, sugar, butter, money, politics, math, democracy, wood,
juice, cheese, iron, water, air, rice, love, gravity, heat, hate, bread,
friendship və s.
Bəzi sayıla bilməyən isimlər, o cümlədən, bir sıra elm və fəaliyyət
sahəsinə aid olan isimlər (studies and activities), oyunlar, xəstəliklər -s ilə
bitir və bu da onların cəm olması assosasiyasını yaradır, ancaq həmin isimlər
yenə də tək isimlər hesab olunur. Məsələn:
Elm və fəaliyyət sahəsinə aid olan isimlər (studies and activities):
Acousticsa, Aeronautics, Economics, Linguistics, Mechanics, Politics,
erobicsa,
erodynamics,
athletics, classics, electronics, logistics, mathematics, physics, statistics,
thermodynamics.
Oyunlar (games): Billiards, bowls, cards darts.
Xəstəliklər (illnesses): Diabetes, measles, mumps, rabies, draughts,
skittles, rickets shingles.
Kollektiv isimlər. İnsan, heyvan və ya əşyalar qrupu kollektiv
isimlər adlanır. Məsələn, a family, a crew a team, a club, a community, a
committee, a choir, a company, a band, a gang, an orchestra, the
government, an audience, the army və s. Howard Sargeant özünün “Basic
English Grammar” kitabında qeyd edir: “Kollektiv isimlər həm tək, həm də
cəm formada işlənə bilər. Əgər qrup vahid bir halda hərəkət edirsə, onda tək
isim, yox əgər qrup üzvləri individual hərəkət edirsə, onda cəm isim sayılır.
Məsələn, The crowd was orderly or The crowd were clapping, yelling and
cheering. Həmçinin burada bəzi kollektiv isimlər var ki, insan qrupu ilə
işlənə bilər. Məsələn, a crowd of shoppers, a gang of thieves, a company of
29

Filologiya məsələləri, №4, 2017

actors, a panel of judges, a class of schoolchildren, a platoon of soldiers”
[2, 17].
İngilis dilinin qrammatikasında bəzi isimlər var ki, ancaq tək formada
işlənir. Məsələn, advice, information, progress, knowledge və s. Ancaq
həmin sözlərin qarşılığı başqa dillərdə həm təkdə, həm də cəmdə işlənir.
Beləliklə, göstərilmiş isimlər ifаdə еtdikləri konteksdən аsılı оlаrаq dilimizə
həm tək, həm də cəm fоrmаda tərcümə oluna bilər. Məsələn: advice məsləhət, məsləhətlər, information - məlumаt, məlumаtlаr, knowledge - bilik,
biliklər.
Müasir ingilis dilində bir sıra isimlər mövcuddur ki, tək və ya cəm
olmasından asılı olmayaraq аncаq cəm fоrmаdа işlənir. Belə isimlər özözlüyündə də iki subkateqoriyaya ayrılır. Məsələn:
İki еyni hissədən ibаrət оlаn isimlər (a pair of): shoes, earrings,
lenses, tongs, scissors, spectacles, gloves, scales, jeans, trousers, glasses. Bu
sözlər belə də ifadə oluna bilir: a pair of trousers, a pair of jeans, a pair of
shoes, a pair of glasses, a pair of gloves, a pair of earrings.
Tоpluluq bildirən isimlər. Məsələn: holidays, wages, beginnings,
earnings, contents, belongins, outskirts, clothes, premises, congratulations,
savings, surroundings, thanks, likes, dislikes, goods, stairs, clothes və s;
İngilis dilində elə isimlər var ki, onlar tək formada başqa mənada,
cəm formada isə başqa mənada işlədilir:
Singular
Air- oxygen-hava
Blind- cannot see-kor
Character-personal
qualities-şəxsi
keyfiyyət
Wood-timber-taxta
Manner-style, method-metod

Plural
airs-proud, uptight- gərgin
blinds- blind flange-cərəyan
characters- alphabets, lettersişarələr
woods-a small jungle-meşə
manners- social behavior, normrəftar
Quruluşca cəm olub tək formada işlənən isimlər. Müаsir ingilis
dilində bəzi isimlər vаr ki, оnlаr fоrmаcа cəmdir, lаkin mənaca təkdə
işlənirlər, məsələn, news (хəbər) ismi fоrmаcа cəmdir, lаkin о, həmişə təkdə
işlənir: Məsələn: There is no news it is good news- Xəbərin olmaması özü də
yaxşı xəbərdir.
Аzərbаycаn dilində, ingilis dilindən fərqli оlаrаq, хəbər ismi həm
təkdə, həm də cəmdə işləndiyindən “news” ismi dilimizə mənasından аsılı
оlаrаq, həm tək, həm də cəm fоrmаdа tərcümə еdilə bilər. News- xəbər,
xəbərlər
Quruluşca tək olub həm təkdə, həm də cəmdə işlənən isimlər. Sheep,
cattle, deer isimləri ingilis dilində xüsusi isimlərdir, hansı ki bu isimlər, hеç
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bir şərtlə -s şəkilçisi qəbul еtmir, onlar eyni fоrmаdа həm təklik, həm də
cəmlik ifаdə еdir. Digər isimlərdən fərqli оlаrаq bu isimlərin təklik və yа
cəmlik ifаdə еtməsini onların formasından deyil, onların digər sözlərlə olan
əlaqəsindən müəyyənləşdirmək olur. Bu zaman kəmiyyət kаtеqоriyasına,
felin şəхs fоrmаsına, аrtikllara, eyni zamanda qеyri-müəyyən əvəzliklərinə
diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn: The sheep is in the farm. The cattle are
in forest. He owns cattle. There are some cattle in the grassland.
Müasir ingilis dilində elə sözlər var ki, onlar tək formada işlənərkən
bir sözlə, cəm formada işlənərkən isə başqa bir sözlə əvəz olunurlar.
Raymond Murphy özünün “Essential Grammar in Use” kitabında qeyd edir:
““People” sözü cəmdədir belə ki, biz iki insana (bir neçə insan) çoxlu insan
deyə bilərik, ancaq “three persons” desək səhv sayılır. Məsələn, She is a nice
person-o yaxşı insandır. They are nice people (not nice persons).Onlar yaxşı
insanlardır” [4, 138].
Qeyd etdiyimiz kimi, muаsir ingilis dilində isimlərin cəm fоrmаsını
düzəldərkən əsasən isimlərin sonuna-s və ya -es şəkilçisi əlavə olunur, ancaq
bəzi hallarda bu qaydalardan kənara çıxmalar müşahidə olunur. Onlardan
bəziləri aşağıdakılardır:
Əgər isim s, x, sh və ch hərf birləşmələri ilə bitərsə, onda ismə -es
şəkilçisi əlavə olunur: a watch – watches, a fox-foxes, a dish – dishes, a box
– boxes, a brush – brushes, a bench – benches
Əgər isim f hərfi və ya fe hərf birləşməsi ilə bitərsə, onda həmin
isimlərin cəm fоrmаsını düzəldərkən, f və ya fe v hərfinə çеvrilir və ismin
sоnunа -es şəkilçisi əlаvə еdilir. Bu hаldа -es şəkilçisi [z] kimi tələffüz
olunur. Məsələn: a loaf – loaves, a wolf – wolves, a leaf – leaves.
Bəzən f və ya ff ilə qurtаrаn bir qisim isimlər vаrdır ki, оnlаrın cəm
fоrmаsını düzəldərkən f v-ya çevrilmir və isimlər sаdəcə оlаrаq -s şəkilçisi
qəbul edir. Məsələn: a dwarf –dwarfs, a roof – roofs, a chief – chiefs, a muff
– muffs, a cuff – cuffs, a cliff – cliffs.
İsim o hərfi ilə qurtаrаrsа və o hərfindən əvvəl sаit gələrsə, həmin
ismin cəm fоrmаsını düzəltmək üçün оnun sоnunа -s şəkilçisi аrtırılır.
Məsələn: a radio-radios, a stereo-stereos, a video-videos.
İsim o hərfi ilə qurtаrаrsа və o hərfindən əvvəl sаmit gələrsə, həmin
ismin cəm fоrmаsını düzəltmək üçün оnun sоnunа -es şəkilçisi аrtırılır.
Məsələn: potato - potatoes, tomato - tomatoes, hero - heroes, negro negroes, hero – heroes, volcano – volcanoes. Burada piano, zero və photo
sözləri istisnаlıq təşkil еdir. Bu isimlərin cəm fоrmаsı аdi qаydаdа, yəni
ismin sоnunа -s şəkilçisi əlаvə еtməklə düzəldilir: piano - pianos, zero zeros, photo - photos.
O ilə bitən bəzi isimlər üçün hər iki hal keçərlidir. Məsələn: halo halos or haloes, buffalo - buffalos or buffaloes, cargo - cargos or cargoes,
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desperado - desperados or desperadoes, mosquito - mosquitos or mosquitoes.
A. J. Thomson və A. V. Martinetin “A Practical English Grammar”
kitabında göstərilir ki, bəzi sözlərin cəm forması belə düzəldilir:
MPs(Members of Parliament), VIPs (very important persons), OAPs (old
age pensioners), UFOs (unidentified flying objects) [1, 18].
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A.E.Mammadova,
G.V.Chahangirova
Some Grammatical Charaktheristics And Quantiative Cateqore Of
Noun In Modern English
Summary
As in many languages also in english the nouns prevail at speech. İn
English the word of “noun” derived from the word of “name”. The overall
meaning of this word is “name”. İt is known that noun is a part of speech
which shows the name of person, animal, thing, and object. İn Modern
English as in Azerbaijan language when a noun refers to a single person,
thing, or animal it is called a singular, when it refers to many persons, things,
animals or objects in that case it is called plural noun. A singular noun
changes into plural noun in different ways but most of them changes into
plural as usually by adding -s or -es to the end of words. The article has been
dedicated to the category of number of nouns in Modern English. İt is known
that the category of number is one of the main morphological categories of
the noun. İt is clearly differentiates the noun from other parts of speech as
the category of number only in nouns is regularly expressed morphologically
not only the examples from the works of some linguists have been given, but
also the means of the expression of the category of number of nouns in
Modern English have been analysed in this article.
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А.Э.Мамедова,
Г.В.Джахангирова
В совроменном английском языке – категория количество
существительного и его грамматические особенности
Резюме
В многих языках как и в английском языке существительные
речи являются превосходством. В английском языке слово «существительных» (noun) взято от слово «name». Обшей смысл этого слово
означает «имя». Известно что, в существительном – человек, животное,
место, вещ или выражающийся имя объекта является частью речи. В
современном английском языке как и в Азербайджанском языке – имена относящийся к одному человеку, к вещи или животному – то ссылка
будет в одном, но если имена больше одного человека, вещи, животного или объекта то существительные считается во множественном
числе возникли с разными способами – только большинство из них
исправлено традиционным путём как добавления к концу существительных суффикса – s.
Данная статья посвящена категории числа имен существительных в современном английском языке.
Известно, что категория числа является одним из основных морфологических признаков имени существительных. Она четко выделяет
существительное на фоне других частей, поскольку число английском
языке регулярно выражается морфологически лишь в существительном. В данный статье не только приведены примеры из работ многих лингвистов, а также анализированы средства выражений категории
числа имен существительных в современном английском языке.
Rəyçi:

Şəfiqə Nəcəfova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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EŞİDİB-ANLAMA VƏRDİŞLƏRİNİN İNKIŞAF ETDİRİLMƏSİNİN
MAHİYYƏTİ BARƏDƏ MÜXTƏLİF FİKİRLƏR
Açar sözlər: eşidib anlama, dinləmə metodu, məlumatın işlənilməsi
Keywords: listen and understand, listening method, processing of the
information
Ключевые слова: Слушать и понимать, слушать, обрабатывать информацию
Eşidib anlamanın psixoloji və metodiki əsaslarını təhlil etməmişdən
əvvəl, əlbəttə ki, eşidib anlamanın mahiyyəti açılmalı, eşidib anlamanın
məsələsinin ədəbiyyatda qoyuluşu araşdırılmalıdır. “Eşidib anlama nədir?”
sualına elmi cəhətdən əsaslandırılmış cavab vermək istərdim.
Orta məktəb təhsilinin əsas məqsədi şagirdlərə ilkin bacarıq və
səriştələrin davamlı şəkildə ötürülməsidir. (Klieme, 2010, S. 9). Məktəbdə açar
rolunu oynayan səriştə növləri, “ana dili biliyi”, “xarici dil biliyi”, “riyazi və
təməl təbiət və texniki biliklər”, “komputer bilikləri”, “sosial və mədəni
biliklər” fərdi dərs vahidləri formasında şagirdlərə ötürülür(vgl. Figel, 2007).
İlk baxışda oxu-, yazı- və şifahi nitq bacarıqlarının şagirdlər üçün hansı
əhəmiyyət kəsb etdiyini anlamaq olar. Oxu vərdişlərinə məktəb dövründən
oxumağı öyrənməklə yiyələnmək olar, yazı vərdişlərini öz fikrini formalaşdıraraq məktəb dövründən inşalar, imlalar yazmaqla, nitq vərdişlərini isə
gündəlik danışıqla inkişaf etdirilər. Ancaq eşidib anlama bir səriştə olaraq
yuxarıda qeyd etdiyimiz 3 səriştə növündən tamamilə fərqli xüsusiyyətə
malikdir.
O zaman Eşidib anlama bir səriştə olaraq nə zaman qazanılır?
Doğulduğu andan etibarən hər kəs eşitmə qabiliyyətinə malik olur, və
tədricən dinləmə qabiliyyəti də formalaşır. Bu tərifdən belə bir sual meydana
çıxır ”Əyər eşitmə bir insani xüsusiyyət kimi hər kəsdə doğuşdan mövcud
olursa o zaman nəyə görə eşidib-anlama bir səriştə olaraq qazanılmalıdır? ”.
Elmi cəhətdən yanaşsaq hər 3 səriştə növü ilə müqayisədə, yazılı anlama,
oxuyub anlama və şifahi nitq, eşidib anlama səriştə növü kimi kifayət qədər
tədqiq edilməmişdir. Bugünə qədər eşidib anlamanın vahid tərifi verilməmiş
və proses olaraq da kifayət qədər izah olunmamışdır(Imhof, 2010, S. 15).
Eşidib dinləmə prosesi bir çox hissələrə bölünür, ancaq həmin
hissələrin interaksiya prosesi zamanı sinergiya effekti yaxud kompensasiya
effekti hansının daha təsirli olması hələ ki məlum deyil(Imhof, 2004, S. 7).
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Bu prosesi təşkil edən fərdi hissələr heç də hər zaman eyni formada
birləşdirilmir, onlar fərqli formalarda fərqli zamanlarda tətbiq olunur.
İmhofun(2004, S. 3) fikrincə səriştəli dinləyici dinləmə zamanı
müxtəlif fərqli bacarıqları tətbiq etməlidir. O məlumat qəbulu zamanı diqqətini maksiumum cəmləməyi bacarmalı, danışanın dilini anlamalı, məzmunu tam dərk etməli və situativ məzmunla bağlılıq yaratmalıdır. Dinləmə
zamanı belə bir hal baş verə bilər, dinləyən danışanın dilini çox gözəl
anlayır, eşitmədə problemi və narahatçılığı yoxdur və diqqətini maksimum
cəmləyə bilir. Lakin danışanın haqqında bəhs etdiyi mövzu dinləyiciyə
tamamilə yaddır, o həmin mövzu haqqında heç bir fon biliyinə və məlumata
malik deyil. Bu hala ən çox elmi terminlərin istifadə edildiyi mövzularda rast
gəlinir. Ancaq bele olduqda bunun üçün psixoloji cəhətdən hazır olmaq
lazımdır. Hər hansı bir sahə haqqında olan elmi terminləri bilməyə bilərik,
ancaq həmin sahəni dərhal oxşarlığı olan və bizə tanış olan digər sahələrlə
müqayisə edərək və fon biliyimizi maksimum çalışdıraraq verilən məlumatın
müəyyən hissəsini mənimsəyə bilərik.
İmhof eşidib anlamaya nəzərən dinləyiciyə aşağıdakı tələbləri qoyur:
• Şagirdlər müxtəlif şifahi mətnləri fərqləndirməyi və dinləmə
zamanı buna diqqət yetirməyi bacarırlar.
• Şagirdlər onların qarşısına qoyulan və müxtəlif dinləmə tapşırıqları
ilə bağlı olan tələbləri tanıyır və əməl edirlər.
• Şagirdlər dinləyənin və danışanın niyyətinin şifahi ifadəyə birbaşa
təsir etdiyini bilirlər.
“Səriştəili dinləməni” tətbiq etmək üçün bir tərəfdən dil biliyi,
məzmun və prosedual biliklər, digər tərəfdən isə “özünü idarəetmə bacarığı”
zəruridir.
Eşitmədən anlamaya
Eşitmə orqanı ana bətnində 4 ay yarımdan sonra tam inkişaf etmiş olan
yeganə orqandır. Canlı anasının bətnində olarkən artıq anası ilə bərabər
dinləyir. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra isə məktəbdə oxumağı yazmağı
öyrəndiyi kimi eşidib dinləmə qabiliyyətini də inkişaf etdirir. Kommunikasiyanın baş tutması üçün insan üçün ilkin vacib şərt eşidib dinləmədir
(Wermke, 1998, S. 3). Günterin (2008, S. 66, 68) fikrincə eşitmə və anlama
uğurlu söhbət üçün əsas şərtdir və çox insan bu bacarığa malik deyil.
Cəmiyyətdə danışmaya yəni şifahi nitqə dinləmədən çox üstünlük verilir, bu
o deməkdir ki, insanların əksəriyyəti cavab vermək, fikir bildirmək üçün
dinləyir. Dinləmə gündəlik həyat üçün vacib olduğu üçün hər kəs tərəfində
əsaslı şəkildə öyrənilməli və əməl edilməlidir.
Eşitmək, qulaq asmaq, dinləmək və eşidib anlama şəxsin sahib olduğu
qabiliyyətlərdir, bunu tətbiq etmək isə tamamlilə avtomatik şəkildə baş tutur.
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İlk öncə sadəcə dinləmək lazımdır, Dinləmə danışma kimi təməl qabiliyyətlərdir, ancaq danışmanı öyrənmək, məşq etmək lazımdır.
Son dövrlərdə dinləmə mövzusunda daha geniş araşdırma işləri
aparılmış və publikasiyaya təqdim edilmişdir, buna baxmayaraq bu sahədə
uyğun ədəbiyyat və araşdırma işlərində çatışmazlıq müşahidə olunmaqdadır.
Buna səbəb isə ötən dövr alimlərinin dinləməni bir qabiliyyət olaraq ayrıca
tədqiq etməyə ehtiyac olmadığını, onun yazılı və şifahi kommunikasiya üçün
yalnız bir vasitə olduğunu düşünmələridir. Alman dili dərsliyi
kitabında(Lange, Neumann & Ziesenis, 1994, S. 416) bir bölmə ”eşitmə
formaları və növləri ” mövzusuna həsr olunmuşdur, ancaq təəssüf ki, həmin
bölmənin həcmi üç səhifə ilə məhdudlaşır. Həmin materialda da eşitməyə bir
qabiliyyət olaraq az dəyər verildiyini görmək olar.
Deyiləni başa düşmək üçün səs dalğaları qəbul edilməli və beyində
işləniləmlidir. Danışılan konsepsiyada şəxsi maraqların və həvəsin olması
onun daha uğurlu alınmasını təmin edir. Anlama mövzusunda auditiv və
akustik anlayışlarını bir birindən fərqləndirmək lazımdır.
İlk öncə akustik anlamda bir nəzər salaq. Akustika mexaniki dalğaların
qatı, maye və qaz mühitində yayılmasını, xüsusiyyətlərini, olduqları şəraitlə
uyğunlaşmaları, canlılar üzərindəki fizioloji və psixoloji təsirlərini araşdıran
elm sahəsidir. Akustik yanaşmaya nəzər saldıqda görürük ki, səs dalğaları
fiziki kriteriyalar əsasında, məsələn MP3 musiqi cihazında qəbul edilir.
Məsələn suyun şırıltısı, söhbət edən insanlar, göy gurultusunu sadəcə eşidilir
və konkret hər hansı bir informasiya anlaşılmır və qəbul edilmir. Auditiv
anlamda isə bir addım da irəli gedilərək eşidilən məlumat analiz edilir,
işlənilir və informasiyanı anlamaq mümkün olur. Bu səbəbdən məlumatların
auditiv işlənilməsi və analiz edilməsinin bir sahə olaraq araşdırılmağa
ehtiyacı vardır.
Barthes (2006, S. 76f) və Spiegel (2009, S. 189)dinləməni üç fərqli
qruplara bölürlər:
• İlkin eşitmə
• Ikinci eşitmə
• Üçüncü eşitmə
• İlkin eşitmə qabiliyyətinə bütün canlılar malikdirlər. Bu psixoloji
eşitmə olaraq indikatorlara istiqamətlənir. Körpə anasının səsini eşitdikdə
ağlamağı dayandırır, pişik səs eşitdikdə başını qaldırır.
• Ikinci eşitmə dinləmə xarakteri daşıyır və bir addım daha da öndə
olur. Bu mərhələdə eşidilən informasiyanın “şifrəsi açılır” və təsnifləşdirilir.
Eşidib anlama ikinci mərhələdə artıq eşidilib qəbul edilən informasiyanın
icrasına yönəlir.
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• Üçüncü eşitmə artıq sosial səviyyədə qəbul edilir və tərif verilir. Bu
eşitmə kateqoriyasında artıq söhbət dinləmədən deyil, ümumi vəziyyəti
qavramaqdan gedir: kim necə danışır, danışan zaman şəxsin üz ifadəsi,
mimikası, jestləri və duruşu necədir, danışan zaman hisslər necə cərəyan
edir, və eşidilən məlumata hansı formada reaksiya verilir. Eşitmənin bu növü
xüsusi xarakter daşıyır və ələxsus cəmiyyətdə öz yerini əldə etmək üçün
şagirdlər tərəfindən yaxşı öyrənilməlidir. Eşidib dinləməni bacarmayan
insanlar sosial çevrənin təsirində qalır, şəxslərarası münasibətlərdə hər
zaman əskikliklər üzə çıxır və onlar məlumat axınından təcrid
olunurlar(Günther, 2008, S. 66, Leubolt, 2008, S.12).
Bu səbəbdən də aşağıdakı müqayisə aparılır:
• Eşitmə fazası auditiv dərketmə(akustik dərketmə, deşifrə), akustik
qıcıqlanma vasitəsilə çıxan səs qulaqdan daxil olur, qəbul edilir, kodlaşdırılır
və işlənilir(Günther, 2008, S.68)
• Dinləmə fazası aktiv, istiqamətləndirilmiş, seçilmiş bir proses kimi.
Bu zaman eşitmə artıq dərketmə formasında qəbul edilir və koqnitiv işlənmə
olaraq dinləmədən ayrılır. Bu o səbəbdən irəli gəlir ki, eşitmə sırf psixoloji
fenomen, dinləmə isə psixoloji aktdır.
Eşitmənin gizlin qulaq asma forması dinləmə ilə oxşarlıq təşkil edir,
çünki gizlin qulaq asan zaman “qısamüddətli aktuallaşdırılmiş, diqqətin
cəmlənmiş formasının tətbiq olunduğu dəqiq eşitmə” forması tətbiq
edilir(Vermke, 1998, S.7).
Dinləmə
Dinləmə bununla xarakterizə olunur ki, o eşitmə ilə əlaqələnərək
neyron impulslarının dil nişanları kimi(sözlər və cümlələr) ötürülməsi
vasitəsilə məlumatların koqnitiv və psixi cəhətdən işlənməsini təmin edir.
İmhof burada “seçmə, təşkil etmə, çevirmə və inteqrasiya” etməyi xüsusi
vurğulayır.
Eşitmə və dinləmə anlayışları müxtəlif dillərdə fərqli tərcümə olunur.
Məsələn, azərbaycan dilində bu sözlər iki fərqli formaya malikdir, və onların
arasında hər hansı oxşarlıq yoxdur. İngilis dilində to hear-eşitmək, to listendinləmək, almanca hören-eşitmək, zuhören-dinləmək. Alman dilində
dinləmək sözünün eşitmək sözündən düzəldiyi diqqəti cəlb edir. Məhz bu
səbəbdən güman edilir ki, dinləmə sadəcə daha uzunmüddətli və diqqətli
eşitmədir(Volker Bernius, 2007, S. 191).
Cədvəl: Dinləmə fazalarında müstəqil tənzimlənmələr
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aktivləşdirmə
Dili tanıma
və bilmə

Strukturlaşdırma
Kateqoriyalaşdırma
Ümumiləşdirmə
Tək-tək sözləri və
mənanı anlama

Fon bilikləri ilə
əlaqələndirmə
Vizuallaşdırma
Təkrarlama

Çətinlikləri
öncədən görmə
Maneələri
nəzarətdə
saxlama

Nəticəni
yoxlama və
nəzarət etmə
Digər
yan
faktorları da
nəzarətdə
saxlama

Perspektivlərə
nəzər salma
Boşluqları
müəyyən etmə
Tamlığı və
davamlılığı
yoxlama

Kimə, nəyə?
Nə zaman?
Nə qədər?
Cəhdlər etmə

Qeydlər
götürmə
Qeydlərin
formasını
öncədən
müəyyən
etmə
Qeydlərin
həcmini
müəyyən
etmə

Prosesə nəzarət etmə
Interaksiya və
feedback idarə
etmə

Məna vermə
Dəyərləndirmə
və
qiymətləndirmə
Emosiyalara
fikir vermə
Mövqe
və
informasiyaları
ayırma
Mənbələri
dəyişmə
Situasiya
modellərini
yoxlama,
tamamlama və
anlama
Nəticələr:
Nə edilməlidir?

Dinləmənin uğurlu alınması üçün dinləyici Nə məqsədlə sualını özü
üçün aydınlaşdırmalıdır. Bu zaman müstəqil müəyyənləşdirici şəxs dinləmə
prosesini şəxsən təşkil edir və diqqətini məhz ona maraqlı olan mövzuya
yönəldir, bununla da maneələrdən yayınmağı bacarır. Bizim beynimiz eyni
zamanda müxtəlif fərqli səsləri “qaçıra” bilər. Beynimiz yalnız səsləri tanıyır
və dərk edir. Monika Leubolta(2008, S.15) görə şəxs ətrafında eşitdiyi bütün
səsləri qəbul edə bilməz. Eşitmə prosesi selektiv prosesdir, əks halda
davamlı olaraq dalğa qəbulu orqanizmdə problemlər yarada bilər. Bundan
əlavə bu cür davamlı eşitmə prosesi yaddaşın gücünü azaldır və reaksiya
göstərmə qabiliyyətini zəiflədir. Çünki bu proses zamanı “koqnitiv enerji”
(Chibici, 2008, S. 23) və diqqət cəmləmə tələb olunur ki, bu da qısa müddət
sonra dinləyəni yorur.
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Dinləmə prosesində diqqət cəmləmə həcm və davamlılığa görə
müəyyən olunur. Buna müvafiq olaraq diqqət cəmləmə dar və ya geniş, qısa
və ya uzun davam edən, yayınan və ya davamlı olaraq fərqləndirilir.
Dinləyici diqqətini uzunmüddətli formada danışanın təqdim etdiyi müəyyən
məzmuna yönəldirsə bu dinləmə diqqət cəmlənməsi ilə baş tutan dinləmə
adlanır. Diqqət cəmləmə davamlı prosesdir, ancaq biz unutmamalıyıq ki bu
prosesin özü də məhduddur və insan fasiləsiz diqqətli ola bilməz. Bu prosesi
fasilələrlə gerçəkləşdirmək lazımdır.
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Various opinions on the importance of the development of
comprehension skills
Summary
As a result, by knowing the function of listening and using best
methods makes the classes more productive, interesting and memorable. The
concept “Listening as competence” is very good defined and explained in
this material. By using lots of literatures from different linguistics and
philologists the article includes very interesting and useful factors
influencing listening comprehension. Characters of effective listening are
verified. Also the way how to improve listening skills are mentioned in the
article. Depending on level of language people shall start it with easy
materials. Identifying strategies for improving listening competence at each
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stage of listening process is very important for better listening. In the article
the summarizing the characters of active listening is good explained. In the
article it is given that the apllying critical-listening skills in interpersonal,
educational, and mediated contexts is unavoidable. To improve listening
competence in relational, professional, and cultural contexts is also a topic of
discussion.
Зумруд Гулийева
Различные мнения о важности развития навыков понимания
Резюме
В результате, зная функцию прослушивания и использования лучших методов, классы становятся более продуктивными, интересными и
запоминающимися. Концепция «Прослушивание как компетенция»
очень хорошо определена и объяснена в этом материале. Используя
множество литературы разных лингвистов и филологов, в статью
включены очень интересные и полезные факторы, влияющие на
понимание слушателем. Проверяются символы эффективного прослушивания. Также в статье упоминается способ улучшения навыков
слушания. В зависимости от уровня языка люди начинают его с легких
материалов. В зависимости от уровня языка люди начинают его с
легких материалов. Выявление стратегий улучшения качества восприятия на слух на каждом этапе процесса понимания очень важно для
лучшего прослушивания. В статье хорошо объясняется суммирование
символов активного прослушивания. В статье дано, что применение
навыков критического прослушивания в межличностных, образовательных и опосредованных контекстах неизбежно. Кроме того, тема
обсуждения - повышение компетентности слушателей в реляционных,
профессиональных и культурных контекстах.
Rəyçi:

Mehparı Qəribova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ
ЯВЛЕНИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНО-АНГЛИЙСКОГО БИЛИНГВИЗМА
Ключевые слова: интерференция, морфема, семантическое варьирование, билингвы, межъязыковые сопоставления.
Açar sözlər: interferensiya, morfem, semantic variasiya, ikidilli şəxslər, dilllərarası müqayisələr.
Key words: interference, morpheme, semantic variation, bilingual individuals, interlanguage comparisons.
Во многих случаях бывает очень сложно устранить ошибки,
вызванные интерференцией, особенно при контактировании генетически неродственных языков, так как не существует определенной
закономерности в языке, по которой было бы возможно преодолеть
это явление. Его можно определить, наблюдая за речью билингвов,
регистрируя отклонения от нормы в ходе речевой деятельности студентов, а также в результате типологического исследования морфологических особенностей английского и азербайджанского языков
и как следствие этого предположить потенциальные явления интерференции.
Говоря об интерференции, обусловленной семантическим варьированием морфем, следует коснуться случая с личными местоимениями «he» (он) и «she» (она) и их парадигму, каждая из которой имеет
четыре формы соответственно «he» - он, «him» - его, объектный
падеж, «his»- его, притяжательное местоимение, «his» - абсолютная
форма притяжательного местоимения, и «she» –она, «her» – ее, объектный падеж, «her» - притяжательное местоимение, «hers» - абсолютная форма, которые, по мнению немецкого лингвиста Н.Риффа,
имеют грамматическое значение, и в то же время зарегистрированы в
словарях и обладают лексическим значением [2; 248]. Формы
парадигм указанных местоимений, в то же время являются словоморфемами и их неверное употребление по родовой принадлежности
в английской речи студентов-азербайджанцев, встречается наиболее
чаще, чем другие случаи интерференции. Подавляющее большинство
студентов-азербайджанцев путают эти местоимения и их парадигмы,
и имеют на это причины, так как в грамматике азербайджанского
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языка совершенно отсутствует категория рода и местоимение в
третьем лице единственном числе и мужского и женского рода в
азербайджанском языке выражается формой «о» (он или она) и только
лишь по контексту, возможно, определить род местоимения. Поэтому,
наличие двух местоимений (в мужском и женском роде),
обозначающих третье лицо единственное число создают трудности
для студентов-азербайджанцев, в сознании которых эквивалентом
этих местоимений является одно местоимение «о» (он, она) и ведет к
непосредственным ошибкам в речи.
В ходе исследования были зарегистрированы ошибки как в форме
именительного падежа местоимений «he» и « she», так и в объектном
падеже («him, her»), в притяжательных местоимениях («his, her») и в
абсолютных формах притяжательных местоимений («his, hers»).
Анализ указанных случаев морфемной интерференции дает
возможность определить типичные трудности билингвов в сфере
грамматики и пути их преодоления. В то же время, подобное исследование выявления случаев интерференции в письменной и устной
речи студентов позволит найти эффективные пути объяснения, практикования и закрепления языкового материала, и намного усовершенствует методы преподавания иностранного языка, в частности, английского. В этом процессе совместная работа лингвистов и методистов крайне необходима, переплетение лингвистических данных и опыта методистов, их практика преподавания иностранного языка даст
желаемый результат и непосредственно отразится на усвоении изучающими особенностей иностранного языка, особенно студентов,
учащихся на педагогическом, филологическом и переводческом факультетах языковых высших учебных заведений, так как на них лежит
большая ответственность обучения будущих поколений иностранному языку, реализации правильной и грамотной письменной и
устной иностранной речи, осуществления профессиональной переводческой деятельности в государственных и частных организациях нашей республики.
С этой точки зрения, лингвисты обосновывают научные предпосылки возникновения явлений интерференции на различных языковых уровнях, для преодоления которых необходимо выявлять
общие и различительные черты между контактирующими языками и
установить межъязыковые эквиваленты для успешного и эффективного их усвоения.
Типологический анализ языков помогает определить:
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а) какие явления интерференции, в нашем случае морфемной,
представляют наибольшие трудности вследствие различия грамматической формы, значения и употребления структур;
б) какого рода трудности проявляются в данных явлениях;
в) в каких случаях можно ожидать потенциальные нарушения
языковых норм;
г) какие формы предупреждения и исправления ошибок являются более эффективными и целесообразными.
Соответствующие исследования частных явлений позволят в
определенной мере предотвратить интерференцию, а также дифференцированный подход поможет методистам пересмотреть учебный материал, подобрать упражнения, материалы для чтения, аудирования и развития устной речи, составить проверочные работы, тесты,
вопросники, принимая во внимание межъязыковую интерференцию,
что является одним из важнейших факторов обеспечения эффективного обучения иностранному языку в XXI веке.
Вопрос о том, насколько часто встречается явление интерференции является более специфическим для различной билингвальной
среды и зависит от следующих основных факторов:
1) от уровня осознанного владения иностранным языком;
2) от уровня владения родным языком не только на разговорном, но и на академическом уровне (насколько выше будет уровень
владения билингвом родного языка, настолько осознаннее он будет
изучать второй язык и допускать минимум явлений интерференции в
речи, в то же время слабый уровень владения родным языком непосредственно сказывается на освоении иностранного языка);
3) от возраста, в котором изучается родной язык (чем раньше
начинается приобретение навыков второго языка, тем меньше
встречаются явления интерференции на разных языковых уровнях).
В средних учебных заведениях, где большинство детей впервые
сталкиваются с иностранным языком очень полезно использовать
межъязыковые сопоставления (в нашем конкретном случае предложить учащимся задания на сравнение грамматических форм иностранного и родного языков), межъязыковые контрастирующие упражнения, использование систематических таблиц на запоминание
определенных глаголов, которые образуют устойчивые сочетания
морфем, на основе которых формируются имена существительные,
формы единственного и множественного числа существительных
(исчисляемых и неисчичляемых), а также вербальные правила
объяснения сложных ситуаций.
43

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Этот опыт еще раз доказывает мысль Л.В.Щербы, который
определяя общеобразовательное значение преподавания иностранных
языков, наметил принципы контрастивного сравнения языков и указал
на взаимное сравнение иностранного с родным, родного с иностранным [1;32]. На самом деле, любой иностранный язык познается в
сравнении с родным, с той готовой языковой системой в сознании
билингва, на которую он опирается при изучении иностранного языка,
и в которой ищет общие закономерности для облегчения освоения
грамматических форм и морфемного состава изучаемого языка. То
есть, билингв в своем сознании постоянно анализирует воспринимаемую иноязычную структуру.
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Məlahət Vəliyeva
Azərbaycan-ingilis bilinqvizmi şəraitində interferensiya hadisələrinin
aşkarlanmasında dillərarası müqayisələr
Xülasə
Məqalə azərbaycan-ingilis bilinqvizmi şəraitində interferensiya
hadisələrinin aşkarıanmasında dillərarası muqayisəli tipologiyasına həsr
olunmuşdur. Dillərarası müqayisələrin ikidillik şəraitində vacibliyi vuğulanır
və xarici dilin tədrisində ana dili və xarici dilin xüsusiyyətlərinin daimi
müqayisəsinin müsbət nəticə verməsindən danışılır. Genetic qohumluğu
olmayan dillərin əlaqəsi zamanı interferensiya hadisəsinin qarşını almaq
nisbətən çətin olur. Bu baxımdan dillərin morfoloji tipologiyasının öyrənilməsi nəticəsində ikidilli şəxslərin nitqində səhvləri izah etmək mümkündür.Məqalədə ingilis dilində şəxs əvəzliklərinin istifadəsində interferensiya hadisəsinə aid misallar gətirilir. Azərbaycan dilində şəxs əvəzliklərinin cins
kateqoriyasının olmaması səbəbindən azərbaycanlı tələbələrin nitqində səhvlər müşahidə olunur. Bu kimi halların analizi potensial səhvlərin səbəbini
izah etmək imkanı yaradır.
Dillərin tipoloji analizi xarici dilin öyrənilməsində böyük rol oynayır.
Məqalədə həmçinin interferensiya hadisəsinin səbəbləri də gətirilmişdir.Tanınmış dilçilərin fikirlərinə istinadlar da verilmişdir.
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Malahat Veliyeva
Interlanguage comparisons in revealing interference phenomena in
conditions of Azerbaijani-English bilingualism
Summary
The article is dedicated to interlanguage comparisons in revealing
interference phenomena in conditions of Azerbaijani-English bilingualism.
The importance of interlanguage comparisons in conditions of bilingualism
is highlighted in the article and the information about positive effects of
constant comparison of the native and foreign language peculiarities in
teaching the target language. It is relatively challenging to prevent
interference cases in contacting of languages which do not have any genetic
kinship. From this point of view, as a result of the study of morphological
typology of languages it is possible to explain mistakes in bilinguals’ speech.
There are examples on the interference phenomena in the usage of English
personal pronouns.As Azerbaijani personal pronouns are deprived of the
gender category the mistakes in the Azerbaijani students’ speech. The
analysis of such cases gives an opportunity to explain the causes of potential
mistakes. The typological analysis plays a great role in the study of the
foreign language. There are also reasons of interference phenomena in the
article. The thoughts of famous linguists are also given in the article.
Rəyçi:

Mehriban Təhməzova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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İNGILIS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ ZAMAN BUDAQ
CÜMLƏSİ İLƏ FEİL TƏRKİBLƏRİNİN SİNONİMLİYİ
Açar sözlər: tabeli mürəkkəb cümlə, zaman budaq cümləsi, sinonim, feli
sifət.
Keywords: Composite complex sentence, the adverbial clause of time,
synonym, the participle.
Ключевые слова: Сложноподчиненный предложение, обстоятельственное придаточное предложение времени, синонима, причастия.
İngilis və Azərbaycan dillərində zaman budaq cümlələri ilə feli
tərkiblər arasında olan sinonimliyin formalaşması və inkişafını izləmək, bu
inkişafın qanunauyğunluqlarını və tədqiq edilən konstruksiyaların sinonimik
xarakterini aydınlaşdırmaqdır. Sintaktik sinonimliyin öyrənilməsinin
qrammatika, üslubiyyat və tərcümə prosesi üçün nəzəri əhəmiyyət daşıdığı
dilçilik mənbələrində qeyd olunur [1, 94].
İngilis dilinin zaman budaq cümləsində üç əsas struktur elementlər var:
bağlayıcı, isim- mübtəda və fel- xəbər və ya onun hissələri. Zaman budaq
cümləsinin xəbəri sadə və mürəkkəb ola bilər. Xəbəri mürəkkəb olanlara ben
feli ilə müxtəlif birləşmələr, həmçinin modal fellərlə birləşmələr daxildir.
Zaman budaq cümləsinin mübtədası o zaman struktur mənasına malik
ola bilər ki. baş cümlədə isim mübtədanı ifadə etdiyi kimi, şəxs və ya əşyanı
da ifadə etsin. Ingilis dilində bir çox bağlayıcılar (when, while, after, since,
as, before, ere, till) [2] öz leksik mənası ilə bir çox hallarda əlaqənin növünü
müəyyənləşdirir. Lakin zaman əlaqəsi təkcə bağlayıcının mənasında deyil,
həmçinin baş və budaq cümlələrin leksik məna komponentlərinin leksik
mənaların cəminin əlaqəsində öz ifadəsini tapır. Ona görə də sinonimlik
yaradan konstruksiyaların arasındakı fərq təkcə bağlayıcıların leksik
mənasında deyil, həmçinin budaq cümlənin komponentlərinin leksik mənasındadır, ilk öncə isə xəbər və onun hissələrindədir.
İngilis dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq mürəkkəb zaman
budaq cümləsidə baş və tabeli fellərin hərəkətləri arasında zaman şərtlənməsi
mövcuddur. Budaq cümlənin feli xəbəri hərəkəti nitq zamanı ilə deyil, baş
cümlənin feli xəbərindəki hərəkəti ilə əlaqələndirilir. Öz növbəsində baş
cümlənin feli xəbər hərəkəti budaq cümləsi ilə müəyyənləşdirilir və nitqdən
ayrılır.
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Ingilis dilində zaman budaq cümləsi feli sifət tərkibi ilə sinonimlik
yaradır. Bu dildə feli sifət tərkibinə iki müxtəlif strukturda rast gəlmək olur:
feli sifət tərkib qrupu (feli sifət tərkibi və ondan asılı sözlərdən ibarət söz
birləşmələri) və feli sifət tərkib kompleksi (predikativ əlaqələrlə
birləşdirilmiş isim və feli sifət tərkibindən ibarət söz birləşmələri).
İngilis dilində tədqiq edilən zaman budaq cümləsi ilə feli sifət
tərkibəri funksiya cəhətdən ümumidir, yəni bunlar cümlədə situativ
zərfliklərdir. Bu dildə zaman əlaqələrini ifadə edərkən aşağıdakı növ feli
sifət tərkibləri və zaman budaq cümləsi sinonim vasitə ilə birləşdirilir:
1. Feli sifət tərkibləri (kompleks və qrup) feli sifət 1 və as, when və
ya while bağlayıcılarla daxil edilən eynizaman mənalı, zaman budaq cümləsi
məkan, varlıq, hərəkət, nitq prosesi bildirən sonsuz fellər və konkret hərəkəti
bildirən son hüdudlu fellərin tərkibində olan xəbər. Bu müxtəlifliyi aşağıdakı
nümunələr göstərir:
…sitting at the sofa he said these words. (R. B.) - … Şam yeməyində
o, bu sözləri (bunları) dedi…
And as I sat in this sorrow I saw how kind passed. (P. C.) - Və mən
belə qəmgin oturanda yaxşılığın necə keçdiyini gördüm.
In this year… the King being at Newcastle upon Tyne a wright hew
on a tree… (Cgr. Cgr., 187) - Bu ildə… kral Nyukaslda Taynedə olanda
fəhlənin biri ağac kəsməyə başladı.
And when the said Duke of Clarence and the Earl of Warvyke were in
France, there appeared a blasing star in the Weste (V.) - Hersoq Klarsis və
qraf Uorik Fransada olanda qərbdə odlu ulduz göründü.
And while the said Earl of Warvyke was in France, the King was
wedded to Elesabethe Grey, widow. (V.) - Və yad edilmiş qraf Uorik
Fransada olarkən kral dul Yelizaveta Qreylə nişanlanmışdı.
2. Feli sifət qrupunun (ikili növ xarakterli feli sifət (1) ) bilavasitə
əvvəlki mənası ilə sinonim olan (when bağlayıcısı ilə) zaman budaq cümləsi.
Zaman budaq cümləsinin xəbəri hisslərin leksik mənalı ikili növ fellə ifadə
olunur. Məsələn:
And then the queen hearing this she voyaged unto Valys. (Creg. Chr.,
208) - Və kraliça bunu eşidərək Yencə getdi.
The people when they heard this, they thanked God highly (Cgr.
Aug., 43) - Camaat bunu eşidəndə (onlar) Allaha şükür edirdilər.
Hərəkət felli feli sifət tərkibləri zaman budaq cümləsi ilə bilavasitə
əvvəl gələn mənasına görə sinonimlik təşkil edir, belə sinonimliyə az rast
gəlirik.
3. Feli sifət kompleksinin (feli sifət 2-nin hüdudlu təsirli fellər və
when, after bağlayıcılarla) əvvəlki mənası ilə sinonim olan zaman budaq
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cümləsi. Zaman budaq cümləsinin xəbəri b e n feli birləşmə və feli sifət 2nin hüdudunda təsirli fellərlə ifadə olunur. Məsələn:
The service done, they soupen all by day. (Ch. F.) -Nə vaxt hərbi
xidmət qurtarsa, onda onlar günorta nahar eləyirlər// Hərbi xidmət
qurtaranda onlar günorta nahar eləyirlər.
So, upon New Years Day when the service was done, the barons rode
unto the field… (M.) - Beləliklə, yeni ildə hərbi xidmət qurtaranda baronlar
sahələrə getdilər.
… after the feste and the solemnity was done of that mariage…- o toy
münasibətilə ziyafət və şənlikdən sonra…
Qeyd edək ki, feli sifət tərkibləri arasında sonra gələn hadisələr və
zaman hüdudu (before, ere, till, since bağlayıcılı zaman budaq cümləsi)
vasitəsi ilə zamanı ifadə edən budaq cümlələrin sinonimi yoxdur.
Azərbaycan dilində zaman budaq cümləsi ilə feli tərkiblər arasında
olan sintaktik sinonimliyin mahiyyətindən bəhs edən N. Abdullayeva bu
sintaktik kateqoriyaların arasında müəyyən quruluş və məna fərqlərinin də
olduğunu vurğulayır [3, 28].
1. O gün ki- d ı ğ ı şəkilçisi: O gün ki sən al bayraqlı bir səhərdən
ilham aldın, yarandım mən (S. Vurğun) - Sən al bayraqlı bir səhərdən ilham
a l d ı ğ ı n gün mən yarandım.
Ingilis dilində: On the day when you came, I became happy.
2. - m ı sual ədatı- a n feli sifət şəkilçisi- k i m i qoşması: Mənzər
gəldimi, bacısı evdən çıxıb gedərdi- Mənzər gələn kimi bacısı evdən çıxıb
gedərdi.
Bu quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı kimi
verilir: As soon as Manzar came, her sister left home.
3. Elə ki- a n- kimi qoşması: Elə ki məktubu yazıb qurtardım, poçta
aparacığam- Məktubu yazıb qurtaran kimi poçta aparacağam.
Bu quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı kimi
verilir:
As soon as I finish writing the letter, I’ll take it to the post- office.
1. N ə qədər sözü- onda temporal sözü- d ı q c a feli bağlama
şəkilçisi: Nə qədər dərsinə fikir vermirdi, o qədər də zəif oxuyurdu- Dərsinə
fikir vermədikcə zəif oxuyurdu.
Həmin quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı
kimi verilir.
As long as he didin’t pay attention to his lessons, he studied badly.
2. E l ə ki- a r k ə n: Elə ki gördülər Həsrət həddən artıq ağ eləyir, hər
biri otaqdan çıxdı- Həsrətin həddən artıq ağ elədiyini görərkən hər biri
otaqdan çıxdı.
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Həmin quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı
kimi verilir:
As they saw Hasrat couldn’t behave himself, they left the room.
3. K i bağlayıcısı- d ı q d a feli bağlama şəkilçisi: Qulu nə isə demək
istəyirdi ki, Sirac onu qabaqladı- Qulu nə isə demək istədikdə Sirac onu
qabaqladı.
Bu quruluda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı kimi
verilir: As Gulu wanted something, Siraj gor ahead of him.
4. K i –ma+mış- Qədir stansiyaya çatmamışdı ki, arxasınca çapar
gəldi- Qədir stansiyaya çatmamış arxasınca çapar gəldi.
Həmin quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı
kimi verilir: Gadir hardly reached the station when he was called.
5. Nə zaman, nə vaxt- temporal sözləri- - a n d a feli bağlama
şəkilçisi: Nə vaxt namazını qılıb qurtarsaydı, başının üstə qızını görərdiNamazını qılıb qurtaranda qızını başının üstə görərdi.
Bu quruluşda olan sintaktik sinonimlik ingilis dilində aşağıdakı kimi
verilir: Whenever he finished praying, he saw his daughter beside him.
M. Radionova ingilis dilinin materialları əsasında yazdığı tədqiqatını
zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə “before”və “after”
sözönlərinin iştirak etdiyi cerund tərkibli cümlələrin sintaktik sinonimliyinə
həsr edilmişdir. Qeyd olunan sintaktik sinonimlik sintaktik vahidlərdə
qrammatik mənanın ümumiliyi və funksional oxşarlıq tələbləri baxımından
müqayisə edilmişdir [4, 20].
Sintaktik sinonimlikdə ən yüksək səviyyə mürəkkəb və sadə cümlələr
arasında olan səviyyədir. L. Radionova zaman məzmunlu feli tərkiblər və
zaman budaq cümləsi arasında sintaktik sinonimliyin semantik ümumiliyi və
onların bir - birini əvəzetmə imkanlarını araşdıraraq belə qənaətə gəlmişdir
ki, eyni linqvistik səviyyə - eyni sintaksisə aid olan həmin konstruksiyalar
tam şəkildə identik olmur [4, 20]. Əsas meyarlardan biri də konstruksiyaların
birini qarşıllıqlı şəkildə əvəzetməsidir. Qarşılaşdırılan konstruksiyalar
müəyyən dərəcədə quruluş cəhətdən ekvivalent olsa da, bir sıra hallarda
aralarındakı struktur müxtəlifliyi ucbatından bir - birini əvəzetməsi mümkün
olmur. Bundan başqa, onların arasında müəyyən üslubi lokallaşma özünü
göstərir. Məhz bu səbəbdən də qarşılıqlı əvəzetmə sintaktik sinonimliyin
yalnız mümkün olan nəticəsidir, onun zəruri şərti deyildir.
Sinitaktik sinonimliyin öyrənilməsi bir sıra kateqoriyaların ifadə
imkanlarının üzə çıxmasına da şərait yaradır. Məsələn, zaman anlayışı
parametrlərinin əhatəliliyi və dildə ifadə olunma imkanlarının genişliyi ilə
digər linqvistik anlayışlardan fərqlənir. ”Hərəkət və ya əlamətin zamanı”
zaman anlayışının kiçik bir kəsiyi olub ənənəvi və aktual sintaksisdə həm
zaman budaq cümləsi ilə, həm də feli tərkiblərlə öz ifadəsini tapmış olur.
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Sinonimliyin bu səviyyəsi ən yüksək səviyyədir, zamanı ifadə edən digər
nitq vahidlərindən (zaman zərfi, zaman bildirən frazalar və s.) fərqlənir. Sadə
və mürəkkəb formalar arasında sintaktik sinonimliyin yaranmasında zaman
formaları da aparıcı yerlərdən birini tutur. Bu vaxt bir formada olan
qrammatik zaman digər formada olan zamanla uyğunlaşır; yəni hərəkətin
icrası hər iki formada eyni zamanda icra olunur. Məs.: keçmiş zamanda:
Uşaq o z a m a n yuxudan durdu ki, həyətdə çığır - bağır eşidilirdi
(mürəkkəb forma) - Həyətdə çığır - bağır eşidiləndə uşaq yuxudan durdu
(sadə forma). Qeyd etmək lazımdır ki, funksional ekvivalentlik təşkil edən
bu formaların xəbəri felin keçmiş zamanı ilə ifadə olunmuşdur. Göründüyü
kimi, həmin konstruksiyalar arasında heç bir semantik fərq nəzərə çarpmır,
mənanın tam uyğunluğuna baxmayaraq, həmin ekvivalentlər arasında
quruluş fərqi özünü komponentləri bir - birinə bağlayan bağlayıcılarda
büruzə verir.
Sinonimlik cəhətdən zaman budaq cümləsinin ekvivalenti feli tərkiblər,
konkret olaraq feli bağlama tərkibi ola bilər. Ikinci birincinin fuksiyasını yerinə
yetirir; ona görə də zaman budaq cümləsinin funksional ekvivalenti (yəni onun
funksiyasını, vəzifəsini yerinə yetirən) adlandırılır [5].
Sintaktik sinonimlikdə sinonim cərgə bir - birinin paradiqmasından
və ya tranformalarından ibarətdir. Bu o demək deyildir ki, bütün paradiqma
və transformalar sintaktik sinonim hesab olunur. Belə başa düşülməlidir ki,
sintaktik sinonimliyin əsası qrammatik mənanın müxtəlif strukturluğu və
invariantlılığıdır, həmçinin fikrin mahiyyətidir; əsas paradiqma və
transforma müxtəlif strukturdadır, beləliklə, konstruksiyaların struktur
oxşarlığı artıq sintaktik sinonimliyi təmin edir.
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R. Asadova
The Synonymity of the Adverbial Clauses of Time with the Verbal
Constructions in the English and Azerbaijani Languages
Summary
This article deals with the synonymity of the adverbial clauses of
time with the verbal constructions in the English and Azerbaijani languages.
Different types of the adverbial clauses of time can be synonyms of the
participle and gerundial constructions. The examples taken from the English
literature concerning to these phenomina are given here as well. In order to
determine the similarities and differences on the syntactical synonymity
between the English and Azerbaijani languages the author compares the
adverbial clauses of time which carries out the syntactical function of the
compound adverbial modifier of time as the verbal constructions in this
languages.
Р.Асадова
Синонимность обстоятельственных придаточных предложений
времени с глагольных конструкциях на английском и
азербайджанских языках
Резюме
Эта статья рассказывает о синонимочности обстоятельственных
придаточных предложений времени с глагольными конструксиями в
английском и азербайджанском языках. Различные типы обстоятельственных придаточных предложений времени могут быть синонимами
причастных и герундиалных конструкциях. Здесь также даны примеры
взятые от английской литературы относительно к этим феноминам,.
Чтобы определить общие сходства и различия на синтаксическом
синонимичности между английским и азербайджанским языками, автор
сравнивает обстоятельственные придаточные предложения времени,
которые выполняют синтаксическую функцию сложного обстоятельства времени как глагольные конструкция в этих языках.
Rəyçi:

Sevda Əliyeva
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İNGILİS DİLİNDƏ ENƏN-QALXAN VƏ QALXAN-ENƏN
TONLARLA IŞLƏNƏN İNTONASIYA MODELLƏRİNİN
XÜSUSIYYƏTLƏRİNƏ DAİR
Açar sözlər: melodiya,intonasiya,ton,enən-qalxan ton,qalxan–enən ton,
cümlə vurğusu, ara sözlər
Key words: melody, intonation, tone, falling-rising tone, rising-falling tone,
sentence stress, parentheses
Kлючевые слова: мелодия, интонация, нисходяще-восходящий тон,
восходяще -нисходящий тон, фразовое ударение, парантезы
Məlumdur ki, fövqəlxətti fonetik vahidlərin , başqa sözlə, prosodik
ünsürlərin-melodika, intensivlik, vurğu, temp, fasilə və s.kompieksindən
ibarət olub, müxtəlif sintaktik məna və kateqoriyalar , ekspressiv və emosional münasibətlər ifadə etməyə xidmət göstərən fono-qrammatik vasitəyə intonasiya deyilir . İntonasiyanın ən mühüm tərkib hissəsi olan melodika sədanın səs tonunun hərəkətini nəzərdə tutur.Əsas səs tonunun hərəkəti isə səs
tellərinin gərilmə dərəcəsindən asılı olur.(6, 292) Nitqimizi təşkil edən
cümlələr bir-birindən fərqlənən müxtəlif məqsədlərlə işlədilir.Cümlələrdə
yürüdülən məqsədin dəyişkən olması həmin cümlələrin tələffüz xüsusiyyətini, aksent-melodik strukturunu, bütövlükdə onun intonasiyasını da dəyişdirir.Belə ki, hər bir cümlə məqsəddən asılı olaraq özünəməxsus intonasiyaya –deyiliş xüsusiyyətinə, aksent-melodik qəlibə malikdir.
Məsələn;’Shut the ‚door.( alçaq enən tonla-əmr) ’Shut the ‚ door(alçaq
qalxan tonla-xahiş) .'Shut the ˇdoor.(enən-qalxan tonla-xəbərdarlıq)
Bu cümlələr qrammatik struktur baxımından eyni olsalar da, onlarda
yürüdülən məqsəd başqadır.Dilçilik ədəbiyyatında intonasiyanın üç əsas
vəzifəsi göstərilir; söyləmin semantik, məntiqi , emosional çalarlıqlarını
ifadə etmək . Bunlardan birincisi gündəlik adi danışıqlar zamanı, ikincisi
məntiqi vurğulu cümlələrdə, üçüncüsü hiss-həyəcan ifadə edən nitq
prosesində müşahidə edilir.Danışanın məqsədi və münasibəti intonasiyanın
əsasıdır, intonasiya isə öz növbəsində məqsədin, münasibətin göstəricisidir.İntonasiya cümlələrdə o qədər incə məqsəd və emosional münasibətlər toplusu yaradır ki, onları heç bir qrammatik vasitələrlə vermək olmur.(4, 175)
Məlumdur ki, intonasiya nitq melodiyası, cümlə vurğusu, səs keyfiyyəti və nitq tempinin birliyi kimi izah edilir və intonasiya danışanın
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ünsiyyətdə öz fikrini, arzu və emosiyalarını, söyləmin məzmununa münasibətini kifayət qədər ifadə etməyə imkan verir.(1, 290)
Amerikan alimi K.Payk intonasiyanı səs tonunun yüksəkliyinin dəyişməsi kimi başa düşür.(2, 16) Q.P.Torsuyevə görə , intonasiya cümlənin
kommunikativ tiplərini müəyyən edir.O, cümlənin aşağıdakı kommunikativ
tiplərini müəyyənləşdirir;nəqli, sual, əmr və nida cümlələri(3, 238)
İngilis dili ton sistemində tonları alçaqdan düşən ton, yüksəkdən
qalxan ton, orta səviyyədən düşüb-qalxan ton, alçaqdan qalxan ton təşkil
edir.İngilis dilində sadə və mürəkkəb tonlar müxtəlif şkalalarla işlənərək
müxtəlif münasibət mənaları ifadə edir.İngilis dilində mürəkkəb tonlara enən
–qalxan və qalxan –enən tonlar daxildir.Cümlələrdə bu tonların işlənməsi
müxtəlif emosiyaları ifadə edir.Dinləyicinin diqqətini cəlb etmək,
xəbərdarlıq, nəzakət xarakterli müraciətlər enən –qalxan tonla tələffüz edilir.
Məsələn;`Mo‚ther| ΄may I ΄take an ‚apple?
Dostcasına söhbət əsnasında edilən müraciətlər də` enən-qalxan tonla
deyilə bilər.
Məsələn;`Ed‚dy |'why 'dont you `phone me?
Əgər danışan şəxs ara sözlərə xüsusi əhəmiyyət verirsə, ifadə etdiyi
fikrin məzmununda onun vahidliyini xüsusi qeyd etmək istəyirsə, bu halda
ara sözlər enən-qalxan tonla tələffüz edilir.
Məsələn;What do you do in the evening?-Oc`casional‚ly| we 'go to a
‚dance.
Ön mövqeli ara cümlələr semantik baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdikdə və danışan şəxs ara cümləni xüsusi nəzərə çarpdırmaq istədikdə, bu
halda ara cümlələr düşüb-qalxan tonla tələffüz edilir.
Məsələn;For `my own‚ part|I should, love it.
Məzmununda nəyəsə işarə edən nəqli cümlələr nəzakətli düzəliş,
ziddiyyət, təklif, güman mənaları ifadə etdikdə nəqli cümlələr enən –qalxan
tonla ifadə edilir.
Məsələn;He is thirty six.-`thirty ‚four.
Nəqli cümlənin təsirlənmə, çağırış, etiraz kimi münasibətləri ifadə
edən nəqli cümlələr səs tonunun qalxıb enməsi ilə səciyyəvidir.
Məsələn;He is 'coming ˆtomorrow.He was 'drinking ˆcoffee.
Sual cümlələri də intonasiya ilə sıx bağlıdır.İngilis dilində ümumi sual
cümlələri qalxan, xüsusi sual cümlələri isə enən tonla tələffüz olunur. .Lakin,
ümumi sual cüal cümlələri bəzən yüksəkdən qalxan, enən-qalxan və qalxan –
enən tonla da tələffüz edilir.
Məsələn;I am sorry mummy.-ˆ`Are you really , sorry(şübhə)
He shot an elephant-ˆDid he(çağırış)
Xüsusi sual cümlələri əsasən alçaq enən tonla tələffüz olunur.Xüsusi
sual cümlələri maraq, işgüzar səsləndikdə yüksək enən tonla , maraq, şübhə
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ifadə etdikdə isə yüksək qalxan tonla tələffüz edilir..Çağırış, ziddiyyət ifadə
edən xüsusi suallar qalxan-enən tonla ifadə edilir.
Məsələn;Would Max have a game?-'Why not ˆask him
Eyni bir leksik tərkibli qrammatik quruluşlu əmr cümləsi enən, qalxan,
enən-qalxan, qalxan-enən tonla ifadə edilə bilir.Xəbərdarlıq bildirən əmr
cümlələri enən-qalxan tonla ifadə edilir.
Məsələn;May I hold the baby for a minute?-`Be ‚careful with
it(xəbərdarlıq)
Yüksək emosional xahişlər, yalvarışlarda enən-qalxan tonla ifadə
edilir.
Məsələn;I really must go-`Please stay a little , longer
Düşməni, bəzən də zarafatyana münasibət ifadə edən əmr cümlələri
qalxam-enən tonla tələffüz edilir.
Məsələn;It is not much of a cut-Then 'dont 'make so 'much ˆfuss about.
İngilis dilində nida cümlələri danışanın ifadə etdiyi fikirdən
təsirləndikdə və ya təəccübləndikdə qalxan –enən tonla ifadə edilir.
Məsələn;I paid two hundred dollars for it.-'Two ˆhundred!
Əlavə izahat, məlumat verən ümumi sual cümlələri köməkçi fellərlə
çəxs əvəzliklərinin işlənməsindən formalaşır.Belə suallar yüksəkdən enən və
enən-qalxantonla tələffüz edilir.
Məsələn;It is my turn.-ˇIs it(4, 184)
Şübhə ifadə edən ümumi sual cümlələri cümlənin aksent-melodik
modelinindəyişməsi ilə formalaşır.
Məsələn;The bus is at five.-`Have you made‚ sure?
Çağırış xarakterli ümumi sual cümlələrdə ziddiyyət, təsirlənmə, çağırış
ifadə edilir.Bu növ cümlələrdə vurğulu və vurğusuz hecalar yüksək tonal
səviyyədə dar diapazonda tələffüz olunur.Sonuncu vurğulu hecada səs tonu
orta yaxud yüksək tonal səviyyədən qalxıb, sonra düşür. Səs tonunun qalxıb
düşməsi bir və ya bir neçə heca daxilində baş verə bilər.
Məsələn;They have nowhere to live.-ˆHavent they?
Əgər ümumi suala verilən cavab danışan şəxsdə bir qədər çaşqınlıq və
təəccüb oyadırsa, bu halda sual təkrar olunur.Köməkçi və yaxud modal fellər
güclü vurğu və yüksəkdən enən tonla tələffüz olunur.Cümlənin qalan sözləri
vurğusuz olur.Vurğusuz hecalar qalxan istiqamətdə tələffüz olunur.Cümlənin
ümumi melodik istiqaməti enən-qalxan ton formasında olur.
Məsələn;ˇWas it really so interesting?
ˇIs it worth trying?
Əgər cümləyə verilən cavab gözlənilməz, təsiredici xarakterli olub,
inandırıcı deyilsə, bu halda cümlə təkrar edilir.Sual əvəzlikləri güclü vurğu
və yüksəkdən enən tonla tələffüz olunur.Cümlənin ümumi melodik
istiqaməti enən-qalxan ton formasını alır.
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Məsələn;ˇWhere have you been?
ˇ How many did you see?(5, 176)
Üzrxahlıq, minnətdarlıq , təəssüf , qəzəb, inadkarlıqifadə edən nəqli
cümlələr enən-qalxan tonla tələffüz edilir.
Məsələn;I am` very, sorry.
I `shant keep ‚long.
Nəqli cümlənin sonunda gələn please və thank you ifadələri alçaq
qalxan tonla, cümlənin əvvəli isə alçaq enən tonla deyilir.
Məsələn;Id like some `tea , please.
Ive got e`nough ‚thank you.
Salamlaşmalar və xudahafizləşmələr səmimi yüksək emosionallıq
ifadə etdikdə enən-qalxan tonla deyilir.ˇ
Məsələn;Good `night , mother.
Bəzən qəzəb və təəccüb ifadə edən nidalar enən-qalxan tonla tələffüz
edilir.
Məsələn;`All ‚right.
Good-bye ifadəsi emosional vəziyyət ifadə etdikdə enən-qalxan tonla
tələffüz olunur.Məsələn;`Good- , bye.
Cümlə intonasiyasının variativliyi daha çox kommunikativ tipli
cümlələrintələffüzündə özünü göstərir.Belə ki, eyni leksik tərkibli və
qrammatik quruluşlu cümlələr intonasiya baxımından müxtəlif variantlarda
ifadə edilə bilir və bu zaman cümlənin ümumi mənası deyil, danışanın bu və
ya digər məsələyə münasibəti ifadə olunur. Cümlənin kommunikativ
tiplərinin müəyyənləşdirilməsində intonasiyanin aparıcı rol oynaması aydın
olur.
Ədəbiyyat:
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2)Антипова А.М.Система английской речевой интонации.М, 1974
3)Торсуев Г.П. Фонетика английского языка.М, 1950
4)Axundov A, Babayev S, Zeynalov F.İngilis və Azərbaycan dillərində
vurğunun ritmik-melodik xüsusiyyətləri.Bakı, 1996
5)Babayev S, Garayeva M. English phonetics Bakı, ”Maarif”1999
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Leyla Seyidova
On the pecularities of intonation models using with the falling-rising and
rising –falling nuclear tones in English
Summary
This article deals with the peculiarities of intonation models using
with the falling-rising and rising –falling nuclear tones in English.In the
article an attempt is made to study falling-rising and rising-falling tones in
all communicative types of sentences. Pecularities of intonation models
using with the falling-rising and rising –falling nuclear tones in English. The
use of English nuclear tones is touched in the works of scientists, such as
Vassilyev V.A, Антипова А.М, Торсуев Г.П, Axundov A, Babayev S,
Zeynalov F etc.The importance of these nuclear tones is to express the
attitudes and emotions of the speakers in different social situations.
Лейла Сейидова
К особенностям интонационных моделей с нисходяще-восходящим
и восходяще -нисходящим ядерным тоном в английском языке.
Резюме
Статья посвящена особенностям интонационных моделей с нисходяще-восходящим и восходяще -нисходящим ядерным тоном в английском языке.
В статье делается попытка изучения нисходяще-восходящего и
восходяще -нисходящего тона во всех коммуникативных типах предложения.Использование английских ядерных тонов затронуты в работах
таких ученых как, Vassilyev V.A, Антипова А.М, Торсуев Г.П, Axundov
A, Babayev S, Zeynalov F и другие. Интонационных моделей с нисходяще-восходящим и восходяще-нисходящим ядерным тоном в английском языке.
Важность этих ядерных тонов это-выражение эмоций и отношений говорящего к различным социальным ситуациям.
Rəyçi:

Kifayət Alirzayeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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İNGİLİS DİLİNDƏ FİKRİN FORMALAŞMASINDA TONUN ROLU
Açar sözlər:mətn intonasiyası, ton,cümlə əlaqələri,tema,rema;
Key words: the intonation of text,tone,relations sentence,theme,rham;
Ключевые слова: интонация текста,тон,приговор
отношения,тема,рэма;
Tədqiqatlarla tanışlıq göstərir ki, XX əsrin 70-80- ci illərində cümlə və
cümləföfqü vahidlər, diskurs və mətn intonasiyasının təhlilinə dair bir neçə
araşdırmaya rast gəlmək olur (3;5). Burada D. Bolincer (9), K. Payk (13), E,
Vitçmanın (15) və s.-in intonasiyaya həsr etdikləri bir neçə əsəri xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ingilis və amerikan dilçiliyində
tonun hərəkəti və intonasiya eyniləşdirilir. Bu yaxınlarda çapdan çıxmış
əsərində H.Gigerix öz sələfləri kimi intonasiyanı tonla eyniləşdirir (11).
Mətnin intonasiya baxımından təşkili, ondakı çoxmənalılıq tonun hərəkətindən asılı kimi götürülür və tonun hərəkəti interaktiv mətndə xüsusi əlaqə
vasitəsi kimi şərh edilir. Danışan nəinki intellektual informasiyanı, həm də
öz emosiyalarını bildirməkdən ötrü seçim edir. Məşhur ingilis tədqiqatçısı D.
Kristal intonasiyanı tonla eyniləşdirməklə onun 6 növünü fərqləndirir.
Bunları o, aşağıdakı kimi göstərir:
1.Emosional ton; 2.Qrammatik ton; 3. İnformasiya tonu; 4.Tekstual
ton; 5.Psixoloji ton; 6. İndeksal ton (10,s.121-124).
Bu bölgüdən belə hasil olur ki, guya tonun müxtəlif səviyyələrdə
növləri fərqlidir. Fikrimizcə bununla razılaşmaq olmaz, çünki eyni intonasiya konturu fərqli cəhətlərdən götürüldükdə onun növlərini şərti olaraq birbirindən ayırmaq olar. Məhz buna görə bu bölgü ciddi qəbul edilə bilməz,
çünki D.Kristalın tonları subyektiv xarakter daşıyır, bunlar olsa-olsa ton
çalarları ola bilər. Konkret olaraq hər tonun ifadə etdiyi məna konsituasiyadan asılıdır. Dildə ayrılıqda informasiya və emosiya üçün tonlar yoxdur,
onlar yalnız birlikdə , bir- birinin üzərinə oturaraq müəyyən emosional və
intellektual mənaları verir. Bunları yalnız xüsusi təhlil nəticəsində müəyyən
etmək olar.
Bundan fərqli olaraq Leninqrad (S. Peterburq) Fonoloji məktəbi intonasiyanı təhlil edərək onda iki funksiyanı fərqləndirir: 1) cümlədaxili
funksiya; 2) cümləxarici funksiya. Birinci halda söhbət cümlənin və ya
mətnin daxili təşkilindən gedir. İkinci halda isə cümlə və mətnin daxili
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bağlılığı olan sintaqmlara üzvlənməsindən gedir. Yalnız intonasiyaya belə
yanaşıldıqda onun əsl mahiyyətini açıb göstərmək olar(6). Aydındır ki, hər
bir intellektual mənada bir emosional çalar ifadə olunur. Hər hansı bir
kommunikativ tipdə eyni vaxtda arzu, istək, təəccüb, heyrət, tələb, xahiş və
s. ifadə oluna bilməz.
Ümumi şəkildə intonasiyanın aşağıdakı funksiyalarını fərqləndirmək olar:
1.Ümumi formal əlamətlərlə ifadə olunan funksiyalar. Buraya ilk
növbədə qrammatik funksiya aiddir. Cümlədə və mətndə qrammatik və ya
leksik vasitələrin iştirakından asılı olaraq ifadə olunan məna dəqiqləşir,
konkret ifadəsini tapır. Hələ böyük rus alimi A.M.Peşkovski bu funksiyanı
kompensasiya qanunu adlandırmışdı (Peşkovski). Məsələn, /Mən görmürəmmi, o lazımsız cəhdlər edir//. Bu cümlədə sual bildirən /-mı/ ədatı suallığı
aydın ifadə etdiyiu üçün onun intonasiya vasitəsilə xüsusi qabardılmasına
ehtiyac qalmayır. Biz deyəndə ki, “?Kim ona icazə verib ki, mənim işlərimə
qarışsın?” sual cümləsində suallıq intonasiyasının qabardılmasına ehtiyac
qalmır. F. Veysəllinin apardığı eksperimental- fonetik tədqiqat göstərdi ki,
A.M. Peşkovskinin kompensasiya qanunu qismən özünü təsdiq edir.
2. Şəxslərarası münasibətlərin ifadəsi funksiyası. Buraya xahiş, minnət,
müraciət, tələb, təklif, təsdiq, inkar, yalvarış, nifrət, tərəddüd, yoxlama,
bildiriş, nəsihət və s. çalarlıqların ifadəsi aiddir. Aşağıdakı nümunələrə
müraciət edək:
1. / İf you have a time, come, please, to us// (Vaxtınız olanda bizə baş
çəkməyinizi xahiş edirəm) (xahiş/.
2. /İ // (Artıq dərəcədə minnətçi düşürəm, nolar, bizə gəlin) (minnət).
3. /İ to you, tell, please, yes// (Sizə müraciət edirəm, buna hə deyin)
(müraciət)
4. /The goverment this from you// (Hökümət sizdən bunu tələb edir//
(tələb) və s.
3.Kontrastiv seçim imkanının ifadəsi. Bu zaman danışan seçim
qarşısında qalaraq mümkün variantlardan birini seçməli olur. Məsələn,
/You must do it or İ shall inform you mother this about// (Sən ya bunu
edəcəksən, ya da mən sənin anana bu barədə xəbər verəcəyəm) .
Azərbaycan tədqiqatçısı C. Axundov alternativ sual cümlələrinin
intonasiya xüsusiyyətlərini eksperimental-fonetik yolla tədqiq etmiş və bir
sıra maraqlı nəticələrə gəlmişdir (1). O, tədqiqatının nəticələrini şərh edərkən
yazır: „ Bir qayda olaraq hər iki tərəfin sadə cümlədən ibarət olan alternativ
sualların birinci hissəsinə aid sintaqmın son hecasında əsas ton yüksəlir,
ikinci hissəyə aid sintaqmın sonunda isə enir„ (1, s. 190).
Cümlədə tema- rema münasibətlərinin ifadəsi funksiyası. Bu yanaşmada cümlənin intonasiyaca deyilişindən asılı olaraq ondakı tema- rema
münasibətləri dəyişir. Məsələn, (1) /Anar mağazadan kitab aldı// cümləsini 5
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variantda demək mümkündür. Birincisi, neytral variantdır ki, həmin cümlə
reallaşdığı mətnə uyğun olaraq neytral deyilir. Yuxarıda verdiyimiz deyiliş
buna bariz nümunədir.
(2) /Ana```r baout in the bookshop one book//(Ana```r mağazadan kitab
aldı//
(3) /Anar baout a book in the boo```kshoping, not at the market// (Anar
mağa```zadan (bazardan yox) kitab aldı//
(4) /Anar baout in the bookshoping a boo```k, not a noticebook//(Anar
mağazadan kita``b (dəftər yox) aldı//
(5) /Anar baou```t (not receved) in the bookshoping a book//(Anar
mağazadan kitab aldı`` (götürmədi))).
Göründüyü kimi, informasiyanın verilməsində intonasiyanın, xüsusilə
də onun ayrılmaz komponenti olan vurğunun rolu inkar ediilməzdir. Dilçilik
ədəbiyyatında bunu bir qayda olaraq məntiqi vurğu ilə bağlayırlar. Ancaq
bunun məntiqi vurğuya dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq ənənəvi dilçilik temarema qarşılaşmasından uzaq olduğu üçün dildəki bu funksiyanı doğru
olmayaraq dilxarici faktorla bağlamağa çalışmışdır T.Nikolayeva). Son
zamanlar cümlədən böyük hesab edilən diskurs və mətn təhlilində temarema qarşılaşmasına böyük önəm verilir və danışanın niyyəti, habelə
konsituasiyanın tələbinə görə hər bir sintaqmın intonasiya konturu müəyyən
edilir, danışıqda sintaqmlararası əlaqənin intonasiyada inikası xüsusilə
eksperimental tədqiat üsulu ilə geniş araşdırılır və cümləfövqü bütövün
konkret əlamətləri açılıb göstərilir. Burada xüsusi qeyd etməliyik ki, D.
Breyzil demişkən, guya diskurs intonasiyasında danışan intonasiya konturunda zirvəni, tonun hərəkətini, açarı və bitkinliyi seçir (Brazil). Əvvəla
onu deməliyik , ton və zirvə bir- birindən ayrı mövcud ola bilməz. Bunlar
tonun hərəkətində müşahidə olunan variasiyalardır. İnformasiya cəhətindən
mühüm olan sintaqmda ton hərəkəti yüksəlir, ən yüksək səviyyədə olduğu
üçün onu zirvə adlandırırlar. Digər tərəfdən Brazilin piki, yəni zirvəni tonik
və qeyri- tonik hissələrə bölməsi uydurma bir şeydir. İntonasiya konturunun
reallaşmasında zirvə cümlə və ya sintaqm vurğus daçıyan sözün üzərində ola
bilər. Bu baxımdan vurğulu və vurğusuz komponentlərdən danışmaq düzgün
olardı. Hər halda ingilis aliminin terminini uğurlu hesab etmək olmaz. İngilis
dilçiləri L.Blumfilddən başlayaraq intonasiyanı tonla eyniləşdirirlər (8;
10;14; 15). Onlar bir qayda olaraq tonun 5 növünü fərqləndirirlər: qalxan
ton; qalxıb- enən ton; enən ton; enib-qalxan ton; düz ton (16).
Maraqlıdır ki, birinci iki tonu ingilis alimləri deklarativ ton
adlandırırlar. Qalxan və enib –qalxan tonu dayaq tonları, axırıncı ton isə
yuxarıdakı iki tondan kənarda qalır, yəni, onlıarın fikrincə, bu axırıncı ton
istənilən sözün üzərində ola bilər. Hesab edirik ki, bunu kontrastiv ton
adlandırmaq daha düzgün olardı, çünki kontrast təşkil edən söz bütün
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parametrlərə görə yüksək akustik göstəricilərlə səciyyələnir. Amerikan
deskriptivizminin görkəmli nümayəndəsi H.Qlisson hesab edir ki, müxtəlif
cümlə növləri intonasiya sayəsində müxtəlif mənalar bildirdiyinə görə cümlə
intonasiyasını morfemlə eyniləşdirmək olar. O yazır: „Hər bir cümlə
müəyyən intonasiya şəklilə səciyyələnir və iki, üç və dörd fonem-tondan və
bir tamamlayıcıdan ibarət konkret intonasiya konturu ilə formalaşır. İntonasiya şəkilləri fonemlər deyil, morfemlərdir „ (12, s.85) . Bu alim həmin
səhifədə yazır ki, morfem qrammatikanın ən kliçik vahididir. Məsələnin bu
şəkildə qoyuluşuna etiraz edən F. Veysəlli bununla bağlı belə yazır: “
H.Qlissonun intonasiya konturunun ton fonemlərindən ibarət olması fikri
etiraz doğurur, çünki belə olduqda seqment və superseqment vahidlər
arasındakı fərq aradan qalxmış olur. Əslində bunlar müxtəlif şeylərdir və
fərq ondan ibarətdir ki, fonemlərin danışıq aktında konkret mövqeyi vardır,
halbuki superseqment vahidlər belə mövqeyə malik deyillər, onlar seqment
vahidlərin üzərinə sərilir.“ (6, s. 23). Fransız dilçisi A. Martine də təxminən
eyni mövqedən çıxış edir. O yazır ki, fonemlər prosodik vahidlərdən
fərqlənirlər, axırıncılar (prosodik hadisələr- L.Q.) ikili üzvlənməyə məruz
qalmırlar (6, s. 23).
Fikrimizcə, bu məsələdə barışdırıcı mövqe elmin bugünkü səviyyəsinə
cavab verir. Çünki bu gün morfemlərin bölgüsündə seqment vahidlərlə
yanaşı superseqment morfemlərdən də danışırlar.
Dünya dilçiliyində son diskursun və koqnitiv dilçiliyin geniş vüsət
aldığı indiki dövrdə alimlər, xüsusilə xarici dilçilər diskursun və mətnin
üzvlənməsində intonasiyanın rolundan danışanda bəlli olur ki, bunlar
intonasiyanın nə olduğunu axıra qədər dərk etmirlər. Məhz bunun nəticəsidir
ki, amerikan dilçiləri, o cümlədən Q.Braun və J.Yul mətnin tonla
üzvlənməsini diskursun vahidlərinə bərabər tuturlar. Özü də minimal
üzvlənmə vahidi kimi paratonu göstərirlər. Onlar güman edirlər ki, yazılı
mətndə paraqraf nədirsə, şifahi mətndə də paraton o deməkdir. Paraqraf kimi
paraton ən kiçik intonasiya vahid kimi çıxış edir (G. Braun, J. Youl). Əvvəla,
bəri başdan onu deyək ki, yazılı mətnlə şifahi mətnin üzvlənməsi üst-üstə
düşmür. Yazıda nöqtə-vergül qoyulan yerdə heç də fasilə etmək məcburi
deyil. İkincisi, yazılı mətndə vergül və nöqtəli vergül olub- olomamasından
asılı olmayaraq intonasiya parametrləri özlərini müstəqil aparır və mətnin
mənasına uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Üçüncüsü, şifahi danışıqda
bəzən intonasiya komponentləri arasındakı interval mühüm rol oynayır.
Dördüncüsü, istənilən şifahi danışıq vahidində vurğu həlledici rol oynayır.
Nəhayət, mətnin və cümlənin üzvlənməsi vahidi kimi yalnız sintaqmı
götürmək doğru olardı. Şerba məktəbinin işləyib hazırladığı fonoloji
konsepsiyada üzvlənmənin ən mühüm vahidi kimi sintaqm çıxıç edir
(Щерба). Beləliklə, paraton paraqrafın diskursda və ya mətndə intonasiya
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üzvlənməsinin vahidi kimi götürülə bilməz. Bununla yanaşı qeyd edilməlidir
ki, paratonun özü qeyri- müəyyəndir, onun ölçüsü yoxdur, əvvəlilə axırını
müəyyənləşdirmək qeyri- mümkündür. Dilin yazılı formasında paraqraf
sintaktik- orfoqrafik-semantik bütöv kimi təyin edilir, onun əvvəli ilə sonu
yazıda əksini tapır. Danışıqda isə deyilən hər şey bir kontiuum təşkil edir,
onu parçalara bölmək üçün intonasiya komponentlərinin birgə təhlili əsas
götürülür. Bu baxımdan sintaqm fonetik- qrammatik və semantik bütöv kimi
götürülür ki, bu da form ilə mənanın birgə fəaliyyətindən hasil olur.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, intonasiya baxımından
danışılanın paratonlara bölünməsinin elmi əsası yoxdur. Ona görə də o bir
yanaşma kimi qəbul edilə bilməz.
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L.Gurbanova
The role of the melody forming of the thought in English language
Summary
The paper is dedicated to the role of the intonation and melody in the
English language. These problems are interpreted on the basis of material of
English language. Here also the author brings to light a role of intonation and
melody which is reveals the semantics of the sentence and text.The tone
have important role of formation of the thoughtThe main components of
intonation have been considered in the article from different aspects. In this
paper is noted that , special role of the intonation and melody which is
opening the meaning of the text and sentences. In the article is remarked
about the types of melody in the English language. Grammar is closely
connected with intonation and the tone of speech act. In the article is given a
scrupulous analysis of some English sentences. All items of the article are
affirmed by means of a rich scientific theoretical material reflecting many
achievements of scientists linguists.
Л.Курбанова
Роль мелодии в формировании мысли в английском языке
Резюме
Статья посвящена роли интонации и мелодии в английском языке.
Эти проблемы интерпретируются на основе материала английского языка.
Здесь также автор выявляет роль интонации и мелодии, которая раскрывает семантику предложения и текста. Основные компоненты интонации
были рассмотрены в статье с разных сторон. В этой статье отмечается, что
особая роль интонации и мелодии открывает смысл текста и
предложений. В статье отмечается о типах мелодии на английском языке.
Тон играет важную роль в формировании мысли.Грамматика тесно связана с интонацией и тоном речевого акта. В статье дан скрупулезный анализ
некоторых английских предложений. Все элементы статьи подтверждаются с помощью богатого научно-теоретического материала, отражающего многие достижения ученых лингвистов.
Rəyçi:

Fəxrəddin Veysəlli
Professor
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İNGİLİS DİLİNİN AVSTRALİYA VARİANTININ YARANMASI
Açar sözlər: aborigen, standart ingilis dili, dialekt, slenq, müstəmləkə,
linqvistik, ekstra-linqvistik.
Key words: aborigine, standard English, dialect, slang, colony, linguistic,
extra-linguistic.
Ключевые слова: абориген, стандартный английский язык, диалект,
сленг, колония, лингвистический, экстра-лингвистический.
Ingilis dili uzun əsrləri əhatə edən böyük bir inkişaf mərhələsi keçmişdir. Məlum olduğu kimi ingilis dili eramızın V əsrindən başlayaraq
Britaniya adalarını işğal etmiş. Germandilli anqlo-sakson və s. tayfa
dialeklərinin qovuşmasından əmələ gəlmi.dir. Bu dilin ilk yazılı abidələri
eramızın VIII əsrinə aiddir. Lakin həmin əsrdə danışılmış ingilis dili müasir
ingilis dilindən o dərəcədə fərqlənir ki, hətta ingilislər ğzləri onu başa
düşmürlər. Həmin dil anqlo-sakson və yaxud Qədim ingilis dili adlanır.
Qədim ingilis dili dövrü təxminən XII əsrin sonunadək davam etmişdir.
Yalnız ikinci inkişaf dövründən başlayaraq ingili dili müasir dilə
yaxınlaşmağa başlamış və XIV əsrin ikinci yarısından “standart ingilis dili”
adlanan mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Həmin dövrdə Londonun da daxil olduğu Şərq mərkəz dialekti ümumi
ədəbi dil səviyyəsində formalaşmağa başladı. Haqqında danışılan bu dil
Britaniya ərazisində formalaşan, sonrakı əsrlərdə linqvistlər tərəfindən
standart ingilis dili adlandırılacaq dil idi Amerika, Avstraliya və başqa
ərazilərdə məskunlaşan ingilisdilli əhalinin danışdığı dil ingilis dilinin
müxtəlif variantları səviyyəsində inkişaf etməkdə idi.
Bəzi dilçilərin fikrincə, Avstraliyada işlənən ingilis dilini dialekt və
yaxud variantdan daha şox ləhcə hesab etmək doğru olardı. Lakin əksər
dilçilərin fikrincə, ingilis dilinin Avstraliya variantından danışarkən, onun
Britaniya ingiiscəsindən yalnız ləhcə fərqindən söhbət gedə bilməz.
Avstraliya variantında çox dərin proseslər baş vermiş, bu proseslər dilin
geniş leksik-semantik sahəsini, qismən də qrammatika və fonetikanı əhatə
etmişdir.
Sözün əsl mənasında saysız-hesabsız dil faktlarını əks etdirən avstralizmlər meydana çıxmışdır və bu məfhum altında ingilis dilinin Avstraliya
variantına mənsub olan, Britaniya ingiliscəsində ya mövcud olmayan, ya da
həmin variantdakından kəskin surətdə fərqlənən dil vahidləri nəzərdə tutulur.
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Aşağıda görəcəyimiz kimi, avstralizmlər Britaniya variantından həm
üslubi işlənmə məqamlarına, həm də birləşmələr əmələgətirmə spesifikasına
görə əsaslı şəkildə fərlənir.
Avstraliyada danışılan ingilis dilinin ləhcə, dialekt və yaxud da xüsusi
variant olduğunu aydın şəkildə görmək üçün, hər şeydən əvvəl, əsrlər
boyunca onun daxilində müxtəlif amillərlə sıx əlaqəli şəkildə yaranmış
leksik-semantik prosesləri tam həcmdə təhlil etmək vacibdir.
İkinci dünya müharibəsindən başlayaraq Avropanın bir çox
hissələrindən gəlmiş yeni avstraliyalılar adlanan immiqrantların hesabına
əhalinin sayı xeyli artdı. Yerlilərlə ingilis mənşəli immiqrantların, habelə, alman, italyan, skandinav və s. mənşəli adamların qarşılıqlı ünsiyyəti nəticəsində ölkədə danışılan ingilis dilində xeyli alınma sözlər meydana çıxdı.
Artıq XIX əsrin sonunda ingilis dilinin Avstraliya variantında onu
Britaniya ingiliscəsindən fərqləndirən müəyyən tələffüz fərqləri aydın
görünürdü.
İngilis dilinin Avstraliya variantının fərqli istiqamətdə inkişafını
şərtləndirən amillərdən biri ondan ibarət idi ki, burada milli dil daha çox
Britaniyadan gətirilmiş ayrı-ayrı dialektlər əsasında formalaşırdı.
Avstraliyaya sürgün olunanların əksəriyyəti İngiltərənin cənubundan və
İrlandiyadan idi. Beləlklə, Avstraliyada sakin olmuş ingilis dili
daşıyıcılarının əksəriyyəti əslində az-çox normalaşmış ingilis dilinin
daşıyıcıları idi.
Avstraliya əhalisinin ictimai mənşəyinə gəldikdə isə, onların əksəriyyəti fəhlə və müflisləşmiş kəndlilərdən ibarət idi. Tətqiqatçı A.Mitçelin
fikrincə, Avstaraliyada danışılan ingilis dili “fəhlə sinfinin, yoxsul və
savadsız adamlar dili” olmuşdur. Bununla bərabər ölkənin məskunlaşmasının
ilk on ili ərzində köçkünlərin arasında varlı sinflərin –zabitlərin, məmurların,
ziyalıların və s. nümayəndələri az deyildi. Avstraliyaya gətirilən “standart
ingilis dilini” məhz onlar təmsil edirdilər.
İngilis dilinin Avstraliya variantının inkişafında eksta-linqvistik
amillər də güclü rol oynayırdı. Təbii-coğrafi və ictimai şərtlər bu amillər
arasında xüsusi yer tuturdu
Koloniyalaşmanın ilk illərində ölkədə orta əsr- türmə rejimi hökm
sürürdü.
Avstraliyanın həmin dövrü jail on a large scale – “böyük türmə” dövrü
adlandırmışlar. Həmin dövrdə ölkənin maddi və mənəvi vəziyyəti çox aşağı
səviyyədə idi. Milli ədəbiyyat formalaşmamışdı, əhali təbii fəlakətlərə, vəhşi
heyvan və ilanlara qarşı ağır mübarizə dövrünü yaşayırdı. Bu amillər xalqın
mədəniyyət və dilinə təsir etməyə bilməzdi. Belə bir vəziyyətdə standart
ingilis dilinin bir ovuc daşıyıcısının ləhcəsi həlledici rol oynaya bilməzdi və
bu ləhcə bir neçə nəsildən sonra öz təsirini tamamilə itirmişdi.
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XIX əsrin 30-cu illərinədəkölkədə danışılan ingiis dilindən, demək olar
ki, heç bir mənbə yoxdur. Yalnız 1812-ci ildə nəşr edilmiş Avstraliya
slenqlərinin lüğəti məlumdur. Həmin dövrdə Avstraliya ləhcəsi artıq xeyli
slenq və ifadələrlə zənginləşmişdi. XIX əsrin təhsil görmüş ingilisləri
Avstraliyaya gələrkən onların nəzərində tamamilə vulqurlaşmış ingilis dilinə
rast gəlirdilər. Bu baxımdan E.C.Çeyvildin münasibəti diqqəti cəlb edir. O,
1829-cu ildə yazırdı ki, bizim aşağı siniflərdən olan adamlar Avstraliyaya
özünəməxsus bir dil gətirmişlər və düzgün ingilis dili bu kaloniyanın dili
deyildir və çətin ki, olsun. Həmin müəllifin 1840-cı ildə yazdığıa görə
“türmədən tutmuş qubernatorun iqamətgahınadək hər yerdə slenqlərdən
geniş istifadə olunur. Ölkənin qanunverici parlamenti yaranarsa, belə
leksikon tamamilə münasib və “qanuni” şəkil ala bilər.
Avstraliya tələffüzü haqda ilk məlumat artıq gəlmələrin ilk nəslinin
böyüdüyü illərə - XIX əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir.
Mark Berni adlı kollec direktoru Avstraliyada iki cür tələffüzün- yaxşı
tələffüzün(good speech) və “kokni”nin olduğunu yazmışdır. O, “kökni”yə
aşağıdakı xüsusiyyətləri aid etmişdir:
a) Söz sonunda g səsinin buraxılışı: shilin(shilling), singin(singing);
b) “A” hərfinin demək olar ki, bəzi sözlərdə i [ai] kimi oxunması a
fate;
c) “O”-nun (məsələn hope sözündə) demək olar ki, ow kimi
oxunması
d)
( a cow sözündə olduğu kimi);
e)
saitlər arasında r səsinin meydana çıxması: I saw-r-im və s.
İngilis dilinin Avstraliya variantının meydana çıxmasında fon rolunu
oynamış təbii xüsusiyyətlər ilə bağlı olan slenqlərin əhəmiyyəti böyük
olmuşdur. S.Beykerin fikrincə, bu lüğət Avstraliya dilinin XIX əsrin
əvvəlindəki vəziyyətini əks etdirir. Bunu sübut etmək üçün o aşağıdakı
sözlərə nümunə göstərir: chum-a fellow, new chum- yeni immiqrant; to pur
down upon- to dislike və s.
Həmin lüğətdə öz əksini tapmış avstralizmlərin bir hissəi sonralat
bədii ədəbiyyata da daxil olmağa başladı. Misal üçün A.Harris aşağıdakı
sözləri əsərlərinin dilində istifadə etmişdir: blunt, brads(money),
crass(illegal practices), dab(bed), flat(honest man), trap(a policeman), the
family(the whole fraterniy of thieves), swag(a stolen wearing-apperal, linen
or piece-goods) və s.
Lakin artıq A.Harrisin dövründə bu jarqon mənaca dəyişərək, cib
oğrusunu deyil, mal-qara oğrusunu ifadə edirdi.
XIX əsrin axıranadək slenq arqoları əks etdirən daha bir neçə lüğət
nəşr olunmuşdur. Lentsner və başqa lüğətçilərin fikrincə, Avstraliya slenqləri
bilavasitə Avstraliya həyat tərzini əks etdirdiyindən, onları slenq yox adi söz
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hesab etmək olardı. XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq Avstraliya ədəbi
dilin, xüsusilə də onun yazılı formasını təsir dairəsi genişlənməyə başlayır.
Ölkədə dövri mətbuat nəşr olunmağa başlayır. Waddy (a club), croppy (
convict) kimi sözlər artıq koloniyaların dilində tədricən aradan çıxaraq ədəbi
dilə məxsus sözlərlə əvəz olunmağa başlayır. Avstraliya tarixçisi F.Folkard,
Avstraliya ingiliscəsinin həmin dövrdə inkişafından bəhs edərək yazırdı ki,
kolonistlərin ilk nəslinin arasında sosial imtiyazılı və ziyalı təbəqənin
nümayəndəli xeyli az olmuşdur. Avstraliya ingiliscəsinin inkişafına başqa
xarici amillərin də təsiri olmuşdur. Kolonizasiya dövründə, xüsusilə onun ilk
mərhələsində, sosial şərait ədəbi dilin formalaşması üçün qənaətbəxş
olmamışdır. Ölkədə orta əsr türmə rejimi hökm sürürdü, ölkədə maddi və
mənəvi mədəniyyət formalaşmışdı, Milli ədəbiyyat meydana çıxmamışdı.
Əhali təbii fəlakətlərin, vəhşi heyvanların, ilanların hücumu qarşısında aciz
idi. XIX əsrin 30-cu illərinədək ölkədə heç bir yazılı mənbənin qalmaması
yuxarıda söylənən şəraiti əks etdirir. Bir sözlə XIX əsr ərzində Britaniya
ingiliscəsinin Avstraliya ərazisində “vulqurlaşması” dövrü hesab olunur.
E.C.Uekfild bunu belə ifadə etmişdir. Onun fikrincə, aşağı sinfə məxsus
əhali özləri ilə Avstraliyaya “özünəməxsus bir dil” gətirmişlər ki, o da yerli
koloniyaların ifadələri ilə dolaraq daha da vulqar bir şəkil alır.
“Avstraliya ləhcəsi” haqqında ilk şərhlər XIX əsrin 30-cu illərinə aiddir. Bu zaman artıq avstraliyalıların ilk nəsli böyümüşdü. Onlar avstraliyalıların burunlarında danışdıqlarını, məktəbdə düzgün ingilis tələffüzünə fikir
vermədiklərini, Avstraliya dialektinin meydana çıxmasına şərait yaratdıqlarını və bunun nəticəsində Amerikada baş vermiş “xoşagəlməzliyin” burada
da baş verə biləcəyini yazırdılar. Bu ingilis dilinin Amerikada formalaşmış
özünəməxsus variantına işarə idi.
İngilis dilinin Avstraliya variantının formalaşmasında aborigenlərin də
dilinin müəyyən təsiri olmuşdur. Yerlilərin bir sıra sözləri missionerlərin
hesabat və jurnalları, o cümlədən də Y.Qanterin jurnalı (Y.Ganther’s
Journal) hesabına dildə normalaşmağa başlamışdır. Bu proses 1836-1840-cı
illərdə xeyli qüvvətli olmuşdur. Qızılın tapılması, bununla əlaqədar
iqtisadiyyatın inkişafı ölkənin içərilərinə miqrasiyanı gücləndirmiş, ictimaiiqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmiş və bütün bu proseslər ingilis dilinin
Avstraliya variantında öz əksini tapmışdır. Ölkədə inkişaf etməkdə olan
təhsil, əhalinin savadlı təbəqəsinin yüksəlməsi ədəbi dili mühkəmlənməsində
böyük rol oynamışdır.
Lakin bu artıq kolonistlər tərəfindən Avstraliyaya gətirilən ədəbi dil
olmayıb, ölkənin özünəməxsus mühitində inkişaf etmiş ədəbi dil idi. Bu,
xüsusi leksik-semantik yol keçmiş bir dil idi. Leksikada dəyişiklik iki
istiqamətdə baş verirdi. Bir tərəfdən, yeni şəraitdən sözlərin mənaları, bəzən
isə sözün özü tamamilə aradan çıxırdı. Avstraliya şəraitində aşağıdakı ingilis
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sözlərinin ifadə etdiyi mənalar bu sözlərin ilkin mənalarından xeyli dərəcədə
fərqlənirdi: woods, fields, brook, stream, inn, village və s. Digər tərəfdən
Böyük Britaniya ingiliscəsində seyrək işlənən və yaxud da qeyri-məlum olan
sözlər məhsuldar şəkildə istifadəyə daxil olurdu: scrub, gully, creek,
paddock, billabong, township və s. Bundan başqa, yerli fauna və floraya aid
yüzlərlə yeni sözlər dilə daxil olurdu: koala, dingo, mallee, goanna,
platypus, kookaburra və s. Məlum olduğu kimi, yeni əşya və yaxud hadisəni
istifadə etmək üçün söz seçməkdə dialektdən, başqa dillərdən söz almaqdan
və yaxud həmin fikri ifadə edən mürəkkəb söz düzəltməkdən bir üsul kimi
istifadə edilə bilir. Bütün bu üsullar bu və ya digər dərəcədə həmin dövrdə
Avstraliya ingiliscəsinin formalaşmasında istifadə edilmişdir. Bəzi dilçilərin
fikrincə, Avstraliyada həmin prosesdə Britaniya dialektlərindən daha çox
istifadə edilmişdir. Misal üçün, şimali İrlandiya dialektinə məxsus mudfat
“çox yağlı” (heyvanlara aid), staggering bob (təzə doğulmuş heyvan-buzov),
klaypan (uzun müddət qurumayan gölməçə), waterhole (su quyusu) və s.
dialektizmlər geniş istifadə olunmuşdur. Həmin sözlərin bir çoxu semantik
dəyişməyə məruz qalmışdır. Misal üçün, chook (“götür”) sözü İngiltərənin
bir sıra cənub dialektlərində sahibkarın donuzu və yaxud toyuqları
yemləmək üçün çağırarkən istifadə etdikləri chookey sözündən əmələ
gəlmişdir. İngilis dialektində “otlağın bir hissəsi” və yaxud “ümumi otlaqda
heyvan otarmaq hüququ” mənasında işlənmiş run sözü Avstraliyada böyük
otlaq sahəsini ifadə edir. Avstraliya ingilis dilində təşəkkül tapmış bəzi
leksik vahidlər sonralar intensiv sözdüzəltmə mərkəzinə çevrilirlər. ”Stock”
sözünü misal gətirək stockyard (mal-qara üçün yer). Sonrakı onilliklər
ərzində stock sözündən stockrun, stockstation, stockkeeper, stockman
(maldar), stocfarm, stockhouse (ferma), stockhut (pəyə), stock keep
(maldarlıqla məşğul olmaq), stockrider (çoban) kimi sözlər yaranmışdı.
Göstərdiyimiz misallarda ən maraqlı cəhət ingiis dilinin Avstraliya
variantında erkən mərhələdən başlayan və inkişaf edən sözdəyişmə və
sözdüzəltmə prosesləridir. Paddock (tarla) və run (otlaq) dialektizmləri də
Avstraliyada şəraitə uyğun dəyişir və ədəbi dildə işlənməyə başlayır. İngilis
dialekt lüğətində “run” otlağın bir hissəsi və ya ümumi otlaqda heyvan
oturmaq hüquqi kimi izah olunur. İngilis dilinin Avstraliya variantında bu
söz fermerlər tərəfindən otlaq kimi işlədilən böyük ölçülü açıq sahə
deməkdir. Bu söz ilk dəfə ingilis dilinin Avstraliya variantında 1804-cü ildə
işlədilib və 30-cu illərdə artıq işlək sözə çevrilib və cattle run, stock run
(maldarlıq ferması), sheep run (qoyunçuluq ferması), back run (xutor) kimi
söz birləşmələrinin əsasında işlədilib. Avstraliyaşünasların fikrincə, ingili
dilinin Avstraliya variantıın əsas maraq doğuran sözü dinkum-dır. XIX əsrdə
bu söz “iş”, “əmək” mənasında işlədilirdi. O, artıq Avstraliyada bu mənada
işlədilmir. İndi Avstraliya ingiliscəsində “dinkum” – oyun, “fair dinkum”
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isə - vicdanlı oyun mənasında işlənir. Aborigenlərin dilindən alınan ilk söz
kangaroo - dur (kenquru). Bu söz ilk dəfə C.Kukun ekspediyasının üzvləri
tərəfindən işlədilmişdir. Aborigenlərin dilindən alınan sözlərin çoxu qitənin
flora və faunası ilə bağlıdır. Bunlar əsasən bunya-bunya, mulga, madduu,
potaroo, barramundi, luderick, toopong, gang-gang, bardi, carbora,
waratah, wallaby, morwong, tarwhine kimi sözlərdir. Alınma sözlərin çoxu
ədəbi dilə daxil olub.Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Avstraliya ingiliscəsinin
200 illik tarixi vardır. İngilis dilinin bu variantının formalaşmasında ən
intensiv mərhələ XIX əsr olmuşdur. Ölkənin kütləvi şəkildə koloniyalaşması,
iqtisadiyyatın inkişafı, qızıl mədənlərinin meydana çıxması buraya
Britaniyadan insan axınını xeyli gücləndirmişdir və bu proseslər dilin
inkişafına və zənginləşməsinə geniş imkan yaradırdı. Belə ki, Britaniyadan
buraya gətirilmiş müxtəlif dialektlər birləşərək yeni dil formalaşırdı. Eyni
zamanda yeni yaranmaqda olan bu dilə yerli Avstraliyaların - aborigenlərin
döğma sözləri daxil olurdu. Bundan başqa Avropadan gələn almanlar,
italyanlar, skndinavlar və başqaları öz sözlərini gətirirdi və onların bir hissəsi
ingilis dilinin bu yeni variantına daxil olurdu. Dilçilərin fikrincə bu mərhələ
ingilis dilinin Avstraliya variantının inkişafında ilkin mərhələ hesab edilir.
XIX əsrin sonunda Avstraliya ingiliscəsi Britaniya variantından fərqlənən bir
dil kimi meydana çıxmışdır. XIX əsrin sonlarında Avstraliyada danışılan
ingilis dili leksik baxımdan standart ingilis dilindən fərqlənən bir səviyyə
əldə etmişdi.
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The Formation of Australian English
Summary
The article deals with the history of the formation of Australian
English. Australian English is a major variety of the English language, used
throughout Australia. Australian English differs from other varieties of
English in vocabulary, pronunciation, grammar and spelling. It is mentioned
that the XIX century is the main period in the formation of Australian variant
of the English language. The author gives a lot of information about the
researches of different scientists concerning to the formation of Australian
variant of the English language and speaks about the sources of the specific
features of Australian English. The article also deals with the impact of the
linguistic and extra-linguistic factors in the formation of Australian English.
Гюнель Рамазанова
Формирование Австралийского английского языка
Резюме
Статья посвящена истории формирования австралийского
английского языка. Австралийский английский - это вариант английского языка, который употребляется во всей Австралии. Австралийский
английский отличается от других вариантов английского языка
лексикой, произношением, грамматикой и орфографией. Отмечается,
что XIX век является главным периодом в формировании австралийского варианта английского языка. Автор дает много информации
об исследованиях разных ученых по поводу формирования австралийского варианта английского языка и говорит об источниках специфических особенностей австралийского английского языка. В статье
также рассматривается влияние лингвистического и экстралингвистического факторов в формировании австралийского английского языка.
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AVSTRALİYA İNGİLİSCƏSİNİN LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: leksik xüsusiyyətlər, Avstraliya ingiliscəsi, terminalogiya,
aborigen, sözdüzəldici, dialekt, leksemlər.
Key words: lexical features, Australian English, terminology, aborigine,
word building, dialect.
Ключевые слова: лексические особенности, Австралийский английский, терминология, абориген, диалект, лексемы.
1963-cü ildə çapdan çıxmış Avstraliya ensiklopediyasındakı göstəricilərə görə avstralizmlərin ümumi sayı on minə çatır. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu terminin ensiklopediya müəllifləri tərəfindən anlaşılmasına uyğun olaraq ancaq öz etimologiyasına görə avstralizm sayılan boomerang və kangaroo sözləri də bu saya aid edilir. Bununla bərabər bir çox
flora və fauna adlarını, toponimik terminləri ifadə edən avstralizmlər
ensiklopediyaya daxil edilməyib. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, toponimika lüğətlərindən birində üç mindən çox termin var. Qərbi Avstraliyada
botaniklər altı min növdən artıq bitki növü qeydə almışlar. Ensiklopediyaya
həmçinin avstraliyalıların son onilliklərdə ədəbi dildə işlətdikləri lay-by,
home unit, pastoralist tipli leksik vahidlər də daxil edilməyib.
Bütün gecə göstəriciləri nəzərə alıb verilən avstralizmlərin sayını
müxtəlif cür izah etmək olar. Bir tərəfdən on min o qədər də kiçik rəqəm
deyil və Amerika ingilis dili ilə müqayisə oluna bilər. Bundan başqa, hətta
ümumingilis lüğət fonduna nisbətdə (böyük Oksford lüğətinə yüz mindən
artıq leksik vahid daxil edilib) avstralizmlər AuE-nin nəzərə çarpan hissəsi
olmaya bilməz. Göstərilən on min avstralizmlərin tərkibində professionalizmlər slenq, arqo və başqa leksik vahidlər də var ki, onlar faktiki olaraq
ədəbi dilin tərkibinə daxil deyildir. Ancaq bəzi ədəbiyyatçılar (O.Greydi,
E.Morrison) bu vahidləri əsl avstralizm kimi qələmə verirlər.
Avstraliyaşünasların müşahidələrinə görə leksikada avstralizmlərin
rolu fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq müxtəlifdir: yazılı nitqdə avstralizmlər
çox cuzi, şifahi ünsiyyətdə isə nəzərə çarpacaq dərəcədə çox işlədilir. Şifahi
nitqdə avstralizmlərin işlədilməsinin xüsusi çəkisi artır və onların çoxunun
(bloke - yeniyetmə oğlan mənasında; paddock - istənilən ölçüdə hasarlanmış
sahə; wowser - ətrafındakıların əhval-ruhiyyəsini korlayan mənasında)
işlənilmə tezliyi fool və ya hotel kimi ümumingilis sözlərinin işlədilməsinə
çatır.
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Ingilis dilinin Avstraliya variantında avstralizmlər poetik əsərlərin,
xüsusilə də, xalq nəğmələri və folklorun əsasını təşkil edir.
Məlumdur ki, dilin leksik sisteminin inkişafına mühüm faktorlar
həlledici təsir göstərir. Bunlara misal olaraq təbii-coğrafi mühiti, sosialiqtisadi, mədəni və başqa faktorları göstərmək olar. Məsələn, Avstraliyanın
koloniyalaşmasının erkən dövrlərində yeni, hələ tanış olmayan əşya və ya
hadisələrin adlandırılmasına olan tələbat tamamilə leksik yenilik olan
laughing, jackass, kackeroo və woolshed tipli sözlərin yaranmasına gətirib
çıxarmaya bilməzdi. U.Remsonun, S.Bekerin, C.Ternerin və başqa
avstraliyaşünasların ingilis dilinin Avstraliya variantında olan bu tipli leksik
yeniliklərə və həm də AuE-də digər leksik xüsusiyyətlərə həsr olnmuş elmi
əsərləri var. U.Remsonun tədqiqatlarının materialları bu günümüzdə də
müasirdir,ona görə ki, müəllif leksikanın elə elementlərini tədqiq edir ki, bu
leksik vahidlər zamanın sınağından keçib və avstraliyalıların ədəbi dilini
zənginləşdirib. Buna görə də Remsonun əsəri AuE-nin müasir vəziyyətinin
öyrənilməsi baxımından böyük maraq doğurur.
Haqlı olaraq Avstraliya ingiliscəsinin leksik-semantik sisteminə aid
olan ümumişlək sözlərin Beyker tərəfindən özbaşına bir kateqoriya
birləşdirilməsi tənqid edən Remson özü də səhvlərdən can qurtara bilmir.
U.Remson hərdən elə sözləri avstralizmələr aid edir ki, bu sözlərin AuE-nin
leksik-semantik tərkibində mənsubiyyəti mübahisəlidir. Misal üçün, “bloke”
sözünü götürə bilərik. Oksford lüğətinin tərtibçiləri bu sözün eyni dərəcədə
BE-yə mənsubluğunu bildirirlər. Eyni vəziyyət “hoax” sözünə də aiddir. Bu
sözün amerikanlıların ədəbi dilində tez-tez işlədilməsi onun təmiz avstralizm
olmadığını bildirir. İngilis dilinin Avstraliya variantına həsr olunan elmi
əsərlər içərisində bir az sxematik olsa da, dolğunluğu ilə seçilən və S.Beyker
tərəfindən yazılan “The Australian Language” əsərini qeyd etmək yerinə
düşər. Ancaq bu əsərin Menkenin məşhur “Amerikan dili” əsərin təsiri
altında yazıldığı baxmayaraq, Beykerin fikrincə bu kitab AuE ilə BE
arasında olan fərqlərin sübutudur. O yazır ki, bizdə, yəni Avstraliyada və
İngiltərədə əşyalar bir-birindən o dərəcədə fərqlidir ki, adət etdiyiniz
sözlərdən ya imtina etməli, ya bu sözləri başqa mənalarda işlətməli, ya da
tamamilə yeni sözlər işlətməli idik. Avstraliya ingiliscəsinin leksikasına həsr
olunmuş və maraq doğuran, nəzərə çarpan əsərlər arasında C.Ternerin “The
Language in Australia and New Zealand“ (1966) və “Good Australian
Engilsh” (1972) əsərləri də var. Birinci kitabda müəllif Avstrliya ingilis
dilinə müxtəlif tərəflərdən yanaşır. O, C.Beykerlə Avstraliya ingilis dilinə
görə mübahisəyə girir, Avstraliya ingilscəsinin tələffüz xüsusiyətlərini analiz
edir, sadə danışıq diinə və slenqlərə məxsus leksik vahidləri təsvir edir.
Terneringilis dilinin Avstraliya variantının yarandığı vaxtdan bu günədək
olan inkişafını izləyir. Bu iş bir az sxematik və məhdud misallarla aparılır.
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Müəllifin gördüyü işin müsbət tərəfi ondadır ki, o Avstraliya ingiliscəsinin
leksikasının semantik inkişafını sosial faktorlara bağlamağa səy göstərir.
Əsərin “Semantics” adlanan III hissəsi onun bu səpgidə olan tədqiqatlarına
aiddir. Terner əvəllər A.Mitcell tərəfindən irəli sürülən Avstraliyada dilçilik
şəraitinin nitqin vahid şəklə salınması üçün unikal olmasını bir daha
Təsdiqləyir. Belə ki, bütün ölkə ərazisində dialektlər müşahidə olunmur,
sözlərin işlədilməsində bölgələrdə olan normadan kənara çıxmalar olduqca
azdır. Astraliya ingilicəsində Avstraliya elementinin izahına və onun
Avstraliya ingiliscəsind rolunun əleyhinə çlıxan Terner Avstraliya dili
ideyasını qəbul etmir və düzgün bir fikrə gəlir ki, Avstraliya variantı ingilis
dilinin təbii-coğrafi, sosial-mədəni-etnik və başqa faktorların qarşılıqlı
əlaqəsinin qanuni nəticəsədir və bu nöqteyi-nəzərdən AuE müasir ingilis
dilinin başqa variantlarından heç nə ilə fərqlənmir.
Son onilliklərdə ictimai inkişafın mühüm anlarını nəzərə alıb, müasir
dilin vəziyyətini və ingilis diinin Avstraliya variantında toplanan avstralizmlərin son illərin çapdan çıxmış soraq kitabçalarından istifadə etməklə
aparılmış analiz göstərir ki, Avstraliya ingiliscəsindəki avstralizmlər
aşağıdakı istiqamətlətrə meyl göstərir:
1. Flora və fauna.
2. Təbii-coğrafi mühit.
3. Ölkə, ştat və şəhər adları .
4. Həyat tərzi (insanlar, adətlər, idman).
5. Ölkənin daxili hissəsi (üzərindəki tikilərlə).
6. Kənd təsərrüfatı (əsasən qoyunçuluq).
7. Aboringenlərin xasiyyəti və onların həyat tərzi.
Ölkənin adı, “ köhnə və xeyirxah İngiltərə” ilə ənənəvi etnik və
mədəni əlaqələri, Avstraliya ştatlarının şəhərlərinin ad və ləqəbləri bütöv bir
avstralizmlər seriyasında öz əksini tapıb. Qismən avstralizmə misal olaraq
Commonwealth-i göstərə bilərik. Əgəe ingilis, yeni zelandiyalı, kanadalı
üçün bu söz qısaldılmış Commonweath - Millətlərin Britaniya birliyi
anlamındadırsa, avstraliyalı üçün bu söz Avstraliya anlamındadır. Göstərilən
misalda Avstraliya elementi Commonwealth sözünün ancaq bir mənasında
özünü göstərir. Avstraliya ingiliscəsində göstərilən leksik vahidlərin II
Dünya müharibəsindən sonra nəzərə çarpan dərəcədə canlanması maraq
doğuran faktdır. Çünki bu illərdə Avstraliyaya gələn mühacirlərə və onlarla
buraya gələn Britaniya adalarının sakinlərinə yerli sakinlərin ironiya ilə
verdikləri ad-ləqəblərdən ən məşhurları “pommy” və “pom wog” idi.
Pommy (pom) sözünün ingilis dilinin Avstraliya variantında işlənməsinin
tarixi və mənşəyi məlum deyil. Beykerin fikrincə bu söz keçən əsrin
ortalarında yaranıb və işlənməyə başlayıb. Onun fikrincə pommy - jimmy
(jimmygrant-immigrant) sözünün oxşarı kimi yaranıb və öz növbəsində
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jimmigrant - pomangrante (pommy) qırmızımtıl rəngdə olan meyvənin
adıdır. Yəqin ki, avstraliyalıların təsəvvüründə ingilislər sağlam, qırmızıyanaq insanlar kimi canlanırdılar.
Obrazlılıq cəhətdən maraq doğuran sözlər avstraliyanın ştatlarının
xalq tərəfindən verilmiş aşağıdakı adlardır: Qərbi Avstraliya - Westraliya,
Groperland; Cənubi Avstraliya - The Wheat State; Viktoriya – Cabbage
Garden; Şimal ərazisi- The Top End; Tasmania- Tassieland, Raspberryland,
Apple İsland.
Sözdüzəldici modeli nöqteyi nəzərindən Sydneysider - Sidney
şəhərinin sakini, sidneyi-sözü maraq doğurur. Ənənəvi qəbul olunmuş (i)an
affiksindən fərqli olaraq -sider morfem kompleksindən istifadə olunur ki, bu
da “side”- əsası və “-er” şəkilçisindən ibarətdir.
Avstralizmlərin çox geniş və dolğun bir hissəsi beşinci qitənin tibbicoğrafi şəraitinin xarakterizə olunmasına aiddir. Bu tematik qrupun ayrı-ayrı
vahidləri mənaca coğrafi adları, Avstraliya iqliminin xüsusiyyətlərini, günün
müxtəlif vaxtlarını bildirir. Misal olaraq: Albany doctor – “Olben təbibi” söz
birləşməsini götürə bilərik. Bu söz birəşməsi Olbendən əsən və sərinlik
gətirən dəniz küləyinə deyilir. Ölkənin Darlinq çayı hövzəsindəki rayonlardan olan to tufanına isə “Darlinq shower” deyirlər. Ölkənin şimal-qərb
hissəsindəolan siklona isə “willy-willy” adı verilmişdir. Coğrafi adları, təbiət
hadisələrini bildiren sözlər qrupuna aid olan sözlər müxtəlif mənşəlidir.
Məsələn: billabong və gibber – aborigenlərin dilindən götürülmüşdür.
Yüzlərlə bitki adlarını bildirən, işlənmə dərəcəsinə və quruluşuna görə
fərqlənən və daha çox yayılmış leksik vahidlərə nəzər salaq. Qeyd etmək
lazımdır ki, məhz fauna və flora adlrını bildirən sözlər ingilis dilinin
Avstraliya variantının xüsusiyətlərinin ən əsasıdır, dilçilikdə maraq doğuran
faktdır və bu adlar avstraliyalıların nitqində geniş yer almışdır. Məsələn:
“gum” Britaniya ingiliscəsindən fərqli olaraq Avstraliya ingiliscəsində
“evkalipt” deməkdir. Evkaliptlərin müxtəlifliyi sayəsində uyğun adlar apple
gum, blue gum, black gum, flooded gum və s. əmələ gəlmişdir. Məsələn:
“blue gum” sözü evkaliptin oduncağının mavi rəngdə olduğunu bildirir;
“flooded gum” isə bataqlıq evkalipti, yəni bu ağacın bataqlıqda bitdiyini
bildirir. “Gum” sözü ilə düzələn ifadələr də maraq doğurur. Məsələn: to
have seen one’s last gumtree – ölüm ayağında olmaq; to ride up gumtree –
atdan yısılmaq, as a gumtree full of galahs – çox küt və s. Avstraliya
ingiliscəsində geniş yayılmış bitki adlarına aborigenlərin dilindən alınan
“karri” – qərbi Avstraliyada yayılan evkalipt növü və “jarrah” – çox
möhkəm oduncağı olan nəhəng evkalipt daxildir.
Avstraliyanın flora adlarını ifadə edən sözləri təhlil edərkən “scrub”
sözünü də qeyd etmək lazımdır. Bu söz həm kol, kolluq, həm də meşə
mənasında işlədilir. Dildə bu sözdən yaranmış sözlər çoxluq təşkil edir.
73

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Məsələn: scrubber – kolluqda sərbəst otlayan mal-qara; scrub ridder –
çoban, naxırçı; scrub-itsh – bəzi kol növlərinin yaratdığı dəri xəstəliyi və s.
Avstraliya heyvanlar aləmi ilə fərqlənir. Belə ki, ölkəni təmsi edən
kangaroo, lyrebird, emu, dingo, platypus, echidna, koala bütün dünyada
məşhurdur. “Kangaroo” sözünü modeli əsasında aborigenlərin dilində bir
qrup söz yaradılmış bu sözlər sonralar Avstraliya ingiliscəsində alınma
sözlər kimi işlədilməyə başlanmışdır. Məsələn: jackeroo – ferma sahibi;
jillaroo – sadə kəndli qızı və s.
Geniş bir qrup avstralizm isə idman terminalogiyasını aiddir. Bu
sahədə də başqa sahələrdəki kimi anoloji vəziyyət müşahidə olunur:
Birincisi, avstralizm arasında yeni leksik vahidlər – neologimzlər deyil,
ümumingilis leksik vahidlərinin leksik-semantik variantarı və onların məcazi
mənada işlədilməsi üstünlük təşkil edir. İkincisi, göstərilən sahəyə
uyğunlaşdırılmış məişət teknikasını işlədilməsi. Məsələn, pig – futbolda
forvard; honeypot – qrup şəklində tramplindən suya tullanmaq; crocodile –
batan adama kömək etmək. Üçüncüsü, bu sahədə işlədilən avstralizmlərin
əksər hissəsi ədəbi dilin lüğət tərkibindən kənardadır, sadə danışıq dilinə
aiddir.Müxtəlif sosial faktorlardan asılı olaraq onların dildə işlədilməsi də
müxtəlifdir (yəni, yaş, cins, bilik səviyyəsi və s.) To kiss the croos – nakaut
almaq (və ya nakauta düşmək) (boksçularda); belly – buster, felly – flopper –
uğursuz suya tullanma bu kimi sözlərdəndir.
Avstraliya ingiliscəsinin leksik xüsusiyyətlərin nəzər salmaq üçün
avstraliyalıların müasir ədəbi dilində avstralizmlərin rolunu və tutduğu yeri
təyin etmək üçün leksik-semantik qrupların sistemli analizə müraciət etmək
lazımdır. İngiis dilinin bu variantında hər hansı vahid leksik qrupun sistemli
analizinə diqqəti cəlb edərək Avstraliya ingiliscəsinin leksik-semantik
xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirmək olar. Leksikanın sistemli xarakteri bizi
məcbur edir ki, nəzərdən keçirilən hər bir leksik vahidin sinonimlər
cərgəsində, leksik-semantik qrupda, Avstraliya ingiliscəsinin leksik
sistemində Britaniya ingiliscəsinin leksik-semantik sistemi ilə müqayisədə
yerini və rolunu təyin edək.
Bunun üçün aşağıdakıları aydınlaşdırmaq lazımdır:
a) Sözlərin işlənmə sferası (müəyyən etmək lazımdır ki, söz
ümumişləkdir, nəticə etbibarı ilə verilən anlayışın dilin leksik sistemində
əsas ifadə vasitəsidir və ya dilin müəyyən olunmuş leksik qatında işlədilir.
b) Sözlərin mənaca tipləri və sözlərin mənaca bir-birinə bağlanması.
c) Sözlərin semantik yaxınlıq dərəcəsi, tam və ya qismən mənaca
uyğunluğu, mənaca fərqləri və oxşarlığı.
ç) Göstərilən mənaların ifadəsinin forma və vasitələri.
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Az işlənən leksemlər kimi outbush, roghback, beyond the beyond, the
Overland, wayback leksemlərini də göstərmək olar. Back country avstralizm
deyil, baxmayaraq ki, o Avstraliya ingiiscəsində işlənir. Kollinzin lüğətində
işlədilməsinə baxmayaraq woop-woop (“ayı bıçağı”nın adı) Avstraliyada az
tanınan leksemdir. Beləliklə siyahını qısaldıb aşağıdakı leksemləri nəzərdən
keçirək: bush, outback, backblocks, back-o-beyond, Never-never, inland.
Alınmış leksik-semantik qrupun dayaq sözü-əsas sözü bush-dur. Sözün əsl
mənşəyi məlum deyil. Avstraliyaşünasların əksəriyyəti belə hesab edir ki, bu
söz öz mənşəyini holland sözü olan boschjesman (bushman) sözündən
götürüb. Bu söz ilk və ən çox işlədilən mənası sıx, üfüqi budaqlı koldur.
Sonra lüğətdə daha 6 məna verilir ki, onlardan 4-ü artıq mənaca arxaizmə
çevrilib, biri dialektizmdir (heather, nettles, fern - süpürgə kolu, gicitkən,
ayıdöşəyi). Ancaq 8-ci məna Avstraliya ingiliscəsində maraq doğurur (bushmeşə, meşəli yer, işlənməmiş sahə, ölkənin daxili rayonları). Beləliklə, aydın
olur ki, bush sözü Britaniya ingiliscəsinin lüğətində o qədər də əhəmiyyətli
bir yer tutmur. Bush lekseminin Avstraliya variantında analizi onun məna
quruluşunun fərqli şəklini verir. Onun mənasının ilk mərkəzi
ümumiləşdirilmiş meşə, meşəli yer mənasındadır. Bu məna belə həyata
keçirilir:
a) Bush sözünün təsirli fellərlə olan birləşmələrində, belə ki, to like, to
love, to hate, tol fear, to share. Məsələn:
“I like the bush not as thick as that”, she said.
b) Bush sözünün to go, to wander into, to reside in tipli təsirsiz fellərlə
birləşmələrində. Məsələn:
He knew it all? And spoke with a sad contempt of boundaryriders, who went
out on motorcycles, of machine- cut slepers, axemen who went into the bush
with thermos flacks, ot drivers who followed mobs in trukks carrying
mattresses and kerosene stoves.
c) Bush sözünün ümumi halın təkində to be, to lie, to stretch, to consist
felləri ilə birləşmələrində. Məsələn:
The bush consisted of stunted rotten native appletrees.
ç) təyini söz birləşmələrində bush təyinedici kimi işlədilir - thick, scrubby,
australian, etc,
bush: bush with no horizon. Məsələn:
Sometimes they took us to play with the navies kids in the scrubby bush
beside railway line.
d) Təyini söz birləşmələrində bush sözü təyinedici kimi. Məsələn:
Steam driven winches are used to move logs from the ramps or bush
landinges onto vehicles for haulage to the miles.
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e) “Syntactic compounds” tipli ilə yaranan sərbəst söz birləşmələrinin
tərkibindəki mürəkkəb sözün komponentlərindən biri bush morfemi olduqda.
Məsələn:
Their thrunks were gnarled and twisted, charred by bush-fires or bearing the
long leaflike scar lrft by a Blackfellow he had removed the bark for a canoe.
Göstərilən misallardan aydın görünür ki, bush lekseminin müxtəlif
leksemlərlə birləşmələrinə və demək olar ki, eyni mənada işlənməsinə
baxmayaraq bu sözün Avstraliya ingilisində yeri möhkəmdir və çox
asanlıqla fərqlənir.
Tərkibində bush sözü olan mürəkkəb sözlər quruluşca iki yerə bölünürlər:
1.
Birinci tipdə bush sözü mürəkkəb sözün əsas komponenti kimi: mintbush, saltbush, turkey-bush və s.
2. İkinci tipdə isə təyin kimi işlənir: bush-wallaby, bushfire, bushdweller
və s.
Göstərilən mənalarda bush-bush birds, bush animals, bush track, bush rat və
s. tipi çoxsaylı söz birləşmələrinin əsas hissəsidir.
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Lamia Mughalova
Lexical Features of Australian English
Summary
The article deals with the lexical features of Australian English. The
author speaks about linguistic and extra-linguistic factors in the formation of
Australian English. It is mentioned that the words that are commonly used in
the Australian language nowadays come from different sources and
situations. They are adopted into this language for different reasons. The
main two reasons are: the immigration of English people and the accepting
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of local aborigines language. The author gives a lot of information about the
semantic changes of the English words in Australian variant and emphasizes
the formation of different words relating the rich nature of this country. The
article also deals with the methods used in the formation of vocabulary in
Australian English.
Ламия Мугалова
Лексические особенности австралийского английского языка
Резюме
В статье рассматриваются лексические особенности австралийского английского языка. Автор говорит о лингвистических и
экстралингвистических факторах в формировании австралийского английского языка. Упоминается, что слова, которые обычно используются на австралийском языке в наши дни, происходят из разных
источников и ситуаций. Они принимаются на этот язык по разным
причинам. Основные две причины: иммиграция английских людей и
принятие языка местных аборигенов. Автор дает много информации о
семантических изменениях английских слов в австралийском варианте
и подчеркивает формирование разных слов, связанных с богатой природой этой страны. В статье также рассматриваются методы, используемые при формировании лексики на австралийском английском языке.
Rəyçi:
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YUNAN DİLİNDƏN İNGİLİS DİLİNƏ KEÇMİŞ SÖZLƏR
Açar sözlər alınma sözlər, elm, terminologiya, etimologiya, lüğət tərkibi,
şəxs adları, leksik və fonetik xüsusiyyətlər
Key words: borrowings, science, terminology, etimology, vocabulary,
personal names, lexical and phonetic features
Ключевые слова: заимственные слова, наука, терминология, етимология, словарный запас, личные имена, лексические и фонетические
особенности
Dilin inkişafinin mərhələlərindən biri başqa dillərdən alınmış sözlərdir.
İngilis dilinin inkişafında da başqa dillərdən alınma sözlər böyük yer tutur.
İngilis xalqının yarandığı ilk gündən ingilis dili ölkənin qədimyerli dillərinin
və işğalçıların dillərinin hesabına zənginləşmiş və dilin lüğət tərkibinin
yarısından çoxu həmin dillərin materialı əsasında formalaşmışdır. İngilislərin
əcdadları olmuş german mənşəli anqlo-saksonların ilk əlaqəyə girdikləri xalq
kelt tayfaları idi. İngilislər ilk alınma sözləri keltlərin dilindən almışlar. Bu
dildən ingilis dilinin lüğət tərkibinə həm kelt sözləri, həm də keltlərin I-IV
əsrlərdə işğalçı romanların dilindən aldıqları latın sözləri olmuşdur. Həmin
latın sözlərinin daxilində isə öz növbəsində yunan mənşəli xeyli söz olmuş
və bu sözlər ingilis dilindəki yunan mənşəli sözlərin erkən təbəqəsini təşkil
etmişdir. Daha sonralar ingilis dilinə skandinav və fransız dillərindən xeyli
miqdarda sözlər daxil olmuşdur. Lakin ingilis dilinin bütün dövrlərində onun
lüğət tərkibinə xeyli miqdarda yunan sözləri daxil olmuşdur. Yunan mənşəli
alınma sözlərin mənbələri də müxtəlifdir. Onların bir hissəsi latın dilindən
alınmış leksik təbəqənin daxilində, başqa bir hissəsi isə XI əsrdə ölkəni etmiş
normanların gətirdiyi fransız dilindən alınmışdır. Yunan mənşəli alınma
sözlərin fərqli cəhəti odur ki, onlar əsasən din və elmlə bağlıdır. Elmin bir
çox sahələrində, xüsusilə tibb sahəsində yunan mənşəli leksik təbəqə geniş
təmsil olunmaqdadır. İngilis dilindəki yunan mənşəli alınma sözlər eyni
zamanda ingilis dilinin lüğət tərkibində semantik və fonetik dəyişmələrə
səbəb olmuş və çoxmənalılığın meydana gəlməsinə şərait yaratmışdır. Bu
səbəbdən də ingilis dilində yunan mənşəli leksik təbəqənin araşdırılması
ingilis dilinin leksikologiyasında baş vermiş linqvistik proseslərin
öyrənilməsi baxımından xüsusi maraq doğurur. Məhz bu baxımdan ingilis
dilində yunan mənşəli alınma sözlərin tədqiqi xeyli aktualdır. Məlum olduğu
kimi, german tayfaları Britaniyaya roman işğalı başa çatdıqdan sonra
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gəlmişdilər. Məhz həmin dövrdən başlayaraq ingilis dilində latın və yunan
mənşəli klassik alınma sözlər daxil olmağa başlamışdır. Latın dilindən
alınma sözlərin bir çoxu yunan mənşəli idi. Məsələn: qədim ingilis dilindəki
butera ( butter ) sözü latın dilindəki butyrum sözündən idi, lakin eyni
zamanda bu söz latın dilinə yunan dilindən keçmiş sözlərdən biridir. VI
əsrdən başlayaraq xristianlığın yayılması nəticəsində qədim ingilis dilinə
klassik alınmaların alınması prosesi xeyli sürətlənmişdir. Xristianlıqla bağlı
olaraq ingilis dilinə din və təhsil ilə bağlı xeyli alınma söz daxil oldu.
Xristianlığın yayılması ilə bağlı olaraqyeni anlayışların yarandığı müşahidə
olunurdu. Bu anlayışları bildirmək üçün latın dilindən alınmış sözlərin də bir
hissəsi yunan mənşəli idi. Misal üçün, müasir ingilis dilindəki apostle “apostol”, bishop “keşiş”, clerk “katib”, devil “şeytan”, mass “kütlə”, monk
“keşiş” sözləri latın dilindən alınmış yunan mənşəli sözlər olmuşdur. Onlar
aşağıdakı yunan sözlərindən alınmışdır: apostolos, episcopos, klericus,
diabolos və s. Klassik alınmaların ifadə etdikləri obyekt və anlayışlar ölkə
əhalisi üçün yeni idi və həmin sözlərin aid olduğu obyektlər məhz klassik
dillərdən alınmalar vasitəsilə ifadə edilirdi. Həmin sözlər ingilis dilinə uyğun
olaraq xeyli dəyişirdi. Məsələn: apostolus, episcopus, candela, clericus,
diabolos, monasterium, monarchus sözləri qədim ingilis dilində apostol,
biscop, candel, clerec,deofol,mynster, munic kimi tələffüz olunurdu. Yunan
dilindən ingilis dilinə xeyli miqdarda prefikslər daxil olmuşdur: amphi-, ana, apr-, cata-, exo-, en-, hypo-, meta-, sine- və s. Lakin bu prefikslər ancaq
alınma sözlərin tərkibində işlənir və qeyri-məhsuldar hesab olunur:
amphibious, amphibiology, anatomy, anagram, analysis, apology, apostle,
cataract, catalogue, cathedral, exotic, hypotenuse, hyphen, metaphysics,
method, sinecure və s. Kilsə və dinlə bağlı latın dilindən ingilis dilinə
alınmış sözlər arasında xeyli miqdarda yunan mənşəli sözlər vardır. Belə
sözlərin bəziləri germanlar Britaniyaya gəlməmişdən əvvəl yunan dilindən
alınmışlar. Ədəbiyyat , mədəniyyət və başqa sahələrlə əlaqədar leksikanın da
bir qismi yunan dilindən latın dili vasitəsilə keçmişdir. İngilis dilindəki
yunan mənşəli sözlər assimilyasiya olunmuş şəkildə alınmışdır. Onların
böyük hissəsi latınlaşmış yunan sözləridir. Lakin yunan mənşəli sözlərin
latın və ya fransız dili vasitəsilə alındığını çox zaman təyin etmək çətin olur.
Bu hal əksər hallarda latın ədəbi dilindən alınma son dövrə aid olan alınma
sözlərə şamil edilir. Bir çox hallarda yunan mənşəli sözün hansı dildən
alınmasını müəyyən etmək qətiyyən mümkün olmur. Məsələn: consist və
explore latın dilindəki consistere və explorare və yaxud da fransız dilindəki
consister və explorer sözlərindənola bilər. Conformation, conflagration və
başqa isimlər ya latın dilindəki conformation – em, conflagration, ya da
fransız dilindəki conformation, conflagration sözləri ilə bağlı ola bilər.
Affable, audible, jovial, modest, sublime, consequent sözləri həm fransız,
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həm də latın dilindəki qarşılıqları ilə tam uyğundur. İngilis dilinə keçmiş
yunan sözlərinin alındığı mənbənin təyin olunması prinsipial əhəmiyyət
daşımır. Yunan – latın elementləri, demək olar ki, hər bir xronoloji sözdə
müşahidə olunur. Misal üçün, idea yunan dilində idea “obraz, tamaşa”
sözündəndir; epik sözü yunan dilindəki epikos sözündəndir. Sözün
etimologiyası epos “nitq” məfhumu ilə əlaqədardır. Lyre sözü lyra şəklində
yunancadan latın dilinə və sonra da ingilis dilinə keçmişdir. Scene latın
dilindən scena şəklindən alınmış yunan skene sözüdür, söz “çardaq”
mənasındadır. Böyük miqdarda yunan mənşəli terminlər elmin müxtəlif
sahələrinə aiddir. Botanikaya aid olan terminlər: botany, protoplasm, spora,
petal,cryptogram, parasite və s. Erkən alınma sözlərin böyük bir qrupu orta
latın dilindən və başqa mənbələr vasitəsilə xalq danışıq dilinə daxil
olmuşdur: fancy, idea, ecstasy, sympathy və s. Yunan məınşəli alınmaların
bir qrupu xalq etimologiyası yolu ilə fonetik dəyişikliyə məruz qalmış və
xalq dilində geniş işlənməkdədir. Məsələn: yunan dilindəki karuophyllon
gillyflower sözünə çevrilmişdir. Yunan dilindəki hydropsis ingilis xalq
etimologiyasına əsasən dropsy kimi deyilir. Yunan dilindəki paralysis “iflic”
sözü ingilis xalq dilində palsy şəklinə düşmüşdür. Yunan mənşəli athanasia
“ölməzlik” ingilis ilində tansy sözünə çevrilmişdir. Dirçəliş dövründə antik
ədəbiyyat, fəlsəfə və başqa elmlərlə məşğul olan alimlər latın və fransız
dillərindən deyil, bir başa yunan dilindən xeyli miqdarda yunan sözləri
almışlar. Bu tipli sözlər əsasən kitab sözləri olub, yunan orfoqrafiya şəklinə
uyğun olaraq eyni saxlanılmışdır. Onlara aşağıdakı sözləri misal göstərmək
olar: acme yunan dilindəki akme “nöqtə”, “iti” sözündən; apotheosis yunan
dilindəki a-potheosis “apofeoz”; enthusiasm yunan dilindəki enthusiasmus
“ilahi ruh”; apathy yunan dilində a-pothos “hissiyyatsızlıq”; athelete yunan
dilindəki atheletes “güləşçi”; atlas yunan dilində Atlas “çiynində yer
kürəsini tutan mifoloji nəhəngin adı”; catastrophe yunan dilindəki
katastrophe “çevriliş”; lexicon yunan dilindəki lexic “söz” və s.Böyük
miqdarda yunan sözlərinin alınması dirçəliş dövründə baş vermişdir. Həmin
dövrə aid yunan alınmaları arasında aşağıdakı sözlərə rast gəlmək olar:
analysis, botany, comedy, chorus, democrat, dialogue, epilogue, episode,
epos, gymnastics, physics, pholology, problem, scheme və s. Gördüyümüz
kimi, bu leksik təbəqə elmin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın, teatrın inkişafı ilə
bağlı olan sözlərdən ibarətdir. Bundan başqa ingilis dilinə qədim yunan
mənşəli şəzs adları da daxil olmuşdur: Dorian yunan dilindəki doriyalı tayfa
adındandır; Agatha latın dili vasitəsilə alınmış yunan sözüdür və yunanca
“mərhəmətli, yaxşı” deməkdir; Eugene yunan dilindəki Eugeneios şəxs
adındandır və “nəcib nəsilli” deməkdir; Leon yunan dilindəki “aslan, şir”
sözündəndir; Napaleon yunan dilindəki Neapolis “yeni şəhər “ sözündəndir;
Nicholas yunanca nike “qələbə” və loas “xalq” sözlərindəndir; Stephen
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yunanca “əklil” sözündəndir; Narcissus yunan dilindəki Narkissos gül
adındandır və s.
Yunan dilindən sözlərin alınması, onların ingilis dilinin lüğət
tərkibində tutduğu yer, tarixi şərait sözlərin daxil olduğu birbaşa mənbələr və
başqa məsələlər O.B.Şaxrayın “İngilis dilinin leksikasında yunan elementi”
adlı tədqiqatında geniş işıqlandırılmışdır. Əsərdə müxtəlif dövrlərdə alınmış
yunan sözləri öz işləndikləri sahə ilə birlikdə təsvir edilir. O göstərir ki,
yunan mənşəli sözlər ingilis dilinə ən qədim çağlardan başlayaraq daxil
olmuşdur. Orta əsrlərdə söz alınması davam etmiş, lakin ən çox yunan
sözləri yeni dövrdə daxil olmuşdur. Son ən güclü alınma prosesini bu şəkildə
qruplaşdırmaq olar:
1. XVI əsr və XVII əsrin birinci mərhələsi;
2. XVI əsri ikinci yarısı və XVIII əsrlər;
3. XIX – XX əsrlər.
Yunan dilində ən çox sözlərin alındığı mərhələ XVI əsrin ikinci
yarısına və XVII əsrin
birinci yarısına düşür. Məhz bu mərhələdə ingilis dilinə yunan dilindəki söz yaradıcılığı tipinə uyğun olan psevdoyunanizmlərin yaranması
prosesi yayılmışdır. Bu zaman həm də əvvəllər alınmış yunan sözləri
əsasında sonralar daxil edilmiş yunan mənşəli şəkilçilərin birləşməsi ilə
psevdoyunan sözləri əmələ gəlmişdir. Sonrakı yüzilliklərdə belə yunan
sözlərinin əmələ gəlməsi davam etmişdir. XX əsrdə yunan mənşəli sözlərin
ingilis dilinə daxil olması dayanmışdır.
Yunan mənşəli sözlər demək olar ki, elmin bütün sahələrini əhatə
edir və onların bir çoxu ümumxalq dilində də məhsuldar şəkildə işlənməkdədir. Tibb elminin yeni sahələrinin inkişafında qədim yunan sözlərinin
işlənməsi geniş müşahidə olunur: pediatry, onkology, psychiatry; dərman
adları: aspirin, iodine, insulin, morphine və s. Kimya sahəsində klassik söz
köklərindən düzəlmiş terminlər üstünlük təşkil edir: acid, cyanide, valency
və s. Fizika sahəsində də yunan mənşəli klassik alınmalardan geniş istifadə
edilir: atom, calorie, energy relativity və s. Texnika sahəsində klassik yunan
mənşəli aşağıdakı alınma sözlər işlədilir: radiator, engine, airplane, antenna,
aerial, frequency, modulator, condenser, transmission, transformer və s.
Yunan mənşəli alınma sözlərə həmçinin siyasət və fəlsəfə
orientasiyalı sahələrinterminologiyasında geniş rast gəlinir, eləcə də ictimaiiqtisadi, incəsənət leksikasında geniş təmsil olunur: futurism, sosialism,
imperialism, communism, capitalism, feudalism, militarism və s.
Müasir ingilis dilində qədim yunan mənşəli sözlərin sayı xüsusilə
çoxalmışdır. Qədim yunan dilindən alınmış sözlər əksər hallarda elm və
ədəbiyyatda işlənir. Yunan söz kökləri əsasında əmələ gəlmiş bir çox
terminlər geniş yayılmışdır. Onların bir çoxu kəşfləri bildirmək üçün istifadə
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edilir: electricity, telephone, telegraph, television, photography, grammophone və s.Son üç əsr ərzində ingilis dilinin leksikasına daxil olmuş yunan
sözlərinin çoxu birbaşa deyil, başqa dillər vasitəsilə alınmışdır. Lakin
bununla bərabər ayrı-ayrı sözlər birbaşa alınmışdır. Bir çox yunan ingilis
dilinə latın yazılış şəklində daxil olmuşdur: abyss, asylum, cynic və s. Yunan
mənşəli alınmaların bir çoxu yunan söz kökləri əsasında, lakiin fransız
deyiliş tərzində fransız dilindən daxil olmuşdur. Alınma sözlər
arasındabeynəlxalq sözlərlə qədimyunan məmşəli sözlərin birləşmələri də
vardır. Belə sözlər xüsusilə elmi terminologiyanın dilində rast gəlinir. Bir
sıra latın prefiksləri müxtəlif mənşəli sözlərə birləşərək xeyli düzəltmə
sözlərin formlaşmasında iştirak etmişdir: transcoctinental, transformer,
transmarginal, transliterate, post-classical, postgraduate, preschool,
prenatal, counter-attack, subirrigate, subtitle, deflate, defrast və s.
Yunan mənşəli alınma sözlərdə çoxmənalılıq geniş yayılmışdır.
Klassik alınma sözlərin böyük əksəriyyəti əlavə mənalar da əldə etmişdir.
Misal üçün record yalnız “rekord” mənasında deyil, indi “patefon
plastinkası” mənasını da daşıyır; radiator əvvəllər istilik, işıq verən hər
hansı bir obyekt mənasında işlənmişdir, indi isə həmin sözün avtopmobil və
başqa sahələrdə də işləndiyi məlumdur.
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Saida Orujova
Englis Words Borrowed from the Greek Language
Summary
The article deals with the borrowing words that play great role in
English lexicology. The author gives detailed information about the words
borrowed from the Greek language. The Greek language has contributed to
the English vocabulary in different ways. Some Greek words were borrowed
into Latin and its descendants, the Romance languages. English often
received these words from French. The author also mentions that the largest
Greek contribution to English vocabulary is the huge number of scientific,
medical, and technical neologisms. with the growth of tourism, some words
reflecting modern Greek culture have been borrowed into English. The
ancient Greeks provided the foundation for many important ways of looking
at the world and for living in society that are still important today; that is one
reason their language has remained so influential. It is still used today,
Саида Оруджова
Английские слова, заимствованные из греческого языка
Резюме
В статье рассматриваются заимствованные слова, которые играют
большую роль в английской лексикологии. Автор дает подробную
информацию о словах, взятых из греческого языка. Греческий язык поразному способствовал английской лексике. Некоторые греческие
слова были заимствованы на латынь и ее потомки, на романские языки.
Английский часто получал эти слова от французского. Автор также
отмечает, что крупнейшим вкладом Греции в словарь английского языка является огромное количество научных, медицинских и технических
неологизмов. С ростом туризма некоторые слова, отражающие современную греческую культуру, были заимствованы на английском языке.
Древние греки обеспечили основу для многих важных способов
взглянуть на мир и жить в обществе, которые все еще важны сегодня;
Это одна из причин, по которой их язык оставался таким влиятельным.
Он по-прежнему используется сегодня,
Rəyçi:

Gülmar İsrafilova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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SÖZ YARADICILIĞI VƏ DERİVASİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Açar sözlər: kök söz yuvası, kök söz paradıqmi, semantik qrup, ifadə
vasitələri

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, словообразовательная
парадигма, семантическая группа, средства выражения.
Key words: word root, word root paradigm, semantic group, means of expressions.

Söz yaradıcılığı anlayışı ilə dilçilikdə iki linqvistik hadisəni izah
edirlər. Birincisi dildə olan hazır modellər və nümunələr əsasında affiksiya
və digər formal vasitələrlə eyniköklü sözlərdən düzəltmə və mürəkkəb
sözlərin yaradılması söz yaradıcılığı hesab edilir. Söz yaradıcılığının digər
mənası daha geniş əhatə dairəsinə malikdir. Belə ki, söz yaradıcılığı
dilçilikdə düzəltmə və mürəkkəb sözlərin yaranmasının, quruluşunun və
təsnifatının bütün aspektlərini öyrənən müstəqil bir sahədir. Bir çox dilçilər
söz yaradıcılığının əsas yolları kimi şəkilçiləşmə, mürəkkəb sözlərin
yaranması yolları kimi səs əvəzlənməsini, fərqləndirici vurğunu, səs
təqlidini, ixtisarları və s. qeyd edir. Formal vasitələrin köməyi ilə yeni
sözlərin yaradılması prosesi çox zaman derivasiya da adlandırılır. Derivasiya
prosesində yaradılan düzəltmə və mürəkkəb sözlər isə bu halda ümumi
termin olan “derivatlar” termini ilə işarələnir.
Dünya dilçiliyində çox zaman söz yaradıcılığı və derivativ
morforlogiya arasında bərabərlik işarəsi qoyulur. Dildə söz yaradıcılığı
sisteminin mürəkkəbliyi bir neçə amillə şərtlənir. Onları bu şəkildə qruplaşdırmaq olar: 1. Dilin digər səciyyələri ilə - fonologiya, morfonologiya,
morfologiya, sintaksis və ümumiyyətlə qrammatika ilə sıx əlaqələrlə; 2. Sistemin inanılmaz hərəkətliliyi ilə: məhz bu səbəbdən onun potensiyaları və
faktiki reallaşma səviyyəsi arasında, habelə söz yaradıcılığı və söz
dəyişmələri arasında kəskin və qəti sərhədi müəyyənləşdirmək mümkün
olmur; 3. Sinxroniyanın və diaxroniyanın differensiasiya çətinliyi ilə; 4. Bu
prosesdə iştirak edən vahidlərin çoxluğu və rəngarəngliyi ilə: bu vahidlərə ən
kiçik söz yaradan morfem affiksdən tutmuş söz yaradan kateqoriyalara qədər
çoxsaylı vahidləri daxil edilir. Sistemin təsvirini verməyi mümkün edən bir
çox nəzəri anlayışlar (söz yaradıcılığının paradiqmaları, söz yaradıcılığı
növləri və s.) da həmçinin buraya daxildir. Söz yaradıcılığı aktında iştirak
edən formal vasitələrə görə söz yaradıcılığının bir neçə növü fərqləndirilir:
affiksasiya, suffiksasiya və prefiksasiya ilə baş verən söz yaradıcılığı prosesi;
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iki eynihüquqlu vahidin iştirakı ilə baş verən söz yaradıcılığı prosesi;
konversiya hadisəsi – sözlərin bir nitq hissəsindən digərinə keçməsi və ya
transpozisiyası; abreviasiya hadisəsi – qısaldılmış sözlərin iştirakı və s.
Köksöz yuvalarının inkişafı təkcə morfoloji səviyyənin deyil, dilin
bütün səviyyələrinin təkamülünə səbəb olur. Köksöz paradiqmləri dil və
şüurun qarşılıqlı əlaqəsi məsələsini də özündə ehtiva edir. Sözlərin köksöz
yuvalarında birləşməsi dillərin həm nəzəri, həm də praktik öyrənilməsi
cəhətdən diqqəti cəlb edir. Nəzəri baxımdan qrammatik və semantik uyğunluğun tədqiqi böyük maraq doğurur. Bu mənada söz yaradıcılığı haqqında
fikirləri ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticələri qeyd etmişik: 1. Söz
yaradıcılığı dildə uyğun materialdan müxtəlif struktur və semantik formula
və nümunələrdə yeni söz yaratma prosesidir; 2. Söz yaradıcılığı sözlərin
düzəltmə quruluşunu və yeni söz yaratmanın müxtəlif nümunələrini öyrənir.
Başqa linqvistik fenomenlər kimi sinxronik və diaxronik aspektlər
öyrənilə bilər. Söz yaradıcılığı türk dillərinin xüsusi sistemini təşkil edir. Bu
sistem türk dillərinin leksika və morfologiyası ilə olan əlaqələri ilə
səciyyələnir. Türk dillərinin kök söz yuvaları sistemi müxtəlif strukturlu
mürəkkəb dil vahidlərinin qarşılaşdırılması və müqayisəsi ilə səciyyələnən
çoxpilləli sistemdir. İsmin halları, felin təsriflənmə formaları, müxtəlif səviyyəli düzəltmə sözlər, bir kök əsasında yaranmış fərqli qrammatik səciyyəli
leksik vahidlər kök söz yuvalarını yaradır. Bu zaman derivativ semantikanın
problemləri araşdırılır, köksöz yuvasında yeni yaranmış sözlərin müxtəlif
struktur formaları təhlil olunur, birləşmələrin komponentləri arasındakı
münasibətlər səciyyələnir, köksöz yuvalarının funksionalist istiqamətləri
izah olunur. Derivativ semantikanın problemləri köksöz yuvalarının komponentlərinin struktur formaları, yuvadaxili sözləri birləşdirən münasibətlərin
səciyyəvi növləri, köksöz yuvalarında leksemlərin funksional istiqamətlərinin xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Köksöz yuvalarının struktur–semantik tədqiqi nüvə köklərin semantikasının yuvanın ümumi struktur təşkilinə qarşılıqlı ilə əlaqədardır. Qədim
türk dillərində sifətlərin köksöz yuvalarının tarixi göstərir ki, mənanın forma
və evolyusiya əvəzlənməsi bir neçə ümumi qaydalara tabe olur. Müxtəlif
sistemli dillərdə pilləli tipologiyanın hədəf nöqtələrindən biri olan köksöz
yuvaları aktual sayılır. Söz yaradıcılığı qaydaları derivasiya prosesində
düzəltmə sözlərin modelləşməsi xüsusiyyətlərini təsvir edir, bu prosesi daimilik: qeyri daimilik, produktiv, qeyri produktivlik baxımından xarakterizə
edir, morfemlərin uyuşmasını və onların morfoloji dəyişmələrini göstərir, fonetik, morfoloji, semantik və praqmatik məhdudiyyətləri ifadə edir.
Söz yaradıcılığı nəzəriyyəsinin əsas anlayışları bunlardır:
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1. Motivasiya anlayışı. Bu anlayış düzəltmə və mürəkkəb sözlərin
mənalarının onları yaradan sözlərlə sıx semantik əlaqəsini bildirir. Söz
yaradıcılığı aktında bir qisim vahidlər motivasiya mənbəyi kimi çıxış edir,
digər vahidlər isə nəticəyə yönəldilmiş olur.
2. Düzəltmə sözlərin yaradılması anlayışı. Bu anlayışların söz
yaradıcılığında istifadə edilməsi düzəltmə sözlərə xüsusi struktura malik
vahid kimi yanaşmağa xidmət edir. Bu vahidin daxili strukturu onun
məzmununu tam ifadə edir. Bu zaman düzəltmə sözün əsasında duran söz
motivasiya edilmiş sözlərə birbaşa işarə edəcəkdir.
3. Söz yaradıcılığı qaydası anlayışı. Bu söz yaradıcılığı nəzəriyyəsinin
ən əsas anlayışı sayıla bilər. Bu anlayış istər rus dilçi-alimləri (Kubryakova,
Uluxanov və başqaları), istərsə də xarici dilçilər (M.Aronov, F.Plank,
V.Dresler, S.Skalize və başqaları) tərəfindən öyrənilmişdir. Bu anlayış
düzəltmə sözlərin morfoloji strukturunun yaradılması zamanı və onların yeni
məna ifadə etməsi zamanı meydana çıxan qanunauyğunluqları ifadə edir.
Morfololi paradiqmlər kimi kök söz yuvalarının da daimi üzvləri
(yaradıcı əsas) və dəyişən üzvləri (derivasion affikslər) mövcuddur. Söz
yaradıcılığı nəzəriyyəsinin formalaşması prosesi bir neçə mərhələdən
keçmişdir. Bu mərhələlərin hər biri bu və ya digər yanaşmaların ön plana
çəkilməsi ilə xarakterizə olunur. Birinci yanaşma morfoloji yanaşmadır.
Morfoloji yanaşma zamanı sözün yaranmasında minimal yaranma vahidi
morfem götürülür. Bu mərhələdə söz yaradıcılığı ancaq morfologiyanın bir
istiqaməti kimi araşdırıldı. Bu baxımdan aşağıdakı misallar maraq doğurur:
1) "аl", "аllıq", "аllаnmаq", "аllаndı""; 2) "кöк" - "кöкəз" - "; "кökçin""кökla"; кökşin" кöküsckan" - "göyərçin”; 3) "qаrа", "qаrаqu", "qаrаnqu",
"qаrаnquluq", "qаrаq"; "qаrаnqi" , "qаrаr" , "qаrаriq"; "qаrаrt" və s.. (ağımtraq) - аğ"- (acımtraq) - "аcı", (sarımtraq) - "sarı"; "qırmızımtıraq” "qırmızı”
kimi sözlər də Azərbaycan dilində uğurla işlənirlər.
Göründüyü kimi, dilin daxili quruluşunu, dil səviyyələrini, dildə
ümumi əlaqələrin tiplərini və digər dilçilik səpgili məsələləri araşdırmaq
ücün dilçilik elmində differensasiya prosesi sürətlənmiş və bu proseslə
paralel olaraq müxtəlif dilçilik elmləri arasında olan inteqrasiya əlaqələri də
güclənmişdir. Eyni zamanda bu proses həmişə digər elm sahələri ilə də sıx
əlaqədə olaraq fəlsəfə, tarix, etnoqrafiya, məntiq, psixologiya və sair kimi
elmlərlə inteqrativ əlaqələri sıxlaşdırmışdır. Fikrimizcə, elə bu səbəblərə
görə də bu gün dilçilik elminin inkişaf etməsi geterogen tipli mürəkkəb
sistemin fəaliyyətinin bütövlüyünün dərk olunması kimi bir təməl prinsipə
əsaslanmalıdır.
Azərbaycan dilində təkhecalı sözlər, əsasən, həm də söz kökləridir.
Belə ki, dilin lüğət tərkibinin vahidi olan sözlər leksik-qrammatik müəy86
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yənliyə malik olan vahidlər, başqa bir baxımdan isə kök morfemlər kimi
qiymətləndirilə bilər. Vaxtilə akademik Şerba ümumiyyətlə söz nədir sualina
cavab verərkən yazırdı ki, hər bir dildə söz müxtəlif keyfiyyətlərdə təzahür
edə bilər. Eyni fikri morfem səviyyələrinin vahidləri haqqında da söyləmək
olar. Təsadüfi deyil ki, morfem müasir dilçiliyin ən dolaşdırılmış
anlayışlarından biri hesab edilir. Elə dillər var ki, burada kök bir çox hallarda
sözün tərkib hissəsi olur. Kökə müstəqil məna vermək olmur. O yalnız sözün
tərkib hissəsi kimi mənaya və mənalılığa malikdir. Belə dillərdə bir köklü
sözlər, yəni kök morfem və söz kimi işlənən vahidlər istisna hallar kimi
qiymətləndirilir. Bu dillərdə bəzən söz kökünə ümumiyyətlə məna vermək
olmur. Sözün morfoloji vahidlərini, yəni şəkilçilərini çıxdıqdan sonra qalan
hissə kök adlandırılır və söz kökü sözün tərkib hissəsi olduğu üçün mənalı və
ya mənalılıq olan vahid kimi qiymətləndirilir.
Azərbaycan dilində (ümumən türk dillərində) bunun tam əksini
müşahidə edirik. Əl, gəl, gül və s. kimi vahidlər həm leksik-qrammatik
müəyyənliyə malikdir, həm də daha kiçik hissəsinə bölünməyən mənalı kiçik
vahidlərdir, yəni morfemlərdir. Əlbəttə, biz bu iki səviyyə vahidini
eyniləşdirmək fikrindən uzağıq. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, türk
dillərində söz köklərinə, kök morfemlərə Hind-Avropa dillərinin ölçüləri ilə
yanaşmaq düzgün deyil. Sözün də söz olması üçün onun tərkibində heç
olmasa bir kök morfemi olması zəruridir. Sözü morfemlərdən fərqləndirən
başlıca cəhət onun leksik-qrammatik müəyyənliyə malik olması və sərbəst
forma kimi qiymətləndirilə bilməsidir. Morfemin sözün daxilindəki yeri
sabitdir. Türk dillərində sözün önü onu morfoloji cəhətdən passiv edir. Əvvəl
söz və söz kökü, sonra isə leksik şəkilçilər, sonra qrammatik şəkilçilər gəlir.
Məsələn, Azərbaycan dilində isimlərin qrammatik şəkilçilərinin sözdəki
ardıcıllığı belədir:
Söz + kəmiyyət şəkilçisi + mənsubiyyət şəkilçisi + hal şəkilçisi +
xəbərlik şəkilçisi (kitab+lar+ımız+da+dır). Bu sıranı dəyişmək mümkün
deyil. Şəkilçinin biri işlənməyəndə onun yeri boş qalır. Söz isə cümlədə
müxtəlif sözlərlə əlaqə və münasibətlərdə, müxtəlif sintaktik vəziyyətlərdə
işlənə bilir. Məsələn, Azərbaycan dilində "daş" sözü ilkin şəklində cümlənin
mübtədası, tamamlığı, təyini, xəbəri və qoşmalarla birlikdə zərfliyi ola bilir.
Söz dilin universal vahididir.
Vaxtilə F.de Sössür "Ümumi dilçilik kursu" əsərində sözün dil
sistemində nəsə mərkəzi bir yerə malik olduğunu göstərmiş, lakin dil
vahidlərinin konkretliyindın danışarkən belə fikrə gəlmişdir ki, söz bizim dil
vahidlərinin konkretliyi haqqındakı fikrimizə uyğun gəlmir. Dilin konkret
vahidini sözdə axtarmaq lazım deyil. Sössürün bu fikrini inkişaf etdirən
strukturalistlər nəticə etibarilə sözü inkar etdilər.
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Deskriptiv dilçilikdə ağırlıq mərkəzi sözdən morfemə keçirilir. Mənalı
kiçik vahid kimi morfem dilin modelləşdirilməsinin əsasına qoyulur. Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki, söz adı altında müxtəlif tipli vahidlər öyrənilsə də
söz dildə sintaqmatik və paradiqmatik koordinatorların kəsişməsinə xidmət
edən mərkəzi dil vahididir. Söz hər şeydən əvvəl lüğət vahididir. Başqa bir
tərəfdən, söz virtual işarə kimi müxtəlif leksik-semantik və qrammatik
formalarının vəhdətindən mövcud olan dil vahididir.
Söz həm də aktual işarə kimi mətndə konkret formaya və mənaya
malik olur. Bu baxımdan morfem və sözün formal olaraq üst-üstə düşməsi
onların eyniləşdirilməsinə əsas vermir. Sözdə söz kökünün və ya kök
morfemlərinin fərqləndirilməsi baxımından feli köklərə diqqət yetirək. Fellər
dilin morfoloji sistemində isimlərə qarşı durur. Fellərə xas olan hərəkət,
isimlərə məxsus əşyavilik, fellərin təsriflənmə, isimlərin hallanma, fellərdəki
xəbərlik, isimlərdəki mübtəda, tamamlıq vəzifələri, eləcə də fellərin və
isimlərin sözdüzəldici şəkilçilərinin differansiallığı onların bir-birinə qarşı
qoyulmasına əsas verir. Fel və isimlərin mənşəyi haqqında da müxtəlif
fikirlər vardır. Türkoloqların bir qismi adların, bir qismi fellərin ilkinliyini
əsaslandırmağa çalışmış, bəzi tədqiqatçılar isə pradildə ad və fellərin
differensiallaşmaması sinkretik şəkildə olması qənaətini əldə etmişlər. Belə
sinkretik sözlər müasir dildə işlənməkdədir. Məsələn: ac-ac (maq), köç-köç
(mək), don- don (maq) və sair sinkretikliyi bərpa edilən sözləri buraya daxil
etdikdə türk dillərində tarixən ad-fel uyğunluğu olması fikri ilə razılaşırıq.
Müasir Azərbaycan dilində hər bir fel təsdiqdə və inkarda əmr bildirir
və ikinci şəxsin təkinə aid olur. Feli söz həm də əmr paradiqmasına daxil
olur və söz forma kimi qimətləndirilə bilir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, feli
köklə, əmr şəklinin ikinci şəxsinin təkini bildirən feli forma fərqli
vahidlərdir. Azərbaycan dilində əmr şəklinin ikinci şəxsinin təkini bildirən
fel, fellərin çıxış nöqtəsi deyil. Əmr informasiyası və sıfır morfemlə ifadə
edilən məna başqa formalarda artıq neytrallaşır. Məsələn, yaz+dı+n,
yaz+ar+san və sair. Fellərin lüğətlərə məsdər formada salınması təsadüfi
deyil. Türk dillərində fel kökü tarixən feli ad məzmununa da malik
olmuşdur. Fellərin hərəkət adı şəkilçilərinin zənginliyi, bu şəkilçilərin müasir
türk dillərində bəzən təsriflənən, bəzən təsriflənməyən forma şəkilçiləri,
bəzən isə leksik şəkilçi kimi işlənməsi fel-feli ad əsasında sonrakı
differensiallaşmanın nəticəsidir.Azərbaycan dilində sözün və söz kökünün
fərqləndiriməsini, müxtəlif səviyyə vahidləri kimi qiymətləndirilməsini
zəruri edən başqa amillər də vardır. Azərbaycan dilində elə söz kökləri vardır
ki, sinxron baxımdan söz kimi işlənə bilmir, lakin tərkib hissəsi, sözün kökü
kimi yaşayır və fərqləndirilə bilir. Eyni yuvadan törəyən sözlər bəzən əks
sözdüzəltmə münasibətində olur, belə sözlərin kökü ayrılır, mənası bərpa
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edilə bilir, lakin onlar müstəqil mənaya malik olmur. Məsələn; ayır-ayıl
qarşılaşdırması ayılmaq mənası ay(maq) fel kökünü fərqləndirməyə əsas
verir. Maraq doğuran odur ki, söz arxaikləşir, lakin ölmür, daha mürəkkəb
şəkildə yaşayır və kök kimi sözün tərkibində qorunur. Məsələn; yaş(maq) və
yaşınmaq sözlərinin müqayisəsi yaşınmaq mənası yaş(maq) feli kökünü
ayırmağa əsas verir. Bəzi tədqiqatçılarda bu tipli hadisələr istisna hadisələr
kimi qiymətləndirilir. Lakin bu belə deyil. Faktik dil materialı göstərir ki, bu
tipli vahidlər Azərbaycan və eləcə də, türk dillərində xüsusi yer tutur.
Türk dillərinin texniki göstəricisi aqqlüsinasiyadır. Lakin bu dillərdə
həm kök dillərə xas olan izolyasiya, həm də flektiv dillərə xas olan fuziya
özünü göstərir. Müstəqilliyini itirən sözlər həmin fuziya prosesi ilə bağlıdır.
Bunun da Azərbaycan dilində müxtəlif şəkillərini fərqləndirmək olar:
1. Təkhecalılıqdan çoxhecalıya inkişaf. Bu zaman söz müstəqilliyini
itirir,lakin daha mürəkkəb forma ilə ifadə olunur. Məs: Müasir Azərbaycan
dilindəki bağlamaq sözü qədim ba"bağlamaq" sözündən törəmişdir (ba+ğ+la).
2. Kök müstəqilliyini itirir, lakin törəmə sözlərin tərkibində görünür.
Məs: Azərbaycan dilindəki uzun, uzan, uzat sözləri qədim uz kökündən
törəyib. Nağıllarımızda işlənən az getdi, üz getdi, dərə, təpə düz getdi
ifadələrindəki üz həmin köklə bağlıdır.
3. Söz morfoloji müəyyənliyə malik olur, onu formal olaraq tərkib
hissələrinə ayıra bilirik. Kök müstəqilliyini itirib - söz sadələşib, lakin başqa
bir derivativlə kökün mənası bərpa olunur. Məs: yaşmaq bugünkü dilimizdə
sadə sözdür. Yaşınmaq sözünə əsasən eyni mənalı yaş(maq) felini ayıra
bilirik.
4. Kök müstəqilliyini itirir, lakin lüğət fondunun sistemliyi əsasında
kökün mənası bərpa olunur. Məs: Müasir Azərbaycan dilində doğan sadə
sözdür. Lakin antoniminə əsasən (əyri) onu bərpa etmək olur.
5. Kök müstəqilliyini itirir, lakin eyni yuvaya daxil edilə bilən
fonomorfoloji variantlar onu bərpa etməyə əsas verir. Məs: devirmək,
çevirmək sözlərinin kökü müstəqilliyini itirib, lakin dönmək, sönmək,
döndərmək sözlərinə əsasən mənası bərpa edilir.
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Малахат Самедова
Система словообразовательных гнезд тюркских языках
Резюме
Словообразование представляет собой особую систему тюркских
языков. Система словообразовательных гнезд тюркских языках - сложная иерархическая система. Понятие словообразовательное гнездо
молодое в теории словообразования тюркских языков. В течение
анализa большое внимание обращено на факты, полученные из литератур. Автор высказывает свои мысли о прилагательных в тюркских
языках.В этой статье говорится о проблеме связанной сo словообразовании и разными подходами к этой проблеме. В статье автор
проводит анализ и высказывает свои мысли. Автор пытается раскрыть
факты в этом плане.
Malahat Samadova
Word formation and derivation matters
Summary
Word formation presents special system of the Turkish languages. The
system of word formation roots of the Turkish languages is a compound
system. The notion of word root is younger in the theory of word formation
of the Turkish languages. While analyzing the great attention was given to
the facts tаken from the literature.
This article deals with the problems of word–formation and different
approaches to it. In the article the author analyzes these problems and states
her opinions concerning the matter. The author tries to detect and find out
the facts in this field. Lots of samples are taken from different languages and
compared.The long development way of the root words is carefully
investigated by the author. The adjectives in the Turkish languages are
reseached from the point of the semantical and funtional aspects.
Rəyçi:

Nuriyyə Əliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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ON YEDDİNCİ ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ
DİLİNDƏ DÜZƏLTMƏ SİFƏTLƏR
Açar sözlər: Azərbaycan, on yeddinci əsr, ədəbi dil, morfologiya, sifət
Key words: Azerbaijan, XVII century, literary language, morphology,
adjective
Ключевые слова: Aзербайджан, XVII века, литературный язык, морфология, прилагательное
Əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini bildirən nitq hissəsi kimi sifət
Azərbaycan dilində özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Bu baxımdan
morfoloji yolla yaranan, yəni düzəltmə sifətlərin də müvafiq inkişaf xüsusiyyətləri olmuşdur.Dilçilik ədəbiyyatlarında düzəltmə sifətləri əsasən iki
qrupa ayırırlar: a) isimdən düzələn sifətlər; b) feildən düzələn sifətlər.
Bunlarla yanaşı, bəzi digər nitq hissələrindən əmələ gələn bir sıra düzəltmə
sifətlər də vardır.
XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində də müxtəlif şəkilçilərin köməyi
ilə yaranan düzəltmə sifətlər geniş yer tutmuşdur. Onların bəzi nümunələrini
nəzərdən keçirək:
-lı/-li/-lu/-lü şəkilçiləri
Bu şəkilçilər düzəltmə sifətlərin əmələ gəlməsində çox məhsuldardır.
Professor Muxtar Hüseynzadə yazırdı: “-lı(-li,-lu,-lü) şəkilçisi ilə keyfiyyət,
dad, yer mənsubiyyəti, ailə məsubiyyəti, kəmiyyət çoxluğu, xasiyyət, əlamət
və s. bildirən sifətlər düzəlir”. “Azərbaycan ədəbi dili tarixi, dörd cilddə, 2-ci
cild (XVII-XVIII əsrlər)” adlı elmi nəşrdə oxuyuruq: “Çox məhsuldar olan –
lı4 şəkilçisi, demək olar ki, qədim və orta əsr yazılı mənbələrində geniş söz
yaradıcılığı ilə seçilmişdir”.
On yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də bu şəkilçinin geniş şəkildə
işləndiyini, morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesində fəal iştirak etdiyini
görürük. Həmin şəkilçi əsasən isimlərə artırılaraq düzəltmə sifətlər əmələ
gətirmişdir. On yeddinci əsrdə yazıb-yaratmış müxtəlif şairlərin əsərlərindən
seçilmiş ümunələrə baxaq:
Saqın, ağuludur, tök bu hərifin şərbətin, getsin.
Qarlı dağlar içrə seylab eyləyən şivən kimi.
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Qan içə-içə yaşlı gözüm ləlini görər.
(Qövsi Təbrizi)
Üç bəlalı kimsə olmuş həmdəmim.
Rəhm edərsən halimə şol qanlı peykanın görüb.
(Mürtəzaqulu xan Zəfər Şamlu)
Odlu rəftarımdan aramımı bim edüb bəndən qaçar.
Çü dağlı yerə etsən güzar, fəryad et.
Duzlu sözlərdən bəni süzəndə etmiş ləblərin.
Gögə qanadlı quş kibi şövqindən uçaram.
(Vəhid Qəzvini)
Qurutma tərli üzarın içində badeyi-nab.
Müjganı alıb qanlı yaşından rəgi-yaqut...
Aşiq qanını vəsməli qaşın nihan içər,
Cövhərli tiğ qınara peyvəstə qan içər.
(Saib Təbrizi)
Saleh, nə kibriyadur ol nazlı dilbərdə.
(Mirzə Saleh Təbrizi)
Yuxulu nərgisin dövründə bimar olmuşam, neylim?
(Məlik bəy Avcı)
Yüzlərində cidəli gözlər, qılıclı qaşlar.
(Vaiz Qəzvini)
Yuxarıdakı nümunələrdə işlənmiş odlu, qanlı, tərli, ağulu, qarlı,
yaşlı, duzlu, bəlalı, dağlı, qanadlı, vəsməli, cövhərli, nazlı, yuxulu, cidəli,
qılıclı kimi düzəltmə sifətlər müxtəlif isimlərə -lı4 şəkilçisinin artırılması
yolu ilə əmələ gəlmişdir. Bəzi düzəltmə sifətlərin poetik kontekstdə yaratdığı
obrazlılıq da diqqətdən yayınmır. Məsələn, Vaiz Qəzvininin işlətdiyi cidəli
(cidalı) gözlər, qılıclı (qılınclı) qaşlar ifadələrindəki düzəltmə sifətlər bu baxımdan maraqlıdır. Odlu rəftar, duzlu sözlər kimi ifadələrdə işlənmiş
düzəltmə sifətlər də analoji bədiilik imkanlarına malik olmaqla epitet
yaradılmasında iştirak etmişdir.Çağdaş dilimizdə işlənən zəhər isiminin
əvəzinə vaxtı ilə işlənmiş ağu sözündən düzəlmiş ağulu sifəti də diqqəti
çəkir.Görünür ki, on yeddinci əsrdə ağu sözü hələ arxaikləşməmişdi.
On yeddinci əsr ədəbi dilimizdə isimlərdən sifət düzəldən -lı4
şəkilçisinin yazılışında bəzi fərqliliklər də müşahidə olunur. Daha dəqiqi, bir
sıra sözlərdə -lı əvəzinə -lu, -li əvəzinə isə -lü (bəzən də -lu) işlənməsini
qeydə alırıq. Məsələn:
Çəməndən tərlü rüxsar ilə, yarəb, sənmi ötdün kim,
Gülü şəbnəm, biyenih, çeşmi-heyrət, əşki-həsrətdir.
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Gərdunə qarlu dağ kimi çulqaşır səda.
(Qövsi Təbrizi)
Qanlu yaşın gülə-gülə tökülür.
Dağlu canım güvənər öz baharü bağına.
Zəhr xəndindən bənə dərdi-dilim dərmanludur.
(Vəhid Qəzvini)
Göz yaşlu, sinə dağlu, qayğulu, başlu.
(Mirzə Saleh Təbrizi)
Ol qəmluyə gör kim oldu qəmxar.
(Məsihi)
Yuxarıdakı nümunələrdə müvafiq dəyişiklik baş vermişdir: Qarlı –
qarlu; tərli - tərlü; ülfətli -ülfətlü; qanlı - qanlu; dağlı - dağlu; dərmanlı dərmanlu, qəmli - qəmlu və s. Qeyd olunduğu kimi, -lı4 şəkilçisi adətən isimlərdən sifət əmələ gətirir.Amma istisnalar da vardır. On yeddinci əsr
Azərbaycan ədəbi dilində də bəzi belə nümunələrə rast gəlirik. Məsələn,
aşağıdakı misrada işlənmiş nəmli düzəltmə sifəti müvafiq şəkilçinin köməyi
ilə isimdən deyil, nəm sifətindən yaranmışdır:
Nəm yerdə nəmli pərdə çürür, sərmədin günə.
(Qövsi Təbrizi)
-sız/-siz/-suz/-süz şəkilçisi
Bu şəkilçi də adətən isimlərdən sifət yaradılmasında iştirak edir.
Mahiyyət etibarı ilə -sız4 şəkilçisi –lı4 şəkilçisi ilə əks funksiyanı yerinə
yetirir. Başqa sözlə desək, bu iki fərqli şəkilçinin köməyi ilə düzələn sözlər
əks mənaları ifadə edir. Məsələn, ağıllı- ağılsız; güclü-gücsüz və s. On
yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də -sız4 şəkilçisi ümumən işlək olmuşdur.
Məsələn:
Əsərsiz ahimə sən verginən əsər, yarəb...
Xanimansız bülbülə darüləmandır novbahar.
Görün, görün ki, nə od yandırır bu odsuz dud.
Anlamaz hər kimsə dilsiz xəstənin imasını...
(Qövsi Təbrizi)
Dilsiz ağız belə dedi bunu bir verin mənə.
Xətasız ovlara seyd cəlbi-pişə düşməndir.
Su verdi susuz cigərə bu əqiqlər.
Degilsən gərçi tarı, leyk ağrısız göftguyin var.
(Vəhid Qəzvini)
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Bu heyrət vadisi, yarəb, nə payansız biyabandur.
(Məhəmməd Məczub)
Gözüm artıq qamaşdı bu işıqsız tutiyalərdən.
(Məlik bəy Avcı)
Qalmışam yerdə qanadsız quş təki pərvazidən.
(Saib Təbrizi)
Yuxarıdakı misralarda işlənmiş əsərsiz (təsirsiz) ah, xanimansız
(məskənsiz) bülbül, odsuz dud (tüstü), dilsiz xəstə, dilsiz ağız, xətasız ov,
susuz cigər, ağrısız göftgu (danışıq), payansız (sonsuz) biyaban, işıqsız tutiya
(gözə sürtülən dərman), qanadsız quş ifadələrindəki düzəltmə sifətlər məhz –
sız4 şəkilçisinin köməyi ilə yaranmışdır. Şəkilçi artırılmaqla düzəltmə sifətə
çevrilmiş bəzi sözlərin (aşiyan, payan və s.) müasir dilimiz üçün işlək olmayan alınmalar olduğunu da qeyd edək.
Hazırda olduğu kimi, on yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də düzəltmə
isimlərə -sız4 şəkilçisinin qoşulması yolu ilə əmələ gələn düzəltmə sifətlərə
rast gəlirik. Məsələn, aşağıdakı nümunədə işlənmiş qapuçisiz (qapıçısız)
sifəti qapuçi düzəltmə isiminə -siz şəkilçisinin artırılması yolu ilə
yaranmışdır:
Bəli, qapuçisiz olmaz şahənşah.
(Vəhid Qəzvini)
–sız4 şəkilçisi adətən isimlərdən sifət düzəldir. Bununla belə, bəzi
digər nümunələr də var. Müasir dilimizdə olduğu kimi, on yeddinci əsr
Azərbaycan ədəbi dilində də bu şəkilçinin əvəzliyə artırılması yolu ilə
yaranmış düzəltmə sifətə də təsadüf olunur. Məsələn:
Hər yetən kimsə gülür gül kimi sənsiz günümə.
(Qövsi Təbrizi)
-dakı/-dəki şəkilçisi
Sifət düzəldən bu şəkilçini bəzi alimlər ayrıca götürmür, -da2 və -kı2
şəkilçilərinə ayırırlar. Lakin –dakı şəkilçisini tam halda qəbul edənlər daha
çoxdur.
Bu şəkilçinin köməyi ilə düzələn sifətlərə adətən necə?, yaxud nə cür?
sualını vermək olmur, onlar hansı? sualına cavab verir. Həmin sifətlər
əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini daha çox məkan, bəzən də zaman
kontekstində təyin edir. On yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də bu şəkilçi ilə
düzələn bır sıra sifətlər işlənmişdir. Məsələn:
Həvayi-kakilin ilə nə eyb, başına dönsəm
Ki, çərxi çərxə gətirmiş mənim başımdakı sevda.
Məgər ol şax kəmanın qğnçeyi-peykanı qalmışdır
Ki, gül-gül qan axar sinəmdəki möhlik cərahətdən.
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Təhi-minada ta mey var, ola bağrımdakı qan tək.
Rəhm eyləyib əhvalina kuyindəki itlər.
(Qövsi Təbrizi)
Könlümdəki əsrari-nihanımı edər faş.
(Vəhid Qəzvini)
Yeri, qapındakı gədayi unut.
(Məhəmməd Məczub)
Hüsnünqə oxşar çəməndəki güli gördüm.
(Məlik bəy Avcı)
Gördün dolu əldəki əyağın.
(Məsihi)
Yuxarıdakı misralarda işlənmiş başımdakı, sinəmdəki, bağrımdakı, kuyindəki, könlümdəki, qapındakı, çəməndəki, əldəki düzəltmə
sifətlərində -dakı/ -dəki şəkilçisinin bəzi sözlərdə birbaşa isimlərə artırılması, bir qisim sözlərdə isə mənsubiyyət şəkilçisindən sonra işlənməsi diqqəti çəkir. Müasir dilimizdə də belədir.
-kı4 şəkilçisi
Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, on yeddinci əsr ədəbi
dilimizdə elə düzəltmə sifətlərə də təsadüf olunur ki, onlar –kı4 şəkilçisinin
bəzi zərflərə artırılması yolu ilə yaranmışdır.Məsələn, əvvəl, axır
zərflərindən sifətlər əmələ gəlmişdir:
Əvvəlki məqamə düzgil ahəng.
(Məsihi)
Ki, axırkidür gecə beysət güni.
(Təsir Təbrizi)
Həmin şəkilçi hətta sifətə artırılaraq düzəltmə sifət də yaratmışdır:
Tazəki işlərindən sayılıbsan, ey Vəhid,
Kim baxar həsrət gözülən qeysərü xaqan sənə.
(Vəhid Qəzvini)
Burada –ki şəkilçisinin köməyi ilə tazə (təzə) sadə sifətindən tazəki
düzəltmə sifəti əmələ gəlmişdir. Həmin düzəltmə sifət hazırda Azərbaycan
dilində işlənmir.
-gə şəkilçisi
Bu şəkilçi qeyri-məhsuldardır, bəzi sözlərin yaranmasında iştirak
edir. Müasir dilimizdə işlənən özgə düzəltmə sifəti öz qayıdış əvəzliyinə -gə
şəkilçisinin artırılması yolu ilə yaranmışdır. XVII əsrdə də həmin düzəltmə
sifət işlənmişdir:
Hər kimsədən ki, can ala, bir özgə can verir...
(Qövsi Təbrizi)
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-anə/-yanə şəkilçisi
Bu şəkilçi dilimizdə adətən zərf düzəldir. Bununla yanaşı, onun sifət
əmələ gətirməsi halları da vardır: dahiyanə fikir, aqilanə hərəkət və s. On
yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də həmin şəkilçinin sifət düzəltməsi faktı qeydə
alınır:
Məstanə baxışından meyxanə oldi peyda.
(Məhəmməd Məczub)
Mərdanə canfəşanlıq, məstanə mehribanlıq.
(Qövsi Təbrizi)
Burada məst sifətindən məstanə, mərd sifətindən mərdanə
düzəltmə sifətləri əmələ gəlmişdir.
-i/-vi şəkilçisi
Bu şəkilçi mənşəcə alınmadır, dilimizə ərəb dilindən keçmişdir.
İsimlərə, bəzən də sifətlərə artırılaraq düzəltmə sifət yaradır, ahəngə tabe
olmur. Samitlə bitən sözlərlə --i şəklində, saitlə bitən sözlərdə isə -vi şəklində işlənir.On yeddinci əsr ədəbi dilimizdə firəng, rus və s. isimlərə,
qədim kimi sifətlərə artırılmış bu şəkilçilərin yaratdığı düzəltmə sifətlər
işlənmişdir.Məsələn:
Zahirdə firəngi, əsli rusi.
(Məsihi)
Kəbəni bütxanə edibdir firəngi gözlərin.
(Saib Təbrizi)
Qədimidir əflakə bu rəsmü adət.
(Vəhid Qəzvini)
Sifət düzəldən şəkilçilərin böyük bir qismi də feillərdən sifət əmələ
gətirən şəkilçilərdir. Onların XVII əsrdə dilimizdə işlənmiş əsas nümunələrinə nəzər salaq.
-ıq/-ik/-uq/-ük, -q,/-k şəkilçiləri
Bu şəkilçilər feillərdən sifət yaradılmasına kömək göstərir. On
yeddiunci əsr Azərbaycan şairlərinin əsərlərində həmin şəkilçilərin iştirakı
ilə əmələ gəlmiş bir sıra feillərə rast gəlinir ki, onlar hazırda da dilimizdə
işlənməkdədir. –ıq4 şəkilçisi samitlə bitən feil köklərinə, –q/-k şəkilçisi isə
saitlə tamamlanan feil köklərinə qoşularaq düzəltmə sifətlər yaradır.
Nümunələr:
Mövc kafidir sınıq kəştimğə, tufan istəməz.
(Mirzə Saleh Təbrizi)
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Başı böyükdür, əsli kiçik küknar tək.
(Vəhid Qəzvini)
Bu çürük başım olsa payəndaz.
(Məhəmməd Məczub)
Ta dolaşuq həlqə-həlqə kakili gördüm.
(Məlik bəy Avcı)
Açıq əl ol kərim ilə qonşu çanağıdır.
(Vaiz Qəzvini)
Yuxarıdakı nümunələrdə işlənmiş sınıq, dolaşuq, açıq sifətləri –ıq4
şəkilçisinin, böyük, çürük sifətləri isə -q/–k şəkilçisinin feillərə artırılması
yolu ilə formalaşmışdır. Dolaşuq sifəti həm də hazırkı dilimizdən fərqli olaraq –ıq əvəzinə -uq şəkilçisi ilə işlənmişdir ki, bu da o dövr ədəbi dilimiz
üçün xarakterik faktdır.
-ıcı/-ici/-ucu/-ücü şəkilçisi
Bu şəkilçilər Azərbaycan dilində feillərdən düzəltmə sifətlərin əmələ
gəlməsində iştirak edir. Müasir dilimizlə müqayisədə on yeddinci əsr
Azərbaycan ədəbi dilində həmin şəkilçilərin işlənmə dairəsinin çox da geniş
olmadığını müşahidə edirik.Məsələn:
Bir çalıcı həramiyə, bir əgri oğruya.
(Qövsi Təbrizi)
Alıcı gözlərin laçını etsə birinə çağıdır.
Bitərəhhüm durucu, öldürücü, qan edici,
Dərbədər, qapıbəqapı salıcı budur, bu.
(Vəhid Qəzvini)
Bir can alıcı könül xərabi,
Evlər yıxıcı dil iztirabı.
(Məsihi)
Nümunələrdəki çalıcı, alıcı, durucu, öldürücü, salıcı, yıxıcı
düzəltmə sifətləri feil köklərinə müvafiq şəkilçi artırılması yolu ilə düzəlmişdir. Öldürücü sifətində -ücü şəkilçisinin –dür şəkilçisindən sonra işlənməsi
də diqqəti çəkir. Çalmaq feilinin oğurlamaq mənasında vaxtı ilə daha işlək
olduğunu da xatırladaq. İlk beytdə də çalıcı sifəti çal- feilindən düzəlməklə
oğurlayan, oğru mənasını bildirir. Alıcı sifəti də müəyyən qədər arxaik xüsusiyyətlərə malikdir. Dilimizdə indi də işlənən alıcı quş ifadəsində həmin
arxaiklik saxlanmaqdadır. Bu nümunədə alıcı sifəti can alan, ovlayan mənasını bildirməkdədir.
-qın4, -ğın4 şəkilçiləri
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Bu şəkilçilər, professor Buludxan Xəlilovun yazdığı kimi: “Fellərdən
müxtəlif mənalı atributiv isimlər və sifətlər əmələ gətirən şəkilçidir”. Yəni
onlar Azərbaycan dilində həm düzəltmə isimlərin, həm də düzəltmə sifətlərin
əmələ gəlməsində iştirak edir. Məsələn, yanğın, basqın kimi sözlər feil köklərindən bu şəkilçilərin köməyi ilə əmələ gələn düzəltmə isimlərdir. Coşqun,
süzgün və s. kimi sözlər isə feil köklərindən yenə həmin şəkilçilərin
qoşulması ilə düzələn sifətlərdir.On yeddinci əsr ədəbi dilimizdə də belə düzəltmə sifətlər vardır. Məsələn:
Qılıcdan itiraq bir xuyi küsgün qanlu yarum var.
(Məlik bəy Avci)
Müasir dilimizdən fərqli olaraq bu nümunədə kar samitlə bitən feil
kökünə -kün yox, -gün şəkilçisi qoşulmuşdur.
Hazırda daha çox isim kimi sabitləşmiş daşqın sözünün on yeddinci
əsr ədəbi dilimizdə sifət kimi işləndiyini də müşahidə edirik. Bu hala Qövsi
Təbrizinin şeirlərində rast gəldik. Həm də həmin söz o dövrün dil
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq iki variantda işlənmişdir: daşqın/daşqun.
Məsələn:
Böylə daşqun seyldən təmir umar, viranə bax.
Nümunələrdə daşqın seyl (sel) ifadəsi işlənmişdir ki, burada da
daşqın sözü məhz düzəltmə sifətdir. XVII əsr ədəbi dilimizdə həmçinin isimdən -gin şəkilçisinin köməyi ilə düzələn, indi də dilimizdə işlənən qəmgin
sifəti də nəzərə çarpır:
Yaşlı gözün, qəmgin üzin, aşüftə sözlərün.
(Təsir Təbrizi)
-aq/-ək şəkilçisi
Bu şəkilçi morfoloji yolla söz yaradıcılığında o qədər də fəal deyil.
azsaylı düzəltmə sifətlərin yaranmasında iştirak edir. On yeddinci əsr
Azərbaycan ədiblərinin əsərlərində də həmin şəkilçi ilə düzələn sifətlər az-az
işlənmişdir. Bir nümunə:
Ölür qorxaq kişi yuxusunda ilan görgəc.
(Mürtəzaqulu xan Zəfər)
Misradakı qorxaq sifəti qorx- feilindən əmələ gəlmişdir.
On yeddinci yüzil ədəbi dilimizdə sifət düzəldən digər şəkilçilər də
vardır ki, onlara da az rast gəlinir.
-ar, /-ər şəkilçisi
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Bu şəkilçi feil köklərindən bəzi isimlər yaradır. Göstərilən şəkilçi
müasir dilimizdə də az işlənir. Yanar ürək, doğar qoyun və s. birləşmələrdəki
sifətlər bu qəbildəndir. On yeddinci əsr şairimiz Vəhid Qəzvininin bir
beytində işlənmiş uçar quş ifadəsindəki uçar sifəti də buna misaldır. Həmin
sifət uç- feil kökündən –ar şəkilçisinin köməyi ilə əmələ gəlmişdir: Uçar
quşdur, könüldə qanadi.
-ri şəkilçisi
Müasir dilimizdə qeyri-məhsuldar olan bu şəkilçi də düzəltmə sifət
əmələ gətirir. Aşağıdakı misralarda gördüyümüz əgri (əyri) sifəti də həmin
şəkilçinin vasitəsi ilə əy- feilindən düzəlmişdir:
Acıxlı üzi, baxışı əgri, sözü acı.
(Təsir Təbrizi)
Çapqınçı əgri baxışı müjgan yarağıdır.
(Vaiz Qəzvini)
-ma/-mə şəkilçisi
Müasir Azərbaycan dilində bəzi sifətlərin əmələ gəlməsində bu
şəkilçi iştirak edir. Məsələn, süzmə qatıq, seçmə oyun və s. ifadələrdəki
sifətlər buna misal ola bilər.
On yeddinci əsr şairlərinin əsərlərində oxşa- feil kökünə –ma şəkilçisinin
qoşulması yolu ilə yaranmış oxşama düzəltmə sifətinə təsadüf edirik.
Maraqlıdır ki, bu sifət əsasən sabit bir ifadə tərkibində işlənmişdir: oxşama
qardaş.
Məcnunə yetirsən, söylə, ey badi-səba,
Qövsi dedi: - Ey oxşama qardaşım, gəl.
(Qövsi Təbrizi)
Məşuqnəfəs, oxşama qardaşı imiş.
(Vəhid Qəzvini)
Görünür ki, oxşama qardaş ifadəsindəki feil o dövrün ədəbi dilində
ilk növbədə dərd ortağı, həmdərd, eyni dərdli sayıla bilən, məhz bu cəhətdən
oxşayan, bənzəyən qardaş anlamında işlənmişdir. Bu sifət dil tarixi faktı
kimi əhəmiyyətlidir.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan ədəbi dili tarixi, dörd cilddə, 2-ci cild (XVII-XVIII əsrlər).
Bakı: Şərq-Qərb, 2007
2. Cəfərov S. A. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı. Bakı: ADU nəşriyyatı,
1960
3. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dili tarixi, I hissə. Bakı: Maarif, 1979
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Арзу Аббасова
Прилагательные в азербайджанском литературном языке xvii века
Резюме
В 17-ом веке словесное творчество с морфологическим путем
азербайджанского литературного языка носил свойственный ему особый характер, где наряду с исторически устоявшимися традиционными
словами литераторы совершили достойные внимания дела в сфере создания новых слов, используя возможности родного языка. Этот процесс
открыто показал себя в лице созданных имя прилагательных.
В статье об исследовании вопросов словесного творчества в
произведениях таких известных мастеров, как Саиб Тебризи, Гёвси
Тебризи, Рукнаддин Месихи, Вахид Газвини, Муртазагулу хан Зафар,
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Тарзи Афшар, Малик бей Авджи, Ваиз Газвини, Муртазагулу Шамлу
были выявлены типичные особенности имя прилагательных, созданных
морфологическим путём из имён.
В особенности, были подробно исследованы прилагательное с
суффиксами, моменты их использования, морфологические и семантические особенности.
Исследования показывают, что в этом периоде в нашем литературном языке создание слов нашло своё широкое применение.
Arzu Abbasova
Derivative adjective in the xvii century in the azerbaijani literary
language
Summary
In the XVII century Azerbaijani literary language word-building
with morphological way conveyed a specific character and a number of
writers created a lot of notable works in the area of forming new words,
alongside traditional words stabilized historically within the opportunity of
our own native language.
In th article the problems of word-building with morphological way
in the works of well-known representatives of Azerbaijan literature in the
XVII century as Saib Tabrizi, Govsi Tabrizi, Ruknaddin Masihi, Vahid
Gazvini, Murtazagulu khan Zafar, Tarzi Afshar, Malik bey Avji, Vaiz
Gazvini, Murtazagulu Shamlu were investigated according to the samples of
derivative adjectives and defined their characteristic peculiarities.
The usage opportunities of verbs forming from the names, their
semantic and morphological features were analysed in detail. The reseach
shows that the tendency of nationalization at that time got wide scope.
Rəyçi:
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RELATION OF LANGUAGE AND THOUGHT
Key words: mould theory,thought processes,choice of words, conception of
communication, the evolution of language,linguistic communication ,barrier
free communication,
Açar sözlər: mulda nəzəriyyəsi,düşüncə prosesləri,sözlər seçimi,kommunikasiya konsepsiyası,dil təkamülü, linqvistik kommunikasiyanın,
baryerdən azad kommunikasiya
Ключевые слова: теория мулды,процессы мышления,выбор
слов,концепция коммуникации,языковая еволюция,лингвистическая
коммуникация,безбарьерная коммуникация
Different linguists and psychologists stand on different views and
continued their argument to define the relation between thought and
language whether they are interdependent or independent. Broad categories
of views are present and converging theories are yet to be gained.
The two extreme thought school concerning the relationship between
language and thought are commonly referred to as 'Mould theories' and
'Cloak theories'. According to the mould theory, language constructs our
thought and they are interwoven in such a way that all people are equally
being affected by the confines of their language. People can be considered as
mental prisoners as they are unable to think in any other way which the
language he speaks does not support.
When language is used in the normal way, the speaker has a thought
with a certain content and chooses words such that on the basis of those
words the hearer will be able to recognize that the speaker has a thought with
that content. For example, suppose that I see you are about to walk out
behind the house and I know that there is poison ivy back there. I ask myself,
"How can I get you to believe that there is poison ivy behind the house?" I
reason that if you believe that I believe that there is poison ivy back there,
then you might believe that too (since you might trust me). I reason, further,
that if I say, "There is poison ivy behind the house", then you will recognize
that I believe that there is poison ivy behind the house. Why? Because I
know that you have the ability to interpret my words, that is, to infer my
thought on the basis of my choice of words.
It is not at all plausible that we are regularly conscious of such
thought processes, and the assumption that they are conscious is no part of
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the expressivist's thesis. Further, the expressivist does not have to hold that
the expression of thought in this way is the only possible use of words or
even that it is the most common. The expressivist might treat commands,
requests, questions, lies, jokes, and poems quite differently. The idea would
be only that the use of words to express thoughts in this way is normal or
fundamental in the sense that this is what we must look at if we want to
understand such things as: the structure of sentences, broadly speaking; the
possibility of language learning; the possibility of the evolution of language.
In order for a speaker to express a thought in this way, it is necessary
for the speaker and hearer to share an understanding of language. There has
to be a kind of knowledge of language that the hearer will apply in inferring
the content of the speaker's thought from the speaker's choice of words and
that the speaker can count on the hearer to apply. There is a tacit consensus
among expressivists that the process of inferring the content of the speaker's
thought has three aspects or phases: 1. The identification of the meaning of
the words used. 2. The identification of the proposition expressed in light of
the meaning and the rest of the situation in which the utterance takes place.
3. The identification of further implicatures over and above the proposition
expressed.
For example, suppose that a teacher enters a classroom, looks around
and declares, "Everyone is present". Taken out of context, this sentence does
not express any particular proposition, because, taken out of context, there is
no particular domain of discourse relative to which we may interpret
"everyone" and no particular time and place that "present" might refer to.
Nonetheless, the sentence, as a sentence of English, carries a certain
potential for expressing propositions, and this potential is, in one sense, its
meaning. The meaning of this sentence is such that in this particular setting,
an utterance of it might express the proposition that all of the students
enrolled in the course are at the time of utterance located in the classroom
where the utterance takes place; whereas there is no setting in which it might
express the proposition that there will be no lecture on that day. Beyond the
proposition that the utterance literally expresses in light of the meaning of
the sentence and the setting in which it is uttered, there may be certain other
propositions, called implicatures,that the teacher intends to convey by means
of conveying this first proposition. For instance, the teacher might intend to
convey the fact that he will commence lecturing.
Implicit in this conception of communication is a distinction between
sentence expression and speaker expression. Relative to a setting, a sentence
expresses a proposition in virtue of its meaning and certain features of the
setting. Which proposition a sentence expresses relative to a setting is a
matter of the semantic rules of the language that interlocutors must normally
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know in common. In contrast, the proposition that the speaker expresses will
be the content of the thought that the speaker intends the hearer to recognize
on the basis of the speaker's choice of words and shared understanding of
semantic rules. If the speaker neglects the rules or is mistaken about what
they require, then it may happen that the proposition that the speaker
expresses is not the proposition that the speaker's sentence expresses.
[1,34]A source of confusion about this distinction is that the features of the
setting that determine which proposition a sentence expresses may
sometimes be features of the speaker's state of mind. For example, it might
be thought that what determines the domain of discourse relative to which
we should interpret the quantifiers in a sentence is just the class of things that
the speaker has in mind in speaking the sentence.
The concept of thought content is integral to the expressive theory of
linguistic communication inasmuch as it is the content of the speaker's
thought that the speaker intends the hearer to grasp on the basis of the
speaker's choice of words. Apart from the conception of content as
something shareable between speaker and hearer, the expressive theory of
communication would amount to little more than the thesis that something
happens in the speaker, which causes the speaker to speak, and as a result of
the speaker's speaking something happens in the hearer. The expressive
theory is distinguished from this completely vacuous theory primarily by the
idea that in successful communication there must be a certain relation
between what happens in the mind of the speaker andwhat happens in the
mind of the hearer, and that relation is a relation of common content
(although the hearer's attitude toward that common content may be different
from the speaker's attitude toward it).
Issues that divide expressivists fall into two main categories: First,
there are issues concerning the place of thought in the theory of semantics.
Second there are issues concerning the nature of the underlying thoughts and
their contents. One basic issue concerns the prospects for intention-based
semantics. Again, the expressivist will allow that it is by virtue of a common
knowledge of the semantic properties of words that the speaker can expect
the hearer to grasp the content of his or her underlying thought. In his paper,
"Utterer's Meaning, Sentence-meaning and Word-meaning" (first published
in 1968; reprinted in Grice 1989 and Davis 1991) Grice had proposed to
explain the semantic properties of words in terms of speaker's intentions.
Roughly, the timeless meaning of a sentence was to be the sort of thing that
speakers "have it in their repertoire" to mean by it. So not only are we to
understand the speaker's meaning on a particular occasion as the content of a
thought that motivates the act of speech, but in addition the semantic
properties of words that speakers exploit in this way on particular occasions
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are to be explained in terms of what speakers of the language generally mean
by such forms of words. The project of intention-based semantics was
pursued as well by Bennett and early Schiffer .However, it is quite possible
to be an expressivist in my sense without believing in intention-based
semantics. For instance, Lewis thinks of a language, including the semantic
properties of the language, as a conventional choice among the members of a
community. In Davidson's later writings (such as 1986, although not perhaps
in his earlier writings (such as 1975), Davidson seems to qualify as an
expressivist, but one who thinks of semantic properties not as a matter of
speaker's intention but as a matter of radical interpretation. The program of
intention-based semantics has been criticized by an apostate Schiffer . A
particular stumbling block was how to explain the possibility of generating
meaningful, but novel sentences on the basis of meaningful subsentential
components. It seems to me that there is no one working in the philosophy of
language today who believes in intention-based semantics. Even among
expressivists who reject intention-based semantics an issue can arise about
the place of thought content in semantics. As I have explained, a sentence
will not generally express a proposition apart from the setting in which it is
uttered. A question among and between expressivists is whether or to what
extent the pertinent features of the setting include features of the speaker's
state of mind. For example, if on a given occasion the demonstrative "that"
refers to a cat, then one might say that what makes it the case that "that"
refers to that is that that is what the speaker had in mind; or, alternatively,
one might maintain that there are certain semantic rules that determine the
reference of a demonstrative in light of the setting irrespective of what the
speaker has in mind, so that if the speaker does not have in mind the object
determined by these rules, then what the speaker expresses will not be what
the speaker's sentence expresses in the setting. (See Wettstein , Reimer , and
Bach's replies to Reimer, My own is relevant here, but it is aimed at criticism
of expressivism rather than taking sides on an issue within expressivism.)
But there may be some doubt about whether language is conventional
in any stronger sense. For instance, Lewis holds that language may be
conceived as a solution to a coordination problem (which is a problem in
which the best choice for each of several parties depends on the choice that
the other parties make), and someone might doubt that. It might even be
doubted that there is any sense in which languages must be shared. For
instance, this has been doubted by Davidson .
A second issue in this class concerns the kind of content that might be
communicated. The contemporary concept of mental content has its roots in
the late 19th/early 20th century writings of Gottlob Frege .A great deal of
recent writing has revealed that Frege's various conceptions of content do not
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all amount to the same thing Quite apart from the problem of sorting out the
various conceptions of content, there is a problem about what kind of content
might be said to be expressed in linguistic communication. In particular,
there is the following sort of problem (discussed by Heck and Paul, ): Suppose a speaker communicates a thought by means of a proper name. Is the
person or thing named literally part of that content, or does the content
contain, in place of the thing named, just some description or conceptualization of that object? If the thing named is literally part of the content,
then we may find that we have to say that communication has been
successful, because the hearer has grasped the right content, even though
intuitively communication has not succeeded, because the hearer has grasped
this content in the wrong way. If, on the other hand, we build some
characterization of the object named into the content, then it may be
unreasonable to expect hearers to grasp the content solely on the basis of the
speaker's words and the setting.
Bibliography
1.Lev Vygotsky (1986) "Thought and Language" (newly revised and edited
by Alex Kozulin)
2.Ekkehart Malotki (1983) "Trends in Linguistics Studies and Monographs
20 Hopi Time"
3.Thomas Tsoi "The Relation between Language and Thought"
4.http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity
5..http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/language/whorf.html
6.http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/whorf.html
7.http://www.angelfire.com/journal/worldtour99/sapirwhorf.html
8.http://www.usingenglish.com/speaking-out/language-thoughtsapirwhorf.html
Dil və düşüncənin əlaqəsi

Suqurə Məhərrəmova

Xülasə
Məqalədə dil və düşüncə arasında əlaqənin movcudluğu ətrafinda öz
arqumentlərini irəli sürən linqvist və psixoloqların müxtəlif fikirlərindən
söhbət açilir.”Mulda nəzəriyyəsi” və “Klouk nəzəriyyəsi” tərəfdarlarının
ideyaları şərh olunur. Mulda nəzəriyyəçilərinə gorə dil bizim fikirlərimizi
yaradır.Dil və fikir bir-biri ilə o qədər sıx qovuşmuşdur ki,bütün insanlar
eyni şəkildə dilin təsirinə məruz qalırlar.Adamlar fikir dustaqları hesab oluna
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bilərlər.Belə ki ,onlar danışdıqları dilin imkan verdiyindən artıq düşünə
bilməzlər. Normal halda istifadə olunduqda dil danişanın mövzu haqqında
müəyyən məlumatı olduğunu gostərir və danışan elə sözlər seçir ki, dinləyən
onun movzu haqqında məlumatlı olduğunu anlasın.Dil fikirlərin daşıyıcısı
deyil ,ancaq fikirlər sonda dil şəkilində izhar olunur. Məqalədən alinan əsas
nəticə bidir ki,dil və fikir arasıkəsilmədən bir-birilə əlaqədədir.Dil bizə
spesifik nöqteyi-nəzərlə düşünməyə kömək edir,fikir də yenidən dilə təsir
edərək onu inkişaf elətdirir.Fikir yalnız sözlə ifadə olunmur ,həmçinin onun
içərisindən təcəllə edir.Hər fikir bir obyekti digər birisinə bağlayaraq hərəkət
edir,böyüyür,inkişaf edir,müəyyən funksiya icra edir və problem həll edir.Dilin bu axini daxili hərəkət kimi baş verir ki,bu da dil vasitəsi ilə ,yaxud
dilsiz də həyata keçirilə bilər.
Сугура Магеррамова
Свазь языка и мышления
Резюме
В статье повествуется выдвинутых различных аргументах
лингвистов и психологов вокруг связи языка и мышления.Излагаются
идеи сторонников «теории мулда» и «теории клоик».По теории мулды
язык порождает мышление.Язык и мышление настолько сильно взаимосвязаны,что все носители языка в одинаковой степени подвергаются
его влиянию. Людей можно считать заложниками мышления и поэтому
они не могут мыслить больше возможностей языка. В нормальных
условиях язык является показателем осведомленности говорящего о
высказываемой теме.Говорящий выбирает такие слова чтобы слушающий понял его осведомленность о высказываемой теме.Язык не
является носителем мышление ,но мышление в конце концов выражается языком. Результатом исследования статьи является то,что язык и
мышление находятся в постоянной и непрерывной связи между собой.Язык помогает нам мыслить со специфической точки зрения,мышление же заново воздействуя на язык развивает его.Мышление
выражается не только словом ,но и прогрессируется внутри его.Каждая
мысль движется связывая один объект с другим,а так же растет,развивается,выполняет определенную функцию и решает проблему.Этот
паток мышления происходит как внутреннее движение,что может
осуществляться как с помощью языка,так и без него.
Rəyçi:
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Açar sözlər: epik əsərlər, komediyalar, nitq etiketləri, müraciət formaları,
nitq üslubu, danışıq dili
Ключевые слова: эпические произведения, комедии, речевые этикеты,
формы обращения, стиль речи, разговорный язык
Keywords: epic works, comedies, speech etiquettes, forms of address,
speech style, spoken language
Dil ünsiyyət vasitələri sırasında özünün aparıcı yerini qoruyub saxlayır və gələcəkdə də saxlayacaq. O, öz imkanlarına görə istənilən
məzmunu ifadə etmək qabiliyyəti olan informasiya mübadiləsinin ən zəngin
vasitəsidir. Dil fikrin formalaşması kimi çıxış edir, buna görə də dil ünsiyyəti
digər informasiya mübadiləsi formalarının və növlərinin əsasında dayanır.
Təsadüfi deyil ki, insanın müsbət keyfiyyətlərindən biri də onun aydın və
gözəl danışmasıdır. «Hər bir insan öz dilinin arxasında gizlənmişdir». Gözəl
nitqə malik olmaq üçün təbii ki, natiq doğulmaq lazım deyil. Sadəcə, kifayət
qədər ictimai-siyasi, elmi biliyə və zəngin söz ehtiyatına sahib olmaq
lazımdır. Ən başlıcası isə Nə demək? Necə demək? Harada demək? prinsipinə düzgün əməl olunmalıdır. Gözəl nitq, rəvan danışıq auditoriya üçün
maraqlı mövzunun seçilməsindən, nitqdə işlədilən sözlərin ahəngdarlığından,
nitq söyləyənin şəxsiyyətindən, hətta zahiri görünüşündən və s. asılıdır.
Gözəl nitq dinləyicinin qəlbini fəth edir, onu düşündürür, nəticə çıxarmağa
vadar edir.Dinləyicilərə münasibətə görə nitq söyləyənin qarşısında 3 vəzifə
qoyulur: a) dinləyicinin diqqətini özünə cəlb etmək; b) diqqəti nitqdə irəli
sürülən məsələlərə cəlb etmək – dinləyiciyə psixoloji təsir göstərmək üçün
zəmin yaratmaq; c) dinləyicini həyəcanlandırmaq, onu düşünməyə sövq
etmək.Nitqin uğurlu alınması üçün əsas şərt dinləyicidir. Çünki natiqin sənətini, məharətini düzgün qiymətləndirən məhz dinləyici auditoriyasıdır.
Nitqin müvəffəqiyyətini təmin edən başlıca amillərdən biri də natiqlik
priyomlarıdır. Bütün bunlar kompleks təşkil edəndə dinləyicilərə xoş təsir
bağışlayır və «estetik qida» verir. «İnsan eşitdiyi sözün natiqinə baxıb həmən
sözü qəbul edər» (M.S.Ordubadi). Natiqlik priyomlarının bəziləri nitqin
bütöv kompozisiyası ilə, bir qismi isə yalnız giriş və ya finalla bağlıdır.
Girişlə bağlı olan priyomlar dinləyicilərin diqqətini ələ almaq, əsas məsələyə
yönəltmək və sakitlik yaratmaq məqsədi daşıyır.
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Bu mənada, dildə müraciət formalarının, nitq etiketlərinin işlənməsi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nitq etiketləri, müraciət formaları dilin milli
keyfiyyətini əks etdirən əsas əlamətlərdən biridir. Azərbaycan dilində bu
vahidlər üslubi imkanlarına görə çoxşaxəli məzmun və funksiya daşıyır. Nitq
etiketləri müxtəlif üslublarda fərqli şəkildə işlənir. Çünki hər sahənin
özünəməxsus nitq üslubu vardır. Bu mənada, bədii üslubda işlənən nitq
etiketlərinin araşdırılmasının ayrıca əhəmiyyəti vardır.
Müraciət – rabitəli nitqin elementlərindən biridir və məntiqə uyğun
olaraq o, bu və ya başqa halda nitq mühiti ilə əlaqədardır. Hər hansı müraciət
formalarının işlənmə məqamları bir sıra xüsusiyyətlərdən asılıdır:
1) Müraciət edənlə adresatın arasında tanışlığın (qohumluğun)
mövcudluğu və ya qeyri-mövcudluğu;
2) Adresatın yaşı ilə danışanın yaşının nisbəti;
3) Danışana nisbətən adresatın sosial vəziyyəti;
4) Adresatın peşəsi, məşğuliyyəti;
5) Verilən situasiyada müraciət edənin funksiyası;
6) Adresatın verilmiş situasiyada üzə çıxan və ya əvvəlki
təcrübələrdən danışana məlum olan şəxsi keyfiyyətləri;
7) Emosional təsir obyekti kimi adresatın xüsusiyyətləri (əlamətləri)
və danışan tərəfindən qiymətləndirilməsi və s.
Biz qeyd etdik ki, müraciət ən parlaq etiket göstəricisidir. “Etiket
fransız, etika isə latın sözüdür. Etiket sözü fransız dilində iki mənadadır: a)
yarlıq, etiket, yazı; b) mərasim. Etika sözü də latın dilində iki mənadadır: a)
ictimai şüur formalarından biri kimi əxlaq, tərbiyə və mənəviyyat haqqında
fəlsəfi nəzəriyyə; b) hər hansı sinfin, cəmiyyətin və ictimai təşkilatların
əxlaq qaydaları” (1, s. 33).
Müraciət formalarının seçimindəki çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün
müraciət olunanın tanış və ya qeyri-tanış olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
Çünki biz tanımadığımız insanla daha formal və daha az müddətli ünsiyyətdə
oluruq. Məsələn, Yoldaş, avtobus dayanacağı haradadır? Siz növbəti
dayanacaqda düşəcəksinizmi? Zəhmət olmasa, yer verin və s.
Qısa söhbət üçün bizə müraciət olunanın fərdi əlamətləri o qədər də
vacib deyildir. Ona görə də biz çox zaman əlaqəyə girərkən ən ümumi
nəzakətlilik ifadələri ilə məhdudlaşırıq: «Bağışlayın», «Üzr istəyirəm»,
«İcazənizlə», «Rica edirəm» və s. Təbii ki, burada bir qədər yaşlı, ziyalı bir
insana müraciət olunduğu göstərilir. («Xahiş edirəm», «Zəhmət olmasa»,
«Deyə bilərsinizmi…» və s.).
Ümumişlək müraciətlərdən müraciət olunanın cins və yaşına görə də
fərqlənənləri var: məsələn, cavan oğlan!, gözəl qız! və s.
Ümumişlək müraciətlərdən geniş yayılanları qohumluq bildirən
sözlərdir ki, onlar hətta bəzən tanış olmayan insanlara da müraciət edilərkən
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istifadə olunur (qardaş, bacı, xala, dayı, əmi, ana, ata, nənə, baba, oğul, bəzən qoca, ağsaqqal, dost və s.). Məsələn: Nə olar oğlum, qoy gəlsin, gözümüz
üstündə yeri var (2, s. 73). Ana, görürsən ki, Firəngiz gəlmək istəmir (2, s.
141). Əmioğlu, neçə gündü burdasan? (2, s. 69).
Bizə tanış olan adamlara etdiyimiz müraciətləri nəzərdən keçirdikdə
məlum olur ki, bu sözlərin əksəriyyəti hamı tərəfindən qəbul olunmuş
qohumluq bildirən sözlər və xüsusi adlardır. Məsələn: Feyzulla, atam,
qardaşım, – deyə sakit və təmkinlə danışmağa çalışdı, – özünə yazığın gəlmir, bizə gəlsin (2, s. 29). Axı, Səkinə bacı, siz o qızın yerinə deyilsiz, mən
sizi təsvir eləməmişəm (2, s. 46).
Danışıq dilində müraciət formaları arasında neqativ münasibət
bildirən ifadələrə də rast gəlinir. Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi” əsərində obrazlar arasında əlaqə yaratmaq, ünsiyyəti davam
etdirmək məqsədilə bu cür müraciətlər işlənmişdir. Məsələn: “Dadaş
müəllim, mən belə şeylərdə yaman vasvasıyam (3, s. 113). Nə var, nə yox, ay
Muxtar müəllim” (3, s. 293).
Mehdi Hüseynin nəsr əsərlərində də çağırış məqsədilə işlədilmiş
müraciət formalarına rast gəlirik: Məryəm, qızım, içəri nə yaman soyuqdur,
peçi niyə qalamayıbsan? (4, s. 125) Ay Pəri, ay Tubu, boğazım yırtıldı ki,
çığırmaqdan (4, s. 36).
Görkəmli dramaturqumuz M.F.Axundzadənin əsərlərinin bədii
dilində işlənmiş nitq etiketləri özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Yazıçı
müəyyən sinfin, təbəqənin bədii surətini yaradarkən onu spesifik üslubda
danışdırmış, hər bir surətin nitqini onun öz həyat tərzinə, psixologiyasına,
mədəni səviyyəsinə, ailədə və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə, düşdüyü
şəraitə, söhbət etdiyi, müsahibə apardığı, mübarizə etdiyi adamlara uyğun bir
tərzdə, təbii və düzgün əks etdirmiş və realist ədəbiyyatın ən mühüm prinsiplərindən biri olan dildə tipikləşmə və fərdiləşməni məharətlə göstərmişdir.
İstər xalq danışıq dilini, istərsə də klassik yazı dilini eyni dərəcədə
dərindən bilən böyük dramaturq dialoqlar zamanı müraciətlərdə etiket
normalarını mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlamağa nail olmuşdur.
Ədibin ilk komediyaları olan “Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər” və
“Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah cadükuniməşhur” əsərləri bu baxımdan istisna deyildir. “Hekayəti-Molla İbrahimxəlil
kimyagər” komediyasının birinci məclisində Hacı Kərim zərgər öz
həmkəndlilərinə “həzərat” deyə müraciət edir: Həzərat, bilirsiniz ki, mən sizi
nə işdən ötrü çağırmışam (5, s. 31).
Həzərat ərəbcə həzər (cənab, ağa) sözünün cəmidir və bu səhnədə
topluma müraciət edildiyini bildirir (6, s. 4).
Başqa bir yerdə Hacı Kərim zərgər cənab sözündən istifadə edir və
bu müraciət etiketi peşə bildirən sözün əvvəlinə artırılaraq hörmət əlaməti
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ifadə edir. Hacı Kərim zərgər. Cənab şair, bərfərz ki, bizim hər birimizdə bir
təqsir var ki, sənətindən bəhrayəb olmur, bəs sən niyə öz sənətindən
xoşgüzəran deyilsən? (5, s. 34).
Əsərin birinci məclisinin əvvəlində Molla İbrahimxəlil öz köməkçisi
Molla Həmidə sosial statusuna aid vəzifəsini bildirən molla sözü və adı ilə
müraciət edir: Molla İbrahimxəlil. Molla Həmid, Nuxudan yola düşən
adamlar Şeyx Salahın yazmağına görə, gərək bu gün ikinci çağı bura
yetişsinlər (5, s. 35).
Cavab müraciətində Molla Həmid ağa sözündən istifadə edir ki, bu
da onların arasındakı sosial asılılıq və böyük-kiçiklik münasibətləri haqqında
dəqiq məlumat verir: Molla Həmid. Bəli, ağa, dəxi tez (5, s. 35).
Molla İbrahimxəlil nuxululara öz süni qəzəbini izhar etmək üçün kişi
müraciətinə əl atır. İksirin zay olmaması üçün nuxululara meymunu yada
salmamağı bərk-bərk tapşırır. Onlar əvvəlcə bu tapşırığın asan olmasına
sevinirlər. Ancaq az keçməmiş nuxulu Ağa Zaman həkim qorxa-qorxa Molla
İbrahimxəlilə ağa sözü ilə müraciət edərək deyir:
“Ağa Zaman həkim. Ağa, bundan başqa çarə yoxdurmu?” (5, s. 42).
Molla Həmidin eyni sözlə müraciətindən fərqli olaraq, burada ağa
müracəti asılılıq münasibəti deyil, hörmət əlaməti ilə işlənmişdir və
möhtərəm zat mənasına uyğun gəlir.
Təbii ki, öz hiyləsinin baş tutduğunu görən Molla İbrahimxəlil
əvvəlcə özünü bilməzliyə vurur:
“Molla İbrahimxəlil. Nədən başqa?
Ağa Zaman həkim. Meymundan başqa” (5, s. 42).
Məhz bunu eşitdikdən sonra fırıldaqçı kimyagər qəzəblənərək təhqir
mənasını ehtiva edən kişi müraciətindən istifadə edir:
Molla İbrahimxəlil. Kişi, nə danışırsan? Nə söyləyirsən? Vaveyla!
Ağa zaman həkim. Axı necə eləyim, ağa? Meymunu yadımdan
çıxara bilmirəm (5, s. 41).
Molla İbrahimxəlil (darılmış və qeyzlənmiş). Kişi, kəs səsini!!! Unut
fikrindəkini (5, s. 42).
“Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah
cadükuni-məşhur” komediyasının ilk məclisində kiçik bacı böyük bacısına
ağabacı deyə müraciət edir. Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz ağa müraciətinin iki mənasından fərqli olaraq burada həmin kəlmə məhz böyük bacı
mənasını ifadə edir: “Gülçöhrə, Ağabacı, niyə ağlayırsan?” (5, s. 45).
Hövsələsi tükənmiş Şərəfnisə kiçik bacısına qadın-qız üçün mənfi
məna daşıyan ləktə sözü ilə müraciət edir:
“Şərəfnisə xanım (darılaraq onu bərk itələyib). İtil cəhənnəmə, ləktə,
əl çəkməz, qoymaz işimi tutam” (5, s. 46).
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Fars dilində “ləkate” formasında işlənən bu söz ləçər, həyasız,
əxlaqsız qadın mənalarına uyğun gəlir (6, s.4).
Qeyd edək ki, ağabacı sözü danışıq dilində həmməhəlli söz kimi
böyük qardaş, dayı və başqa qohumların arvadlarına hörmət üçün verilən
addır.Şərəfnisə xanımın anası Şəhrəbanu xanım qızına ana-övlad arasında
geniş yayılmış və indi də istər şifahi, istərsə də yazılı nitqdə işlənən a qız
sözü ilə müraciət edir:
“Şəhrəbanu xanım. A qız, bu uşağı niyə itələyib yıxıbsan?” (5, s. 46).
Həm kiçik bacı Gülçöhrə, həm də böyük bacı Şərəfnisə Şəhrəbanu
xanıma “ana” deyə müraciət edirlər:
“Gülçöhrə. Ana, vallah, yalan deyir, heç yun daramırdı, elə hey
ağlayırdı. Şərəfnisə xanım. Vallah, ana ağlamırdım. (Gülçöhrədən bir çimdik
götürüb). A yerə girmiş, mən haçan ağlayırdım?” (5, s. 46).
Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz ləktə, eləcə də bu dialoqdakı a yerə
girmiş müraciətləri onunla maraq doğurur ki, onlar əslində etiketdən kənar
ifadələrdir və müraciət etiketində yer tuta bilməzlər.
Əsərdəki müraciət etiketlərindən biri də qohumluq münasibəti
bildirən sözlərlə birlikdə müraciət obyektinin adının da çəkilməsidir.
Şəhrəbanu xanım kiçik qızı Gülçöhrəyə belə müraciət edir:
“Şəhrəbanu xanım (toxuduğu corabı yerə tullayaraq kiçik qızına üzün
tutub). A qız, Gülçöhrə, get Şahbazı o biri damdan bura çağır, görüm bu necə
sözdür” (5, s.47).
Komediyada maraq doğuran müraciət etiketlərindən biri də qiyabi
müraciət formasıdır. Belə ki, Hatəmxan ağa səhnədə iştirak etməsə də,
Şəhrəbanu xanım onun qarasınca deyinərkən sanki üzünü ona tutub müraciət
edir:“Şəhrəbanu xanım. Dedim, kişi, Hatəmxan ağa, bu uşaqların toyun tez
qurtar” (5, s. 47).
Burada kişi sözünün başqa bir məna çalarını görürük. Düzdür,
Şəhrəbanu xanımın müraciətində də bir giley-güzar var; amma Molla
İbrahimxəlildən fərqli olaraq, burada qəzəb və hiylə yoxdur. Başqa bir
tərəfdən, Hatəmxan ağa, doğrudan da evin kişisidir və xanımın müraciət
etiketi məhz bu sözün işlədilməsini tələb edir.
Şərəfnisə xanım Hatəmxan ağaya kişi deyə müraciət etdiyi kimi,
Hatəmxan ağa da etiketə uyğun olaraq ona arvad deyə müraciət edir:
“Hatəmxan ağa (içəri girir). Xeyir ola, arvad, nə var, tələsik məni
çağırıbsan?” (5, s. 49).
Şahbaz bəy Şərəfnisə xanıma qohumluq əlaqəsinin ifadəsi olan
əmidostu sözü ilə müraciət edir ki, bu da uyğun müraciət etiketinin tələbindən irəli gəlir. Və bu gün də xalq arasında işləkdir:
Şahbaz bəy. Əmidostu, nə var, xeyir ola? (5, s. 47).
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Təbii ki, Şəhrəbanu xanım da Şahbaz bəyə adı ilə müraciət edir və
etiketə görə, həm də acıqlı olduğu üçün sosial titul bildirən bəy sözünü
işlətməyi lazım bilmir:
“Şəhrəbanu xanım. Şahbaz, eşidirəm ki, Firəngə, Parijə gedirsən, bu
necə sözdür?” (5, s. 47)
Maraq doğruan müraciət etiketlərindən biri də Allaha müraciətdir ki,
çətin vəziyyətə düşən, özünə çıxış yolu tapa bilməyən Şərəfnisə xanım məhz
bu vasitəyə əl atır:
Şərəfnisə xanım (yerindən qalxıb): Bıy, Allah, torpaq başıma, arvad
nələr danışır! (5, s. 49).
Hatəmxan ağa yaşadığı dövrün və ölkənin etiketinə uyğun olaraq
qonağı Müsyö Jordana adı ilə deyil, həkim sahib sözləri ilə xitab edir:
Hatəmxan ağa. Həkim sahib, eşidirəm ki, bizim Şahbazı Firəngistana
aparırsan, bu necə sözdür? (5, s. 50).
Müsyö Jordan isə ev sahibinə adı ilə müraciət edir:
Müsyö Jordan. Bəli, Hatəmxan ağa, bu sözü mən özüm sizə
deyəcəkdim; çünki heyifdir Şahbaz bəy kimi cavan və zirək və sahibsavad
oğlan firəng dilini bilməyə (5, s. 50).
Sonrakı dialoq Hatəmxan ağa ilə Şahbaz bəy arasında baş verir və
müraciət tamamilə etiketə uyğundur:
“Hətəmxan ağa (üzünü Şahbaz bəyə tutub). Şahbaz, doğrudur ki,
Parijə getmək istəyirsən?”
Şahbaz bəy. Bəli, əmi, əgər sizin rüsxətiniz olsa, Müsyö Jordan ağa
ilə gedərəm, genə sonra özüm qayıdaram, gələrəm (5, s. 51).
Görünür, bu xəbərdən həyəcanlanan Hatəmxan ağanın Şahbaz bəyə
müraciət formaları daha məhrəm xarakter alaraq balam, əzizim kimi sözlərlə
ifadə olunur.
Hatəmxan ağa. Nədən ötrü, balam?
Şahbaz bəy. Firəng dilini öyrənməyə, əmi!
Hatəmxan ağa. Firəng dili nəyinə lazımdır, əzizim?
Şahbaz bəy. Əmi, firəng dili mənə çox lazımdır.
Hatəmxan ağa. Balam, sən hələ uşaqsan, bu zadlar tamam boşdur.
İnsana ağıl lazımdır (5, s. 51).
Hatəmxan ağa Şahbaz bəyə mane olmaq istədikdə o, daha mehriban
müraciət etiketinə - əmican formasına əl atır:
“Başına dönüm, əmican, rüxsət verin, Müsyö Jordan ilə gedim, əgər
mənim xoşbəxt olmağımı istəyirsinizsə, heç vaxt belə fürsət ələ düşməz” (5, s.
51). Şərəfnisə xanımın dayəsi Xanpəri öz sosial statusuna uyğun olaraq
Şəhrəbanuya xanım deyə müraciət edir:
“Xanpəri. Xanım, əlac odur ki, bayaq sənə deyirdim” (5, s. 55).
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Dərdinin əlacını tapmış Şəhrəbanu xanım dayəyə öz təşəkkür və
məhəbbətini bildirmək üçün onun adının əvvəlinə gözüm sözünü əlavə edir:
“Şəhrəbanu xanım. Gözüm Xanpəri, bəs tez olun Əlmərdanı bu saat
göndər Məstəli şahı Ağcabədi kəndindən alıb gətirsin” (5, s. 55).
Komediyalardakı müraciət etiketlərindən biri də müraciət obyektinin
adının əvvəlinə xahiş, yalvarış, iltimas, arzu və s. təmənnaları ifadə edən
vokativ sözlərin artırılmasıdır. Bu cür sözlərdən biri də qadan alım ifadəsidir
ki, Azərbaycanın bir çox bölgələrində (komediyada Qarabağ bölgəsi) bu
sözlərdən daha geniş istifadə olunur. Şahbaz bəy də nişanlısı Şərəfnisəni dilə
tutmaq üçün bu üsula əl atır:
“Şahbaz bəy. Şərəfnisə, qadan alım, bilirsən ki, əmidostum bu gün nə
tufan elədi? Müsyö Jordanın yanında əminin üstünə çır-çır çığırdı, məni də
hədələdi.Şərəfnisə xanım. Şübhəsiz, heç özün etdiyindən xəbərin yoxdur,
əmidostunun çığırmağı gözünə görünür.
Şahbaz bəy. Qadan alım, Şərəfnisə, mən özüm nə eləmişəm?” (5, s.
56). Dərviş Məstəli şaha Şəhrəbanu xanımın müraciət etiketi də Azərbaycan
folklorundan qaynaqlanır. Belə ki, nağıllarımızda olduğu kimi, Şəhrəbanu
xanım da Məstəli şaha “baba dərviş” deyə müraciət edir:
“Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, bir cüzvi, yüngül işdən ötrü sənə
zəhmət vermişəm” (5, s. 58).
Hadisələrin inkişafından asılı olaraq, obrazlar arasındakı müraciət
etiketləri də dəyişir. Məsələn, bir qədər öncədə Xanpəriyə “gözüm Xanpəri”
deyə müraciət edən Şəhrəbanu xanım onun parijlilərə qarşı rəhimsizliyinə
cavab olaraq “arvad” deyə münasibət bildirir:
“Şəhrəbanu xanım. Bıy, arvad, sənin ürəyin daşdır, nədir?” Biçarə
parijlilər bizə nə eləyiblər ki, evlərin, imarətlərin başlarına yıxaq, min-min
adamın qırılmağına bais olaq (5, s. 60).
Yalnız Müsyö Jordanın ölümünü istəyən Şəhrəbanu xanıma əks
reaksiya Şərəfnisə xanımdan gəlir və bu da müraciət etiketində reallaşır.
Belə ki, bayaqdan anasına sadəcə “ana” deyə müraciət edən Şərəfnisə xanım
öz emosiyalarına adekvat olaraq “can ana” müraciətindən istifadə edir.
Şərəfnisə xanım. Can ana, elə demə, Müsyö Jordan yazıqdır, çox
yaxşı adamdır (5, s. 60). Epik əsərlərin dilində bədii dilin keyfiyyətini
artırmaq üçün dialektlərə məxsus etiketlərdən də istifadə olunur. Məsələn,
bəzi dialekt və şivələrdə övladlar anaya məmə deyə müraciət edirlər ki, bu
nitq etiketi də mədəniyyət, nəzakət baxımından müraciət edənlə müraciət
olunan arasında xoş münasibət yaratmağa xidmət edir. Daha çox şərq
ləhcəsində işlənən məmə sözündən bəzi yazıçılarımız tipikləşdirmə və
fərdiləşdirmə məqsədilə obrazların dilində istifadə etmişlər. Məsələn: Qız bir
az dayandı, sonra içəriyə dönüb səsləndi: - Məmə, ay məmə, Qapıya çıx (2,
s. 329).
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Beləliklə, yuxarıdakı araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki,
bədii əsərlərin dilində nitq etiketləri ən müxtəlif məqsədlərə xidmət edə bilər
və eyni bir sözdən müxtəlif hədəflər üçün faydalanmaq mümkündür. Burada
yazıçı obrazın xarakterini göstərmək, situasiyaya uyğun davranmaq, qarşıda
dayananın psixologiyasına uyğun ünsiyyət qurmaq, surətin sevgisini, nifrətini, sevincini, kədərini və s. bildirmək üçün müraciət formalarından məntiqli
şəkildə istifadə edir. Əslində bir etiketlə obraz öz istədiyini həyata keçirir.
Məsələn, Şahbaz bəyin Hatəmxan ağanı Parisə getməkdən ötrü yola gətirmək üçün qurduğu ünsiyyətdə etiketlərin nə qədər rol oynadığını açıq-aşkar
gördük. Deməli, planların baş tutması, səmərəli fəaliyyət üçün etiketlər
obrazın nitqində strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu cür vasitələr oxucunu da
tərbiyələndirir, onların nitqinin inkişafı üçün zəngin material verir.
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Алиева Лятафет
Специфика речевых этикетов в художественном
языке М.Ф.Ахундзаде
Резюме
В статье на основе комедий выдающегося драматурга
М.Ф.Ахундзаде анализируются в особенности употребления речевых
этикетов в языке его эпических произведений.Речевой этикет, формы
обращения – одни из основных признаков, отражающих национальную
специфику языка. В азербайджанском языке эти единицы по своему
стилистическому потенциалу отличаются богатством и разнообразием
содержания и функций. В этой связи возникает необходимость
исследования речевого этикета в художественном стиле. С учётом
актуальности темы к исследованию привлечены формы обращения в
художественном языке М.Ф.Ахундзаде. Писателю удалось сохранить
нормы этикета в обращениях, используемых в диалогах, на высоком
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уровне. Писатель мастерски и достоверно отразил в речи каждого
персонажа особенности его образа жизни, психологии, культурного
уровня, окружающей среды, окружающих его людей. М.Ф. Ахундзаде
логически использовал формы обращения с целью показа хороших и
плохих отношений между образами. Такие этикеты имеют и стратегическое значение в речи персонажей для достижения цели, реализации
планов, плодотворной деятельности. Эти средства воспитывают читателя и содержат богатейший материал для развития его речи.
Aliyeva Latafat
Specificity of the speech etiquettes in M.F.Akhundzadeh’s
artistic language
Summary
The article deals with the analysis of the peculiarities of use of the
speech etiquettes in the outstanding playwright M.F.Akhundzadeh’s
language in his epic works on the basis of his comedies.
Speech etiquette, forms of address are the main features that reflect
national specific character of the language. The stylistic potential of such
units is remarkable for its rich and various content and functions in the
Azerbaijani language. Thus it is necessary to research speech etiquette in the
artistic style. Having taken into consideration urgency of this subject we
research form of address in M.F.Akhundzadeh artistic language. The writer
succeeded in keeping up the norms of etiquette in addresses, used in the
dialogues on the high level. The writer skillfully and naturally reflected in
each character’s speech the peculiarities of his mode of life, psychology,
cultural level, environment, people around. M.F.Akhundov logically used
the form of address for the purpose of showing good and bad relations
between the characters. Such etiquette has also strategic significance in
characters’ speech to achieve aim, to realize plans and fruitful activity. Such
means brings up readers and contains rich material for development of their
speech.
Rəyçi: İsmayıl Kazımov
filologiya elmləri doktoru, professor
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FRAZEOLOJİ VAHİDLƏR VƏ ONLARIN FUNKSİYALARI
Açar sözlər: frazeologiya, frazeoloji vahidlər, kommunikativ, nominativ,
funksiya , dil.
Key words: phraseology, phraseological units, communicative, nominative,
function, language.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическое выражение, коммуникативный, номинативный, функция, язык.
Dilin lüğət tərkibi yalnız sözlər deyil, həmçinin frazeoloji vahidlər
vasitəsi ilə də zənginləşir. Frazeoloji vahidlər elə söz qruplarıdır ki, onlar
nitq prosesində yaranmır, onlar dildə hazır ifadələr kimi mövcud olur, xüsusi
frazeoloji lüğətlərdə toplanır. Sözlər kimi frazeoloji vahidlər də yalnız bir
məfhumu ifadə edir və onun bir üzvü kimi çıxış edir. Buna görə də onlar
dilçilər tərəfindən geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunurlar. N. Vəliyeva yazır:
“Müxtəlif sistemli dillərdə frazeoloji vahidlərin linqvistik təhlili zamanı
funksional-kontekstual xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən, belə nəticəyə gəldik
ki, onlar şifahi nitqdə və yazılı konteksdə, ümumxalq danışıq dilində, bədii
ədəbiyyatda və publisistik yazılarda işlənir”.
Dilçilər frazeoloji vahidləri motivasiya olmayan, nitq zamanı yarana
bilməyən, yalnız dildən hazır şəkildə götürülüb istifadə olunan söz qrupları
kimi tərif etmişlər. Onların digər əsas xüsusiyyəti isə leksik tərkibinin və
qrammatik quruluşunun sabitliyidir. İngilis dilində işlənən red tape
(bürokratik metodlar) ifadəsində red sifətini digər bir sifətlə əvəz etmək
mümkün deyil, çünki bu ifadə frazeoloji vahid olduğundan semantik
cəhətdən motivasiya olunmur, yəni onun mənası frazeoloji vahidi təşkil edən
ayrı-ayrı sözlərin mənasından müəyyən olunmur. Bu vahidlər dildə hazır
şəkildə mövcud olduğundan onların leksik tərkibi və qrammatik quruluşu
dəyişdirilə bilməz.
Frazeologiyanın ən vacib məsələlərindən biri də frazeoloji vahidlərin
funksiyasıdır. Frazeoloji vahidlər öz başlıca meyarları tərəfindən əvvəlcədən
təyin edilmiş müəyyən funksiyalara malikdirlər. İşlənməsinin hər hansı bir
halında bütün frazeoloji vahidlərin bəzi funksiyaları sabitdir. Digər
funksiyalar isə dəyişkəndir, yalnız bir qrup frazeoloji vahidlərə xasdır.
Məlumdur ki, kommunikativ, idrak və nominativ funksiyalar frazeoloji
vahidlərin sabit funksiyalarıdır.
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Dilimizdə elə frazeologizmlər vardır ki, onlar kommunikativ funksiya
daşıyır, cümlə tiplidir. Belə frazeologizmlərə kommunikativ frazeologizmlər,
yaxud cümlə tipli frazeologizmlər də deyilir. Kommunikativ frazeologizmlər
həm məzmununa, həm də formasına görə cümləyə bərabərdir və bitmiş bir
fikri, tam bir mənanı bildirir. Məsələn, yağışdan çıxıb yağmura düşdüm;
canını oda yaxdı; qaz vurub qazan doldurmaq lazımdır və s.
Frazeoloji vahidlərin kommunikativ funksiyada işlənməsinə ən çox bədii
ədəbiyyatda rast gəlirik. F. Məmmədli qeyd edir: “Poeziyada dil
təsəvvürlərinin kommunikativ funksiyası mənaların obraz pərdəsi arxasında
təqdim olunur. Öz estetik keyfiyyəti ilə emosiyalara xidmət edən bədii
nitqdə emosional səciyyə dilin struktur ünsürləri deyil, dil strukturunun
müxtəlif səviyyələrinə məxsus əlamətlərlə əks olunur. Yəni hissi cəhətin dil
strukturunda ifadə üsulları bədii təfəkkürün dil yaruslarından seçib
götürdüyü poetik vahidlərin adi kommunikativ funksiyasından daha yüksək
olan estetik dəyər kəsbetmə səviyyəsində özünü göstərir”.
Poeziyada frazeoloji vahidlər – zəngin semantik-üslubi xüsusiyyətlərlə
çıxış edir. Düşdüyü kontekstdə onlar təsvir və tərənnüm obyektini təsirli
poetik vüsətlə canlandirir. B.A. Larinin də qeyd etdiyi kimi məhz bunun
nəticəsidir ki, bütün zamanlarda frazeoloji birləşmələr ədəbiyyatşünaslar
tərəfindən adi leksik vahiddən daha çox obrazlılıq, yüksək ifadəlilik vasitəsi
kimi dəyərləndirilmişdir. O da xüsusi vurğulanmışdır ki, xalq frazeologiyası
bu baximdan daha aparıcı mövqelidir.
Obrazlı dilin yaranmasında frazeoloji vahidlərin rolu az deyildir.
Personajların fərdi xüsusiyyətlərini açmaqda, hadisələrin dinamik inkişafını
çatdırmaqda, dinləyiciyə emosional təsir göstərməkdə, bədii lövhələri yaratmaqda və digər məqsədlə frazeoloji vahidlərdən məqsədli şəkildə istifadə
olunur. Bədii ədəbiyyatda işlənən frazeoloji vahidləri aşağıdakı şəkildə
qruplaşdırmaq olar:
1) Poetik müqayisə yaratmaq üçün bədii təsvir vasitəsi kimi frazeoloji
vahidlərdən istifadə olunur. Iki obyekt qarşılaşdırılır və poetik şəkildə
müqayisə olunur. Təbii ki, şair və yazıçılar frazeoloji vahidlər vasitəsilə
poetik müqayisəyə daha çox üstünlük verirlər. Məsələn,
2) Bizi atom bombası qorxutmaz zərrə qədər,
Atalar yaxşı deyib: “İt hürər, karvan keçər”. (S. Rüstəm)
2) Frazeoloji vahidlər vasitəsilə poetik müqayisə təzadlı bir şəkildə
yaranır. Tərəflər bir-biri ilə qarşılaşdırılır və bu da təzad yaradır. Məsələn,
Şahım, balıq başdan qoxar,
Qamış kökdən. (A. Şaiq)
-Bəli, sənin ayağın biləni mənim başım bilmir. (S. Qədirzadə)
3) frazeoloji vahidlər vasitəsilə ənənəvi müqayisə, bənzətmə əsasında
müqayisə, alleqorik müqayisə, epitet və yaxud mübaliğə əsasında poetik
118

Filologiya məsələləri, №4, 2017

müqayisə yaranır. Məsələn,-Ağzında “Ayrım qızı” deyirsən, necə
keçinəcəyik, itlə pişik kimi. (A. Şaiq).
“Əşi, o, Nadiri taxtda görüb, Şah Abbası bələkdə” (S. Qədirzadə).
Yuxarıdakı misallardan da göründüyü kimi frazeoloji vahidlərin
kommunikativ funksiyası ünsiyyət və yaxud məlumat ötürmə vasitəsi kimi
xidmət etmə bacarığından ibarətdir. Ünsiyyət fikrin qarşılıqlı mübadiləsinə,
məlumat isə oxucunun və yaxud dinləyicinin əlaqəsi olmadan məlumat
ötürməyə xidmət edir. Frazeoloji vahidin kommunikativ funksiyası sözlə
ifadə etmənin mədəni eyniliyidir. Frazeoloji vahidlərin digər bir funksiyası
nominativ funksiyadır. Nominativ funksiya real aləmdə cisimlərlə əlaqədir,
buraya müəyyən situasiyalar və həmçinin bu cisimlərin danışıq fəaliyyətində
frazeoloji adlandırılmaları da daxildir. Dilin leksik sistemindəki boşluqların
doldurulması frazeoloji vahidlərin nominativ funksiyasının səciyyəvi
xüsusiyyətidir. Bu funksiya frazeoloji vahidlərin böyük əksəriyyətinə xasdır,
belə ki, adətən onların leksik sinonimi olmur. Nominativ funksiya da öz
növbəsində neytral-nominativ və nominativ funksiyaları əhatə edir. Neytralnominativ funksiya frazeoloji vahidlərin əsas funksiyasıdır. Ünsiyyətdə belə
ifadələrin işlənilməsi üçün cismin təsvir olunma faktı ifadənin stilistik
istifadəsindən daha vacibdir. Misal üçün brown paper ifadəsini göstərmək
olar. Nominativ funksiya da həmçinin frazeoloji vahidlərin mənaca
ötürülməsini xarakterizə edir, lakin o, neytral deyil, stilistik cəhətdən
vurğulanmış olur. Məsələn, evin sirrini vermək – to tell tales out of school,
yalançı göz yaşları – crocodile tears və s.Nominativ funksya ilə sıx əlaqədar
olan funksiya onların dərk olunmasına imkan yaradaraq, idrakla vasitələndirilmiş real aləmin cisimlərinin ictimai müəyyənləşdirilmiş inikası olan
idrak funksiyasıdır. Ictimai müəyyən olunma o faktla göstərilir ki,
baxmayaraq ki, frazeoloji vahidlərin əsas hissəsi ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən
yaradılmışdır, bu fərdlər cəmiyyətin üzvüdür və onlar tərəfinədən idrak
funksiyasının həyata keçirilməsi yalnız öncəki və yaxud şüuraltı biliklər
əsasında mümkündür. Bütün digər funksiyalar da verilən funksiya daxilində
həyata keçirilır. Idrak və nominativ funksiyalar kommunikativ funksiyanın
hüdudları daxilində reallaşır. Semantik funksiyalara şüurluluq, deiktik, nəticə
və s. funksiyalar daxildir. Şüurluluq funksiyası arzu və istəklərin ifadəsi
funksiyasıdır. Məsələn, “wish smb well” ifadəsi bir kəsə ugur, müvəffəqiyyət
arzulamaq mənasında işlənir. Deiktik funksiya bu və yaxud digər nitq
situasiyasına uyğun olan, istinad olunan hərəktin və yaxud hadisənin məkan
və zamanca yerləşməsinin göstəricisindən ibarətdir. Bundan başqa şəxs, yer
və ya vaxt istinad kimi götürülə bilər. Misal üçün “Time and tide wait for no
man – Hər aşıqin dövranı var; It is too late to lock the stable door when the
horse is stolen – Daldan atılan daş topuğa dəyər. Strike while the iron is hot.”
– Dəmiri isti ikən döyərlər və s. ıfadələri göstərmək olar.
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Nəticə funksiyası frazeoloji vahidin ifadə etdiyi hərəkət və ya vəziyyətlə
nəticələnən səbəbin təsvir olunmasından ibarətdir. Məsələn, “come a
cropper” “müvəffəqiyyətsizliyə uğramış bir insan haqqında”: I wanted to
make money and I've come an absolute cropper (W.S. Maugham). özünü
güdaza vermək – to break one’s neck; biabır olmaq – to get into a scrape;
boş çıxmaq – to go to pigs and whistles; əli hər şeydən çıxmaq – to go down
swinging və s. ifadələri missal göstərmək olar. Dilin istənilən vahidinin,
eləcə də, frazeoloji vahidlərin ən geniş funksiyası dil işarəsinin müraciət
olunan şəxsə məqsədli təsiri olan praqmatik funksiyasıdır. Praqmatik
müəyyənləşdirilmə mətndə istifadə olunmuş frazeoloji vahidlərə təsir edən
istənilən mətnə xasdır və onların mühüm praqmatik potensialından irəli gəlir.
Frazeoloji vahidlər mətnin və yaxud onun bir hissəsinin praqmatik
müəyyənləşdirilməsini gücləndirir. Bu nöqteyi-nəzərdən praqmatik funksiya
stilistik, kumulyativ, istiqamətləndirici, qiymətləndirici və yekunlaşdırıcı
funksiyalara bölünür. Stilistik funksiya ifadəetmənin neytral üsulları ilə
müqayisədə cümlənin ümumi intellektual məzmununu saxlamaqla stilistik
effektivliyə çatmaq üçün xüsusi məqsədyönlü dil vasitəsidir. Nitqdə
frazeoloji ifadələrin əlavə məna çalarları stilistik funksiya vasitəsilə həyata
keçirilir. Dildə yalnız stilistik rəngarənglik, çalarlar mövcuddur. Frazeoloji
vahidlərin müxtəlif söz birləşmələrinin prototipləri ilə müqayisəsi həmçinin
stilistik çalarları aşkarlamağa yardımçı olur. Funksional-semantik aspektdən
yanaşaraq frazeoloji ifadələrin ingilis dili üçün də xarakterik olan bir neçə
növünü də qeyd etmək olar: a) ekspressiv-təsviri funksiya (pull one's leg –
ayaqdan çəkmək; to begin at the wrong end of the ladder / to do things
topsy-turvy – tərs-məsəb etmək; b) emosional-ekspressiv funksiya (damn
your eyes! / drat you! – başına daş düşsün!; My foot! – buna bax!; Is it
really? / come off it! – bəs belə! Dilin emotiv funksiyasi frazeoloji
birləşmələrinin kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə intensivləşdirilmiş şeir
mətnlərində özünü daha qabariq şəkildə göstərir. Emotiv funksiya, məlum
olduğu kimi, şeir müəllifi, onun subyektiv aləmi, şəxsi baxışları və təsvir
obyektinə fərdi baxışlari ilə əlaqədar meydana çıxır. Başqa sözlərlə desək,
söz sənətkarinin hiss və emosiyalarının onun nitq predmetinə, təsvir olunan
əşya və hadisəyə, ondan doğan təəssürata, bədii şəraitin doğurduğu əhvaliruhiyyəyə, şeirin mövzusuna müxtəlif səviyyələrdə münasibət şeir nitqində
emotiv funksiyanin məğzini təşkil edir. Ümumiyyətlə götürsək, bu funksiya
şeir müəllifinin özü ilə əlaqədardir.
c) bəzi komponentləri atmaqla nitqin yığcamlığı funksiyası (Don't teach
your grandmother to suck eggs! əvəzinə Don't teach your grandmother! –
Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər. Atalar sözləri nitqin lokanikliyi funksiyasını
yerinə yetirir. Məsələn, give a dog a bad name and hang him ifadəsi “once
someone has acquired a bad reputation, it is almost impossible for him to
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shake it off, and even his most innocent actions will be misunderstood”
mənasını verir. Aydındır ki, atalar sözünün izahı onun özündən dörd dəfə
uzundur. Frazeoloji ifadələr üçün xas olan semantik yığcamlıq dildə qənaətin
əsas meyarlarından biridir. Mübaliğə və intensivlik funksiyası da stilistik
funksiyanın bir qoludur. Missal üçün make a mountain out of a mole hill milçəkdən fil düzəltmək ifadəsini göstərmək olar. Xüsusilə strukturunda
somatic komponenti olan frazeoloji ifadələr mübaliğə funksiyasında daha
fəaldırlar. Məsələn, din into smb's ears – qulağını dəng eləmək; to give a
lecture to someone – vəzzariyyat oxumaq; from ear to ear – açıq təbəssüm;
to grin from ear to ear – ağzı açılır qulaqlarına gədər; to be up to the ears in
garbage – qara günə qalmaq; to fall head over heels in love with someone –
ala qarğa balasına aşiq olub; to be up to the ears in debt – alaсa qarğaya da
borcludur; to be fathoms deep in love – eşq topuğuna vurub; to be over head
and ears in work – işin içində boğulmaq; cry one's eyes out - heç könlü
açılmamaq; set one's eyes at flow – gözünün yaşı sel kimi axır; to be all eyes
– dörd gözlə baxmaq; to be all eyes and ears – göz-qulaq olmaq; with all the
eyes in one's head – dördqulaq olmaq; have one's hands full – başını
qaşımağa vaxt yoxdur və s. Kumulyativ funksiya kommunikativ frazeoloji
ifadələr hesab olunan atalar sözləri üçün daha səciyyəvidir. Belə ki, atalar
sözləri insanların gündəlik həyat təcrübəsinin ümumiləşmiş ifadəsi hesab
olunur. Frazeoloji vahidlərin yekunlaşdırıcı funksiyası onun əvvəlki
cümlənin qısa xülasəsi kimi çıxış etməsindən ibarətdir. Məsələn, that's flat
(coll.) “it is definitively solved, resolutely and irrevocably” mənasını verir:
Well, I will not marry her: that's flat (G.B. Shaw). Müəyyən bir konteksdə
yekunlaşdırma funksiyası atalar sözlərinin əksəriyyətinə xasdır. Misal üçün
I’ll gotten, ill spent “What is got over the devil’s back is spent under his
belly”– Haynan gələn, vaynan gedər; In for a penny, in for a pound “You
can’t back out once you’ve begun/ If you call yourself a mushroom - into the
basket you go – Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən, Koroğlu; Who
keeps company with the wolves, will learn to howl/ He that lives with
cripples learns to limp – Girdin qazana - oldun yeməli; Feed the dogs before
going out to hunt/ A fool wants his cloak in rainy day – Oba durdu köçməyə,
gəlin getdi seçməyə; After dinner comes meat/ After meat, mustard – Toydan
sonra nağara?!; As the call, so the echo – Atəşə atəşlə cavab verərlər; All's
well that ends well – Əvvəli yaxşı olmaqdansa, axırı yaxşı olsun və s. atalar
sözlərini göstərmək olar. Başqa dil materiallarından fərqli olaraq frazeoloji
vahidlər obrazlı ifadə vasitəsi kimi yığcam və konkretdir. Onun üslubi
imkanlarına söykənən poetik obraz şeirin dinamik və emosional lirik
təhkiyəsinə zənginlik verir, lirik təəssüratlar aləmi hiss olunacaq dərəcədə
rəngarəng olur. Şeirin estetik miqyasını genişləndirən frazeologizmlərə
müraciətlə şair dərin lirik mühakimələri diqqətçəkisi vəziyyətə salır; ondan
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doğan dinamik ritm ahəngi çox güclü olur. Şairanə rəvanlıq öz başlanğıcını
frazeoloji birləşmələrin yaratdığı lirik ifadə tərzindən götürür.
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Phraseological units and their functions

Sevil Aliyeva

Summary
One of the most important points in modern linguistics, as well as
phraseology being phraseological units was investigated in the article. The
communicative that is equal to the sentence both in the content and form,
expressing finished idea, the cognitive defined as the image of real-world
objects in public and the nominative that is related to real-world objects and
associated with expressing the meaning of an object as a whole are classified
as stable functions of phraseological units. The communicative function of
phraseological units was noted to serve as a means of communication and
data transmission ability while the nominative function was defined as the
characterization of filling the gaps in the system of the language lexical
features. Although the main part of phraseological units has been created by
individuals, these individuals are members of the society, and the implementation of cognitive functions by them is only possible on the basis of previous or
subconscious knowledge. The consciousness expressing dreams and desires,
deictic, result and other functions are characterized as semantic features.
122

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Phraseological units are emphasized to strengthen pragmatic determination of
the text or a part of it. From this point of view, pragmatic functions are divided
into stylistic, cumulative, router, appraiser and closing functions. Unlike other
language materials, phraseological units can be concluded as concise and
figuratively as a means of specific expressions.
Севиль Алиева
Фразеологические единицы и их функция
резюме
Одним из наиболее важных моментов фразеологии и так также
современной лингвистики являются фразеологические единицы,
которые исследуется в этой статье. Коммуникативные функции, равные
предложению и в содержании, и в форме, выражая законченную мысль,
когнитивные функции определяются как образ реального мира
объектов как всего классифицированного, и номинативная функция
связанно с реальными объектами и с выражающей смысл характеризируется как стабильные функции фразеологических единиц. Коммуникативные функции фразеологических единиц были отмечены как
средства связи и способности передачи данных в то время как номинативные функции были определены как характеристика заполнения
пробелов в системе языковых лексических свойств. Хотя основная
часть фразеологических единиц была создана физическими лицами, эти
лица являются членами общества, и их реализация, познавательные
функции возможна только на основе предыдущего или подсознательного знания. Сознания, выражающие мечты, желания, результат и
другие функции, характеризуется как семантические особенности.
Фразеологические единицы подчеркивают усиление прагматических
определений текста или его часть. С этой точки зрения, прагматические
функции делятся на стилистические, кумулятивные, оценивающие и
заключающие функции. В отличие от других языковых материалов,
фразеологические единицы могут быть завершены как краткие и конкретные средства с помощью специфических выражений.
Rəyçi: Gülnarə Əhmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
НА ОСНОВЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

Açar sözlər: linqvistik-metodiki prinsiplər, ünsiyyət vasitəsi, nitqin inkişaf
etdirilməsi, dilin öyrənilməsi, rus dilini kompleks şəkildə öyrənilməsi.
Key words: linguistic and methodological principles, means of
communication, speech development, language learning, comprehensive
study of the Russian language.
Ключевые слова: лингвометодические принципы, средства общения,
развитие речи, изучение языка, комплексное изучение русского языка.
Любое обучение должно строиться на основе определенных принципов, без чего невозможно разработать стройную научно обоснованную систему обучения.
Для разработки такой системы обучения русскому речевому
общению необходимо выдвинуть и обосновать лингвометодические
принципы обучения применительно к азербайджанской аудитории.
На основании дидактических и лингводидактических принципов и
исходя из целей, задач и специфики обучения русскому речевому
общению в неязыковой национальной аудитории, а также опираясь на
практику обучения, выделим следующие главные лингвометодические
принципы обучения:
1. Принцип коммуникативной направленности.
2. Функционально-стилистический принцип.
3. Принцип комплексного представления учебного материала.
4. Принцип языковых и речевых универсалий.
5. Принцип системности и преемственности.
6. Принцип сознательно-мотивированного обучения.
7. Принцип учета метаязыка специальности.
Выделение названных принципов в качестве главных обусловлено
их значимостью, тем, что эти принципы образуют тот необходимый
фундамент, без которого не может быть организован процесс обучения
русскому языку в национальной аудитории.
Выделяя данные лингвометодические принципы в качестве
главных, мы исходим также из того, что воспитание «специалиста,
общественного деятеля и гражданина, освоение и консолидация многих
социальных функций, формирование и профессионального мастерства
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– все это составляет особый и важнейший для общественного развития
и становления личности период жизни, обозначаемый как студенческий
возраст».
Преподаватели русского языка, обладая дидактическими способностями, весь процесс обучения русскому речевому общению должны
строить с расчетом на активное участие студентов в обучении, для чего
необходимо соблюдать принцип постоянной коммуникации или
имитации действительной коммуникации на интеллектуальном уровне
обучающихся.
В современных языковых коллективах функционируют две разновидности языковой коммуникации – звуковая, или устная, и
графическая, или письменная.
Письменная коммуникация отличается от устной прежде всего
физической стабильностью своих элементов и знаков. Как устная, так и
письменная коммуникация представляет собой «фактический процесс
общения людей друг с другом, с помощью которого люди выражают
свои конкретные мысли и передают их друг другу».
Письменное общение имеет свои особенности и в синтаксисе, и в
морфологии, и в лексике. «Письменная речь лишена богатейшей
палитры интонаций, но осложнена орфографией и пунктуацией».
Правильность построения письменного общения понимается как
умение передавать связную мысль в речевых формах, доступных для
понимания читающим.
«Устная форма реализации языка характеризуется непосредственностью процесса общения». Тем не менее «в устном общении
налицо внимание говорящего к внешней стороне своей речи».
Главной особенностью устной коммуникации является звуковое
оформление, без чего не может быть устного общения.
Однако, принимая во внимание (что мы обязаны сделать) то, что
студенты в большинстве случаев связаны именно с письменными текстами (чтение, письменное выполнение упражнений, подготовка
письменных сообщений, докладов, оформление деловой бумаги, личная
переписка, конспектирование, реферирование и т.д.), можно смело говорить даже о некотором приоритете письменной формы общения в процессе обучения русскому языку во взрослой национальной аудитории.
Общеизвестно, что речевое общение обычно протекает при
постоянно изменяющихся окружающих условиях. Как справедливо
отмечает Э.П.Шубин, «в практике общения вопросы задаются не к
текстам, а к ситуациям и репликам». А если учесть, сто «способность
осуществлять высказывания на уровне предложения в соответствии с
речевой ситуацией и есть речевой умение», то станет совершенно ясно,
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что осуществление коммуникативной направленности обучения без
учета реальных речевых ситуаций не представляется мыслимым.
Поэтому, обучая студентов русскому языку, не следует
ограничиваться выработкой умения отвечать на вопросы по изучаемым
текстам, обучением пересказу, хотя все это делается с учетом каких-то
условных ситуаций. Необходимо выработать у студентов навыки выражения мысли в любой возникающей ситуации – навыки ситуативноспонтанного общения. Только при этом условии для нерусских студентов русский язык действительно может стать средством общения.
Следовательно, одной из основ организации обучения в национальной
аудитории способам выражения мысли должна являться ситуативность.
Обучение неродному языку на коммуникативной основе тоже
имеет психологическое обоснование. Например, взаимосвязанное
усвоение лексического и грамматического материала в определенных
учебно-речевых ситуациях способствует усвоению живой разговорной
русской речи, что вызывает интерес у обучающихся, т.к. это отвечает
жизненным потребностям обучающихся практически пользоваться
русским языком как средством общения.
Исследованиями установлено, что в речевой деятельности имеют
место два психологически различных процесса: использование готовых
конструкций и составление новых конструкций по аналогии к имеющемуся у коммуникантов языковому опыту. В первом случае высказывающийся использует целостные языковые комплексы, соотнесенные с определенным смысловым содержанием (слова, словосочетания,
целые фразы). Во втором – языковые единицы объединяются в
предложения, а отдельные предложения – в более сложные высказывания в соответствии с определенными правилами.
В процессе усвоения учебного материала студенты соотносят
целостные языковые комплексы с определенными «мыслимыми комплексами» и условиями использования этих языковых комплексов: при
этом в этих комплексах, подчиняясь определенным грамматическим
правилам, появляются новые, варьируемые элементы.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что коммуникативная направленность обучения предусматривает в качестве объекта
усвоения целостные языковые комплексы, из которых состоит
высказывание, правила построения, объединения этих комплексов и использования их в различных условиях при выполнении определенных
речевых задач и сами речевые действия, совершаемые обучающимися.
Однако бесспорно следующее: необходимо добиться того, чтобы
русский язык сразу же начал функционировать на занятиях как средство общения и познания, что будет служить и мотивирующим факто126
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ром, и регламентирующим моментом, подчиняя изучение русского языка коммуникативным и познавательным задачам.
Следовательно, речевая деятельность на русском языке должна
быть обусловлена коммуникативно-познавательной потребностью обучающихся.Функционально-стилистический принцип непосредственно
вытекает из требований функционально-эвристического принципа,
являющегося одним из основных принципов лингводидактики.Взаимосвязь и взаимообусловленность видов речевой деятельности подразумевает системное изучение языка.
Говоря о системности языка в методическом аспекте, мы имеем в
виду то, что язык организован системно и для выражения смыслов, что
обусловлено основным назначением языка как средство общения.
В то же время обучение отдельным видам речевой деятельности,
под углом зрения категории коммуникативности на определенном
отрезке времени требует определенной методической организации,
соответствующих способов презентации языковых средств, определенных методических приемов обучения и рациональной системы упражнений.Решению вопроса помогает грамматика изучаемого русского
языка, способствующая, с одной стороны, системной организации
языковых фактов, представляемых в учебном процессе на функциональной основе, и, с другой стороны, группировке языкового материала в
соответствии с системой данного языка.
Исходя из основной задачи вузовского обучения русскому языку в
национальной аудитории, необходимо представить для усвоения такой
учебный материал, который бы помог студентам усвоить, «как и
какими средствами выражаются в русском языке основные пространственные отношения, время, причина, цель…».
При этом необходимо исходить прежде всего из системы и норм
самого русского языка – того языка, который является предметом обучения.Требования к языковому материалу, отбираемому в целях
обучения, обусловливаются коммуникативной направленностью всего
курса обучения (сделать русский язык средством устного и письменного бытового, производственного и общественного общения) и реализуются в следующих характеристиках материала: 1) функциональная
значимость отобранного материала в современном русском языке; 2)
коммуникативная ценность отобранного материала, определяемая
потребностью общения в сфере речевой деятельности. Здесь проявляется органическая связь лингвистических и экстралингвистических факторов, необходимая для выработки правильного речевого поведения
учащихся; 3) взаимосвязь лексики и грамматики.
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При отборе лексико-грамматического материала в учебных целях
немаловажное значение мы придаем такому фактору, как учебно-методическая целесообразность, т.е. можно ли на данном отобранном материале построить достаточное количество упражнений и вести разнообразную практическую работу.
Переплетение в синтаксической синонимии лексических, морфологических и синтаксических аспектов создает благоприятное условия
для осуществления принципа комплексного обучения русскому языку.
Принцип комплексного представления учебного материала не
исключает, а предполагает практическое усвоение некоторых вопросов
морфологии, имеющих принципиально важное значение для правильного
построения речи на русском языке и, ввиду специфических особенностей,
представляющих большие затруднения для студентов-азербайджанцев,
например, категории рода и числа, видовых форм русского глагола,
предложного и беспредложного управления, крайне необходимых для
лексического наполнения моделей простых предложений русского языка.
Таким образом, для формирования прочных навыков и умений
спонтанного высказывания в процессе обучения принципиально важное значение имеет комплексная подача равнозначных языковых средств, которые независимо от синтаксической структуры, выполняют одну
и ту же синтаксическую функцию.
Овладение иноязычной речью в качестве средства общения возможно в результате целенаправленного обучения.
Для полноценного общения на русском языке студенты должны
приобрести целый ряд умений. Они должны, во-первых, уметь быстро
и правильно ориентироваться в условиях общения; во-вторых, уметь
правильно выбирать содержание акта общения; в-третьих, найти адекватные языковые средства для передачи этого содержания, наконец,
уметь обеспечить обратную связь. Нарушение любого из этих звеньев
делает общение неэффективным. И все эти умения приобретаются и
осуществляются на практике сознательно. Это особенно важно в тех условиях, где содержанием общения является психологическое воздействие, где эффективность общения социально значима. В этой связи отметим, что преподаватели вузов, исходя из профессиональных и общественных задач, как раз и занимаются формированием у студентов
знаний, навыков, умений, убеждений, сознательности.
Известно, что конечной целью обучения русскому языку является
формирование прочных умений и навыков выражения мысли, построения связного высказывания. Формирование умений и навыков
выражения мысли непосредственно согласуется с принципом сознательно-мотивированного обучения.
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Z.Hüseynova
Linqvistik-metodik əsaslarında rus nitq ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsi
Xülasə
Təqdim edilmiş məqalədə rus nitq ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsinin
linqvistik-metodik məsələləri haqqında danışılır.
Linqvistik-metodik prinsiplərə və qeyri-dilli milli auditoriyalarda rus
nitq ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsinin spesifikliyinə əsaslanaraq tədrisin
başlıca linqvistik-metodik prinsipləri seçilir.
Buna görə də rus dilində nitq fəaliyyəti bu dili öyrənənlərin kommunikativ-dərketmə tələbatı ilə şərtlənmişdir.
Nitq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqə və bir-birindən asılılıq növləri dilin
sistemli öyrənilməsini nəzərdə tutur.
Tədrisin məqsədi ilə leksik-qrammatik materialın seçimində tədrismetodiki məqsədəuyğunluq faktoru mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Leksiki, morfoloji, sintaksis aspektlərin birləşməsi rus dilinin kompleks
şəkildə öyrənilməsi prinsipinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait
yaradır.
Beləliklə, müəllif qeyd edir ki, rus dilinin öyrədilməsində məqsəd
fikrin yüksək təcəssümünün formalaşmasıdır.
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Studying Russian communication tools
on the basis of linguistic principles
Summary

Z.Huseynova

Linguistic and methodological issues of studying of the facilities of
the Russian speech are spoken in the submitted article.
Based on the linguistic and methodological prinsiples and
spesifikation of studying the Russian language in non- Russian speaking
audiences the main methodical and linguistik prinsiples of teaching are
chosen.
Thereore speech activity in the Russian language should be conditioned with the communicative conceseness demand of the language
learners.
The interaction of speech activity and dependence types consider the
sistematik learning of the language.
Training and methodological expediency factor in the selection of
lexical and grammatical material is of great significance in teaching.
Combination of lexical, morphological and syntax aspects creats
favorable condition for the implementation of the studying the Russian
language as a whole.
Thus, the author notes that the goal in teaching the Russian language is
the formation of high incarnation of the idea.
Rəyci:
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filologiya elmləri doktoru, professor
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ РАБОТЫ НАД
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
Açar sözlər: qrammatika, rus dili, ünsiyyət dili, terminoloyi leksika, oxu
vərdişləri, nitq vərdişləri, ixtisas mətnləri, sözlərin semantizasiyası.
Ключевые слова: грамматика, русский язык, язык общения, терминологическая лексика, навыки чтения, навыки речи, тексты по специальности, семантизация слов.
Key words: aspectual pairs of verbs, perfect and non-perfect form of verbs,
perfect and non-perfect form of verbs, oral and written speech, grammatical
categories, tense forms, graphical schemes.
Вопрос обучения языку специальности – один из масштабных
вопросов методики преподавания русского языка студентам
азербайджанских групп экономического университета.
В лингвистической литературе существует ряд методов анализа
иноязычной лексики при обучении русскому языку как иностранному.
Так, Г.А. Миляхина предлагает следующие методы:
классический
традиционно-прагматический
семантического поля
описания по лексико-семантическим группам
компонентного анализа.
экспериментального анализа.
Е.И.Зиновьева добавляет к этому еще такие методы, как:
дистрибутивный
сопоставительный
этимологического анализа
описательный.
Все перечисленные методы относятся к анализу на лексикосемантическом уровне. Так, классический метод выявляет и описывает
значение слова. Он обычно используется для составления толковых
словарей.
Отметим, что традиционно-прагматический метод широко использовался в исследовательской и учебно-педагогической практике ещё
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в первой четверти ХХ века. Однако в настоящее время основным принципом описания лексики является уже не традиционно-прагматический, а логико-семантический. В границах реализации нового принципа
наиболее продуктивными методами анализа лексики являются дистрибутивный и метод компонентного анализа. Первый основан на
анализе сочетаемости слов, который позволяет выявлять синтагматические связи слов и таким образом определять их синтагматические
поля. Компонентный анализ дает возможность выделить дифференциальные значения слова, помогающие определению различий нескольких лексических единиц. Этот метод связан с классическим, но при
этом соединён с подходом к семантическим полям. Компонентный
метод предполагает работу не с одним словом, а с группой лексических
единиц.
Нам представляется, что ни один из упомянутых методов не
может быть принят в чистом виде при работе над лексикой в процессе
преподавания РКИ. Каждый из методов в той или иной степени должен
дополняться теми или иными элементами других методов. Это
диктуется объективными свойствами лексико-семантической системы
языка и функциональным подходом к ее описанию в методических
целях.
«Так, при лингвометодическом анализе определенных разрядов
лексики русского языка на фоне других языков, выполненном с целью
презентации анализируемых лексем в иноязычной аудитории,
применяется сопоставительный метод». При этом анализ конкретного
материала показывает, что те или иные части речи в контактирующих
языках могут иметь много общего в семантике. Вместе с тем
дистрибутивный анализ выявляет их разницу в валентности и способах
их грамматических связей в высказывании.
Исходя из основной задачи подготовки студентов к выполнению
ими профессиональных обязанностей, нами определялись содержание и
методика работы над учебным лексико-грамматическим материалом.
В качестве учебного материала были отобраны:
1. Тексты (фрагменты) из учебных пособий, рекомендованных в
качестве обязательной литературы на факультете международной
экономики.
2. Статьи (фрагменты) из периодической литературы по проблемам экономики.
3. Словари экономических терминов.
В соответствии с коммуникативной направленностью построения
курса русского языка как иностранного, всю работу над развитием
навыков речи и, как одну из главных ее составляющих – накопление
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терминологической лексики, следует проводить комплексно. Студенты
должны работать над:
1) Совершенствованием навыка чтения научной литературы;
2) Развитием произносительных навыков использования в речи
терминологических лексических единиц;
3) Конспектированием читаемого научного текста;
4) Записью лекций, читаемых преподавателями (если в вузе часть
курсов читается по-русски).
В процессе этой работы студенты должны усвоить практические
вопросы морфологии и синтаксиса, без чего невозможно речепроизводство на русском языке. Кроме того, студенты должны знать орфографические правила, необходимые для грамотной записи лекций во
время учебы и заполнения ряда документов в процессе дальнейшей
профессиональной работы. Исходя из перечисленного, мы наметили
план построения наших методических рекомендаций.
В речевом акте лексика и грамматика неразделимы: лексика создает
запас, образно выражаясь, «строительного материала» для речетворчества,
а грамматика в свою очередь организует словарь, что ведет к образованию
смысловой единицы. Лексика и грамматика играют одинаково важную
роль в овладении изучаемым языком. Лексика, в силу своей
номинативной функции, выражает непосредственный предмет мысли.
«Слова – это имена вещей, явлений, событий, имена всего того, что есть и
может быть в действительности… Если имя (слово) непонятно для
слушающего, оно пусто – такого предмета нет. Любая вещь, даже
воображаемая, к какой бы области сенсорики она ни относилась, может
стать заметной, если имеет имя» .
Следует помнить, что при всей важности овладения лексикой
изучаемого языка, ее усвоение не является самоцелью, а подчиняется
задачам формирования навыков устной и письменной речи. Коммуникативная значимость лексики как строительного материала для разных
речевых текстов очень велика, но далеко не одинакова. Поэтому при
чтении текста или вводе новой лексики к ее отбору надо подходить
дифференцированно, принимая во внимание цели конкретного занятия
и речевую ценность каждого слова.
Так, существует высокая степень соотношения корреляции между
владением словом и возможностью правильно понять и оценить его
роль непосредственно в тексте при чтении и аудировании. Более того,
студенты должны уметь в нужной грамматической форме и с учётом
законов сочетаемости верно использовать его для выражения мысли
при говорении. Даже если то или иное слово закрепилось у них в
памяти и надолго запомнилось, всё равно для преподавателя это не
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решает всех методических задач при использовании слов обучаемым в
процессе говорения. Дело в том, что умения распознавать значения
слов иногда бывает недостаточно; важно еще знание связей слова и
образования на их основе грамматически корректных словосочетаний.
Во владении лексикой можно выделить два типа: рецептивное и
репродуктивное владение. Первое складывается из навыка узнавания и
беспереводного понимания слова или словосочетания со слуха и при
чтении, умения точно переводить эти слова и словосочетания на
родной язык и с родного на русский. Продуктивное владение лексикой
– это усвоение всех ее аспектов:
фонетико-орфоэпического,
орфографического,
семантического,
грамматического.
Результатом такого усвоения должен быть навык.
С введением каждого нового слова в лексикон студенты должны
первоначально внимательно услышать его из уст преподавателя.
Точнее, они «считывают» эти слова при правильном произношении. В
случае возникновения каких-либо орфоэпических трудностей, рекомендуется проговорить его про себя, тем самым имитируя произношение обучающего. Каждое новое слово должно быть понято студентами. Для этого в процессе знакомства с текстом в аудитории
проводится семантизация новых слов. Но студентов следует приучать и
к самостоятельному выяснению значений слов, встреченных в тексте. Это
поможет им в понимании текстов при чтении в отсутствии «помощника» в
лице обучающего. Новые слова, выделенные из читаемого текста или
микротекстов, должны быть усвоены в орфоэпическом и графическом
вариантах. Для этого следует проводить соответствующую тренировку в
форме упражнений, направленных на усвоение семантики слов и
словосочетаний, образованных на основе смысловой зависимости. Для
запоминания нового слова в его произносительной и грамматической
форме, а также для выработки умения формировать сочетания слов
смыслового характера, можно дать некоторые упражнения.
Итак, рекомендуем следующие упражнения:
1.
Выбрать из ряда слов те, которые соответствуют
предложенной ситуации. Например, отобрать среди массы физических
терминов – экономические.
Свет, ведомость, сила, таможенная система, энер¬гия, тепло,
накладная, тело, масса, дебет, скорость, конъюнктура, поле, кипение,
процесс, тариф, твёрдость, ра¬бота, банк, хрупкость, документ, трение,
торговая сделка и т.д.
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Примечание: все слова даны в разброску; курсивом выделены
правильные ответы.
2. По данному образцу образовать предложения, используя предло¬жен¬ные слова. (С какой целью вводится таможенная система?; Что
входит в основные обязанности бухгалтера?) и т.п.
3. Заполнить в данных предложениях пропуски подходящими
словами. Для заполнения этих документов необходима юридическая
ответственность (служба); Мы посетили фирму для временного хранения бумаг (обслуживания). Правильный выбор слова или выражения
подчёркнут.
4. Заменить в предложении выделенное слово синонимом.
Дочерняя, инвестиционная, иностранная компания (или фирма).
Приведенные примеры упражнений – это подготовка к построению высказываний в форме микро- и макротекстов. В процессе
выполнения предлагаемых упражнений обучающиеся должны уметь
управлять семантикой высказывания в подготовленной форме речи.
Для выработки умений и навыков неподготовленной речи следует
предлагать студентам ситуации, мотивирующие высказывания, которые становятся основой текста, создаваемого для решения коммуникативной задачи.
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Aygün Əmirova
Milli auditoriyada rus dilinin terminoloji leksikası üzərində
aparılan işin çoxaspektliliyi
Xülasə
Respublikanın ali məktəblərində rus dilinin tədrisinə yanaşma son illər
dəyişilmişdir. Əgər əvllər rus dilinin qrammatikası milli auditoriyada
dərindən öyrənilirdisə, hal-hazırda rus dilinin tədrisi ünsiyyət vasitəsi kimi
nəzərdə tutulur. Nitq vərdişlərinin və həmçinin onun tərkib hissəsi olan
terminoloji lersikanın zənginləşməsi üçün aparılan iş kompleks şəkildə
olmalıdır. Tələbələr elmi ədəbiyyatla tanış olmaq üçün oxu vərdişlərini
təkmilləşdirməli, terminoloji vahidlərin nitqdə işlədilməsi üçün tələffez
vərdişlərini inkişaf etdirməli, oxuduqları ixtisas mətinlərini konspektləşdirilməsi üçün oxu duqları ixtisas mətinlərini konspektləşdirməyi bacarmalıdılar.
Hər bir yeni sözü tələbələr başa düşməlidirlər. Bunun üçün mətnlə
tanışlıq prosesində auditoriyada yeni sözlərin semantizasiyası keçirilir. Ancaq mətində rast sözlərin mənasını müstəqil izah etməyi öyrətmək lazımdır.
Bunun üçün söz və söz birləşmələrinin semantikasının mənimsənilməsinə
yönəlmiş məşgələlər formasında təlim keçmək lazımdır.
Ayqun Amirova
The width of the work that conducts the terminological vocabulary
of Russian language in national audience
Summary
The article is devoted to various examples of aspectual pairs. This
article shows the most notable difficulties in the process of studying verbal
forms among the first-year students of Azerbaijani national groups. The
article is complicated not only by paradigmatic relations, that define perfect
and non-perfect forms of verbs relatively, but also by verbs, which are rare
in oral language. The main subject of research is set off by methodological
approaches to the study of the topic, the visual aid and graphical schemes,
the relations with other parts of grammar. Is marked, the study of verb forms
in the national audience causes some difficulties. The author emphasized that
mistakes mainly occur in the formation of the future tens of verbs.
Rəyçi:
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ADEKVAT TƏRCÜMƏ ZAMANI QARŞIYA ÇIXAN ÇƏTİNLIKLƏR
Açar sözlər: Tərcümə,semantik uyğunluq,tərcümə üsulları,tərcümə prosesində qarşılaşılan çətinliklər, birbaşa və dolayı yolla tərcümə
Key words: ranslation,semantic accordance,methods of translation,ifficultiesthat faced during the translation process,direct and indirect transation
Ключевые слова: перевод, семантическое соответствие, методы переода, трудность перевода, возникающая в процессе прямого и косенного
перевод
Tərcümə özü son dərəcə mürəkkəb bir fəaliyyət prosesidir .Bu proses
zamanı müəyyən əlavələr,ixtisarlar şərti olaraq meydana gəlsə də tərcüməçi
bunlardan kənar qala bilmir.Özü də bütün bunlar leksik,morfoloji,sintaktik
səviyyədə gedir.
İngilis dilindən azərbaycan dilinə tərcümədə qarşıya çıxan çətinliklərdən danışarkən, biz ilk növbədə azərbaycan və ingilis dillərinin qrammatik
quruluşunda olan fərqlərlə bağli məqamlarida ortaya qoymaliyiq.
Tərcümə zamanı rast gəlinən bu tip problemlərdən biri də atalar
sözlərinin, frazeloji birləşmələrin dilimizə məna dəqiqliyi ilə tərcüməsidir.
Məsələn: “Mrs Smith is very blue stocking woman.”- cümləsinin tərcüməsi
ilk baxışda çox sadə görünür. Blue-stocking sözünün tərəflərinin ayrıayrılıqda tərcüməsi mavi-corab deməkdir. Lakin həm qrammatik, həm də
semantik cəhətdən doğru səslənmir. Deməli, blue stocking sözünün düzgün
tərcüməsini birləşmə şəklində axtarmalıyıq. Və bu zaman bu sözün “ziyalı”
mənasına rast gəlirik. Deməli cümlənin düzgün tərcüməsi: - Xanım Smit çox
ziyalı qadındır.”- kimidir. Bəzən isə elə bir cümləyə rast gəlirik ki, cümlənin
tərkibindəki bütün sözləri bilirik, lakin tərcümədə çətinlik çəkirik.
Eyni cür səslənən söz birləşmələri də bəzən nitqdə anlaşılmazlığa səbəb
olur.Məsələn: My train is coming.(Mənim qatarım gəlir).
Look at the clouds it might rain.(Buludlara bax, yağış yağa bilər).
Bu cümlələrdəki my train və might rain ifadələri bir-birinə çox oxşayır.
Lakin tələffüz zamanı biz fasilə etmiş olsaq, onları bir-birindən asanlıqla
fərqləndirə bilərik.
Çoxmənalı sözlər dedikdə sözün əsas mənası və onunla bağlı yaranan
əlavə mənalı sözlər başa düşülür. Belə sözlərdə az və ya çox dərəcədə əsas
məna ilə bağlılıq olur. Lakin tərcümə zamanı sözün bir mənasının əvəzinə
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digərinin işlənməsi düzgün deyildir. Məsələn, gift sözünün bir neçə mənası
var: Mother had never got such a gift – Ana heç vaxt belə hədiyyə almayıb.
Adekvatlıq isə elə anlayışdır ki,orjinalın və ya tərcümə olunan mətnin
qarşılıqlı münasibəti zamanı,tərcümələrin məqsədi həmişə nəzərdə tutulur.
Adekvatlıq və adekvat tərcümə terminləri tərcümədə bir proses kimi
öz yerini tapır.Amma ekivalentlik və ekivalent tərcümə terminləri isə
tərcümədə ilkin mətnin və tərcümə edilən mətnlər arasındakı münasibətlər
nəzərdə tutur.Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək yerinə düşər ki,adekvatlıqdan fərqli olaraq ekvivalentlik nəticəyə əsaəslanır.
Ekivalentliklə adekvatlıq terminləri hər ikis qanunauyğun xarakter
daşıyır,belə ki ekivalentlik anlayışında tərümə olunan mətn ilk mətnə uyğun
gəldiyi halda, adekvat tərcümədə tərcümə bir prosesi kimi verilən
komunkikativ şərtlərə uyğunlaşır.
Bəzən elə hallarda olur ki,orjinala tamailə ekvivalent olan tərcümə,adekvat tərcümənin tələbinə çox vaxt cavab vermir. Və ya tərsinə,bəzən
adekvat şəkildə yerinə yetirilən tərcümə və tərcümə edilən mətn tam ekvivalentlik münasibətinə əsaslanmır.
Adekvatlıq dəqiqlikdən ayrılmayan orjinala bərabər olan və eyni
əhəmiyyətə malik olan, nəticə yaradan,qramatik,leksik və frazeoloji,stilistik
əvəz yolu ilə tərcüməyə nail olan anlayışdır.Əvəzetmə yolu ilə mürtəcim
faktiki olaraq orjinalın bütün elementlərini çatdıra bilir.Adekavt tərcümənin
mətləbi özündə uyunluğun və əvəzin istifadə olunmasını birləşdirir.Orjinalın
bütün elementlərinin verilməsinin mümükün olmamamsı təqdirdə,mürtəcim
eyni əhəmiyyətə malik olan əvəzlərə müraciət edə bilər.Məhz buna görədə
tərcümənin sonunda orjinala yaxın nəticə yaradılır.Mürtəcim orjinala yaxın
adekvat tərcümə işi yaratmaq istədikdə bir şeyi unutmamamlıdır
ki,təcümənin dili qüsursuz şəkildə düzgün olmalıdır.
Tərcümə zamanı əsas diqqət yetirilməli məsələlərdən biridə budur ki,
mürtəcim tərcümə zamanı orjinalda qrammatik quruluşunun,frazeoloji
birləşmələrin yaxud,stilistik üslubun saxlamaq üçün tərcümə olunan dilin
normalarının pozulmamasına da diqqət yetirməlidir.Ama bəzən elə hallar
olur ki, ən savadlı tərcüməçi belə hərfi tərcümə üsulundan istifadə edir və
nəticə də Azərbaycan dilinin normasının pozulmasına yol verir. Məsələn
belə bir misala baxaq: “his plans had been running so beautifully,so
goddamnned beautifully and now she was going to smash them all- “Oğlanın
arzuları necə də gözəl,intəhasız dərəcədə gözəl çin olurdu, indi isə qız onların hamsını alt-üst etməyə hazırlaşırdı”.Verilən misalda və onun tərcüməsindən görürük ki, “gözəl” sözü cümlədə iki dəfə işlənib,bu da Azərbaycan dilinin normasının pozulmasına səbəb olmuşdur. Tərcümə prososesində
çətinlik törədən amillərdən biri də məhz atalar sözləri ,zərb məsəllərin bir
dildən başqa bir dillərə tərcümə edilməsidir. Çünki bunlar milli xüsusiyyət
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daşıyır,məxsus olduğu xalqın yerlə,tarixi şəxslərin adı ilə,xalqın məişəti,mədəniyyəti,əqidəsi ilə bağlı olur.Əksər hallarda onların ekibalentinin
tapılması və ya adekvat tərcüməsi kobud səhvlərə səbəb olur.Məsələn: “All
are not hunters that bloü the horn” ingilis atalar sözünün ekivalenti azərbaycan dilinə “hər oxuyan Molla Pənah olmaz” kimi tərcümə etmək olar.Lakin
bu adekvat hesab olunmaya bilər.Çünki Molla Pənah adı sözü əcnəbi
oxucuya məlum deyil.Məhz buna görə də həmin atalar sözünü bizim dillə
əslində olduğu kimi: “Hər fit çalan ovçu olmaz” kimi tərcümə etmək lazımdır Ancaq elə atalar sözləri də var ki, onların üzərində milllik əlaməti olmur
və bu atalar sözləri asanlıqla ekvivalent tərcümə yolu ilə çevirmək olar.
Başqa bir misalda bunun aydın şahidi oluruq: məs “There is no fire
üithout smoke” ingilis atalar sözünü azərbaycan dilinə ekvivalenti “Od
olamyan yerdən tüstü çıxmaz” yaxud “ Like father like son” azərbaycan
dilində “ Ot köküüstə bitər” kimi vermək olar.
Deməli nə atalar sözü nə zərb məsəllərin nə də kiŞfrazoloji
birləşmələrin tərcüməsilə bağlı konkret resept,konkret qayda yoxdur.Düzgün
tərcümə üçün isə gərək kontekstdən çıxış uğurlu nəticəyə nail olmaq
gərəkdir.
Başqa dillərdə olduğu kimi ingilis dilində də spesifik əşya,hadisə və
anlayışları bildirən ,ancaq başqa dillərdə olmayan birləşməsi tərcümə etmək
demək olar ki, qeyri-mümkün olmayan anlayışlar tərcümə nəzəriyyəsində
realiya adlanan sözlər vardır.
Hər bir mürtəcim bü cür anlayışları başqa dilə tərcümə etmək üçün
mütləq şəkildə həmin ölkənin , xalqın mədəniyyətini,ədədbiyyatını və
tarixini öyrənməlidir.O həmin xalqın yaşayış tərzini,marağını və sbilməlidir
və həmçinin həmin xalqın realiləri tanış olmalıdır.Əks halda tərcümə zamanı
səhvlərə yol verir və yaxud tərcüməni milli koloritdən uzaqlaşdırır.Realilər
xüsusilə adekvat tərcümə zamanı mühüm əhəmiyyət daşıyır.Çünki, bu sözlər
spesifik xarakter daşıyır və obrazlılıq yaratmağa xidmət edirlər.
Tərcümədə əsas rol oynayan sözlərdən biri də stilistik sistemlərdir.Stilistik sistemlərini özlərinin də milli xüsusiyyəti vardır və onların nitqdə
işlənməsi müxtəlifdir.Tərcümə zamanı stilistik əvəzlər leksik və qrammatik
əvəzlər kimi lazımdır.
Tərcümə zamanı bir dildənbaşqa dilə çevrilməsi çətin olan sözlərdən biri
də məhz metaforalardır.Çünki hər bir bədii ədədbiyyatda metaforalar orjinal
xarakter daşıyır və bədii ədədbiyyatda orjinal metaforanı saxlamaq vacib
şərtlərdəndir.Əgər müxtəlif səbəblərdən bu qeyri-mümkündürsə ,onda
mürtəcim çüxtəlif əvəzlərə müraciət edə bilər.
Metaforaların tərcüməsini çətinləşdirən əsas amil onun özülündə
frazoloji vahidliyin olmasıdır,hansı ki bu vahidlərin Azərbaycan dilində
ekvivalenti yoxdur.Məsələn: “to be on the edge”-əsəsbi olmaq,əsəsbləşmək
139

Filologiya məsələləri, №4, 2017

və yaxud “ to set the teeth on edge” kimi metaforik ifadələr əsəbləşmək kimi
tərcümə olunur.
Metonimiya da bu qəbildən olan sözlər sırasına daxildir.Onu da qeyd
etmək yerinə düşər ki metonimyanın linqivistik ifadəsi milli səciyyə daşıyır.
Adekvatlıq isə elə anlayışdır ki,orjinalın və ya tərcümə olunn mətnin
qarşılıqli münasibəti zamanı,tərcümələrin məqsədi həmişə nəzərdə tutulur.
Adekvatlıq və adekvat tərcümə terminləri tərcümədə bir proses kimi öz
yerini tapır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək yerinə düşər ki,adekvatlıqdan
fərqli olaraq, ekvivalentlik nəticəyə əsaslanır.
Nəticə
Deyilən fikirlərin xülasəsindən belə nəticəyə gəlmək olar ki,mürtəcim
tərcümə zamanı ya üslub saxlayır yada adekvat əvəzlərə müraciət edərək
onnu verməyə çalışır.Yəni, stlistik üslub bir qayda olaraq gizli keçə bilməz.
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Leila İbrahimli
Dificulties . which faced during rhe translation process
Summary
Summary of thoughts that said show that translater tries to keep saving
of style or apply to adequate insteads during process of translation.İt means
that in a rule stylistic style cant be hidden. At least experience shows that
there is no any thought In the richest languages of the world which is not
immpossible to translate it to other languages.
With only one word,any thought must not avoid not only national
point of view but also from the context while translating to other languages.
Adequacy and adequate translation terms. But its place as a process of
translation from the original text ekivalentlik and ekivalent translation and
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interpretation in terms of the relationship between the texts.By the way, it
should be noted that, unlike the adequacy equivalence results.
Лейла Ибрагимли
всмречаемые трудносми при адекватном приводе
Резюме
Такие заявления можно сделать вывод о том, что так называемые
резюме, переводчик или путем применения стилей, он будет пытаться
сохранить или адекватно əvəzlərə .То стилистических стилей, как
правило, не могут быть скрыты. Практика последних лет еще раз
доказывает, что нет таких мыслей, которые нельзя перевести на родной
язык. Любая мысль, любое предложение, переводимое с одного языка
на другой должно передавать национальный колорит, национальную
окрашенность, не отдаляясь от контекста и соответствуя нормам и
стандартам переводимого языка. Целью перевода является попытка
выхода за пределы родного языка и сближения языков. . Адекватность
и адекватные условия перевода в переводе находки но свое место как
процесс перевода из оригинального текстаэквивалентность и
эквивалентная перевода и интерпретации с точки зрения отношений
между текстами Листья образом, следует отметить, что, в отличие от
адекватности əsaəslanır эквивалентности результатов.
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ NİTQ FEİLLƏRİNİN
LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: feil, leksik-semantik, nitq feilləri, yüksək tonlu nitq felləri,
ingilis dili, müasir, dilçilik.
Ключевые слова: глаголы, лексико-семантические, глаголы речи, глаголы с высоким тоном, английском языка, современный, языковедение.
Key words: verb, lexico-semantic, verbs of speech, verbs of speech of highpitch tone, the english language, modern, linguistics.
Müasir ingilis dilində feil çox mürəkkəb bir təbiətə malikdir (6, 135-136s.).
Feillər real həyatda baş verən və ya baş vermiş, verəcək hərəkət, vəziyyət, proses,
hadisə haqqında müəyyən anlayış əks etdirən nitq hissəsi olduğundan öz mahiyyəti
etibarilə dinamika əks etdirir.Feilin ifadə etdiyi hərəkət onu nitqdə aparıcı,
təşkilatlandırıcı mövqeyə çıxarır. Feillər orijinallığını, ən qədim ünsürlərini başqa
nitq hissələrinə nisbətən daha yaxşı mühafizə edib saxlayır.İngilis dilçiliyində
feillərin semantik təsnifatına xeyli sayda tədqiqat işləri həsr edilmişdir (3, s.57).

H.K.Quliyev müxtəlifsistemli dillər olan ingilis, Azərbaycan, alman
və rus dillərinin materialı əsasında araşdırdığı semantik təsnifatda feillərin
on bir semantik qrupunu göstərmişdir. Müəllif leksik-semantik qrupların
tərkibində həmin qrupların yarımqruplara, nimqruplara, nimnimqruplara və
s. ayrıldığını da qeyd etmişdir. Bu qruplar içərisində psixi fəaliyyət bildirən
feillər xsusi qeyd olunur: Bu bölgüyə daxil olan feillər dörd yarımqrupa,
onlar isə öz növbəsində kiçik yarımqruplara bölünür: 1. nitq feilləri: a) yalnız
danışıq aktını bildirən nitq feilləri. Məsələn: to tell (danışmaq), to converse
(söhbət etmək) və s.; b) nitqi bu və ya digər cəhətdən səciyyələndirən nitq
feilləri. Məsələn: to call (çağırmaq), to ask advice (məsləhət almaq) və s.; 2.
hissi-qavrayış feilləri: a) görmə feilləri. Məsələn: to look (baxmaq) və s.; b)
eşitmə feilləri. Məsələn: to hear (eşitmək), to listen (qulaq asmaq) və s.; c)
iybilmə feilləri. Məsələn: to smell (iyləmək) və s.; d) dadbilmə feilləri.
Məsələn: to taste (dadına baxmaq) və s.; 3. təfəkkür feilləri: a) zehni
fəaliyyəti, təfəkkür prosesini bildirən feillər. Məsələn: to think (fikirləşmək),
to invent (kəşf etmək) və s.; b) təfəkkür aktının nəticəsini bildirən feillər.
Məsələn: to believe (inanmaq), to like (xoşlamaq) və s.; 4. idrak feilləri.
Məsələn: to recognize (tanımaq), to know (bilmək) və s. (8, 24-27).
Nitq prosesi ilə bağlı olan feillərə nitq feilləri deyilir və kəmiyyətcə
az olsa da, dilçilikdə tez-tez işlənir. Dmitriyev və digər dilçilər rus dilində
nitq feillərini üç qrupa bölmüşdür: 1) öz adı ilə “nə deyilir” düsturunu öz
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məzmununda əks etdirən nitq feilləri; 2) öz adı ilə “necə deyilir” düsturunu
danışanın öz xarakter və üsulunda əks etdirilən nitq feilləri; 3) nitq feilləri
əvəzinə məcazi mənanı ifadə edən feillər (4, s.117).
H.K.Quliyev nitq feillərini yalnız iki yarımqrupda təsnif edir: 1)
yalnız danışıq aktını bildirən nitq feilləri, məsələn: to say (demək), to tell
(demək, söyləmək), to speak (söyləmək), to talk (danışmaq), to converse
(danışmaq), to begin to speak (dillənmək), to start speaking (dillənmək), to
inquire (soruşmaq); 2) nitqi bu və ya digər cəhətdən səciyyələndirən nitq
feilləri, məsələn: to repeat (təkrarlamaq), to reiterate (təkrarlamaq), to call
(çağırmaq, səsləmək, haylamaq), to keep silence/ silent (susmaq), to seek
advice (gənəşmək), to ask advice (məsləhətləşmək), to talk things over
(məsləhət almaq). Türk dilində nitq feilləri iki yarımqrupa bölünür: əsas nitq
feilləri və diferensir mənalı nitq feilləri. Əsas mənalı nitq feilləri, əsasən,
xalis nitq prosesini bildirən feillərdir. Diferensir mənalı nitq feilləri isə nitq
feillərinin əksəriyyətini təşkil edir və “bir qrupu nitqin xarakterini və ya
üsulunu, digər bir hissəsi isə söyləmin formasını vurğulayaraq nitqin
obyektini bildirir” (8, s.34).
Nitq feilləri nitq prosesinin müxtəlif xüsusiyyətlərini göstərir. Ona
görə də aşağıdakı qruplara bölünür:
a) Nitq feilləri danışıq prosesinin yüksək və ya alçaq tonda olmasını
bildirməsinə görə iki yerə ayrılır: 1) yüksək tonlu nitq feilləri; 2) alçaq tonlu
nitq feilləri. Müəyyən qrup nitq felləri yüksək dinamikliyi ilə, yüksək tonla
icra olunmaları ilə fərqlənir. Yüksək tonlu nitq felləri əsasən nitqdəki
gərginliyi, bəzən də hadisələrin müxtəlif situasiya və ya şəraitdə gərgin
dinamikasından xəbər verir. Bir çox hallarda belə fellər danışanın hiss və
həyəcanının ifadəçisi kimi də çıxış edir. Bu tip nitq fellərinin Azərbaycan və
ingilis dillərində leksik-semantik xüsusiyyətlərinin təhlili həmin fellərin hər
iki dildə oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək baxımından
əhəmiyyət daşıyır. İngilis dilində yüksək tonlu nitq feillərinə aşağıdakı feillər
aiddir:
To bellow- öküz səsi kimi uca, dərin və boğuq səs çıxarmaq (10, s.
34). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (9, s.128)
aşağıdakı mənaları verilir:
1. Böyürmək, qışqırmaq, bağırmaq; to bellow like a bull - buğa kimi
böyürmək; to bellow (out) with pain - ağrıdan qışqırmaq, bağırmaq; to
bellow (out) with excitement - həyacandan qışqırmaq, bağırmaq; The bull
bellowed - Öküz böyürdü.
2. Gurlamaq, uğuldamaq; The wind bellowed in the night - Külək
gecə uğuldayırdı.
3. Oxumaq (mahnı), bərkdən və acıqlı qışqırmaq; The music was so
loud that we had to bellow at each - other to be heard - Musiqi elə uca
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səslənirdi ki, biz bir-birimizi eşitmək üçün bağırmalı olduq. To call təsirli
felinin semantik əsası uzaq məsafədən eşidilmək üçün uca səslə danışmaqdır
(5, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı və çoxmənalı felin ingilis dili
lüğətlərində (10, s.158; 1, s.209; 9, s.203) aşağıdakı mənaları verilir: 1.
Qışqırmaq, bağırmaq, çığırmaq; Məsələn, I thought I heard someone calling.
- Mənə elə gəldi ki, kiminsə qışqırmağını eşitdim. 2. Çağırmaq, səslənmək;
Məsələn, She is in the next room, call her. - O qonşu otaqdadır, onu çağırın.
3. Adlanmaq, adlandırmaq, ad vermək, ad qoymaq; What do you call this
flower? - Bu gülü necə adlandırırsınız? 4. Çağırmaq, təşkil etmək; to call a
meeting - iclas çağırmaq; to call Parliament - Parlamenti çağırmaq,
toplamaq; 5. Çağırmaq; to call a taxi- taksi çağırmaq; to call a doctor - həkim
çağırmaq və s. Yüksək tonlu bu nitq feli müxtəlif isimlərlə yanaşı işlənərək
sərbəst və sabit feli birləşmələrinin əsas nüvəsinə çevrilir. Məsələn: to cry
for the moon- mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək; to cry craven - təslim
olmaq, qorxub geri çəkilmək; to cry shares - öz payını tələb etmək; to cry
shame - qəti etiraz etmək; to cry quits- hesablaşmaq, haqq-hesab çürütmək;
to cry with one eye and laugh with the other - bir gözü ilə ağlamaq, o biri
gözü ilə gülmək, ikiüzlü olmaq, qeyri-səmimi olmaq; to cry wolf - yalandan
hay-haray qaldırmaq; to cry over spilt milk - son peşimançılıq fayda verməz
və s. “Müxtəlif dillərdə identik, yaxud oxşar anlayışları ifadə edən
məfhumlar müxtəlif dillərdə müxtəlif semantik quruluşa və semantik
çalarlara malik ola bilər” (7, s.107). İngilis dilində yüksək onlu nitq fellərinin
demək olar ki, sadə quruluşa malik olduğu halda, Azərbaycan dilindəki eyni
mənalı fellər haqqında bunu demək olmaz. “Fəryad etmək, nalə etmək, haray
salmaq, naləsi ərşə çıxmaq və s.” felləri mürəkkəb quruluşa, “haraylamaq,
hayqırmaq, dilləşmək və s.” fellər isə düzəltmə feldir.
b) Nitq feillərinin bir qismi davamlı şəkildə olan prosesi bildirir.
Məs.: to talk (söhbət etmək), to argue (mübahisə etmək), to grumble
(şikayətlənmək) və s.
c) Nitq feilləri sual vermək və cavab almaq məqamında da işlənir: 1)
sual vermək məqamında işlədilən nitq feilləri. Məs.: to ask (soruşmaq), to
question (sual vermək)və s.; 2) cavab almaq məqamında işlədilən nitq
feilləri. Məs.: to answer (cavab vermək), to respond (hay vermək) və s.
d) Fikri təsdiq və ya inkar etmək üçün nitq feilərini iki yerə bölmək
lazım gəlir: 1) fikri təsdiq məqamında işlədilənlər. Məs.: to affirm (təsdiq
etmək), to say yes (bəli-bəli demək) və s.; 2) fikri inkar məqamında
işlədilənlər. Məs.: to deny (inkar etmək), to object (etiraz etmək) və s.
e) Bir qrup nitq feillərindən danışanın narazılığını, etirazını ifadə
etmək üçün istifadə olunur. Məs.: to complain (söylənmək), to damn
(qarğamaq) və s.
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f) Nitq feilləri danışıq prosesini müsbət (məs. to thank (təşəkkür
etmək), to advise (nəsihət vermək) və s.) və mənfi mənada (to mock at
(istehza etmək), to denounce (pisləmək) və s.) göstərə bilir.
Z.Budaqova nitq feillərinin qrammatik xüsusiyyətləri haqqında da
fikrini bildirir. Türk dillərində, xüsusən, Azərbaycan dilində nitq feilləri haqqında geniş və zəngin məlumat vermiş ilk tədqiqatçılardan biri Z.Budaqovadır. (2, s.87).
Bu məqalə ingilis və Azərbaycan dillərində nitq feillərin leksiksemantik cəhətdən tədqiqinə həsr olunmuşdur. Feillərin müqayisəli tədqiqi
dil tədqiqatçıları və dil öyrənənlər üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Burada
ingilis və Azərbaycan dillərində feillərin mənaları aşkar olunur və bir sıra dil
materiallarına tətbiq olunur, fərqli və oxşar cəhətləri müəyyənləşdirilir.
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Lale Huseynli
Lexico-semantic analysis of the verbs of speech in the english and
Azerbaijani languages
Summary
This article is dedicated to the verbs of speech in English and
Azerbaijani languages. Verbs of speech play a great role in the process of
historic development of the language and are transmitted from generation to
generation. Here is noted that the verbs of speech have different groups.
There is a need for special researches in this field. It is painted out that they
have a great role in the study of learning and teaching a foreign language.
Comparative research of the verbs has got a great importance for both the
investigators and the learners of these languages. Comparative study of the
verbs on the basis of the languages with different systems has got a great
importance for both the investigators and the learners of these languages.
Here is given different meanings and examples of the verbs in English and
Azerbaijani. The similarities and differences among them have been
determined.
Лале Гусейнли
Лексически-семантические исследование глаголов речи в
английском и Азербайджанском языках
Резюме
Статья посващена глаголы речи в английском и азербайджанском языках. Глаголы речи играющие большую роль в процессе историического
развития языка и передаваясь из поколения и в поколение. При этом
отмечается, сушествует разлигные группы глаголы речи. Имеется необходимость проведения исследований в данном направлении. В статье
играет большую роль в изучении и преподовании иностранных языковых. Сравнительное исследование глаголов играет важную роль для
исследователей и для изучающих языки. Сопоставительное исследование глаголов на основе в разносистемных языков имеет большую значимость, как для исследователей, так и для изучаюших этих
языков. Здесь дано разные лексические значения и примеры глаголов
речи в английском и азербайджанском языках. Сходства и различия
между ними определяются.
Rəyçilər:
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REALİLƏR VƏ TƏRCÜMƏ
Açar sözlər: Reali, ekvivalentsiz leksika, milli kolorit, bədii tərcümə,
tərcümə növləri, leksik vahidlər, tərcümə,mədəniyyət,transliterasiya, transkripsiya.
Ключевые слова: Реалия, безэквивалентная лексика, национальный
колорит, художественный перевод, виды перевода, лексические
единицы, перевод, культура, транслитерация, транскрипция.
Key words: reali, non-equivalent lexicon ,national colorit, literary translation, types of translation, lexical units,t ranslation,culture, transliteration,
transcription.
Dünyada bütün insanlar fərqli olduğu kimi mədəniyyətlər də bir
birindən fərqlənir. Hər bir xalqın özünəməxsus adət ənənəsi , mədəniyyəti
mövcudddur. Xalqlar arasındakı bu mədəniyyət fərqləri təbii ki, onların
leksikasına da təsir edir. Buna görə də bir dilin leksikasına daxil olan anlayış
bəzən digər dilin leksikasında mövcud olmur.Xalqlar arasında din,
mədəniyyət, dünyagörüşü , siyasi, coğrafi və s. fərqlər artıqca belə sözlərin
də sayı da durmadan artır. Hər bir dilin lüğət tərkibinə istər tərcümə
ədəbiyyatı,istərsə də digər vasitələrlə hər hansı bir xalqın mədəniyyəti,adət
ənənəsi ilə bağlı söz və ifadələr keçir. Bunlar da dilin lüğət tərkibini
zənginləşdirir. Realilər adı altında öyrənilən bu söz və ifadələr eyni
zamanda oxucunun təsəvvürlərini genişləndirir, həmin xalqın həyatı ,sosial
şəraiti, tarixi,adət ənənəsi barədə konkret məlumat verir. Bu sözlərin
əksəriyyəti olduğu kimi yazılır. Lakin bəziləri dilimizin fonetik və
qrammatik qanunauyğunluqlarını qəbul edərək dəyişir. Bəzən isə bu sözlər
yaxın mənalı sözlərlə əvəz olunur. Tərcüməçi S.Məmmədzаdə rеаliyаlаrın
bаşqа аdlаrlа əvəz оlunmаsınа qаrşı çıхır və qеyd еdir ki, bu, bütövlükdə əks
nəticə vеrər, bir sözlə, охucu оrijinаlа yахınlаşmаq əvəzinə оndаn uzаqlаşа
bilər.( 2, 193)Realilər ən çox bədii ədəbiyyatın tərcüməsi zamanı ortaya
çıxır. Bunun da səbəbi odur ki, bədii ədəbiyyatda millilik və xəlqiliyin
tamamlayan üsullardan ən başlıcası realilərdir. Belə sözlərin tərcüməsi
tərcüməçidən xüsusi bilik və bacarıq tərzi tələb edir. Tərcüməçi ekvivalenti
olmayan bu leksik vahidlərin semantikasına diqqət yetirməli və müxtəlif
tərcümə strategiyaları vasitəsi ilə elə tərcümə etməlidir ki, əsərin təsirini
azaltmasın. İngilis tərcümə nəzəriyyəçisi Konstans Uest yazır: “Tərcümə
etmək məsuliyyətini üzərinə götürmüş şəxs sanki borc aldığı haqqında
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müqavilə imzalayır,qaytardıqda borcu həmin valyuta ilə deyil,həmin
məbləğdə qaytarmalıdır ”.(3,156)Hazırki dövrdə yüksək səviyyəli tərcümə
əsərlərinin sayca az olması da məhz tərcümə etmək üçün lazım olan bütün
istedadları özündə cəmləşdirən tərcüməçilərin çox az olmasıdır.
Tərcüməçinin mətn üzərində işləyərkən ənənəvi olaraq üzləşdiyi
çətinliklərdən biri də tərcümə dilində qarşılığı mövcud olmayan ekvivalentsiz dil vahidlərinin verilməsi və ya tərcümə edilməsidir. Realilər də
ekvivalentsiz sözlərdən biri kimi müəyyən bir xalqın milli koloritiylə bağlı
yaranan sözlər olduğundan onları tərcümə edərkən bəzi çətinliklər yaranır.
Lakin leksik ekvivalentliyin olmaması heç də tərcümənin qeyri mümkünlüyü
demək deyil. Çünki mənası olan hər bir şey tərcümə edilə bilər.
Milli kolorit ifadə edən bu sözlərin tərcüməsi üçün müxtəlif tərcümə
strategiyalarından istifadə olunur.Realilərin tərcüməsi ilə bağlı yazılmış
kitablarda dilçilər müxtəlif tərcümə strategiyalarından istifadəni göstərsələr
də onların demək olar ki, hamısında “transkripsiya” və “transliterasiya” ən
başlıca tərcümə üsulu kimi verilmişdir. Realilərin tərcüməsi zamanı istifadə
edilən üsullar haqqında avropa , rus və Azərbaycan dilçilərindən bir
neçəsinin fikirlərinə diqqət yetirək.
A.V. Federov realilərin obyekt dildə verilməsinin dörd üsulunu
göstərmişdir: 1.Transliterasiya, yaxud transkripsiya, 2.Perifrastik, təsviridildə mövcud olan elementlərin köməyi ilə verilmiş realilərin yeni və ya
mürəkkəb sözlərlə verilməsi, 3.Funksiyasına görə bir qədər realilərə yaxın
olan sözlərin köməyi ilə verilməsi, 4.Hiponimik- realilərin tərcüməsinə
qismən yaxın olan tərcümə(ümumiləşdirilmiş təxmini tərcümə).(1,151)
S.Vlaxov və S.Florin realilərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin altı
üsulunu göstərmişdir.(8,439)
1) Transkripsiya - məxəz mətndəki sözün səslənməsini hədəf dildə
təmin etməkdir
2) Kalka - Burada kalka üsulu elə yeni sözün yaranması hesab olunur.
Kalka (üzünü köçürmək, təqlid etmək) üsulu ilə tərcümə zamanı mənbə dildə olan reali söz, söz birləşməsi və ya ifadə obyekt dilə sözbəsöz tərcümə
edilir. Məsələn ; washing machine - paltaryuyan maşın, skyscraper – göydələn, Thanksgiving day – Şükranlıq günü, Shepheard's pie- çoban piroqu,
brain –drain – beyin axını, Hous of Common – Ümumilər palatası və s.
3) Yeni sözün yaradılması - Tərcümə üsulunun çox istifadə edilən və
əksər hallarda tərcümənin uğurlu olmasını təmin edən formalarından biri
yeni s[zwn yaradılmasıdır yəni, neologizmlərin dilə daxil edilməsidir.
Neologizmin dilə daxil edilməsi tərcümə edilən realinin məzmun və
koloritinin saxlamasına xidmət edirvə onun semantikasına təsir etmir.
Həmçinin, semantik neologizm üsulundan da istifadəyə rast gəlinir.
Semantik neologizm üsulu vasitəsi ilə tərcümə zamanı realinin mənasının
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ötürülməsi üçün tərcüməçi tərəfindən yeni söz və ya söz birləşməsi yaradılır.
Kalka və yarımkalkalar neologizm ola bilər. Semantik neologizm üsulunun
kalka üsulundan fərqi onun mənbə dildə olan sözlə etimoloji əlaqəsinin
olmamasıdır.4) Mənimsəmə - Realilərin tərcüməsində mənimsəmə
üsulundan da istifadə edilir. Mənimsəmə üsulu başqa dilə məxsus olan
realinin adaptasiyasıdır, başqa sözlə desək, digər dilə məxsus anlayışın və ya
sözün bir növ doğmalaşdırılmasıdır.
5) Təxmini tərcümə - Reali obyekt dildə olan yaxın məna verən sözlə
əvəz edilir.
6) Təsviri tərcümə - dildə mövcud olan elementlərin köməyi ilə
verilmiş realilərin yeni və ya mürəkkəb sözlərlə veriləmsi
V.S.Vinoqradov isə realiyaların obyekt dildə verilməsinin aşağıdakı
üsullarını qeyd edir:1. Transkripsika (Transliterasiya); 2. Hiponimik tərcümə; 3. Oxşatma; 4.Perefrastik tərcümə (təsviri, deskripti, eksplikativ).(9,
87)Azərbaycan dilçiliyində də bu məsələ ilə bağlı bir neçə dilçi alimlərin
müəyyən fikirləri mövcuddur. Q.Bayramov realiləri ekvivalentsiz leksikanın
bir qrupu hesab edir və ekvivalentsiz leksikanın(realilər, ekzotizmlər vəs.)
tərcüməsində əsasən aşağıdakı üsullardan istifadə etməyi məqsədəuyğun
hesab edir.1. Transkripsiya və Transliterasiya; 2. Kalka; 3. Təsviri; 4.
Təxmini yaxud analoq tərcümə; 5.Əvəzetmə.(6,56)
E.Allahverdiyeva tərcümə əsərlərinin tədqiqi prosesində realiyaların
obyekt dildə verilməsinin aşağıdakı üsullarını müəyyənləşdirmişdir:
1)Realiyaların fonetik tərkibinin, demək olar ki, tam saxlanılması
şərti ilə obyekt dildə verilməsi;
2)Realiyaların mətndə eyniylə saxlanılması ilə yanaşı, ona aid izahın
mətndən kənarda (məs.səhifənin sonunda,kitabın sonunda ) verilməsi;
3)Realiyalar mətndə eyniylə saxlanılır və eyni zamanda mətndə də
izah olunur;
4)Realiya obyekt dildə mövcud olan yaxın mənalı sözlə əvəz olunur. Bu
halda orjinalda realiyanın varlığı oxucuya məlum olmur, tərcümədə verilmiş
söz dildəki müstəqim mənasında başa düşülür.(5, 71)
Realilərin tərcümədə verilmə üsulları müxtəlifdir. Onları tərcümədə
düzgün və dəqiq vermək üçün tərcüməçi başqa xalqın milli koloritini ifadə
edən, əşya və ya anlayışlar haqqında geniş təsəvvürə malik olmalıdır.
Realilərin tərcümə üsulları haqqında müxtəlif alimlərin fərqli fikirləri ilə
tanış olduqdan sonra bu üsulları ümumiləşdirib aşağıdakı kimi verə bilərik.
1. Realilərin tərcümədə transkripsiya və transliterasiya üsulu ilə
verilməsi.
2. Realilərin izahlı tərcüməsi. İzahın qismən səhifə altında və qismən
mətn daxilində verilməsi.
3. Realilərin təxmini tərcümə olunması.
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4. Hiponimik tərcümə.
Göründüyü kimi, realilərin tərcüməsi üçün bir çox tərcümə üsulları
mövcuddur. Lakin tərcümə üsullarının çox olmasının müsbət tərəfləri olduğu
kimi mənfi tərəfləri də mövcuddur. Belə ki, tərcümə üsullarının çoxluğu
tərcüməçi üçün müəyyən çətinliklər törədir. Tərcüməçi realilərin tərcüməsinin uğurlu olmasını təmin etmək üçün bu tərcümə üsulları arasından elə
uğun üsulu seçməlidir ki tərcümə zamanı realinin milli koloriti və ifadəliliyi
itməsin.
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Realias and translation

L.Alizade

Summary
Realias are part of national colour. The origin of the term “realia”
derived from Latin “realis” has the meaning “ material, thing”. Azerbaijani
linguists use this term in two forms: realia (plural) and reality. They are
ekspress national kolorit , people’s traditions. Realias usually are used in
literary translation. These lexical units enrich the language of translation of
belles-lettres on one hand, on the other hand they describe national
colouring, living standard, mythology and national thinking of the people
and immortalize the nation’s history and socio-political harmony of its time.
Realias are divided into these groups: geographical and ethnographical,
folklore and mythology, public and historical realias. The translator’s
misunderstanding and misrepresenting of any of these words may end in a
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translation void of fressness, reality and moral sense. The meanings of these
words may remain ambiguoys unless the translator has a deep
comprehensive knowledge of the religious, social and ethnological beliefs
and traditions of the related communities.The study of this subject helps us
in the literary translation, as well as in the communication.
Реалии и перевод

Л.Ализаде

Резюме
Реалии – это слова, произошедшие из повседневных народных
традиций. Реалии – это часть национального колорита. Термин
«реалия» происходит от латинского слово «realis» («материальный», «
тело», «реальный»)-обозначающее "вещь", "свойство" . Азербайджанские лингвисты имеют две формы подхода этого термина: «реа- лия»
(realilər) и «реалии» (реалий). Они больше всего упоминаются в художественном переводе. Эти лексические единицы с одной стороны
обогощают язык перевода художественного произведения, а с другой
стороны сохраняют в себе национальный колорит, традиции, мифологию, национальное мышление, даже историю народа, отражая в
себе общественно- политическую гармонию своего времени. Реалии
делятся на нижеследующие лексико – семантические группы: географические и этнографические, фольклорные и мифологические, бытовые, общественные и исторические. Проблема сохранения национальной окраски это очень важно. Реалии тесно связанны с жизнью народа,
житейскому быту, язык дает основу для во- площения образов. В
реалиях есть специфические оттенки и национальный колорит.Изучение этой темы помогает нам при переводе художественных произведений, а также при общении.
Rəyçilər: Həsən Quliyev
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
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Naxçıvan Dövlət Universiteti
oguz.haciyev@gmail.com
GÜNEY AZƏRBAYCAN DİALEKTLƏRİNİN TARİXİ FONETİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN NAXÇIVAN QRUPU ŞİVƏLƏRİ İLƏ
MÜQAYİSƏSİ
Açar sözlər: Güney Azərbaycan, dialekt, Haxçıvan şivələri, fonetika, qədim
türk abidələri, müqayisə.
Ключевые слова: Южный Азербайджан, диалект, Нахичеванских
говоров, фонетика, древнетюркских памятники, сравнение.
Key words: South Azerbaijan, dialect, of Nakhchivan group, ancient Turkic
monuments, comparison.
Güney Azərbaycanda şivələrinin fonetik xüsusiyyətlərindən söz
açarkən, ilk növbədə burada rəsmi dövlət dili olan ərəb əlifbalı fars dilində
təhsilin təsirini nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan dilinin akustik fonoloji
xüsusiyyətlərini fonoqrafik baxımdan əks etdirməyən ərəb əlifbalı fars dilli
təhsil sistemi Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin dili
üzərində ciddi təsirini göstərir ki, bu təsir canlı danışıq dili ilə yanaşı, burada
yaşayan azərbaycanlıların yazdığı əsərlərin dilində də müşahidə olunur.
Güney Azərbaycanda dövlət dili olaraq fars dilinin təsiri nə qədər güçlü olsa
da, burada yaşayan Azərbaycan türkləri türk dilinin tarisi fonetik
xüsusiyyətlərini həm ədəbi, həm də canlı danışıq dilində çox mükəmməl
şəkildə mühafizə edərək yaşatmaqdadır. Burada ana dilində təhsilin
olmaması canlı danışıq dilinə məxsus dialekt faktlarının daha çox mühafizə
olunması ilə nəticələnmişdir. Azərbaycan dilində [a, ə, e, o] səslərinin fars
dilinin əlifbasında [ ] ا, [ö, o, u] səslərinin [  ]اؤşəklində, [q] səsinin []ﻖ, [ə, e,
o] səslərinin [ ]ع, [y] və [i] səsinin [ ]ىkimi vahid qrafik formada təqdimatı
Azərbaycan dilinin səs sitemini fonoqrafik baxımdan tam əks etdirmədiyindən, bəzən bu səslərin fərqli məxrəcdə tələffüz olunması ilə nəticələnir
ki, bu da Güney Azərbaycan dialektlərində müəyyən səviyyədə də olsa öz
təsirini göstərir.
Azərbaycan dilinin dialektlərinin səs sistemində g>ğ səs dəyişimi ilə
işlədilən fonemlərdən biri fars dilindəki [( ] قqaf//ğaf)dır. [q (ğ)] səsi
dilimizdə tələffüz edilən, lakin fars dilinin əlifba sistemində hərfi işarəsi
olmayan [ka] fonemidir ki, bu fonem Güney Azərbaycan şivələrində öz
dialekt xüsusiyyətini qoruyub saxlayır. XI-XII əsrlər Azərbaycan ədəbi
dilində [  ] قhərfi təkhecalı sözün başlanğıcında gəldiyi zaman müasir
dilimizdə olduğu kimi [q (ğ)] hərfini ifadə etmişdir. Qol, qul, qəm, qor,
152

Filologiya məsələləri, №4, 2017

qar, qal kimi adi sözlərin əvvəlində yazılmış [  ] قhərfi söz ortasında müasir
dilimizdəki [k] fonemini ifadə edərək [k (ka)] səsini bildirmişdir. İstər ortada,
istərsə də sonda işlənmiş [( قqa//ka)] fonemi Azərbaycan dilində geniş
yayıla bilməmiş və [x ( ])خsəsinə çevrilərək oq-ox, yıq-yıx, yoq-yox şəklində
sabitləşmişdir ki, bu fonetik xüsusiyyət Güney Azərbycan dialektlərində
q>ğ>x səs keçidi ilə müxtəlif formda müşhidə olunur: Oxtay, Baqir, haxlı,
sarsağladi, yaltağ (Mam.). Ərəb əlifbasında yazıda [  ] قkimi göstərilən
[q//k] səsinə Güney Azərbaycanda xalac türklərinin dilində (qaq-qarğa, baluq-şəhər, boqarsaq-bağırsaq, boquz-boğaz, oqlan-oğlan, taq-dağ, yoqaryuxarı qarqe-qamış; Oni bi hoqcə yulduzqa tikəm mən –Mən onu bir oxla
ulduza tikərəm, Xələc şire balamcan tülki toqmaz- Əziz balam, xalac aslanı
tülkü doğuzdurmaz (1, s.79-80) olduğu kimi, Naxçıvan qrupu şivələrində
(qabırqa, yorqan, yorqa, qarqa, yorqun, dalqa, qısqa), eyni zamanda digər
türk dillərində daha çox rast gəlinir: kumuk dilində aqac (ağac), noqay
dilində kabırqa (qabırğa), kayqı (qayğı).
Ə.Dəmirçizadə “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarının dilini təhlil
edərkən ərəb əlifbası ilə yazılmış mənbələrdə [ ]قsəsinin həm [q(ğ)], həm də
bu səsin kar qarşılığı olan [q(ka)] səslərini bildirdiyini qeyd edir (2, s.39-62).
Qarşu yatan qara tağım yıqılubdır, Ozan sənin xəbərin yoq, Nə qazılıq dağı
aqar səninƞ suların, Aqar kimi aqmaz olsun (3, s.62). H.Mirzəzadə isə
“Azərbaycan dilində tarixən [ ]قsamitinin daha çox [x (])خ, az hallarda isə [ğ
( ])غilə əvəzləndiyini göstərir. Cənub qrupu dialektləri üçün xarakterik olan
bu qədim dil xüsusiyyəti Güney Azərbaycan dialektlərində əks oldunduğu
kimi, burada qələmə alınmış yazılı əsərlərin də dilində olduğu şəkildə
qalmaqdadır (4, s.27). Bir çox hallarda Güney Azərbaycan dialektlərində elə
fonetik cəhətlərə təsadüf olunur ki, bu xüsusiyyətlərə bəzən Azərbaycan
dilinin digər dialektlərində, eləcə də türk dillərinin bir qismində məhdud
şəkildə təsadüf olunsa da, Naxçıvan qrupu şivələrində rast gəlinmir və
yaxud, tam əksinə olaraq, həm Naxçıvan qrupu şivələrində, həm də, digər
türk dillərində daha aktiv mövqeyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu fakt tarixi etnogenetik amillərin canlı danışıq dilində günümüzə qədər qorunduğunu təsdiq
edən qədim tarixi dil faktı olaraq ortaya çıxır. Lakin Güney Azərbaycan
dialektlərinin ümumtürkoloji müstəvidə müqayisəsi bəzən müasir
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində rast gəlinməyən türk dillərinə və
dialektlərinə məxsus spesifik tarixi dil faktlarının aşkarlanması müşahidə
olunur. Fonetik baxımdan daha çox dilimizin Naxçıvan qrupu şivələri ilə
paralel xüsusiyyətlərə malik Güney Azərbaycan şivələrində müxtəlif
bölgələrin özünəməxsus səs keçidləri məhdud səviyyədə olsa da, spesifikliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan dilinin dialektlərində çox nadir hadisə kimi
qeyd olunan k<t, g<d, r<d, g<c səs keçidləri Şərqi Azərbaycan ostanının
Mərənd bölgəsinin şivələrinə məxsusdur: timdi<kimdi, dəliyəm<gəlirəm.
153

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Mərəndin Küllü (bu kənd hal-hazırda farsca Kondləc adlandırılır) kəndinin
şivəsi üçün xarakterik xüsusiyyətlərdən biri də g>c, r>y, l>d
əvəzlənməsidir: görürəm – cöyüyəm, gəlirəm – cəliyəm və s. Güney
Azərbaycanın müxtəlif bölgələri üçün ümumi fonetik xüsusiyyətlərdən olan
r>y, r>d, l>d əvəzlənmələri Naxçıvan qrupu şivələrində mövcud dil faktı
olaraq məhdud səviyyədə olsa da nəzərə çarpır: baydax, qızdar, otdar.
Naxçıvan qrupu şivələri üçün xarakterik olmayan, lakin Güney
Azərbaycanın əsasən Zəncan bölgəsinin şivələrində müşahidə edilən maraqlı
səs keçidlərindən biri də b˃d˃t səs əvəzlənməsidir. Şimali Azərbaycan
dialektlərinin şimal qərb qrupuna aid olan Şəki dialektinin özünəməxsus bu
fonetik cəhəti eynilə Güney Azərbaycanın Mamğan, Qorgan, Salmas,
Şəbüstər, eyni zamanda və bu bölgələrin ətrafında olan kəndlərdə feillərdə
müşahidə olunur: gəlitdi<gəlibdir, geditdi<gedibdir. Belə əvəzlənmələrdən
biri Güney Azərbaycanda yaşayan xalaclarin dilində, eyni zamanda
Mənsurabad bölgəsində rast gəlinən y>d əvəzlənməsidir. Əski şumer dilinin
qədim fonetik xüsusiyyəti kimi müşahidə olunan y>d əvəzlənməsi müasir
dövrdə Güney Azərbaycanda yaşayan xalaclarin dilində qorunub
saxlanmışdır. Güney Azərbaycanda yaşayan xalacların dilində rast gəlinən
bu nadir hadisəni qədim türklərin dil xüsusiyyəti kimi qeyd edən Cavad
Heyət bu hadisənin müasir türk dillərindən olan Tuva türkcəsində də
qorunduğunu qeyd edir (1, s. 71).
Müasir Azərbaycan dili
Xələc türkcəsi
Şumer dili
ayaq
adaq
adaq
boy
bod
bod
qayın
qadun
qadın
yumruq
dumruq
----iy (qoxu)
-------id
qıy (qıymaq)
-------kıd
uyu (yatmaq)
udu
udu
quyruq
qudruq (Mans.)
kudruk (5, s.1214).
Müasir mərhələdə Güney Azərbaycan və Naxçıvan qrupu şivələrinin
eyni kökdən qaynaqlanan etnolinqvistik paralellərini daha aydın əks etdirən
və cənub qrupu üçün xarakterik olan ə>æ (æv), a >ə (əyax, qərə), e>ə (dəyil),
i>ü (büldür, bülürəm), o>a (Navrız, av, qavırma, qavıt), ö>ə (təvlə, kəfşən,
bənəfşə, əvlat), q>x (torpax, uzax, üşəx) və başqa bu kimi əvəzlənmələr, eyni
zamanda söz önündə müşahidə olunan [i] səs artımı (istəkan, İrəşid, irəm,
ispanax), söz önündə x>h (horuz, hurcun), indiki zaman şəkilçiləri –ır 4(ıy//iy//uy//iri//dir; gəliy, gediri), qəti gələcək zamanın –as//əs (alāssān,
gedə:ssən) formaları Güney Azərbaycan şivələrinin tarixi regonal linqvistik
xüsusiyyətlərinin bir qismini təşkil edirsə, digər bir qismini isə Naxçıvan
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qrupu şivələrində mövcud bu paralellərlə yanaşı, etnogenetik və
etnolinqvistik amillərə dayanan fərqlərdən ibarətdir. Güney Azərbaycanın
Savə bölgəsində yaşayan şahsevən elatlarının dilinə məxsus u>ı, ı>u (oldı,
duzdı, yandum, yatmadu, dolı), qaşqay türklərinin dilində mövcud ı>u, i>u
(ananun, bağrun, ağzuna),Əbiverdi şivəsində ü>i (iç<üç, iz<üz, sid<süd,
düyi<düyü, isd<üst), o>e (qezel-gözəl, gez-göz, kepəg-köpək, dert-dörd, ezöz, sez-söz, elmək-ölmək), u>o, u>e (qolaq-qulaq, qolenc-qulunc,
qoze<quzu, a>ə, ı>e (aalte, hane, qarşe, doqsən, batmənharə, sorə hange,
vurmə, ağləməq, qalsə, olsə, aparməq), xələc şivəsində a>u, ö>i, a>e, e>i,
o>e, ö>e (yirt//tiret-dord, boquz-boğaz, ez-öz, hirkək-erkək, əkke-iki, saruxsarı, işik-eşik (qapı), babsu, kuç-köç, ərtuq-artıq), Xorasan bölgəsi
şivələrində o>u, ı>u, q>ğ, d>z, d>r, d>y, y>g (qunşı, dudağ, tuz, ağuz,
guraq,o:zun, dəgirman, ignə) kimi üstünlük təşkil edən səs keçidləri daha
çox leksik vahidlərin tərkibində bu fərqləri daha aydın əks etdirir. Güney
Azərbaycan şivələrinin tarixi regional linqvistik xüsusiyyətləri, ümumiyyətlə, cənub qrupu şivələri üçün xarakterik olan fonetik və leksik paralellər
əsasında müəyyən olunsa da, Azərbaycan dilinin Güney şivələrində pratürk
dövründən qalan qədim oğuz və qıpçaq dilinin etnogenetik amillərinə
əsaslanan spesifik xüsusiyyətlər də mövcuddur.
Naxçıvan qrupu şivələri üçün xarakterik olan səs keçidləri və səs
əvəzlənmələri və bir çox digər fonetik xüsusiyyətlər Güney Azərbaycan
dialektlərində mühafizə olunmaqla, bəzən burada yazılan ədəbi əsərlərin
dilində də dialekt səviyəsində mühafizə olunaraq eynilə yazıya köçürülmüşdür. Bunun başlıca səbəbi Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan
türklərinin milli dildə təhsil almamasıdır. İranın rəsmi dövlət dili olan fars
dilində təhsil alan Azərbaycan ziyalıları müasir Azərbaycan dilinin vahid
orfoqrafik prinsip əsasında formalaşan Azərbaycan ədəbi dilinin ədəbi
normalarını müəyyənləşdirən qrammatik qayda qanunları bilmədiyi üçün
fikir və düşüncələrini canlı danışıq dilində olduğu kimi, tarixi xüsusiyyətləri
ilə sözlərin tələffüz formasını eyinilə ədəbi əsərlərin dilində yazıya
köçürmüşlər. Bu da Güneydə Azərbaycan dilində yazılan klassik və müasir
əsərlərdə Azərbaycan dili şivələrinin canlı tarixi etnolinqvistik mənzərəsini
əks etdirən və qədim türk dilinin tarixi sabitliyini yazılı əsərlərdə mühafizə
edən əsas amillərdən biridir. Güneydə qələmə alınmış yazılı əsərlərdə bu
dialekt faktlarına görə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin vahid orfoqrafik
qaydalarının pozulması ilə nəticələnmiş olsa da, Güney Azərbaycan, eləcə də
dilimizin digər dialektlərinin tarixi etnolinqvistik baxımından tədqiqi üçün
olduqca əhəmiyyətlidir. Güney Azərbaycanda yazılı ədəbi dil üçün
xarakterik olan bu dialekt xüsusiyyətləri Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi,
Məhəmməd Əmani kimi klassiklərlə yanaşı, M.Şəhriyar, K.Mamağanlı,
Ə.Daşqın kimi müasir yazarların da əsərlərində müşahidə olunmaqdadır.
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Taki söz vardı cəhanda qiblədən, mehrabdan,
El bilir, aləm bilir o qibləgahımdır mənim.
Şərmi var insan demaqın, küfrdur allah demaq,
Yoxsa istərdim diyəm yarım ilahımdır mənim (K. Mamağanlı) (6, s.88).
Türk sistemli dillər içərisində Azərbaycan dili akustuk fonoloji
baxımdan ən mükəmməl səs sisteminə və zəngin lüğət tərkibinə malik olan
dillərdən biridir. Bu dil həm sait, həm də samit səslərin spesifikliyi ilə başqa
türk dillərindən seçilir. VII əsrdən yazı mədəniyyətini ərəb əlifbası ilə həm
də bu dildə davam etdirmək məcburiyyətində qalan Azərbaycanın elm,
mədəniyyət xadimləri tez bir zamanda bu əlifbanı mənimsəyərək öz
yaradıcılıqlarını ərəb əlifbası ilə milli ana dilində uğurla davam etdirmişlər.
Bununla da türk dilinin akustik fonoloji xüsusiyyətlərinin qrafikasını tam əks
etdirməyən ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində yazılmış əsərlər dilimizin
fonetik xüsusiyyətlərini canlı danışıq dili əsasında mühafizə etmiş olsa da,
Azərbaycan dilinin mövcud sait və samitlər sisteminin ərəb və fars dillərinin
orfoqrafik xüsusiyyətlərinə istinadən yazılmış olduğundan dilimizin fonetik
sistemində mövcud problemləri aradan qaldıra bilmədi.
Güney Azərbaycanda türk dilində milli təhsil və yazı mədəniyyətinin
yasaq edilməsinə baxmayaraq, Azərbaycan – türk dili özünün bütün tarixi
dövrlərində canlı ünsiyyət vasitəsi olaraq yaşamış və müxtəlif xalqların
əlifbalarının təsiri altında belə özünəməxsus qədim milli xüsusiyyətlərini bu
günədək qoruyub saxlamışdır. Müasir Azərbaycan dili üçün xarakterik olan
səs düşümü, səs artımı, yerdəyişmə, heca düşümü, assimliyasiya,
dissimlyasiya, səslərin qoşalaşması, diftonqların yaranması Naxçıvan qrupu
şivələrində olduğu kimi, Güney Azərbaycan dialektlərində də eynilə
müşahidə olunmaqdadır. Naxçıvan qrupu şivələrində olduğu kimi, Güney
Azərbaycan şivələrində də kəmiyyət fərqindən asılı olaraq saitlərin uzun və
qısa variantları mövcuddur. M.Məmmədli H.Səliminin “Azərbaycan dilinin
ümumi fonetikası” adlı namizədlik dissertasiyasında bir neçə sözdə ilkin
uzanma hadisəsinin baş verməsi fikrilə razılaşmayaraq, bu fikrin heç bir
fakta dayanmadığını və türk dillərində iki tip – ilkin uzanma hadisəsinin
müasir Azərbaycan dili və dialektləri üçün xarakterik olmadığını və bu dil
faktına rast gəlmədiyini qeyd edir (7, s.21). Türk dilləri üçün xarakterik olan
sonrakı uzanma hadisəsi Azərbaycan dilinin digər şivələrində olduğu kimi,
Güney Azərbaycan şivələrində daha çox müşahidə olunur. Güney
Azərbaycan şivələrində olduğu kimi, eynilə Naxçıvan qrupu şivələrində də
[m, n, y, ğ] samitlərinin düşməsi nəticəsində müşahidə olunan sonrakı
uzanmanın həm türk sözlərində, həm də ərəb mənşəli sözlərdə özünü göstərir. Əhərin Vənabad, Xuniyə və bir çox kəndlərində uzanma hadisəsi gedəyin–gedān, gələyin–gəlān şəklində müşahidə olunur: boşbö:r, ba:rıqara,
bö:k, bə:t (8, s.13-16).
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Naxçıvan qrupu şivələri ilə Güney Azərbaycan dialektlərinin müqayisəsində elə spesifik səs keçidləri müşahidə olunur ki, Güney Azərbaycanda
mövcud bu səs keçidlərinin bir çoxu Naxçıvan qrupu şivələrində mövcud
deyil. İranın Fars əyalətində Əbiverdi şivəsində qeydə alınmış bir sıra səs
əvəzlənmələri Naxçıvan qrupu şivələri üçün xarakterik deyil. Əsasən Güney
Azərbaycanın Əbiverdi şivəsi üçün xarakterik olan ı˃e (dale<dalı, yert<yırt,
sendermaq<sındırmaq,
yaqşe<yaxşı,
qezel<qızıl
beçaq<bıçaq,
qeşlaq<qışlaq, dernaq<dırnaq, seyğer<sığır), ü˃e (kesmək<küsmək, eleölü, tek-tök), ü˃i (gin-gün, kismək-küsmək, iz-yüz, tilki-tülkü, sid-süd, diyidüyü, iç-üç, isd-ust) ö˃e (geynək-köynək, gezəl-gözəl, dert-dörd, ez-öz, gezgöz, sez-söz, gebək-göbək (Əbv.), i˃e (diri-dire, pis-pes), u˃e (quze-quzu,
qurre-quru, boren-burun, qolenc-qulunc, qoze-quzu (Sun.), (1, s.39), u˃i
(izaq-uzaq) kimi sait səs keçidlərinin bir qismi Güney Azərbaycan
dialektlərinin bir çoxunda əsas fonetik dil faktı kimi özünü göstərsə də bu tip
əvəzlənmələrə Naxçıvan qrupu şivələrində rast gəlinmir.
Güney Azərbaycanın bəzi şivələrinə məxsus spesifik fonetik xüsusiyyətlərdən biri də söz ortasında [ö] və sözün sonundakı [u] və [ı] səslərinin [e]
səsi ilə əvəzlənməsi və söz ortasında [q] səsinin [ğ] səsi yerində işlənməsidir ki,
bu fonetik xüsusiyyət də (ö˃e, u˃e, ı˃e, i˃e) Naxçıvan qrupu şivələri üçün
xarakterik deyildir: göz – gez, köz – kez, çörək – çerəy, dərə – dire (Xor., Boç.)
bağlı–baqle, işıq–işeq, tök–tek, yurd–yert, diri–dire, otur–ote (Coğ.) u˃e; i˃e,
ü>i, ğ˃q, Bulet ta gürləməqə tole yaqmaz. Xələc şire balmacan tülki toqmaz
(Xəl.) (1, s.79). Gərçi havul (xub) bəlgulüg daağ ki bu tayifə ti yierdə və qaçan
kuç vierilmiş ya iezləri kuç şamış (etmək) allar bu məntəqəkə kəlmişəllər, amma
ondıçakı qırağ kuoşaça haayılmış, iezxarlarıya (ixtiyar) buora kəmlədükəllər və
kuç vierilmiş ya təbid olmışallar (1, s.78). Güney Azərbaycanın Xələc şivəsi
üçün spesifik fonetik xüsusiyyətlərdən biri də prototürk dövründən qalan saitlər
sistemində üçlü – qısa, uzun və diftonqların müşahidə olunmasıdır: on–uon, ev–
höu, kööz–göz, yorğan–uorqan, bura–buora, arasında–haarısıça, beş–bieş,
yətəyuollar–yaşayırlar (Xəl.) (1, s.78), dağ–daağ, dar–daar, daş–daaş, su–suu,
duz–duuz, beş–beeş, qar–qaar, ayran–eyraan, yaman – iyaaman, ilan – ilaan
(1, s.40).
Müqayisəli dialektoloji tədqiqatlardan aydın olur ki, Güney
Azərbaycanın bir sıra dialektlərində qeydə alınmış ö˃e, i˃e, u˃e, ı˃e, ü˃i,
i˃u kimi spesifik səs keçidləri vaxtilə azərbaycanlıların etnogenezində iştirak
etmiş və hazırda burada tarixi adını yaşadan qədim türk tayfalarının
etnolinqvistik xüsusiyyətidir. Belə səs keçidlərindən Qərbi Azərbaycan
ostanın Urmiyə vilayətində əfşar və coğatay şivələrində qeydə alınmış [u] və
[i] səslərinin söz sonunda [e] səsinə keçidi (xaloğle, olubde, seyidoğle,
gəlibde) də Naxçıvan qrupu şivələrində mövcud deyildir. Güney
Azərbaycandakı mövcud şivələrin bir qismində Azərbaycan dilində olan bəzi
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saitlər işlənmir. Məsələn, İranın Kermanşah bölgəsində yaşayan sunğur
türklərinin dilində [ı] və [ö] səsləri işlənmədiyindən, saitlər sistemində o>u,
ö>ü, e>i əvəzlənmələri özünü göstərir: qul-qol, urtə-orta, güz-göz, gül- göl,
gük-göy, ir-ər, iv-ev (1, s.63).
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində, eləcə də dialektlərdə mövcud olan
samitlər sistemi bütünlüklə Güney Azərbaycan şivələrində müşahidə
olunmaqdadır. Lakin bəzən Güney Azərbaycan şivələrində elə samit
dəyişmələrinə rast gəlinir ki, bunlar Naxçıvan qrupu şivələrində müşahidə
olunmur. Məsələn, şunğur şivəsində y>n (numurta<yumurta), d>r
(ərvar<arvad,
urin<odun,
durağ<dodaq,
darma<dadmaq),
d>l
(gəllim<gəldim), Çəgəndən şivəsində b>y (büyü<bibi), xalacların dilində
d>y (adaq, ). Güney Azərbaycan üzrə aparılan dialektoloji tədqiqatlardan
aydın olur ki, bu səs tiplərinin mövcudluğu dilin inkişafı ilə əlaqədar fonetik
sistemdə baş vermiş dəyişikliklərlə bağlı olaraq meydna çıxır. Maraqlı
cəhətlərdən birisi də Naxçıvan və Güney Azərbaycan şivələrində samitlərin
fərqli keçidlərinin əksər hallarda paralel müşahidə olunmasıdır. Azərbaycan
dilinin digər qrup və şivələrində müşahidə olunmayan, yalnız Naxçıvanın
Nehrəm bölgəsi üçün xarakterik olan b>v>y söz ortasında intervokal mövqedə
b>v hadisəsi mərhələli şəkildə baş verir: b>v>y (büyü<bibi<büvü), c˃g, ç˃k,
k˃ç səs keçidləri Qərbi Azərbaycan ostanının Çaldıran, Maku, Marağa, Şot
yörəsinin bütün kəndləri, həmçinin Qaraziyəddinin Çors, Qurşaqlı, Şiblo,
Əziz, Bəycan kəndlərində yaşayan əhalinin səciyyəvi dil xüsusiyyəti kimi
ortaya çıxır: c˃g; gorap<corab, gügə<cücə, ç˃k; kikəyh<çiçək, karıx<çarıq, k˃ç; çabap<kabab, çitap<kitab.
Müqayisəli tədqiqatlar Güney Azərbaycan dialektlərinin sadəcə
Naxçıvan qrupu şivələri ilə deyil, bir çox hallarda Azərbaycanın digər qrup
şivələri ilə də paralelliyini qoruduğunu göstərir. Naxçıvan qrupu şivələrində
müşahidə olunmayan, Şəki dialekti üçün xarakterik olan çox nadir b˃d səs
əvəzlənməsi Mamağan, Qorqan, Səlmas, Şəbüstər və ona yaxın olan
kəndlərdə müşahidə olunur. Bu bölgələrin şivələrində Sonu [b] səsi ilə bitən
feillərə şühudi keçmiş zaman şəkilçisi əlavə olunduqda [b] səsi [d] səsinə
keçid alır: gəliddi<gəlibdir, gedidi<gedibdir. Kəleybər və Mərənddə isə [r]
səsi [y] səsinə keçid alır: duy-dur, gəliyəm-gəlirəm, qoyannıx-qaranlıq,
töyəli-törəli, toyba-torba, güyültü-qurultu, əyköyün-ərköyün, əyəbicənərəbcə, əpyimək-əprimək. Çox maraqlı cəhətlərdən biri də Təbrizin Xətib,
Qaraağac, Bahar məhəlləsində [r] səsinin işlənməməsidir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, hazırda Təbrizin tarixi məhəlləsi sayılan Xətib vaxtilə
ayrıca bir kənd olub. Bu kənd Təbrizə qatıldıqdan sonra buradakı dillərin
təsirilə Xətib şivəsi üçün xarakterik olan [h] səsi [x] –yə çevrilsə də, bir çox
hallarda [h] səsini qoruyub saxlayır: hanım. Təbriz dialektində mövcud r>d
diferensiasiyası XIX əsrdən bu günə qədər Naxçıvan qrupu şivələrində bəzi
158

Filologiya məsələləri, №4, 2017

məqamlarda öz mövqeyini qoruyur: bayraq–baydax. Allah baydağımızı uca
eləsin (Nax.). Bu fonetik hadisə eynilə Şərqi Anadolu şivələrində də
müşahidə olunur: baydaḫ (Ur.) (9, s.234). Güney Azərbaycanın Miyondab
bölgəsi üçün xarakterik olan səs keçidlərindən biri də k>s hadisəsidir.
Azərbaycanın digər bölgələrində müşahidə olunmayan bu fonetik xüsusiyyət
Güney Azərbaycan dialektlərinin Naxçıvan qrupu şivələrilə müqayisəsi
nəticəsində ortaya çıxmışdır. Belə ki, Naxçıvan qrupu şivələrində tərəf
mənasını bildirən söntəm sözü Miyondabda köndəm şəklində işlənir.
Naxçıvan qrupu şivələri ilə Güney Azərbaycan dialektlərinin müqayisəsində
Azərbaycan dilinin digər dialektlərində müşahidə olunmayan və ya çox
məhdud rastlanan bu tip maraqlı səs keçidləri də müşahidə olunur: d~t~c~ç;
dınqılı – tıqqılı – cınqılı –çıqqılı, dönmək-çönmək, devirmək-çevirmək, dırnaq-tırnak-cırnaq, dınqıldmaq-çınqıldamaq-tıqqıldamaq.
Güney Azərbaycan şivələrində eləcə də şifahi xlq ədəbiyyatı nümunələrinin dilində qorunub saxlanan və sonradan klassik ədəbi əsərlərin dilinə
keçid alan bir çox leksik vahidlər ifadə etdiyi məna çalarına, daşıdığı
semantik yükə, eyni zamanda forma və məzmununa görə müasir Azərbaycan, eləcə də tarixi və çağdaş türk dilləri ilə kök birliyinə dayanan
linqvistik parametrlərə malik olsa da, fonetik baxımdan olduğu kimi, bir çox
hallarda leksik semantik baxımdan da spesifik cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir:
qarpunnamaq-anqırmaq, zədən-zədən–dilim-dilim, sovzi//souzi//səbzi–göyərti, illət – səbəb, şahispərən–reyhan, nəccər//nəccar – dülgər, xuruşt – aşın
qarası, iştibah – səhv, yanlış, tavlambar-təndir, cövşəndü-arxalandı, xıxlabağla, əlçə-parça, miyambr-doğru söz, saytal-sayılıb seçilən, köçqonyaylaqda yaşayış üçün uyğun yerlər.
Tədqiqatlardan aydın olur ki, səslərin dəyişmələri fonetik sistemin
uzunmüddətli tarixi təkamül dövrü ilə bağlıdır. Dillərin ayrılması və müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoyması nəticəsində fonemlər sistemində bir sıra
dəyişmələr baş vermişdir ki, bu dəyişmələr Güney Azərbaycan şivələrinin
Naxçıvan qrupu şivələri ilə ümumtürkoloji müstəvidə müqayisəsində daha
qabarıq əks olunur. Bunun əsasında Güney Azərbaycan və Naxçıvan qrupu
şivələrinin müqayisəli-tipoloji təhlililində kök cəhətdən eyni olan leksik
vahidlərdə səs dəyişmələrinin sərhədlərini müəyyənləşdirmək mümkündür.
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Галиба Гаджиева
Иссторические фонетические сравнение южно-Азербайджанских
Диалектов с Нахичеванских говоров
Резюме
Сравнение Южно-Азербайджанских диалектов с другими регонами Северно- Азербайджанских говоров в лингивистике остается
неизученним. В настоящего время иссторические фонетические
сравнение Южно-Азербайджанских диалектов с Нахичеванским говором, особенно древнешумерский язык, язык древнетюркских памятников имеет особое значение для изучении исторческие языковые факты. В результате выделения и независимое развитие языков произошли
некоторые изменения в фонетические системы языка. Эти изменения
ясно видно по общетюркского сравнению диалектов Южного Азербайджана с группа Нахчыванских говоров. Сравнительные исследования показывает Особенности языка диалектов южного Азербайджана
как в группе Нахичеванских говоров, так и с других диалектов
Азербайджанского языка. На основе этого сравнительно-типологическое анализу можно определить лексических единицах и те же корни с
точки зрения изменения границу Южно-Азербайджанских и Нахчыванских говоров. Иссторические фонетические, лексические и грамматические сравнение Южно-Азербайджанских диалектов с языком
этим древнетюркских памятником позволяют изучать историческую
грамматику современного Азербайджанского языка.
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Hajiyeva Galiba
The phonetic and lexical comparison of the dialects nakhchivan groups
by the ancient turkish monuments language
Summary
The dialects of South Azerbaijan has not been compared with language
of the ancient turkic monuments and with dialects of Nakhchivan group up
to this day. The comparative investigation by ancient Sumerian language and
of the ancient monuments in dialects of the South Azerbaijan and
Nakhchivan groups there are importance for learning of the facts of
historical language. The separate of the languages and development
independently in the result of the phonemes system there are seen clearly the
few of changes have happened. These changes are seen clearly of the South
of Azerbaijan dialects with dialects of Nakhchivan groups in the all-Turkish
comparison. This is possible to define the comparative – typological analysis
of the boundaries change of the sound carrot from the side being the same in
the lexical unique of the South Azerbaijan and Nakhchivan groups dialects.
The comparative investigations of the South Azerbaijan and Nakhchivan
groups dialects is shows guarding the parallels in the other dialects of the
Azerbaijan language.The phonetic, lexical and grammatical comparison with
language of the ancient Turk monuments of the dialects South Azerbaijan
and Nakhchivan groups opportunity of to learn creates the history of the
modern Azerbaijan language.
Rəyçi:
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filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

161

Filologiya məsələləri, №4, 2017

GÜLBƏNİZ İSMAYILZADƏ
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ADİU ( UNEC)
ulduz.alizade@hootmail.com
FUNKSİONAL-SEMANTİK SAHƏDƏ MODALLIQ VƏ
ONUN TİPLƏRİ
(Modal mənalar: əsas və invariant mənalar)
Açar sözlər: modalıq, türk dilləri, funksional-semantik, kateqoriya,
modal mənaları, gerçəklik modalllğı.
Key words: modality, turkish languages, functional – semantic, category,
modal meanings, modality of reality
Ключевые слова: модальность, тюркские языки, функционально –
семантические, категория, модальные значения, модальность реалий
Müasir dilçilikdə dil vahidlərinin funksional-semantik planda
öyrənilməsi əsas istiqamətlərdən sayılır. Bu mənada modallıq universaldil kateqoriyasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, funksional-semantik planda
türk dillərində modallığın mahiyyəti müqayisəli aspektdə az şərh
olunmuş, modal münasibətin ifadə vasitələri sistemli təsvir edilməmiş,
modal mənaların növləri və sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir.
Məqsəd funksional-semantik kateqoriya kimi modallığın linqvistik
statusunu təyin etmək, modal mənaların növlərini dəqiqləşdirmək, modal
münasibətlərin semantik tiplərini, dərəcələrini və ifadə vasitələrini,
həmçinin modal vasitələrin funksiyasını sistemləşdirərək tədqiq etməkdir.
Tədqiqat boyu funksional-semantik təhlil nəticəsində modallıq
yaradan vasitələrin iki funksiyası müəyyən edilmişdir:
a) mütləq funksiya;
b) ikinci dərəcəli və ya nisbi funksiya.
Mütləq funksiyada müxtəlif modal vasitələrdən markirovka
olunmamış kontekstdə invariant və ya ilkin mənada istifadə olunur.
İkinci dərəcəli və ya nisbi funksiyada modal mənaların ifadə vasitələrindən markirovka olunmuş kontekstdə istifadə olunur, bu zaman
invariant mənaların semantik komponentləri situasiyadan asılı vəziyyətə
düşür. Modallıq kateqoriyası ən mühüm kateqoriyalardan biri olduğundan
sintaktik səviyyədə cümləyə görə (sadə və mürəkkəb cümlələrə) müəyyənləşən əsas vahidlərdəndir. Ona görə də modallığın ifadəsi də həm sadə
cümlə, həm də mürəkkəb cümlə səviyyəsində özünü göstərir. S.İbrahimova yazır ki, modallıq, məlum olduğu kimi, öz ifadə vasitələrinə görə
kompleks dil vahidlərinə – sadə və mürəkkəb cümlə səviyyələrinə
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əsaslanır. Müxtəlif dil vasitələrin sadə və mürəkkəb cümlənin daxilində
işlənməsi üçün modallıq funksional planda dil daşıyıcılarının əlaqə və
münasibətlərinin, kommunikativ niyyətlərinin, dilin illüstrativ sisteminin
xarakteri ilə ölçülür (1, s. 95-101). Maraqlıdır ki, modallığın xəbər şəkli
ilə ifadəsinə bu tədqiqatda, eləcə də digər tədqiqatlarda da leksikqrammatik ifadə vasitələri kimi baxılmışdır (2, s. 16-20). Türk dillərində
modallıq funksional-semantik sahədə xüsusi qrammatik hadisədir və digər
kateqoriyalardan əsaslı şəkildə fərqlənir. Hər bir cümlənin özəyinə,
canına hopmuş modal sahələrə müxtəlif dil vasitələri nüfuz edir. Varlığın
müəyyən münasibəti- modallıq modal sözlərlə ifadə olunarkən cümlədə
subyektiv modal mənalar reallaşır. Modal sözlərdən başqa, modallığın
digər ifadə vasitələri modallığa obyektiv xarakter verir. Hər bir dilin
funksional-semantik sahəsində müxtəlif modal mənalar «fəaliyyət göstərir»
və onların ifadə olunma vasitələri həmin dillərin öz təbiəti ilə bağlı olur.
Məsələn, M.Mansuroğlu yazır ki, türk dilində modal mənalar müxtəlif
anlamları bildirir və felin zamanları, intonasiya, ədatlar, modal sözlər, ara
sözlər, nidalarla və s. ifadə olunur Modallıq funksional-semantik kateqoriyalardandır. Bu kateqoriya müxtəlif funksional-semantik sahələri yaradır.
Qohum dillərin funksional- semantik sahələrində olan modallığın ifadə vasitələri bir tərəfdən leksik vasitələrin semantik təsnifi, o biri tərəfdən isə
modal sözlərin funksional xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bu xüsusiyyətlər modal sözlərin bir sıra məna dərəcələrini üzə çıxarır. Mövcud tədqiqatlarda
əsas modal mənaların 6 tipinin müxtəlif vasitələrlə – qrammatik, leksik
və intonasiya vasitələri ilə ifadə olunduğu göstərilir. Modal mənalara
güman, şübhə, arzu, emosional modallıqlar və s. daxildir. Bu modal
mənaların hər birinin leksik yolla ifadəsi fərqləndirilir. (3, s. 298-304).
Modallığın müxtəlifliyi modal mənaların genişliyi ilə bilavasitə
bağlıdır. Modal mənalar danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətinin
fərqliliyi ilə əlaqədar meydana çıxır. Araşdırma göstərir ki, türk dillərində
bir-birindən fərqli görünən modal mənalar xüsusi modal sözlərlə ifadə
olunur. Xüsusi modal sözlər, cümlədə və cümlədə işləndiyi yerindən asılı
olmayaraq, məzmunca amorf, daşlamış vəziyyətdə qalan sözlərdir. Bunlar
modal söz olmaq xüsusiyyətini sona qədər saxlamaq qabiliyyətinə
malikdir. Xüsusi modal sözlərin çoxu adlardan və feildən əmələ gələn
modal sözlərə və k i, d a, d ə ədatlarının əlavəsi ilə düzəlir və sonradan heç bir dəyişikliyə uğraya bilməyən və heç vaxt cümlə üzvü
kimi iştirak edə bilməyən modal sözlərə çevrilir (4, s.131). Bu,
əslində düzgün yanaşmadır. Çünki, felin xəbər şəklindəki forma morfoloji
göstəricilərinə baxmayaraq, sözdür, leksik formadır. Modal mənalar son
illər türkoloji dilçilikdə xüsusi monoqrafik tədqiqat obyekti olmamış,
həmin mənaların, münasibətlərin ifadə vasitələri və onların arasında olan
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iyerarxik əlaqə sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməməsi modallığın sahə və sərhədlərini təyin etməkdə müəyyən çətinliklər
yaratmaqla yanaşı, digər dil kateqoriyalarının da həmhüdud əlamətlərinin
fərqləndirilməsində əngəllər törətmişdir. Funksional-semantik təhlil göstərir ki,
bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün modallıq kateqoriyasının linqvistik statusunu təyin etmək, modal mənaların növlərini və ifadə vasitələrini sistemləşdirmək lazım gəlir. Bundan başqa, modal münasibətlərin ifadə vasitələri arasındakı
sinonimliyi (eyni modal məna və münasibətlər həm qrammatik, həm də leksik
vasitələrlə ifadə olunur. Bu iki vasitə arasında sinonimlik meydana çıxır- Gİ) təyin etməkdir. Bu zaman əsas modal mənalarla yanaşı, qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsi olan invariant mənalar da üzə çıxır. Bunların bütövlükdə tədqiqi modallığın
məzmununu, adekvat olaraq onun linqvistik təbiətini aydınlaşdırmağa imkan
yaradır. ilçilik elmində modal sahələrdəki ilkin və törəmə mənalar, onların həlli
problemləri haqqında müxtəlif nöqteyi-nəzərlərlə rastlaşmaq olur. Modallığın
sahələr üzrə xüsusiyyəti, modal mənaların tipləri, onların tipik ifadə vasitələri və
s. diskussiya obyektinə çevrilmişdir (5, s. 18).V.Z.Panfilovun bu sahədəki
tədqiqatları məntiqi-semantik plandadır. Müəllif modal mənaları özünəməxsus
bir şəkildə qruplaşdırır:
1) Modallığın birinci mənası bu və ya digər şəraitdə mövcud olan obyektiv
əlaqələrin – mümkün, gərəkli və məlum əlaqələrin səciyyəsini əks etdirir.
2) İkinci tip mənalar bu əlaqələrin doğruluğunun dərəcəsinə, daha doğrusu,
problematik, adi və qəti doğruluğuna danışanın münasibətini bildirir (6, s. 48).
Müxtəlif vasitələrin köməyi ilə dildə əmələ gələn semantik kateqoriyaları
bir vaxtlar A.A.Potebniya, F.F.Fortunatov, A.A.Şaxmatov, A.M.Peşkovski və
başqa dilçilər göstərmişlər. Belə ki, məsələn, A.M.Peşkovski qeydlərinə görə,
«gələcəkdə biz görəcəyik ki, hər hansı formal məna dil üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, bir o qədər müxtəlif, çoxsaylı vasitələrlə səsli nitqdə ifadə edilir.
Sanki dil hər mümkün vasitə ilə qoyulan məqsədə, yəni göstərilən mənanı izharşərh etməyə istiqamətlənir, dilçinin vəzifəsi isə təkcə göstərilən mənanı hər
hansı bir fakt üzrə deyil, həmçinin dilin nə qədər müxtəlif olsa belə, onu üzə
çıxaran bütün faktları üzrə araşdırmaqdır» (7, s.161). Bir qədər ümumi
semantik kateqoriyalar haqqında ideyalar İ.İ.Meşaninov və V.V.Vinoqradovun
tədqiqatlarında fundamental şəkildə əsaslandırılır. Anlayış haqqında nəzəriyyənin banisi İ.İ.Meşaninov onların dil vasitələri ilə təzahürünün linqvistik cəhətlərinin əlaqəsini hər zaman, dönə-dönə qeyd edirdi. Onun fikri
bizcə, xüsusi maraq doğurur: müxtəlif anlayışlar (fəlsəfi-məntiqi anlayışlar nəzərdə tutulur) kateqoriya şəklində dil sırasına daxil olur və orada
özünə müvafiq quruluş alır, axırıncılar öz ifadələrini müvafiq leksik,
morfoloji və semantik sistemlərdə tapır (8, s. 19). Müasir linqvistikada
sahə və sahəvi yanaşma anlayışları geniş yayılmışdır. Göstərilən həmin
anlayışları ifadə edən çoxsaylı müvafiq sahələr və terminlər mövcuddur. Sahə
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eyni mənanı bildirən, ancaq müxtəlif dil dərəcələrinə aid olan ifadə imkanları
məcmusu kimi şərh olunur və bir neçə əlamətlərinə görə səciyyələnir. Belə ki,
E.V.Qulıqa və E.İ.Şendels sahələrin 4 əlamətini göstərir:
1) öz aralarında sistemli münasibətlə əlaqəli olan müxtəlif səviyyəli
sahələr;
2) onun-sahənin təşkilinə məxsus ümumi mənası;
3) sahənin ümumi mənası vahid deyil və onun minimum 2 mənaya
parçalanması;
1) sahə həmcins olmadığı üçün üfüqi və şaquli kəsiklərdə təsəvvür
etməyin mümkün olduğu struktura malikdir (9, s. 43-110).
Sahələr sırasında funksional-semantik sahələrin xüsusi yeri vardır. Rus
dilçiliyində A.B.Bondarko funksional-semantik kateqoriyanın aydınlaşdırılması, əsaslandırılması və öyrənilməsi ilə müvəffəqiyyətli və səmərəli
məşğul olan alimlərdəndir. O, funksional-semantik kateqoriya anlayışını
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: «…qrammatik kateqoriyanın ifadə etdiyi
mahiyyət anlayışı analoji olan anlayışı əmələ gətirir, ancaq müxtəlif dil
səviyyələrinə məxsus olan ifadə planı dil vasitəsi ilə göstərilir» (10, s.20).
Funksional-semantik sahəni və ya kateqoriyanı əmələ gətirmək
üçün bu kateqoriyanın çərçivəsində fəaliyyət göstərən dil vasitələri
ümumi semantikaya malik olmalıdır. Bu baxımdan göstərilən kateqoriya
həm mahiyyət-məzmun planına, həm də dilin ifadə planına malik olur.
Bunlar aşağıdakılardır: intonasiya, leksik, morfoloji və sintaktik vasitələr.
Dildə bu səviyyələrin elementlərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində
funksional-semantik sahə yaranır. Struktur komponentlərdə olduğu kimi,
hər bir funksional-semantik kateqoriya anlayışı da nüvədən (mərkəzdən)
və zahiri cəhətdən – periferiyadan ibarətdir. Göstərilən funksionalsemantik kateqoriyanın əsas əlamətləri kökündə modallığı aşağıdakı kimi
göstərmək olar: Müxtəlif modal mənalar ifadə edən dil vasitələri ümumi,
variantsız semantikada birləşir; bu ifadə danışanın, söylənilənin
mahiyyəti ilə obyektiv varlıq arasında yaranan əlaqəyə münasibətidir.
Funksional-semantik kateqoriya kimi modallığın ümumi mənası vahid
olmaya da bilər. Belə modallığın ümumi semantik strukturu öz makro sahələrini əmələ gətirən iki mənaya ayrılır:
1) varlığın makrosahəsi;
2) qeyri-varlığın makrosahəsi.
Bildiyimiz kimi, funksional-semantik kateqoriya qrammatik kateqoriyaya
əsaslanır və qrammatik kateqoriya nüvə (mərkəz) funksiyasını yerinə yetirir,
belə ki, qrammatik kateqoriya funksional-semantik kateqoriyanın mahiyyətini
bir qədər ixtisaslaşdırır və cəmləşdirilməni ifadə edir. Türk dillərində funksional-semantik kateqoriyanın əsas nüvələrindən biri fel formalarına daxil olan
morfoloji kateqoriyalardır. Qeyd edək ki, periferiyanı dilin başqa vasitələri
165

Filologiya məsələləri, №4, 2017

yaradır: modal sözlər və ədatlar, imperativ nidalar, analitik konstruksiyalar,
cümlənin ayrı-ayrı struktur tipləri və s. Öz funksiyasını reallaşdırmaq prosesində
müxtəlif vəziyyətlərin ifadə və ya müəyyənedilmə vasitələri hər dəfə qarşılıqlı
təsirdə olur və sinonimik əlaqəyə girir, lakin funksional-semantik kateqoriyanın
modallığına daxil olan ayrı-ayrı semantik növlər morfoloji nüvə və ya mərkəzə
malik olmaya da bilər. Belə ki, məsələn, türk dillərində funksional- semantik
sahənin vacib şəkli qrammatik fel formasına əsaslanır, amma bununla belə,
bir sıra türk dillərində, məsələn, başqırd dilində felin həmin şəklinə rast
gəlmək olmur. Azərbaycan və digər oğuz dillərində vacib şəkil fel
formasının morfoloji kateqoriyası kimi fəaliyyət göstərir. Bu onunla izah
olunur ki, hər bir dildə seçə bilmək prinsipi var, yəni müstəqil türk dillərində
eyni kateqoriya qrammatik və leksik vasitə kimi müxtəlif dil vahidləri ilə
ifadə oluna bilər. Bəzi məntiqi-fəlsəfi kateqoriyaların, o cümlədən modallığın dil vasitələri üzrə tədqiqi göstərir ki, bu eyni vaxtda bir neçə
səviyyələrdə reallaşan ümumi kateqoriyalardır. Müasir dilçilikdə dil səviyyələri mütəşəkkil, iyerarxik sistem kimi geniş vüsət almışdır. «Dil
səviyyələri» anlayışının müəyyənləşdirilməsinin də özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu ilk əvvəl, dilin müəyyən qanunauyğunluğu
çərçivəsində, qarşılıqlı təsir əsasında, sistem altında sistem kimi müəyyənləşir. Bütün dil sisteminin səviyyələri və yarusları qarşılıqlı əlaqədə və
qarşılıqlı asılılıqdadır. Müxtəlif dil vasitələrinin iştirakı ilə modal münasibətlərin reallaşması dil sistemində bütün səviyyələrin qarşılıqlı əlaqədə və
qarşılıqlı asılılıqda olmasını isbat edir. Ancaq iyerarxiya haqqında o vaxt
danışmaq olar ki, kiçik səviyyəli funksiya vahidləri özündən böyük
səviyyələr ilə müqayisədə şərh edilsin və böyük vahidlər kiçik vahidlərdən
əmələ gəlsin. Bu halda hər hansı bir səviyyənin dil vahidi özünü funksiya
(yuxarı) və vasitənin (aşağı) kəsişdiyi kimi göstərir. Qeyd edək ki, modallıq
funksional-semantik kateqoriya kimi müxtəlif dil səviyyələrinin qarşılıqlı
təsirinə əsaslanır. Modallıq dilin səviyyələrini açan kateqoriyadır. Modallıq
mənasını ifadə edən bütün dil vasitələri yalnız öz ümumi funksiyaları
əsasında deyil, həm də ümumi semantik invariantlar əsasında birləşir.
Müasir türk dillərində müxtəlif modal mənalar, ilk öncə, leksik-qrammatik
cəhətdən feli leksikaya meylli formalarda öz ifadəsini tapır. Amma
bununla belə, müxtəlif modal mənalar digər dil vasitələrinin köməyilə də
formalaşa bilir. Bu halda nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif dil vasitələri
ilə (məsələn, sırf leksik vasitələrlə) verilən mənalar funksiyaları yerinə
yetirən zaman tam həcmdə formalaşa bilsin. Buna görə də modallıq
kateqoriyasının semantik mahiyyətinə danışan şəxsin gerçəklik və ya
qeyri-gerçəklik, işin, hərəkətin mümkünlüyü və zəruriliyi, hərəkətin baş
verməsinin ehtimalı və ya gümanlığı, həmçinin hərəkətin reallaşmasınının
arzu olunmağı, hərəkətin icrasında məcburilik və ya niyyəti nöqteyi166
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nəzərindən rəngarəng münasibətlər daxil edilmişdir.
Semantik sahədə modallıq iki qarşı-qarşıya qoyulan məna tiplərinə
bölünür:
1) gerçəkliyin modallığı;
2) qeyri-gerçəkliyin modallığı.
Öz növbəsində qeyri-reallığın modallığı bir sıra semantik növlərə
ayrılır. Bunlar, əsasən, aşağıdakılardır:
a) zərurilik və məcburilik modallığı (debitiv modallıq);
b) mümünlülük və qeyri-mümkünlük modallığı (potensial modallıq);
c) vadaredici modallıq;
ç) arzu və niyyət modallığı;
e) güman, ehtimal (fərziyyə) modallığı.
Məhz türk dillərində modallığın leksik yolla ifadəsi imkanlarını
modallığın həmin növləri üzrə təsnif etməyi məqsədəuyğun saymışıq.
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Gulbeniz Ismailzade
Modality and its types in functional – semantic sphere
(Modal meanings: main and invariant meanings )
Summary
This article is devoted to research of structural – semantic aspect of
modality in Turkish languages. Lexical expression means and semantic
analysis of modality, being interpreted here as functional – semantic
category have been explained hereby in details. Research shows that,
facilities establishing various modal meanings, by participating in both
absolute and relative functions, determine the components of initial and
invariant meanings in suitable situations in the context. Result of
comparative research shows that, both common and different features are
observed in expression of modal meanings with modal words. Different
features are occurred in connection with use of modal words mostly within
content of complex type sentences.
Гюльбениз Исмайылзаде
Модальность и ее типы в функционально - семантических сферах
(Модальные значения: основная и инвариантная значения)
Резюме
Статья посвящена применению модальности в тюркских языках с
точки – зрения структурно – семантического аспекта. В основном, здесь
нашли широкого изложения семантический анализ и лексические
средства выражения модальности, которая толкуется в основном как
функционально – семантическая категория. Исследование показывает, что
средства, создающие различное модальное значение устанавливает в
контексте, в том числе, в благоприятных ситуациях первичные и инвариатные значения, выступая при этом, не только с абсолютными, а также с
относительными функциями. Результаты сравнительного исследования
показывают, что при выражении модальных значений модальными
словами наблюдаются не только общие, а также различные черты. Различные черты возникают с их употреблением в структуре модальных
слов, а больше всего, в составе предложений различного типа.
Rəyçi:

Təranə Xəlilova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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AXISQA TÜRKLƏRİNIN ANTROPONİMLƏRİ
Açar sözlər: Axısqa türkləri, onomastika, ad, antroponimlər
Key words: Akhysgin turks, onomastic, anthroponymic, names.
Ключевые слова: Ахисгинские турки, ономастика, имя, антропонимы
Onomastik vahidlərin xüsusi bir qrupu antroponimik leksikadır. Bu
xalqın onomastikasında elə şəxs adlarına, soyadlara, nəsil adları və ləqəblərə
rast gəlirik ki, bunlar özünəməxsus cəhətləri, eləcə də bu xalqın əmələgəlmə
tarixi ilə bağlı formalaşmışdır. Quruluşuna görə şəxs adlarını iki qrupa
bölmək olar:
1) Sadə şəxs adları: İlim, Bəhri, Mövlud, Məhlüd, Vətən, Fəzli, Usman,
Xasan və s.
2) Mürəkkəb quruluşlu şəxs adları: Belə şəxs adları iki sözün
birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn: Lətifşah, Abubekir, Balabek, Vəlican,
Şəhmərdan, Gülsara, Bağdaqül və s.
Semantik cəhətdən qadın adlarını bir neçə cür qruplaşdırmaq olar:
1. Planet adlarından ibarət olanlar: Bədriya, Şimşək, Qünəş və s.
2. Metal əşyaların adlarından ibarət olanlar: Altun, Kufə, Furuza və s.
3. Bitki adlarından ibarət olanlar: Lələ /Lalə/, Reyhan və s.
4. Spesifik qadın adları: Taci, Zərənənə, Qülhar, Bilorxala, Mehri,
Şuşa, Nunuş və s.
Kişi adlarını da semantik cəhətdən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
mümkündür:
1. Əşya adlarından ibarət olanlar: Bayraq, Dəmür, Taştan və s.
2. Planet adlarından ibarət olanlar: Şimşək/ Bu ad həm kişi, həm də
qadınlara verilmişdir; Şimşək Dursunov /kişi/, Şimşək Faxlulova /qadın/,
Bədir, Bədirşah və s.
3. Quş adı ilə bağlı kişi adları: Laçin /Türkoğli/, Laçın /Sağrızeli/ və s.
4. Spesifik kişi adları: Köşəli, Bəhri, Meyyar, Vətən, Qınali, İlim,
Toraman, Şəhri, Qoçali, Çəlik, Başad və s.
Bu xalqın antroponimik leksikasının bir hissəsi türk, digər hissəsi isə
ərəb-fars mənşəlidir.
Türk mənşəli şəxs adları çoxluq təşkil edir: Dursun, Taştan, Dəmür,
İşıx, Orman, Balabəy, Türən və s.
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Bununla belə, ərəb-fars mənşəli şəxs adları da müəyyən münasibətlərlə
/xüsusən də, dini münasibətlər/ əlaqədar bu xalqın məişətinə daxil ola
bilmişdir. Bu baxımdan aşağıdakı şəxs adları xarakterik sayıla bilər: Mövlüd,
Məhəmməd, Hüseyn, İlim, İslam, Mikayıl, Bədəl, Ənvər, Heydar, Fərman,
Xalid, Reyhan, Firuza, Mustafa, Ələddin, Osman, İlyas və s.
Şəxs adları leksik-semantik cəhətdən bir neçə cür təsnif olunur:
1. İgidliklə, qəhrəmanlıqla bağlı şəxs adları: Qoçali, Mərdalı,
Qəhrəman və s.
2. Arzu, istək, həsrət mənalı şəxs adları: Murad, Həsrət və s.
3. Əzizləmə mənalı şəxs adları: Vəlican, Sabircan və s.
4. Gözəllik anlayışı ilə bağlı şəxs adları: Qözəl.
5. Vətən anlayışlı şəxs adları: Vətən, Aləm, Dünya. Axısqa türkləri
üçün Vətən məfhumu müqəddəs olduğu üçün şəxs adlarına da belə adları
veriblər. Bu adda Vətənə məhəbbət, Vətənə sevgi duyğuları öz ifadəsini
tapmışdır.
6. Məişət sözləri xüsusiləşərək şəxs adlarına çevrilə bilir. Məsələn,
dəmir - Dəmür, taş - Taştan, altun - Altun, almas - Almaz və s.
Bu xalqın soyadlarında müxtəliflik daha çoxdur. Soyadların
tərkibindəki şəkilçilərə görə bunları iki qrupa bölmək olar:
1. Tipik olanlar;
2. Tipik olmayanlar.
Tipik olanlar -lı, -li şəkilçili və oğli sözünün iştirakı ilə düzələn
soyköklərdir. -lı, -li şəkilçili soyadlar milli xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Məsələn,
Ş.Adıgünlü, Yusifli, Muradli, Şahvələdli və s.
Oğli sözünün iştirakı ilə düzələn soyköklər. Məsələn: İlim Şahzadə
oğli, Müsəddin Seyfəddinoğli və s.
Türk adını, Buntürk adını yaşatmaq üçün Turanşahoğli, Buntürk
/Seyfəddin/, Türkoğli /Laçin/ kimi soy adlardan istifadə olunur.
Buntürk /böntürk/ adı altında qədim oğuz eli, oğuz yurdu nəzərdə
tutulur. Buntürklər - əsas türklər, yə"ni qalın oğuzlardır.
Tipik olan soyadlara nümunə olaraq yer adlarına qoşulan -li şəkilçili
adları da aid etmək olar. Belə təxəllüslərdən biri Adıgünli adlanır. Bu
təxəllüs Adıgün kənd adı ilə əlaqədardır. Adıgün həm də Gürcüstanda
Axısqa türklərinin yaşadığı rayonlardan biridir.
Bu və ya digər təxəllüslər həmin xalqın milli xüsusiyyətlərini əks
etdirir. Həmin təxəllüsün soyad əvəzinə işlənməsini müsbət hal kimi
qiymətləndirmək olar.
"Zazola" da kənd adlarından biridir. Cənubi Gürcüstan ərazisindədir.
Bu addan Zazolali təxəllüsü meydana gəlmişdir.
Kikinet toponimindən Kikinetli təxəllüsü əmələ gəlmişdir.
Entel kənd adından Entelli təxəllüsü yaranmışdır.
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Təxəllüslər təkcə kişilərə məxsus deyil. Axısqa qadınları da bir sıra
təxəllüslərdən istifadə etmişlər: Laşeli təxəllüsü Laşe kəndinin adı ilə
əlaqədardır.
Axısqa türkləri soyadlar əvəzinə ata adından daha çox istifadə edirlər.
Bunun üçün oğli, qızi sözlərindən istifadə olunur.
1) Oğli sözü ilə düzələn ata adları. İlim Şahzadə oğli, Məhəmməd
Paşali oğli, Köşəli Bəhri oğli, Murad Əfət oğli, Cumali Murad oğli,
Müsəddin Seyfəddin oğli, Eyvaz Əməz oğli, Məhəmməd Dərvişoğli, İlyas
Hüseynoğli, Şahbəndər Muradoğli, Alı Sədimoğli və s.
2) Qızi sözü ilə düzələn ata adları: Səriyyə Mirnağı qızi, Səbriyyə
Mizan qızi və s.
Belə ata adları da tipikliyi ilə seçilir.
"İ" - şəkilçili soyadlar da qismən yayılmışdır. Məsələn: Bayram
Muslimi, Əli Səbri.
Axısqa türklərinin antroponimik sistemində şəkilçisiz soyadlar, yalnız
şəxs adından ibarət olan soyadlar da üstünlük təşkil edir. Belə adlar da
spesifikliyi ilə seçilir. Məsələn: Ömər Faiq, Hüseyn Çəlik.
Bu mürəkkəb quruluşlu antroponimlər türk dilinin təsiri ilə
formalaşmışdır. Müasir Türkiyədə belə antroponimlər çoxluq təşkil edir.
Tipik olmayan fars mənşəli -zadə şəkilçili soyadlar az da olsa işlədilir.
Məsələn: Şəfiqəxanım Əfəndizadə.
Soyadlarda interferensiya hadisəsi müşahidə olunur Məsələn:
Azərbaycan dilində, Minəliyev Elmdar ad və soyadı axısqalıların
dilində Binaliyev İlimdar şəklindədir.
Əksər ad və soyadlar Azərbaycan ad və soyadları ilə oxşarlıq təşkil edir.
Lakin son illər türk modelinə uyğun ad və soyadlar formalaşmaqdadır. Məsələn,
Məhəmməd Zəki, Zeynul Yektay, Rza Şahvələd, Nasim Dunmas və s.
Axısqa türkləri Qazaxıstanda da uzun müddət yaşamışlar. Bu
uzunmüddətli məskunlaşma onların ad və soyadlarına da öz təsirini
göstərmişdir. Raxmatullin, Mustafina soyadları axısqalıların Qazaxıstan
ərazilərində tarixən yaşamaları, qaynayıb-qarışmaları ilə əlaqədardır.
Axısqa türkləri adın /şəxs adı/ ixtisar və əzizləmə formalarından çox
istifadə edirlər. İxtisar və əzizləmə formaları aşağıdakı morfoloji
göstəricilərlə əmələ gəlir:
-oş şəkilçisi ilə: İdoş /Hidayət/, Xadoş /Xədicə/, Saboş /Səbriyyə/,
Teloş /Telman/ və s.
-ış4 şəkilçisi ilə: Bunun üçün sözün birinci hissəsi /iki və ya üç səs/
saxlanılır və üzərinə həmin şəkilçi əlavə edilir: İbiş /İbrahim/, Diliş /Dilarə/,
Fatış /Fatimə/ və s. Bu formalara Azərbaycan antroponimik sistemində də
rast gəlinir.
-ir şəkilçisi ilə: Kibir /Kəbirə/, Fikir /Fikriyyə/ və s.
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-ik şəkilçisi ilə: Sürik /Süreyya/, Mizik /Mizayya/, Nazik /Nizami/ və s.
-o şəkilçisi ilə: Sabo /Səbriyyə/, Kibo /Kibriyya/ və s.
Bəzi hallarda sözün ilk iki hecası saxlanılır və heç bir şəkilçi əlavə
edilmir. Məsələn: Fati /Fatimə/, Xədi /Xədicə/ və s.
-at şəkilçisi ilə: Faxat /Fərhad/, Xənzət /Xənzədə/ və s.
Adda baş verən belə hadisələrə, əsasən, Azərbaycan dilinin Naxçıvan
və Ordubad dialektlərində və bəzi türk dili dialektlərində rast gəlmək olur.
Axısqa türkləri hörmət əlaməti olaraq adın sonuna dədə, nənə sözlərini
əlavə edirlər: Məlik dədə, Kibar dədə, Əhməd dədə; Gülcan nənə, Səkinə
nənə, Göyərçin nənə və s.
Ləqəblər axısqalılar arasında çox yayılıb. Ləqəblərlə müraciət dəb
halını alıb. Hər kəsi öz işinə, sənətinə, məşğuliyyətinə görə adlandırmaq əsas
xüsusiyyət kimi diqqəti cəlb edir. Sənətkarlıqla bağlı ləqəblər intensivliyi ilə
seçilir: Davulçu Mərdalı, Davulçu Şahbaz, Qavalçı Əhməd, Zurnaçı
Şəhmərdan, Zurnaçı Əmirşah, Zurnaçı Mehri, müğənni Müdir, müğənni
Nurəddin, müğənni Mikayıl, müğənni Yunis, müğənni Zülfiqar, müğənni
Lətif, müğənni Osman və s.
Bu fakt göstərir ki, Axısqa ellərində sənətkarlar çoxdur.
Axısqa türklərinin antroponimləri nitq hissələri ilə ifadəsinə görə 2
yerə bölünür:
a) ismi antroponimlər;
b) feili antroponimlər.
İsmi antroponimlər adlardan düzəlir: Səbriyyə, Mizan, Dərviş,
Məhəmməd, Şimşək, Nihad, Cabir, Şəhri, Xasan və s.
Feili antroponimlər feillərdən ibarət olur: Bunlar sadə, düzəltmə və
mürəkkəb olurlar.
1) Sadə formada olan feili antroponimlər: Turdi, Tursun və s.
2) Düzəltmə formada olan feili antroponimlər: Yitgin (Qomoroli).
3) Mürəkkəb formada olan feili antroponimlər: Cumaqeldi, Xudaberdi,
Berdişükür, Keldimühəmməd, Dursunmühəmməd, Qurdumurad və s.
Feili antroponimlər bütöv və yarımçıq formalarda müşahidə olunur. Bu
adların həm birinci, həm də ikinci tərəfi feillərdən əmələ gəlir.
1) Birinci tərəfi feildən ibarət olanlar: Berdimurad, Keldiilim və s.
2) İkinci tərəfi feildən ibarət olanlar: Cumaverdi, Tanrıberdi, Dustkeldi
və s.
Axısqa türklərinin antroponimikasına məxsus xüsusiyyətlərdən biri
şəxs adı, ata adı və soyadın əvvəlinə hansı kənddən olmanın göstərilməsidir.
Konkretləşdirmə baxımından bunun əhəmiyyəti çoxdur.
Axısqalı,
Saxanlı,
Abastubanlı,
Pulateli,
Mollakillərdən,
Baxçacigillərdən, Puşukgillərdən, Tellogillərdən, Dabaxgillərdən və s.
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Axısqa türklərinin bir-birinə çox vaxt
adla yox, məhz ləqəblərlə müraciət etmələri qədim magik təsəvvürlərin,
insanı şər qüvvələrdən qorumağa yönəlmiş ad yasağının qalığıdır. Asif
Hacılı “Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti” kitabında onların ləqəblərini
də toplamış və geniş yayılmış ləqəblərə aşağıdakıları nümunə göstərmişdir:
Aprak /tənbəl/, Beç səmə /yelbeyin/, Verasiya /avara, səfil/, Qaraquyruq
/yekəbaş, lovğa/, Şoşi /acgöz/, Hoyrat /eybəcər/, Quduz böcek /əsəbi, çılğın/,
Nakubal /balacaboy/, Paşa /səfil, veyil/, Peçxat /hərfi mənası - köhnə
süpürgə, məcazi mənası əl-ayağa dolaşan adam/, Gecrəvi /dəcəl, zəhlətökən/,
Xınzır /kobud, qara adam/, Tazlax, Filiç boyli /uzun, nazik adam/...
Nəslin mənşəyi çox zaman nəsil adında - taxımlarda təsbitlənir.
Axısqa türklərində nəsil adları - taxımlar soy-kök, peşə-sənət, tarixi
xidmətlər və s. -dən doğur. Hər bir taxımda bir neçə ailə, soyad birləşir.
Məsələn, hal-hazırda Saatlı rayonunun Varxan kəndində yaşayan
Abastubanlı Hacıgillər nəslinə - taxımına dörd soyad (Hüseynov, Akifov,
İbrahimov, Aslanov) aiddir. Axısqa türkləri, əsasən, bu məqsədlə - gil və -lar
2
morfoloji göstəricilərindən istifadə etmişlər.
20-ci yüzilliyin əvvəlindən yeni nəsil adları - soyadlar meydana çıxmış,
məşhur ziyalı nəsilləri olan Nemanzadələr, Pepinovlar, Emilzadələr və
başqalarının yeni tipli taxımları bütün Qafqaza yayılmışdır.
Soyadların assimiliyasiyası tarixi bir prosesdir. Bu proses bir sıra
səbəblərlə və sosial amillərlə bağlıdır. Soyadların assimiliyasiyasına iki amil
təsir göstərir: a) linqvistik amillər; b) sosial amillər. Linqvistik amillərin
təsiri müsbət və mütərəqqi təsirdir. Bu istiqamətdə daha çox milli soykökə
qayıdış ifadə olunur. Soyadlar bu zaman milliləşdirilir, həmin dilin
özünəməxsus qayda-qanunlarına uyğunlaşdırılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, türkdilli soyadlarımız əsrlər boyu
assimiliyasiyaya məruz qalmış, xalqın xəbəri olmadan bu adlarda müəyyən
əməliyyatlar aparılmış, zorakı təsir millətin mənəviyyatına, tarixi-etnik
mədəniyyətinə, milli varlığına hopmuşdur.
Ədəbiyyat
1. http://www.axiska.narod.ru/3.10.1..htm
2. Şamil Qurbanov. "Vətən eşqi" qəzetində "Məhsəti türkləri” məqaləsi.
3. Əlipaşa Ənsarov. Ahıska türkləri. – Bakı. Azərnəşr, 1996
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Тарана Халилова
Антропонимы ахысгинских турков
Резюме
Особую группу ономастических единиц составляет антропонимическая лексика. В ономастике этого народа встречаются такие
личные имена, фамилии, клички, родовые имена, которые связаны
своеобразными чертами, а также с историей формирования этого народа. Одну часть антропонимической лексики этого народа составляют
слова тюркского, а другую часть
арабо-персидского происхождения.Большинство личных имен тюркского происхождения: Дурсун,
Орман, Таштан, Ишых и т.д. . В связи с некоторыми отношениями, в
том числе и религиозными, в ономастику этого народа вошли и личные
имена арабо-персидского происхождения: Ислам, Мухаммед, Гусейн и
т.д.. Некоторые имена и фамилии схожи с азербайджанскими. В последние же годы в антропонимике ахысгинцев формируются имена и
фамилии тюркского моделя: Зейнул Ектай, Насим Дунмас и т.д..
Tarana Khalilova
Anthroponyms of the Akhysgin Turks
Summary
A special group of onomastic units is the anthroponymic vocabulary. In
the onomastics of this people there are such personal names, names,
nicknames, generic names, which are associated with peculiar features, as
well as with the history of the formation of this people. One part of the
anthroponymic vocabulary of this people is the words of the Turkic, and the
other part of the Arab-Persian origin.Most personal names are of Turkic
origin: Dursun, Orman, Tashtan, Ishikh, etc. . In connection with some
relations, including religious ones, personal names of Arab-Persian origin
have entered the onomastics of this people: Islam, Mohammed, Huseyn, etc.
Some names and surnames are similar to Azerbaijani. In recent years, the
names of the Turkic model have been formed in the anthroponym of the
Ahisgins: Zeynul Ektai, Nasim Dunmas, etc.
Rəyçi:

Vəfa Allahverdiyeva
filologiya elmləri namizədi, dosent
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ГАСЫМОВА ГЮНЕЛ
ADU
ПЕРЕВОДЧИК И ПЕРЕВОД
Açar sözlər: peşəkar etika, tərcüməçinin prinsipləri, dil təcrübəsi
Ключевые слова: профессиональная этика, принципы переводчика,
языковая компетенция
Key words: professional ethics, translators principles, language experience
Профессиональная этика занимает важное место в переводческой
деятельности – ведь эта профессия связана, прежде всего, с передачей
информации, а не со сферой обслуживания, как считают некоторые.
Следует четко уяснить, что переводчик несет полную ответственность
за адекватность сведений проходящих через него
Переводчик (основное правило профессиональной этики перевода) – не должен разглашать информацию, обладателем которой становиться. Oн должен – желательно установить доверительные отношения с теми, на кого работаешь.
– по возможности, не добавлять от себя (не выходить за рамки
сказанного), воздерживаться от комментариев и выражения своей точки
зрения, не опускать без нужды часть информации.
– в случае необходимости пояснить особенности национального
характера, менталитета, традиций и культуры.
Моральные принципы переводчика определение того, что можно
и чего нельзя переводчику, — задача не такая уж простая. [1]
Понятие этичного переводчика включает в себя не только
вежливость, воспитанность и политкорректность по отношению к
другим людям, но и объективное отношение его как исполнителя к
своим профессиональным обязанностям. Вместе с тем не стоит путать
понятие переводческой этики с правилами работы с исходным текстом
при оказании услуги письменного перевода. Например, вряд ли будет
правомерным присовокупление к понятию этики переводчика
обработки встречающихся в исходном тексте вставки или цитаты на
другом языке [10,74].
Соблюдение этических норм в ситуации перевода существенно
влияет на результат. Поскольку устный перевод - это работа в прямом
контакте с людьми, от переводчика, прежде всего, требуется
соблюдение норма этики общения, оно входит почти в любую
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профессиональную этику. Значит, переводчик должен в полной мере
обладать умением себя вести, быть воспитанным человеком.
Моральные принципы переводчика касались в первую очередь его
отношения к собственному труду и затрагивали качество его работы.
Опосредованно с теми же проблемами связаны общечеловеческие нормы
поведения переводчика в ситуации перевода [1,35].
Переводчики выполняют перевод текста на определенный язык
тщательно и объективно, без пропусков и дополнений, учитывая
вариации и особенности, как языка источника, так и целевого языка, а
также сохраняя значение и стиль языка текста-источника. Переводчикам необходимо разбираться в особенностях и нюансах различных
культур, а также с уважением относиться к лицу (-ам), которым они
предоставляют услуги. Переводчикам запрещено распространять любую информацию, связанную с их рабочими обязанностями, в том числе, но не ограничиваясь, информацию, полученную при работе с документами, а также с другими письменными материалами.. Переводчикам запрещено публично обсуждать или сообщать информацию, которую они узнали при переводе текста, а также высказывать
о ней свое мнение, даже в том случае, если такая информация не обозначена как конфиденциальная. Переводчики должны оставаться
нейтральными и объективными. Переводчики не должны допускать
дискриминацию по половому признаку, инвалидности, расовому признаку, цвету кожи, происхождению, возрасту, социально-экономическому статусу или образованию, а также религиозным или политическим убеждениям. Переводчики точно и в полной мере подтверждают свою сертификацию, обучение и опыт. Переводчики должны
быть пунктуальны, соответствующим образом подготовлены к работе,
а также носить надлежащую одежду, чтобы в конкретной ситуации не
отвлекать внимание других лиц. Переводчики не дают консультации,
советы, а также не высказывают личное мнение лицам, которым они
предоставляют услуги устного/письменного перевода(4)
Досадные промахи, сделанные по причине незнания особенностей
другой культуры, могут испортить отношения между деловыми партнерами, а иногда и сорвать сделку или переговоры. Переводчикпрофессионал обязательно обратит внимание на невыполнение требований делового этикета, особенно если привлечь его уже на этапе
подготовки к визиту. Именно профессионализм переводчика является
тем плечом, на которое можно опереться при организации визита
зарубежного партнера. Переводчик-профессионал должен также знать
темы, с которых начинается коммуникация. Так, переговоры с
англичанами следует начинать с нескольких фраз о погоде, с амери176
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канцами — с формулировки миссии фирмы, с японцами — с изложения
стратегического плана. Если в ходе переговоров возникает пауза,
переводчик не вправе заполнять ее по собственному почину, даже с
благими намерениями. Иногда неопытный переводчик использует
паузу, чтобы еще раз повторить предыдущее высказывание. Это
категорически не допускается! Нельзя также сокращать высказывание,
изменять синтаксис фраз говорящего.
У некоторых людей способность «естественного» перевода от
природы развивается до такой степени, что они могут выступать в
качестве профессиональных переводчиков, создавая на одном языке
высказывания и тексты, коммуникативно равноценные высказываниям
и текстам на другом языке. В большинстве случаев «естественный»
перевод оказывается весьма приблизительным, не отвечающим
требованиям, предъявляемым к профессиональному переводу, и для
достижения профессионального уровня требуется формирование особой переводческой компетенции, создаваемой либо целенаправленным
обучением, либо длительной практической деятельностью. В процессе
создания профессиональной переводческой компетенции формируется
своеобразная языковая личность, которая обладает рядом отличий от
«нормальной», непереводческой личности. Эти отличия выявляются во
всех главных аспектах речевой коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техническом. И прежде чем говорить об особенностях компетенции переводчика, необходимо кратко охарактеризовать эти аспекты любой коммуникации, независимо от того, осуществляется она с помощью одного
языка или является двуязычной. Каковы же условия успешной коммуникации [3,319)
Языковая компетенция – понятие, введенное в рамках генеративной лингвистики (см. Лингвистика генеративная) для описания
владения языковыми средствами носителем языка. Указанному
направлению присуще убеждение в том, что знание языка есть, прежде
всего, свойство субъекта и может быть описано в ментальных терминах. Более точно это означает, что знание языка выражается в способности говорящего продуцировать осмысленные предложения.
Такое знание языка отдельным человеком составляет его языковую компетенцию, которая с большей или меньшей полнотой отражает
совокупность языковых средств, которыми пользуются члены его
языкового коллектива. Чем выше языковая компетентность человека,
тем более успешно он может участвовать в различных видах
вербальной коммуникации [3, 320].
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Основная функция языка – коммуникативная , поскольку назначение языка – служить орудием общения, обмена мыслями, информацией
и т.д. Язык не только средство обмена мыслями, но и средство формирования мыслей. Поэтому, вторая его центральная функция – мыслеформирующая. Например, великий немецкий языковед Вильгельм фон
Гумбольд (1767-1835), гениальные продуктивные идеи которого до сих
пор разрабатываются в языкознании, называл язык «образующим органом мысли» [8].
Совокупность связей между знаками в системе языка составляет
структуру этого языка []. Под структурой следует понимать единство
разнородных элементов в пределах целого. Язык отличается сложностью и противоречивостью структуры. Так, процесс речевого общения может быть представлен в двух планах: план говорения и план слушания. Они совершенно не похожи друг на друга, а точнее, зеркально
противоположны: то, чем кончается процесс говорения, является
началом процесса слушания. То, что производит говорящий, образует
артикуляционный комплекс, то, что улавливает и воспринимает
слушающий, образует акустический комплекс. Физически эти процессы
не равнозначны. Однако в акте речи эти два комплекса образуют
единство, это две стороны одного и того же объекта. Произнести слово
и услышать слово – это с точки зрения языка одно и то же. Отождествление говоримого и слышимого обеспечивает правильность восприятия, без чего невозможно достигнуть и взаимопонимания говорящих. Для правильного восприятия необходимо, чтобы оба
собеседника владели теми же артикуляционно-акустическими
навыками, т.е. навыками того же языка. Но акт речи не исчерпывается
восприятием. Следующий этап – понимание. Оно может быть
достигнуто только в том случае, если говорящие соотносят слова и
значения одинаково, т.е. говорят на одном языке. Так, русское слово
«табак» по-турецки соотносится со значениями «блюдо», «лист
бумаги» [16].
Языковые единицы используются для речевой коммуникации в
самых различных сферах общения. Отдельные сферы общения могут
отличаться тем, что в них преимущественно употребляется определенный
набор языковых единиц, которые менее регулярно используются в других
сферах или вообще отсутствуют в них. Языковые единицы, входящие в
такие наборы, считаются принадлежащими к определенному функциональному стилю. Совокупность людей, пользующихся для общения
одним и тем же языком, называется языковым коллективом. Языковой
коллектив неоднороден. Члены языкового коллектива (носители языка),
живущие в разных географических районах, могут пользоваться
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разновидностями языка (территориальные варианты и диалекты),
различающимися рядом лексических и грамматических особенностей.
Определенные особенности могут существовать и в речи людей,
принадлежащих к разным социальным или профессиональным группам
(социальные и профессиональные диалекты). На выбор и характер
употребления языковых единиц в речевой коммуникации оказывает
влияние обстановка (ситуация) общения и взаимоотношения участников общения (коммуникантов), их ролевые функции (старший и
младший, кондуктор и пассажир, продавец и покупатель и т.п.).
Особенности использования языка в соответствии с ситуацией и
ролевой функцией составляют определенный речевой регистр (торжественный, официальный, повседневный, интимный) [4].
Общение людей с помощью языка осуществляется весьма
своеобразным, сложным путем, и достаточное владение языком – это
лишь одно из условий коммуникации. Информация, которая передается
через знания языковых единиц, составляющих высказывание, служит
лишь сигналом, позволяющим сделать заключение о глобальном
содержании передаваемого сообщения. Это – часть, часть заменяющая
целое, подобно стилистическому приему, который именуется
синекдохой («10 голов скота»). Коммуниканты дополняют собственно
языковое содержание высказывания информацией, которую они
извлекают из обстановки общения и предыдущего опыта и знаний о
мире («фоновых знаний»). Например, одна и та же фраза «Сегодня
холодно» может означать в разной ситуации и для разных собеседников
«Оденься потеплее», «Разожги камин», «Сегодня мы не пойдем
гулять», «Впусти собаку в дом» и многое другое [3, 322].
Коммуникативная компетенция может быть формализованной и не
формализованной. Формализованная коммуникативная компетенция набор более или менее строгих правил, обычно корпоративных, к
общению. Обычно этот набор требований оформлен в виде документа,
может выступать частью корпоративной культуры. Не формализованная
коммуникативная компетенция опирается на культурные особенности
той или иной социальной группы людей. Не бывает, по определению,
"коммуникативной компетенции вообще". В одной среде, по отношению
к одной социальной группе человек может проявлять высокую
коммуникативную компетенцию. В другой среде, по отношению к
другой социальной группе это может быть не так. Рассмотрим пример.
Предположим, есть абстрактный строитель-прораб. Будучи в своем
коллективе, с помощью обсценной лексики и хорошо зная коллег он
может весьма эффективно управлять подчиненными. Попав в другую
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среду, например в среду ученых, он может заметить, что его коммуникативная компетенция близка к нулю [5].
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Interpreter və tərcümə

Günel Qasımova

Xülasə
Peşəkar etika tərcüməçilikdə çox mühüm rol oynayır. Tərcüməçi
tərcümə etdiyi materialı heç bir hlda yaymamalı, mənaya xələl gətirəcək heç
bir əlavələr etməməlidir. Tərcümə zamanı etik normalara əməl olunma
nəticədə özünü göstərir. Şifahi tərcümədə birbaşa insanlarla kontakt
(ünsiyyət) qurulduğu üçün tərcüməçi ünsiyyətin bütün etik normlarına riayət
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etməlidir. Tərcümə olunan dilin mədəniyyətinə aid buraxılan hər hansı bir
səhv partnyorlar arasında anlaşılmazlıq yarada, hətta bəzən razılaşmanın
ləğvinə səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən peşəkarlıq çox mühüm rol
oynayır. Peşəkar tərcüməçi tərcümə etdiyi dillə hərtərəfli tanış olmalıdır.
Bəzən isə qeyri-peşəkar tərcümələrlə qarşılaşırıq, bu tərcümələrdə
“tərcüməçi” demək olar ki heç bir tərcümə prinsiplərinə riayət etmir, mətnin
dəqiq tərcüməsini deyil ümumi məzmununu oxucuya çatdırmağa çalışır.
Belə tərcüməçilər unudurlar ki, tərcüməçilik kifayət qədər ciddi və çətin
sənətdir. Bunun üçün yüksək dil bilikləri və dil yaradıcılığına, zəngin
dünyagörüşünə malik olmaq mütləqdir.
Translator And Translation

Gunel Kasimova

Summery
Professional ethics plays great role in translatorschip. Translator must
not distribute the translated material in no way and make additions that may
affect original meaning. Observance of ethical standards during translation
speaks for itself as a result. Interpreter should observe all ethical standards of
verbal communication during interpretation because of direct communication with people. Any mistake in culture of the translated language may
create misunderstanding between partners and even lead to cancellation of
the agreement. Therefore, professionalism plays a great role. Professional
translator should be thoroughly familiar with the translated language.
Sometimes we encounter with non-professional translations, translator
almoust doesnt follow translation principles herein, tries to bring the reader
general content, not accurate translation of the text. Such translators forget
that translatorship is quite seriose and difficult profession. It is important to
have high language skills and linguistic creativity, rich world outlook.
Rəyçi: professor Ə.B.Qubatov
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Azərbaycan dilinin mifoloji leksikası zəngin semantik xüsusiyyətləri
ilə seçilir. Dilin qədim qatına aid olan mifonimlər zaman-zaman müxtəlif
məna dəyişmələrinə uğramış, bəzi sözlər mənaca genişlənmiş, bəzi sözlər
mənaca daralmış, bəzi lüğət vahidləri struktur dəyişikliyə uğramış, müxtəlif
məna çalarları qazanmış, bəzi mifonimlər məzmununu itirərək arxaikləşmiş,
bəzi sözlər isə yeni mənada lüğət vahidi kimi sabitləşmişdir.
Müəyyən semantik qrupa daxil olan söz müəyyən məna dəyişmələrinə
uğraya bilər. Bu zaman sözlər öz əsas mənasını itirərək başqa leksiksemantik qruplara daxil olan sözlərlə əlaqələnə bilər.
Çoxmənalılıq hadisəsi leksik vahidlərin mənaca inkişafı nəticəsində
yaranır. Müasir dilçilikdə çoxmənalılıq və ya polisemiya semantik universali
kimi qiymətləndirilir (8, 267).
Sözün ilkin həqiqi mənasının mənaca genişlənməsi, daralması nəticəsində yeni mənaların yaranması çoxmənalılığı törədir. Dildə yalnız bir
mənası olan sözlər də mövcud olur. Belə sözlərə terminləri nümunə
göstərmək olar. Lakin təkmənalı sözlərə ümumişlək sözlər arasında da rast
gəlmək olur. Lüğət tərkibindəki sözlərin böyük bir qrupu çoxmənalı sözlər
sırasına daxil olur. Bu zaman sözün eyniliyi pozulmur. Bir söz mənaca
genişlənərək müxtəlif mənalarda işlənir. Hər bir söz müəyyən semantik
əlamətlərin və ya sistemlərin toplusudur. Nitq prosesində sözlər çoxlu əşya
və hadisələri işarə edə bilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, çoxmənalı
sözlərin mənaları ümumi semantik əsasa malikdir. Törəmə mənalar ilkin
məna ilə bağlı olur. Ona görə də sözün çoxmənalılığı onun həqiqi və məcazi
mənalarının mövcudluğu ilə əlaqələnir. Məcazi məna həqiqi mənadan
törəyir. Bu əlaqə itirildikdə bu çoxmənalılığın da itirilməsinə, yeni sözün –
omonimin formalaşmasına səbəb olur. Məna dəyişmələrinin özlərinin də
sabitləşmiş yolları vardır.
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Elə lüğət vahidləri vardır ki, öz həqiqi mənasına görə mifonim
sayılmasalar da, işlədilməsinə görə və ya mifoloji mətnlərdə qazandığı yeni
mənaya görə mifonim kimi dəyərləndirilə bilir. Başqa sözlə desək, sözün
mürəkkəb semantik strukturunu təşkil edən semlərdən biri və ya bir neçəsi
mifologiya ilə, mifoloji anlamla bağlanır, bu mənasına görə mifonimlər sırasına
daxil olur. Bu baxımdan deyə bilərik ki, mifoloji düşüncənin ifadəsində
çoxmənalılıq hadisəsinin, polisemiyanın da özünəməxsus yeri vardır. Mifoloji
mətnlərlə tanışlıq belə sözlərin çoxluq təşkil etdiyini göstərir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində yol sözünün həqiqi və məcazi
mənaları on məna qrupuna ayrılmışdır. Yol sözü ilkin həqiqi mənasına görə,
«gediş gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer»
mənasını verir (1, 551).
Qədim türk təfəkküründə yol sözü həm də mifoloji məzmuna malik
olmuşdur. Ayrı-ayrı dillərdə yol / jol / zol və s. variantlarında işlənən bu söz
həm də metaforik bir məna qazanmış, «xeyir», «uğur» anlamında işlənmişdir. Müxtəlif türk dillərində bu söz «xeyir, uğur, mübarək, qutlu, xoşbəxt» mənalarını qorumaqdadır (6, 217-219).
«Kitabi-Dədə Qorqud»da «sırtı yoluk Bozqurd» ifadəsindəki yoluk
sözünün «üzü nurlu», «üzü mübarək» mənasında işlənməsi də onun daha
qədim çağlarla bağlı mifoloji məzmunu ilə bağlıdır. Azərbaycanlılar arasında
yuxuda saç hörməyin, xalça görməyin yol kimi mənalandırılması da bu
sözün qədim mifoloji məzmunu ilə bağlıdır.
Göy sözü əsas mənasına görə «səmada, yer üzünün üzərində mavi bir
qüvvə kimi görünən fəza, boşluq» mənasındadır. İkinci mənaya görə bu söz
«dini təsəvvürlərə görə, Allahın, mələklərin, hurilərin olduğu yer» kimi
qiymətləndirilir (2, 190). Lakin qədim türk mifoloji düşüncəsinə görə, göy
Tanrının simvolu kimi qəbul edilmiş və dünyanın sahibi kimi qiymətləndirilmişdir (7, 66). Qədim türk mifoloji düşüncəsinə görə, göylə yer
əvvəllər bir-birinə daha yaxın olmuş, bir vəhdət təşkil etmişdir. Göyün ayrıca
bir qatı vardır ki, orada yerin və göyün yaradıcısı, göy tanrısı yaşayır. Türk
təsəvvürünə görə, göy təkcə bir maddi-aləm deyil, həm də mənəvi diniruhani mahiyyətlidir.
Müasir Azərbaycan dilində yel sözü həqiqi mənasına görə «külək»
mənasını verir. Azərbaycan dilində bu söz omonim xarakterlidir, «revmatizm
xəstəliyinin adı» mənasına da malikdir. Çox zaman yel xəstəliyi şəklində işlənir.
Sözün bu mənası onun qədim mifoloji məzmunu ilə bağlıdır. Bəzi türk
xalqlarında yel «bədxah ruh» mənasında işlənir (6, 175). M.Kaşğari lüğətində
yel «cin», «cin vurma» mənasında (4, 147), həmin kökdən törəyən yalvı / yelvi
sözü isə «cadu», «ovsun», «sehr» anlamlarında verilmişdir (4, 35). Qədim türk
düşüncəsinə görə, yel insan vücuduna sirayət edən şər ruh kimi qəbul edilir,
insanın bədənindəki yel ağrıları da bu ruhla əlaqələndirilirdi.
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Azərbaycan dilindəki saç sözü insanın başında bitən tük mənasında işlənir. Mifoloji baxımdan saç sözü artım, bolluq rəmzi kimi dəyərləndirilir.
Bir sıra mifoloji obrazların saçlı, tüklü kimi təsvir edilməsi, ayrı-ayrı
zamanlarda saçın vurulmasının, qırılmasının mərasim xarakterli olması,
insanın canının saçında da ola bilməsi inamı bu sözün qədim mifoloji məzmunu ilə bağlıdır.
Müasir Azərbaycan dilində od sözü, I «yanan bir şeydən çıxan işıqlı
qazlar»; «atəş», II «Çox bərk isti», III məc. «qızartı, qırmızılıq, hərarət», IV
məc. «ev, ailə, ocaq, tüstü» mənalarında qeyd olunur (2, 436-437). Sözün
axırıncı mənası onu ocaq sözü ilə bağlayır. Bu baxımdan od sözü həm də
mifoloji məzmunludur. Od qonşusu ifadəsinin «yaxın, qapı bir qonşu»
mənası da bu sözün mifoloji mənası ilə bağlıdır. Sözün «tonqal», «soba»
mənaları da vardır.
Od-ocaq sözləri qədim türk təsəvvürlərinə görə, həm də mifoloji
məzmunludur. Ocaq sözünün müasir Azərbaycan dilində həm «pir» mənası,
həm də, «ev», «eşik», «yurd» mənaları sözün qədim mifoloji məzmunu ilə
bağlıdır. «Ocağın sönməsin» ifadəsi, ocaq əyəsini doyurmaq üçün ocağa ət
atılması, azar-bezarı tökmək üçün odun üzərindən atlanılması sözün qədim
semantikası ilə bağlıdır. Mifoloji mətnlərdə od mədəni qəhrəman tərəfindən
oğurlanıb insanlara çatdırılır. Bəzən odun tanrının özü, bəzən isə tanrının
oğlu tərəfindən insanlara verilməsi qeyd olunur. Dörd ünsürdən biri olan od
bir sıra xalqlarda müqəddəs sayılmış, oda böyük sayğı göstərilmiş, odun
insanı sağlamlaşdırmaq, xəstəlikdən qorumaq gücünə malik olmasına
inanılmışdır. Azərbaycanlıların mifoloji inamlarına görə, ocağa tüpürmək,
üstünə su tökmək, ya da ayaqlayıb söndürmək olmaz. Yoxsa ocaq sahibinin
acığına gələr, adama zərər vurar (3, 139). Başqa bir inama görə, ocağa su
tökəndə gərək bismillah deyəsən, yoxsa cinlər səni vurar (3, 176).
Göründüyü kimi, bir sıra sözlərə təkcə bugünkü Azərbaycan dilinin
lüğət vahidi kimi yanaşdıqda onun mifoloji məzmunu açılmır. Sözün qədim
çağlardan gələn mifoloji məzmununu açmaq üçün ayrı-ayrı türk dillərinə,
qədim türk dilinə, dialekt və şivələrə müraciət etmək, sözün gizli məna
qatlarını açmaq üçün qədim inam və inanclarla bağlı ifadələrə, miflərə,
mifoloji mətnlərə diqqət yetirmək lazım gəlir. Sözün mifologiya ilə bağlı
qədim məna çalarları mifoloji mətnlərdə qədim adət və ayinlərlə bağlı
ifadələrdə, folklor nümunələrində qorunub saxlanılır. Tədqiqatçılar
göstərirlər ki, qəhrəmanlıq eposlarının yaranmasında qədim qəhrəmanlıq
nağıllarının böyük rolu olmuşdur (5, 443). Azərbaycan sehrli nağıllarında
mifoloji düşüncə tərzi, mifoloji obrazlar bu gün də yaşamaqdadır.
Mifoloji mətnlərdə mifoloji təsəvvürlər özünün aydın, yığcam ifadəsini
tapır və sözün mifoloji düşüncə ilə bağlı semantikası məhz bu mətnlərlə
açılır. Mifoloji mətnlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Quruluşuna görə
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mifoloji mətnləri xarakterizə edən onların sadə strukturlu olmasıdır. Mifoloji
mətnlər gerçəklik haqqında ilkin təsəvvürləri ifadə edir və gerçəkliyin özü
kimi qavranılır. Mifoloji dünya modeli ayrı-ayrı mifoloji mətnlərdə dağınıq
şəkildə ifadə olunur. Həmin modeli bütövlükdə görmək üçün mifoloji
mətnlərə də vahid bir sistemin tərkib hissəsi kimi yanaşmaq lazımdır. Buna
görə də Azərbaycan dilindəki mifonimlərə təkcə bugünkü Azərbaycan
dilinin lüğət tərkibində işləndiyi, ayrıca lüğətlərdə təsbit olunmuş
mənalarında deyil, daha geniş mənada yanaşmaq, onların daha qədim
mifoloji dünyagörüşü, ibtidai təsəvvürlərlə bağlı mənalarını üzə çıxarmaq
lazımdır.
Müasir Azərbaycan dilindəki ox sözünün izahlı lüğətdə beş mənası
qeyd olunur. Qədim silah növü olan ox-yay türklərin mifoloji təsəvvüründə
həm də «ana bətni» mənasını verən Umay ananın bir simvolu kimi verilmişdir. Azərbaycan dilində ox və yay özünün mifoloji məzmununu demək
olar ki, itirmişdir. Bir sıra türk xalqlarında ox-yayın şər ruhlardan qoruması
haqqında fikirlər var. Körpə uşaqların başının üstünə ox qoyulması da
bununla bağlıdır. Belə bir fikir var ki, Umay ana bu oxları bədxah ruhların
üzərinə yağdırar, uşaqları qoruyarmış.
Bəzi türk xalqlarında ox həm də toy mərasimi ilə bağlanır. Bəyin qız
evinə ox atması «qızı aparmağa gəlməsi» kimi mənalandırılır. «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanlarında Beyrəyin öz gərdəyini atdığı oxun düşdüyü yerdə
qurması, bunun oğuzlarda bir adət olmasının söylənilməsi də qədim mifoloji
təsəvvürlərlə bağlıdır. Oxun arxaik semantikası, mifoloji məzmunu özünü
daha çox şamanizmdə göstərir. Ox-yayla fala baxmış, qamlıq etmiş, yağış
yağdırmışlar. Şamanizmə görə, ox Tanrı tərəfindən göndərilən, bədniyyətli
ruhlarla mübarizə aparmağa xidmət edən bir silahdır.
Müasir Azərbaycan dilində at sözü ilkin nominativ mənasına görə
«qoşulan və ya minilən ev heyvanı» mənasını bildirir. Qədim türklərin
həyatında atın xüsusi rolu olmuşdur. Köçəri türkün ömrü at üstündə
keçmişdir. Buna görə də at haqqında mifoloji təsəvvürlərlə bağlı müxtəlif
fikirlər formalaşmışdır.
Azərbaycanlılar arasında yuxuda at görmək indi də murada çatmaq,
ucalmaq kimi yozulur. Türk xalqlarında atın mifoloji semantikası ilə, at kultu
ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Evin qabağında bağlanılan at guya həmin evə
uğur gətirir, at nəfəsi xəstəlikləri sağaldır. Evlərin damı üzərində atın
kəlləsinin asılması da onların bəd ruhlardan qoruma funksiyasına malik
olduğunu göstərən inanclarla bağlıdır. Atın quyruğunu kəsmək türklərdə
matəm əlaməti sayılmışdır. Bədheybət və ya çəlimsiz atlar demonik ruhlarla
bağlanmışdır. Bəzi nağıl qəhrəmanlarının üç ayaqlı, demonik görünüşlü
atlarla o dünyaya səfəri də qədim təsəvvürlərlə bağlıdır. Qam-şamanların
ayin zamanı atlardan yardım istəmələri də sözün əski semantikası ilə
185

Filologiya məsələləri, №4, 2017

bağlıdır. Azərbaycanlıların mifoloji inamlarına görə, bağı bədnəzərdən
qorumaq üçün ya at, ya da it kəlləsini payaya keçirib bağa qoyarlar (3, 153).
Daş sözü lüğətdə ilkin lüğəvi mənasına görə «təbiətdə parçalar və ya
böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk
cisim (süxur)» kimi izah olunur (1, 42).
Qədim türklərdə daş sözü müxtəlif mifoloji dünyagörümünü ifadə edən
leksik vahiddir. Müxtəlif xalqların əfsanə və rəvayətlərində daşadönmə
motivindən geniş şəkildə istifadə olunur. Göydən düşən daşın müqəddəsliyi,
xeyir-bərəkət gətirəcəyi də əski inamlardandır. Yağış daşı, çay daşının yağış
gətirəcəyinə inam da müxtəlif mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Daşların
şəfaverici gücə malik olmasına, azar-bezarı götürməsinə inanılmışdır. Bu söz
Azərbaycan dilində daş-qaş şəklində, qiymətli daşlara verilən ad şəklində də
işlənir və belə daşların magik gücə malik olmasının izləri indi də müxtəlif
inam və inanclarda özünü göstərir. Daş pirlər övlad istəyən qadınlara
uşaqvermə gücünə malik olan müqəddəs ocaqlar kimi qəbul edilərdi. Uşaq
istəyən qadınların qaya altında yatması, qarnını daşa sürtməsi, deşik daşların
ortasından və ya daş qoçların altından keçməsi də qədim inanclarla bağlıdır.
Çox zaman qeyri-adi görünüşlü daşlara tapınmış, onların mistik gücə malik
olmasına inanmışlar. Daşların bu qeyri-adi görünüşü onların o biri aləmlə
bağlılığı inamını göstərir.
Qılınc türklərin qədim silah növlərindən birinin adıdır. Türk savaş
sənətində bu silahın xüsusi yeri var. Buna görə bu silah müqəddəs sayılmış,
qorunmuş, saxlanılmış, nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. Bir inama görə, Atilla
tanrı qılıncını tapdıqdan sonra fatehə çevrilmişdir. Bu gün yaponların qılınca
olan münasibəti qədim türklərin qılınca olan münasibəti ilə səsləşir. Qılıncın
öz ruhunun olduğuna inanmışlar. Hunlarda ruhlardan birinin adı «qılınc»
anlamı ifadə etmiş və bu ruha xüsusi sayğı ilə yanaşılmışdır. Azərbaycanlılar
arasında da qılıncın magik gücünə inanılmışdır. Sehrli nağıllarda qəhrəmanın
belindən açılan qılınc onun gücdən düşməsinə səbəb olur. Bu isə qılıncın
qəhrəmanın canı, ruhu kimi qəbul edildiyini göstərir. Koroğlunun misri
qılıncı göydən düşmüş ildırım parçasından hazırlanır, mifoloji baxımdan
ilahi başlanğıcla əlaqələndirilir, buna görə də qeyri-adi kəsərə, gücə malik
olur. Azərbaycanlılar arasında qılınca and içmək geniş yayılmışdır. «KitabiDədə Qorqud»da oğuz igidləri and içərkən «qılıncıma doğranayım» –
deyirlər. Bu isə qılıncın öz ruhunun olması haqqında ilkin inamlardan süzülüb gəlir.
Su müxtəlif mifoloji sistemlərdə ilkin yaradılışla bağlı bir anlayışı
bildirir. Suyun ilkinliyi, demək olar ki, əksər xalqların mifoloji sistemlərində
öz ifadəsini tapmışdır. Qədim inamlara görə, dünyanın özü ilkin sudan
yaranmışdır. Azərbaycan mifoloji mətnlərində də biz bunu görürük.
Fikrimizcə, tədqiqatçılar bu mifoloji mətnlərdə dünyanın yaranmasının
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Allahın adı ilə bağlanmasını sonrakı islam təsiri ilə bağlamaqda haqlıdırlar. Qədim türk inanclarında sonsuz qadınların sudan övlad diləməsi də bununla bağlıdır. Mənbələr göstərir ki, bu inanc azərbaycanlılar arasında da geniş yayılmışdır.
«Kitabi-Dədə Qorqud»da «su haqqın üzünü görüb» − deyilir. Ölümdən qaçan
Dədə Qorqud ölümsüz hesab etdiyi suyun üzünə sığınır. Azərbaycanlıların
demonoloji görüşlərində su əyələri çox üstün gücləri olan əyələrdir.
Ağac – türk etnik mədəni sistemində başlıca yer tutan mifoloji
məzmunlu leksik vahidlərdən biridir. Türk tanrıçılıq sistemində ağac Tanrının rəmzlərindən biri kimi qəbul edilmiş, yaradılış aktı ilə bağlanmışdır.
Altay türklərinin mifoloji görüşlərinə görə, insan yaranandan ilk qayın ağacı
da Umay ana ilə birlikdə yerə enmişdir. Qədim türklər hər bir ağacın canlı
varlıq olduğuna inanmış, ağaca tapınmış, ona qurban kəsmişlər. Azərbaycanlıların inamına görə, dədə-baba ruhları görümündə hər hansı bir
ağacın kəsilməsi qadağan sayılmışdır. Qızılbaşlar ağacı müqəddəs saymış,
ona baş endirmiş, görklü ağacların olduğu yerdə qurban vermişlər, «Dədə
Qorqud»da «qaba ağacın kəsilməsin» ifadəsi var. Ağacın bolluq, bərəkət,
yaşıllıq mənbəyi olması qədim türklərin mifoloji düşüncəsində onun həyatın
başlanğıcı, tanrının özü kimi rəmzi anlayış ifadə etməsinə səbəb olmuşdur.
Astana – Azərbaycan dilində «kandar», «qapının ağzı», «qapının
çərçivəsinin alt hissəsi» mənalı leksik vahiddir. Bu baxımdan astana eşiklə
ev arasında bir sərhəd kimi qəbul edilə bilər. Eşikdən evə giriş üçün astananı
keçməlisən. Məhz bu xüsusiyyət mifopoetik təsəvvürlərə görə, astananı
təbiət, mədəniyyət qarşılaşdırmasının obyektinə çevirir. Təbiət eşik, ətraf
aləm, mədəniyyət isə evin içi kimi qəbul edilir. Bu isə astananın mifoloji
təsəvvürlərdə özünəməxsus bir simvolikaya məxsus olmasını şərtləndirir.
Astana həm də dirilərlə ölülər arasında bir sərhəd kimi rəmzləndirilir, zülmət
dünyası ilə, qaranlıq dünya ilə bu dünya arasındakı sərhəd kimi qəbul edilir.
Astana həm müxtəlif məkan, həm də müxtəlif zaman arasındakı sərhəd kimi
düşünülür. Söz öz simvolikasını həm oxşarlıq, həm də səbəbiyyət əlaqəsi
əsasında məna köçürülməsi əsasında qazanır. Azərbaycanlılar arasında
astanada görüşmək qadağa sayılır. Bəzi inamlara görə, astananın öz sahibi
var və buna görə də şər qarışanda astanada oturmaq, əli qoynunda dayanmaq
olmaz; çünki astana sahibi, astana cini onu cəzalandıra bilər. Bir evə
uğursuzluq girərsə, işlər düz gətirməzsə, «bu evin astanası sökülməlidir», −
deyərlər. Bu da astana haqqında mifoloji təsəvvürlərlə bağlıdır.
Güzgü mifopoetik düşüncəyə görə, bu dünya ilə o dünya arasındakı
sərhəd kimi qəbul edilir. Güzgünün əksetmə qabiliyyəti onun bu cür
mənalandırılmasına səbəb olmuşdur. Türklərin inanışına görə, insan güzgüdə
öz ruhunu görür. Bu baxımdan demonik varlıqların, şər qüvvələrin güzgüdə
görünməsinə də inanmışlar. Bəzi sehrli nağıllarda o biri dünyada iki dağ
arasındakı sandıqda yerləşən, bütün dünyanı göstərən bir güzgüdən bəhs
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olunur. Ümumən, müxtəlif xalqların miflərində, nağıllarında dünyanı
göstərən güzgülərdən danışılır
Adlama – adlamaq feilindən yaranmış feili isimdir. Söz yaradıcılığı
baxımdan hərəkətin, prosesin adı və onun nəticəsini ifadə edir. Lüğəvi
mənasına görə isə adlamaq «bir şeyin üstündən atılıb keçmə» mənalarını
verir. «Bu dünyadan o dünyaya adlamaq, bu dünya ilə o dünya arasındakı
sərhədin dəf olunması, keçilməsi» mənasını bildirir. Sehrli nağıl süjetlərində
adlamanın bir çox xüsusiyyətlərini görürük. Quş və heyvan dərisinə
bürünmək, üçayaqlı atlarla dənizi keçmək, quyu vasitəsilə qaranlıq dünyaya
düşmək və s. Burada qəhrəmanın başqa bir məkana adlaması onun cildini
dəyişməsi, donunu dəyişməsi ilə mümkün olur. Qədim türk mifoloji
düşüncəsinə görə, adlama qəhrəmanın məkanda yerdəyişməsi kimi qəbul
edilir. Xarici oxşarlıq, məkan və zaman münasibətləri, funksional baxımdan
məna köçürülməsi dilin lüğət vahidini mifik strukturlarla bağlayır. Ümumən,
bura qədər dediklərimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, ayrı-ayrı leksik
vahidlərin miflərdə, mifoloji mətnlərdə xüsusi bir rəmzi məna qazanması
mifoloji təsəvvürlərin, mifoloji düşüncənin özünün xarakterik xüsusiyyətləri
ilə bağlıdır. Lüğət vahidləri bu halda yeni bir nominasiya, adlandırma
sisteminə düşür. Sözün semantikası öz qeyri-adiliyi ilə seçilir. Lakin burada
linqvistik baxımdan məna dəyişmələrinin ümumi qanunauyğunluğu pozulmur. Məna dəyişilmələri məna köçürülmələri, müqayisə obyektləri arasında
xəyali uydurma kimi görünsə də, müəyyən oxşarlığın tapılması əsasında baş
verir. Bəzən funksiya yaxınlığı əsas götürülür. Bəzən zamana və məkana
görə dəyişmə baş verir. Bəzən isə müxtəlif əlamətlər üzrə yaxınlıq bir vəhdət
təşkil edir.
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Мифонимы и полисемия

Арзу Кязимова

Резюме
Полисемия – многозначность, многовариантность, то есть наличие
у слова (единицы языка, термина) двух и более значений, исторически
обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению. В
современном языкознании выделяют грамматическую и лексическую полисемии.
В статье рассматривается полисемия мифонимов в сравнении с материалами других тюркских языков; прослеживаются семантические изменения в мифонимах на разных этапах истории языка. В статье анализируется полисемия мифонимов, проводятся сравнения и параллели с материалами словаря М.Кашгари и диалектологических словарей.
Mythonyms and polysemy

Arzu Kazimova

Summary
Polysemy is the association of one word with two or more distinct meanings. A polyseme is a word or phrase with multiple meanings. Polysemy is characteristic of most words in many languages. All the lexical and
grammatical variants of a word taken together form its semantic structure or
semantic paradigm.
This article deals with the polysemy of the mythonyms in comparison
with the materials of the other Turkic languages; the semantic changes in the
mythonyms are traced on the different stages of history of the language. This
article contains the analysis of polysemy of the mythonyms; the comparison
and parallel with the materials of M. Kashgari’s dictionary, dialectological
dictionaries.
Rəyçi:

İsmayıl Məmmədov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Açar sözlər: İnstitutunda, əlyazmalar, irab, əsərlər, dilçilərindən, məşhur
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Ключевые слова: Институте, pукописей, ираб, произведения, языковедов, известный
Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrini - tibb və astronomiya, riyaziyyat və mineralogiya, poetika və fəlsəfə, teologiya və hüquqşünaslıq,
qrammatika, tarix və coğrafiya, bədii nəsr və poeziyaya aid Azərbaycan, türk, ərəb,
fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir. İndi
Əlyazmalar İnstitutunda 40 mindən artıq əlyazma mühafizə olunur. Bunlardan 12
minə qədəri ərəb qrafikalı abidələrdir ki, IX-XX əsrlərdə yazılmış və ya üzü
köçürülmüşdür. Bunların içərisində dilçiliyə aid əsərlər də mövcuddur.

Məlum olduğu kimi, ərəb dilinin ilk tədqiqatçıları ərəblərin özləri və
orta əsr müsəlman Şərqi ölkələrinin nümayəndələri olmuşlar. Artıq VII əsrdə
Bəsrə, Kufə, daha sonralar isə Əndəlis, Bağdad və Misir qrammatika
məktəblərinin ətrafına toplanmış dilçilər ərəb dilini böyük bir səylə öyrənir,
müxtəlif məsələlər barəsində ciddi elmi mübahisələr edirdilər. Orta əsr qrammatiklərindən İsa ibn Ömər, Xəlil ibn Əhməd, Sibaveyhi, əl-Əxfəş əl-Övsət,
əl-Mazini, ər-Ruasi, əl-Kisai, əl-Əcəmi, əl-Mubərrad, İbn-Sikkit, əz-Zəccaci,
əl-Farisi, Əbu Həyyan, İbn Cinni, əl-Cürcani, əl-Ənbari, əz-Zəməxşəri, İbn
Malik, İbn Haşim, əs-Süyuti və başqalarının ərəb dilinin tədqiqində böyük
rolu olmuşdur [1.7] Yuxarıda adlarını sadaladığımız alimlərin bəzilərinin
əsərləri AMEA Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanır.
Bu alimlərdən biri də XIV əsrdə Qahirədə dünyaya gəlmiş İbn Hişam
ən-Nəhvi adı ilə məşhur olan Əbu Məhəmməd Cəmaləddin Abdullah bin
Yusif bin Əhməd bin Abdullah bin Hişam əl-Ənsari əl-Misridir. XIV
yüzilliyin ən görkəmli dilçilərindən olan İbn Hişam ərəb dilinin morfologiyasına və sintaksisinə dair ondan çox traktatın müəllifidir. Onun bir
dilçi alim kimi şöhrəti o qədər yayılmışdır ki, müasirləri onu Sibaveyhidən
də qüvvətli qrammatik hesab etmişlər. Onun ərəb dilçiliyinə aid bir çox
əsərləri vardır. Bu əsərlərdən biri də “əl-İrab an qavaid əl- irab” əsəridir. Bu
abidənin Əlyazmalar İnstitutunda yüzə yaxın nüsxələri mühafizə olunur
[2.51-53; 3.I.166-192]. “əl-İrab an qavaid əl-irab” əsərinə onlarla şərhlər,
haşiyələr yazılmışdır. Bunlardan Məhiyyəddin Məhəmməd ibn Süleyman əlKafiyi, Şeyx Cəlaləddin Məhəmməd bin Əhməd əl-Muhəlli, Şeyx Xalid bin
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Abdullah əl-Əzhəri, Qazi Burhanəddin İbrahim bin Məhəmməd bin Əbi
Şərif əl-Müqəddəs, Şəmsəddin Sivasi və s. [4.II.I124-1125; 5.XX.74-77]
misal göstərmək olar.
İbn Hişamın “əl-İrab an qavaid əl-irab” əsərinə Şəmsəddin Sivasi adı
ilə məşhur olan türk alimi şərh yazmış və onu “Həll məqaid əl-Qəvaid”
adlandırmışdı. XVI əsrin məşhur türk alimlərindən biri olan Şəmsəddin
Sivasi 926/1520-ci ildə Toqatın Zilə qəzasında doğulmuşdur. O, Xorasandan
Ziləyə köçən Əbu əl-Bərəkət Məhəmməd Əfəndinin oğludur. Əsl adı
Əhməddir, Nəzmi Məhəmmədin yazdığı “Hidayət əl-ixvan” əsərində əsmər
olduğuna görə “Qara Şəmsəddin”, “Qara Şəmsi” də deyərdilər.
Qeyd: Şəmsiyyə-Xəlvətiyyənin qolu olub, Şeyx Şəmsəddin Sivasiyə
mənsubdur. Şəmsiyyənin Sivasiyyə adlı bir qolu da var [6.225].
Şəmsəddin Sivasi Sivas vilayətinin Toqat sancağının Zilə qəsəbəsində
ilk təhsilini aldıqdan sonra 7 yaşında ikən atası ilə Amasiyaya gəlmiş,
atasının şeyxi və Seyyid Yəhya Şirvaninin (862/1458) xəlifəsinin xəlifəsi
Amasiyalı Müslihəddinə Məcdəddin Şirvaniyə tələbəlik etmişdir [7.XI.422].
Bir müddət sonra isə İstanbula gələrək mədrəsədə müdərrislik etməyə
başladı. Dərs dediyi vaxtda tələbələrindən hörmətsizlik görən Sivasi
müəllimliyi atır və Fateh Camidə iki rükət tövbə namaz qılaraq, təsəvvüflüyü
qəbul edir. Sonra isə İstanbulu tərk edərək həccə gedir, həcdən qayıdanda
Ziləyə gedib bir müddət vaizlik edir.Zilədən Amasiyaya gedib atasının şeyxi
Hacı Xızırın xəlifəsi Müslihəddin Əfəndiyə biət edən Şəmsəddin, şeyxin
vəfatından sonra bir müddət Toqatda qaldıqdan sonra Ziləyə qayıtdı.Təkrar
Toqata qayıdaraq Şeyx Mustafa Kirbasi Əfəndiyə biət etmək istədisə,
Kirbasi Əfəndi çox yaşlı olduğunu dedi, altı ay sonra Toqata gələn
Əbdülməcid Şirvaniyə xidmət etməyi məsləhət görüldü. O, Əbdülməcid
Şirvaniyə on iki il xidmət etdikdən sonra, otuz beş yaşında xəlifəlik alıb
Ziləyə qayıdır. Sivas valisi Həsən Paşa, tikdirdiyi Meydan Camiyə
(Yenicami) vaizlik etmək üçün Şəmsəddin Sivasini dəvət edir.O, bu dəvəti
Toqatdakı şeyxinin icazəsi ilə, Zilədə yaşayan yaşlı atası, ailəsi və
tələbələrini özü ilə bərabər götürmək şərti ilə qəbul edir. Sivasda vaizliklə
yanaşı, təkkə açaraq irşad faliyyətinə başlayır. Uzun müddət Sivasda irşad
fəaliyyəti ilə məşğul olan Şəmsəddin Sivasi ömrünün sonuna yaxın III
Mehmedin dəvəti ilə Eğri səfərinə qoşulur Şəmsəddin Sivasi Sivasa
qayıtdıqdan sonra 1006/1597-ci ildə rəbiül -əvvəldə vəfat etdi və Meydan
Cami xəzinəsində dəfn edildi. Rəcəb Əfəndi tərəfindən qıldırılan cənazə
namazında 60.000 kişi iştirak etmişdi (1005/1596) [8.XXXVIII.523-526].
Şəmsəddin Sivasinin ərəb, fars və türk dillərində bir çox əsərləri vardır.
Mənbələr onun 30 və bəlkə də daha artıq əsərləri olduğunu yazır. Bu
əsərlərin 15-i nəzmlədir. Bəzi mənbələr bu əsərlərin 17-nin türk dilində
olduğunu qeyd edir. Türk dilində olan bu mənsur əsərlərinin doqquzunun
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dünya kitabxanalarda mövcud olduğunu qeyd edirlər [7 XI.423]. Onun
əsərlərini mənzum və mənsur olmaqla iki yerə ayırmaq olar: Mənzum
əsərləri: “Süleymaniyyə”- Şəmsəddin Sivasinin ilk mənzum əsəri olub, 1684
beytdən ibarətdir, 964/1557-ci ildə nəzm edilən bu məsnəvi Hz. Süleyman
ilə Səba Məlikəsi Bilqeys arasında olan hadisələrdən söhbət açılır.
“İbrətimə” -100 hekayədən ibarətdir. Məsnəvi tərzində yazılan bu əsər
983/1575-ci ildə Sivasda tamamlanmışdır. “Gülşəni-abad” əsəri
Azərbaycanda ilk dəfə filologiya doktoru, professor Azadə xanım Musayeva
tərəfindən aşkar edilərək tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu əsər haqqında
Azadə xanım “XV-XVI əsrlər Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və Xəlili
“Firqətnamə”si adlı kitabında yazır: “...Şəmsəddin Sivasi də Füzulinin
“Söhbətül-əsmar”ını örnək götürərək indiyədək diqqətdən kənarda qalmış
“Gülşən – abad” adlı alleqorik poemasını yazmışdır. Mənbələrdə bu əsərin
varlığı haqqında bəzi bilgilərlə rastlaşırıq. Şərq əlyazmaları kataloqlarına
əsasən əlyazmasına yalnız Konya Mövlana muzeyində təsadüf
edilmişdir…”. Müəllif sonra qeyd edir ki, Əlyazmalar İnstitutunda apardığı
araşdırmalar nəticəsində bu əsərin XIII və XIX əsrlərdə köçürülmüş iki qiymətli nüsxəsini aşkar etmiş və onlar haqqında ilkin olaraq məlumat vermişdir
[9.49-50]. Müəllif “Gülşən-abad” əsərində, bağçadakı Çigdəm (sarmaşıq
çiçəyinin bir növü), sünbül, bənövşə ,lalə ,süsən ,zanbaq ,nilufər, nərgiz ,və
nəhayət bülbüllə gül (qızılgül-A.M.) hər biri özünəməxsus zərifliklə,
gözəlliklə dil açıb, insan kimi danışdığını qeyd edir [9.52]. Sivası 560 beytlik
bu məsnəvisində on çiçəyi danışdıraraq vəhdət-i vücud və seyri süluk
haqqında müridlərinə məlumat verməkdədir .
Sivasinin digər bir əsəri isə ”Mövlud”dur. Bu əsər 1217 beytdən
ibarətdir. O, bu əsəri Rəbiyül əvvəl ayında 988/1580-ci ildə tamamlanmışdır.
Digər bir əsəri isə “Həşt Behişt” dir. Məsnəvi tərzində yazılan bu əsər dörd
fəslə ayrılır. Birinci fəsil ədalətli əmrlərin, ikinci fəsil elmiylə əməl edən
alimlərin, üçüncü fəsil comərd zənginlərin, dördüncü fəsil kasıbların
vəziyyətini izah edər. Sivasinin “Miratül-əxlaq və mirqatül-əşvaq” - nəsihətnamə olan bu məsnəvisində yaxşı və pis xasiyyətlərdən bəhs edilməkdədir.
On bab və on fəsildən ibarət olan bu əsər Rəcəb ayında 996/1588-ci ildə
Sivasda yazılmışdır. “Divanı Şəmsi”- Tövhid, nəət və qəzəllərdən ibarətdir.Əsər təsəvvüfə aiddir, yetmiş altı qəzəl, iki təxmis, doqquz beytdən ibarətdir.
Bu əsərin dörd nüsxəsi Süleymaniyə kitabxanasında qorunub saxlanır.Mənsur əsərlərindən: İbn Hişam Cəmaləddin Əbu Məhəmməd Abdullah ibn
Yusif əl-Ənsari ən-Nəhvinin (708-761/1308-1360) “əl-İrab an qavaid əlirab” adlı əsərinə yazdığı “Həll məqaid əl-Qəvaid” adlı şərhidir (İstanbul
1311). O, bu şərhi 967/1560-cı ildə Zilədə yazmışdır. Bu şərhin dünyanın bir
çox kitabxana, muzey və əlyazmalar xəzinələrində onlarla nüsxələri qorunub
saxlanır [10.I.474]. Həmçinin Əlyazmalar İnstitutunda ilkin olaraq 2
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nüsxəsini üzə çıxarmışıq. Bu nüsxələr B-2841, B-6820 şifirlər altında
qorunub saxlanır. Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanan bu abidələrin
qısa təsvirini verməyi məqsədəuyğun hesab edirik:B-2841-şifirli əlyazma
katib Oruc bin Məhəmməd Şərif bin Rəhim xan tərəfindən h.1302/1884-cü
ildə köçürülmüşdür. Qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə Şərq istehsalı olan ağ
rənli kağıza yazılıb. Əsərdə orta əsr mətinşünaslığında tətbiq olunan şərti
işarələrdən istifadə olunub, bəzi ifadələrin altından qırmızı mürəkkəblə xətt
çəkilib.Abidə Şərq üsuli ilə shifələnib.Cildi kartondur.Əsərin sonunda 77a
vərəqində ərəb əlifbası ilə türk dilində dört beyt şeir parçası verilib:
Mən bunı yazdum bu vərəq kağızda
Mən öləndə topraqım Yıl dağda
Mən bunı yazdım yadigar qalmaq içün
Oxuyarlar bir dua qılmaq içün
Əsərin əvvəli: اﻟﺤﻤﺪﷲ اﻟﺬی رﻓﻊ اﺳﻤﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ
Sonu: و ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻞ ھﺬا آﺧﺮ ﻣﺎﺗﯿﺴﺮ ﻟﻨﺎ اﯾﺮاده
B-6820 şifirli əlyazma məcmüədir. “Həll məqaid əl-Qəvaid” 1b-74a
vərəqlərini əhatə edir. Əsər qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə Şərq istehsalı olan
ağ ahərlənmiş kağıza yazılıb. Bəzi ifadələr qırmızı mürəkkəblə nisbətən iri
xətlə verilib.Şərq üsuli ilə səhifələnib, cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir.
Katibi : Məhəmməd əl-Qışlaqidir.
Dilçilik baxımından dəyərli mənbə olan Şəmsəddin Sivasinin “Həll
məqaid əl-Qəvaid” əsərinin Əlyazmalar İnstitutunda ilkin olaraq
aşkarladığımız bu əsəri üzərində tədqiqatlarımızı davam etdiririk.
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Махмудова Месме
Бакинская копия произведения
"Халь Магаид аль- Гаваид" шемседдина сиваси
Резюме
В Институте Рукописей хранится свыше 40 тысяч материалов.
Около 12 тысяч из них рукописи на арабской графике, которые были
написаны или переписаны в IX-XX веках. Среди рукописей на арабской
графике имеется множество произведений является "аль-Ираб ан
гаваид аль-ираб". Автором произведения является один из выдающихся
языковедов XIV столетия, Абу Мухаммед Джемаледдин Абдуллах бин
Юсиф бин Ахмед бин Абдуллах бин Хишам аль-Ансари аль Мисри,
известный под псевдонимом Ибн Хишамин ан-Нехви. К его
произведению "аль-Ираб ан гаваид аль-Ираб" многие ученые написали
комментарии и примечания. Одним из таких комментариев является
произведение "Халь магаид аль-Гаваид" известного турецкого ученого
XVI века Шемсаддина Сиваси.
Mahmudova Masma
The baku copy of shamsaddin sivasi’s work “hall Maqaid Al-Qavaid”
Summary
In the Institute of Manuscripts are preserved more than forty thousand
materials. About twelve thousand of them are the manuscripts written or
copied in the Arabic script during the 19-20th centuries. A lot of works about
linguistics are found among the manuscripts in the Arabic script. One of
those works is “al-Irab an qavaid al-irab”. The author of the work is Abu
Muhammad Jamaladdin Abdullah bin Yusif bin Ahmad bin Abdullah bin
Hisham al-Ansari al-Misir. He is one of the notable linguists of the 14th
century who is known under the pen name Ibn Hisham an-Nahvi. Many
scholars wrote interpretations and margins to his work “al-Irab an qavaid alirab”. One of these interpetations is a work named “Hall maqaid al-Qavaid”
written by Shamsaddin Sivasi, well-known Turkish scholar.
Rəyçi: Kamandar Şərifov
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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İNGİLİS DİLİNDƏ CÜMLƏNİN AKTUAL ÜZVLƏNMƏSİNDƏ
NÖV KATEQORİYASININ ROLU
Açar sözlər: cümlənin aktual üzvlənməsi, tema, rema, məchul növ konstruksiyalar
Keywords: actual division of the sentence, theme, rheme, passive constructions
Ключевые слова: актуальное членение предложения, тема, рема,
пассивные конструкции
Aktual sintaksisə daxil olan morfoloji kateqoriyalar arasında felin növ
kateqoriyası cümlənin aktual üzvlənməsinin ifadə olunması ilə birbaşa
əlaqədardır. Bir sıra xarici dilçilər (O. Yespersen, A. Smirnitski, V. Şevyakova,
A. Bondarko, M. Quxman, N. Slüsareva və b.) öz tədqiqatlarında bu mövzuya
geniş yer ayırmış, növ kateqoriyasının mahiyyəti, onun tema-rema münasibətlərinin formalaşmasında rolu haqqında fərqli fikirlər irəli sürmüşlər.
Hər hansı bir dildə danışan şəxs öz kommunikativ məqsədinə nail olmaq
üçün özünəməxsus söz formalarından istifadə edir və müvafiq sözlər seçir. [6,
77] A. Bondarko qeyd edir ki, növ kateqoriyasının əsas xüsusiyyəti danışanın
eyni situasiyaya fərqli şəkildə yanaşması (həm subyekt, həm də obyekt nöqteyinəzərdən), məna strukturunda fərqli vurğunun və mənanın diqqətə çatdırılmasının müxtəlif qrammatik formalarla ifadə olunmasından ibarətdir. Başqa
sözlə, növ formalarının seçilməsi danışandan asılıdır. [3, 48]
M. Quxman bildirir ki, məlum və məchul növün qarşılaşdırılmasının
semantik strukturu o qədər ümumiləşmiş mücərrəd bir xüsusiyyətə malikdir ki,
hər iki formanın məna fərqləndirici funksiyaları cümlədə ifadə olunan real
kontekstlə bağlı deyil. Bu da nitq aktında verilən və yeninin fərqləndirilməsi
üçün məlum və məchul növ formalarını geniş şəkildə istifadə etməyə imkan
verir. [4, 36]
N. Slyusareva yazır ki, ingilis dilində fel forması yalnız prosesin gedişatının bir göstəricisi rolunu oynayır, geniş mənada icraçının obyektlə olan əlaqəsi
baxımından həm fəaliyyət, həm də vəziyyət kimi anlaşılır. Cümlənin quruluşu
obyekt və icraçını göstərən sözün mövqeyindən asılı deyil. Yalnız danışanın
niyyəti və onun seçimi sözlərin cümlədə ardıcıllığını müəyyən edir. Təbii ki,
felin semantikası da burada vacib rol oynayır. [6, 78-79]
O. Yespersen “The Philosophy of Grammar” əsərində təsirlilik/təsirsizlik
anlayışını məchul növ formasından ayıraraq qeyd edir ki, eyni bir fikir həm
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məlum, həm də məchul növdə ifadə oluna bilər. Ancaq o, “Jack loves Jill” və
“Jill is loved by Jack” cümlələrini misal gətirərək onların sinonim olduğunu
hesab etmir. Dildə bu cür 2 formanın işlənməsi cümlədə ifadə olunan fikri
dəyişməyə imkan verir. [1, 167] V. Şevyakova bu fikirlə razılaşaraq yuxarıda
göstərilən iki cümləni müxtəlif səpkilərdə izah edir: “Ekstralinqvistik nöqteyinəzərdən bu cümlələr eyni şeyi bildirir, burada iki şəxs mövcuddur, biri digərini
sevir, ancaq hər iki cümlədə bu şəxslərin rolları eynidir – Jack sevən, Jill isə
seviləndir. Linqvistik nöqteyi-nəzərdən isə, məlum növdə olan cümlədə
mübtəda hərəkətin subyekti, məchul növdəki cümlədə isə obyekti hesab olunur.
Kommunikativ əlaqədə isə tema və rema nəzəriyyəsi çərçivəsində bu heç də
eyni şey bildirmir. Tema nöqteyi-nəzərindən birinci cümlədə söhbət Jack-dən
gedir, Jack diqqət mərkəzindədir (temadır). İkinci cümlədə isə söhbət Jill-dən
gedir, tema Jilldir. Rema nöqteyi-nəzərindən isə birinci cümlədə Jack-in kimi
sevdiyi haqqında məlumat verilir, məlumatın məna mərkəzi, yəni rema Jill-dir
və məntiqi vurğu da Jill sözünün üzərinə düşür. İkinci cümlədə isə Jill-i kimin
sevdiyi haqqında xəbər verilir, məna mərkəzi, yəni rema Jack-dir və məntiqi
vurğu Jack sözünün üzərinə düşür. Bu halda, burada tema və rema hər ikisi
bərabər şəkildə vacib rol oynayır. Ancaq məlum yoxsa məchul növ
konstruksiyalardan hansının seçilməsi təbii ki, söhbətin mövzusundan asılıdır.
Bu fikir danışana çıxış nöqtəsi kimi məlumatın mərkəzində hansı sözü
qoyacağını bildirməyə imkan verən felin bu iki formasının mövcudluğunu
təsdiqləmiş olur.” [9, 283]
O. Yespersen də daxil olmaqla, sintaksisin struktur və məntiqi aspektlərini
tədqiq edən keçmiş qrammatistlər mübtəda ilə tamamlıq arasındakı əlaqəyə
icraçı ilə icra obyekti arasında mövcud olan əlaqəyə paralel şəkildə xüsusi
diqqət yetirirdilər. Ancaq məhz O. Yespersen danışanın marağından asılı olaraq
ya şəxsin ya da obyektin cümlədə mübtəda vəzifəsində çıxış edə biləcəyini və
buna əsasən də felin bu və ya digər formada işləndiyini göstərmişdir. Məsələn,
“The doctor was sent for” (Həkim çağırıldı) cümləsində həkimi kimin çağırdığı
və yaxud kimin çağırıldığı danışanı maraqlandırmır. [1, 167] N. Slyusareva bu
fikirlə razılaşaraq hər hansı bir konstruksiyanın istifadə olunmasının cümlədə
tema və remanın müəyyən olunması və tema ilə əlaqədar olaraq hərəkətin
istiqamətinin göstərilməsinə yönəldiyini aydınlaşdırmağın vacib olduğunu qeyd
edir. [6, 79]
A. Smirnitski yazır ki, növ kateqoriyası ilə əlaqədar olaraq əgər prosesin
istiqamətindən söhbət gedirsə, burada felin leksik mənasından doğan istiqamət
deyil, qrammatik yönümlülüyü nəzərə alınmalıdır. [7, 267] A. Smirnitskinin bu
fikri O. Yespersenin məlum və məchul növ anlayışları arasında fərqin mövcud
olması haqqında irəli sürdüyü fikrə qarşı yönəlmişdir. Belə ki, O. Yespersen iki
nümunə (He sells the book və The book sells well – O, kitab satır və Kitab yaxşı
satılır) göstərərək, birinci cümlədəki sells felinin məlum növü, ikinci cümlədəki
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sells felinin isə məchul növü bildirdiyini söyləmişdir. [1, 165] A. Smirnitski
bildirir ki, müasir ingilis dilində hər iki nümunədə verilən fellər arasında heç bir
fərq yoxdur. Bundan əlavə, felin məlum yaxud məchul növdə ifadə
olunmasından asılı olmayaraq, predmet və proseslər arasında münasibət olduğu
kimi qalır, ancaq onlara fərqli mövqelərdən yanaşılır. [7, 239] N. Slyusareva
buna əsasən hər hansı bir fikrin danışanın kommunikativ məqsədinə görə
formalaşmasını buraya əlavə edir. [6, 80]
Bir qayda olaraq, məlum və məchul növ cümlələrdə hansı sözün tema
vəzifəsində çıxış edəcəyindən asılı olmayaraq, tema cümlənin əvvəlində, rema
isə sonunda dayanır. Əgər tema cümləni əvvəlki kontekstlə əlaqələndirib
məlumatın çıxış nöqtəsini müəyyən edirsə, rema daha çox diqqət yetiriləcək
fərqli, yeni bir informasiyanı bildirir. [6, 80]
İngilis dilinin sintaksisində həm məlum, həm də məchul növ konstruksiyalar eyni şəkildə istifadə olunur, ancaq xüsusilə məchul növ formaları ilə
cümlə elə qurulur ki, burada tema vəzifəsində icraçı deyil, hərəkətin icra
olunduğu obyekt də çıxış edə bilər. Məs: The book was given to Tom. Tom was
given the book. Kitab Toma verildi. Məhz ikinci konstruksiya ingilis dilini digər
dillərdən fərqləndirir. İ. İvanova bildirir ki, məchul növ konstruksiyaların əsasən
təsirsizlik bildirən fellərlə əmələ gəlməsi, eləcə də məchul növdə mübtədanın
vasitəsiz tamamlıqla uyğunluğu ingilis dilinin xüsusiyyətlərindən biridir. Məs:
He had been given his instructions in private. Ona təlimatlar gizli şəkildə
verilmişdi. [5, 77]
İngilis dilində by önlüyünün işləndiyi məchul növ cümlələrdə bu önlük ilə
işlənən tamamlıq hərəkətin icraçısını göstərərək bir qayda olaraq rema daşıyıcısı
hesab olunur. [9, 276] Məs: The end of the alley was blocked by a one-story
brick building. (J. London) Döngənin sonunu bir mərtəbəli kərpic bina
kəsmişdi. Eləcə də təyin budaq cümləsi ilə də by önlüklü tamamlıq rema
daşıyıcısı kimi işlənir. [9, 277] Məs: His cloth cap had been replaced by a soft
hat, which she commanded him to put on. (J. London) O, parçadan olan
papağını onun geyinməsini əmr etdiyi nazik şlyapa ilə əvəzləmişdi.
İngilis dilində by ilə işlənən tamamlığın “it is ... that” konstruksiyası ilə
birgə işlənməsinə aid nümunələr də maraq doğurur. Məs: The quantum theory
was founded by Planck but it was Einstein who made the simplest and probably
the most valid statement about it. (J.B.S. Haldane) Kvant nəzəriyyəsinin əsası
Plank tərəfindən qoyulub ancaq nəzəriyyə haqqında ən sadə və gərək ki, ən
əsaslı fikir söyləyən Eynşteyn olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, hər iki halda məntiqi
cəhətdən hərəkətin icraçısı haqqında fikir qeyd olunur. Birinci cümlədə rema
Planck, ikinci cümlədə isə Eynşteyn ilə ifadə olunur. [9, 278]
By hissəcikli tamamlığın rema kimi işləndiyi çoxsaylı nümunələrə
baxmayaraq, bir çox elmi və bədii mətnləri oxuyarkən qeyd olunan bu
məsələnin həlli zamanı məlum olub ki, bu tamamlıq heç də hər zaman rema
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vəzifəsində çıxış etmir. Bu nümunəni nəzərdən keçirək: Six people were killed
by tornado. – Altı nəfər qasırğanın qurbanına çevrildi. Əgər bundan əvvəlki
cümlədə insan ölümü haqqında məlumat artıq verilibsə və hazırkı cümlədə ölüm
səbəbləri göstərilirsə “by tornado” rema ola bilər. Cümlə oxunarkən məntiqi
vurğunun vasitəsilə by önlüyü ilə işlənən tamamlıq müəyyən olunur. Əgər
əvvəlki cümlədə qasırğadan söhbət gedibsə və hazırkı cümlədə onun fəsadları
haqqında məlumat verilirsə “by tornado” tema, “six people” mübtədası və ya
“were killed” xəbəri rema kimi çıxış edə bilər. [9, 280] Deməli, tamamlığın
tema yaxud rema vəzifəsində çıxış etməsi üslubi məqamla da (kontekst)
bağlıdır.
Məlum və ya məchul növün seçilməsi məsələsinin həllində bir çox dilçilər
(V. Matezius, B. İlyiş) məlumatın yalnız məna mərkəzi olan remanı nəzərə
alırlar, yəni bu nəticəyə gəlirlər ki, cümlədə tema haqqında nə isə qeyd olunur,
təsdiqlənir, iddia olunur. Əgər söhbət hərəkət və ya nəticədən gedirsə, o zaman
məlum növ işlənir (Columbus discovered America – Kolumb Amerikanı kəşf
edib). Əgər hərəkəti icra edən əsas mövzu mənbəyidirsə, o zaman by önlüklü
məchul növdən (America was discovered by Columbus – Amerika Kolumb
tərəfindən kəşf olunub) istifadə olunur. V. Şevyakova bu yanaşmanı birtərəfli
hesab edir. O, qeyd edir ki, nitq aktında rema nə qədər vacib olsa da, temanın
rolunu heç də kiçiltmək olmaz. Cümlədə ifadə olunan fikir təkcə rema deyil,
həm də temadır. Hər hansı bir iddiada nə iləsə bağlı fikir irəli sürülür, hər hansı
bir hökm bir fikirdir və burada nə haqqındasa bir şey iddia olunur. Rema
məlumatın məna mərkəzi olsa da, növ formasını təkcə o təyin etmir, burada
temanın da rolu vacibdir. Bir çox hallarda söylənilən fikrin məntiqiliyi və
mətndəki bütün cümlələrin bir-birinə situativ bağlılığı cümlədə düzgün seçilmiş
temadan asılıdır. [9, 282, 284] A. Şaxmatov qeyd edir ki, öz növbəsində mətnin
ümumi teması bir çox cümlələrin temasını müəyyən edir. Hər bir konkret
cümlənin teması isə müvafiq olaraq rema və onun ifadə vasitələrini, eləcə də
məchul növü müəyyən edir. [8, 21-22]
By önlüklü tamamlığın rema vəzifəsində çıxış edib-etməməsi məsələsinin
həllində cümlədə işlənən fellərin semantikasını da nəzərə almaq lazımdır. Məchul
növdə işlənən bir çox fellər (is followed, accomplished, attached və s.) özözlüyündə mənalarına görə hərəkətin icraçısını müəyyən etmiş olur. [9, 292] Məs:
Several of the passages of the book are accompanied by graphs and diagrams.
Kitabın bir çox hissələrində qrafik və diaqramlar əks olunub. E. Bass “accomplish” felini misal gətirərək bu felin işləndiyi cümlələrdə səbəb-nəticə əlaqələrinin
yalnız məchul növdə verilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. [2, 175]
Beləliklə, by önlüklü tamamlıqla məchul növün işlənməsi təkcə rema
deyil, həm də tema anlayışı, eləcə də bir çox formal-qrammatik amillər və
üslubi məqamlarla (məlum növdə olan mübtədanın qarşısında mürəkkəb təyinin
olması, əvvəlki və sonrakı cümlələrin əlaqəsi) şərtlənə bilər. Buna görə də bədii
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və elmi əsərləri oxuyub tərcümə edərkən, tamamlığın rema vəzifəsində olubolmadığı məsələsinin həllində mütləq bütün qeyd olunan amilləri nəzərə alıb,
semantik və qrammatik məzmunun köməyilə hər bir konkret vəziyyətdə
məsələyə ayrıca yanaşmaq lazımdır. [9, 292]
Məchul növ konstruksiyalarda artiklın roluna gəlincə, qeyd etmək olar ki,
qeyri-müəyyənlik artiklı rema göstəricisi, müəyyənlik artiklı isə tema göstəricisi
kimi qəbul olunub. Ancaq dil faktları bu qanunauyğunluğu təsdiqləmir. Belə ki,
məlum növ cümlələrdə olduğu kimi, məchul növ cümlələrdə də tema və
remanın qarşısında həm qeyri-müəyyənlik, həm də müəyyənlik artiklına rast
gəlmək mümkündür. Məs: In quantum mechanics a wave particle (theme) is
described by a wave packet (rheme). Kvant mexanikasında dalğa hissəciyi bir
qrup dalğa ilə əks olunur.
V. Şevyakova bu nümunələri məchul növ konstruksiyalarda artiklın
cümlənin aktual üzvlənməsinin komponentlərinin göstəricisi hesab etməmək
üçün bir əsas kimi göstərir. [9, 294]
O.Yespersenin hesablamalarına əsasən, məchul növ konstruksiyaların 7094% ni by önlüklü tamamlıq olmayan cümlələr təşkil edir. Hesab olunur ki,
məchul növ konstruksiya psixoloji nöqteyi-nəzərdən icraçını göstərən məlum
növdən daha çox obyektivliyi və qərəzsizliyi ilə fərqlənir. [1, 168] Məs: All the
savings of a frugal life had been dispersed at a blow. (Th. Hardy) Həyatı boyu
qənaətlə yığdığı bütün pullar bir zərbə ilə dağılmışdı.
İcraçının göstərilmədiyi məchul növ konstruksiyalarda mübtədanın rema
vəzifəsində çıxış etməsi hallarına tez-tez rast gəlinir. Ancaq məsələni daha
ətraflı öyrəndikdə aydın olur ki, bu, yalnız aktual üzvlənmənin çoxsaylı
variantlarından biridir. Buna aşağıdakı distribusiyada müşahidə etmək olar: [9,
295] 1) Mübtədanın qarşısında no inkar əvəzliyi işlənərsə: No machinery
(rheme) was needed to perform this test. Bu yoxlamanı icra etmək üçün heç bir
mexaniki avadanlığa ehtiyac duyulmadı. 2) İkiüzvlü cümlələrdə “is discussed”
(treated, provided, required, established, emphasised və s.) tipli fellər işlənərsə:
More parking places (rheme) must be provided. Daha çox dayanacaq yerləri
salınmalıdır.
İngilis dilində iki üzvlü cümlələrdə digər mənaya malik olan fellərin
(məsələn, hərəkət bildirən fellər) də rema daşıyıcısı olduğunu görmək olar. [9,
296] Məs: The lower row of teeth was quite washed away (rheme), though the
upper still remained. (Th. Hardy) Alt sıra dişləri tamamilə çıxarılmışdı, ancaq
üst dişlər hələ də yerində idi.
Üçüzvlü cümlələrin sonunda zərfliklər işləndikdə iki hal baş verə bilər:
mənaca there+fel tipli cümlələri xatırladan ekzistensial cümlələrdə mübtəda
yaxud yer zərfliyi rema vəzifəsində çıxış edir və məntiqi vurğu ilə qeyd olunur.
Sonunda zaman və tərzi-hərəkət zərfliklərinin işləndiyi məchul növ cümlələrdə
də mübtəda deyil, zərfliklərin rema vəzifəsində işləndiyini müşahidə etmək olar.
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[9, 296-297] Məs: An error (rheme) was made in last week’s inventory. Keçən
həftədəki siyahıda bir nöqsan olmuşdu. “Martin Eden” was published in 1909
(rheme). “Martin Eden”əsəri 1909-cu ildə çap olunub.
İngilis dilində məchul növ cümlələrdə mübtədanın rema olması ondan
qabaq işlənən məhdudlaşdırıcı ədatlardan da asılıdır. [9, 298] Məs: Just a few
transitions (rheme) have been observed. Yalnız bir neçə keçid müşahidə olunub.
Sonda bir daha qeyd etmək olar ki, hər hansı bir dildə məlum yaxud
məchul növün işlənməsi təkcə aktual üzvlənmə ilə deyil, həmin dilin qrammatik
quruluşunun xüsusiyyətlərindən asılı olan formal amillərlə də bağlıdır. Bu
məsələnin həllini konkret bir dilin daxilində tapmaq mümkün deyil. Belə ki,
analitik dillərdə məchul növ vasitəsilə ifadə olunan kateqoriya və mənalar digər
sistemli dillərdə başqa dil vasitələrinin köməyilə ifadə olunur. Digər dil
hadisələri kimi, növ kateqoriyasını da cümlənin aktual üzvlənməsini müəyyən
etmədən araşdırmaq olmaz.
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G. Gasimova
The role of the category of voice in the actual division of the sentence
in english
Summary
The article deals with the role of the category of voice in the actual
division of the sentence in English. It highlights different views by some
linguists. The category of voice expresses theme-rheme relationship. The main
feature of this category is that the choice of any kinds of voice depends on the
speaker. The speaker uses typical verb forms in order to achieve his/her
communicative purpose. The use of a passive construction is a very effective
means of the actual division of the sentence. In passive constructions not only
the doer but also the object can be thematic as well as rhematic. Here some
formal-grammatical factors and stylistic nuances restrict the use of the words in
the function of theme and rheme. The article also studies the use of passive
constructions in different kinds of sentences. This is connected not only with the
actual division of the sentence but also peculiarities of grammatical structure of
the English language.
Г.Гасымова
Роль категории залога в актуальном членении предложения в
английском языке
Резюме
В статье рассматривается роль категории залога в актуальном
членении предложения на английском языке. В нем освещаются
различные взгляды некоторых лингвистов. Категория залога выражает
отношение тема-рема. Главной особенностью этой категории является то,
что выбор любых видов залога зависит от говорящего. Говорящий использует типичные формы глаголов для того, чтобы достигнуть его/ее
коммуникативной цели. Использование пассивной конструкции является
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очень эффективным средством актуального членения предложения. В
пассивных конструкциях не только носитель, но и объект может быть
тематическим, а также рематическим. Здесь некоторые формальные-грамматические факторы и стилистические нюансы ограничивают использование слов в функции темы и ремы. В статье также исследуется
использование пассивных конструкций в различных видах предложений.
Это не связано только с актуальном членении предложения, но и
особенностями грамматического строя английского языка.
Rəyçi:

Səadət Zeynalova
filologiya elmləri doktoru, professor
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HISTORY AND EVOLUTION OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE
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официальный язык, развитие языка
The formation of the Azerbaijani language and people began in the IIIVII centuries and ended in the VII-VIII centuries. At that time, religious
struggle has already been completed in Azerbaijan. [1] In the eleventh
century the Azerbaijani language began to spread in the Caucasus and
neighboring countries. The Azerbaijani language belongs to Oguz group of
Turkic languages. In the middle of the eleventh century being the main
language of the local population, the Azerbaijani language was fully formed
under the strong influence of the language of Oguz tribes. Literary
Azerbaijani language was established in the twelfth century. Along with
Persian and Arabic languages, poets wrote works in this language. [5]
N.Jafarov states in his work- "history of the nationalization of the Turkic
Azeri language" that, the great Turkic states in the XI-XII centuries used
Azeri along with Arabic and Persian languages. [3]
The first examples of Azerbaijani literature date to the late 1200s
following the Mongol conquest and were written in Arabic script. [15] In the
1300s Kadi Burhan al-Din, Hesenoghlu, and Imadaddin Nasimi helped to
establish Azerbaiijani as a language through poetry and other literary works.
[15] The ruler and poet Ismail I wrote under the pen name Khatā'ī (which
means "sinner" in Persian) during the fifteenth century. [15] During the 16th
century, the poet, writer and thinker Fuzûlî wrote mainly in Azerbaijani but
also translated his poems into Arabic and Persian. [8]
The early Azeri texts are a part of the Old Osmanli literature (the
difference between Azeri and Turkish was then extremely small). The oldest
poet of the Azeri literature known so far (and indubitably of Azeri, not of
East Anatolian of Khorasani, origin) is Imadedin Nasimi (about 1369-1404,
q.v.). Other important Azeri authors were Shah Ismail Khatae” (1487-1524),
and Fuzuli (about 1494-1556), an outstanding Azeri poet. During the 17th20th centuries a rich Azeri literature continued to flourish but classical
Persian exercised a great influence on the language and its literary
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expression. On the other hand, many Azeri words (about 1,200) entered
Persian (still more in Kurdish), since Iran was governed mostly by Azerispeaking rulers and soldiers since the 16th century; these loanwords refer
mainly to administration, titles, and conduct of war. [14]
The Azerbaijani language was the official language of the Safavid
state. [4] Russian scientist Bartold wrote in 1912: "...the dynasty was formed
and the population spoke Turkish as the language of the Safavid state in the
palace and the army." [8]
Ismail is also known for his poetry using the pen-name Khaṭai. He
wrote in the Azerbaijani language and in the Persian language. He is
considered an important figure in the literary history of Azerbaijani language
and has left approximately 1400 verses in this language, which he chose to
use for political reasons. Approximately 50 verses of his Persian poetry have
also survived. [12] According to Encyclopædia Iranica, "Ismail was a skillful
poet who used prevalent themes and images in lyric and didactic-religious
poetry with ease and some degree of originality". He was also deeply
influenced by the Persian literary tradition of Iran, particularly by
the Shahnameh of Ferdowsi, which probably explains the fact that he named
all of his sons after Shahnameh-characters. Ismail's "Shāhnāmaye Shāhī"
was intended as a present to his young son Tahmasp. After defeating Muhammad Shaybani's Uzbeks, Ismail asked Hatefi, a famous poet
from Jam (Khorasan), to write a Shahnameh-like epic about his victories and
his newly established dynasty. Although the epic was left unfinished, it was
an example of mathnawis in the heroic style of the Shahnameh written later
on for the Safavid kings. [11]
Most of the poems are concerned with love—particularly of
the mystical Sufi kind—though there are also poems propagating Shi'i doctrine
and Safavi politics. His other serious works include the Nasihatnāme in Azerbaijani language, a book of advice, and the unfinished Dahnāme in Azerbaijani
language, [10] a book which extols the virtues of love.
Along with the poet Imadaddin Nasimi, Khatā'ī is considered to be among
the first proponents of using a simpler Azeri language in verse that would appeal
to a broader audience. His work is most popular in Azerbaijan, as well as among
the Bektashis of Turkey. There is a large body of Alevi and Bektashi poetry that
has been attributed to him. The major impact of his religious writings, in the
long run, was the conversion of Persia from Sunni to Shia Islam. [18]
In 1875 Akinchi (Əkinçi, ("The Ploughman") became the first
Azerbaijani newspaper to be published in the Russian Empire. It was started
by Hasan bey Zardabi, a journalist and education advocate. [4]
Akinchi (Azerbaijani: Əkinçi ), also transliterated as Ekinchi ("The
Cultivator"),
was
an Azerbaijani-language
newspaper,
published
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in Baku (then part of the Russian Empire, now the capital of the Republic
of Azerbaijan) between 1875 and 1877. It was the first newspaper fully
printed in Azerbaijani, as well as the first newspaper in Russia printed in
a Turkic language.
Founded by journalist, teacher and scientist, and a Moscow
University alumnus Hasan bey Zardabi, Akinchi was regarded almost as
revolutionary not only as the first periodical published in Azeri, but for being
also the means of reaching the masses. In order to make media accessible to
lower classes, Zardabi propagated reforms in the literal Azeri language
aimed at making it more vernacular by excluding bulky expressions and
loanwords from Persian and Arabic used mostly in religious texts and
classical poetry. Akinchi hence would often be subject to criticism by the
literati who found its written style too colloquial. [13]
The
Russian
governor
of
the Caucasus Dmitry
Staroselsky sympathized with Zardabi's endeavours and supported him in the
establishment of Akinchi. He was also the one proposing the name for the
newspaper that in his opinion would convince the authorities
that Akinchi was a non-political magazine that dealt with spreading
agricultural technique. In addition to agriculture-oriented articles Zardabi
published materials related to medicine and biology as well as editorials
dealing with the social and cultural state of Muslims in the Caucasus.The
first issue of Akinchi was printed on 22 July 1875. [13]
Starting in the 1830s several newspapers were published in Iran during
the reign of the Azerbaijani speaking Qajar dynasty but it is unknown
whether any of these newspapers were written in Azerbaijani. [6]
Seyyed Mohammad Hossein Behjat Tabrizi (Persian: 1906) (–
,mainly known by his pen name ,(1988 ,18September Shahriar, was a
notable Iranian Azerbaijani poet, who wrote in Azerbaijani and Persian. His
most important work Heydar Babaya Salam is considered to be the pinnacle
in Azerbaijani literature which gained great popularity in the Turkic
world and was translated to more than 30 languages. [9]
The Russian conquest of Transcaucasia in the 19th century split the
language community across two states; the Soviet Union promoted
development of the language, but set it back considerably with two
successive script changes [14] – from the Persian to Latin and then to
the Cyrillic script – while Iranian Azerbaijanis continued to use the Persian
as they always had. Despite the wide use of Azerbaijani in the Azerbaijan
Soviet Socialist Republic, it became the official language of Azerbaijan only
in 1956. [13] After independence, Azerbaijan republic decided to switch
back to the Latin script.
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The 20th century was the flowering as well as the problematic period
in the development of Azerbaijani language. At that very time Azerbaijani
language faced a great problem. Since the beginning of the century three
trends emerged in the literary Azerbaijani language. These are mainly related
to the language of literary creations and press.
1. The first trend attempted to bring the literary language as closer to
the colloquial language as possible. This is proven by creative activity of
Molla Nasreddin magazine and its collaborators (Dj. Mamedguluzade,
A.Haqverdiyev and others). These creations do not differentiate between
literary language and colloquial language and dialects. Such language is
more understandable to ordinary people.
2. The trend mainly focusing on the establishment of a literary
language resting on the traditions of oil Azerbaijani language and the
language of Osmanly Turks. This trend was mainly adhered by a number of
magazines and newspapers as Fyuzat and Heyat and mainly by their
collaborators (A.Guseynzade, Sabribeyzade and others). Yet, the people do
not find it easy to understand such a language. This language almost did not
differ from the old Turkish language.
3. The trend, which propagandized the establishment of a literary
language based on the norms of a literary language and understandable by
everyone. This language was one not influenced by any dialect. It was
created by such writers and poets as A.Shaig, Dj.Djabbarly, S.Guseyn,
A.Sahhat. This situation lasted from early century till the 1930th. The third
stage of the development of Azerbaijani language was marked by the
attachment of the status of the state language to it.
In 1977-1978 the leadership of the country faced a number of
problems. As we know the new Constitution of USSR was approved in 1977.
That very Constitution had to be an example to the new constitutions of all
the countries and in fact it did. Yet the constitution did not contain an article
on a state language. The newly approved constitutions of different republics
did not cover this issue either. According to the following amendment to the
73rd article: "Azerbaijani language is the state language of the Azerbaijan
Soviet Socialist Republic". Azerbaijan Soviet Socialist Republic provides for
the use of the Azerbaijani language in the State and social bodies,
educational institutions and other establishments of Azerbaijan and promotes
its comprehensive development. The Constitution of independent
Azerbaijan, accepted through national voting confirmed Azerbaijani
language as the state language of the country: Article 21, The State
Language. The state language of the Azerbaijan Republic is Azerbaijani
language. A decree was signed "On perfection of measures for the use of the
state language" on June 18, 2001. The said decree, along with reflecting the
206

Filologiya məsələləri, №4, 2017

achievements of the language through the history of its development also
determined existing problems of the language and pointed out the ways of
their resolution. Some of these ways have already implemented successfully.
The decree of President of the Azerbaijan Republic signed on January 12,
2004 "On the publishing of mass media in Latin alphabet in Azerbaijani
language will, undoubtedly, settle all the problems connected with the
alphabet. [16]
Azerbaijani has the following linguistic features in common with all
other Turkic languages:
• It is an agglutinating language, with exclusive suffixation.
• Absence of gender and definite and indefinite articles.
• Instead of prepositions, it uses postpositions.
• Nouns are inflected for case, such as dative, genitive, ablative, and so
on.
• Modifiers precede the modified head nouns.
• It is a subject-object-verb language.
• Instead of a relative clause structure, various participles and gerunds
are used.
• Structures, such as passive, causative, reflexive, reciprocal,
abilitative, necessitative, conditional and negative are formed by suffixes
that are added to the verb.
• Absence of duality in nouns and verbal forms. [15]
Modern Azerbaijani Language as one of the Turkish languages has a
specific grammatical and phonetic properties. Due to the existence of the law
of harmony in this language, front vowels (i, ü, e, ə, ö) and back vowels (ı, u,
a, o), differing by the place of formation can not be used within the same
word. (except for words like işıq, ildırım beginning with vowel i): at the
same time the front vowels can not be used with velar consonants (k, q, ğ, x),
while back vowels can nor follow dorsal consonants (g, k). The Azerbaijani
language consists of 15 vowel and 25 consonant phonemes. These 40
phonemes are marked with 32 letters of the Azerbaijani alphabet. There are 9
short (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı) and 6 long (i:, e:, ö:,ə:, a:,u:) vowels in
Azerbaijani language. [17]
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Gülnar Məhərrəmzadə
Azərbaycan dilinin tarixi və inkişafı
Xülasə

Məqalədə Azərbaycan dilinin tarixi, inkişafı və hazırkı vəziyyəti
araşdırılır. Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dilidir.
Azərbaycan dili geneoloji bölgüyə əsasən türk dillərinə mənsubdur. Türk
dillərinin cənub-qərb qrupuna daxildir. Başqa dil qruplarında olduğu kimi,
bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik
cəhətdən çox yaxındır. Dialektlər bir-birindən fonetik xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənirlər. Azərbaycan dili Türk dilləri ailəsinin oğuz dilləri qrupunun Oğuz-Səlcuq yarımqrupuna daxildir. Azərbaycan dili uzun inkişaf dövrü
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keçmiş dillərdən biridir. Özünün 800 illik inkişafı ərzində Azərbaycan ədəbi
dili 2 əsas mərhələ keçmişdir. Birinci mərhələ XIII əsrdən XVIII əsrə kimi
olan dövrü əhatə etdiyi təqdirdə ikinci mərhələ XVIII əsrdə başlayaraq
hazırkı dövrə kimi davam edir.
Гюльнар Магаррамзаде
История и развитие Азербайджанского языка
Резюме
В статье рассматривается история, развитие и текущее состояние
азербайджанского языка. Азербайджанский язык официальный
государственный язык Азербайджанской Республики. На основании
генеалогического распределения азербайджанский язык относится к
тюркским языкам. Азербайджанский язык относится к юго-западной
группе тюркских языков.Как и в других языковых группах, языки
которые относятся к этой группе близки друг-другу с точки зрения
лексики, морфологии и синтаксиса. Диалекты разные друг от друга по
фонетическим свойствам. Азербайджанский язык относится к Огуз
тюркской семье, к подгруппе-Огуз-Сельчук. Азербайджанский язык
один из языков прошедших длительный период развития. За время
своего 800-летнего развития литературный язык имеет 2 основных
этапа. Первый этап охватывает период с XIII доXVIII века, а второй
этап начинается с восемнадцатого века и продолжается.
Rəyçi: Səbinə Poladova
dosent
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УКЛЕЙН ДИАНА ЮРЬЕВНА
АГУНиП
andreyukl@mail.ru
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ
Açar sözlər: cümlə, elmi texniki ədəbiyyat, xəbər, mübtəda, tamamlıq, zərflik.
Key words: Sentence, sientific and technical literature, predicate, subject,
object, circumstance
Ключевые слова: предложение, научно-техническая литература,
подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятелбство
При переводе научно-технической литературы рекомендуется
следующая последовательность работы над текстом:
1. Прочесть весь текст или абзац и постараться уяснить его общее
содержание.
2. Каждое сложное предложение разбить на отдельные предложения:
сложноподчиненные на главное и придаточное, а сложносочиненные - на
простые.
3. При анализе сложных по своей структуре предложений, в которых
не сразу можно определить составляющие их элементы, рекомендуется
прежде всего найти сказуемое главного и придаточных предложений.
4. В каждом предложении определить группу сказуемого (по личной
форме глагола), затем найти группу подлежащего и группу дополнения.
5. Перевод предложения начинать с группы подлежащего, затем
переводить группу сказуемого, дополнения и обстоятельства.
6. Отыскать незнакомые слова в словаре, уяснив предварительно,
какой частью речи они являются в данном предложении. При этом не
брать первое значение слова, а прочесть все значения, дающиеся для
данной части речи, и выбрать наиболее подходящее по содержанию
переводимого текста.
В английском повествовательном предложении (за исключением
эмфатического), существует твердый порядок слов: а) подлежащее ( с
поясняющими словами), б) сказуемое ( с поясняющими словами), в)
дополнение, г) обстоятельства, которое по стилистическим соображениям
в отдельных случаях могут стоять в начале предложения, перед группой
подлежащего. Таким образом, одним из основных средств определения
синтаксической функции слова является его место в предложении.
Виды перевода
Приступая к переводу научно-технической литературы, можно
использовать следующие основные виды перевода:
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1.Перевод путем использования имеющихся в русском языке эквивалентов, т.е. постоянных и равнозначных соответствий в двух данных
языках, в большинстве случаев не зависящих от контекста, например:
viscose вискоза
cedar кедр
heating нагревание
loss потеря
2. Перевод с помощью аналогов , т.е. слов синонимического ряда. В
этих случаях одному иностранному слову соответствует несколько
русских слов, например:
bunching группирование, варьирование, образование сгустков,
скапливание и т.д.
allowance разрешение, поправка на что-либо, допуск ( тех.)
Надо выбрать из этого ряда вариант, наиболее подходящий по
контексту.
3. Калькирование, или дословный перевод, состоит в переводе английского слова или выражения путем точного воспроизведения их средствами русского языка, например:
multistoried многоэтажный
motor convertor двигатель-преобразователь
superpower system сверхмощная система
sky-scraper небоскреб
При дословном переводе предложения не происходит каких-либо
перегруппировок, сохраняется структура предложения, каждое слово
переводится так, как оно дано в словаре ( с учетом контекста). Дословный
перевод допустим и используется тогда, когда для большинства английских слов в предложении имеются эквиваленты в русском языке и когда
структура предложения имеет полное соответствие в русском языке,
например:
Radiomen well know that Радисты хорошо знают,
alternating current is the что переменный токvery current that makes это тот самый ток , который делает
radio possible. возможная радиосвязь.
Но дословный перевод возможен не всегда. Рассмотрим предложение:
Before the coming of railway До появления железных дорог
and the steamship the volume и паровых судов объем мировой
торговли
of world trade was very small по сравнению с современным объемом
compared with what it is today. был незначительным.
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Дословный перевод для данного предложения несовместим с
нормами русского языка, и слово coming нельзя переводить в этом
предложении соответствующим приход. Рекомендуется для слова coming
выбрать одно из возможных лексических соответствий. Существительные
же railway и steamship необходимо перевести множественным числом, что
более свойственно стилю русской речи.
В предложении
British steel shapes produced Производство стального проката в
annually amount to twelve million tons. в Англии ежегодно достигает
примерно
12 миллионов тонн.
по тем же соображениям нельзя steel shapes перевести дословно (
стальные формы), и необходимо прибегнуть к русскому обороту производство стального проката, а для глагола amount использовать
русские глаголы равняться, доходить до.
Нередки и такие случаи, когда английское слово имеет соответствия
в русском языке, но контекст, тем не мене, не позволяет воспользоваться
ни одним значением, которое дается для данного слова в словаре. В таких
случаях необходимо убедиться, не придает ли контекст английскому
слову дополнительный оттенок, которого нет у слов, приводимых в
словаре. и подобрать новый вариант перевода, подходящий лишь для
данного конкретного случая.
Например, глаголу to telescope в различных значениях соответствуют русские слова складываться, сплющивать, накладывать одно на
другое. Но ни одно из этих значений не пригодно для перевода слова в
предложении:
Time is a remarkable thing Время – замечательная вещь
for any measuring but it для любых измерений, но оно сокращается,
telescopes when events come когда события протекают быстро,
quickly one after another. одно за другим.
От дословного перевода, однако, следует отличать недопустимый в
переводческой практике
буквальный перевод, т.е. простой механический перевод слов
иностранного текста в таком порядке, в каком они следуют в нем, без
учета их синтаксических и логических связей.
4. Для перевода английских слов, не имеющих лексических соответствий в русском языке, можно использовать описательный перевод. Он
представляет собой передачу значения английского слова при помощи
более или менее распространенного объяснения. Например, prompt – period
accident можно перевести, только прибегнув к описательному переводу –
авария, связанная с переходом реактора на мгновенно – критический
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режим, так же как и сочетание standard performance уровень производительности рабочего, необходимый для выполнения задания за время,
установленное по норме.
Описательный перевод используется и для объяснения неологизмов.
При переводе слов, отсутствующих в словаре, необходимо определить его значение, опираясь на контекст и учитывая словообразовательные элементы данного слова и основные способы образования
новых слов.
Нередко к описательному переводу приходится прибегать не
потому, что английское слово не имеет соответствий в русском языке, а
из-за особенностей употребления этого слова в контексте.
Так, для слова suicide в функции существительного ( в технических
словарях это слово часто отсутствует) общий словарь дает значения:
самоубийство, самоубийца.
Совершенно очевидно, что ни одно из приводимых словарем
значений непригодно для перевода этого слова в техническом контексте:
Due to this need the writer
Учитывая эту потребность, автор
invented the ”magnetic blowout”,
изобрел “магнитный гаситель”- прибор,
a device which makes an electric
который гасит электрическую дугу
are commit suicide.
(дословно: который заставляет дугу
совершить самоубийство).
5. Транслитерация-это передача буквами русского письма букв
английского письма, независимо от произношения английского слова.
Для использования транслитерации можно и не знать произношения
английского слова, ограничиваясь лишь его зрительным восприятием:
retarder ретардер
transposition транспозиция
irradiation иррадиация
gas-holder газгольдер
maser мазер
laser лазер
Прием транслитерации можно использовать в тех случаях, когда
передаваемая реалия в ее английском звучании вызывает у русского
читателя твердо укрепившиеся ассоциации, в противном случае
транслитерация должна сопровождаться соответствующим примечанием,
раскрывающим смысл данной реалии, например:
airlift эрлифт (пневмоподъемник )
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computron компутрон (многоэлементная лампа для счетных
устройств)
Транслитерация целесообразна тогда, когда желательно воспроизвести лаконизм подлинника
и сохранить специфическую характеристику данной реалии в
иностранном языке.
Следует, однако, иметь в виду, что в результате транслитерации
английские наименования нередко произносятся иначе, чем на родине, и
англичане их не понимают, а чрезмерное увлечение транслитерацией
приводит к засорению русского языка и не способствует более ясному
раскрытию смысла оригинала.
6. За последние годы значительно большее распространение в
советской литературе для передачи собственных имен и названий получил
способ транскрибирования.
Транскрибирование – это передача произношения английского
слова русскими буквами. т.е. передача его фонетического облика.
white spirit уайт – спирит
fan фэн
Whitehall Уайтхол ( улица в Лондоне, на которой расположены
правительственные учреждения)
Конечно, такая передача до некоторой степени условна, так как
передает только приблизительное звучание английского слова, что
объясняется разницей фонетических систем английского и русского языков.
Транскрибирование является основным приемом перевода при передаче
имен и названий и так же, как и транслитерация, используется в случаях,
когда желательно воспроизвести лаконизм и специфику иностранного
слова. В тех случаях, когда эти стилистические соображения не играют
большой роли, лучше пользоваться описательным переводом, так как
транскрибирование дает новую лексическую единицу, чуждую русскому
языку, которая может оказаться непонятной читателю.
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The sequence work over the text
Summary
In the following sequence of work over the text is recommended to translate
scientific and technical literature :
1. To read the whole text or paragraph and to find out its general content.
2. To divide each complex sentence into separate sentences : main and
subordinate clause and complex sentence into simple sentences.
3. To find the predicate of main and subordinate clauses sentences.
4. To find the group of predicate, the group of subject and the group of object
in every sentence.
5. To start the translation of the sentence with the group of subject, then to
translate the group of predicate, object and circumstance.
Mətn üzərində işləmə ardicilliği
xülasə
Mətn üzərində aşağıdakı ardıcıllıqla elmi və texniki ədəbiyyatın tərcüməsi
tövsiyyə olunur.
1. Bütün mətni və ya paraqrafı oxuyub, onun ümumi məzmununu tapmaq.
2. Hər mürəkkəb cümləni ayrı-ayrı cümlələrə bölmək: baş və budaq cümlə,
mürəkkəb cümləni sadə cümlələrə çevirmək.
3. Baş və budaq cümlələrin xəbərini tapmaq.
4. Hər bir cümlədə xəbər, mübtəda və tamamlıq qruplarını tapmaq.
5. Cümlənin tərcüməsini mübtəda qrupu ilə başlamaq sonra xəbər, tamamlıq və
zərfliyi tərcümə etmək.
Rəyçi: Rəhimə Məmmədova
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ÜLKƏR İMANOVA
Baki Şəhəri Vüqar Sadiqov adına
214 saylı tam orta məktəb
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSINDƏ ŞİFAHİ NİTQN İNKİŞAF
ETDİRILMƏSİNƏ DAİR
Açar sözlər:eşidib-anlama,şifahi nitq,kontekst.
Key words:listening,oral speech,context.
Ключевые слова: аудирование,устный речь,контекст.
Qeyd etməliyik ki, təhsilimizdə bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir.Bu
xarici dillərin tədrisində də geniş imkanlar açmışdır.Müasir dövrdə təhsil
sahəsinin məzmununda gedən işlər, islahatlar,innovasiyalar, fəal təlim
metodlarından, üsullarından,yeni təlim texnologiyalarından geniş istifadə
etmək təlim prosesində bütün müəllim və tələbələrin öz üzərində dönüş
yaratmağı tələb edir. Müxtəlif sahələrdə baş verən inkişafa uyğunlaşmaq və
səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün insanın həyat boyu bilikləri müstəqil əldə
etmək bacarığına yiyələnməsi və buna can atması olduqca vacibdir. Uzun
illər şifahi nitqin intensiv öyrədilməsi işi ilə məşğul olmuş alimlər şifahi
nitqin inkişafını birinci dərəcəli iş hesab etmişlər.Müşahidələr göstərir ki,
şifahi nitqin intensiv aparılmasında müəllim əsas simadır. O bu işə daim
rəhbərlik edir və şifahi danışmalara şərait yaradır.Görkəmli ingilis metodisti
H.Palmer şifahi nitqi eşitmə yolu ilə inkişaf etdirməyi təklif edirdi.Son
zamanlar alınan nəticələr sübut etmişdir ki,dilin kompleks şəkildə tədris
edilməsi şəraitində də şifahi nitqi inkişaf etdirmək olar.Xarici dilin tədrisinə
tətbiq edilən "dilə praktik yiyələnmə" terminini digər adamların fikirlərini
anlama,bacarıq və vərdişlərin aşılanması kimi başa düşmək lazımdır.Sonra
bu bacarıqlar formalaşır, nitqə çevrilir.Əgər insanlar arasında ünsiyyət
bilavasitə yaradılırsa,onda dilə praktik yiyələnmə nitq fəaliyyətinin müxtəlif
növlərinin şifahi nitqə,oxu və yazıya xarakterik olan bacarıqların formalaşmasını tələb edir. Ünsiyyət məsələsi şifahi nitqlə bağlı məsələdir.Əgər bir
adam dil materiallarını yaxşı mənimsəyibsə,o həmin dildə şifahi danışmaqda
heç bir çətinlik çəkməyəcəkdir.Ona görə də, dil materiallarının avtomatlaşması şifahi nitqin əsasını təşkil edir və aşağıdakıları nəzərdə tutur:
1.dinləyib-anlama 2.danışıq vasitəsilə öyrətmə.Xarici dil tədrisində şagirdləri
mətn əsasında təşkil edilmiş diskussiyalara cəlb etməklə onlarda şifahi nitq,
daha dəqiq desək, danışıq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq
şəraiti yaratmış və beləliklə, interaktiv təlim prinsiplərinə riayət etmiş oluruq.Məlum olduğu kimi, kommunikativ təlimi təşkil edən əsas prinsiplərdən
biri məhz interaktivlik prinsipidir. Məlumdur ki,şifahi nitq materialları lek216

Filologiya məsələləri, №4, 2017

sik,qrammatik və fonetik materiallardan ibarətdir. Bu materialların birini digərindən təcrid edilmiş şəkildə göturmək olmaz.Əgər bu materialların biri
digərini tamamlamazsa, onda şifahi nitqin inkişafından da danışmaq olmaz.
Tədqiqatçıların fikrincə, sözlərin reseptiv və produktiv məqsədlərlə mənimsənilməsi arasında olan fərqləri müəyyənləşdirmək heç də asan deyil. Belə
ki, bəzi şagirdlər mənimsədikləri söz və söz birləşmələrini sonra nitq
prosesində istifadə edir,bəziləri isə həmin sözləri yalnız reseptiv səviyyədə
mənimsəmiş olur və onlardan nitqlərində istifadə etmir. Adətən dil
materiallarınin təqdim edilməsi və mənimsənilməsindən danişarkən, asandan
çətinə, sadədən mürəkkəbə doğru irəliləmək tövsiyyə edilir.Onu da qeyd
etmək lazımdir ki, lüğət vahidlərinin mənimsənilməsinin çətinlik dərəcəsini
müəyyənləşdirərkən , adətən həmin prosesə tələb edilən vaxt müddətini əsas
tuturlar.Eyni zamanda, problemi araşdıran müəlliflərin fikrincə, “çətinlik”
meyarının kifayət qədər etibarlı və inandırıcı olması məsələsi birmənalı
şəkildə qəbul edilmir və mübahisələrə səbəb olur.”Qəti obsolyut” çətinlik
mövcud deyil, “çətinlik” məfhumunun əsasında duran səbəblər fonologiya,
morfologiya, sintaksis, leksika və s. ilə əlaqədar ola bilər. Onu da demək
lazımdır ki, bir qrup şagirdlərin çətin hesab etdikləri dil və nitq vahidləri,
başqa şagirdlər üçün heç bir çətinlik törətməyə bilər. Qеyd еdildiyi kimi,
dərs vахtındаn səmərəli şəkildə istifаdə еdilməlidir. Suаllаrа çох diqqət
yеtirilməli və vахt аyrılmаlıdır. Şagirdlərə üsul sеçimində müəyyən
müstəqilliyin vеrilməsində əsаs məqsəd оnlаrdа dinlənilən mətnin və yахud
kitаbın məzmununа mаrаq оyаtmаq, оnlаrı eşidib-anlama ilə bаğlı оlаn və
dinləmə prоsеsini səmərələşdirən müхtəlif fəаliyyət növlərinə cəlb еtmək,
оnlаrdа rаst gəldikləri prоblеm və çətinliklərə bахmаyаrаq dinləməyi dаvаm
еtdirmək həvəsini yаrаtmаqdаn ibаrətdir.Şagirdləri düzgün istiqаmətləndirmək,
оnlаrа mətnin məzmununu аdеkvаt şəkildə bаşа düşmək üçün hаnsı üsullаrdаn
istifаdə еtmək hаqqındа məlumаtlаndırmаq və bu məqsədə nаil оlmаq üçün
yеrinə yеtirilməsi tövsiyyə еdilən çаlışmаlаrı və tаpşırıqlаrı оnlаrа təqdim
еtməlidir.Bеlə ki, nаməlum оlаn sözlərin mənаlаrının öyrənilməsinə
gəldikdə, şagird mətni təkrаr оlаrаq oxumalı və hаnsı sözlərin vаcib оlduğu,
hаnsılаrın isə məzmunun bаşа düşülməsi üçün о qədər də əhəmiyyətli
оlmаdığını şagirdlərin özü müəyyənləşdirməlidir. Çох vахt bu prоsеsdə
şagirdlər оnlаrа tаnış оlmаyаn, bilmədikləri sözləri ucadan desələr müəllim
tərəfindən hеç bir еtirаz edilməməlidir. Yеrinə yеtirilən tаpşırıqlаrın əsаs
məqsədi həmin prоsеsin səmərəliləşdirilməsi və dаhа yüksək nəticələrin əldə
еdilməsidir. Qeyd edilməlidir ki, interaktivliyə əsaslanan təlim prosesində
şagirdlərin özünü və sinfi, hətta bütövlükdə dərsin özünü qiymətləndirməsi
imkanları çox genişdir. Yeni təlim metodları ilə işləyən müəllimlər bu
qiymətləndirmə üsulundan müntəzəm istifadə edir və çox yaxşı nəticələr
əldə edirlər. Bu üsulun tətbiqi nəticəsində şagirdlərdə:
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1. müstəqillik və özünəinam bacarıqları formalaşır 2.obyektivlik, özünə
və yoldaşılarına qarşı tələbkarlıq vərdişləri inkişaf edir 3. ədalətli, əməksevər
və özünəgüvənən iradi keyfiyyələr yaranır.Unudulmamalıdır ki, rabitəli
şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinin inkşafında əlaqələndirmənin əhəmiyyəti
böyükdür. Bütün bunlar öyrəncilərin differensiallaşdırılması, onların
qabiliyyətlərindən maksimum istifadə edilməsi baxımından təqdirə layiqdir.
Təkanverici, istiqamətverici olması ilə işin məzmununu, mahiyyətini təmsil
edirlər. Оnu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, ingilis-ingilis, yəni izаhlı
lüğətlərdən istifаdə еtmək hеç də аsаn dеyil və müəyyən səriştə, bilik və
bаcаrıq tələb еdir. Müəllim hər bir təlim kоntеkstində hаnsı lüğətlərə
üstünlüyün vеrilməsi hаqqındа qərаrа gəlməli və burаdа əsаs məqsədin
şagirdlərin lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsi dеyil, оnlаrа vərdişlərin tələb
еdilən səviyyədə аşılаnmаsı оlduğunu yаddаn çıхаrmаmılıdır. Müvаfiq оlаrаq,
hər bir təlim kоntеkstində ingilis dilində tədris еdən müəllimin qаrşısındа durаn
əsаs vəzifələrdən biri lüğətin rоlunu və yеrini müəyyənləşdirməkdir. Sоnrа
həmin sözlərlə cümlələr təqdim еdilir. Şagirdlər sözün cümlədə yerinə yеtirdiyi
funksiyа, оnun hаnsı nitq hissəsinə mənsub оlduğunu dеməli və nəhаyət,
düzgün mənа vаriаntını siyаhıdаn tаpmаlıdır. Beləliklə, xarici dildə dаnışıq
vərdişlərinə həmin dildə dаnışmаdаn, yаzı vərdişlərinə yаzı fəаliyyətinə cəlb
оlunmаdаn, oxu vərdişlərinə oxumadan və nəhayət еşidib-аnlаmа
vərdişlərinə öyrənilən dildə müхtəlif хаrаktеrli mətnlərə, mоnоlоq və
diаlоqlаrа sistemli şəkildə qulаq аsmаdаn yiyələnmək qеyri-mümkündür.
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Summary
Ulkar Imanova
The ways of developing oral speech in teaching ELT
Summary
The article deals with the problem of working out,effective ways of
speaking skills.Today the main goal of teaching and learning foreign
languages in the global world is developing language learners’ ability to use
the target language for communication. The process of teaching English
should be based on the communicative – functional approach to teaching
languages. The whole process of teaching oral speech should be goaloriented systematic. It will make the process of teaching oral speech more
effective. Today the main goal of teaching and learning foreign languages in
the global world is developing language learners’ ability to use the target
language for communication.Speaking comprehension is one of the most
basic and important of the four skills in language teaching&learning.One of
the main goals of language learning is to acquire the ability to communicate
effectively.Special attention should be paid to preparing materials and
activities for speaking. Preference should be given to materials. Materials
shouldn’t be to difficult to comprehend.
Пути формирования навыков устной речи на преподавании
английского языка.
Улькаp Иманова
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи
на английском языке в условиях языкового вуза.
Резюме
Здесь говорится о необходимости внесения радикальных изменений в существующую систему обучения устной речи на иностранном
языке. Процесс английскому языку в целом и процесс обучения
диалогической речи должен базироватьвся на коммуникативно –
функциональном принципе. Обучением устной речи должно носить
целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению еффективности данного процесса. В условиях
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глобализации основная цель обучения иностранным языкам и их
изучения состоит в формировании у обучаемых способности использовать язык в целях коммуникации.Умение адекватно воспринимать
информацию в процессе “speaking” является одним из самых важных и
необходимых умений которыми должен обладать человек,изучающий
язык в тех или иных целях.
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи
на английском языке в условиях языкового вуза.Одной из основных
целей изучения языка является обладение умением эффективно
общаться на изучаемом языке.Особое внимание должно быть уделено
отбору текстовых материалов,Предпочтение должно быть отдано материалом.Также следует отметить,что тексты не должны быть слишком
сложными для восприятия.
Rəyçi:

Əliyeva Nuriyyə
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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İSLAMIN YARANDIĞI DÖVRDƏ ƏRƏB CƏMİYYƏTİNDƏ
"ÖZGƏLƏR" VƏ AZADFİKİRLİLİK
Açar sözlər: İslamın yarandığı dövrdə ərəb cəmiyyəti, özgələr, azad
fikirlilik
Key words: arab society in the period of Islam's advent, others, freedom of
thought
Ключевые слова: aрабское oбщество в период
возникновения Ислама, чужестранцы, свободомыслие
Məlumdur ki, İslamın yarandığı cəmiyyət dini baxımdan rəngarəng
olmuşdur. Cahiliyyə ərəblərinin dini baxışlarının əsasında bütpərəstlik
dayanırdı. Bədəvi ərəblərin böyük əksəriyyəti bütpərəst idi. Bundan əlavə
onlar arasında İbrahim peyğəmbərin dinini əsas tutan həniflər, astral tanrılara
inancı monoteist düşüncə ilə birləşdirməyə çalışan sabilər və fars təsiri
altında olan zərdüştlük dininə tapınanlar da var idi. Bu sonuncu üç qrupun
nümayəndələri olduqca az idi və cəmiyyətdə həlledici rol oynamırdılar.
Bütün bunlardan başqa həmin dövrdə Ərəbistan yarımadasında
xristianlar və yəhudilər var idi. Xristianlıq şimalda Ləxmilər və Qəssanilər
vassal dövlətləri ərazisində intişar tapmışdı. Həmin ərazilərdə xristian
monostrları fəaliyyət göstərirdi. Təğlib, Tayy, Saqif kimi qəbilələrdə
xristianlıq intişar tapmışdı. Bunlar Bizans missionerlərinin təsiri ilə
xristianlığı qəbul etmiş ərəblər idi. Onları ancaq din baxımından "özgə"
hesab etmək olardı. Yəhudilər isə həm din, həm də etnik baxımdan "özgə"
idilər. Yəhudiliyin əsas mərkəzləri Yəmən və Yəsrib (Mədinə) idi. Onlar öz
dinlərini Himyər hökmdarlarına qəbul etdirdikdən sonra yarımadada daha da
möhkəmlənirlər. Əkinçilik və ticarətlə məşğul olan yəhudilər özləri üçün
yaxşı iqtisadi şərait yaratmışdılar. Mədinədə Bənu Nadır, Bənu Qaynuka,
Bənu Qurayza kimi yəhudi qəbilələri var idi. Onlar Xeybərdə və başqa
ərazilərdə də möhkəmlənmişdilər.
Özgələr və fikrin azad tərzdə ifadəsi İslamın yarandığı ilk gündən
özünü göstərir. Əslində İslamın özünün yaranması köhnə adət-ənənələrə
qarşı üsyan, əsrlər boyu özünə yer etmiş adət və ənənələrin yenisi ilə əvəz
olunması idi. İslam yaranıb möhkəmləndikdən sonra isə qarşı çıxan
qüvvələrin düşüncəsi müxalif ideologiyanın əsasında dayanıb.
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Məlumdur ki, hicrətdən sonra Mədinə cəmiyyətində Məhəmməd
peyğəmbərə qarşı çıxan bəzi qüvvələr var idi. Onlara misal olaraq başqa
dinin nümayəndələrini göstərə bilərik. Məsələn, xristian rahibi Əbu Amir
Mədinədə peyğəmbəri ziyarət edib ona bəzi suallar verir, dinini soruşur.
Peyğəmbər "mənim dinim İbrahimin təmiz hənif dinidir" deyərkən Əbu
Amir onu doğru danışmamaqda təqsirləndirir. Məkkəyə gedir və Məkkə
müşriklərinə qoşulub İslama qarşı mübarizə edir.
İslama qarşı çıxan şairlər arasında yəhudi şairi Kəb ibn əl-Əşrəfi xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Kəb ibn əl-Əşrəfin atası əslən Tayy qəbiləsindən idi.
Anası Bənu Nadırdan ( )ﺑﻨﻮ ﻧﻀﯿﺮolan yəhudi idi. Kəb anasının dinini qəbul
edib yəhudi olur. 624-cü ildə müsəlmanlar Bədr döyüşündə bir çox nüfuzlu
məkkəliləri qətlə yetirir. Bu zaman Kəb Məkkəyə gedir və öz şeirləri ilə
məkkəliləri İslam peyğəmbərinə qarşı yeni döyüşlərə həvəsləndirir. Onun
İslama olan hücumları bununla məhdudlaşmır. Kəb ibn əl-Əşrəf çox keçmir
ki, peyğəmbərin arvadlarını dilə-dişə salan qəzəllər yazır. Bu artıq qəzəlin
həcv kimi işlənməsinin ilk nümunələri idi. Bu şeirlər peyğəmbəri
qəzəbləndirir və o, səhabədən onun öldürülməsini istəyir. Müsəlmanlar bu
işdə Kəb ibn əl-Əşrəfin öz yaxın qohumundan istifadə edirlər. Onu hiylə ilə
evdən çıxarıb dörd nəfər birlikdə hücum çəkib qətlə yetirirlər.
Təəssüf ki, Kəb ibn əl-Əşrəfin İslam dininə və onun görkəmli
şəxsiyyətləri əleyhinə yazdığı şeirlər zəmanəmizədək gəlib çatmayıb. İbn
Səllam əl-Cumahinin kitabındakı kiçik nümunədə şairin yəhudi həyat tərzini
əks etdirdiyini görürük:
ﺟﻤﺔ
ّ رواء
ّ ﻟﻨﺎ ﺑﺌﺮ
ﻣﻦ ﯾﺮدھﺎ ﺑﺈﻧﺎء ﯾﻐﺘﺮف
ﺑﻤﺔ
ّ وﻧﺨﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻼع
ﺗﺨﺮج اﻟﺘﻤﺮ ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻷﻛﻒ
Bizim şirin və saf sulu quyularımız var.
Bura gələnlər qablarına su çəkirlər
Bir çox qalalarımızda xurma bağlarımız var
Burdakı xurmalar əl boyda iridirlər.
Adi bir şeir yəhudilərin Ərəbistan yarımadasında ərəblərdən nə qədər
fərqli həyat sürdüyünə dəlalət edir. Onların iri qəsrə bənzər evlərdə
yaşaması, əkinçiliklə məşğul olması, quyular qazıb onun suyundan istifadə
etməsi bu şeirdə əks olunub.
Kəb ibn əl-Əşrəfə olan münasibət müxtəlif mənbələrdə fərqli xarakter
daşıyır. Ərəblərin fikrincə o, din düşməni, kafirdir. Yəhudilər isə onu
özlərinin milli qəhramanı və şəhid şairi sayır.
Kəb ibn əl-Əşrəfin Bədr döyüşü zamanı həlak olan "xəndək əhlinə" şeir
yazması məlumdur. Belə ki, bu döyüşdə məkkəlilərin cəsədləri bir xəndəyə
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yığılır. Peyğəmbər onlara (ﯾﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻠﯿﺐEy xəndək əhli) deyərək ibrətamiz
nitq söyləyir. Onları pis ümmət olmaqda öz peyğəmbərlərini incitməkdə
təqsirləndirir. Kəb ibn əl-Əşrəf həmin adamlara mərsiyə yazır. Həssan ibn
Sabit isə Kəb ibn əl-Əşrəfin şeirinə cavab yazır. Eləcə də, Meymunə ibn
Abdulla adlı müsəlman şairə də Kəb ibn əl-Əşrəfə cavab yazıb şərəfsiz
adamlara mərsiyyə yazıb göz yaşı axıtmağın yaxşı iş olmadığını bildirir.
Kəb ibn əl-Əşrəf digər yəhudilərlə birləşib peyğəmbərə sui-qəsd təşkil
etməsi də söylənilir. Uri Rubin Kəb bin əl-Əşrəfin qətlinin daha ciddi
səbəblərini göstərir və bildirir ki, məhz onun sayəsində Məhəmməd
peyğəmbərin Bənu Nadırla olan sazişi pozulmuşdur. Belə ki, o, 40 nəfər
nadırlı yəhudi ilə Məkkəyə gedib Kəbə məbədgahında Məkkə müşrikləri ilə
İslama qarşı birləşmək barədə saziş bağlamışdır. Alimin fikrincə, həm Kəb
ibn əl-Əşrəfin qətlinin, həm də Bənu Nadırın Mədinədən qovulmasının
səbəbi bu idi.
Qeyd etdiyimiz kimi, Kəb ibn əl-Əşrəfin müsəlman şairlərlə
şeirləşməsi onun şeirlərinin azacıq bir qismini zəmanəmizədək gətirib
çıxarmışdır. Bunlardan biri yuxarıda qeyd etdiyimiz ( أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻠﯿﺐxəndək
əhli) ilə bağlı şeirdir. Bu şeirdə Məkkənin Bədrdə həlak olan sakinlərinə
ağlayan şair deyir:
طﺤﻨﺖ رﺣﻰ اﻟﺒﺪر ﻟﻤﮭﻠﻚ أھﻠﮫ
وﻟﻤﺜﻞ ﺑﺪر ﯾﺴﺘﮭﻞ وﺗﺪﻣﻊ
ﻗﺘﻠﺖ ﺳﺮاة اﻟﻨﺎس ﺣﻮل ﺣﯿﺎﺿﮭﻢ
ﻻ ﺗﺒﻌﺪوا أن اﻟﻤﻠﻮك ﺗﺼﺮع
ﻛﻢ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ ﺑﮫ أﺑﯿﺾ ﻣﺎﺟﺪ
ذى ﺑﮭﺠﺔ ﯾﺎوى اﻟﯿﮫ اﻟﻀﯿﻊ
Bədr dəyirmanı Məkkə əhlini üyütdü.
Sanki ay bədrlənib ağlayırdı
İnsanların ən nəcibləri öz qanlarına batıb həlak oldu
Burdan uzaqlaşmayın, qoy hökmdarlar vuruşsun
Nə qədər ağ üzlü nəcib insan qətlə yetirildi
Bir zamanlar binəsiblər onlara sığınırdı.
Mədinədə İslama qarşı çıxan yəhudi şairlərindən biri də Cəval əsSələbi idi. O, öz şeirlərində Hayy ibn Əxtab adlı bir yəhudinin boynunun
vurulması ilə qətlə yetirildiyini bildirir. Həmin şəxs Bənu Qurayza
döyüşündən sonra qətlə yetirilmişdir. Rəvayətə görə, o, ölümündən
çəkinmədən peyğəmbərə müraciət etmiş və heç də peşman olmadığını
bildirmişdir. "Ey camaat! Allahdan gələn əmr bir hökmdür. Bu bir yazı, bir
taledir. Bu, Allahın Bənu İsrailə yazdığı tale yazısıdır. Cəbəl ibn Cəval bu
hadisəni əks etdirən bir mərsiyə yazmışdır. Həssan ibn Sabit Bənu Nadır və
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Bənu Qurayza üzərindəki qələbələri alqışlarkən, Cəbəl ibn Cəval ona cavab
yazıb yəhudilərin müsibətinə göz yaşı axıdır.
Eynilə digər şair Səmmək əl-Yəhudanın da yaradıcılığından cüzi
nümunələr bizə yalnız onun müsəlman şairlərlə şeirləşməsi sayəsində
çatmışdır. O, müsəlman şairlərin Kəb ibn əl-Əşrəfin ölümünü təqdir edən
şeirlərə cavab olaraq bu ölümdən doğan kədərini ifadə edən şeir yazır. Bu
şeirlər öz-özlüyündə başqa xalqların nümayəndələrinin artıq qalib gəlib
möhkəmlənmiş İslam ideologiyasına passiv şəkildə olsa da, etirazını ifadə
edirdi. Yəhya əl-Cəburi haqlı olaraq qeyd edir ki, bu poeziya qısa bir müddət
ərzində yaranan poeziya idi. Bu qısa dövr hicrətdən yəhudilərin Məkkədən
qovulmasınadək olan müddəti 622- 625-ci illəri əhatə edir. Bu dövr büsbütün
müharibə dövrü idi. Yazılan şeirlər də ya həmasə - qəhramanlıq, ya da
mərsiyə ruhunda idi. Ona görə də biz yəhudi şairlərinin dini-ideoloji
düşüncəsini əks etdirən şeirlərinin olub-olmamasını iddia edə bilmirik. Ya
onlar bu istiqamətdə şeirlər yazmamış, ya da bu şeirlər filoloqlar tərəfindən
etinasızlıqla qarşılanıb itib batmışdır.
Maraqlı bir nümunə kimi diqqəti ilkin İslam dövründə yaşamış başqa
bir şair yaradıcılığına cəlb etmək istərdik. Başqa xalqı təmsil etməsini
bilməsək də, bu şairin yaradıcılığı İslam ehkamlarına etiraz baxımından
diqqətimizi cəlb etdi. Məlumdur ki, İslam ərəb cəmiyyətinə əxlaq və
məişətlə bağlı bir sıra yeniliklər gətirdi. Şərab, donuz əti, zinakarlıq qadağan
edildi. İbn Quteybənin (اﻟﺸـﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاءəş-Şir vaş-Şüara) sərində Əbu
Tamahan əl-Qayni  اﺑﻮ اﻟﻄﻤﺤﺎن اﻟﻘﯿﻨﻲadlı şair barədə belə bir məlumat verir:
ً
 ﻗﯿﻞ ﻟﮫ وﻣﺎ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺪﯾﺮ؟ ﻗﺎل ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺪﯾﺮ اﻧﯿﺔ، وﻗﯿﻞ ﻟﮫ ﻣﺎ ادﻧﻲ ذﻧﻮﺑﻚ ﻗﺎل ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺪﯾﺮ،ﻓﺎﺳﻘﺎ
"ﻛﺎن
"...ﻓﺎﻛﻠﺖ ﻋﻨﺪھﺎ طﻔﺸﯿﻼ ﺑﻠﺤﻢ ﺧﻨﺰﯾﺮ وﺷﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺮھﺎ وزﻧﯿﺖ ﺑﮭﺎ وﺳﺮﻗﺖ ﺑﮭﺎ ﻛﺴﺎءھﺎ وﻣﻀﯿﺖ
"O, bir fasiq idi. Bir dəfə ondan soruşdular: Sənin ən pis günahın nə
olub? O dedi: Monastr gecəsi. Soruşdular: Bu nədir? Dedi: Həmin gecə bir
rahibənin yanina getdim, onunla donuz ətindən hazırlanmış yemək yedim,
şərab içdim, onunla zina yapdım, sonra da pul kisəsini oğurlayıb çıxıb
getdim".
Əbu Tamahan adlı bu şairin etnik mənsubiyyəti bizə məlum deyil. İbn
Quteybə onun başına qəbilədən qovulanların yığışdığını bildirir. Onun
tərcümeyi halında gələcəkdə Abbasilər dövründə geniş yayılmış “zindiklik”
hərəkatının rüşeymlərini görürük. Zindiklər əsasən başqa xalqların
nümayəndələri olub İslama qəbul etsələr də, öz həyat tərzləri, şəraba
meylləri, İslam əxlaq normalarına riayət etməmələri ilə seçilirdilər.
İslamın yaranması ilə ərəb cəmiyyətində köklü dəyişikliklər baş verdi.
İspaniyadan Çinədək böyük əraziləri fəth edən ərəblər başqa xalqlarla üz-üzə
gəldilər. Hərbi əsirlər, kölələr İslamın Məkkə və Mədinə kimi şəhərlərinə
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gətirilməyə başladı. Bu dövrdə ərəb-əcəm problemi bütün ciddiliyi ilə
qabardı. Cəmiyyətdə üstün mövqeyə malik olan ərəblər daha yüksək
sivilizasiyaları təmsil edən “özgələr”lə münasibətin tənzimlənməsini vacib
bilir, əcəm xalqlarına ərəb dili öyrədir, onların bir çox qabiliyyət və
biliklərindən bəhrələnirdilər. İlkin İslam dövründə Məkkə və Mədinənin
zadəgan təbəqələri Məbəd, İbn Sureye kimi əcəm müğənnilərin sənətindən
bəhrələrnirdilər. Cəmiyyətdə üstün statusa malik olan ərəblər əcəm
xalqlarına, xüsusilə onların danışıq tərzinə istehza ilə yanaşırdılar.
“Ərəb və əcəm” anlamlarının siyasiləşməsinə orta əsr ərəb
mənbələrində tez-tez rast gəlinir. Hətta dilçilik lüğətləri belə bu məsələdən
kənarda qalmır. Məsələn, İsmayıl əl-Cövhərinin “Sihah” və İbn Mənzurun
“Lisən əl-arab” leksikoqrafik lüğətlərində.
ّ
اﻟﺒﮭﻂ وﺣﯿﺘﺎﻧﻜﻢ
ﻓﺎﻣﺎ
ﻓﻤﺎ زﻟﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺴﻘﻢ
وﻗﺪ ﻧﻠﺖ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺘﻢ
ﻛﻀﺐ ھﺮم
ﻓﻠﻢ أر ﻓﯿﮭﺎ
ّ
ﻓﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮض ﻛﺒﯿﺾ اﻟﺪﺟﺎج
وﺑﯿﺾ اﻟﺠﺮاد ﺷﻔﺎء اﻟﻘﺮم
وﻣﻜﻦ اﻟﻀﺒﺎب طﻌﺎم اﻟﻌﺮﯾﺐ
ﻻ ﺗﺸﺘﮭﯿﮫ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺠﻢ
Sizin südlü sıyıq (bəhat) və balıq yeməklərinizə gəlincə,
Onları yeyəndən sonra hələ də özümü xəstə hiss edirəm
Mən bu yeməklərdən sizin kimi zövq almıram,
Qoca kərtənkələdən hazırlanmış yemək kimi onlarda bir şey
görmürəm.
Xəstə dəvələrin müalicəsində istifadə olunan
Ağ çəyirtkənin əti ağ toyuğun əti kimi deyil
Ağ kərtənkələ də ərəbciklərin yeməyidir.
Əcəmin nəfsi bu yeməyi istəməz.
Əbdülmömin ibn Əbdülqüddus əl-Hindi adlanan müəllifə aid edilən bu
şeirdə ərəblərin yeməkləri tənqid olunur, onların ağır səhra şəraitində qida
məhsullarının azlığından irəli gələn bəzi yeməkləri – çəyirtkə və kərtənkələ
əti ələ salınır və əcəmin bu yeməkləri xoşlamadığı bilinir. Şeirdə ərəbə
kiçiltmə formasında “ureyb” (ərəbcik) deyilir.
Qəribə haldır ki, İbn Mənzur
ﻋﺠﻢ
ﻋﺠﻢ
ٌ َ َ və
ٌ َ َ və
ٌ ْ ُ sözlərini ﻋﺮب
ﻋﺮب
sözlərinə
antonim
()ﺧﻼف
olan
sözlər
kimi
təqdim
edir.
O,
İbn
Nəcm
adlı
ُْ
şairin aşağıdakı şeirini misal çəkib deyir:
 ﻗﺎل:أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻢ
وطﺎﻟﻤﺎ وطﺎﻟﻤﺎ وطﺎﻟﻤﺎ
ﻏﻠﺒﺖ ﻋﺎدا وﻏﻠﺒﺖ اﻻﻋﺠﻤﺎ
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“Uzun müddət, uzun müddət, uzun müddət
Mən Ad üzərində və əcəm üzərində qələbə çaldım.
İbn Mənzurun fikrincə, şair burada bütün insanlar üzərində qalib
olduğunu bildirir.
Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, ﻋﺠﻢnitqi fəsahətli olmayan insanları
bildirir. Bu barədə əl-Mütənəbbinin Seyf əd-Dövləyə həsr etdiyi mədhiyyədə
deyilir:
ﺑﺎي ﻟﻔﻆ ﺗﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ زﻋﻨﻔﺔ
ﺗﺠﻮز ﻋﻨﺪك ﻻ ﻋﺮب وﻻ ﻋﺠﻢ
İbn Mənzur bu mənada belə bir şeir misal çəkir:
ﻣﻨﮭﻞ ﻟﻠﻌﺒﺎد ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻨﮫ
ّ ﻣﻨﺘﮭﻰ
ﻛﻞ أﻋﺠﻢ وﻓﺼﯿﺢ
O. öz kölələrinə qarşı hər bir əcəmin və fəsahətli nitqi olanın
Arzuladığı bir (səxavət) bulağı kimidir.
Gördüyümüz kimi, burada “əcəm” sözünə antonim söz kimi “fasih”
sözü işlənib. Bununla da, dolayısı yolla əcəmin danışığının qüsurlu olması
bildirilir:
 ورﺟﻞ.ﻋﺠﻤﺔ
َ ْ ُ اﻋﺠﻤﻲ او اﻋﺠﻢ اذ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﮫ
Əcəm danışığında əcnəbi ləhcə (ﻋﺠﻤﺔ
َ ْ ُ ) olan adamdır.
İsmayıl əl-Cövhərinin fikrincə, əgər bir ərəbin nitqində qüsur (ْﺴﺔ
َ ) ُﺣﺒ
olarsa, onda onu  اﻋﺠﻤﻲadlandırırlar. Buradan belə bir fikir hasil olur ki,
“əcəm” bəzən etnik mənsubiyyəti deyil, insanların danışıq tərzini ifadə edən
söz kimi işlənib.
Ərəblər lüğət kitablarını ﻣﻌﺠﻢadlandırır. Görünür, bu onların ərəb dilini
bilməyənlər üçüb tərtib edilməsindən irəli gəlib. Təsadüfi deyil ki, əlifbaya
ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺠﻢdeyilir. İlk dəfə əlifba leksikoqrafik lüğətlərdə tətbiq
edildiyindən bu cür adlanmasını zənn etmək olar. İbn əl-Əsirin fikrincə,
hərflərə nöqtələr əlavə etdikdən ( )أﻋﺠﻢsonra əlifba ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺠﻢadlanıb.
Diakritik işarələrin yazıda istifadəsində eyni kökdən olan  أﻋﺠﻢfeli ilə
bildirilir. Burada da, qeyri-ərəblərlə bir bağlılıq görmək mümkündür.
Diakritik nöqtələrdən məqsəd ərəb mətnlərinin, xüsusi ilə Qurani Kərimin
düzgün oxunması idi. Fütuhatdan sonra qeyri-ərəb xalqların İslama
tapınması müqəddəs kitabın düzgün oxunmasını bir problem olaraq doğurur.
Bu zaman Əbul-Əsvad əd-Dauli, Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahadi kimi dilçilər
ərəb yazısına nöqtə və hərəkələrin əlavə edilməsi qayğısına qalırlar. Əsasən
bununla ərəblərin deyil, əcəm xalqların kitabı düzgün oxuması məqsədi
güdülürdü. Görünür bu səbəbdən diakritik nöqtələrdən istifadə أﻋﺠﻢ
adlanmışdır.
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Ərəblər sözlərin düzgün deyilməsini, sözlərdən düzgün istifadəni,
xüsusi ilə söz sonluqlarının düzgün ifadəsini əsl ərəblərə xas bir xüsusiyyət
hesab etdiklərindən  إﻋﺮابadlandırırdılar. Bu mənada  إﻋﺮابöz-özlüyündə
أﻋﺠﺎم-ə qarşı qoyulurdu. Məşhur rəcəz ustası ( )رؤﺑﺔRubə deyir:
ّ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻌﺐ وطﻮﯾﻞ
ﺳﻠﻤﮫ
اذا ارﺗﻘﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮫ
ّ
زﻟﺖ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﯿﺾ ﻗﺪﻣﮫ
واﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﯾﺴﻄﯿﻌﮫ ﻣﻦ ﯾﻈﻠﻤﮫ
ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﺮﺑﮫ ﻓﯿﻌﺤﻤﮫ
Şeir demək çətin işdir, onun nərdivanı uzundur.
Əgər (bu sənətdən) başı çıxmayan bu nərdivanla qalxarsa,
Ayağı büdrəyib uçuruma yuvarlanar.
Zorla şeir yazmaq mümkün deyil.
Beləsi "irab" işlədərkən bir də görər "icəm" işlədib
Bu şeirdə "irab" fəsahətli nitqin əlamətidir. "İcəm" isə əcəmə xas bir
sözdür. Bununla şair bildirmək istəyir ki, zorla şair olmaq istəyənlərin nitqi
əcəmin nitqi kimi qüsurlu olar.
Cahiz "əl-Bəyan vat-Təbyin" əsərində farslara xas dil qüsurlarından
danışarkən əcəm xalqının şin hərfini düzgün tələffüz etmədiyini bildirir.
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻓﯿﺤﺮوف ﻛﺜﯿﺮة،ﯾﺼﻮره اﻟﺨﻂ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻦ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﺷﻲء ﻻ
ّ
 وﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻮز ﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ أﺳﯿﺎف:ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺠﻢ
ﻓﺎرس ﻛﺜﯿﺮ ﻛﻼﻣﮫ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺼﻔﯿﺮ ﻓﻤﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺼﻮر ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺰﻣﺰﻣﺔ واﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ
. إذا ﺗﺮك اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ وأﺧﺬ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻜﮭﻨﺔ وھﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم،ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻓﻢ اﻟﻤﺠﻮس
Nöqtələri olan şin hərfinə gəlincə, onunla bağlı elə şeylər baş verir ki,
onu yazıda əks etdirmək mümkün deyil. Əcəm dilində bu halı bir çox
hərflərdə görürük. Bu ən çox dəniz sahilində yaşayan Xuzistan əhalisinin
dilində özünü göstərir. Onların tələffüzü fışqırıq çalma kimi səslənir. Bu,
məcusların dilində səslənən onların yeməyə oturarkən etdikləri zümzümənin
səsinə bənzəyən, fəsahəti və mənası olmayan səslər kimidir.
Cahiz farsların "sin" hərfinin "sə" kimi tələffüz etdiyini, onların أﺑﻮ
ﻣﻜﺴﻮمəvəzinə  أﺑﻮ ﻣﻜﺜﻮم,  ﺑﺴﻢ ﷲəvəzinə  ﺑﺜﻢ ﷲdediyini bildirir.
Əcəmin dilinin fərqli olması Qurani-Kərimdə əks olunub. Aşağıdakı
ayələrlə bəlağətli Quran ayələrinin əcəmə xas ola bilməməsi iddia edilir:
َ َ ٰ َ ﻟﺴﺎن
ٌ َ ِ ﻋﺮﺑﻲ
ُ َ ِ اﻟﺬي
ْ َ َ َ َﻌﻠﻢ
وﻟﻘﺪ
َ ُ ُ َ إﻧﻤﺎ
ِ ﯾﻠﺤﺪون ﱠ
َ ُ ِ ْ ُ أﻋﺠﻤﻲ ِإﻟَﯿ ِْﮫ
ٌ َ َ ◌ۗ ﻟﺴﺎن
ُ ّ ِ َ ُ ﺑﺸﺮ
ْ ُ ﯾﻘﻮﻟﻮن َ ﱠ
ُ َ ْ أﻧﮭﻢ ﻧ
َ ﯾﻌﻠﻤﮫُ ِ ﱠ
وھﺬا َ ْ َ ِ ﱞ
ََِ ﱞ
ٌ ُِ
(103 ﻣﺒﯿﻦ )اﻟﻨﺤﻞ
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Biz (müşriklərin): "(Qur’anı) ona (Muhəmmədə) bir insan (ara-sıra
görüb danışdığı Cəbr ər-Rumi adlı xaçpərəst bir gənc və ya Səlmani-Farsi)
öyrədir!" - dediklərini də bilirik . Onların nəzərdə tutduqları adamın dili
başqa dildir. Bu (Qur’anın dili) isə açıq-aşkar (bəlağətli, fəsahətli) ərəb
dilidir! (Ərəblər özləri Qur’anın dil, üslub gözəlliyi qarşısında
heyranlıqlarını, acizliklərini gizlədə bilmədikləri halda, əcəmlər bu cür
fəsahətli ərəb dilini haradan bilə bilərlər?!). (Nəhl surəsi, 103-cü ayə).
ْ َ َ وﻟﻮ
ْءاﻣﻨﻮا
ْ ُ َ أﻋﺠﻤﯿﺎ ﱠ
َ ْ َ ﻟﻘﺎﻟﻮا
ُ َ َ ﻟﻠﺬﯾﻦ
ً َ ْ ُ ُﺟﻌﻠ ٰﻨَﮫ
ْ ُ ۗ وﻋﺮﺑﻰ
ْ َ ّ ِ ُ ﻟﻮﻻ
¸ ِ َ ْ َ ﻗﺮءاﻧﺎ
َ ِ ھﻮ ِ ﱠ
َ ٰ َ ﻓﺼﻠﺖ
َْ َ
ءاﻋﺠﻤﻰ َ َ َ ِ ﱞ
ءاﯾﺘ ُ ُٓﮫۥ ۖ َ ۬ ْ َ ِ ﱞ
َ ُ ﻗﻞ
ٓ
ٰ
ٍۢ ِ َ ﻣﻜﺎن
ًُ
ﺑﻌﯿﺪ
َ ْ َ أوﻟﺌﻚ ﯾُﻨ
َ ُ ِ ْ ُ وٱﻟﺬﯾﻦ َﻻ
َ ِ وﺷﻔﺎء ۖ َ ﱠ
َ ِ َ ْ ُ ۚ ﻋﻤﻰ
ٌ ْ َ ءاذاﻧﮭﻢ
ً َ ْﮭﻢ
ٌ ٓ َ ِ َ ھﺪى
ْ ِ وھﻮ َﻋﻠَﯿ
ْ ِ ِ َ َ ﻓﻰ
ٍ َ َﺎدون ِﻣﻦ ﱠ
َ ُ َ وﻗﺮ
ٓ ِ ﯾﺆﻣﻨﻮن
(44 ﻓﺼﻠﺖ
ّ )
Əgər Biz onu özgə bir dildə olan Qur’an etsəydik (Məkkə müşrikləri):
"Məgər onun ayələri (bizim üçün) müfəssəl izah olunmalı deyildimi?! Bu
nədir? (Qur’an) özgə dildə, (Peyğəmbər isə) ərəbmidir?!" - deyərdilər. (Ya
Rəsulum!) De: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və (cəhalət xəstəliyinə
tutulmuş ürəklərə) şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq
(ağırlıq) vardır. O, (Qur’an) onları kor etmişdir. Onlar (sanki) uzaq bir
yerdən çağırılırlar. (Heç bir şey eşitməz, heç bir şey anlamazlar). (Fussilət
surəsi, 44-cü ayə).
Ədəbiyyat:
Azərbaycan dilində:
1. Z.M. Bünyadov, V.M. Məmmədəliyev, Qurani-Kərim Məali, Bakı,
Qismət, 2006, 478 s.
2. A.Qasımova, Cahiliyyə ərəblərinin əqli-mənəvi durumu, Bakı, Elm
2007, 217 s.
3. G.Abdullayeva, Müsəlman İspaniyasında yəhudi ədəbiyyatı, Bakı,
AFPoliqrAF, 159 s.
İngilis dilində:
4. Uri Rubin, The Assasination of Ka'b b. al-Ashraf, Oriens, Brill,
1990, pp.71
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451  ص،1964  إرﺷﺎد، ﺑﻐﺪاد، ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﯿﻦ، ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﺒﻮري.5
،1998  ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺷﺮح اﻟﺸﯿﺦ ﷴ ﺳﻮﯾﺪ، طﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء، ﷴ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺠﻤﺤﻲ.6
296.ص
379 . ص. ت. د، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺒﯿﯿﻦ، أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺠﺎﺣﻆ.7
3230 . ص،2003، ﺑﺎب اﻟﻌﯿﻦ٬ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب٬ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.8 .
1994، ، دار اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم، ﺑﯿﺮوت، ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺗﻤﯿﻢ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء، اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ.9
681 ص
228

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Elektron:
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Others and freedom of thought in arab society in the period
of Islam's advent
Summary
Radical changes took place in the Arab society with Islam's advent.
Actually the advent of Islam was the mutiny against the old traditions, the
replacement of the customs rooted deeply throughout the centuries. That
period of time there lived Jews and Christians in the Arab peninsula. If the
Christians were considered to be "the others" from the religious standpoint,
the Jews were "the others" from both religious and ethnic aspects.
The others and the free expression of thought appeared from the very
first day of Islam's advent. The thought of the forces, which were against
Islam, was based in the opposite ideology. The work of some of the Jewish
poets can be an example for that.This time Arab and non-Arab problem was
seriously emphasized. The politicization of "Arab and non-Arab" notions is
frequently observed in Arab sources of the middle Ages.
Чужестранцы и свободомыслие в арабском обществе в период
возникновения Ислама
Резюме
С появлением ислама, в арабском обществе произошли радикальные изменения. В принципе появление ислама было революцией,
восстанием против прижившихся в обществе старых, многовековых
традиций и обычаев, и заменой их на новые. В этот период в
Аравийском полуострове проживали евреи и христиане. Если христиане, проживавшие тут, считались чужими только с религиозной
точки зрения, то иудеи как с религиозной точки зрения, так и с
этнической. Чужестранцы и свободмислие, начали себя проявлять с
первых дней зарождения Ислама. Идея сил, выступающих против Ислама, лежали на основе опозицонной идеологии. В качестве примера
можно привести творчество группы поэтов иудеев. В этот период
разбухла со всей своей серьезностью так же и арабо-аджамская проблема. Политизация понятия " Араб и Аджам " часто встречается в
средневековых источниках.
Rəyçi: Prof. Rafael Hüseynov
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NAİLƏ QASIMOVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universiteti
HOW TO WRITE NOTICES INFORMATION SHEETS, HANDOUTS
AND CIRCULARS IN PLAIN ENGLISH
Açar sözlər: təmimnamə, prospektlər, mesaj, xəbərdarlıq, təəssürat, kömək,
informasiya vərəqələri
Key words: circulars, handouts, communication, notices, impression, style,
information sheets
Ключевые слова: циркуляры, проспекты, сообщения, уведомления,
впечатление, стиль, информационные листы
Notices, information sheets and handouts are all documents that need
an element of design. We need to encourage people to read them and take
action on the content. Long, rambling paragraphs will not achieve this aim.
It’s good to have a great heading, presentation and keep the information to a
minimum. When presenting creative documents like these, we have to
consider the following principles:
 The documents must attract the reader’s attention
 The documents must get the reader’s interest by mentioning
something that will appeal to them: be persuasive, use simple language, keep
your sentences short
 The documents must arouse the reader’s desire to buy, to attend, to
find out more or to contact the writer: make everything sound interesting,
point out the benefits.
 The document must make the reader want to do something after
reading the document.
Most organisations have notice boards at prominent places throughout
the offices. These are used to bring special items to the attention of all staff.
The information must be displayed attractively so that it gains attention and
co-operation. Notices may be posted about:
 new procedures
 social events
 reports on matters of interest
 reminders of company procedures.
Many types of information sheets are produced in the spheres of
education and business today. They are useful to convey information to a
large number of people. Information sheets may give details about any
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number of things, including: special events or functions, guidelines and
information.
All information sheets must look professional. They must be written
on the home computer, printed out in black and white. We have to think
about an excellent headline. We must keep our sentences short, because
bullet points are a much better idea, and they help us get straight to the point.
Using ‘power words’
Some words are known for being good at attracting attention. Such
words include: avoid, bargain, earn, easy, enjoy, exciting, exclusive,
discover, fast, free, how to, learn, money, mystery, new, profit, save, special,
win. Try to naturally incorporate some of these words into your text.
Using images
The saying goes that a picture says a thousand words, so think about
using images. Make sure it’s relevant and reinforces the brand image that
you’re trying to portray or you are saying.
Effective handouts are an integral part of most technical
presentations, so their design, use and distribution require careful planning.
To make your handouts more effective, follow these simple rules:
 Keep it simple
Avoid unnecessary details, focus on key words and concepts from your
presentation. You don’t want people to focus on your handout. You want
them to listen to you and glance at your handout as you speak. Use some
graphics or illustrations to help make your point, and leave some room for
notes where appropriate too.
 Make sure the notes follow your presentation
There’s nothing worse than participants flipping all over the place on
handouts because they don’t know where the trainer is. Make sure your
points correspond to the points you are making in your presentation. If you
jump around, your audience will have to spend time figuring out where you
are.
 Make sure it looks good
Use plenty of white space, small chunks instead of lengthy paragraphs,
avoid anything too fancy, and keep to one font or style.
Circular letters are used to send the same information to a number of
people. They are extensively used in sales campaigns and for announcing
important developments in business, such as extensions, reorganisations,
changes of address, etc. When writing circulars, here are some guidelines to
remember:
 Know your audience. Readership for circular letters can be quite
diverse, so it’s hard to guess your audience’s level of prior knowledge or
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familiarity with the content. However, if you aim to make it very generic and
broad-based, your letter will be understandable and useful to most people.
 Use appropriate tone. Your tone and style should be relevant for
the kind of communication. For example, the tone would be quite firm in a
circular going out to all employees telling them the company’s phone bills
are enormously high and asking them to cut down unnecessary personal
calls. However, this tone would not be appropriate to use in a letter going out
to clients.
 Share only authorized information. Since circular letters are
intended for a large audience, you must not give away any confidential
information.
 Be concise. No one wants to read a long-winded message with lots
of padding. Get straight to the point and keep it brief.
 Use a personal touch. Create the impression of personal interest
by using language like you, never our customers, you all, all staff, our
clients, everyone.
There is no great mystery about writing clear, concise and effective
reports. The writing skills you will learn in this book will work in all types of
writing- letters, information sheets, handouts and circulars. What makes
reports different is the formal way they are organized, and we’ll be looking
at that.
In the last few years, it became of great importance to gain the art of
plain English.
The advantages of plain English are:
 It is faster to write;
 It is faster to read;
 You get your message across more often, more easily and in a
friendlier way.
Plain English has led the way in the field of clear communication. So
what is plain English? It is a message, written with the reader in mind and
with the right tone of voice that is clear and concise.
Talk to your reader
Write with reader in mind. If you want to encourage people to read
your report, give them a piece of writing that is lively and readable. Imagine
you are presenting your report to your reader yourself. Think carefully: What
do they know already? What do you need to tell them? Talk directly to your
readers in language they understand. You will find that using shorter
sentences and active verbs will already have made a difference.
When writing notices, information sheets, handouts and circulars use
active verbs, short sentences and keep to the point, just as you would in any
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other kind of writing. First we need to plan and organize the report carefully.
Before we write we need to:
 Define its purpose carefully;
 Investigate the topic thoroughly
Defining the purpose
This helps you to be clear about:
 Why you are writing;
 What to include;
 What to leave out; and
 Who your readers are.
If you can express the purpose in a single sentence, so much the better.
Investigating the topic
How we do this depends on the topic and purpose. We may need to
read, interview, experiment and observe. Our job is to make it easy for the
readers to find the information they want.
Literature
1. Shirley Taylor. The power of writing. Seventh edition. 2008.
2. Pamela Aitcheson, Planning and organizing reports., Malaysia, MSD,
2012
3. Alan Hill, Ward Hi-Tech LTD, ‘Letters to unsuitable applicants’,
Sheffield, 2009
4. Storch N. Collaborating writing: Product, process, and students’
reflections, 2005.
5. American Accent Training. Grammar. 2007.
6. Write English Right, 2007.
7. Rajab H. Developing Speaking and Writing Skills of L1 Arabic EFL
Learners, 2013.
8. Spack R. Guidelines: A cross-cultural writing text. 3-rd ed. Cambridge
University Press, 2009.
9. Lee S. Teaching EFL. Writing. Journal of National Taipei Teaching
College, 2003.
Xülasə

N.Qasımova

Bildiriş, informasiya vərəqləri və reklam materiallarının paylanılması
tərtib edilərkən, dizayn elementləri lazım olur. Yuxarıda göstərilən sənədlərin düzgün tərtibatına riayət etmək lazımdır ki, onların oxunulması və
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məzmununun başa düşülməsi asan olsun. Uzun, rabitəsiz abzasın tərtibatı
məqsədə çatmağa əngəl törədir. Hazırkı məqalə dərsdə paylama materialının,
bildiriş və informasiya sənədlərinin tərtibatını öyrənmək istəyənlərə kömək
məqsədilə yazılmışdır. Yuxarıda göstərilən sənədlərin tərtibatında auditoriyanın marağını öyrənmək lazımdır. Paylama materialı canlı və rəngarəng
olmalıdır. Tələbələrin və ya digər oxucuların artıq nələr bildiyini və nələr öyrənməli olduqlarını aydınlaşdırmaq lazımdır. Məlumat verilərkən materiala
diqqətin arıtırılması üçün onun canlı və maksimum rəngarəng olması təmin
edilməlidir.Mesaj, məlumat materialı, prospektlərin yazılması zamanı aktiv
fellərdən və qısa cümlələrdən istifadə etmək lazımdır. Verilən materiallın
bitirilməsinin sonuna qədər biz öz məqsədimizi başa düşməli və tam
ciddiliklə mövzu material ilə tanış olmalıyıq.
Оформление документации в сфере бизнеса
Резюме

Н.Касумова

При составлении уведомлений, информационных листков и
раздаточных материалов нужны элементы дизайна. Необходимо соблюдать правила оформления вышеназванных документов, чтобы легко
было их читать и понимать содержание. Используя длинные, бессвязные абзацы, трудно будет достичь этой цели. Данная статья написана в помощь желающим научиться правильно создавать раздаточный
материал к урокам, оформлять уведомления и информационные документы.
Создавая вышеназванные документы, необходимо учитывать
интересы аудитории, которая будет их использовать. Материал для
раздаточного материала должен быть живым и красочным. Необходимо
учитывать: что уже знают студенты или другие читатели, что им предстоит выучить. И выдать эту информацию надо максимально красочно,
вызывая живой интерес к материалу.
При написании сообщений, информационного материала, проспектов и циркуляров лучше использовать активные глаголы и короткие
предложения. До окончательного завершения данных документов, мы
должны определить свои цели и ознакомиться с темой материала со
всей серьезностью.
Rəyçi: dosent F.Ə.Hüseynova
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XANIMZƏR KƏRİMOVA
AMEA akad Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünasliq Institutu
x.asadova@hotmail.com
ƏT-TƏNUXINİN “ÇƏTİNLİKDƏN SONRA SEVİNC” ƏSƏRİ
Açar sözlər: ədəb, antologiya, orijinal, kompozisiya, xarakter, poeziya,
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Əbu Əli əl-Muhassin ət-Tənuxinin (940-994) həyatı və yaradıcılığı
ərəb mədəniyyətinin inkişaf tarixində çox vaxt “qızıl əsr” adlanan X yüzilə
təsadüf etmişdir. O, orta yüzilliklərdə ərəb nəsr ustası ə1-Cahizin yaradıcılıq
ənənəsini davam etdirən, onun təcrübəsindən yararlanan və “ədəb” janrında
əsərlər yazan X yüzilliyin görkəmli ərəb ədiblərindən biri olub, klassik ərəb
nəsrinin tanınmış nümayəndələrindəndir. Ət-Tənuxi əsərlərində ərəb
ədəbiyyatında “ədəb” janrı ənənəsini qoruyub saxlayaraq özünəməxsus
hekayələr yaratmışdır. Bu janr öz xüsusiyyətinə görə, yüksək səviyyəli
nəsrdən, həmçinin folklor nümunələrindən fərqlənir. Ət-Tənuxi öz
əsərlərində hər zaman oxucuya bilik, savad, əxlaq və nəsihət vermək
istəyirdi. Şərq ölkələrində orta yüzilliklərdə yaşayış tərzi ağır olduğundan
özbaşınalıq baş alıb gedirdi. Hətta adi pinəçidən tutmuş, xəlifəyə, hakimə və
yüksək rütbəli insanlardan daha artıq dözümlülük, diribaşlılıq tələb olunurdu.
Ət-Tənuxinin də məqsədi oxucunu yaşamın bütün çətinlikləri ilə
məlumatlandırıb, dövrün hər bir sınaqlarından çıxış yolu tapmağa kömək
etmək idi. Onun fikrincə, hər bir kəs səviyyəsindən asılı olmayaraq bu tip
fəlsəfi fikirlərlə məlumatlanmalıdır. Ət-Tənuxi “Çətinlikdən sonra sevinc”
(“    ” -“əl-Fərəc bədə -ş- şiddə”) əsəri ilə ərəb ədəbiyyatı tarixinə
maraqlı antologiyalar müəllifi kimi daxil olmuşdur. Onun “Çətinlikdən sonra
sevinc” əsəri elə ilk tanışlıqdan oxucunun diqqətini özünə cəlb edir. Orada
verilən çoxsaylı atalar sözləri və şeir parçaları orta yüzillik dövründə islam
dövlətində həyatın müxtəlif sahələrini əks etdirir. Onun kitabında toplanmış
müxtəlif hekayələr, atalar sözləri, şeirlər öz tərtibinə görə, IX əsrin görkəmli
ərəb bədii nəsrinin ustadlarından olan əl-Cahizin hekayətlərində qabarıq
nəzərə çarpan pərakəndə kompozisiyasını xatırladır. Müəllifin yığcam
hekayələrindən ibarət “Çətinlikdən sonra sevinc” (“Əl-Fərəc bəadə-ş-şiddə”)
toplusu geniş yayılmış məşhurlaşmışdı . Buna baxmayaraq, ət-Tənuxinin
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“Nişvar əl-muhadara va əxbər əl-muzəkəra” əsəri “ədəb” janrında yaradılan
nümunələr arasında öz orijinal ifadə tərzi ilə seçilir. Müəllif toplunun ön sözündə ibrətamiz əhvalatları necə topladığı barədə maraqlı bilgilər verərək
yazır: “Əhvalatlardan ibrət götürən insanlar bu dünyada ləyaqətlə
yaşamalarına eləcə də, axirət dünyasına hazır olmalarına kömək edəcəklər.
Çünki öz yaşam yollarını əbəs yerə düzgünlük axtarışlarına sərf etməyəcəklər bu və ya digər yanlış əməlin nəticələri illər keçdikdən sonra üzə
çıxmayacaq” (7, s. 12).Buraya bütün dünyanın dərd-sərinin keçiciliyi
barəsində düşüncələri əks etdirən, nəsihətamiz hekayələr toplanmışdır.
Allahın iradəsi və mərhəməti ilə kədər və qüssəni həmişə rahatlıq və sevinc
əvəz edir. Bağdadın hakim dairələrinə yaxın olmuş müəllif sarayın və siyasi
həyatın qəfil dönüşlərini dəfələrlə müşahidə etmişdi ki, bu da ona taleyin
dönüklüyü haqqında düşüncələr üçün bir çox səbəblər üzə çıxarmış və
hekayələri zəngin ideya-məzmunla təmin etmişdi (2, s.13).Orta yüzilliyin
Şərqində geniş yayılmış “ədəb” janrında yazıb-yaradan on bir ərəb
müəllifinin əsərlərindən nümunələr ilk dəfə rus dilinə tərcümə edilərək
Leninqradda nəşr olunmuş “Şənlik dayanacaqlarında Ayın doğması” adlı
topluya daxil edilmişdir. Görkəmli şərqşünas A.Dolininanın tərtibi, ön sözü
və qeydləri ilə rus dilli oxuculara ərəb yazıçılarının əsərlərindən parçaların
ilk dəfə təqdim edilən bu topluya Abdullah ibn Müslim ibn Quteybə “Seçmə
əsərləri” (“Muxtarat”), Əmr ibn Bəhr əl-Cahiz “Yaxşı keyfiyyətlər və onların
əksi olanlar” (“Kitəb əl-Məhasin va-l-Addad”), Əhməd ibn Əbd Rəbbihi “Nadir
boyunbağı” (“Əl İqd əl-Fərid”), Əbd ər-Rəhman ibn əl-Cauzi “Hiyləgərlər
haqqında kitablar” (“Kitəb əl-əxbər əl-əzkiyə), Əbu Bəkr ibn Hicca
(“Səhifələrin məhsulları”), Ələddin Əli əl-Quşçi (“Şənlik dayanacaqlarında
Ayın doğması”), Cəlaləddin əs-Suyuti “Müsahibin hədiyyəsi” (“Hədiyyətu-lMusahib”) və Davud ibn Ömər əl-Əntəki (“Sevgililər haqqında müfəssəl
hekayələrlə bazarların bəzədilməsi”) kimi görkəmli ədiblər salınmışdır.
Əsərləri, A.Dolinina da daxil olmaqla, müxtəlif ərəbşünas-tərcüməçilər rus
dilinə çevirmişlər. Heç bir ərəb yazıçısının əsəri bütöv şəkildə tərcümə
olunmamışdır (2). Sözügedən topluda ət-Tənuxinin “Çətinlikdən sonra sevinc”
əsərindən hissələr çap olunmuşdur. Burada ət-Tənuxinin “ədəb” janrına aid
əsərindən I, II, III, IV, V, VI və XI fəsillərdən parçalar verilmişdir.Fəsillərdən
əvvəl müəllifin bir növ tovhid, nət, münacat xarakterli giriş sözləri gəlir:
“Rəhim, Rəhman Allahın adı ilə. Kömək yalnız Allahdandır, mən ona
təvəkkül edirəm və ona üz tuturam. Çətinlikdən sonra sevinc, sıxıntıdan
sonra rahatlıq və əlac vermiş və heç bir sınağı hədiyyəsiz, cəzanı mərhəmətsiz, fəlakət və ya bədbəxtliyi mükafatsız və əvəzsiz qoymamış Allaha
həmd olsun. Elçilərdən (rəsullardan) başda durana, peyğəmbərlərin möhürünə (xatəmül-ənbiya) və onun çox xeyirxah və çox pak nəslinə Allahın
salam və salavatı olsun!” (1, s.90).
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Rus dilinə tərcümədə ən uzun parça V fəsildən verilmişdir. Digər
fəsillərə nisbətən, XI fəsil bir neçə dəfə artıq həcmdədir.Didaktiknəsihətamiz məzmunda olan “Çətinlikdən sonra sevinc” əsəri cəlbedici “Min
bir gecə” nağıllarında olduğu kimi, dini-islami motivlərlə, xilafətə mənsub
tarixi şəxsiyyət və hadisələrlə, bir sıra hikmətli məsəllərlə, şeir parçaları ilə
zəngindir. Burada bir çox rəvayət və hekayətlərdə həm reallıq, həm də qeyrireallıq, daha doğrusu həqiqiliyi ilə şübhə doğurmayan hadisələr və
folklorlara aid əhvalatlar və şəxsiyyətlər qorunub saxlanmışdır. Heç təsadüfi
deyil ki, əsərdə bəzi hekayətlər iki variantda oxunur. “Ədəb” janrına məxsus
olan süjet üzrə nəql edilən maraqlı söhbətlər, təqdim edilən xarakterik
obrazlar oxucunu daim intizarda qoyur və şirin təhkiyədəki təsvir və
münasibətlərin doğruluğu, həyatiliyi barədə düşünməyə imkan vermir. Bu
baxımdan, ət-Tənuxinin yazıçı qələminə məxsus itilik, obrazlı təfəkkürünün
miqyası, hər bir əhvalat və hadisənin kompozisiya bütövlüyündə verilməsi,
surətlərin xarakter və obraz səviyyəsində işlənməsi diqqətəlayiqdir.
Fikrimizcə, məhz belə bir əsərdə ət-Tənuxi artıq ədəbi-bədii təcrübəyə
yiyələnməklə “ədəb” janrında özünün başqa sanballı kitablarını yazmağa
davam etmişdir. Buna bir daha əmin olmaq üçün A.Xalidovun ərəb dilindən
rus dilinə tərcüməsində “Çətinlikdən sonra sevinc” əsərindən ayrı-ayrı
hissələri nəzərdən keçirməyimizə ehtiyac vardır. Birinci fəsil belə adlanır:
“Allah-təalanın bədbəxtlik və sınaqdan sonra bəxş etdiyi sevinc hissi ilə
bağlı Quranda dedikləri barədə”. Fəslin əvvəlində mövzu ilə əlaqədar
Qurani-Kərimdən bir ayə gətirilir: “Bismilləhir-rəhmanir-rəhim! Məgər biz
sənin sinəni yarıb açmadıq? Və sənin belini əyən ağır yükünü təmizləyib
götürmədik? Və səni rəhmət duası ilə yüksəklərə ucaltmadıqmı? Həqiqətən,
çətinlikdən sonra yüngüllük gəlir. Və sən qurtarandan sonra zəhmət çəkib öz
Rəbbinə doğru can at!” (136).Ət-Tənuxi Quran ayəsinə şərh verərək göstərir
ki, bütün bu surə Allah-təalanın peyğəmbərin iztirab və sıxıntılarından sonra
dərd-sərini unutdurub günahını bağışlanması haqqındadır. “Bu ağır yük onu
üzürdü, az qala sümüklərini sındırırdı, sanki çökməkdə olan ev kimi
dağılmağa hazır idi...” (1, 91).İkinci – “Çətinlikdən sonra sevinc –
çətinlikdən və sınaqdan xilas olmağın üsulları barədə hekayətlər” fəslindən
hədislərdə gəlib bizə çatan yalnız kiçik bir parça verilmişdir: “Rəvayətçilərin
mötəbər silsiləsinə əsaslanan hakim Əbu-l Qasım Əli ibn Məhəmməd ətTənuxinin mənə danışdığı kimi, Rəsullallah demişdir: – Allaha dua edib,
dilək diləyin, çünki Allah-təala ondan xahiş edənləri sevir və ən yaxşı dua
qurtuluşa (xilasa) ümid bəsləməkdir” (7).“Sözün, duanın və yalvarışın
sayəsində sevinc xəbərini almış və sınaqlardan xilas olmuş kəslər haqqında”
adlanan üçüncü fəsildən aşağıdakıları oxuyuruq:
“Əl-Fədl ibn Yəqubun hekayəsi:
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Əbu Cəfər əl-Mənsur İsmayıl ibn Umeyyə tutulanda onu zindana
aparmağı əmr etdi. O, üstündə yazı olan bir divarın yanından keçirdi. Həmin
yazını oxudu: “- Ey mənim rifahımın hamisi, təkliyimin yoldaşı, kədərimin
dayağı”. İbn Umeyyə azadlığa buraxılana qədər bu duanı durmadan təkrar
edirdi və yenə həmin yerdən keçəndə divarda heç bir yazı görmədi” (7).
“Hökmdarın qəzəbini səmimi sözü ilə yumşaldan və cinayəti bəlağətli
xəbərdarlıq və ya öyüd-nəsihətlə saxlayan kəslər haqqında” adlanan
dördüncü fəsildə deyilir:“Məndə olan kitabların birində belə bir hekayəyə
rast gəldim:İki nəfəri əmirin yanına gətirdilər; birini mürtədlikdə, digərini
əyyaşlıqda ittiham edirdilər. Əmir onları öz əyanlarından birinə verib dedi:
– Bunu, – mürtədlik edənə tərəf (başı ilə göstərərək) – edam edin
(əyyaşa işarə ilə) – onu isə necə lazımdır, kötəkləyin!
Sonra o çıxıb getmək istədi. Bu vaxt əyyaş dedi:
– Əmir! Məni kötəkləməyi başqasına tapşır. Yoxsa əmin deyiləm;
birdən o səhvən məni edam edər, yoldaşımı isə kötəkləyər. Bu, düzəlməyən
bir səhv olar.
Əmir qəhqəhə çəkdi və əyyaşı azadlığa buraxmaq, mürtədi isə edam
etmək göstərişini verdi” (7).
Beşinci fəsil belə adlanır: “Keşikçi nəzarətindən qurtaran, zindandan
çıxan və ya dustaqlıqdan azad olan, təhlükəsizlik və əmin-amanlığa düşmüş
kəslər haqqında”.
Qeyd etdiyimiz kimi, ət-Tənuxinin “Çətinlikdən sonra sevinc” əsərindən
rus dilinə tərcümə edilən fəsillər arasında ən uzunu V fəsildir. Əsərin bu fəslinin
sərlövhəsindən sonra, nəql edilən bir rəvayət və 11 beyt (22 misra) şeir, daha
sonra isə yarımbaşlıqlar altında verilmiş hissələr gəlir (7).
Bu fəsildə müəllif hekayələrin ideya və məzmununa uyğun gələn
şeirlərdən bol-bol istifadə edərək əsərin bədii silqətini artırmışdır. Eyni
zamanda, yazıçı nəql etdiyi rəvayətin “Hekayənin başqa bir versiyası” adı
altında paralel şəkildə verdiyi nümunə ilə onun, həmçinin bütövlükdə əsərin
şifahi xalq ədəbiyyatındakı janrlarında işləndiyini sanki bir daha vurğulayır.
Altıncı fəsil belə adlanır: “Düzgün və həqiqi yozulan yuxudakı şad
xəbərdən sonra, yoxsulluqdan firavanlığa keçmiş kəslər haqqında”.“Tutuquşu” ləqəbli şair Əbu-l Fərəc əl-Məhzuminin hekayəsi” adlanan
yeganə bir yarımbaşlıqdakı hekayədə oxuyuruq: “Hələbdə Seyf əd-Daulənin
çoxdan torpaq vergisi vermədiyinə görə həbs etdiyi Əbül Abbas ibn əlMausuli adlı bir toxumsatan tacir vardı. Həmin adam yuxuları yozmaqda
mahir idi. Bir dəfə mən Seyf əd-Daulənin qəbulunda iştirak edirdim. Bu vaxt
ona kiçik bir məktub gətirib verdilər. Məktubda tacir qəbulda iştirakına icazə
verilməsini xahiş edirdi. Əmir onu hüzuruna gətirmək əmri verdi və soruşdu:
– Sən nəyə görə qəbula düşmək üçün icazə istəyirdin?
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– Çünki əmir Seyf əd-Daulənin mütləq məni həbsdən azad edəcəyini
bilirəm, – deyə o, cavab verdi.
Əmir soruşdu:
– Sən bunu nədən bilirsən?
– Çünki əvvəl, gecənin sonunda yuxuda gördüm ki, bir nəfər mənə
daraq verib dedi: “Saqqalını dara”. Mən daradım və yuxunu çətinlik və
həbsdən azad olmağım kimi yozdum. Yuxunu gecənin sonunda gördüyüm
üçün belə nəticəyə gəldim ki, yozum tezliklə çin olacaq. Buna inanaraq
əmirə qəbulum və mənə iltifat göstərməsi xahişi ilə müraciət etdim.
Seyf əd-Daulə dedi:
–Yuxunu gözəl yozmusan, qoy dediyin kimi olsun; mən səni buraxıram
və bu il vergi ödəməkdən azad edirəm.Həmin şəxs çölə çıxdı, əmirə xeyirdua arzulayıb, minnətdarlıq etdi” (137). On birinci fəsildən verilmiş hissələr
həcminə görə beşinci fəsildən sonra ikinci sıradadır və həcm baxımından
digər fəsillərdəki materialdan bir neçə dəfə böyükdür. Həmin fəslin adı
belədir: “Quldurların qarət edib, ələ keçirtdikləri qənimətlərin ödənildiyi
kəslər haqqında”. Bu fəsil də yalnız bir yarımbaşlıq altında olan hekayədən
ibarətdir: “Vasitli xurma taciri Qulam ibn əd-Dananirinin hekayəsi”. Burada
da əsərin əvvəlki ideya-məzmun xüsusiyyətləri qabarıq olub, müəllifin
izlədiyi hikmət və nəsihətamiz mətləbin işlənməsinə xidmət edir.Beləliklə,
ət-Tənuxinin “Çətinlikdən sonra sevinc” (“Əl-Fərəc bəadə-ş-şiddə”) əsərini
nəzərdən keçirdikcə məlum olur ki,bu əsərlər oxuculara orta əsrin ərəbmüsəlman cəmiyyətinin həyat tərzini, ənənələrini, sosial-strukturunu,
psixologiyasını əyani şəkildə göstərir.
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Ханумзар Каримова
Произведения Абу Али ал-Мухассина
ат-Танухи «Радость после трудности»
Резюме
В статье исследуется оригинальность произведения Абу Али алМухассина ат-Танухи «Радость после трудности» написанное в жанре
адаб. Ат-Танухи является известным представителем классической
арабской прозы и жанра адаб Х века. Это произведение является одним
из интересных антологий арабской литературы. «Радость после
трудности» привлекает внимание читателя сразу после обзора произведения. В статье отражают многочисленных пословицы и стихотворных отрывков средние века в период ислама в государстве данные
различные сферы жизни. Образный мир произведения отражает представителей всех членов обшества. «Радость после трудности» Абу Али
ал-Мухассина ат-Танухи стало популярным и знаменитым произведением того времени.
Khanimzar Karimova
The collection of Abu Ali al-Mukhassin at-Tanukhi by
name “Joy after difficulty”
Summary
In this article it have been elected the trace of Abu Ali al-Mukhassin
Tanukhi by name '' Joy after difficulty " in the propriety (adab) genre with
originality.At-Tanukhi is one of the famous representatives of prominent
arab writers and classical arabic prose of X century. The collection of
author's by name “Joy after difficulty” is one of the interesting anthologies of
the Arabic literature. After first reviewing the work “Joy after difficulty” is
drawing the reader's attention. Many proverbs and piece of poetry reflects
the different areas of life in the middle ages in Islamic state. It have been
lightened in the trace the images word in face all members of the society.
The collection of Abu Ali al-Mukhassin at-Tanukhi by name “Joy after
difficulty” was widespread and popular in the middle centure
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ƏRƏB LEKSİKOQRAFİK LÜĞƏTLƏR ƏNƏNƏSININ “LİSAN
ƏL-ƏRƏB”DƏN SONRAKI İNKIŞAFI
Açar sözlər: Zəbid, Karəzin, Fəyyum, fəsahət,mucməl,sarf, nəhv,muhit,
muvallədun.
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İbn Mənzurun (1232-1311) Lisan əl-ərabəsəri ərəb leksikoqrafiya
tarixinin “şah əsəri” hesab olunur. Belə ki, yazıldığı dövrdən indiyədək yeddi
əsrdən artıq bir zaman kəsiyinin ötməsinə baxmayaraq əsər hələ də, ərəb dili
ilə dərindən məşğul olan mütəxəssislər üçün əsas mənbə rolunu oynayır.
Əsərdə müəllif ərəb kəlamında işlənən sözləri bir yerə toplamağa, ərəbəsilli
sözləri, mümkün olduqca daha çox əhatə etməyə cəhd göstərir. Təbii ki, bu
da əsərin çoxcildli olmasına gətirib çıxarmışdır. Səksən min kökü (2, s.174;
3, s.81) əhatə edən lüğət 1882-ci ildə Bulaq mətbəəsi kimi tanınan Misirdəki
“Əmiriyyə mətbəəsində”, 1955-ci ildə Beyrutda Dar Sadir mətbəəsində (15
cilddə), Dar lisan əl-ərəb mətbəəsində, Misirin Dar əl-maarif mətbəəsində
(4980 səhifədən ibarət 6 cilddə), 1988-ci ildə Beyrutda Dar ihya turas ələrəbi mətbəəsində (18 cilddə), həmçinin müxtəlif ərəb ölklərinə mənsub
digər mətbəələrdədəfələrlə nəşr olunmuşdur. Əsər leksikoqrafiya ilə yanaşı
qrammatika, etimologiya, ədəbiyyat və s. kimi çoxsaylı elm sahələrini əhatə
etdiyi üçün ensiklopedik xarakterə malikdir.
İbn Mənzurun Lisan əl-ərəbəsərindən sonrakı dönəmdə qələmə
alınmış izahlı lüğətlər arasındaƏhməd ibn Məhəmməd əl-Muqrinin əlMisbah əl-Munir əsəri ən sanballı leksikoqrafik əsərlərdən biri sayılır.
14-cü əsrin ən görkəmli alimlərindən olan Əhməd bin Məhəmməd bin
Əli əl-Muqri əl-Fəyyumi 770/1368-ci ildə vəfat etmişdir. O, Misirdəki yox,
İraqdakı Fəyyuma mənsubdur. Əl-Misbah əl-munir əsərini qələmə alarkən
əl-Əzhərinin Təhzib, İbn Farisin Mucməl, İbn Sikkitin Islah əl-məntiq,
Farabinin Divan əl-ədəb, əl-Cauharinin Sıhah, Saləbin Fəsih, Zəməxşərinin
Əsas əl-bəlağə və s kimi yetmişə yaxın müxtəlif əsərə istinad etmişdir.
Əsərin müqəddiməsində müəllif yazır ki, kitabı ﺑﺎﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮح
اﻟﻜﺒﯿﺮوﺳﻤﯿﺘﮫƏl-Misbah əl-Munir fi ğarib əl-şarh əl-kəbir (əl-Şarh əl-kəbir
əsərinin anlaşılmaz sözlərinə aid parlaq çıraq) adlandırdım. Qeyd etmək
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lazımdır ki, əl-Şərh əl-kəbir əl-Rafii əl-Qəzvininin bu adla tanınmış və İmam
Ğəzalinin əl-Vaciz əsərinə yazdığı Fəth əl-aziz şarh əl-vaciz əsəridir. ƏlFəyyumi Şafii fiqhinə aid yazılmış bu əsərin anlaşılmaz sözlərini izah etmək
üçün Əl-Misbah əl-Munir əsərini qələmə alır.
Əl-Fəyyumi öz əsərini əlifba sırasına uyğun şəkildə qələmə alsa da, ilk
hərfləri bir-birinə uyğun olan dördköklü və beşköklüləri üçköklülərlə qarışıq
şəkildə təqdim edir. Məs, ﺑﺮقbərəqakökü dördköklü  ﺑﺮﻗﻊbərqaa ilə bır sırada
xatırlanır. Sözün leksik mənası ilə yanaşı onun fiqhi mənasına xüsusi diqqət
ayıran müəllif bu mənaları izah etməkdən ötrü peyğəmbərdən nəql olunan
çoxsaylı hədislərə müraciət edir. Əsərin sonunda müəllif öz lüğətini sərf və
nəhv elmləri ilə əlaqədar məsələlərə həsr etdiyi təqribən on səhifədən (səh
262-272) ibarət“əl-Xatimə”bəhsi ilə yekunlaşdırır ki, bu da onun ərəb
qrammatikası ilə bağlı olan incə məqamlara vaqif olduğunu göstərir.Əsərin
4-cü səhifəsində “Azərbaycan” sözünə rast gəlirik. Müəllif bu sözün Təbriz
torpaqlarında məkan adı olduğunu, bəzən Azurbiycan kimi də səsləndiyini
yazır. Əsər 1987-ci ildə Livanda çap olunub (14, s.4).
Həmin mərhələdə qələmə alınan Firuzabadinin (729/817-1329/1414)
əl-Qamus əl-muhitəsəri də leksikoqrafiya tarixində xüsusi çəkiyə
malikdir.Əllamə Məcd əl-din Məhəmməd bin Yaqub əl-Firuzabadi əl-Şirazi
Lisan əl-ərəb sahibi ibn Mənzurun ölümündən 18 il sonra Karəzində (Şiraz)
dünyaya göz açmışdır. Burada döğulduğunu Firuzabadi özü əsərin ikinci
cildində -  ﻛﺮزkökündə ( ﺑﺎب اﻟﺰاي، )ﻓﺼﻞ اﻟﻜﺎفqeyd edir (8, s.186-187). Ulu
babaları Firuzabaddan olduğu üçün bu nisbə ilə tanınmışdır.Onun tərcümeyihalına bir çox mənbələrdə rast gəlmək mümkündür. Firuzabadi haqqında ən
geniş məlumata əl-Səxavinin اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊəsərində rast gəirik (6, s.79-86).
Müəlif Firuzabadinin Şirazın bölgələrindən olan Kazərunda döğulduğunu
yazır. Göründüyü kimi əl-Səxavi bu məkanın adını bir qədər fərqli – ra hərfi
ilə zay hərfinin yerini dəyişərək təqdim edir. Qeyd etmək lazımdır ki,
hərflərin transpazisiyası, yaxud yaxın məxrəcli digər hərflə əvəzlənməsi
ümumiyyətlə bir çox sami dillərdə, xüsusilə də ərəb dilində müşahidə olunan
haldır. Əbu Tahir künyəsi ilə tanınan Firuzabadi elmin bütün sahələrində
dövrünün parlaq simalarından olmuş, adı dillər əzbərinə çevrilmişdir. Xilafət
torpaqlarını qarış-qarış gəzən alimi hökmdarlar hörmətlə qarşılamış, ona
böyük hədiyyələr bəxş etmişdir. Sultan Bəyazidin hüzuruna yetişən (10,
s.157-158) alimi çox böyük məbləğdə pulla mükafatlandıran Sultan ona son
dərəcə ehtiramla yanaşır. Teymurləngdən beş min dinar (qızıl sikkə) alan
alimi, Yəməndə də ehtiramla qarşılayıb ona Yəmənin qaziliyini həvalə
edirlər. Belə ki, o, Yəmən hökmdarı əl-Əşrəf İsmayılın ən yaxın
tərəfdarlarından birinə çevrilir. Əl-Sağaninin əsərlərinə böyük maraq
göstərən Firuzabadi onun işlətdiyi ifadəni اﻟﻤﻠﺘﺠﺊ اﻟﻰ ﺣﺮم ﷲ- (Allahın evinə
sığınan, pənah gətirən) öz kitablarında işlətməyə başlayır.Xilafəti dolaşaraq
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yüzlərlə alimdən dərs alan Firuzabadi bir müddət Məkkədə yaşayır.
Ömrünün böyük əksəriyyətini səfərlərdə, öyrənib-öyrətməkdə keçirən
Firuzabadi Zəbidə (Yəmən) gəldikdən sonra dünyasını dəyişənədək burada
qazilik etməklə məşğul olur. Onu hörmətlə qarşılayan hökmdarlar sırasına
Təbriz hökmdarı Şah Mənsur bin Şuca, Misir hökmdarı əl-Əşrəf, Yəmən
hökmdarı əl-Əşrəf İsmayıl, Bağdad sahibi Əhmad bin Uveys, Teymurləng və
başqaları daxildir (7, s.16).
Əsərin müqəddiməsində (8, c-1,s.3) müəllif yazır:
وﻟﻤﺎ اﻋﯿﺎﻧﻲ اﻟﻄﻼب ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻼﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺠﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻢ
ﻏﯿﺮ أﻧﻲ ﺧﻤﻨﺘﮫ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮا ﯾﻌﺠﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ.....واﻟﻌﺒﺎب ﻓﮭﻤﺎ ﻏﺮﺗﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب
وﻟﺨﺼﺖ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻔﺮا ﻓﻲ ﺳﻔﺮ وﺿﻤﻨﺘﮫ..... اﻟﻄﻼب وﺳﺌﻠﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺘﺎب وﺟﯿﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم
وﺳﻤﯿﺘﮫ اﻟﻘﺎﻣﻮس.... ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎب واﻟﻤﺤﻜﻢ واﺿﻔﺖ اﻟﯿﮫ زﯾﺎدات ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﮭﺎ وأﻧﻌﻢ
...اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻻﻧﮫ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﻋﻈﻢ
Tələbələr məni yorduqda( اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺠﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻌﺒﺎبAlLᾱmi‘u al-mu‘lam al-‘ucᾱbu al-cᾱmi‘u beyna al-muḥkam va al‘ubᾱb)əsərini yazmağa başladım... . O kitablar (əl-Muhkəm və əl-Ubab
əsəri)bu sahədə qələmə alınmış kitablar arasında ən seçilmiş əsərlərdəndir.
Lakin mən onu tələbə üçün əldə edilməsi mümkün olmayan 60 kitabda
(cilddə) təxmin etmiş-(qələmə almağı nəzərdə tutmuşdum)... . (buna görə də)
elə bu sistemlə xülasə (qısa) bir kitab yazmağım məndən xahiş olundu... .
Hər bir otuz kitabı bir kitabda (cilddə) konkretləşdirdim. (Sağaninin) əl‘Ubᾱb və (İbn Seyyidənin) əl-Muḥkam əsərlərində olan materialın xülasəsini
burada əhatə etdim. Sonra buraya uca Allahın minnət qoyub nemət verdiyi
əlavələri artırdım.. Əzəmətli dəniz olduğu üçün onu əl-Qᾱmūs əl-muḥῑṭ
adlandırdım.
Daha sonra Firuzabadi yazır:
وﻟﻤﺎ رأﯾﺖ أﻗﺒﺎل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻟﺠﻮھﺮي وھﻮ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﻓﺎﺗﮫ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻐﺔ او
 اردت ان ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﻨﺎظﺮ ﺑﺎدئ ﺑﺪء ﻓﻀﻞ ﻛﺘﺎﺑﻲ ھﺬا ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻜﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ ﻟﺪﯾﮫ و....اﻛﺜﺮ
*ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻤﺰﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﯿﮫ وﻟﻢ اذﻛﺮ ذﻟﻚ أﺷﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺧﺮ ﺑﻞ اذاﻋﺔ ﻟﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
....*ﻛﻢ ﺗﺮك اﻻول ﻟﻶﺧﺮ
İnsanların əl-Cauharinin Sihah əsərinə yanaşmasını gördükdə, o (əsər)
buna layiqdir, lakin dilin yarısını və ya daha da çoxunu o fövtə vermiş,
üstündən ötüb keçmişdir..., ilk öncə bu kitabımın fəzilətinin nəzər salana
aşkar olmasını istədim. Buna görə də onun (əl-Cauharinin) nəzərə almadığı
söz köklərini qırmızı ilə yazdım. Diqqətlə yanaşdıqda digər tərkib və söz
birləşmələrində (kitabin) məziyyəti aydın olur. Bunu fəxr etmək məqsədilə
yox, şairin fikrini paylaşmaq üçün qeyd etdim: (Şair deyir) əvvəl gələn
sonrakına nə qədər çox şeyi qoyub getmişdir. (Yəni bizdən əvvəlkilər bizim
həyata keçirməyimiz üçün çox işlər saxlamışdır.)
Əsəri oxuyarkən Firuzabadinin qələminə, onun şer kimi qafiyələnən
ifadə seçiminə, fəsahət və bəlağətinə heyran qalmamaq mümkün deyil.
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Müqəddimədə dediyi sözlərdən də göründüyü kimi Firuzabadi
leksikoqrafiya ilə əlaqədarاﻟﻼﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺠﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻌﺒﺎبadlanan
böyük həcmli bir əsər yazmağı planlaşdırır. Bu kitabın beş cildini yazdıqdan
sonra daha konkret bir lüğət yazmaq qərarına gələn alim öz yeni əsərini əlQᾱmūs əl-muḥῑṭ adlandırır. Ümumiyyətlə, alimin yetmişdən yuxarı müxtəlif
sahələrdə əsər yazdığı məlumdur. Onunاﻟﺒﻠﻐﺔkitabında müxtəlif mənbələrə
istinadən 77 əsərinin adı çəkilir (7, s.31-40). Firuzabadinin bu lüğəti o qədər
populyarlaşır ki, ondan sonra lüğətləri mucam yox, qamus adlandırmağa
başlayırlar.
Ərəb leksikoqrafiya tarixində yadda qalan ən sanballı əsərlərdən biri də
əl-Zəbidinin (1145/1205-1732/1790)Tac əl-Arus fi cəvahir əl-qamus
əsəridir.
Murtəza ləqəbli Əbu əl-Feyz Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn
Məhəmməd bin Əbd əl-Rəzzaq əl-Huseyni əl-Zəbidi Hindistanın Bələkram
əyalətində doğulub Yəmənin Zəbid bölgəsində böyüyüb boya-başa çatsa da,
onun əsli İraqın Vasit məntəqəsindən idi. Ərəb və əcəm torpaqlarını qarışqarış gəzən alim bir müddət Misirdə yaşadıqdan sonra elə burada Taun
xəstəliyinə tutulub vəfat edir. Dövrünün ensiklopedik şəxsiyyətlərindən olan
alimin şöhrəti o qədər dillər əzbərinə çevrilir ki, hətta bəzi insanlarda ona
qarşı mifik əqidə və inanclar formalaşmağa başlayır. Belə ki, (ərəb məğribi)
ölkələrində həccə gedib al-Zabidini ziyarət etməyən şəxsin qayıtdıqdan sonra
başına bir iş gəldiyi təqdirdə “onun həcci kamil həcc deyildi” fikri hökm
sürürdü (12, s.70).
Müəllifin yüzdən artıq əsərinin adı məlumdur(19). Əsərlərinin adını
sadalayarkən əl-Zirikli Muxtasar əl-ᾱyn əsərinin də adını çəkir. Buradan
aydın olur ki, O, hicrətin 379 (miladi 989)-cu ilində vəfat edən Məhəmməd
ibn əl-Hasən əl-Zubeydi əl-’İşbili Əbu Bəkr iləTac əl-Arus sahibi Murtəza
əl-Huseyni əl-Zəbidini səhv salıb. Çünki Muxtasar al-ᾱyn əsəri Əbu Bəkr əlZubeydi əl-’İşbiliyə məxsusdur. İbn Xəllikan Əbu bəkr əl-Zubeydi haqqında
danışarkən onunnisbəsindəki samitlərin bir-bir saitlərini – hərəkələrini qeyd
edir və bu adın dahi şəxslər yetişdirmiş Yəmən qəbiləsinə mənsub olduğunu
yazır (4, s.374). Bir çox leksikoqraflar, məsələn, V.M.Belkin (2, s.175), “Tac
əl-Arus” sahibini əl-Zəbidi kimi təqdim edir. Hər iki formada oxunmasına
baxmayaraq, zənnimizcə, burada söhbət eyni reqiondan - Yəməndəki əlHuseyb reqionunun adından gedir.
Murtəza əl-Zəbidinin Tacəl-Arus əsəri Firuzabadinin əl-Qᾱmūs əlmuḥῑṭəsərinə yazdığı leksikoqrafik şərhdən ibarətdir. Müəllif bu işə, demək
olar ki, öz dövrünədək qələmə alınmış bütün lüğətləri cəlb etmişdir. Təbii,
ki, bu da əsərin çoxcildli olmasına gətirib çıxarmışdır. Müəllif əsəri 14 ilə
qələmə alıb bitirdikdən sonra Allahın ona verdiyi bu nemətə görə izdihamlı
bir yığıncaq təşkil edir (18). Əsəri 14 ilə yazdığını o özü şeyxlərindən –
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müəllimlərindən birinə ünvanladığı məktubunda qeyd edərək göstərir ki, əsər
10 cilddən ibarətdir. O, öz məşhur əsərini hicrətin 1188-ci ilində (miladi
1774-cü ildə) 42 yaşında olarkən başa çatdırır. Buradan aydın olur ki, əlZəbidi əsəri 29 yaşında olanda yazmağa başlayır. O, ərəb dili ilə yanaşı fars
və türk dillərini də gözəl bilirdi.Ən mühüm əsərlərindən biri də əl-Ğəzalinin
İhya əl-ulum əsərinə yazdığı şərhdir. Əl-Zəbidi bu şərhi on ilə yazmışdır(15,
s. دك- ا1-26).
Əsər dəfələrlə müxtəlif ərəb ölkələrində nəşr olunmuşdur. Kuveytin
hökümət mətbəəsinin nəşri 40 cilddən ibarətdir. Əsərin birinci cildində əlZəbidinin müqəddiməsi 10 məqsədi əhatə edir.124səhifədən ibarət müəllifin
müqəddiməsində ərəb dili, leksikoqrafiya, leksikologiya, rəvayətin mutəvatir
(təkrarlanan, bir qrup ravinin nəql etdiyi-H.H) və Ahad (bir isnadı olan-H.H)
olması, qrammatiklərin təbəqələri (Bəsrə və Kufə və s), əl-əfsah anlayışının
izahı, muttarid (ümumişlək) və şazz (nadir), həqiqi və məcazi, amonim,
antonim, sinonim sözlər, leksikoqrafların əxlaqi keyfiyyətləri ( اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ
)ﻣﻌﺮﻓﺔ آداب اﻟﻠﻐﻮي, Firuzabadinin tərcümeyi-halı (9-cu məqsəd) və s. məsələlər
işıqlandırılır (15, s.1-124).
Firuzabadinin sözləri mötərizə daxilində, onu şərh edən əl-Zəbidinin
əlavələri isə mötərizədən kənarda verilir ki, bu da orijinalla şərhin birbirindən rahat şəkildə seçilməsini asanlaşdırır. Əsərin yazılmasında, sözlərin
şərhində müxtəlif leksikoqrafik əsərlərlə yanaşı əsas kitab kimi İbn
Mənzurun Lisan əl-ərab əsəri götürülmüşdür. Əsərin müqəddiməsində əlZəbidi İbn Mənzurun öz əsərinin müqəddiməsində yazdığı təqribən 28 sətri,
bəzi sözləri çıxmaqla, demək olar ki, eynilə təkrarlayır. ( ﻓﺠﺎء ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﻤﺪ ﷲ
... – واﺿﺢ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺳﮭﻞ اﻟﺴﻠﻮكdan başlayaraq  ﺳﻤﯿﺘﮫ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبolan hissəyədək. AlZəbidi yazır: وﺳﻤﯿﺘﮫ....ﻓﺠﺎء ﺑﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﺬا اﻟﺸﺮح واﺿﺢ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﮭﻞ اﻟﺴﻠﻮك
( )ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس15, s.9).Sözsüz ki, bu da əl-Zəbidinin İbn Mənzura
vurğunluğundan irəli gəlir. Al-Zəbidinin Tac əl-Arusəsəri özünəqədərki əsas
lüğətləri əhatə etdiyi üçün ərəb leksikoqrafiya tarixində misli görülməmiş
ensiklopediya hesab olunur.
Beləliklə, ərəb leksikoqrafiya tarixini araşdırarkən aydın olur ki,
hicrətin 4-cü əsri (miladi 10-cu əsr) digər əsrlərlə müqayisədə daha
məhsuldar olduğu üçün qızıl dövr adlandırılır. Çünki bu zaman kəsiyində İbn
Dureyd, əl-Farabi, əl-Əzhari, Sahib İbn Əbbad, əl-Cauhari, İbn Faris kimi
tarixin yaddaşına həkk olunan leksikoqraflar yetişmişdir. Məhz bu dövrdə
yazılan sanballı əsərlərin formalaşdırdığı fundamental leksikoqrafik baza
sonrakı əsrlərdə daha mükəmməl leksikoqrafik əsərlərin qələmə alınmasını
stimullaşdırdı.
Firuzabadinin əl-Qᾱmūs əl-muḥῑṭəsəri orta əsr ərəb leksikoqrafiyasının
sonuncu əsəri hesab olunur. Əl-Zabidinin bu əsərə yazdığı şərhi Tac əlArusəsəriniisə yeni dövr leksikoqrafiya tarixinin şah əsəri hesab etmək olar.
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Daha sonrakı dövrlərdə də ərəb leksikoqrafiyası sahəsində yadda qalan
bir sıra əsərlər qələmə alınmışdır. Yeni və ən yeni dövr ərəb leksikoqrafiya
tarixində livanlı alim-leksikoqrafların əməyi xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu
lüğətçi alimlər arasında Muḥῑṭ əl-muḥῑṭ əsərinin sahibi Butrus əl-Bustani əlLubnani (1819-1883) özünə məxsus çəkiyə malikdir. 19-cu əsr ərəb
dünyasının parlaq simalarından olan əl-Bustani kitabın müqəddiməsində
qeyd edir ki, o, öz kitabını ərəb dilinə aid ən məşhur leksikoqrafik əsər olan
Firuzabadinin əl-Qᾱmūs əl-muḥῑṭəsərinin material bazası əsasında yazaraq
bura çoxsaylı əlavələr etmiş, müxtəlif elm və peşə sahələrinə aid
terminologiya, yeni dövr ədiblərinə (kalam əl-muvalladin) məxsus kəlamlar
və qeyri-fəsih təbirlər (əlfaz əl-amma) və s. artırmışdır. Əsər hər səhifəsi üç
sütundan ibarət olmaqla təqribən 1000 səhifədir (9).
19-20-ci əsrlərdə qələmə alınan ərəbdilli lüğətlərdən danışarkən Said
əl-Şərtuninin (1847-1912) iki cildlik ’Aqrab əl-məvᾱrid fῑ fuṣaḥi əl‘arəbiyyəti va əl-şəvᾱrid(13), Ahmad Faris Al-Şidyaqın əl-Cᾱsūs ‘aləəlQᾱmūs(5),Luis Məlufun əl-Muncid(17),Misir Ərəb Dili Akademiyasının
nəşr etdirdiyi əl-Mu‘cam əl-Vasῑṭ(16), həmmüəlliflər Əbd əl-Fəttah əl-Səidi
və Huseyn Yusif Musanın iki cildlik əl-Ῑfṣᾱḥ fῑ fiqh əl-luğa(11) və s.
lüğətlərin adını çəkmək olar. Sonda qeyd etmək istərdik ki, yuxarıda adını
çəkdiyimiz Luis Məlufun əl-Muncid əsəri filolofiya üzrə fəlsəfə doktoru
Aygün Əlizadə tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur (1).
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Развитие арабской лексикографической традиции в период после
Лисан ал-Араб Ибн Манзура
Резюме
Статья посвящена изучению арабских лексикографических
словарей, которые возникли под влиянием Лисан ал-Араб Ибн Манзура. Произведение Лисан-аль-араб Ибна Манзура (1232-1311) считается шедевром в истории арабской лексикографии. Таким образом,
несмотря на то, что прошло более семи веков с его написания, произведение все еще играет роль основного источника для специалистов,
глубоко взаимодействующих с арабским языком. В данном произведении автор старается собрать слова, использующиеся в арабской речи
в одну кучу, и, как можно больше охватить слова арабского
происхождения. Она дает краткую характеристику таких словарей как
аль-Мысбах аль-Мунир Мухаммеда аль-Мугри, Аль-Камус аль-альМухит Фирузабади и Тадж аль-Арус Муртада аль-Забиди.
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The development of Arabic lexicografic dectionaries that emerged after
Lisan al-Arab of Ibn Manzur
Summary
The article aims to elucidate the development Arabic lexicografic
dectionaries that emerged after Lisan al-Arab of Ibn Manzur. The work
Lysan-al-Arab by Ibn Manzur (1232-1311) is considered a masterpiece in
the history of Arabic lexicography. Thus, despite the fact that more than
seven centuries have passed since it has been written, the work is still
playing the role of the main source for specialists who are deeply involved in
the Arabic language. In this work, the author tries to collect words used in
Arabic speech in one heap, and to cover the words of Arab origin as much as
possible. It deals with such important dictionaries like al-Misbah al-Munir
by Muhammad al-Mughri , al-Qamus al-Muhit by Firuzabadi and Taj alArus by Murtada al-Zabidi.
Rəyçi: dos.Vüqar Qaradağlı
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f.ü.f.d. AYGÜN ƏLİZADƏ
AMEA akad. Z.M.Büynadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
FƏRİDƏDDİN ƏTTARIN “MƏNTİQÜT-TEYR” ƏSƏRİNDƏ
QUŞLARİN VƏSFİ
Açar sözlər: şanapipik, musiçe, tutuquşu, kəklik, qırğı, turac, bülbül, tovuz,
qırqovul, qumru, ququ, şahin, qızılquş
Ключевые слова: удод, голубь, попугай, зяблик, воробей, ястреб,
селезень, соловей, павлин, фазан, горлица, кукушка, сокол
Keywords: hoopoe, pigeons, parrots, grouse, hawk, partridge, nightingale,
peacock, pheasant, dove, cuckoo, accipiter, falcon
Fəridəddin Əttar “Məntiqüt-teyr” əsərində təsvir etdiyi quşların hər biri
üçün peyğəmbərlərin həyatında baş verən hadisələrdən nümunələr verir.
Bunlar şanapipik, göyərçin, tutuquşu, kəklik, qırğı, turac, bülbül, tovuz,
qırqovul, qumru, ququ, qızılquş, şahindir.
Şanapipik – Süleyman, Musiçe – Musa, Tutuquşu – İbrahim, Kəklik –
Saleh, qırğı - ?, turac – İsa, bülbül – Davud, tovuz – Adəm, qırqovul – Yusif,
qumru – Yunis, ququ- Xızır, şahin – Zülqərneyn, qızılquş -? Qırğı və
qızılquşdan başqa bütün quşlar peyğəmbərlərlə əlaqəli verilmişdir.
Fikrimizcə, Əttar burada yırtıcı quş olan qırğının vəsfində peyğəmbərin
adının verilməməklə peyğəmbərlik məqamına ehtiramını göstərmişdir.
Qızılquş isə sonuncu quş olduğuna görə onun haqqında deyilənlər bütün
quşlara şamil olunur.
Quşlar özlərinə hökmdar seçmək haqqında məşvərət edən zaman hər
bir quş dini qissələrlə əlaqəli şəkildə təsvir olunur. Onlardan birincisi
Şanapipik (hüdhüd) quşudur. Bu əsərdə şanapipiyin xüsusi yeri vardır. Çünki
o quşların piri kimi təsvir olunur. Quşların hidayətçisi, onların suallarını
cavablandırmaq və onları Simurğun hüzuruna çatdırmaq şanapipiyin
öhdəsində düşür.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﮏ ھﺮ وادي ﺷﺪه
ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ھﺪھﺪ ھﺎدي ﺷﺪه
ﺑﺎﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﺗﻮ ﺧﻮش
اي ﺑﮫ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺳﺒﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﻮ ﺧﻮش
از ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺗﺎ ﺟﻮر زان آﻣﺪي
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪي
ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ رازدار
دﯾﻮ را در ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﺑﺎز دار
(7)ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﺷﺎدروان ﮐﻨﻲ
دﯾﻮ را وﻗﺘﻲ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﮐﻨﻲ
Xoş gəldin, bələdçi, ey şanapipik
O Səba elinə düşdü səfərin
Onun gizliminin yiyəsi sənsən

Səni vadilərin peyki bilərik
Süleymana xoşdur şirin sözlərin
Fəxr edib, yenidən zelmə gəldin sən!
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Bu zülmün divini saxla
zindanda
Elə ki, o divi zindana saldın

Sənə sirdaş olsun, qoy
Süleyman da.
Sanki Süleymanla işrətdə
qaldın!

Fəridəddin Əttarın bu əsərində pir, mürşid, bələdçi kimi seçilən quş
hüdhüd (şanapipik) quşudur. Qurani-Kərimin Nəml surəsinin 20-44-sü
ayələrində Süleymanla (ə) şanapipik quşunun dastanı nəql olunmuşdur.
Həmin qissənin qısa məzmunu belədir. “Bir gün Süleyman quşları
yoxlayanda şanapipiyin olmadığını görüb qəzəblənir və aşkar bir dəlil
gətirmədiyi halda ona əzab verəcəyi, ya tutub kəsəcəyini bildirir. Bir azdan
hüdhüd gəlib deyir ki, sənin üçün bilmədiyin bir şeyi öyrənmişəm. Səba
elində hər şeyə sahib olan bir padşah qadın görmüşəm. Onun çox böyük bir
taxtı vardır. Səba əhli Allahı qoyub günəşə sitayiş edirlər. Şeytan çirkin
əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları doğru yoldan sapdırmışdır.
Süleyman hüdhüdün düz, yaxud yalan deməsini yoxlamaq üçün ona bir
məktub verir və deyir ki, bu məktubu göydən onlara at. Qıraqda dayan gör
nə cavab deyəcəklər. Səba hökmdarı Bilqeys Süleymanın məktubunu
oxuduqdan sonra əyanlarla məşvərət edir. Məktubun Süleymandan və
“Bismillarhir-rəhmnair-rəhim”lə başladığını deyir və onları müsəlmanlığa
dəvət etdiyini bildirir. Əyanlar qüdrətli olsalar da, Bilqeysin əmr sahibi
olduğunu bildirirlər. Bilqeyis müharibələrin sonunun dağıntı olduğunu
bildirərək Süleymanın hökmdar ya həqiqətən peyğəmbər olduğunu
yoxlamaq qərarına gəlir. Onun üçün gözəl hədiyyələr göndərir. Süleyman
təbii ki, onun hədiyyəsini qəbul etmir və böyük bir ordu ilə üstlərinə gələcəyi
xəbərini göndərir. Asəf bin Bərxiya bir göz qırpımında Blqeysin taxtını
Süleymana gətirir. Bilqeyis taxtının gətirilməsi, büllur sarayın su olduğunu
güman edərək ətəyini yığmasından sonra özünə zülm etdiyinə inanır və
Sülymanla birlikdə Aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim olur.
Əttarın hüdhüdü bələdçi seçməsinin bir neçə səbəbi vardır. Quranın
bəyanından da məlum oldu ki, şanapipik quşu Süleymana Səba elindən xəbər
gətirir. Şanapipiyin bu yerlər haqqında məlumatı həmin yerlərdə olmasından
irəli gəlir. Belə məlum olur ki, hüdhüd quşu müxtəlif ölkələrdə olduğuna
görə onlar haqqında geniş məlumata malikdir. Əttarın “Məntiqüt-teyr”
əsərində isə quşların keçəcəyi yeddi vadinin yolunu bilən yeganə quş
şanapipikdir. Buna görə də Əttarın eşq mülkündə yeddi eşq vadisinin yolunu
bilən kimi şanapipik seçilir.
Əsərdə təsvir olunan ikinci quş göyərçindir. Bu quşun adı fars dilində
“musiçe” kimi tələffüz olunur. Əttar böyük şair olduğuna görə sözlər
arasındakı oxşarlıqdan məna üçün çox məharətlə istifadə edir. Bu quşun
adına Əttarın “Divan”ında olan bir qəsidədə də rast gəlirik. Həmin beytə
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nəzər salmaqla fikrimizi daha dəqiq çatdıra bilərik. Belə ki, həmin beytdə
oxuyuruq:
درون ﺳﯿﻨﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎر دارم
اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﻮﺳﯿﭽﮫ ھﺴﺘﻢ
ﮐﮫ ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ و دﺷﻮار دارم
ﭼﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎر ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﺑﮫ زاری
Musa olmasam da, mən musiçəyəm,
Tütəyin səsindən titrəyir sinəm.
Bir gör, mənim necə ağır işim var,
Elə tütək kimi ürək sızladar!
Əttar Musa sözü ilə musiçe arasınadakı oxşarlığa əsasən burada Musa
(ə) ilə bağlı olan dastanı təsvir etmişdir. “Məntiqüt-teyr” əsərində isə həmin
quş belə təsvir olunur:
ﺧﯿﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎر زن در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﮫ ﺧﮫ اي ﻣﻮﺳﯿﭽﮫ ﻣﻮﺳﻲ ﺻﻔﺖ
ﻟﺤﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ﺧﻠﻘﺖ را ﺳﭙﺎس
ﮔﺮدد از ﺟﺎن ﻣﺮد ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ﺷﻨﺎس
ﻻﺟﺮم ﻣﻮﺳﯿﭽﮫ ﺑﺮ ﮐﻮه طﻮر
ھﻤﭽﻮ ﻣﻮﺳﻲ دﯾﺪه آﺗﺶ ز دور
ھﻢ ﺑﮫ ﻣﯿﻘﺎت آي و ﻣﺮغ طﻮر ﺷﻮ
ھﻢ ز ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮭﯿﻤﻲ دور ﺷﻮ
(7)ﻓﮭﻢ ﮐﻦ ﺑﻲ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﻨﻮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻮش
ﭘﺲ ﮐﻼم ﺑﻲ زﻓﺎن و ﺑﻲ ﺧﺮوﺷﺎن
Xoş gəldin, ey Musa, özü musiçə
Musiqini sevən kişi canından
Uzaqdan atəşi görən Musatəjk
Həm heyvan firondan uzaq ol, uzaq
Sözü dilsiz dinlə, səssiz və sakit,

Bilik tütəyi çal incədən incə
Musiqi sədası ucalsın hər an.
Dursun Tur dağının zirvəsində tək
Həm sən miqata gəl Tur quşusayaq
Ağılsız dərk eylə, qulaqsız eşit!

Burada Quranın Taha surəsinin 10-cu ayəsi, Nəml surəsinin 7-ci ayəsi
və Qəsəs surəsinin 29-cu ayələrinə işarə olunmuşdur.
ِْ
ُ ُ ْ ﻷھﻠﮫ
ّ ِ َ ﻧﺎرا ﱠ
َ َ إذ
َ َ ُأﺟﺪ
ُ ِ ﻟﻌﻠﻲ
ً ُ اﻟﻨﺎر
ُ ْ َ اﻣﻜﺜﻮا ِ ِّإﻧﻲ
ھﺪى
َ َ َ ﻧﺎرا
ٍ َ َ ِ ﻣﻨﮭﺎ
َ ْ ّ ِ آﺗﯿﻜﻢ
ِ ِ ْ َ ِ ﻓﻘﺎل
ً َ آﻧﺴﺖ
ً َ رأى
ِ ﻋﻠﻰ ﱠ
ِ َ ﺑﻘﺒﺲ َ ْأو
(Musa Şüeybi Mədyəndə qoyub anasına və qardaşına baş çəkmək üçün
zövcəsi ilə birlikdə Misirə gedərkən Tur dağının qərbində yerləşən Tuva
vadisində gecə vaxtı bir uşağı dünyaya gəlmişdi. Onlar zil qaranlıq gecədə
işıqsız qalıb yolu itirmişdilər). O zaman (Musa qarşıda) bir od görüb ailəsinə
belə demişdi: “Siz (yerinizdə) durun. Mənim gözümə bir od sataşdı. Bəlkə,
ondan sizə bir köz gətirdim, yaxud odun yanında bir bələdçi tapdım!”
(20/10)
ِْ
ُ ِ ﺑﺨﺒﺮ َ ْأو
ُ ِ َ ﻧﺎرا
ُ ْ َ ﻷھﻠﮫ ِ ِّإﻧﻲ
َ ُ َ ْ َ ﻟﻌﻠﻜﻢ
ﺗﺼﻄﻠﻮن
َ َ إذ
ٍ َ َ ﺑﺸﮭﺎب
َ ْ ّ ِ ﺳﺂﺗﯿﻜﻢ
ِ ِ ْ َ ِ ﻣﻮﺳﻰ
ْ ُ ﻗﺒﺲ ﱠ َ ﱠ
ً َ آﻧﺴﺖ
َ ُ ﻗﺎل
ٍ َ ِ ِ آﺗﯿﻜﻢ
ٍ َ َ ِ ﻣﻨﮭﺎ
Bir zaman Musa (Mədyəndən Misirə gedərkən) ailəsinə demişdi: “Mən
bir od gördüm, (siz burada durun) mən də gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud
bir köz gətirim ki, qızınasınız”. (27/7)
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ُ ُ ْ ﻠﮫ
ْ َ ِ ﻗﺎل
ُ ْ َ اﻣﻜﺜﻮا ِ ِّإﻧﻲ
َ َ ﻓﻠﻤﺎ
آﻧﺴﺖ
ََ ﱠ
َ َ ﻧﺎرا
َ َ َ ْ َ ُ ﻗﻀﻰ
ِ ِ ﻷھ
ِ ِ ْ َ ِ وﺳﺎر
ً َ اﻟﻄﻮر
ِ ِ َ آﻧﺲ ِﻣﻦ
َ َ َ ﻣﻮﺳﯨﺎﻷﺟﻞ
َ َ ﺑﺄھﻠﮫ
ِ ﺟﺎﻧﺐ ﱡ
ْ
ﱠ
ّ
ﱠ
َ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ ِ ﻟﻌﻠﻲ
ْ َ ﻟﻌﻠﻜﻢ
َ
َ ِ ﺟﺬوة
ﺗﺼﻄﻠﻮن
ٍ َ َ ﺑﺨﺒﺮ ْأو
َ ّ ِ آﺗﯿﻜﻢ
ِ َ ﻧﺎرا
ْ ُ َ اﻟﻨﺎر
ً َ
ٍ َ ِ ﻣﻨﮭﺎ
ِ ﻣﻦ
Musa (onillik xidmət) müddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə (Misirə
tərəf) yola çıxdığı zaman Tur dağı tərəfdə bir od gördü. O, ailəsinə dedi: “Siz
(mən qayıdanadək burada) durun. Mən bir od gördüm. Bəlkə, gedib ondan
sizə bir xəbər, yaxud bir köz gətirim ki, qızınasınız!” (28/29)
ﻣﺮﺣﺒﺎ اي طﻮطﻲ طﻮﺑﻲ ﻧﺸﯿﻦ
ﺣﻠﮫ درﭘﻮﺷﯿﺪه طﻮﻗﻲ آﺗﺸﯿﻦ
ﺣﻠﮫ از ﺑﮭﺮ ﺑﮭﺸﺘﻲ و ﺳﺨﯿﺴﺖ
طﻮق آﺗﺶ از ﺑﺮاي دوزﺧﯿﺴﺖ
ﺧﻮش ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺖ
ﭼﻮن ﺧﻠﯿﻞ آن ﮐﺲ ﮐﮫ از ﻧﻤﺮود رﺳﺖ
ﭼﻮن ﺧﻠﯿﻞ اﻟﮫ در آﺗﺶ ﻧﮫ ﻗﺪم
ﺳﺮ ﺑﺰن ﻧﻤﺮود را ھﻤﭽﻮن ﻗﻠﻢ
 از آﺗﺸﯿﻦ طﻮﻗﺖ ﭼﮫ،ﺣﻠﮫ ﭘﻮش
ﭼﻮن ﺷﺪي از وﺣﺸﺖ ﻧﻤﺮود ﭘﺎک
(7)ﺑﺎک
Xoş gördük, ey tuti, Tuba ağacda
Atəş vurur dövrə cəhənnəm üçün
Elə ki, Nəmruddan qurtuldu Xəlil
Nəmrudun başını qələm təki vur,
Nəmrud qorxusundan qurtulan
zaman

Gözəldir daş-qaşlı boyunbağın da
Behişt timsalıdır daş-qaş və dürrün
Oda yaxın olar, özgə cür deyil.
Xəlilullah kimi oda yaxın dur
Daş-qaşlı geyim gey, nə qorxu
oddan...

Burada Bəqərə surəsinin 258-ci ayəsi, Ənbiya surəsinin 68 və 69-cu
ayələrinə işarə olunmuşdur.
ْ ِ اﻟﻤﻠﻚ
ْ َ رﺑﮫ
اﻟﺬي َ ﱠ
َ أن
ّ ُآﺗﺎه
َ ْ ُ ْ ُJا
ﯾﺤﯿـﻲ
ِ رﺑﻲ ﱠ
ِ ﺗﺮ ِ َإﻟﻰ ﱠ
َ َ إذ
ِ ِّ ِ إﺑﺮاھﯿﻢ ِﻓﻲ
َْ َ أ
ُ ِ َ ْ ِ ﻗﺎل
َ َ ◌ﻟﻢ
َ ِ َ ْ ِ ﺣﺂج
ِ ْ ُ اﻟﺬي
َ ِّ َ إﺑﺮاھﯿﻢ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ّ
ْ ﻗﺎل أﻧﺎ
َ ِ ﺑﮭﺎ
َ ِ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻤﻐﺮب
ِ اﻟﻤﺸﺮق
َ وأﻣﯿﺖ
َ وﯾﻤﯿﺖ
َ ِ ﻓﺄت
ِ َ َJﻓﺈن ا
ِ َ أﺣ ِﯿـﻲ
ُِ َ
ِ ْ ِ ﯾﺄﺗﻲ
ُ ِ َ ْ ِ ﻗﺎل
ِ إﺑﺮاھﯿﻢ
ِ ِ َ ﻣﻦ
ِ ِ َ ﻣﻦ
ّ َ ﻛﻔﺮ
َ ِ ِ اﻟﻘﻮم ﱠ
اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ
َْ َ ْ ﯾﮭﺪي
َ َُِ
ِ ْ َ َُ ﻻJوا
ِ ﻓﺒﮭﺖ ﱠ
َ َ َ اﻟﺬي
(Ya Rəsulum!) Allahın verdiyi hökmranlıq üzündən (azğınlaşaraq)
İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi (Nəmrudu) görmədinmi?
(Və ya əhvalatını bilmirsən?) İbrahim: “Mənim tanrım həm dirildir, həm də
öldürür”, - dediyi zaman, o (Nəmrud): “Mən də həm dirildir, həm də
öldürürəm”, - demişdi. İbrahim ona: “Allah Günəşi şərqdən doğdurur,
bacarırsansa, sən onu qərbdən doğdur!” – dedikdə, o kafir donub qalmışdı.
Həqiqətən, Allah (özünə) zülm edənləri düz yola yönəltməz! (2/258)
ُ ّ ِ َ ﻗﺎﻟﻮا
ُ َ
َ َ وﺳﻼﻣﺎ
َ ْ ُ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ
ً ْ َ ﻛﻮﻧﻲ
َ ِ ِ َ ﻛﻨﺘﻢ
إﺑﺮاھﯿﻢ
ً َ َ َ ﺑﺮدا
ِ ُ ﻧﺎر
ُ َ ﻗﻠﻨﺎ َﯾﺎ
ْ ُ ُ آﻟﮭﺘﻜﻢ ِإن
ْ ُ َ َ ِ واﻧﺼﺮوا
ُ ُ َ ُﺣﺮﻗﻮه
َ ِ َ ْ ِ ﻋﻠﻰ
(Nəmrud və ətrafındakılar öz camaatına) belə dedilər: “Əgər
(tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onları xilas etmək üçün) bir iş
görəcəksinizsə, onu (İbrahimi) yandırın və tanrılarınıza kömək edin!” Biz də:
“Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol! (Hətta soyuğun belə ona zərər
yetirməsin!)” – deyə buyurduq. (21/68-69)
Gördüyümüz kimi Nəmrud və ətrafındakılar İbrahimi yandırmaq
istəyəndə atəş yandırmaq əvəzinə Allahın əmri ilə sərinləşmiş və peyğəmbər
nicat tapmışdır.
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ﺧﻮش ﺧﻮﺷﻲ از ﮐﻮه ﻋﺮﻓﺎن در ﺧﺮام
ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺮ ﺳﻨﺪان دار ﷲ زن
ﺗﺎ ﺑﺮون آﯾﺪ ز ﮐﻮھﺖ ﻧﺎﻗﮫ اي
ﺟﻮي ﺷﯿﺮ و اﻧﮕﺒﯿﻦ ﺑﯿﻨﻲ روان
(7)ﺧﻮد ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺎﻟﺢ آﯾﺪت
Əhsən, səkə-səkə nazlanan kəklik
Bu yolla yerişə qəh-qəhə çək sən,
Uçur ehtiyacın uca dağını,
Bir dəvə balası taparsan, əgər,
Məsləhət bilirsən, bərk sür dəvəni,

ﺧﮫ ﺧﮫ اي ﮐﺒﮏ ﺧﺮاﻣﺎن در ﺧﺮام
ﻗﮭﻘﮭﮫ در ﺷﯿﻮه اﯾﻦ راه زن
ﮐﻮه ﺧﻮد در ھﻢ ﮔﺪاز از ﻓﺎﻗﮫ اي
ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎﻗﮫ ﯾﺎﺑﻲ ﺟﻮان
ﻧﺎﻗﮫ ﻣﻲ ران ﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﯾﺪت
Qoy irfan dağlnda sıxmasın təklik
Darullah zindana həlqəni çək sən.
Qır orda bağlanan dəvə bağını.
Arxından südlə bal axıb tökülər.
Saleh yol üstündə gözləyir səni!

Burada Qurandan Əraf surəsinin 72-ci ayəsi, Hud surəsinin 64-cü ayəsi
və Şüəra surəsinin 156-cı ayələrinə işarə olunmuşdur. Bu ayələrə əsasən
Səmud qövmünün istəyinə əsasən dağın içindən bir dişi dəvə çıxır və bu
dəvə Saleh (ə) peyğımbərin möcüzəsi sayılır.
ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ﺗﻨﮓ ﺑﺎز ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻢ
ﭼﻨﺪ ﺧﻮاھﻲ ﺑﻮد ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺧﺸﻢ
ﺗﺎ اﺑﺪ آن ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﮕﺸﺎي ﺑﻨﺪ
ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺸﻖ ازل ﺑﺮ ﭘﺎي ﺑﻨﺪ
ﺗﺎ ﯾﮑﻲ ﺑﯿﻨﻲ اﺑﺪ را ﺗﺎ ازل
ﻋﻘﻞ ﻣﺎدرزاد ﮐﻦ ﺑﺎ دل ﺑﺪل
در درون ﻏﺎر وﺣﺪت ﮐﻦ ﻗﺮار
ﭼﺎرﭼﻮب طﺒﻊ ﺑﺸﮑﻦ ﻣﺮدوار
(7)ﺻﺪر ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎر ﻏﺎر آﯾﺪ ﺗﺮا
ﭼﻮن ﺑﮫ ﻏﺎر اﻧﺪر ﻗﺮار آﯾﺪ ﺗﺮا
Xoş gördük, ey qırğı, qıyıqgöz, pusan Nə qədər qəzəbli quş olacaqsan?
Sevgi yazısını ayağa bağla,
Əbədiyyət üçün sən onu saxla!
Fitri ağlını, gəl, ürəklə dəyiş,
Əbədi görünsün, gördüyün hər iş.
Mərd kimi varlığın qəlbini qır
Vəhdət mağarası içində otur.
Əgər mağarada taparsan qərar
Aləmin yaxını yaxın dost olar!
Gördüyümüz kimi burada heç bir peyğəmbərin adı çəkilməmişdir.
دﯾﺪه ﺑﺮ ﻓﺮق ﺑﻠﻲ ﺗﺎج اﻟﺴﺖ
از ﺑﻠﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺰاري ﺳﺘﺎن
ﮐﻲ ﺷﻮد ﮐﺎر ﺗﻮ در ﮔﺮداب راﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﻮ ﻋﯿﺴﻲ ﺟﺎن ﺷﻮ و ﺟﺎن ﺑﺮﻓﺮوز
(7)ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺖ روح اﻟﮫ آﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎز
Əhsən, ey meracın uca turacı
Sevgi ucalığa varlıqla ucal,
Bu nəfsin iblisi bəla, burulğan
İsa eşşəyi tək nəfsi yandır sən,
Eşşəyə od vur ki, qalsın can quşu

ﺧﮫ ﺧﮫ اي دراج ﻣﻌﺮاج اﻟﺴﺖ
ﭼﻮن اﻟﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺸﻨﯿﺪي ﺑﮫ ﺟﺎن
ﭼﻮن ﺑﻠﻲ ﻧﻔﺲ ﮔﺮداب ﺑﻼﺳﺖ
ﻧﻔﺲ را ھﻤﭽﻮن ﺧﺮ ﻋﯿﺴﻲ ﺑﺴﻮز
ﺧﺮ ﺑﺴﻮز و ﻣﺮغ ﺟﺎن را ﮐﺎر ﺳﺎز
Başında gəzdirdin ucalıq tacı.
Nəfsin iblisindən bezarlığı al.
Olar burulğanda dirilik boğan.
İsatək olarsan, canı yandırsan!
Ruhullahın bundan gəlsin də xoşu

Burada ilk beytlərdə Quranın Əraf surəsinin 172-ci ayəsinə işarə
olunmuşdur:
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َِْ
ُ َ ﺑﺮﺑﻜﻢ
َ َ ْﻗﺎﻟﻮا
َ َ وأﺷﮭﺪھﻢ
َ َ وإذ
َ أﺧﺬَ َ ﱡ
ﺑﻠﻰ
َ ْ َ َ أﻧﻔﺴﮭﻢ
ِ َ رﺑﻚ ِﻣﻦ
ْ ُ ِّ َ ِ أﻟﺴﺖ
ْ ِ ِ ُ َ ﻋﻠﻰ
ْ ُ َ َ ْ َ َ ذرﯾﺘﮭﻢ
ْ ُ َ ظﮭﻮرھﻢ ُ ِ ّ ﱠ
ْ ِ ِ ُ ُ آدم ِﻣﻦ
َ َ ﺑﻨﻲ
َ َ ﻋﻦ
اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ِ ﱠإﻧﺎ ُ ﱠ
ْ ُ ُ َ ﺷﮭﺪﻧﺎ َأن
ْ َ ﻛﻨﺎ
َْ ِ َ
َ ِ ِ َ ھﺬا
ﻏﺎﻓﻠﯿﻦ
ِ َ َ ِ ْ ﯾﻮم
َ ْ َ ﺗﻘﻮﻟﻮا
(Ey Peyğəmbərim!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının
bellərindən (gələcək) nəsillərini çıxardıb onların özlərinə (bir-birinə) şahid
tutaraq: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” – soruşmuş, onlar da: “Bəli,
Rəbbimizsən!” – deyə cavab vermişdilər. (Belə bir şahidliyin səbəbi)
qiyamət günü: “Biz bundan qafil idik”; (7/172)
Həzrət İsanın uzunqulağıa haqqında dastan belədir:
Həzrət İsa (ə) İordaniyadan Beytül-müqəddəsə qayıdan zaman
Yərusəlim yaxınlığında həvarilərinə dedi: O kəndə tərəf gedin, orada dişi
uzunqulaq görəcəksiniz, onu mənim yanıma gətirin. Gətirdilər, həmin
uzunqulağa mindi və Beytül-müqəddəsə gəldi, korlar və xəstələrə şəfa verdi.
ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻦ ﺧﻮش ﺧﻮش ز درد و داغ

ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺑﺎغ ﻋﺸﻖ

ﻋﺸﻖ

ﺗﺎ ﮐﻨﻨﺪت ھﺮ ﻧﻔﺲ ﺻﺪ ﺟﺎن ﻧﺜﺎر
ﺧﻮش ﺑﻨﺎل از درد دل داودوار
ﺧﻠﻖ را از ﻟﺤﻦ ﺧﻠﻘﺖ رھﻨﻤﺎي
ﺣﻠﻖ داودي ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﮔﺸﺎي
ھﻤﭽﻮ داود آھﻦ ﺧﻮد ﮐﻦ ﭼﻮ ﻣﻮم
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪي زره ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺷﻮم
(7)ﺗﻮ ﺷﻮي در ﻋﺸﻖ ﭼﻮن داود ﮔﺮم
ﮔﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ آھﻨﺖ ﭼﻮن ﻣﻮم ﻧﺮم
Xoş gördük, ey sevgi bağı
Dindirsin sevginin dağı
bülbülü
bülbülü!
Davudtək sən ürək dərdindən oxu, Can qurban eyləsin eşidən çoxu
Davudi boğazı məna üçün aç,
Xalqa yaranışdan işıq yolu saç!
Uzaq ol nəfsinin yolundan uzaq,
Davudtək dəmiri mum eylə, ancaq!
Dəmirin mum kimi yumşalsa, əgər, Sevgin Davud kimi qaynar görünər
Buradakı mövzu Səba surəsinin 10-cu ayəsindən götürülmüşdür:
واﻟﻄﯿﺮ َ َ َ ﱠ
داوودَ ِ ﱠ
ً ْ َ ﻣﻨﺎ
َ ْ َ وﻟﻘﺪ
َََْ
ُ َ ِ ﻓﻀﻼ َﯾﺎ
َﻟﺤﺪﯾﺪ
ِ َ ْ وأﻟﻨﺎ َﻟﮫُ ا
ُ َ آﺗﯿﻨﺎ
َ َ أوﺑﻲ
َ ْ ﻣﻌﮫُ َ ﱠ
ِ ِ ّ َ ﺟﺒﺎل
Həqiqətən, Biz Davuda Öz dərgahımızdan bir lütf bəxş edib: “Siz ey
dağlar, siz ey quşlar! Onunla (Davudla) birlikdə Allahı təqdis edib şəninə
təriflər deyin!” – deyə buyurduq və dəmiri onun (onun əlindən) yumşaltdıq.
(Davud dəmiri əritmədən əlində mum kimi yumşaldıb istədiyi şeyi ondan
düzəldərdi). (34/10)
ﺧﮫ ﺧﮫ اي طﺎوس ﺑﺎغ ھﺸﺖ در
ﺳﻮﺧﺘﻲ از زﺧﻢ ﻣﺎر ھﻔﺖ ﺳﺮ
وز ﺑﮭﺸﺖ ﻋﺪن ﺑﯿﺮوﻧﺖ ﻓﮑﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺎر در ﺧﻮﻧﺖ ﻓﮑﻨﺪ
ﮐﺮدت از ﺳﺪ طﺒﯿﻌﺖ دل ﺳﯿﺎه
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﺖ ﺳﺪ ره و طﻮﺑﻲ ز راه
ﮐﻲ ﺷﻮي ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﯾﻦ اﺳﺮار را
ﺗﺎ ﻧﮕﺮداﻧﻲ ھﻼک اﯾﻦ ﻣﺎر را
(7)آدﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﺎص ﮔﯿﺮد در ﺑﮭﺸﺖ
ﮔﺮ ﺧﻼﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪت زﯾﻦ ﻣﺎر زﺷﺖ
Əhsən, səkkiz qapı bağı tovusu
Div çəkdi köksünə dağı tovusun
Səni qana saldı ilan söhbəti,
Odur ki, tərk etdin gözəl cənnəti.
Yüz yol yolun üstdə Tuba da bitdi
Təbiət ürəyi tez qara etdi,
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Əgər əzməsən sən ilan başını
Tapmazsan gizlimdə öz sirdaşını.
Bu murdar ilandan, əgər, qurtulsan, Adəm də behiştdə saxlayar asan!
Allah-Təala Adəmi yaratdıqdan sonra mələklərə buyurdu: Ona səcdə
edin. Şeytan əmrə tabe olmayaraq yaxın məqamdan qovuldu. Allahdan xitab
gəldi: Ey səmaların əhli! Mən Adəm və Həvvanı behiştdə yerləşdirdim və
onlara əbədi cənnətdən başqa hər şey verdim. Əgər onun ağaclarına
yaxınlaşsalar və onlardan yesələr, zalimlərdən olacaq və oradan
qovulacaqlar. Şeytan bu xitabı eşitdi və ümidvar oldu. Öz-özünə dedi: Mən
onları behiştdən çıxararam. Gizlincə behiştin yaxınlığına gəldi. Behiştin ən
gözəl quşlarından olan və həmişə Allahı həmd-səna edən Tavus behiştdən
çıxdı. İkinci dəfə daxil olmaq istəyəndə şeytan onu gördü. Şeytan onu
aldatmaq üçün dedi: Ey quşların ən gözəli! Sən behişt quşlarındansan? Dedi:
Mən behişt tavusuyam. Sən kimsən? Qovulmuş və başqasının səni təqib
etdiyindən başdan-ayağa qorxu içindəsən. Dedi: Mən yuxarı aləmin
mələklərindən biriyəm ki, uzun müddət müqərrəb mələklərlə Allaha ibadət
etmişəm. İndi gəlmişəm ki, behiştə və Allahın behişt əhlinə vədə
verdiklərinə tamaşa edim. Məni behiştə daxil etsən, sənə üç kəlmə
öyrədərəm ki, kim bu üç kəlməni bilsə, heç vaxt qocalmaz, xəstələnməz,
ölməz. Tavus dedi: Sən nə deyirsən? Məgər behişt əhli qocalır və xəstələnir?
Məgər onlar behiştdə ölürlər? Şeytan dedi: Bəli, behişt əhli qocalır,
xəstələnir və ölür. Yalnız bu sözü bilənlər amanda qalırlar. O məlun öz
sözünü təsdiqləmək üçün yalandan and içdi. Tavus kimsənin yalandan
Allaha and içməsinə inanmadığına görə onun sözünə inanıb dedi: Mənim bu
sözlərə ehtiyacım olmasa da, qorxuram ki, behiştin qapıçıları başa düşərlər
ki, mən səni içəri salmışam. Amma mən behişt heyvanlarının böyüyü olan
ilanı sənin yanına göndərərəm. Çünki o səni içəri sala bilər. Bu söhbətdən
sonra tavus ilanın yanına gəldi və eşitdiklərini onun üçün danışdı. İlan dedi:
Mənim və sənin bu sözlərə ehtiyacımız yoxdur. Tavus dedi: Amma mən söz
vermişəm ki, səni onun yanına göndərərəm. Kimsə qabağa düşməmiş, sən
tez get və onu behiştə sal.
ﭼﺸﻤﮫ دل ﻏﺮق ﺑﺤﺮ ﻧﻮر ﺑﯿﻦ
ﻣﺒﺘﻼي ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺎﻧﺪه
ﺳﺮ ز اوج ﻋﺮش رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮآر
ﺗﺎ ﺷﻮي در ﻣﺼﺮ ﻋﺰت ﭘﺎدﺷﺎه
(7)ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ ھﻤﺪم آﯾﺪت

ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ﺧﻮش ﺗﺬرو دورﺑﯿﻦ
اي ﻣﯿﺎن ﭼﺎه ظﻠﻤﺖ ﻣﺎﻧﺪه
ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﻦ ﭼﺎه ظﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮآر
ھﻤﭽﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﺬر از زﻧﺪان و ﭼﺎه
ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺴﻠﻢ آﯾﺪت

Xoş gördük, quyruqlu, ayıq qırqovul
Qaranlıq quşu tək ortada qaldın
Qaranlıq quyudan çıxart özünü
Yusiftək qurtulsan dərin quyudan
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Ürək bulağının nurundan durul!
Yolunu ayrılıq yoluna saldın
Hamı ucalıqda görsün üzünü.
Misirdə izzətli bir şahsan inan.

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Əgər şah mülkün sahib olsan sən,

Yusif də həmdəmin olacaq hökmən.

Qırqovulun vəsfi isə Quranın Yusif (12) surəsinin əsasında yazılmışdır.

ﺷﺎد رﻓﺘﮫ ﺗﻨﮓ دل ﺑﺎز آﻣﺪه
در ﻣﻀﯿﻖ ﺣﺒﺲ ذواﻟﻨﻮن ﻣﺎﻧﺪه اي
ﭼﻨﺪ ﺧﻮاھﻲ دﯾﺪ ﺑﺪ ﺧﻮاھﻲ ﻧﻔﺲ
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﻲ ﺳﻮد ﻓﺮق ﻣﺎه را
(7)ﻣﻮﻧﺲ ﯾﻮﻧﺲ ﺷﻮي در ﺑﺤﺮ ﺧﺎص

ﺧﮫ ﺧﮫ اي ﻗﻤﺮي دﻣﺴﺎز آﻣﺪه
ﺗﻨﮓ دل زاﻧﻲ ﮐﮫ در ﺧﻮن ﻣﺎﻧﺪه اي
اي ﺷﺪه ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ ﻣﺎھﻲ ﻧﻔﺲ
ﺳﺮ ﺑﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺑﺪﺧﻮاه را
ﮔﺮ ﺑﻮد از ﻣﺎھﻲ ﻧﻔﺴﺖ ﺧﻼص

Əhsən, ey gözəl quş qumru dərdbilən
Darıxır, qanında qalmış hərarət,

Şad gedib, ürəyi qırılmış gələn!
Düşüncə darlıqdan qurtulmur
fəqət.
Ey nəfs balığına tamahı çəkən,
Nəfsin pisliyini ha çəkəcəksən?
Pislik balığının üzsən başını,
Ayın da ovarsan tez sən başını.
Nəfsin xilsa olsa, əgər, balıqdan
Yunisin yaxını qalarsan asan.
Zunnun Yunis peyğəmbərin ləqəblərindən biridir. Burada Quranın
Saffat surəsinin 139-145-ci ayələrində Yunis peyğəmbər haqqında olan
rəvayət nəql olunmuşdur.
ﺗﺎ ﮔﮭﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺸﺎﻧﺪ ھﻔﺖ ﺻﺤﻦ
زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻲ وﻓﺎﯾﻲ ﮐﺮدﻧﺖ
ﺑﻲ وﻓﺎﯾﺖ ﺧﻮان از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎي
ﺳﻮي ﻣﻌﻨﻲ راه ﯾﺎﺑﻲ از ﺧﺮد
(7)ﺧﻀﺮ آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺖ آورد
Xoş gördük, ey ququ, ucalsın səsin
Vəfa boyunbağı bağlamısan sən,
Bir tük əksik olsa varlığlndan bil,
Çıxıb düşərsənsə özündən uzaq
Ağıl məna sarı gətirsə, əgər,

ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ﻓﺎﺧﺘﮫ ﺑﮕﺸﺎي ﻟﺤﻦ
ﭼﻮن ﺑﻮد طﻮق وﻓﺎ در ﮔﺮدﻧﺖ
از وﺟﻮدت ﺗﺎ ﺑﻮد ﻣﻮﺋﻲ ﺑﺠﺎي
ﮔﺮ درآﯾﻲ و ﺑﺮون آﯾﻲ ز ﺧﻮد
ﭼﻮن ﺧﺮد ﺳﻮي ﻣﻌﺎﻧﯿﺖ آورد
Yeddi saray sənə qoy gövhər
səpsin
Bu çirkinlik olar, əhdindən dönsən!
Demək vəfasızsan, bu vəfa deyil.
Ağıldan mənaya yol açılacaq!
Xızır da dirlik suyu göndərər!

Qurani-Kərimdə Xızırın (ə) adı çəkilməsə də İlyas və Zülqərneyndən
savayı dirlik suyu içən üç peyğəmbərdən biridir.
رﻓﺘﮫ ﺳﺮﮐﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎزآﻣﺪه
ﺧﮫ ﺧﮫ اي ﺑﺎز ﺑﮫ ﭘﺮواز آﻣﺪه
ﺗﻦ ﺑﻨﮫ ﭼﻮن ﻏﺮق ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪه اي
ﺳﺮ ﻣﮑﺶ ﭼﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪه اي
ﻻﺟﺮم ﻣﮭﺠﻮر ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺪي
ﺑﺴﺘﮫ ﻣﺮدار دﻧﯿﺎ آﻣﺪي
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ﭘﺲ ﮐﻼه از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮ و درﻧﮕﺮ
(7)دﺳﺖ ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ آﯾﺪ ﺟﺎي ﺗﻮ

ھﻢ ز دﻧﯿﺎ ھﻢ ز ﻋﻘﺒﻲ درﮔﺬر
ﭼﻮن ﺑﮕﺮدد از دو ﮔﯿﺘﻲ راي ﺗﻮ

Əhsən, uçan şahin, sənə min əhsən
Utana-utana geri dönmüsən.
Başını dik saxla, döndərmə yana,
Nədən bulaşmısan tamam al-qana?
Sən bağlı gəlmisən cahan leşinə,
Düşmüsən mənanın ayrı işinə.
Gəl sən bu dünyadan, axirətdən keç
Papağı başından götürmüsən heç?
Bu iki dünyadan əl üzsən yenə
Zülqərneynin əli gələr yerinə.
Quranın Kəhf surəsinin 83-98-ci ayələri Zülqərneynin dastanına həsr
olunmuşdur.
ﮔﺮم ﺷﻮ در ﮐﺎر و ﭼﻮن آﺗﺶ درآي
ز آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﺸﻢ ﺟﺎن ﮐﻞ ﺑﺪوز
ﻧﺰل ﺣﻖ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺮا
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را وﻗﻒ ﮐﻦ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺣﻖ
(7)ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﻲ ﺣﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ واﻟﺴﻼم
Xoş gördük, qızılquş, xoş gördük
səni
Qarşına nə çıxsa, alış, oddan yan,
Əgər alışarsan, öndə hər nə var
Ürək gizlimləri açıqca göstər,
Haqq işdə bir kamil quş olarsan sən,

 ﺧﻮش درآي،ﻣﺮﺣﺒﺎ اي ﻣﺮغ زرﯾﻦ
ھﺮﭼﮫ ﭘﯿﺸﺖ آﯾﺪ از ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﻮز
ﭼﻮن ﺑﺴﻮزي ھﺮﭼﮫ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺮا
ﭼﻮن دﻟﺖ ﺷﺪ واﻗﻒ اﺳﺮار ﺣﻖ
ﭼﻮن ﺷﻮي در ﮐﺎر ﺣﻖ ﻣﺮغ ﺗﻤﺎم
Çalış ki, örtməsin atəş dövrəni
Sən od yaranmısan ta yaranlşdan
Haqqın enməyi daha da artar
Haqq işə tapınmaq hünərdir hünər
Qalmazsan, haqq qalar, bil bunu,
hökmən!

Göstərilən nümunələrə əsasən deyə bilərik ki, Fəridəddin Əttar
“Məntiqüt-teyr” əsərində hər bir quşu vəsf etmək üçün peyğəmbərlərlə bağlı
ayələr və rəvayətlərə müraciət edir. Belə bir ənənə klassik ədəbiyyatda çox
geniş yayılsa da, Əttarın sözügedən əsərində xüsusi orijinallığı ilə seçilir.
Quşlarla peyğəmbərlərin qarşılaşdırılması həm böyük marağa səbəb olur,
həm də verilən misraların mənasını dərk etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Ümumiyyətlə, Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərinin süjet xətti
çox maraqlıdır və quşlar haqqında verilən müqəddimədə bunu bir daha
görmək mümkündür.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat:
 ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.1
. ص472 ،1374 ، ﺗﮭﺮان، ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺣﻠﮫ، زرﯾﻦ ﮐﻮب ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ.2
337 ،1386 ، ﺗﮭﺮان، ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف، ﺳﺠﺎدی ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎ اﻟﺪﯾﻦ.3
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. ص1128 ،1363 ، ﺗﮭﺮان،( ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت در اﯾﺮان )ﺣﻠﺪ دوم، ﺻﻔﺎ ذﺑﯿﺢ ﷲ.4
 ﺷﺮح اﺣﻮال و ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر، ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن.5
. ص562 ،1374 ، ﺗﮭﺮان،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
 اﻧﺘﺸﺎرات، ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ، ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ، ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻓﺮﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر.6
 ص665 ،1359 ،اﺳﺎطﯿﺮ
/http://ganjoor.net/attar/manteghotteyr .7
Şeirlərin poetik tərcüməsi f.ü.f.d, şair Rəşid Təhməzoğlunundur.
Восхваления птиц в произведении Фаридаддина Аттара.
Резюме
В статье характеризуются литературно-художественные особенности
образов птиц в произведении Фаридаддина Аттара «Мантик ат-тайр»
(Язык птиц). Каждому образу птицы, описанному Ф.Аттаром в произведении «Мантик ат-тайр», соответствует свой пример, представленный из событий жизнеописаний пророков. Эти птицы - удод, голубь,
попугай, зяблик, воробей, ястреб, селезень, соловей, павлин, фазан,
горлица, кукушка, сокол. В момент обсуждения того, кто будет их
царём, образ каждой из перечисленных птиц, описывается иносказательным языком аллегорий, связанным с религиозным контекстом.
Description of birds in “Mantigut-teyr” work by Faridaddin Attar
Summary
The article provides the characteristics of birds in “Mantigut-teyr”
work. Faridaddin Attar gives examples from the stories happening in the
lives of prophets for each of the birds descriped in his “Mantigut-teyr” work.
They are hoopoe, pigeons, parrots, grouse, hawk, partridge, nightingale,
peacock, pheasant, dove, cuckoo, accipiter, falcon. While the birds were
consulting about choosing a ruler for themselves each bird was described in
relation with religious incidents.
Rəyçi: f.ü.e.d., professor M.D. Kazımov
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SAIDA GAMARLI
Azerbaijan State Oil and Industry University
AMERICAN ENGLISH
Açar sözlər: amerikan, aspekt, tələffüz, lüğət, dil, söz, söz düzəltmə, alınma
Key words: American, aspect, pronunciation, vocabulary, language, word,
word-formation, borrowed
Ключевые слова: Американ, аспект, произношение, лексика, язык,
слово, словообразование, заимствованные
The variety of English spoken in the USA has received the name of
American English. The term v a r i a n t or v a r i e t y appears most
appropriate for several reasons. American English cannot be called a
dialect although it is a regional variety, because it has a literary normalised
form called Standard American (or American National Standard), whereas
by definition given above a dialect has no literary form. Neither is it a
separate language, as some American authors, like H.L. Mencken,
claimed, because it has neither grammar nor vocabulary of its own. From the
lexical point of view we shall have to deal only with a heterogeneous set of
Americanisms.
An A m e r i c a n i s m may be defined as a word or a set expression
peculiar to the English language as spoken in the USA. E. g. cookie ‘a
biscuit’; frame-up ‘a staged or preconcerted law case’; guess ‘think’; mail
‘post’; store ‘shop’.
A general and comprehensive description of the American variant is
given in Professor A.D. Schweitzer’s monograph. An important aspect of his
treatment is the distinction made between Americanisms belonging to the
literary norm and those existing in low colloquial and slang. The difference
between the American and British literary norm is not systematic.
The American variant of the English language differs from British
English in pronunciation, some minor features of grammar, but chiefly in
vocabulary, and this paragraph will deal with the latter. Our treatment will be
mainly diachronic.
Speaking about the historic causes of these deviations it is necessary to
mention that American English is based on the language imported to the new
continent at the time of the first settlements, that is on the English of the 17th
century. The first colonies were founded in 1607, so that the first colonisers
were contemporaries of W. Shakespeare, E. Spenser and J. Milton. Words
which have died out in Britain, or changed their meaning may survive in the
USA. Thus, I guess, was used by G. Chaucer for I think. For more than three
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centuries the American vocabulary developed more or less independently of the
British stock and was influenced by the new surroundings. The early Americans
had to coin words for the unfamiliar fauna and flora. Hence bullfrog ‘a large
frog’, moose (the American elk), opossum, raccoon (an American animal
related to the bears) for animals; and corn, hickory, etc. for plants.
The opposition of any two lexical systems among the variants described
is of great linguistic and heuristic2 value, because it furnishes ample data for
observing the influence of extra-linguistic factors upon vocabulary.
American political vocabulary shows this point very definitely: absentee
voting ‘voting by mail’, dark horse ‘a candidate nominated unexpectedly and
not known to his voters’, gerrymander ‘to arrange and falsify the electoral
process to produce a favourable result in the interests of a particular party or
candidate’, all-outer ‘an adept of decisive measures’.
Many of the foreign elements borrowed into American English from
the Indian languages or from Spanish penetrated very soon not only into
British English but also into several other languages, Russian not excluded,
and so became international due to the popularity of J.F. Cooper and H.
Longfellow. They are: canoe, moccasin, squaw, tomahawk, wigwam, etc.
and translation loans: pipe of peace, pale-face and the like, taken from Indian
languages. The Spanish borrowings like cafeteria, mustang, ranch,
sombrero, etc. are very familiar to the speakers of many European
languages. It is only by force of habit that linguists still include these words
among the specific features of American English.
As to the toponyms, for instance Iowa, Kansas, Michigan, Missouri,
Utah (all names of Indian tribes), or other names of towns, rivers and states
named by Indian words, it must be borne in mind that in all countries of the
world towns, rivers and the like show in their names traces of the earlier
inhabitants of the land in question.
Another big group of peculiarities as compared with the English of
Great Britain is caused by some specific features of pronunciation, stress or
spelling standards, such as [æ] for [a:] in ask, dance, path, etc., or [e] for [ei]
in made, day and some other.
The American spelling is in some respects simpler than its British
counterpart, in other respects just different. The suffix -our is spelled -or, so
that armor and humor are the American variants of armour and humour.
Altho stands for although and thru for through. The table below illustrates
some of the other differences but it is by no means exhaustive. For a more
complete treatment the reader is referred to the monograph by A.D.
Schweitzer.
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British spelling
cosy

American spelling

cozy
offence
practice
jewellery
travelling
thraldom
encase

offense
practise
jewelry
traveling
thralldom
incase

In the course of time with the development of the modern means of
communication the lexical differences between the two variants show a
tendency to decrease. Americanisms penetrate into Standard English and
Britishisms come to be widely used in American speech. Americanisms
mentioned as specific in manuals issued a few decades ago are now used on
both sides of the Atlantic or substituted by terms formerly considered as
specifically British. It was, for instance, customary to contrast the English
word autumn with the American fall. In reality both words are used in both
countries, only autumn is somewhat more elevated, while in England the
word fall is now rare in literary use, though found in some dialects and
surviving in set expressions: spring and fait, the fall of the year are still in
fairly common use.
Cinema and TV are probably the most important channels for the
passage of Americanisms into the language of Britain and other languages as
well: the Germans adopted the word teenager and the French speak of
l’automatisation. The influence of American advertising is also a vehicle of
Americanisms. This is how the British term wireless is replaced by the
Americanism radio.
The personal visits of British writers and scholars to the USA and all
forms of other personal contacts bring back Americanisms.
The existing cases of difference between the two variants are
conveniently classified into:
1) Cases where there are no equivalents in British English: drive-in ‘a
cinema where you can see the film without getting out of your car’
or ‘a shop where motorists buy things staying in the car’; dude ranch ‘a
sham ranch used as a summer residence for holiday-makers from the cities’.
2) Cases where different words are used for the same denotatum, such
as can, candy, mailbox, movies, suspenders, truck in the USA and tin,
sweets, pillar-box (or letter-box), pictures or flicks, braces and lorry in
England.
3) Cases where the semantic structure of a partially equivalent word is
different. The word pavement, for example, means in the first place
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‘covering of the street or the floor and the like made of asphalt, stones or
some other material’. In England the derived meaning is ‘the footway at the
side of the road’. The Americans use the noun sidewalk for this, while
pavement with them means ‘the roadway’.
4) Cases where otherwise equivalent words are different in
distribution. The verb ride in Standard English is mostly combined with such
nouns as a horse, a bicycle, more seldom they say ride on a bus. In
American English combinations like a ride on the train, ride in a boat are
quite usual.
5) It sometimes happens that the same word is used in American
English with some difference in emotional and stylistic colouring. Nasty, for
example, is a much milder expression of disapproval in England than in the
States, where it was even considered obscene in the 19th century. Politician
in England means ‘someone in polities’, and is derogatory in the USA.
Professor A.D. Schweitzer pays special attention to phenomena differing in
social norms of usage. For example balance in its lexico-semantic variant
‘the remainder of anything’ is substandard in British English and quite
literary in America.
6) Last but not least, there may be a marked difference in frequency
characteristics. Thus, time-table which occurs in American English very
rarely, yielded its place to schedule.
This question of different frequency distribution is also of paramount
importance if we wish to investigate the morphological peculiarities of the
American variant.
Practically speaking the same patterns and means of word-formation
are used in coining neologisms in both variants. Only the frequency observed
in both cases may be different. Some of the suffixes more frequently used in
American English are: -ее (draftee n ‘a young man about to be enlisted’), ette (tambour-majorette ‘one of the girl drummers in front of a procession’),
-dom and -ster, as in roadster ‘motorcar for long journeys by road’ or
gangsterdom.
American slang uses alongside the traditional ones also a few specific
models, such as verb stem+-er+adverb stem+-er, e. g. opener-upper ‘the
first item on the programme’ and winder-upper ‘the last item’. It also
possesses some specific affixes and semi-affixes not used in literary
colloquial: -o, -eroo, -aroo, -sie, -sy, as in coppo ‘policeman’, fatso ‘a fat
man’, bossaroo ‘boss’, chapsie ‘fellow’.
The trend to shorten words and to use initial abbreviations in American
English is even more pronounced than in the British variant. New coinages
are incessantly introduced in advertisements, in the press, in everyday
conversation; soon they fade out and are replaced by the newest creations.
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Ring Lardner, very popular in the 30s, makes one of his characters, a
hospital nurse, repeatedly use two enigmatic abbreviations: G.F. and B.F.;
at last the patient asks her to clear the mystery.
“What about Roy Stewart?” asked the man in bed.
“Oh, he’s the fella I was telling you about,” said Miss Lyons. “He’s my
G.F.’s B.F.”
“Maybe I’m a D.F. not to know, but would you tell me what a B.F. and
G.F. are?”
“Well, you are dumb, aren’t you!” said Miss Lyons. “A G.F.
that’s a girl friend, and a B.F. is a boy friend. I thought everybody knew
that.”
The phrases boy friend and girl friend, now widely used everywhere,
originated in the USA. So it is an Americanism in the wider
meaning of the term, i.e. an Americanism “by right of birth",
whereas in the above definition we have defined Americanisms
synchronically as lexical units peculiar to the English language as spoken in
the USA.
Literature
1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.,
1986.
2. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка.
М., 1976.
3. Никитин М. В. Лексическое значение слова. М., 1983.
Amerikan ingilisi

Səidə Qəmərli

Резюме
Məqalə amerikan ingilisindən bəhs edir. Amerikan ingilisi bir sıra
xüsusiyyətləri ilə Britaniya ingilisindən fərqlənir. Bu fərqlər tələffüz, lüğət,
söz birləşmələrində mövcuddur. Tələffüzdə olan fərq əsasən intonasiya və
səs tembrində olur. Amerikan və Britaniya ingiliscəsi lüğət baxımından da
kifayət qədər fərqlənir. Bu fərq söz birləşmələrində də hiss olunur. Məqalədə
verilmiş mövzu haqqında geniş məlumat verilmişdir. Bu baxımdan məqalə
verilmiş mövzu haqqında dərin dilik əldə etmək istəyənlər üçün faydalı ola
bilər.
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Американский английский

Саида Гамарли

Резюме
В статье речь идет об американском английский. Американ
английский отличает от британских английских с несколькими особенностями. Различия доступны в произношении, лексики, словосочетания. Основном разница бывает в интонация и тембр голоса. С точки
зрения словарь американского и британский английский довольно
сильно отличается. Разница чувствуется в единицах. В статья были
обсуждены на эту тему. В связи с этим, статья могут быть полезны для
тех, кто хочет получить глубокие знания о теме.
Rəyçi: f.e.n. S.Q.Əliyeva
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MEHRİ İMANQULİYEVA
Azərbaycan Dillər Universiteti
Dissertant
AFAD QURBANOVUN AZƏRBAYCAN NOMALOGİYASININ
TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFINDA ROLU
Açar sözlər:onomalogiya, tarix, inkişaf, növlər.
Ключевые слова: ономастика, история, развитие, виды.
Key words: onomatology, history, development, species.
Hər bir elm sahəsini araşdırmaq ,tədqiq etmək ,tarixi və bu günü
haqqında dəyərli materiallar toplamaq həmin sahəyə dərindən bələd olan
tədqiqatçının önəmli vəzifəsi olmalıdır. Bu baxımdan zəngin lüğət tərkibinə
malik olan müasir Azərbaycan ədəbi dilinin böyük bir qatını onomastik
leksika təşkil edir.Onomastik leksikanın təhrif edilmədən ,dəqiq və əsaslı
mənbələrə əsaslanaraq tədqiq edilməsi dilçiliyin digər sahələrinin - dil
tarixinin , dialektologiyanın , müasir dilin öyrənilməsində çox mühüm və
önəmli mənbə sayılır.Türkoloji dilçilikdə türk xalqlarının onomastik leksikasının toplanması,öyrənilməsi Azərbaycan onomastikasının tədqiqindən də
yan keçməmişdir. M.Qaşğarlı, V.V.Rodlov, V.V.Bartold, V.A.Qordlevski,
A.N.Samoyloviç kimi dünyaşöhrətli tanınmış alimlərin bu sahədə apardığı
araşdırmaları əyani sübut kimi göstərmək yerinə düşərdi. XI əsrin görkəmli
türkoloqu , alimi Mahmud Qaşğarlı məşhur “Divani lüğəti-it türk”əsərində
Azərbaycan dilinə məxsus onlarca xüsusi adın təhlilini verməkdə xalq
etimologiyasına əsaslanmış, xüsusilə toponimlər və etnonimlər aid
araşdırmalara daha çox yer vermişdir.Elmi türkologiyanın banisi sayılan
V.V.Rodlovun “Uyğur xanlarının ad və titulları”, ”Türk tayfalarının el
ədəbiyyatı nümunələrinin I-II cildlərində rast gəlinən xüsusi adların əlifba
göstəricisi ” adlı əsərləri türkdilli onomastik vahidlərin öyrənilməsində xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Qeyd etdiyimiz əsərlər etibarlı mənbə olmaqla yanaşı , Azərbaycan onomastik vahidlərinin – toponimlərin, antroponimlərin, etnonimlərin
tarixi aspektdən araşdırılmasında mühüm rol oynayır. Bundan başqa alimin
1893 - 1911-ci illərdə “Türk şivələrinin lüğət təcrübəsi ” adlı nəşr olunmuş dörd
cildlik lüğəti onomastik vahidlərin öyrənilməsində qiymətli mənbədir.Məşhur
türkoloq, alim V.V.Bartoldun “Qədim Azərbaycan paleotoponimləri barədə irəli
sürdüyü fikirlər xalqımızın tarixi, dili, etnogenogenezinə dair maraqlı faktlar
verir.”(1,səh.273) 50 ildən artıq yaradıcılıq yolu keçmiş, geniş linqvistik biliyə
malik olan V.A,Qordleviskinin türkdilli xalqların dilinin, tarixinin
öyrənilməsində xüsusi xidməti olmuşdur.Bu baxımdan alimin 1910- cu ildə
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“Etnoqrafiçeskoe obozrenie” jurnalında nəşr etdirdiyi “ Rojdenie rebenka i
eqo vospitanie ” adlı məqaləsi , 1913 - cü ildə çap etdirdiyi
“K liçnoe onomastike u osmanstev” adlı əsərləri türkdilli xalqların, o
cümlədən Azərbaycan onomastikasının linqvistik təhlilində etibarlı mənbə
sayılır.
Azərbaycan və türkdilli xalqların onomastikasının öyrənilməsi və təhlilinə
dair məşhur türkoloq alim A.N.Kononovun, N.A.Baskakovun araşdırmalarında
türk mənşəli toponimlərin-onomastik vahidlərin öyrənilməsini xüsusilə qeyd
etmək lazımdır. 1979-cu ildə çap olunan ”Türk mənşəli rus familiyaları” adlı
əsərində N.A. Baskakov türk mənşəli rus familiyalarının araşdıraraq , həm də
türkoloji dilçiliyə öz töfhəsini vermişdir.
Azərbaycan haqqında məlumat verən ilk yunan alimi Strabon isə”Qaspi,
Girgan, Araz, Kür, Alazan, Qanıq hidronimləri, Sakasen (Şəkişen), Qaspi, Uti
Kambisen vilayətləri,Ayılan(indiki Ağdam) şəhəri və digər toponimlərimiz”(
1,səh.278 ) haqqında mühüm əhəmiyyət daşıyan informasiya verməklə Azərbaycan onomalogiyasının inkişafına təkan vermişdir.Erkən orta əsr
Zaqafqaziya mənbələrində də Azərbaycan toponimləri barəsində məlumatlar
öz əksini tapmaqdadır.IX-XII əsrlərin ərəb coğrafiyaşunas səyyahlarının
əsərlərində həmin dövrdə Azərbaycan toponimləri haqqında çox zəngin
məlumat vardır.
XIX əsrin tanınmış və görkəmli alimi Hacı Zeynalabdin Şirvani
Azərbaycan toponimləri tədqiq etmiş, bir sıra toponimlər haqqında maraqlı
fikirlər söyləmişdir. Məsələn: Bakı toponimi haqqında belə demişdir:
”Bakıya Badikubə (küləklər şəhəri) deyilir. Ona görə də çox vaxt o
torpaqdan külək əskik olmur. Bəzən elə küləklər əsir ki,oranın heyvanat və
imarətlərinə də böyük zərər yetirir.”( 5,səh.120
Gülüstani-İrəm” əsərinin müəllifi olan A.Bakıxanovun Azərbaycan
onomastik vahidlərinin tədqiqində, bir sıra tayfa, yer adlarının mənşəyinin
öyrənilməsində böyük və əhəmiyyətli xidmətləri olmuşdur.
Bununla yanaşı M.Vəliyevin “Azərbaycan” (1921) adlı əsərində toponimlər, T.Hacıyevin “Azərbaycanın qədim onomastikasına dair ”, Ə. Hüseynzadənin “Abşeron yarmadasının bəzi etnonimləri haqqında”, M.Seyidovun
“Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu etnonimlərinin etimoloji araşdırılması” adlı
məqalələrində etnonimlərin semantik və etimoloji təhlili Azərbaycan onomastikası üçün qiymətli mənbə sayılır.
XX əsrin sonlarında onomastika sahəsinin tədqiqilə ciddi məşğul olan
Tofiq Əhmədovun , “ Azərbaycan toponimikasının əsasları ” (1991) , Nadir
Məmmədovun “Azərbaycanın yer adları (oronimlər)” (1993), Vaqif
İsrafilovun “Azərbaycan oronim və hidronimlərinin Gürcüstan arealı ” adlı
fundamental əsərləri Azərbaycan onomastik vahidlərinin öyrənilməsində ,
araşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Beləliklə, müxtəlif dövrlərdə ayrı – ayrı istiqamətdə pərakəndə şəkildə
tədqiqata cəlb olunmasına baxmayaraq , onomastik leksikanın tədqiqi XX
əsrin 50 – ci illərində başlanılmışdır. Etimoloji ehtimallara əsaslanan
araşdırmalar isə həm nəzəri , həm də praktik materialların - əsərlərin
olmamasından irəli gəlirdi.Azərbaycan dilçiliyi tarixində və türkoloji
dilçilikdə yeni və xüsusi bir mərhələ hesab edilən Azərbaycan
onomalogiyasının təşəkkül tarixini izləmək ,onun tədqiqi ilə sistemli şəkildə
məşğul olmaq və ən əsası elmi məktəb yaratmaq professor Afad Qurbanovun
adı ilə bağlıdır.Görkəmli türkoloq Afad Qurbanovun 1956-cı ildə çap
olunmuş “ Azərbaycan şəxs adlarının xüsusiyyətləri” adlı məqaləsi
Azərbaycan onomalogiyasına dair ilk əsər sayılır. Onomalogiya sahəsində
düzgün və sistemli araşdırmalar aparan alim Azərbaycan onomalogiyasının
müstəqil bir şöbə kimi əsasını qoymuşdur. Onomalogiyaya dair onlarca
kitab, monoqrafiya, yüzə qədər məqalə müəllifi olan görkəmli dilçi alim
Afad Qurbanov onomalogiya məktəbinin yaradıcısı sayılır. Belə ki,
dünyaşöhrətli dilçi-alim Afad Qurbanovun 1988-ci ildə nəşr edilmiş
“Azərbaycan dilinin onomalogiyası” adlı monoqrafiyası “1989-cu ildə
Dövlət mükafatına layiq görülmüş ” (6,səh.35) onomastik vahidləri həm
elmi, həm də nəzəri istiqamətdə şərh edən ən sanballı əsərlərindəndir.
Onomalogiya haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Onu xüsusi elm
hesab edənlər də az deyil . Lakin professor A. Qurbanov mövzu və məqsədinə görə onomalogiyanı xüsusi elm deyil, dilçiliyin müstəqil şöbəsi adlandırmışdır. Alim dilin lüğət tərkibində onomastik leksikanın əhəmiyyətli
mövqeyini nəzərə alaraq hətta türkoloji dilçilikdə təsadüf edilməyən onomastik vahidlərin təsnifini vermişdir .”Belə bir linqvistik proses Azərbaycan
xalqının tarixində xüsusi yer tapmışdır.” (4,səh.294) Belə ki, eyni
xüsusiyyətə malik olan onomastik vahidləri bir sırada cəmləşdirmiş, ilk dəfə
olaraq onomastik vahidləri aşağıdakı şəkildə müstəqil qruplara bölmüşdür:
“ 1.Antroponimlər 2.Etnonimlər 3.Toponimlər
4.Hidronimlər 5.Zoonimlər 6.Kosmonimlər
7.Ktematonimlər” (2,səh.14)
Dilçi – alim antroponimləri iki növə bölmüşdür: Adi-real antroponimlər
və qeyri-adi – bədii antroponimlər. A.Qurbanov adi-real antroponimləri əsasşəxs adı, ata adı,familiya və köməkçi-ləqəb, təxəllüs, titul adı altında təqdim
etmiş,hər biri haqqında “ Azərbaycan onomalogiyasının əsasları “ adlı kitabında
ətraflı məlumat vermişdir. Qeyri-adi-bədii antroponimlər isə uydurma məsələn:Cinayətov, Anketov, İclas qurusu və xalq təfəkkürünə əsaslanan əfsanəvi
adlar şəklində qruplaşdırmışdır. Alim müxtəlif quruluşa malik coğrafi
obyektlərin adlarını bildirən toponimləri belə təsnif etmişdir:
“1.Oykonimlər 2.Urbanonimlər 3. Xoronimlər
4. Oronimlər 5.Dromonimlər ” (2,səh.228)
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Görkəmli türkoloq Afad Qurbanov qeyd etmişdir ki,hidronim su
obyeklərinə verilən xüsusi addır ki, "elmi ədəbiyyatda eyni cinsli su
obyektləri xüsusi terminlərlə adlandırılır . ” (2,səh.289) Bu baxımdan
professor hidronimləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmışdır:
“ 1.Okeanonim 2.Pelaqonim 3.Limnonim
4.Potamonim 5.Helonim” (2,səh.290)
Dilçi-alim Afad Qurbanov rəngarəng tərkib hissəyə malik olan
ktematonimlərin aşağıdakı növlərini göstərmişdir:
“1.Xrematonimlər 2.Xrononimlər
3.İdeonimlər 4.Eqronimlər ” (2,səh.335)
A. Qurbanov zoonimləri ümumi və xüsusi olmaqla iki qrupa ayırmış
və bu haqda dəyərli, əhəmiyyətli məlumatlar vermişdir. Tədqiqata az cəlb
edilmiş kosmonimlərin həm danışıq dilində,həm də ədəbi dildə
işlənməsindən və əhəmiyyətindən bəhs edən alim bu sahənin tədqiqata cəlb
olunmasının əhəmiyyətini xüsusilə vurğulamışdır. Afad Qurbanov qeyd
etmişir ki,”onomastik vahidlər özünəməxsus spesifik cəhətlərə malikdir.
Bunların hər biri sosial işarədir.Ona görə də bəzi mühüm məsələlərin
açılmasında bunların xüsusi rolu vardır.”(7,səh.273) Görkəmli türkoloq,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü ,əməkdar elm xadimi, Dövlət
mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Afad Qurbanovu
onomalogiya məsələləri daim düşündürmüş,narahat etmiş və bunun nəticəsi
olaraq 2004 - cü ildə “ Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” adlı iki
cilddən ibarət onomastika məsələlərindən bəhs edən əsərini nəşr etdirmişdir.
Həm Azərbaycan , həm də türkoloji dilçilikdə ilk dəfə olaraq xüsusi adların
ətraflı şəkildə linqvistik tədqiqindən bəhs edən əsər həm də onomastik təlimin
nəzəri əsaslarını şərh edir .Belə ki, ”Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” adlı
əsərin I cildi onomalogiyanın ümumnəzəri məsələlərindən , onomalogiyanın
əsasları ilə bağlı problemlər, elmi əlaqələr, onomastik mənbə və məxəzlərin
aydınlaşdırılması və öyrənilməsi, materialların toplanmasının forma və üsulları ,
tədqiqat metodları ,onomastik lüğət problemi, onomolinqvistik elmi-tədqiqatların təşkili və əhəmiyyəti , Azərbaycan onomastikasının öyrənilməsi tarixi ,
müasir Azərbaycan ədəbi dili onomastik leksikasının tərkibi adlı fəsillərlə əhatə
olunmuşdur. Qeyd olunan hər bir sahə professor A.Qurbanov tərəfindən
dəqiqliyinə və incəliyinə kimi aydınlaşdırılmış, onomalogiyanın dilçilikdə yeri
və əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Eyni adlı əsərin
II cildində isə Azərbaycan dili onomastik vahidlərinin təsnifi,yaranması
və dəyişməsi , poetik və üslubi xüsusiyyətləri, orfoepik və orfoqrafik
problemləri ətraflı və dolğun şəkildə şərh edilmişdir. Alimin bu əsəri təkcə
Azərbaycan dilçiliyinə deyil , həm türkoloji dilçiliyin , həm də dünya dilçiliyinin inkişafına böyük töfhə sayılır. M.Şirəliyevin yazdığı kimi Afad Qurbanov ” Azərbaycan onomastika məktəbinin əsasını qoymuşdur.” (3,səh.51).
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Bununla yanaşı Afad Qurbanovun 1993-cü ildə “Azərbaycan adları: uşağa
necə ad verməli ”, 2000 - ci ildə “ Dünyada türk adları ”, 2002 – ci ildə “ Ad
və insan ” , “ Azərbaycanlı adları lüğəti”, “Türk xalqlarında advermə ənənələri” (6,səh.35) və s. bu kimi bir sıra kitabları ,yüzlərlə məqaləsi onomastik
leksikanın inkişafına və düzgün istiqamətdə tədqiqinə təkan vermişdir.
Professor Afad Qurbanovun gərgin səyi və əməyi sayəsində Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetində Azərbaycan Onomastika Cəmiyyəti və
Onomastika Elmi Mərkəzi yaradılmışdır. Görkəmli alim 25 oktyabr tarixini “
Onomastika günü ” təsis etmiş, “ Onomastika ” adlı elmi-onomastik jurnal
nəşr etdirmişdir. Alimin şəxsi təşəbbüsü və təşkilatçılığı sayəsində 1986 - cı
ildən etibarən Azərbaycan onomastika problemlərinə həsr olunan on üç
respublika konfransı keçirilmişdir. Tez bir zamanda geniş əhatə miqyasına
malik olan konfranslar daha sonra ənənə xarakteri alaraq iki ildən bir
keçirilməyə başlamışdır. Təbii ki , bu sadaladığımız gərgin əmək və zəhmət
tələb edən hər bir iş məhsuldar və daim axtarışda olan dilçi- alim Afad
Qurbanovun adı ilə bağlıdır . Onomastika sahəsində sistemli şəkildə axtarışların, araşdırmaların nəticəsi olaraq müasir Azərbaycan ədəbi dilimizdə
Azərbaycan onomalogiya elmi məktəbini yaratmaq görkəmli türkoloq, alim
Afad Qurbanovun Azərbaycan dilinə sevgi, qayğı və diqqətindən irəli gəlir.
Dilimiz milli varlığımızdır söyləyən alimin onomastika sahəsində hələ heç kəsin
edə bilmədiyi tədqiqatları, yenilikləri müasir ədəbi dilimizi inkişaf etdirmiş,
zənginləşdirmiş, yeni məktəb yaratmaqla adını tarixə yazmışdır.
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Формировании и развитии ономастике в Азербайджане роль
Aфат Гурбанова
Резюме
В статье говорится об историческом развитии и образовании
ономалогии. Ономалогия на многочисленных этапах ведёт различное
исследование. В Азербайджане в области ономалогии положил основу
Афат Гурбанов, которой дал первичную информацию об этой науки. В
статье говорится об успехах относительной этой области. Афат Гурбанов
завоевал большие заслуги, показав систематизацию в области ономалогии.
В статье отражаются исторические исследования способствовавшие заложение основы и развития основ ономалогии.Излагаются ценные труды,
написанные всемирными учеными в этом направлении.Даются сведения о
следах и исследованиях ономалогии в истории Азербайджанского школы
ономалогии.
Afad Gurbanov s role in the formation and development
of onomatology
Summary
İt is spoken about the history of formation and development of
onomatology in this article. The article deals about the scaterred reseacli of
onomatology in different periods.İt gives more information about Afad
Qurbanov s goals in this field. The formation onomatology in a systematic
way , the scientist services in this field.The article speaks about the historical
investigations which gave rise to the development of onomalogy, fout the
scientists works which are well- known all oves the world.İt also deals with
the investigations carried out before the creative activity of Afad Qurbanov
,who put the foundation of onomalogy,the creater of onomalogy in the
Azerbaijani linguists.
Prof., f.e.d. A. M.Babayev
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AYNUR QARAXANLI
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SÖZLƏR VƏ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ ARASINDAKI SEMANTİK
ƏLAQƏNİN YOLLARI
Açar sözlər:semantik əlaqənin yolları, ifadə etmək, denotativ məna
Key words: the ways of semantic relation,to express,denotative meaning
Ключевые слова: семантические связи пути, выражения,
денотативный смысл
Sözün mənasının qaldırılması bir sözün təbii,adi mənasının dəyişdirilməsi
və ya olduğu səviyyədən daha yuxarı səviyyələrə daşınmasına istina edir.
Məsələn, “ambass ador”-səfir sözünün mənşəyinə baxsaq,”mesaj alıb gəlirəm”
anlamında işlənmişdir,amma indi mənası dəyişərək “rəsmi şəxs,yəni ölkəsini
xaricdə təmsil edən və mesajlarını aparıb gətirən səfir”mənasını verir. Növbəti
ifadəmiz “black” sözü təhqiramiz ifadə sayılırdı. Qara dərili insanlar vətəndaş
müharibəsinə başladıqlarına görə alçaldıcı mənada istifadə olunurdu. Amma
orta əsrlərdən etibarən, bunun mənası irqçilikdən uzaqlaşdırılaraq qalxmağa
başlamışdır. Digər nümunədə isə “innocent” sözü axmaq adam mənasını verən
isim kimi istifadə olunurdu. Bu latın dilindən gəlmə fransız sözüdür. Halhazırda “günahkar olmayan” mənasında işlənir. İngilis dilində bunun kimi çoxlu
nümunələrə rast gəlmək olur.
Mənanın yüksəlməsi prosesi o zaman baş verir ki, söz həmişə ifadə
etdiyi mənadan daha yüksək məna ifadə edir. Bu proses sözün məna
keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Sözlərin bu cür məna dəyişməsi əsasən keyfiyyət
bildirən sifətlərdə, bəzən də isimlər arasında rast gəlinir. Bu proses zamanı
sözün qəbul etdiyi məna yüksəlmiş məna və ya ikinci dərəcəli məna ola
bilər, amma müəyyən müddətdən sonra bu məna nitqdə özünə yer tutur və
tarixi inkişaf nəticəsində sözün əsas mənalarından birinə çevrilir. Məsələn,
“keen” sözünün məna dəyişməsi prosesini nəzərdən keçirək. Qədim ingilis
sözü olan cene-“skilful, experiencet” (bacarıqlı, təcrübəli), hazırda “quick,
penetrating” (cəld, ağıllı) mənalarında işlənir. Məsələn:
A clever thought-ağıllı fikir
A clever person-ağıllı adam
Nəvaziş bildirən sözlər arasında da məna dəyişikliyinə rast gəlinir və
bu hallarda mənanın yüksəlməsi müvəqqəti hal daşıyır: “Colonel – i
remember what i was like at her age, a poor affectionate little rat and now
look at me!” ( J. Galsworthy, “Joy”); “Jones – If you think I want to leave
the little beggars you’re bloomin’ well mistaken.” (J.Galsworthy, “The
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Silver Box”). Bu sözlər kobud anlamda səslənsə də, vaxtı ilə bunlar
nəzakətlilik ifadə edən sözlər olmuşdur.
Bu proses psixoloji amillərlə bağlıdır. Yəni, insanlar özləri psixoloji
amillərin təsiri ilə sözləri yüksəlmiş mənada istifadə edirlər və bu şəkildə
yayılıb inkişaf edir.
Dilin inkişaf mərhələsində sözün adi mənasının dəyişərək aşağı səviyyəli söz ifadə etməsi deqradasiya adlanır. Məsələn, “silly” indi axmaq
mənasını versə də əvvəllər, “xoşbəxt, lütfkar” kimi işlənmişdir. XVII əsrdən
bəri varlı insanlar kasıblara “günahsız” (innocent) anlamında bu sözlə
müraciət edirdilər. O vaxtlar kasıb insanlar sadə həyat tərzində yaşayırdılar
və “silly” sözü sadə (simple) mənasını verirdi, eyni zamanda, varlıların təhsil
aldığı yerdə bu insanlar təhsilsiz idilər. Beləliklə, “silly” sözünün semantik
dəyişməsinin ardıcıllığını bu cür verə bilərik: lütfkar-günahsız-sadə-bilgisizaxmaq (blessed-innocent-simple-lack of intelligence-foolish).
Cəmiyyətin qərəzli yanaşması da deqradasiyanın inkişafına təkan verə
bilər. Belə ki, “peasant” sözü əslində kəndli mənasında işlənirdi. Lakin
sonradan “təhsilsiz”, “savadsız” kimi işləndiyindən, hal-hazırda “counrtyman” sözü ilə əvəz olunmuşdur.
Mənanın deqradasiyası mənanın yüksəlməsi prosesinin əksi olan
prosesdir. Burada sözün həmişə işləndiyi mənadan daha aşağı mənalarda
işlənib, aşağı keyfiyyətlərlə ifadə olunmasıdır.
Məsələn, heyvan adlarında heç bir emosional rəngarənglik yoxdur.
Amma heyvan adları insanlara şamil olunduqda, artıq alçaldıcı xarakter,
təhqiramiz məna daşıyır. Məsələn, “She is a viper.”; “You base cur, swine.”
Bu misallarda alçalmış məna müvəqqəti xarakter daşısa da burada mənanın
məhdudlaşması prosesi gedir.
Şovinizm insanlar arasında ziddiyətli hisslər doğurur. Bir dilçilik
vasitəsi kimi burada müxtəlif millətlərin adları deqradasiya olunmuş mənası
ilə işlənir. Məsələn, bəzi mədəniyyətlərə xas olan simvolların işlənməsi: “I
am afraid Mr. Jones maintained a kind of dutch defence and treacherously
delivered up the garrison without duly weighing his allegiance to the fair
Sofia!” (H.Fielding, “Tom Jones”). Bu nümunədə işlənmiş dutch comfort
(holland rahatlığı), dutch courage (holland cəsarəti), dutch feast (holland
ziyafəti), dutch nightingale (holland bülbülü), dutch treat (holland müalicəsi)
və s. mənalar ifadə edə bilər.
Bəzən adlar da təhqiramiz konnotasiyaya məruz qala bilər. Məsələn,
Jim Crow – ABŞ-da zəncilərə deyilən həqarətli bir ad hesab olunur, bununla
da Amerika rasizmi ifadə olunur. Jack Horner – “a conceited person” (lovğa
adam) mənasında işlənir. “Bly – What`s the young man like? He`s a long
feller Faith – Johnny? (With a shrug and little smile). Johnny. Bly – Well,
that gives a very good idea of him.” (J. Galsworthy, “Windows”). Cümlədə
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göründüyü kimi Johnny arzuolunmaz bir xarakter kimi başa düşülür.
Təhqiramiz adlar getdikcə nüfuz alır və bu adlar ilk mənalarını itirir. Əslində
isə, bu adlar ad olaraq ö xüsusiyyətlərini itirirlər və söz kimi istifadə
olunmağa başlayırlar.
Hər bir söz tarixən daralma və ya genişlənmə periodundan keçir.
Mənanın daralmasını təhlil edərkən iki xüsusiyyət ortaya çıxır:
Mücərrədin konkretə çevrilməsi yönündə
Ümuminin xüsusiyə çevrilməsi yönündə
Bunlar özünü həm mənanın ,həm də yazılışın fərqlənməsində göstərə
bilər.Mənanın köçürülməsi halında bunların hər ikisi baş verə bilər. Bu o
demək deyil ki,söz birləşmələrində eyni cür yazılıb,eyni mənanı ifadə
etməlidir və bütün bunlar yeni mənanın üzə çıxmasında vacib rol oynayır.
Mənanın sürüşdürülməsi bir çox hallarda baş versə də adətən,köhnə və
yeni məna arasında uyğunluq qalır. Konsept olaraq, bu əlaqə özünü məzmun
olaraq oxşar anlayışların reallıqda da təzahüründə göstərir. S.Ulmanın fikrinə
görə ,iki anlayışın real həyatda da uyğun sözlər dəyişərkən ilkin əlamətini
itirməməsinə səbəb olur,digər tərəfdən səslərin və səs kombinasiyalarının
oxşarlığı bu prosesə kömək edir
Mənanın genişlənməsi dedikdə sözün ilkin mənası konkret bir obyekti ,
fikri ifadə edirdisə artıq mənanın dəyişməsi nəticəsində o daha geniş və
əlavə fikir bildirməsi başa düşülür. Məsələn ,”season” (fəsil) sözünün ilkin
mənası “donuzların balalama vaxtı “place”(yer)-geniş küçə,meydan),box(qutu)- zinət əşyalarını saxlamaq üçün qutu və s. Mənanın genişlənməsində
fikrin konkret haldan mücərrəd anlayışa keçməsi də daxildir. Məsələn,
“hand”(əl)sözü bu ifadədə olduğu kimi –on the one hand,on the other hand
(bir tərəfdən ,digər tərəfdən),”long “və “short”sözləri uzunluq bildirdiyi kimi
zamanın da ölçüsünü bildirir,yaxud “to grasp”sözünə baxaq.Müasir dövrdə
bu sözü başa düşmək kimi işlədilir.Bu söz əvvəllər tutmaq,ələ keçirmək kimi
konkret anlayış ifadə edirdi.
Sözün məna dairəsinin artması mənanın genişlənməsi adlanır. Semantik sahə qeyri linqvistik faktorlar və şəraitin təsiri ilə konnotasiyaların
kəmiyyəti kimi başa düşülməlidir. Semantic sahənin genişlənməsinin iki
müxtəlif növü var. Onlardan biri çoxmənalılıqdır,digəri isə konseptin həcmi
ilə sözün mənasının genişlənməsidir.
Mənanın məhdudlaşması əvvəllər ifadə etdiyi məna sahəsi geniş olan
sözlərin hazırda ilkin mənasının bir qədər daralmasıdır. Məsələn, “meat”
sözü əvvəllər ərzaq bildirirdisə, indi sadəcə “ət” mənasında işlədilir; “fowl”
sözünün ilkin mənası hər hansı bir quşu ifadə edirdisə, indi sadəcə ev
quşlarını bildirmək üçün istifadə olunur; “to starve” sözü “ölmək”
mənasında idisə indi sadəcə “acından ölmək” anlamında işlənir.
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Aynur Garakhanli
The ways of semantic relations between words and word combinations
Summary
The article deals with the relation rules between the words and word
combinations in the English and Azeri languages.While writing this dissertation work some distinguished and similiar features, types of relation,the
influence of the meaning to the relation and some problems have been found
out here. From this point of view some problems have been touched upon
during the translation process. The development of modern language rapidly
have been caused to the increasing of polysemantic words and synonyms and
to the rich of the language.
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Айнур Гараханлы
Семантические связи пути между словами и сповосочетаниях
Резюме
Эта статья повествуется о правилах связи между словами и
словосочетаниями. Во время работы над данной диссертацией были
исследованы сходства и различия между словами и словосочетаниями,
типы связей между ними и влияние значения на эту связь, а также
проблемы, возникающие при этом. С этой точки зрения, во время
перевода были затронуты ряд проблем. Ускоренное развитие современного языка стало причиной увеличения в языке многозначных слов
и синонимов, а также привело к обогащению языка.
Rəyçi: dos.Ülviyyə Nəsirova
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАНАДСКОГО
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: канадский / американский / британский вариант
английского языка; особенности языка; канадизмы.
Açar sözlər: ingilis dilinin Kanada / Amerika / Britaniya variantı, dilin xüsusiyyətləri; kanadizmlər.
Key words: Canadian / American / British English; features of the language;
canadianisms.
Английский язык, являющийся, наряду с французским, официальным языком Канады, с самого начала представлял собой достаточно сложное явление. На формирование канадского варианта английского языка на
ранней стадии его развития оказали влияние французский язык и языки
американских индейцев. Многие слова также вошли в канадский вариант
из лексикона торговцев пушниной и пионеров освоения страны.
По своей фонетике, лексике и орфографии канадский вариант
английского языка занимает промежуточное положение между британским и американским вариантами английского языка. Но считается, что
канадский вариант английского языка больше похож на американский
английский, чем на тот вариант английского языка, на котором говорят в
Англии и других частях Соединенного Королевства. Однако, канадский
вариант английского языка имеет и свои отличительные особенности на
лексико-семантическом, морфологическом и фонетическом уровнях.
То, что специфические признаки национального варианта языка
сосредоточены, прежде всего, именно на его лексико-семантическом
уровне, вполне закономерно. Этот аспект языковых систем является
наиболее чувствительным ко всяким переменам в коммуникативном
обществе и его окружении. Лексику канадского варианта английского
языка можно поделить на несколько больших пластов:
1) канадизмы;
2) псевдоканадизмы;
3) собственно английская лексика;
4) заимствования.
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Канадизмами являются лексические единицы, специфичные для
канадского и отсутствующие в американском и британском вариантах
современного литературного английского языка. Данный языковой
феномен подразделяется на две группы: канадизмы нелитературной
лексики и истинные канадизмы.
Примерами, характеризующими первую категорию, могут послужить такие слова, как hyak – «спешить, торопиться» (диалектизм); klatawa
– «идти» (диалектизм); lead – «трещина на поверхности» (северный
диалектизм); fire-boss – «мастер, штейгер» (горнодобывающая промышленность, профессионализм); highball – «очень быстро работающий
человек» (деревообрабатывающая промышленность, профессионализм);
Hab – «фермер, проживающий во французской Канаде» (сленг); beanery –
«захудалый ресторанчик» (сленг).
Истинные канадизмы, также в свою очередь подразделяются на
два типа: полные канадизмы (лексические единицы, которые полностью, во всей своей совокупности выражаемых ими значений, является принадлежностью канадского варианта английского языка) и
частичные канадизмы (слова или устойчивые словосочетания, которые
входят в данных вариант в одном из значений). К полным канадизмам
относятся: maskeg – «болото»; longlinerman – «рыбак»; sault – «водопад»; bear walker – «ведьма» и другие. В число частичных канадизмов входят: to jack knife – «толкать» (баржу); dark spell – «арктическая
ночь»; gear – «коммерческое рыболовное судно»; collar – «перешеек»; to
copy – «перепрыгивать с льдины на льдину».
Псевдоканадизмами называется тот пласт лексики, который не
отвечает признакам канадизмов, то есть слова, являющиеся специфическими для канадского варианта языка, но присутствующие в американском
и британском вариантах, например: caribou – «олень карибу»; chipmunk –
«бурундук».
Собственно английской лексикой является лексика, которая
характерна для всех вариантов английского языка, например: window,
sky, to eat.
Заимствования - это иноязычный элемент, перенесенный из одного языка в другой. Часто это процесс копирования сопровождается
фонетической и грамматической адаптацией заимствованной единицы.
В канадском варианте английского языка слова заимствовались из
французского, эскимосского и индейских языков, а также языков
этносов, населявших данную территорию до XIX в. Французские
заимствования можно проиллюстрировать такими примерами: caboteur
– «каботажное, трамповое судно»; voyageur – «путешественник или разъездной агент, представитель фирмы». Примерами заимствований из
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местных языков могут служить следующие слова: tamarak - «северноамериканская сосна» (из индийских языков);kayak, comiak – « виды
лодок» (из эскимосских языков); sastrugi – «плотные снежные заносы»
(от русского «заструги»); hun – «вид куропатки» (из венгерского).
Значительных расхождений между канадским, американским и
британским вариантами в грамматической системе нет. К немногим
грамматическим явлениям, характерным для канадского употребления,
принадлежит прежде всего отличие от американского варианта в
строении вопросительной формы предложения со сказуемым have или
have got. Как известно, в США в таких случаях используется вспомогательный глагол do: Do you have…? В Канаде преимущественно
придерживаются британской нормы, образуя вопрос с помощью
инверсии: Have you (got)…? Напротив, американский узус превалирует
в употреблении канадцами сокращения I won't (I won’t be there tonight)
вместо британского I shan’t.
Существуют некоторые отклонения и в образовании форм сильных глаголов. Так, канадцы отдают предпочтение американскому
претериту dove от глагола dive (брит. dived ), хотя, по некоторым
данным, некоторые канадцы всё же употребляют слабую форму
прошедшего времени с -ed, а некоторые использует обе формы.
В Канаде широко употребляется gotten как форма причастия II от
глагола get несмотря на то, что школа постоянно отстаивает
использование во всех случаях британской формы got.
Причастие прошедшего времени глагола drink, которое в
британском варианте английского языка имеет форму drunk, в Канаде
имеет также форму drank, как и в США, причём последняя используется
также в речи образованных лиц.
В языке Канады, как и в языке США, частотность синтетической
формы условного наклонения (Simple Subjunctive) значительно превышает
частотность аналитической формы аналогичного наклонения со вспомогательным глаголом should, тогда как в британском варианте наблюдается обратное. Синтетическая форма преобладает над аналитической в
газетно-публицистическом, научном и художественно-литературном
стилях. Сохранение синтетической формы условного наклонения объясняется не столько влиянием американского варианта, сколько факторами
собственного развития английского языка Канады.
Также прослеживается использование в канадском варианте английского языка перфектных форм, в которых опущен вспомогательный
глагол have. В газетном стиле канадского варианта такая форма
встретилась на 700 случаев употребления перфекта только 3 раза (0,3%).
278

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Таким образом, перфектные формы без вспомогательного глагола have не
принадлежат к типичным, распространённым явлениям.
В языке драматургии синтетические перфектные формы используются в языке персонажей с низким образовательным уровнем.
Чаще всего эти формы встречаются в простых повествовательных
предложениях, сложносочинённых и сложноподчинённых с придаточными определительными, дополнительными и некоторыми обстоятельственными (времени, причины и условия).
Как известно, канадский вариант английского языка развивался в
условиях влияния американского английского с одной стороны и
британского варианта — с другой. Поэтому канадский английский
несет на себе отпечатки обеих норм произношения, в каких-то случаях
- британской, в каких-то – американской.
Типичной канадской чертой является отсутствие различения долготы и краткости гласного: в канадском варианте нет постоянной
зависимости между качеством и долготой гласного, находящегося под
относительно сильным ударением; традиционно краткие гласные часто
удлиняются, особенно в связи с изменением высоты тона, например,
падением и подъёмом высоты в конце высказывания. Долгие гласные в
речи могут сокращаться, отчего теряется различие в произношении
таких слов, как cot - caught, sod - sawed и др. При удлинении гласного
отмечается тенденция вставлять дополнительный гласный, поэтому
создаётся впечатление дополнительного слога.
Дифтонг аu перед глухим согласным в словах типа house, out произносится в Канаде как [ou], то есть с первым элементом более высокого
подъёма. Перед звонким согласным и в конце слова этот дифтонг
произносится, как и в США, то есть [au]: down [daun], cow [kau].
В словах типа news, dew, tune, student, где после альвеолярного
согласного британскому [ju] отвечает американское [u:], британская
норма пользуется в Канаде большим престижем, за исключением слова
suit, в котором большинство канадцев произносят [u]. Престижность
[ju] имела следствием распространение его на произношение даже
таких слов, как moon, noon, too .
В словах типа class, dance, bath, где в американском языковом
варианте употребляется гласный [æ], а в британском - [а:], для
канадского произношения более характерной является американская
тенденция. Именно это, наряду со спецификой произношения [r], и
придаёт речи канадцев типично «американскую» окраску. Только в
существительных aunt и drama более высокого образовательного
уровня они обычно произносятся с [а:].
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Слово zebra более половины канадцев произносят с [е] в первом
слоге, тогда как в США здесь произносится [i:]. Форма been в
канадском произношении имеет гласный [i:], в американском [ı]; в
наречии again подобно британской норме произносится под ударением
дифтонг [eı], в то время как в США обычно [е]. В первом ударном слоге
существительных типа process, progress большинство канадцев предпочитает дифтонг [оu], а не [ɔ], как в США. В аналогичной позиции в
существительном produce большинство канадцев тоже придерживается
британского произношения с [ɔ], в то время как в США произносят
[оu]. Слово vase - американское [veız] в Канаде звучит преимущественно [va:z ].
Префиксы anti-, semi-, multi-, которые в американском варианте
произносятся с [aı], большинство канадцев произносит по-британски с
[ı]. Поэтому подростки в пограничных местностях Канады называют
своих американских сверстников «semis» ['semaız].
Глагольная форма прошедшего времени shone произносится
большинством канадцев с [ɔ:] в противоположность американскому
[оu]. Буква “z” в Канаде называется по-британски [zed], а не поамерикански [zi:].
Двойственное произношение слов: leisure как ['1езə'] или ['li:зə'] и
neither с гласным [i:] или [aı] практикуется и среди канадцев, хотя в
первом случае большинство отдаёт предпочтение британской форме с [е],
а в другом - американской с [i:]. Существительное tomato употребляется с
американским ударным [eı], британское [а:] встречается лишь изредка.
Значительно меньше расхождений в области согласных. Типичной
чертой канадского произношения является так называемое «интрузивное»
[r], вносимое по аналогии. Например, слово khaki произносится ['ka:rkı]
тогда как в американском и британском английском онопроизносится
['ka:kı]. Это [r] обычно появляется после долгого гласного перед
согласным в словах, где исторически его не должно быть; например, poach
[‘pourt∫], которое превращается в омофон существительного porch, и wash
[wэr∫]. Канадцы, как и американцы, произносят [r] в конце слов и перед
согласными в словах типа car, cart.
Встречается также в Канаде американская фонетическая черта появление [h] перед инициальным [w] в словах типа whether, whine, whale,
но больше трети говорящих не придерживается этого правила последовательно, а ещё около трети вообще в подобных случаях [h] не
употребляет.
Американское звонкое произношение глухого [t] в межвокальной
позиции распространено в Канаде, поэтому пары bleating - bleeding,
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butter -budder могут быть почти омофонными. Но около половины
канадцев произносят в таких парах разные звуки.
В слове greasy в Канаде произносится глухой [s], как в США, а не
британское [z]. Начальный согласный в слове schedule в Канаде
произносился [∫], как в США, но в 50-е годы распространилось британское произношение [sk], что объясняют влиянием радио.
В многосложных словах типа dictionary, ordinary, obligatory,
reformatory в канадском варианте обычно наблюдается секундарное
ударение на суффиксе, в то время как в британском произношении эти
слова имеют только одно ударение на корне и слоги сливаются,
значительно упрощая структуру слова.
В заключении следует отметить, что Канадский вариант английского языка развивался в условиях влияния американского английского
с одной стороны и британского варианта – с другой. Поэтому канадский
английский несет на себе отпечатки обoих вариантов английского языка.
Однако под влиянием различных факторов, как внутренних, так и
внешних, канадский вариант английского языка со временем приобрел
свои особенности.
Отличительные особенности канадского варианта английского языка
прослеживаются на лексическом, морфологическом и фонетическом
уровнях.
Впрочем, конечно, ни одна из этих особенностей не является универсальной для всей Канады: существуют диалекты, в которых некоторые
или все из них отсутствуют. Несомненно, диалекты, на которых говорят носители языка в Канаде, значительно более единообразны, чем,
например, в Великобритании. Существует канадский вариант (General
Canadian) , на котором говорит образованное население страны и который
можно услышать по радио и телевидению. И существует также ряд
диалектов, несильно отличающихся друг от друга по грамматическим
особенностям, но довольно заметно – по словоупотреблению и произношению.
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Ulker Asadova
The distinctive features of canadian english
Summary
This article deals with the characteristic features of Canadian English,
which developed under the influence of British English on one side and
American English – on the other.
Therefore, Canadian English contains elements of both variants of the
English language. However, under the influence of various factors, both
internal and external, Canadian English has acquired its own characteristics.
The distinctive features of Canadian English can be traced at the lexical,
grammatical and phonetic levels.
However, of course, neither of these features is universal for all
Canada: there are dialects in which some of them or all of them are missing.
There is a variant which is called General Canadian spoken by the educated
population of Canada and which can be heard on radio and television. And
there is a number of dialects, differing from each other a little on their
grammatical features and quite significantly – in word usage and
pronunciation.
Ülkər Əsədova
İngilis dilinin amerika variantinin fərqləndirici xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalə ingilis dilinin Kanada variantının xüsusiyyətlərinə həsr olunur.
İngilis dilinin Kanada variantı bir tərəfdən ingilis dilinin Britaniya variantı,
digər tərəfdən isə Amerika variantının təsiri altında inkişaf etmişdir. Buna
görə də Kanada variantı bu iki variantların xüsusiyyətlərini özündə
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cəmləşdirir. Lakin müxtəlif amillərin təsiri altında zamanla ingilis dilinin
Kanada variantı özünəməxsus xüsusiyyətlərini əldə etmişdir.
Bu fərqləndirici xüsusiyyətlərə dilin leksik, qrammatik və fonetik
sahələrində rast gəlmək olar. Əlbəttə ki, bu xüsusiyyətləri Kanadanın bütün
bölgələrinə şamil etmək olmaz. Kanada variantının bəzi dialektlərində bu
xüsusiyyətlərdən bəziləri və ya heç biri mövcud deyildir. Belə ki, Kanadada
əhalinin ziyalı təbəqəsi tərəfindən və radio-televiziyada “Ümumi Kanada
variantı” (General Canadian) adlanan Kanada variantı istifadə edilir;
qrammatik xüsusiyyətlərinə, söz istifadəsinə və tələffüzünə görə bir birindən fərqlənən bir sıra dialektlər də mövcuddur.
Rəyçi:

Çingiz Qaraşarlı
filologiya elmləri doktoru
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QLOSSEMATİKA MƏKTƏBİNİN YARANMASI VƏ ƏSAS
MÜDDƏALARI
Açar sözlər: strukturalizm, sistem, struktur, sinxron, diaxron, norma, uzus,
nitq aktı
Ключевые слова: структурализм, система, структура, синхрон,
диахрон, норма, узус, речевой акт
Key words: structuralism, system, structure, synchronism, diachronic, norm,
usus, speech act
Fenomenoloji fəlsəfə və neopozitivzm linqvistik strukturalizm
fəlsəfəsinin təşəkkül tapmasında böyük rol oynamışdır. E.Qusserlin müəllifi
olduğu fenomenoloji təliminə görə, fəlsəfənin predmeti şüurun təzahləridir
(fenomenləridir) və bu fenomenlər ümumi mənaya malik mütləq mahiyyətlərdir. Bu mahiyyətlər daimi, universal və dəyişməzdir. əlsəfənin məqsədi
keçici təzahürlərin arxasındakı üniversal mahiyyəti açmaqdan ibarətdir
[1, 40]. Neopozitivzmlərə görə, fəlsəfə riyazi məntiqə, dilin riyazi təhlilinə
və ya məntiqi-sintaktik təhlilə əsaslanmalıdır.
“Strukturlizm” adı altında üç məktəb birləşdirilir: 1) Praqa məktəbi
(Praqa funksional dilçiliyi, 2) Kopenhagen məktəbi (danimarka qlossematikası), 3) Amerukan deskriptivizmi.
Strukturalizmə daxil olan məktəbləri birləşdirən məqamlar aşağıdakılardır: dil strukturdur, bir-birini şərtləndirən və qarşılıqlı asılı elementlər
sistemidir, dildənkənar gerçəkliyə hər hansı bir münasibətdə asaddır; dil hər
şeydən əvvəl sinxron müstəvidə araşdırlımalıdır; dilin öyrənilməsi
münasibətlər sistemi olması formasından çıxış edilərək aparılmalıdır; dilçilik
dəqiq elm olmağa səy göstərməlidir. Struktur dilçiliyin inkişaf etmiş qollarından bir Kopenhagen məktəbidir (qlossematika). Bu məktəb 1931-ci ildə
Danimarka dilçilərinin Kopenhagen linqvistik cəmiyyətində və ya Kopenhagen dərnəyində birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Məktəbin yaradıcısı
L.Yelmslev, V.Bröndal, H.Uldall və b. olmuşlar. 1939-cu ildən Kopenhagendə “Acta linguistica” (Dilçilik əsərləri) jurnalı nəşr olunmağa başlanmışdır. Kopenhagen məktəbinin təmsilçiləri əvvəlki və müasir mərtəblərlə
əlaqələrin rolunu dərindən dərk etsələr də, əsas etibarı ilə F. de Sössürün
ideyalarına üstünlük verirdilər. Onlar məktəbin yaranmasında F. de Sössürün
ideyalarını əsas götürürdülər [2, s. 268].
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“Linqvistikada struktur təhlil metodu” məqaləsində L.Yelmslev qlossematikanın nəzəri mənbələrini – F. de Sössür və A.Uaythedin və B.Rasselin
riyazi mühakimələrindən inkişaf edən dilin məntiqi nəzəriyyəsin, habelə
R.Karnapın sintaksis və semantikaya dair araşdırmalarında ifadə olunmuş
ideyalarını göstərir. L.Yelmslev qeyd edirdi ki, Sössür dilə struktur yanaşmanı, yəni vahidlərə xas olan xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq onlar
arasındakı münasibətləri qeydə almaqla dilin elmi təsvirini ilk tələb edənlərdən olmuşdur. F. de Sössürün “Linqvistikanın yeganə və həqiqi obyekti özözlüyündə nəzərdən keçirilən dildir” müddəası qlossematika nəzəriyyəsinin
əsasını təşkil edir. L.Yelmslev qeyd edirdi ki, “Sössürün davamçısı olan
professor Ş.Balli ölümündən bir ay əvvəl mənə məktubunda yazmışdı: Siz F.
dü Sössürün “Ümumi dilçilik kursu” əsərində yekun frazada formalaşdırdığı
ideala əməl edirsiniz. Həqiqətən, təəccüblənmək lazımdır ki, bu əvvəllər
edilməmişdir” (3, s. 62).
Kopenhagenlilər Sössür konsepsiyasından dilin xarici faktorlardan asılı
olmayan sistem kimi, təmiz münasibətlər məcmusu kimi müddəaları qəbul
etmişlər. R.Karnapın dilin məntiqi nəzəriyyəsi L.Yelmslevə strukturu təmiz
forma və təmiz münasibətlər hadisəsi kimi, yəni hər bir fikir münasibətə
girən elementlərin təsvirini nəzərdə tutmayan münasibətlər haqqında fikir
olmalıdır. Dilin məntiqi nəzəriyyəsinə rəğmən, nəzəri fikir hər bir simvolun
birmənalı olduğu ideal dilə aid edilməlidir.
Riyazi məntiqə görə, istənilən işarələr sistemi yalnız aşağıdakı tələblərə
cavab verdikdə “dil” kimi adlandırıla bilər: 1) sistem elementar işarələr
sisteminə malikdir; 2) bu elementar işarələrdən həmin işarələr sistemin yol
verdiyi işarə kombinasiyalarının yaranmasının qaydaları sisteminə malikdir;
3) müəyyən nəticə qaydalarına, yəni işarələrin bir kombinasiyasının digərinə
çevrilməsi qaydalarına malikdir.
Qlossematiklərin dilçilik konsepsiyasının iki səciyyəvi cəhəti var,
birincisi, onlar dilçilikdə diaxronik aspekti qəbul etmirlər, ikincisi, ümumi
dilçilik nəzəriyyəsi yaratmaq üçün konkret dil materialını nəzərə almırlar.
Buna münasibət bildirən L.Yelmslev “Dil və nitq” məqaləsində qeyd edirdi
ki, “F. de Sössürün dilçilik görüşlərində öz dövrü ilə bağlı olaraq keçmişlə
əlaqəni itirməmək üçün müəyyən güzəştlərə rast gəlinir və onlardan hər biri
məhz dilçilikdə diaxronik aspektdədir” (4, s. 111). L.Yelmslev görə,
linqvistika dili dildənkənar (fiziki, fizioloji, psixoloji, məntiqi, sosioloji və
s.) hadisələrin konqlemaratı kimi deyil, müstəqil bütöv, sui generis struktur
kimi əhatə etməyə təşəbbüs etməlidir. Müəllifə görə, yalnız bu yolla dilin
daxili mahiyyətinə təşkil etməyən əlaqələrdən abstaraksiya olunaraq dili elmi
cəhətdən nəzərdən keçirmək olar.
Linqvistika danışıqdakı yayınmalara və dəyişmələrə məhəl
qoymamalıdır, çünki o, “dəyişmələri əsasında dayanan daimini”, sistem kimi
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düşünüləni axtarmalıdır. L.Yelmslev görə, linqvistik nəzəriyyə “daimini,
dildənkənar hər hansı bir “reallıqla” bağlı olanı, dili dil edən daimini,
konkret dili onun bütün təzahürlərində eyniləşdirəni axtarmalıdır” [2, s. 269].
Qlossematik nəzəriyyənin məqsədi dilin təsvir metodunu yaratmaqdan
ibarətdir. Riyaziyyata meyilliyin xarakterik olduğu dövrün ruhunda
köklənmiş qlossematiklər – L.Yelmslev və b. təmiz linqvistik anlayışlar
vasitəsilə dilin dəqiq araşdırılmasına nail olmağa çalışırdılar. Onun məqsədi
“qeyri-müəyyən bütövlərlə əməliyyat aparan dilin cəbrini yaratmaqdan
ibarətdir”.
L.Yelmsleva görə, hər bir proses üçün, tarixi proses də daxil olmaqla,
müvafiq sistemi tapmaq olar və onun əsasında həmin prosesi məhdud sayda
fərziyyələrin vasitəsilə təsvir və təhlil etmək olar. Bu zaman hər bir proses
müxtəlif kombinasiyalarda təkrarlanan məhdud sayda elementlərə parçalana
bilər. Sonuncular (elementlər) onların kombinasiya imkanları əsasında siniflərdə birləşdirmək olar. Bu əsasda bütün mümkün kombinasiyaları qurmaq
olar ki, bu da hər bir həqiqi elmin məqsədidir [2, s. 270]. Qlossematiklərdə
təhlil yuxarıdan, mətndən başlayaraq daha kiçik hissələrə bölünməyən
elementlərə (ifadə planı fiquruna, kenem, fonemə və məzmun planı fiqurlarına elementar məna vahidlərinə, pleremə üzvlənir) qədər aparılır. L.Yelmslevə görə, linqvistik nəzəriyyə üçün maraq kəsb edən obyekt mətnlərdir.
Məsələn, təkcə dat dilində mətni deyil, həm də digər mətnləri təsvir etməyə
qabil olan nəzəriyyə yaratmaq lazımdır. L.Yelmslevin fikrincə,təsvir olunan
mətn 1) ziddiyyətlərdən uzaq olmalıdır, 2) mükəmməl, 3) sadə olmalıdır.
Ziddiyətsizlik tələbi mükəmməl təsviri qabaqlayır. Mükəmməl təsvir
sadəlik təsvirini qabaqlayır. Mükəmməl təsvir riyazi nəzəriyyələrdə
ziddiyyətli nəzəriyyələrin qeyri-mümkünlüyü ilə diqtə olunur. Dolğunluq
tələbi təhlildə təsvir olunmamış hissələrin olmamasını tələb edir [5, s. 419).
Sössür dixotomiyası “dil-nitq” dördüzvlü qarşılaşma ilə əvəzlənir: “sxemnorma-uzus –nitq aktı”. Bunu aşağıdakı kimi sxemləşdirmək olar:
norma
sxem
uzus nitq aktı (6, s. 60)
L.Yelmslevə görə, sxem nitq aktı, uzus və norma tərəfindən tələb
olunur. Norma isə uzus və nitq aktı tələb edir, yəni norma uzus və nitq
aktından yaranır. Uzusla nitq aktı arasında qarşılıqlı asılılıq var, yəni
onlardan biri digərinin varlığını tələb edir (4, s. 118).
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L.Yelmslevə görə, uzus nitq aktı və sxemlə birlikdə linqvistik reallığı
əks etdirir, norma isə uzusdan süni şəkildə alınmış abstraksiyanı təmsil edir.
Elmi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, əgər Sössürdə dil və nitqin
fərqləndirilməsi iki yolla – sosial-fərdi və fərqləndirici-qeyri-fərqləndirici
qarşılaçmalar üzrə aparılmışsa da, L.Yelmslev yalnız ikinci qarşılaşmanı
qəbul edir (7, s. 217). L.Yelmslevin fikrincə, linqvistik nəzəriyyə ənənəvi
təriflərlə, məsələn, idarə, yaraşma, yiyəlik hal, perfekt, şərt şəkli, passiv və s.
ümumi cəhəti olmayan təriflər sistemini yaradır. Onun fikrincə, bu cür
ənənəvi tərifləri qüsuru ümumi tərifə yol verməməsindədir. Məsələn, yiyəlik
hal, perfekt, şərt şəkli, passiv müxtəlif dillərdə tam fərqli hadisələrdir. Beləliklə, L.Yelmslev adi təriflər əvəzinə mətnin elementləri arasında münasibətlərə əsaslanan ümumi universal təriflər irəli sürür. Məsələn, bir üzvün
digərinin varlığını təxmin edən qarşılıqlı asılılıq – interdependensiya.
Elementlərdən biri digərinin varlığını şərtləndirir, əksinə asılılıq
yoxdur. Bü cür münasibət determinasiya adlanır. Türk dillərində isimlərlə
qoşmalar arasındakı münasibətlər.
Nisbətən azad asılılıq elə bir asılılıqdır ki, hər iki üzv biri olmadan
digərinin varlığı mümkündür, lakin onlardan biri digərinin varlığını şərtləndirmir. Məsələn, rus dilində zərflə feil arasındakı əlaqə [2, s. 284-285].
L.Yelmslevin nəzəriyyəsində funksiya anlayışı xüsusi yer tutur. Müəllif
“təhlil şərtlərinə cavab verən asılılığı” funksiya adlandırır (2, s. 292). Məsələn, klass və onun seqmenti, paradiqmlə onun üzvü arasında funksiyalar
mövcuddur [2, s. 292]. Funksiyanın üzvlərini o, funktivlər adlandırmağı
təklif edir. Müəllif fuktiv dedikdə, digər obyektlərə funksiyası olan obyekti
nəzərdə tutur. Özünün funksiya anlamını izah edən müəllif qeyd edir ki, o,
“funksiya” terminini “məntiq-riyaziyyat və etimoloji mənalar arasında
qərarlaşan” bir mənada işlədir (2, s. 293). Eynən F. de Sössür kimi,
L.Yelmslev də hər dəfə dilin öz məqsədinə görə işarələr sistemi olduğunu
qeyd edir. Onun fikrincə, “işarə” “qeyri-işarə”nin əksinə olaraq mənanın
daşıyıcısıdır. Üstəlik dilin bütün işarələri, yəni sayı məhdud olmayan sözlər
və köklər məhdud saylı qeyri-işarələrdən, yəni fonem və hecalardan yaranır.
İşarələr sisteminə işarələrin hissəsi kimi daxil olan belə qeyri-işarələri biz
fiqurlar adlandırırıq [2, s. 305].
L.Yelmslev fiqurların bütün təhlilini həm ifadə, həm də məzmun
planında aparır. Lakin “məzmun” və “ifadə” anlayışları onun tərəfindən
ənənəvi anlamdan məna və səs obrazı kimi izah edilmir. Məzmun və ifadə
işarənin iki funktivi üçün ixtiyari seçilmiş işarələnmələridir. Müəllif qeyd
edir ki, biz burada məzmun və ifadə terminlərindən işarə funksiyasına daxil
olan funktivləri işarələmək üçün daxil etdir. Bu təmiz əməliyyat və formal
təriflərdir və bu kontekstdə “ifadə” və “məzmun” sterminlərinə başqa məna
vermək lazım deyil [2, s. 306].
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İfadə və məzmunu forma və substansiya ilə müqayisə etmək lazım
deyil, çünki L.Yelmslev sonunculardan həm ifadə müstəvisində, həm də
məzmun müstəvisində istifadə edir və ifadə forması və substansiya forması,
müvafiq olaraq forma məzmunu və substansiya məzmunu haqqında bəhs
edir. Burada da o, F. de Sössürün “dil substansiya deyil, formadır” müddəasını inkişaf etdirir. Həm fikirlərin formasız “kütləsi” kimi, həm də səslərin formasız kütləsi kimi forma üçün yalnız substansiya kimi mövcuddur.
Məzmun forması və müvafiq olaraq ifadə forması bu “kütləni” yeniləyir,
formalaşdırır. L.Yelmslevin bu müddəasını izah edərkən, demək olar ki, ifadə planında dillərin tam bir cərgəsi üçün ümumi olan ifadə substansiyası və
ya fonetik material vardır. Bu materialdan ifadə forması, yəni həmin konkret
dildə səslərdən istifadə üsulu yaranır. “Bu və ya digər ifadə materialı
müxtəlif dillərdə fərqli formalaşdırıla bilər. Msələn, “Berlin” şəhərinin adını
ingilislər ['balin], almanlar [bcr'li:n], yaponlar [berulinl] kimi tələffüz edirlər [2, s. 314].
Bu iki elementi, substansiya və formanı, biz həm də məzmun planında
aşkar edirik. Məzmunun substansiyası dil təfəkkürünün substansiyasıdır.
L.Yelmslevin fikrincə, “məzmun substansiyası (fikir) və ifadə substansiyası
(səslər axını) zaman üzrə və ya hierarxik cərgədə dili qabaqladığına və
yaxud əksinə, təxmin etməyə əsas yoxdur [2, s. 308]. Məzmun substansiyası
bütün dillər üçün eyni ilkin materiala malikdir. Məzmun forması hər bir didə
özünündüdür və təkrarsızdır. L.Yemslev öz müddəasını sübut etmək üçün
aşağıdakı nümunədən istifadə edir: [2, s. 309]:
я не знаю rus dilində
jeg vedd det ikke (dat dilində)
I do not know (ingilis dilində)
Je ne sais pas (fransız dilində)
naluvara (eskimos dilində)
Bu linqvistik cərgələrdə formalaşmamış material (məsələn, eskimos
dilində «bilməyən» «var – mən - bu» və feil “nalo” I şəxsin subyekti və III
şəxsin obyekti suffiksləri [2, s. 309-310].
L.Yelmslev üçün forma həlledicidir. Mahiyyət, onun fikrincə, qeyrilinqvistikdir və müxtəlif qeyri-dil fənləri tərəfindən öyrənilməlidir. Onların
əksinə olaraq, linqvistika “hər iki planda həmin formaya tabe ola bilən dil
materialından uzaqlaşaraq dil formasını öyrənə bilər və öyrənməlidir [2, s.
335]. Onun fikrincə, məzmun forması “materiala münasibətdə azad və
ixtiyaridir və onun məzmun substansiyasını formalaşdırır”[2, s. 310].
L.Yelmslev müraciə olunan əsərində dilin ifadə tərəfi ilə yanaşı, onun məna
tərəfinə də ciddi fikir verir. Hər iki aspektin forma və substansiyasını qabarıq
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şəkildə verməyə çalışır. Dildəki vahidlərin həm məna, həm də ifadə
səviyyəsində maddi varlığı onlardakı formalara qarşı qoyulur, hər iki
səviyyənin formasını dilçiliyə daxil edir, maddi varlıqlar isə dilçilikdən
kənara çıxarır.

(8, s 28)
L.Yelmslev konsepsiyasını başa düşmək üçün əsas müddəalardan biri
ondan ibarətdir ki, “dil formasının mahiyyəti cəbri təbiətlidir və təbii
işarələnməyə malik deyildir” [2, s. 360]. Buradan belə bir nəticə hasil olur
ki, onları müxtəlif üsullarla ixtiyari işarələmək olar. Başqa sözlə,
qlossematika baxımından linqvistin dil vahidləri və ya cəbri işarələrlə
əməliyyat aparmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu cür mümkün müxtəlif
işarələmələr dil sxemi nəzəriyyəsinə toxunmur, belə ki vahidlər arasında
münasibətlərin bünövrəsi dəyişməz qalır. Bunun nəticəsi kimi “səsin substansiyasını, mimika və jestləri” digərinə dəyişmək olar. Beləliklə, səs
substansiyası, yəni həmin dil forması yazıda nümayiş oluna bilər. Yazıdan
başqa, digər substansiyalar da ola bilər, məsələn, Morze əlifbası, lak-karlar
üçün jest dili və s. L.Yelmslevə görə, elm üçün dil formasının hansı
substansiyada nümayiş olunması əhəmiyyətli deyil, elm üçün öyrənilən
vahidlər arasında münasibətlərin mükəmməl cavabın qeydə alınması son
dərəcə vacibdir. Onun fikrincə, “müəyyən şərtlərdə iki mahiyyəti birində
birləşdirməyə” və ya “iki mahiyyəti eyniləşdirməyə” imkan verən metoda
malik olmaq lazımdır: Mətnin bir çox hissələrində ...hər bir mürəkkəb
cümlənin, sadə cümlənin, sözün çoxlu nümunələrinə rast gəlinir” (2, s. 320).
Bu nümunələri L.Yelmslev variantlar, onların nümunələri olduqları
mahiyyətləri isə invariantlar adlandırmağı təklid edir (2, s. 320).
Qlossematiklərin fikrincə, təhlilin hər bir mərhələsində elementləri
müəyyən etməyə imkan verən əməliyyat kommutasiya adlanır. L.Yelmslevə
görə, “kommutasiya iki ifadə elementi arasında o zaman olur ki, onların birbirini əvəz etməsi ifadə edilənin elementlərinin əvəz olunmasına səbəb olsun
və ya ifadə edilənin iki elementi arasında o zaman olur ki, onların bir-birini
əvəz etməsi ifadə edənin elementlərinin əvəz olunmasına səbəb olsun” (2, s.
327). Dilin bütün laylarına tətbiq oluna bilən kommutasiyanın mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, bir planın hər hansı bir elementinin həmin planın digər
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elementi ilə əvəzlənməsi əks planda dəyişməyə səbəb olursa, onda göstərilən
elementlər kommutabelli, yəni sistemin müstəqil elementləri, başqa sözlə,
invariantlardır. Yox əgər bir planın hər hansı bir elementinin həmin planın
digər elementi ilə əvəzlənməsi əks planda dəyişməyə səbəb olmursa, onda
qarşılıqlı əvəzlənən elementlər bir invariantın variantları kimi nəzərdən
keçirilir. Belə hadisə substitusiya adlanır (2, s. 328).
Qeyd edək ki, qlossematika universal dil nəzəriyyəsi, başqa sözlə,
yeganə və mümkün olan olmağa çalışırdı. Nununla belə, bəzi dilçilər
qlossematika üzrə mövcud işlərin xeyli praktik, o cümlədən nəzəri suallara
cavab verə bilmədiklərini qeyd edirlər. Məsələn, V.A.Zvegintsevin gikrincə,
“L.Yelmslev dil substansiyasının dil nəzəriyyəsindən çıxartmaqla onunla
birlikdə dili və müvafiq olaraq dilçiliyi də öz obyektindən məməhrum etmiş
oldu” (9, s. 236). Sonda bildirmək istərdik ki, qlossematika nəzəriyyəsinin
müsbət cəhəti riyazi məntiqə söykənən dəqiq təhlil metodunu işləyib
hazırlamaq səylərindən ibarətdir.
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С.Рзаева
Возникновение и основные критерии школы глоссематики
Резюме
Данная статья посвящена изучению основных лингвистических
критерий глоссематики. В ней анализируется основные источники, в
которых отражены основные положения этой школы.
Подчеркивается, что это направление включало в себя небольшое
количество лингвистов. Тем не менее оно считается одним из наиболее
влиятельных направлений структурной лингвистики. Опираясь на труды
представителей глоссематической школы, автор старается наметить
основные характеристики данной структурной лингвистики.
S.Rzayeva
The emergence and basic criteria of school glossematics
Summary
This article is devoted to the study of the basic linguistic criteria of
glossematics. It analyzes the main sources, which reflect the main provisions
of this school. It is emphasized that this direction included a small number of
linguists.
Nevertheless it is considered one of the most influential areas of
structural linguistics. Based on the works of the representatives of the
glossary school, the author tries to outline the main characteristics of this
structural linguistics.
Rəyçi: f.e.d., prof. Fəxrəddin Veysəlli
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LEYLA ABİYEVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
İNGİLİS DİLİNDƏ FRAZEOLOGİZMLƏR
Açar sözlər: frazeologizm, dil, xüsusiyyət, növ, mürəkkəb, qrammatik,
komponent
Key words: phraseologism, language, feature, type, complex, grammatical,
component
Ключевые слова: фразеологизм, язык, особенность, вид, сложный,
грамматических, компонент
Hər bir dil mürəkkəb frazeoloji sistemə malikdir. Dildə frazeologizmləri tiplərə ayırmaq üçün əsəs meyar həmin birləşmələrdəki sözlərin birbirinə yanaşma və qovuşma dərəcəsidir. Frazeoloji vahidlərin komponentlərinin bir-birinə qovuşma dərəcəsi olduqca müxtəlifdir.
Dilçilikdə frazeolji vahidlərin təsnifi müxtəlif istiqamətlərdə aparılır.
Bunlardan birincisi “Frazeologiya nəzəriyyəsi”nin banisi İsveçrə dilçisi Şarl
Ballinin frazeoloji vahidlərə verdiyi təsnifat frazeologiyanın inkişafına
böyük təsir göstərmişdir. Onun, söz birləşmələrinə dair ilk kitabları
“Üslubiyyatın xülasəsi” və “Fransız üslubiyyatı” olmuşdur. Ş.Balli özünün
“Üslubiyyatın xülasəsi” kitabında söz birləşmələrinin ilk təsnifatını
vermişdir. O, fransız dilində frazeologiyanın ənənəyə görə işlədilməsini qeyd
edərək yazır ki, dildə bir sıra sözlər başqa sözlərə nisbətən bir-biri ilə daha
sıx bağlılığa meyl edir. Ş.Balli söz birləşmələrini dörd qrupa bölür: 1)sərbəst
söz birləşmələri, 2)adi birləşmələr, 3)frazeoloji qrup, 4)frazeoloji birləşmələr.
1. Sərbəst söz birləşmələri – bu cür birləşmələrin hər bir üzvi ayrılıqda
olduğu kimi birləşmə daxilində də öz müsətqilliyini saxlayır və parçalana
bilir.
2. Adi birləşmələr – bu söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər qismən
müstəqildir. Adi birləşmələrin tərkibində bəzi dəyişikliklər etmək
mümkündür.
3. Frazeoloji qrup – bu söz birləşmələri nisbi müstəqilliyini saxlayan
sözlərin köməyi ilə düzəlir. Frazeoloji qruplarda komponentlərin yenidən
qruplaşdırılması mümkündür. Onun komponentlərinin qismən başqa sözlə
əvəz edilməsinə yol verilir.
4. Frazeoloji birləşmələr – elementləri tamamilə bir-biri ilə sıx əlaqədə
olan birləşmələrdir. Bu cür söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər öz
mənalarını itirərək, birlikdə ümumi bir məna ifadə edir. Frazeoloji
birləşmələrin komponentlərinin dəyişdirilməsi qeyri-mümkündür.
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Beləliklə, Ş. Balli söz birləşmələrini onların sabitlik dərəcəsinə
görə müqayisə etmişdir. O, söz birləşmələrini sxematik olaraq bu qruplara
bölmüş, lakin onların geniş şərhini verməmişdir. Ş.Balli özünün növbəti
“Fransız dilinin üslubiyyatı” kitabında adi söz birləşmələrini və frazeoloji
qrupu “ara tip” kimi adlandırmışdır. O, belə ifadələrə feli birləşmələri misal
göstərmişdir. Sonradan o, söz birləşmələrinin yalnız iki qrupunu qeyd
etmişdir: 1) sərbəst söz birləşmələri, 2) frazeoloji birləşmələr.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ş.Balli “frazeoloji birləşmə” adı ilə nəzərdə tutuduğu semantik qrupdan olan frazeoloji vahidlərin xarici cəhətinin
xüsusiyyətindən bəhs edərkən bunlarda üç əlamətin olduğunu göstərir:
1. Onların tərkibindəki sözlər ayrı yazılılır.
2. Bu birləşmələrin tərkibindəki sözlər sabit sırada olur və onların
komponentləri arasına başqa söz daxil etmək qeyri-mümkündür.
3. Bu tip birləşmələrin komponentlərindən heç birini başqa sözlə
əvəz etmək mümkün deyil.
Akademik V. V. Vinoqradov rus dilinin materialı əsasında frazeoloji vahidləri “frazeoloji birikmələr”, “frazeoloji bitişmələr” və “frazeoloji
birləşmələr” adı ilə üç semantik qrupa bölür. Bunların hər birinin
özünəməxsus əlamətini göstərir. O, frazeoloji birikmələrdən bəhs edərkən
yazır ki, bunların ümumi mənası ilə komponentlərinin mənası arasında heç
bir yaxınlıq, əlaqə, hətta potensial əlaqə belə yoxdur. Bunların tərkib
hissələri dildəki bir 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 birikməyə yaxınlaşır, lakin öz məna quruluşlarının
mürəkkəbliyi, komponentlərinin məna əlaqəsinin potensial şəkildə mövcüd
olması ilə frazeoloji birikmələrdən fərqlənir. Frazeoloji bitişmə xarici səs
forması ilə sərbəst söz birləşməsinə uyğun gəir. Frazeoloji birləşmədə
sərbəst mənada olmayan sözlərin sinonimlərlə əvəz edilməsi mümkündür.
V. V. Vinoqradov bu bölgüsündə “frazeoloji birləşmə” adlandırılan
qrup ilk baxışdan Ş. Ballinin təsnifatındakı “frazeoloji qrup” və ya “adi
birləşmələr”ə oxşayır. Lakin, əslində bunlar bir-birindən kəskin sürətdə
fərqlənir. Belə ki, V. V. Vinoqradovun bölgüsündə frazeoloji birləşmə
səciyyəsi daşıyanların komponentlərindən biri ancaq məhdud sözlərlə
frazeoloji cəhətdən “bağlı məna” daşıyır. Ş. Ballinin təsnifatında isə, özünün
qeyd etdiyi kimi “birləşmə parçalandıqdan sonra sözlər öz mənalarını
saxlayır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, V. V. Vinoqradovun söz birləşməsi şəklində olan və frazeoloji səciyyə daşıyan terminləri “frazeoloji bitişmələrə” aid
edir və bunları həmin qrupdan olan frazeoloji vahidlərdən ayrıca nəzərdə
tutmağın lazım gəldiyini yazır.
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V.V.Vinoqradovun bu təsnifatı bir müddət həm rus dilinin, həm də
bir sıra başqa dillərin frazeologiyasından bəhs edən əsərlərdə tamamilə
məqsədəuyğun sayılmış və olduğu kimi saxlanılmışdır.
Lakin son illərdə bir sıra dillərin frazeologiyası ilə daha dərindən
məşğul olan tədqiqatçılar müəyyənləşdirmişlər ki, bu təsnifat özünü
doğrultmur.
N. N. Amasova V. V. Vinoqradovun təsnifatı ilə razılaşmamışdır.O, 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 mənasından asılı
olmayaraq, ümumi mənalarının dərk edilməsi dərəcəsinə görə müəyyənləşdirildiyi halda, “frazeoloji birləşmələr” adı ilə üçüncü qrupa aid edilənlər
tərkibindəki sözün başqa leksik vahidlərlə məhdud şəkildə birləşməsi
əlamətinə görə səciyyələndirilir. N. N. Amasova yazır ki, V. V. Vinoqradovun frazeologiya ilə əlaqədar olan məqalələrindən frazeologiyanın bir
sıra ümumi məsələləri, o cümlədən frazeoloji vahdin daxilən ayrılıqda
formalaşması problemi, frazeoloji vahidlərin tərkib hissələrinin müxtəlif
tiplərinin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər nəzərə alınmamışdır. Sonra N.
N. Amasova V. V. Vinoqradovun “frazeoloji vahiddə onun ümumi məzmunun müəyyənləşməsi üçün kiçik bir işarə belə olarsa, frazeoloji birikmə
haqqında danışmaq olmaz” cümləsini xatırladaraq yazır ki, burada frazeoloji
vahidlərin mənalarının dərk edilməsi haqqındakı fikir digər faktları ilə
obyektiv şəkildə əsaslandırılmır. Belə ki, V. V. Vinoqradovun özü daxilində
daşıdıqları ümumi mənaya zəif də olsa işarə olan frazeoloji vahidləri
frazeoloji birikmə hesab edir. Daha sonra, N. N. Amasova qeyd edir ki, V.
V. Vinoqradovun “frazeoloji bitişmənin mənası onun komponentlərinin
mənası ilə bağlı deyildir” fikri inandırıcı deyildir. Əgər nitq prossesində biz
əvvəlcədən məlum olan idiomatik birləşmənin mənasını başa düşə biliriksə,
deməli, burada həlledici onun komponentlərinin mənası ilə əlaqədar olaraq
dərk edilməsir.
N. N. Amasova frazeoloji vahidin əsas xüsusiyyəti olan sabitlik
məsələsini, idiomatikliyini, mahiyyətini və bunların sadəcə olaraq dildə təkrar edilən ənənəvi birləşmələrdən fərqini tam genişliyi ilə öz monoqrafiyasında dolğun şəkildə işıqlandırmışdır. O, ingilis dili materialı əsasında “frazeologiya və kontekst” məsələsini də geniş şəkildə işıqlandırmışdır
ki, bu da dilin frazeoloji təsnifində əsas meyarlardan biri kimi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, V. V. Vinoqradovun verdiyi bölgüyə N. N.
Amosovanın istər burada qısa şəkildə bəhs etdiyimiz etirazı, istərsə də
haqqında danışdığımız daha başqa tənqidləri ilə biz əsasən razılaşırıq.
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N. M. Şanski isə təsnifatı daha da genişləndirərək sabit söz birləşmələrinin üç deyil dörd tipini qeyd etmişdir. O, sabit söz birləşmələrinin
frazeoloji birikmələr, frazeoloji bitişmələr, frazeoloji birləşmələr və frazeoloji
ifadələr qruplarını qeyd etmişdir. O, sözlərin həqiqi mənası üzərində yaranıb, öz
lüğəvi tərkibinə və qrammatik qovuşmasına görə möhkəm, həm də aydın sabit
söz birləşmələrini frazeoloji ifadələr adlandırmışdı. N. M. Şanski düşünür ki,
frazeoloji ifadələrin ümumi mənası onun tərkibinə daxil olan sözlərin mənası ilə
bağlıdır. Məsələn: Live and learn “beşikdən qəbrə qədər öyrən!”.
İngilis dilinin frazeologizmləri aşağıdakı kimi təsnif olunmuşdur:
Frazeoloji birikmə.
Tərkibindəki sözlərin müstəqil mənalarını tamamilə itirməsi
nəticəsində əmələ gələn sabit söz birləşmələrinə frazeolji birikmələr deyilir.
Dilçilikdə bu tip sabit söz birləşmələri idiomlar da adlandırılır. Bu söz
birləşmələrin əsas əlaməti onların semantik cəhətdən bütövlüyüdür. Dildə
xüsusi səciyyə daşıyan bu birləşmələr onun frazeologiyasının əsasını təşkil edir.
Frzaeoloji birikmələrə aşağıdakı söz birləşmələrini misal göstərmək olar:
Kick the bucket “ölmək”; send smb. to conventry “bir kəsi baykot
etmək”, “bir kəslə əlaqəni kəsmək”; at bay “çıxılmaz vəziyyət”; be at
somembody`s beck and call “qulluğunda həmişə hazır olmaq” = “əmrə hazır
olmaq”; to be all thumbs “yöndəmsiz”, “yaraşıqsız”; to rain cats and dogs
“şıravaran yağış yağmaq”; kilkenny cats “qatı düşmənlər”.
Frazeoloji birikmələr onları təşkil edən komponentlərinin məcazi
mənaları əsasında əmələ gəlir. Bu cür birləşmələrin bədiilik xüsusiyyətləri
yalnız tarixi-nöqteyi nəzərdən açıqlanır. Məsələn: “bay” sözünün mənası
“tupik” (ş.dəniz quşu), “beck” sözünün mənası isə “qollarını çırpmaq”-dır.
Bu sözlər arxaizmlərdir və yalnız yuxarıda göstərildiyimiz frazeologizmin
tərkibində işlənir. Və yaxud digər bir misala baxaq “to be all thumbs”
frazeologizmi “one`s fingers all thumbs” frazeologizminin əsasında əmələ
gəlmişdir. “Kilkenny cats” frazeologizmi bir əfsanədən götürülmüşdür.
Əfsanəyə görə Kilkenny və Irishtown arasında XVIII əsrdə müharibə olub və
bu müharibə hər iki şəhərin dağılması ilə nəticələnib. “Send smb. to
Conventry” frazeologizmi Klarendonun “The history of the Great Rebellion
and Civil Wars in England” kitabında götürülmüşdür. İngilis inqilabı
dövründə Konventri şəhərində bir həbsxana yerləşirdi ki, orada yalnız güclü
monarxlar saxlanılırdı. Göst ərdiyimiz bu frazeologizm də bununla əlaqədar
olaraq yaranmışdır.
Beləliklə frazeoloji birikmələrdə həqiqi məna ilə məcazi məna
arasındakı əlaqə itir və məcazi məna onlar üçün ön plana keçir. Frazeoloji
birikmələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var:
1. Frazeoloji birikmələrin komponentləri sırasına arxaizmlər də
daxil ola bilər.
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deyildir.

2. Bu tip birləşmələri sintaktik cəhətdən parçalanmaq mümkün

3. Onların komponentlərinin yerlərini dəyişdirmək əksər hallarda
qeyri-mümkündür.
4. Bu birləşmələrin tərkibinə söz daxil ola bilmir.
5. Frazeoloji birikmələrin tərkibindəki sözlər öz leksik mənalarını
itirərək onların komponentlərinə çevrilir və ümumi bir mənanı ifadə edir.
Məsələn: “kick the bucket” – “to die”; “send smb to Conventry” – “to
ignore”.
Frazeoloji bitişmə.
Bəzi sabit söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlərdən birinin həqiqi
mənası az da olsa, nəzərə çarpır. Bu tip birləşmələr frazeoloji bitişmələr
adlanır. Frazeoloji bitişmələrə aşağıdakı söz birləşmələrini misal göstərmək
olar:
To spill the beans “sirr vermək”; to burn bridges “körpüləri
yandırmaq”; to throw dust into smb’s eyes “bir kəsin başını aldatmaq”; to
point the devil blacker than he is “şişirtmək”; to put a spoke in somebody’s
whell “bir kəsə mane olmaq”, “əngəl törətmək”; to hold one’s cards close
one`s chest “bir şeyi sirr olaraq saxlamaq”, “ağzını bərk tutmaq”, “susmaq”;
to be narrow in the shoulders “zarafat başa düşməyən”; to gild refined gold
“boş yerə çalışmaq”; to stick like a leech “zəli kimi yapışmaq”; broad
shoulders “enli kürək”; more or less “qismən”, “müəyyən dərəcədə”; out of
the frying pan into the fire “yağışdan çıxıb yağmura düşmək”.
Frazeoloji bitişmələr bədiilik və məcazilik baxımından qismən
frazeoloji birikmələrə bənzəyirlər. Frazeoloji bitişmələri başa düşmək üçün
onun komponentlərini məcazi mənada dərk etmək lazımdır. Məsələn: make a
mountain out of a molehill frazeologizmi “qarışqadan fil düzəltmək” (bir
şeyi çox şişirtmək) mənasını verir. Burada molehill sözü “çox kiçik”
mənasında, mountain sözü isə “çox böyük” mənasında dərk edilir.
Frazeoloji bitişmələr omonim ola bilər, yəni onlar həm həqiqi, həm
də məcazi məna ifadə edə bilərlər. Məsələn: It was very tiresome as I had to
swim against the current cümləsinin tərcümsi belə olacaq: Axının əksinə
üzmək çox yorucu idi. Bu cümlədə “to swim against the current” birləşməsi
“axının əksinə üzmək” mənasını verir. Bu birləşmənin məcazi mənası isə
“bir kəsə qarşı çıxmaq (getmək)”, “bir kəsin əksinə getmək”dir.
Frazeoloji bitişmələrin də özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar
aşağıdakılardır:
1. Bu birləşmələr yüksək bədiilik xüsusiyyətlərinə malikdir və
onlar mövcud olan digər sabit söz birləşmələrinə mənaca uyğun gəlir.
Məsələn: to throw dust into smb`s eyes, to be narrow in the shoulders, to
burn one’s fingers, to burn bridges.
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2. Frazeoloji bitişmələr komponentlərinin semantik xüsusiyyətlərini
qoruyub saxlayır. Məsələn: to put a smoke in smb`s wheel.
3. Onlarda emosionallıq və ifadəlilik həlledici rol oynayır.
Məsələn: to throw dust into smb`s eyes, to point the devil blacker than he is.
4. Bu tip birləşmələrin komponentlərinin yerini dəyişmək qeyrimümkündür. Məsələn: to hold one’s cards close to one’s chest.
5. Frazeoloji bitişmələr sözlərin və yaxud söz birləşmələrinin
sinonimi ola bilir. Məsələn: to gild refined gold = to paint the lily.
Frazeoloji birləşmə.
Bəzi sabit söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlərdən biri mütləq öz
həqiqi mənasında işlənir, o biri söz isə ondan asılı vəziyyətdə olur, yəni bu
tip birləşmələrin tərkibinə həm müstəqil, həm də frazeoloji məna daşıyan
sözlər daxildir. Dilçilikdə bu cür sabit söz birləşmələri frazeoloji birləşmələr
adlandırılır. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”; to frown one’s eyebrows
“qaşlarını çatmaq”; a Sisyphean labour “sizif əməyi”; Adam's apple
“xirtdək”; rack one`s brains “baş sındırmaq”; to pay attention to somebody
“bir kəsə diqqət yetirmək”; Augean stables “avgin tövlələri”; Homeric
laughter “homer gülüşü”; Achilles’ heel “axilles dabanı”.
Frazeoloji birləşələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var:
1. Frazeoloji birləşmələrin kompoentlərindən birini dəyişmək
mümkündür. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”, bosom buddy “yaxın
yoldaş”.
2. Bu birləşmələrin əsas tərəfini onun sinonimi ilə əvəz etmək olar.
Məsələn: pitched battle “amansız döyüş”, fierce battle “sərt döyüş”, “qızğın
döyüş”.
3. Onların komponentlərinin yerini dəyişmək mümkündür.
Məsələn: Sisyfean labour “sizif əməyi”, a labour of Sisyphus.
4. Bu tip birləşmələrin komponentlərindən birinin müsətqil,
digərinin isə asılı olması mütləqdir. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”,
yəni insana yaxın yalnız onun dostu ola bilər, düşməni yada bir başqası ola
bilməz.
English phraseologisms

L.Abiyeva

Summary
The article deals with of English phraseologisms. Phraseolgisms are of
great importance in the English language. They can be built by several ways.
They are considered as “fixed elements” of the language. English phraseolo297
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gisms can be classified according to their properties. They have their own
properties and these properties help them to retain their components.
The article may be important for those who are interested in the
translation of phraseological units.
Английских фразеологизмов

Л.Абиева

Резюме
В статье рассматриваются английские фразеологизмы. Фразеологизмы имеют большое значение в английском языке. Они могут быть
построены несколькими способами. Они считаются в качестве "основных элементов" языка. Английские фразеологизмы могут быть классифицированы в соответствии с их свойствами. У них есть свои собственные свойства, и эти свойства помогают им сохранить свои компоненты.
Статья может быть важно для тех, кто заинтересован английскими
фразеологизмами.Статье имеет большое значение большое значение
для тех, кто хочет приобретать знания о простое предложение можно
Rəyçi: dosent L.A.Məsimova
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗ-аx РЕСПУБЛИКИ
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Одной из главных задач обучения русскому языку в национальных ВУЗ-ах является, известно обучение навыкам перевода оригинальной литературы по специальности. Для создания рациональный
методики в области научно-технического перевода необходимо знать
особенности языка научной литературы и, разумеется, в первую очередь, специфику его словаря.
Тексты, переводимые студентами 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, монографии и
т.д.) показывает необходимость более или менее различного подхода к
обработке и переводу текстов.
Всю научную и научно-информативную литературу можно
условно разделить на три типа:
1) Научно-техническая литература: статьи, монографии, книги,
патенты, технические отчеты и описания;
2) Правовая и политическая литература: постановления, указы,
договоры и др.
3) Документальная литература управленческого характера: приказы, деловые бумаги, директивы, удостоверяющие факты юридического значения.
Естественно, такое деление не устраняет наличие смешанного типа материалов. В научной литературе довольно часто встречаются труды популярного жанра, где авторы используют средства художественной образности.
Предпосылки квалифицированного перевода научно-информативного текста сводятся в основном к владению языком оригинала и
перевода и определенной общеобразовательной подготовке. Перевод
всегда имеет дело с системой языковых средств, определенным образом отобранных и организованных в подлиннике и требующих такого
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же отбора и организации средств того языка, на который подлинник
переводится.
Средства, использованные для выражения определенного содержания в подлиннике, и средства, служащие для передачи их в переводе,
всегда непосредственно связаны грамматикой и словарем. Отсюда
вытекает необходимость самого должного внимания и к смыслу слов, и
к грамматическим формам в их взаимосвязи, и к терминологии, 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 синтаксического 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) литературнокнижная и общеупотребительная (народная) лексика, в терминологическая лексика.
Для текстов научно-технической литературы, наряду с общеупотребительной 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 определенной
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 методических 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 создании терминологии путем языковых средств обычно функционируют те слова, которые способны называть объект изучения и
выражать понятия. Часто таким номинативно дефинитивным, наречия,
т.е. большое количество знаменательной лексики.
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Научно – технической литературе термины часто преобладают над
общеупотребительной лексикой. Эти слова научного и научно-технического языка употребляются для выражения специальных понятий и
обозначают 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 терминов 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 русского языка на азербайджанский
следует, прежде всего, обращать внимание на семантичность термина.
Существует масса параллельных слов , значения которых семантически на
совпадают. Тут переводчик должен быть особенно внимателен. Можно
назвать целый ряд русских терминов, которые, прейдя на азербайджанский, освоены языком, но не дают нам полного эквивалента в сравнении с подлинным значением их в русском языке. Здесь наблюдаются
несовпадения во всех значениях и не совпадения частичные.
Подобные слова-термины, перешедшие на азербайджанский язык и
освоенные им, не совпадают по значению с первоначальным их понятием.
Встречаясь с ними, переводчик не должен фиксировать внимание на
неправильном варианте, т.е. сходство здесь чисто внешнее, 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 переводе
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
мировое 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
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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 товаров 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 эквивалентность понимается как такое качество текста
перевода, которое позволяет 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:
Литература
1. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.:
Международные отношения, 1974.
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – Высшая школа,
1968.
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I.Əhmədova
Respublikanin ali təhsil müəssisələrində rus dilinin
öyrədilməsi metodikasi
Xülasə
Məqalədə Respublikanın Ali Təhsil Müəssisələrində ixtisasa aid rus
dilinin öyrədilməsi metodikasından bəhs olunur və ayrı-ayrı mətnlərin
tərcüməsi prinsipləri öyrədilir.Tələbələr elmi-texniki ədəbiyyatı tərcümə
edərkən, onlar mövzular ətrafında fərdi şəkildə işləməli və hər bir mətn
ixtisasa aid olmalıədır.
Mətnlərin tərcüməsi prosesində müəllim tapşırıqlarla yanaşı,tələbələrə
sərbəst iş aparmalarna kömək etməlidir.Məqalədə həmçinin rus dilindən
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Azərbaycan dilinə tərcümə prosesində qarçıya çıxan çətinlikləər,tələbələrlə
birlikdə onların araşdırılması,onlar üzərində iş aparılması və həmin səhvlərin
aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir.
Milli qruplarda rus dilinin xarici dil kimi öyrənilməsi prosesi çox
çətin,həmçinin maraqlı vəcəlbedicidir,onn öyrənilməsi günün vacib
məsələlərindən biridir.
I.Akhmedova
The method of teaching of russian language in national iligh
schools in the republic
Summary
The article is about the methodics of teaching of the Russian language
on speciality in national High schools of the Republic and different
principles of text translations are taught.
Student havi to work individucelly on the themes while translating
scientific-technical literature and each theme must be on the speciality.
On the process of the translation of texts teachers should help students
to do exercises,also to prepare self employement works.
The article about a contact between reading and speaking in teaching
of russiant as a foreign language.
The author stresses that reading the best aspect in teaching of this
metodology.At the same time reading forms different teaching skills to
students.
Rəyçi:

Həbib Mirzəyev
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
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MÜASİR FARS DİLİNDƏ MÜBTƏDA BUDAQ CÜMLƏLİ
TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏNİN NÖVLƏRİ
Açar sözlər: tabeli mürəkkəb cümlələr, mübtəda budaq cümləsi, analitik
tipli mübtəda budaq cümləsi, sintetik tipli mübtəda budaq cümləsi, mürəkkəb
cümlələr, baş cümlə, budaq cümlə
Ключевые слова: сложные предложения, сложноподчиненные предложения, сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащее, аналитические придаточные предложения, синтетические придаточные предложения, главное предложение, придаточное предложение.
Key words: complex sentences, subject clause, subordinate clause, analytic
subject, synthetic subject, complex sentences with a subordinate clauses,
principal clause.
Cümlə sintaksisin əsas problemidir. Nitqin əsas vahidi olan cümlənin
tədqiqi sintaksisin əsas probleminin tədqiqi deməkdir.
Cümlənin ümdə vəzifəsi kommunikativlikdən, başqa sözlə desək, onun
müəyyən informasiya ifadə etməsindən ibarətdir. Məhz bu vəzifəsinə görə
cümlə başqa sintaktik vahidlərdən fərqlənir. Digər sintaktik vahidlər - sözlər,
söz birləşmələri ancaq müəyyən şərait daxilində, konteksdə, dialoqda və
yaxud mürəkkəb cümlənin tərkibində kommunikativ vəzifə daşıya bildikləri
halda, cümlə bu vəzifənin, yəni kommunikativ vəzifənin öhdəsindən
müstəqil olaraq gəlir. təsadüfi deyil ki, qrammatikaya aid nəzərdən
keçirdiyimiz ədəbiyyatda sintaksisin əsasını cümlə haqqında təlim təşkil
edir.
Buna görə də, dilin cümlə bəhsinin öyrənilməsinin həm nəzəri, həm də
praktik əhəmiyyəti var.
Tabeli mürəkkəb cümlələr dilin sintaksisində mühüm yer tutur. Növ
etibarilə özünün rəngarəngliyi ilə fərqlənən budaq cümlələrdə hökmün
subyektinin ifadə tərzi, cümlədəki baş üzvün qrammatik şəkli, baş üzvlə
əlaqədar olan başqa cümlə üzvləri, cümlə tərkibindəki sözlərin qrammatik
əlaqəsi və s. dilçilik baxımından mühüm məsələlərdəndir.
Tabeli mürəkkəb cümləni təşkil edən tərkib hissələrindən biri
digərindən asılı vəziyyətdə olur (1, 99). Bu tərkib hissələrindən müstəqil
olanı baş, asılı olanı isə budaq cümlə adlanır. Budaq cümlə baş cümlədə
buraxılmış və ya qeyri-müəyyən şəkildə ifadə olunmuş müvafiq üzvü izah
edib konkretləşdirir. Tabeli mürəkkəb cümlələrin bəzi növlərində budaq
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cümləni tərkib şəklinə salmaqla mürəkkəb cümləni sadələşdirmək
mümkündür. Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin baş cümlədən
asılılığı heç də eyni dərəcədə olmur. Budaq cümlənin baş cümləyə tabeliliyi
bəzisində az qüvvətli, bəzisində qüvvətli, bəzisində isə daha qüvvətli olur.
Bu cəhətdən tabeli mürəkkəb cümlələri üç qrupa bölmək olar:
1.Analitik tipli tabeli mürəkkəb cümlələr
2.Sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələr
3.Analitik-sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələr
Analitik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlənin baş cümləyə
tabeliliyi o qədər də quvvətli olmur. Ona görə də, analitik tabeli mürəkkəb
cümlənin baaş və budaq cümlələrini ayrılıqda müstəqil cümlə kimi işlətmək
mümkündür. Analitik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş
cümlələrə tabelilik bağlayıcıları ilə bağlanır.
Sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlənin baş
cümlədən asılılığı daha qüvvətlidir. Bu tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə
budaq cümlə baş cümləyə yalnız şəkilçilərlə bağlanır.
Analitik-sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə həm analitik, həm də
sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrə məxsus xüsusiyyətlər birləşmişdir.
Bunlar analitik tipdən sintetik tipə keçmək üçün bir növ körpü səciyyəsi
daşıyır. Analitik-sintetik tipli taabeli mürəkkəb cümlələrin budaq cümlələri
baş cümləyə analitik tiplilərə nisbətən qüvvətli (çünki budaq cümlə baş
cümləyə şəkilçilərlə bağlanır), sintetik tiplərə nisbətən zəif (cünki budaq
cümlə baş cümləyə şəkilçilərdən başqa bağlayıcı sözlərlə də bağlanır)
tabedir. Budaq cümlənin baş cümləyə bağlayıcı sözlər və şəkilçilərlə (ümumi
şərt şəkilçiləri ilə) bağlanması analitik-sintetik tipli tabeli mürəkkəb
cümlələrin formal cəhətdən ən səciyyəvi xüsusiyyətidir (2, 389).
Tabeli mürəkkəb cümlənin cox zəngin semaantik və quruluş
xüsusiyyətlərini onun ayrı-ayrı budaq cümlələrində öz əksini tapır. Yəni hər
bir budaq cümlə üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər bütünlükdə tabeli
mürəkkəb cümlənin fərqləndirici əlamətlərini təşkil edir. Tabeli mürəkkəb
cümlə sadə cümlədən böyük vahid olub, bir neçə sadə cümləni əhatə etdiyi
üçün sadə cümlənin hər bir üzvü tabeli mürəkkəb cümlədə genişlənib sadə
cümlə səviyyəsinə qalxır. Deməli, sadə cümlə söz və ya söz birləşmələrindən
t\şkil olunduğu halda, tabeli mürəkkəb cümlə bütövlükdə sadə cümlələrdən
qurulur.
Hər bir budaq cümlənin səciyyəvi qrammatik xüsusiyyətləri və
intonasiyası vardır. Lakin budaq cümlə baş cümlədən müəyyən mənada asılı
olduğu üçün o, tabeli mürəkkəb cümlənin bir hissəsi və onun üçün də tabeli
mürəkkəb cümlədə ifadə olunan fikrin elementi hesab edilir. Məsələyə bu
cəhətdən yanaşdıqda budaq cümlədə ifadə olunan fikrin tam müstəqil liyini
qəbul etmək olmaz. Yoxsa bu, budaq cümlənin baş cümləyə bağlılığının
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inkarı demək olardı və baş cümlənin , ümumiyyətlə isə tabeli mürəkkəb
cümlənin işlənməsinə ehtiyac qalmazdı. Hər halda budaq cümlədə ifadə
olunan fikrin müstəqilliyini sadə cümlədəkinə bərabər tutmaq olmaz (2,394).
Müasir fars dilində işlənən tabeli mürəkkəb cümlələri budaq
cümlələrinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir:
I.mübtəda budaq cümləsi
II.xəbər budaq cümləsi
III.Tamamlıq budaq cümləsi
IV.Təyin budaq cümləsi
V.Zərflik budaq cümlələri
1.zaman budaq cümləsi
2.yer budaq cümləsi
3.kəmiyyət budaq cümləsi
4. səbəb budaq cümləsi
5.məqsəd budaq cümləsi
6.tərz budaq cümləsi
7.nəticə budaq cümləsi
8.müqayisə budaq cümləsi
9.şərt budaq cümləsi
VI.Qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi (3, 136)
Mübtəda budaq cümləsi ya bütünlüklə baş cümlədə olmayan
mübtədanı əvəz edir, ya baş cümlədə mübtədanın “qəlibi” kimi işlənmiş sözü
aydınlaşdırmağa xidmət edir və ya da baş cümlənin mübtədası haqqında
əlavə məlumat verir.
Fars dilində mübtəda budaq cümləsinin iki növü var:
1.Analitik tipli mübtəda budaq cümləsi
Bu tip cümlələrdə baş cümlənin mübtədası olmur və budaq cümlə baş
cümlədə olmayan mübtədanı əvəz edir.
( )ﺑﮫ آذﯾﻦ....ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ
.(ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
.(از ﺳﺮ و وﺿﻌﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻞ ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺴﺖ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
Bu cümlələrin birincisində ﯾﮏ روز ﻋﻤﻮﯾﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ, ikincisində ھﻤﮫ ی
ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ, üçüncüsündə  اھﻞ ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺴﺖmübtəda budaq
cümlələridir. Onlar baş cümlənin ( ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد، )ﯾﺎدم ھﺴﺖmübtədasını
əvəz edir və ﭼﮫsualına cavab verir.
Bu tipli cümlələr mübtəda budaq cümləsinin analitik tipini təşkil edir.
Misallardan da göründüyü kimi, analitik tipli mübtəda budaq cümləsi həmişə
baş cümlədən sonra gələrək ona ﮐﮫbağlayıcısı ilə bağlanır.
Belə cümlələrdə mübtəda budaq cümləsinin işlənmə səbəbi baş
cümlənin xəbərinin müstəqil mübtəda qəbul edə bilməməsidir. Hər hansı bir
cümlənin xəbəri mübtədaya ehtiyac duyursa, lakin bu mübtəda bir söz
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şəklində ifadə edilə bilmirsə, bu, xəbərin qrammatik formasından və leksik
mənasından irəli gəlir.Məsələn:
.(ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ او ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ)ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﮫ آذﯾﻦ
Burada baş cümlələri ( ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ، )ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯽ آﻣﺪdeyən kimi  ﭼﮫ؟sualı
tələb olunur, çünki baş cümlədə mübtəda yoxdur. Belə ki, birinci cümlədə
xəbər ﺑﻨﻈﺮش ﻣﯽ آﻣﺪfeli ilə ifadə olunduğu üçün baş cümlə şəxssiz cümlədir.
İkinci cümlədə xəbər danışanın subyektiv münasibətini bildirən ﺟﺎﻟﺐsifəti ilə
ifadə olunub mübtədanı yalnız nəzərdə tutur və tam izahı üçün budaq
cümləyə ehtiyac var.
Buna görə də analitik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlə məhz baş cümlənin xəbərinə görə təsnif olunmalıdır. Belə xəbərlər
zamanına, növünə, ifadə vasitələrinə görə müxtəlif ola bilər, lakin geyrimüəyyən mübtədanı nəzərdə tutduğuna görə formaca həmişə üçüncü şəxsin
təkində olmalı və yalnız ﭼﮫsualına cavab verməlidir. Əks təqdirdə, yəni xəbər
birinci və ya ikinci şəxsdə işlənsə, mübtəda aydın olar və budaq cümləyə
ehtiyac olmaz.
Baş cümlənin xəbərinə görə analitik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli
mürəkkəb cümlələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1.  طﺒﯿﻌﯽ، ﺟﺎﻟﺐ، ﺧﻮب، ﻻزم، ﻣﻤﮑﻦ، روﺷﻦ، واﺿﻊvə s. kimi sifətlərləاﺳﺖ
xəbər şəkilçisinin və ya ﺑﻮدنvə ﺷﺪنfellərinin əmələ gətirdiyi,danışanın fikrə
subyektiv münasibətini bildirən ismi xəbər:
طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺘﺢ درﺧﺸﺎن او ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ
.(ارد اﻧﺪاﺧﺘﻦ)ﺟﻤﺎﻟﺰاده
ُ ُ  ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ ﮐﺮاﺳﻮس را ﺟﻠﻮی ﭘﺎی. .(ﺑﻮ)ﺻﺎدھﺪاﯾﺖ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﯾﮏ رﯾﺸﮫ اﻧﺪ و ھﺮ دو از ﺷﺎﺧﮫ ی زﺑﺎن ھﺎی ھﻨﺪ
 راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ روزھﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن.(و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رون )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
 روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺜﺮ ادﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ. .(اﺳﺖ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(ﺟﻤﻼت زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
.(ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را در طﻮل ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ)ﺑﮫ آذاﯾﻦ
2.Əvəzliklərlə ifadə olunan ismi xəbər:
 اﯾﻦvə آنişarə əvəzliklərinin اﺳﺖxəbər şəkilçisi və ya ﺑﻮدنvə ﺷﺪنfelləri
ilə əmələ gətirdiyi ismi xəbər:
.(اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺧﻮد را ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺧﻮاﻧﺪ )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
.(آن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺎر ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
Baş cümləsində xəbərin ad hissəsinin işarə əvəzliyi ilə ifadə olunmuş
mübtəda budaq cümlələrinə, adətən, müəyyən bir mətn daxilində rast gəlmək
olar. Belə ki, bu cür cümlənin işlənməsində məqsəd əvvəlki cümlədə və ya
cümlələrdə haqqında söhbət getmiş bir əşyanı və ya hadisəni daha ətraflı
izah etmək, aydınlaşdırmaqdır və danışanın ya yazanın bu məqsədi üçün ən
yaxşı vasitə xəbəri işarə əvəzliyi ilə ifadə olunmuş baş cümləli mübtəda
budaq cümləsidir. Məsələn:
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 آن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺎر ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ.او ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
.(زد )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
3.Müxtəlif növlü ön qoşmalı və ön qoşmasız söz birləşmələrilə
اﺳﺖxəbər şəkilçisi və  ﺑﻮدنvə  ﺷﺪنfellərinin əmələ gətirdiyi ismi xəbər:
.(ﻋﺸﻖ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻮان در ﮐﺎخ ھﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در دوره ی
.(اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ) ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﻗﺮن ھﺎ آﯾﯿﻦ ھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی
.(ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راه ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی
4.Təsvir, təsdiq, inkar, imkan, güman, ehtimal və s. kimi modal
mənalar ifadə edərək abstrakt subyekt tələb edən ya təsirsiz və ya məchul
növdə işlənmiş təsirli mürəkkəb fellərlə:
 اﯾﺮان و اروﭘﺎ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ، ھﻨﺪ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ در طﻮل ﻗﺮن ھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯿﻦ
.(ﺟﺎده ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺷﺘﺮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
.(اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
Fars dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində mübtəda budaq
cümləsinin analitik tipində baş cümlədə əvəzliklə ifadə olunan mübtəda
iştirak edə bilər. Ona görə də, bu cür cümlələrin Azərbaycan dilinə tərcüməsi
zamanı baş cümlədə üsluba uyğun olaraq o, bu, burası, orası, bir şey, elə,
belə kimi əvəzliklərlə ifadə olunan mübtəda ola bilər. Həmçinin bu cür
cümlələr Azərbaycan dilinə sadə cümlə kimi də tərcümə oluna bilər.
Cümlə üzvlərinin iştirakına görə mübtəda budaq cümləli mürəkkəb
cümlələrin baş cümlələrini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1.Yalnız xəbərdən ibarət olan baş cümlə:
.(اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ارﺗﺶ را از ﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
2.Xəbərlə tamamlıqdan ibarət olan baş cümlə:
.(ﺑﺮای او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﺷﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ھﺎی ﺧﻮش ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ)ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ روش اﻧﺠﺎم داد )ﺻﺎدق
.(ھﺪاﯾﺖ
3.Xəbərlə zərflikdən ibarət olan baş cümlə:
.(اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
4.Xəbər, tamamlıq və zərflikdən ibarət olan baş cümlə:
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد از ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖ ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ از
.(دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺼﺮی ھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
Analitik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə
bəzən baş cümlələr zaman, səbəb, şərt məzmununa da malik ola bilər.
Məsələn:
.(ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﻢ )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
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Bu cümlə ilk baxışda zaman budaq cümləsinə oxşasa da, mübtəda
budaq cümləsidir, belə ki, cümlənin xəbəri ( )اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاردməhz mübtəda tələb
edir və  ﭼﮫsualına cavab verir.
.(ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺐ ھﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه ام و از ھﻤﮫ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ام )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
Bu cümlədə baş cümlə səbəb məzmununa malikdir, lakin mübtəda
budaq cümləsi tələb edir.
Fars dilində mübtəda budaq cümləsinin ikinci növü sintetikt tipli
mübtəda budaq cümləsidir.
Sintetik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş
cümlədə mübtəda iştirak edir. Lakin həmin mübtəda əvəzliklərlə ifadə
olunaraq konkretlik ifadə etmir. Onlar baş cümlədə bir nov “qəlib” kimi
iştirak edərək izaha və konkretləşməyə ehtiyac duyur və bu vəzifəni də
mübtəda budaq cümləsi yerinə yetirir:
 ﺗﺮﺟﻤﮫ ی آن از روی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ،آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﻠﯿﻠﮫ و دﻣﻨﮫ" اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ
.(زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
Bu cümlədə آن ﺗﺮﺟﻤﮫ ی از روی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖbaş cümlə ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﻠﯿﻠﮫ
 و دﻣﻨﮫ" اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖisə budaq cümlədir. Baş cümlənin  آنəvəzliyi ilə
ifadə olunan mübtədası budaq cümlə vasitəsilə aydınlaşdırılır və  ﭼﮫsualına
cavab olur.
.(ھﺮﮐﮫ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
Burada  ھﺮﮐﮫ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داردbaş cümlə, ﺧﻮد را دوﺳﺖ داردbudaq
cümlədir. ھﺮﮐﮫəvəzliyi baş cümlənin mübtədasıdır. Qeyri-müəyyən xarakter
daşıdığı üçün budaq cümlə ( ) ﺧﻮد را دوﺳﺖ داردonu müəyyənləşdirir vəﮐﮫ
sualına cavab verir.
Misallardan göründüyü kimi, bu tip mübtəda budaq cümlə həmişə baş
cümlənin əvəzliklə ifadə olunmuş mübtədasından sonra gələrək ona  ﮐﮫvə ya
 ﭼﮫbağlayıcısı ilə bağlanır. Bağlayıcının növü baş cümlənin mübtədasının
hansı əvəzliklə ifadə olunmasından asılıdır.
Sintetik tipli mübtəda budaq cümlələrində baş cümlənin mübtədası
aşağıdakı əvəzliklərdən biri ilə ifadə oluna bilər:
1)  اﯾﻦişarə əvəzliyi ilə:
اﯾﻦişarə əvəzliyi yalnız  ﮐﮫbağlayıcısı ilə işlənərək həm canlılara, həm
də cansızlara aid mübtədanı ifadə edə bilər:
.(اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺳﺮاﻏﺶ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ﺑﻮد )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
2)  آنişarə əvəzliyi ilə:
 آنişarə əvəzliyi ilə ifadə olunan mübtəda canlılara aid olduqda ﮐﮫ
cansızlara aid olduqda ﭼﮫbağlayıcısı ilə işlənir:
.(آن ﮐﮫ در ﺑﺎره ی او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(آن ﭼﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ )ﺑﮫ آذﯾﻦ
3)  ھﺮ ﮐﮫvə  ھﺮ ﭼﮫəvəzlikləri ilə:
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Mübtəda canlılara aid olduqda ھﺮ ﮐﮫ, cansızlara aid olduqda ھﺮﭼﮫ
əvəzliyi ilə ifadə olunur:
.(ھﺮﭼﮫ در ﺑﺎره ی آﻧﮭﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
.(ھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ از زﯾﺒﺎﯾﮭﺎی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد )ﺟﻤﺎﻟﺰاده
Fars dilində işlənən sintetik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli
mürəkkəb cümlələr Azərbaycan dilinə tərcümə olunduqda budaq cümlədə
müvafiq olaraq kim, hər kim, hər kəs, nə, hər nə kimi bağlayıcı sözlər
işlədilir və budaq cümlə baş cümləyə şərt şəkilçiləri olan (-sa, -sə) şəkilçiləri
ilə bağlanır. Həm də baş cümlədə mübtəda olan əvəzlik işlənməyə də bilər.
Məsələn:
.(آن ﭼﮫ ھﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد )ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
.(ھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﻣﯽ دھﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ )اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ
Fars dlində sintetik tipli mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlələr Azərbaycan dilinə həm mübtəda budaq cümləsi kimi, həm də sadə
cümlə kimi tərcümə oluna bilər.
Bu tip cümlələr Azərbaycan dilinə sadə cümlə kimi tərcümə
olunduqda mübtədası feli sifət tərkibi ilə ifadə olunan cümlələr alınır:
.آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ
Sənin dediyin hər şey (nə ki, sən deyirsən) çox çətin işdir.
.ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ
Yaxşı yaşamaq istəyən hər kəs zəhmət çəkməlidir.
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Leyla Mahmudova
Complex sentences with subordinate subject in
modern persian language
Summary
The article is dedicated to the complex sentences with a subject clause,
which is one of the types of complex sentences with a subordinate clauses in
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modern Persian language. The article points out that there are two types of
subject clauses in modern Persian language: analytic subject clause and
syntetich subject clause.
The analytic subject clause appeares when principal clause douses not
have a subject clause performs this function.
The syntetic subject clause comes with principal clause which has its
own subject but this subject is incomplete and may difficult to be
recognized.
Лейла Махмудова
Разновидности сложноподчиненных предложений с придаточным
предложением подлежащее в современном персидском языке
Резюме
Статья посвящена придаточному предложению подлежащее
который является одним из видов сложноподчиненных предложений в
современном персидском языке. В статье указывается на то что в
современном персидском языке существуют два вида придаточных
предложений подлежащее: аналитический и синтетический.
В аналитическом виде придаточных предложений подлежащее в
главном предложении подлежащее отсутствует и придаточное предложение вступает в роли подлежащего главного предложения.
В синтетическом виде придаточных предложений подлежащее
подлежащее главного предложения выражается местоимениями и
требует уточнения.
Rəyçi: prof.M.Məmmədova
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HOW TO CORRECT LEARNERS’ MISTAKES?
Açar sözlər səhv, düzəliş, öyrənci, müəllim, ifadə, jest, cümlə, istifadə, üz
ifadələri, qrup, dil
Key wordsmistake, correction, learner, teacher, expression, gesture,
sentence, use, facial expressions, group, language
Ключевые словаошибка, коррекция, учащийся, учитель, выражение,
жест, предложение, использование, мимика, группа, язык
We correct learners sometimes when they have made a mistake and we
want to show them that something is wrong. There is a range of correction
strategies and techniques we can use to indicate that there is a mistake and
the ones we choose depend on a number of different factors, for example the
aim of the activity, the age of the learners and the language level of the
learners.
To produce proficient speakers of English, we must offer correction in
the classroom. The most obvious and often-used form tends to be the direct
teacher-to-student type, as in: "You should say, 'Have you ever gone
abroad?' instead of 'Have you ever went abroad?' Remember: go, went,
gone." But this kind of correction proves the least desirable, especially if
used often, because:
1. Teacher-to-student correction creates a teacher-centered classroom.
In other words, students wait until after the activity to receive confirmation
by you on a job well done.
2. Although there are a variety of techniques which encourage
students to notice the language, and which you can employ throughout a
lesson, correction from the teacher prevents students from noticing mistakes;
and students need to notice their mistakes. It can also harm their ability to
analyze why something is wrong.
3. It negatively affects confidence.
4. It lowers retention.
In other words, students aren't used to taking responsibility for the
language they produce. In the real world beyond the classroom, this can
translate into hesitant speakers unsure of their abilities. They likely have
weak language-recognition skills, too.
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It would be oversimplifying to just state that this type of correction has
no place in the classroom, though. It does, especially in the early stages of
the lesson when students first practice the target language. They haven't
become familiar with the new material, so can't yet judge what's right and
what's wrong. They need direct feedback from you. Very low-level students
also benefit from teacher-to-student correction. There's the guarantee that
any correction given will be right, clearly explained, and supported by
examples. But we can offer correction through other techniques as well. In
addition to teacher-to-student correction, consider the following:
1. Self-correction
2. Group correction
3. Student-to-student correction
The remaining course of this article will explore and explain the
positives and negatives of these different types.
Self-correction: In a classroom that focuses on conversation and selfresponsibility, students should correct their English quite frequently. In
doing so, they increasingly notice and correct problem spots, both individual
weak points and ones connected to their native language. For example,
Japanese learners often drop articles (a/an/the) and plural "s," as well as
confuse gender pronouns (he/she). Even higher-level learners have this
problem. But with repeated self-correction, students better remember the
right language and use it... which leads to establishing the right pattern, or
habit... which leads to correct use of the language over time. In addition,
confidence increases with self-correction because students catch and correct
their own mistakes.
Students may correct themselves in the middle of a conversation, such
as, "I goed to... I mean, I went to the shop yesterday." This is obviously
ideal. Although you want to strive for little to no intervention on your part,
students may require a minor prompt. You could raise an eyebrow, for
example, or say, "Excuse me?" This signals a mistake was made, and the
speaker should review and correct what he just said.
Self-correction should take place quickly, hardly affecting the flow of
the conversation. If students correct themselves too much, it can have the
opposite effect. It hinders fluency. You also can't always rely on students to
catch their own mistakes. These may go uncorrected.
positives: encourages recognition of mistakes; builds confidence; aids
retention.
negatives: students may not be able to recognize mistakes; overuse
hinders the flow of conversation.
Group correction: A student doesn't always catch his own mistakes,
though, no matter how skilled he may be. Or perhaps you don't want to
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interrupt an activity. Or maybe you feel as though you have corrected too
much during the lesson already, so teacher-to-student correction is out, too.
Group correction is an alternative, with peers in small groups pointing out
mistakes.
The idea is that groups of students work together to help one another.
Because large groups can prove intimidating, five students or fewer together
end up as ideal. With role-plays, presentations, interviews, debates, or any
other type of group activity, students note mistakes for a feedback session
later. Similarly, one student can sit out, observe the conversation, and jot
down notes. Other students then rotate out to observe as the activity
continues. A correction session follows in which your English learners play
the role of the teacher. Always stress that feedback should be positive, and
that everyone benefits by pointing out and correcting mistakes together!
Group correction has the potential to foster teamwork, as well as a
sense of support in the classroom. Both are important in creating a positive
learning environment where students can feel comfortable experimenting
with the language. It also provides the opportunity for learners to notice
language problems without help or interruption by the teacher.
Unfortunately, this also means that any errors (unfamiliar language, or
language above the class's ability level) will remain uncorrected. As I wrote
in Mistakes, Errors, and Correction, you don't always want to spend time
teaching new material outside the scope of the lesson. Unfortunately, with
group correction, you'll miss opportunities to fine tune your learners'
abilities.
Two final points: stronger students will help weaker students in the
group, yet everyone benefits. Chances are high that other people in the group
made similar mistakes, including the more adept students--just no one
noticed. Hence everyone gets reinforcement of the correct language. Student
talking time also rises, because learners must point out and discuss the
problems.
positives: fosters teamwork and support; stronger students help weaker
students; increases student talk time, as everyone talks about the mistakes.
negatives: students may not catch mistakes; errors (unfamiliar
language, or English not known to be unnatural) will go uncorrected.
Student-to-student correction: This isn't so dissimilar from group
correction. It has many of the same advantages and disadvantages. The
primary difference, though, comes with students working in pairs rather than
groups.
You can use this type of correction in any conversational activity. As
with all conversations, the primary objective is to exchange ideas and/or
information. Assign a secondary objective of listening for, identifying, and
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correcting any mistakes. Students could also work in pairs with a worksheet,
discussing and correcting sentences with mistakes that you have purposely
made. Both encourage high student talk time, and fosters comprehension and
teamwork.
On the negative side, students could miss problems with the language,
or even correct something that doesn't need correction. In group correction,
these problems are less likely, because everyone benefits from more than one
person's knowledge of English. Student-to-student correction also has a
tendency to eat up a lot of time.
positives: encourages high student talk time, comprehension, and
teamwork.
negatives: students might not identify the mistakes, or might try to
correct language that isn't wrong; can be time-consuming.
If any of the techniques for correction get overused, you limit their
effectiveness. In a typical class, some combination of teacher-to-student,
self-correction, and peer-to-peer correction provides the most benefit. It
ensures that you have the chance to point out problems with the language. It
also allows students to build confidence and responsibility through selfcorrection, plus language recognition skills while correcting a partner or a
group member.
Besides these techniques, gestures and facial expressions are useful
when we do not want to interrupt learners, but still want to show them that
they have made a slip. A worried or questioning look from the teacher is
often enough to indicate to learners that there is a problem with what they
have said. As well as using facial expressions, it is possible to use gestures to
indicate different kinds of mistake. One gesture that teachers often use to
remind learners that a past tense is needed to point back over their shoulder.
The gestures that teachers use depend on what is appropriate for their culture
and teaching situation.
Reference
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G.Qurbanova
Öyrəncilərin səhvlərinə düzəliş verilməsi yolları
Xülasə
Məqalə öyrəncinin tədris prosesində dilin istifadəsi zamanı etdiyi
səhvlərin düzəlişindən bəhs edir. Bildiyimiz kimi, xarici dilin öyrənilməsi
çətin və uzunmüddətli bir prosesdir. Bu müddət ərzində öyrənci bir çox
səhvlər edə bilər ki, müəllim bu səhvlərin düzəldilməsində bir neçə üsuldan
istifadə etməlidir. Məqalədə səhvlərin düzəldilməsi dörd əsas üsula əsaslanır.
Onlar: müəllimin tələbənin səhvinə düzəliş verməsi; tələbənin öz səhvinə
özü düzəliş verməsi; qrup şəklində səhvlərin düzəldilməsi və tələbələrin birbirinin səhvlərinə düzəliş verməsi.
Məqalədə öyrəncinin tədris prosesində dilin istifadəsi zamanı etdiyi
səhvlərin düzəlişi haqqında kifayət qədər məlumat verilmişdir. Məqalə
göstərilən məsələ barədə geniş məlumat əldə etmək istəyənlər üçün faydalı
ola bilər.
G.Gurbanova
The ways of correcting learners’ mistakes
Summary
The paper deals with the learners’ mistakes made during the use of
the language in the teaching process. As it is known, learning a foreign
language is difficult and long-term process. During this process a learner
may have a number of mistakes that, a teacher should use some techniques to
correct these mistakes. Learners correcting is based on four main techniques
in the paper. They are: Teacher-to-student correction; self-correction; group
correction; student-to-student correction.
Enough information about the learners’ mistakes made during the use
of the language in the teaching process is given in the paper. The paper may
be useful for those who want to get information about the mentioned issue.
Rəyçi: dos. F.Ə.Hüseynova
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SELECTION AND USE OF TEACHING AIDS
Açar sözlər tədris, müəllim, öyrənci, vəsait, seçmək, istifadə etmək, məqsəd,
dərs, proyektor, interaktiv lövhə, dinləmə
Key wordstraining, teacher, learner, aid, select, use, aim, class, projector,
interactive board, listening
Ключевые слова обучение, учитель, учащийся, пособия, выбирать,
использовать, цель, класс, проектор, интерактивная доска,
прослушивание
Teaching aids are the resources and equipment available to us in the
classroom, as well as the resources we can bring into the classroom. They
include interactive whiteboards, computers, CD players, DVD players and
overhead projectors (OHPs) (i.e. equipment with a light in it that can make
images appear larger on a screen), visual aids (pictures that can help learners
understand), realia and the teacher himself/herself. We select and use aids by
thinking carefully about the aims of a lesson, and then choosing the most
appropriate ones. The followings are some examples of teaching aids and
their aims/purposes.
All these aids can be used for many different purposes. Some
examples of these purposes are given here.
Blackboard/whiteboard
• Writing words and ideas that come up during the lesson
• Drawing or displaying pictures
• Building up ideas in the diagrams, word maps, etc.
• For learners to write answer
• For whole-class compositions
Video recorder
• For information gap tasks (with one learner viewing and one just
listening)
• Viewing without sound and guessing the language
• Pausing and predicting the language (i.e. saying what you think is
coming next)
• With a camera, filming learners’ performance
Overhead projector
• Displaying results of group work
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• Building up information by putting one transparency on top of
another
• Covering up or gradually uncovering parts of the transparency
• Displaying pictures and diagrams on photocopiable transparencies
Computer
• Narrative building with a word processor
• Supplementary materials for course books
• Online language tests
• Using online dictionaries
• Using CD-ROMS
• Online communication (chatting)
• Project work using the Internet
Cassette recorder/CD player
• Presenting new Language laboratory
• Pronunciation practice 3 languages in dialogues and stories
• Giving models for pronunciation practice
• Recording learners’ oral performance
• Listening for pleasure
• Extensive listening
• Monitoring and giving feedback to individual learners
• Developing speaking skills
Other types of teaching aids
Realia are the real objects that we can bring easily into the classroom,
e.g. books, pencils, chairs, etc. They can be used to teach vocabulary, as
prompts for practicing grammatical structures, e.g. You have three books, or
for building dialogues and narratives, for games and quizzes. Realia also
include real texts, such as menus, timetables, leaflets, brochures, etc.
Like realia, flashcards can be used for teaching individual words or as
prompts for practicing grammatical structures.
We can use posters and wallcharts (drawings or graphs that can be put
on the wall of a classroom) to display larger, more detailed pictures, or a
series of pictures telling a story or showing related objects in a lexical set. A
phonemic chart shows the phonemic symbols and the positions in the mouth
where the different sounds are made. The teacher can point at the symbols to
prompt learners to correct their pronunciation. We can also use charts to
display diagrams, prepared drawings and tables of irregular verbs, or to build
up a class dictionary.
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Vocabulary Webs
1. Subordinate Web. A term is to be completed with all or most of its
related items through a vocabulary web. The term is written in an oval or
box in the middle and empty ovals (or other shapes) to make vocabulary
webs are connected to this term. Arrows or lines should be provided to join
the ovals and the term. This will be used to make a web like then example
below. Students can write the terms/words on it.
It includes: 1. The crossword Puzzle Board One big sheet of crossword
puzzles board (70 x 90 cm) on which a block of blank boxes (each of 6 x 6
cm size) are presented, with adhesive devices being attached on the back
side. All boxes in the puzzle sheet are to left empty. 2. Black cards Black
cards of which the size is the same as that of the box or a number of boxes
are to be made, with double-face adhesive tape being attached at the back
side. 3. Separate Letters Five sets of separate letters (A-Z) are to be cut from
the ready-for-use colour letters created through a computer program, or those
available in the market, with a double-face adhesive tape being attached on
the back side of each letter card. Vocal letters can be doubled because more
of them than 8 consonant letters are needed to create words. A box should be
made for each set of letters.
Search Word Puzzles. The search-word puzzles are good for reviewing
vocabulary items. For secondary school students, answering the puzzles
through group competition will be motivating. The pattern of searching can
be horizontal, vertical, diagonal, or 9 combinations of these. If the students
are slow, it will be desirable to provide a clue, for example by using a boldface letter to mark the beginning of a word. But if the students are fast
learners, no clues are needed because these students need bigger challenge.
The absence of the clue makes the challenge bigger and it can be motivating
for them. So the decision whether or not to give a clue depends on the level
of students’ ability.
A medium for the search-word puzzles can be created for classical use.
In this case a big sheet of paper containing a block of blank boxes (each of 6
x 6 cm size) should be made. Sets of separate letters are certainly needed as
in the case of cross-word puzzles. For the key answers, the words should be
written separately in different colors from the puzzles. To help students in
searching for the answers, the words should be related to a certain topic. For
example, if the chosen topic is tourism, the words to be searched include:
tour, tourist, travel agent, guide, book, ticket, hotel, fly, flight, luggage,
baggage, check-in, check-out, depart, arrive, see, see off, and welcome.
The audio material should consist of the following components: (1) an
introductory paragraph, and (2) the reading of the story, (3) the direction of
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the task. The introductory paragraph is to introduce what will be presented,
together with a direction of what the students should do in using materials.
The reading of the story should be done in such a way that the story becomes
lively, with clear yet natural intonation. The direction of the task should tell
what the students should do after listening.
Some key concepts in selecting and using teaching aids
1. Prepare aids in advance to make sure that lesson procedures match
the aims. You can also save aids, such as charts, flashcards, and
transparencies for the overhead projector and reuse them in future lessons.
2. Make sure that you check any equipment before the lesson. Use the
counters on cassette recorders and video recorders to make a note of where
recordings to begin, so the place can be easily found when rewind it.
3. If you use computers or the language laboratory, advance
preparation is essential. You need to plan all your instructions very carefully,
as well as the sequence of activities for the lesson.
4. Use a variety of teaching aids that will help: a. maintain the interest
of students b. involve various sensory channels such as seeing, hearing, or
touching so that learning takes place, and c. create a change of pace in the
lesson.
5. In deciding what teaching aids should be selected and used, consider
the following:
a. the interest, ability, proficiency level and socio-cultural background
of your students,
b. the number of students (small or big class)
c. the size of the classroom, d. the content of the lesson to be taught,
and e. the availability, cost, and effectiveness of the media
Reference
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2011.
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G.Cümşüdova
Tədris vəsaitlərinin seçilməsi və istifadəsi
Xülasə
Məqalə tədris vəsaitlərinin seçilməsi və istifadəsindən bəhs edir. Tədris
vəsaitlərinin düzgün seçilməsi və istifadəsi dilin səmərəli tədrisində və
öyrənilməsində əsas faktorlardan biridir. Dərsin məqsədi diqqətlə
düşünülərək bu vəsaitlər seçilir və sonra ən uyğun olanları seçilib, istifadə
olunur. Bütün bu vəsaitlər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur.
Məqalədə tədris prosesində istifadə olunan əsas vəsaitlərin rolu haqqında bir
sıra bilgilər verilməklə yanaşı, onların ayrı-ayrılıqda tədris prosesində necə
istifadəsi haqqında da müəyyən məlumat verilmişdir.
Məqalədə tədris vəsaitlərinin seçilməsi və istifadəsi haqqında kifayət
qədər məlumat verilmişdir. Məqalə göstərilən məsələ barədə geniş məlumat
əldə etmək istəyənlər üçün faydalı ola bilər.
G.Jumshudova
Selection and use of teaching aids
Summary
The paper deals with selection and use of teaching aids. Correct
selection and use of training aids are the main keys in the effective teaching
and learning of the language. We select and use aids by thinking carefully
about the aims of a lesson, and then choosing the most appropriate ones. All
these aids can be used for many different purposes. Besides some
information about the role of the aids used in the teaching process, some
ways of their use are also shown in the paper.
Enough information about selection and use of teaching aids is given in
the paper. The paper may be useful for those who want to get information
about the mentioned issue.
Rəyçi: dos. G.B.Əhmədova
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NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN İCTİMAİ ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, mükəmməl nitq, dilin estetikası, nitqin
dinamikası, üslublar, nitq normaları və s.
Ключевые слова: культура речи,совершенствование речи,эстетика
языка,динамика речи,нормы речи и т.д.
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Gözəl, rəvan dil, ifadəli, emosional və təsirli nitq təkcə o nitqlə danışanın deyil, həm də o nitqi dinləyənin, eləcə də daha geniş auditoriyanın estetik
baxımdan inkişafı üçün mühüm amil hesab edilə bilər. Nitqin mükəmməlliyi
həm ümumilikdə dilin potensial imkanları, həm də o dildə danışan fərdlərin
intellektual səviyyəsi ilə bağlı olur. Nitq cəmiyyətdə, sosial-siyasi, mədəni
mühitdə formalaşır və tətbiq olunur. Buna görə də nitq həm də ictimai, yəni
cəmiyyət hadisəsidir. Mükəmməl nitq formalaşdırma məsələsi ilk növbədə
təhsil, elm sahəsinin praktik təlim obyektidir. “Avropanın əksər ölkələrində
orta məktəb proqramlarına daxil edilən “Nitq mədəniyyəti” fənni nəticədə
xalqın səlis və rəvan danışmasına, hər kəsin öz fikirlərini çətinlik çəkmədən
ifadə etməsinə gətirib çıxarır. Bu qədər zəngin lüğət tərkibinə və leksik imkanlara malik Azərbaycan dilində bəzən fikirlərin ifadəsi zamanı rastlaşdığımız xoşagəlməz hallar, fikir büdrəmələri, yersiz təkrarlar, lazımsız ifadələr və s. hər bir ziyalını narahat edir. Digər tərəfdən, bu gün gözəl Azərbaycan dilinin imkanlarından məharətlə yararlanıb fikirlərini dürüst və ifadəli çatdıran, cəlbedici nitqi ilə auditoriyanı valeh edib özünə bağlayan istedadlı natiqlər vardır. Belə təcrübələrin yayılması, həmin nümunələrin timsalında daha yaxşı danışıq vərdişlərinin kütləviləşdirilməsi universitet auditoriyalarından keçir. Ali məktəblərdə, hətta orta məktəblərdə nitq mədəniyyəti
vərdişlərinin aşılanması, gənclərə düzgün və səviyyəli danışıq qaydalarının
öyrədilməsi günün tələbinə çevrilib. Klassik ritorikanın banisi hesab edilən
Aristotelin dediyi - “şair və rəssamdan fərqli olaraq natiq doğulmurlar, bilik,
ağıl və təcrübə hər kəsi natiq edə bilər”,- kimi dəyərli fikirləri nəzərə alsaq,
onda fənnin geniş tədrisi mübahisəsizdir”. [1]
Antik yunan, eləcə də şərq xalqları mədəniyyəti tarixində elmin, təhsilin inkişafı, bütövlükdə şəxsiyyətin formalaşması, kamilləşməsi üçün qarşıya qoyulan tələblərdən biri də mükəmməl nitq mədəniyyətinə sahiblənmək
problemi idi. N.Gəncəvidən üzü bu yana klassik ədəbiyyatımız, daha sonra
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maarifçilik zamanında XIX əsr maarifçi-realist ədiblərimiz aydın və savadlı
nitqə malik olmanın üstünlüklərini xüsusilə vurğulamışlar. Əxlaqi-didaktik
mənbələrin böyük əksəriyyətində bəlağətli və elmli nitqin milli düşüncənin
inkişafına əhəmiyyətli təsirindən söz açılır. “XIX əsrin ikinci yarısında və
XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaradan şair, rəssam, musiqişünas, xəttat,
naqqaş, maarifçi, pedaqoq kimi tanınan M.M.Nəvvabın söz, sözün qüdrəti,
danışıq mədəniyyəti haqda bir çox fikirləri, nəsihətləri olmuşdur ki, bunlar
bugünkü dəyərlər baxımından qiymətlidir, əhəmiyyətlidir. Onun “Nəsihətnamə”sindən (beş yüz nəsihət) danışıqla, mədəni nitqlə bağlı verilmiş bir neçə
nəsihəti nümunə göstərək: bacardıqca qısa və mənalı danış, əks halda
danışmasan yaxşıdır; sözü deyən vaxt fikrini düzgün ifadə et, bişirilməmiş
söz danışma; danışarkən tez özündən çıxmaq axmaqlığın nişanəsidir; sözü
çox uzadıb təkrar etmə ki, avamlığa dəlalət edər; səndən bir söz soruşmasalar
demə; o adam ki, sənin nəsihətini eşitmir, nəsihət etmə; məclisdə öz
qədərindən artıq danışma, yoldaşlara da fürsət ver; məclis əhli xahiş etsə,
danışa bilərsən və s.” [2,23]
Ünsiyyətin işarələr mexanizmi hesab edilən dil həm də nitq inkişafının
tempi ilə tənzimlənir. Dilin canlılığı, funksionallığı, onun leksik fondunun
işləkliyi, fəallığı ədəbi-bədii, publisistik, elmi üslubda yazılan əsərlərlə
yanaşı həm də nitq prosesində formalaşır, xüsusi səciyyə qazanır. Aydındır
ki, millət kimi mövcudluğun, yaşamanın əsas şərtlərindən biri, bəlkə də
birincisi dil faktı ilə əlaqədardır. Dilin dinamikası, fonetik, leksik, qrammatik
və s. aspektdən cilalanması da həmin dilin nitqlə əlaqəsi nüansında
tənzimlənir. Dil nitq üçün baza, mənbə olsa da, o öz ifadəsini, əksini məhz
nitqdə tapır. Nitq vasitəsilə öz potensiyasını reallaşdırır. “Nitq mədəniyyəti
tətbiqi dilçilik sahəsi olub, hər hansı konkret bir dilin orfoepik, orfoqrafik,
leksik, qrammatik, üslubi və s. normalarını müəyyənləşdirən nəzəri axtarışlar
və təcrübi tədbirlər kompleksidir”. [3,194]
Eradan əvvəl Qədim Çində, Misirdə, Hindistanda, Ərəbistanda, Babilistanda və başqa ölkələrdə filosof natiqlər yetişmişdir. Yunanıstan isə
natiqlər diyarı bir məmləkət kimi bu ölkərər arasında xüsusilə seçilir. Onu da
qeyd edək ki, natiqlik elminin də inkişafı digər mühüm elmlərdə olduğu kimi
iqtisadi, sosial, mədəni inkişafla daha çox əlaqəli olur. Bu baxımdan qədim
Yunanıstanda ictimai-siyasi sahələrdə baş verən mübarizələr, iqtisadiyyatdakı irəliləyiş, elmi tərəqqi, filosofların get-gedə çoxalması və onların
nəzəri məktəblərinin yaradılması Afina şəhər dövlətində natiqlik sənətini
inkişaf etdirdi.Antik Yunan natiqlik sənətində təkamül və praktik maarifləndirmə sahəsində ən böyük xidmətlər məhz Aristotelin adı ilə bağlı
olmuşdur. Onun “Ritorika” əsəri natiqlik sənətinin bir elm kimi əhəmiyyətini
isbat etmişdir. Bu əsərdə nitq inkişafının nəzəri-estetik əsasları işlənib
hazırlanmışdır. Nitqin üslubu, orfoepiya qaydaları, estetik təsirlilik şərtləri,
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ifadəlilik, obrazlılıq əlamətləri geniş şəkildə şərh edilmişdir. “Ritorika” əsəri
üç hissədən ibarətdir: a) Nitqin tərtibi prinsipi; b) Natiq üçün lazım olan
şəxsi keyfiyyət və qabiliyyət; c) Nitqin texnikası, vasitələri və priyomları.
Aristotel nitqin üsluba, məqsədə və şəraitə uyğun qurulmasına daha çox fikir
verir və göstərirdi ki, üslubun əsas mahiyyəti onun aydınlığı ilə bağlıdır.
Üslub nitqin predmetinə uyğun olmalıdır. Aristotel natiqin məharətinin beş
cəhətini xüsusi qeyd edirdi. 1. Materialın icadı və onun hazırlanması. 2.
Planın tərtibi. Materialın plan üzrə müvafiq formaya salınması. 3. Həmin
materialın öyrənilməsi və yadda saxlanılması. 4. Materialın şifahi şərhinin
ədəbi-üslubi cəhətdən işlənməsi. 5.Nitqin söylənilməsi, orfoepiya (ədəbi
tələffüz), intonasiya, emosiya və s. məsələlərin nəzərə alınması və onlara
əməl olunması.
[4,123] Ali məktəblərdə “Nitq mədəniyyəti” fənninin tədrisi həm də
gənclərdə danışıq etikası, mədəni nitq kimi mühüm xüsusiyyətlər formalaşdırır. Gələcəkdə həyatın müxtəlif sahələrində mütəxəssis kimi fəaliyyət
göstərəcək bu insanların şəxsiyyət kimi inkişafında nitq mədəniyyətinə
yiyələnmə vacibliyi danılmazdır.İctimai-siyasi, akademik natiqlik, din,
hüquq idarələrində və diplomatik sahələrdə çalışan mütəxəssislərə xas xüsusi
natiqlik məktəbi formalaşdırmaq işi tədris prosesində ələlxus nəzərə alınır.
Nitqin milli səciyyəsi, şifahi və yazılı nitq spesifikası, monoloq, dioloq,
poliloq danışıq üslubları nitq mədəniyyəti fənninin tədrisi zamanı xüsusilə
diqqəti cəlb edən mövzular kimi öyrənilir. Mədəni nitqin nəzəriyyəsi
dəyişməz qanunlardan ibarət deyil. Elmin, texnikanın inkişafı, dünyaya
inteqrasiyamız, beynəlxalq əlaqələr və s. bu kimi obyektiv səbəblər əsas
verir ki, nitq mədəniyyəti aşılayan, öyrədən fənnin nəzəri qanunları
mütəmadi olaraq dəyişsin, cilalabsın. Eyni zamanda, norma və normalaşma,
nitq normalarının parametrləri və s. məsələlər də bu fənnin mühüm mövzularındandır. Normaların (fonetik, leksik, qrammatik) formalaşma tarixinə
diqqət yetirəndə məlum olur ki, ədəbi dil və nitq normaları müasir
Azərbaycan dilinin daima inkişafda olan və fundamental əsaslar üzərində
mövcud olduğunu isbat edir.
Lakin bu gün nitq mədəniyyətinin yalnız ali məktəblərdə deyil, başqa
sahələrdə, xüsusən mətbuatda, kütlvi informasiya vasitələri arenasında da
inkişafı, tənzimlənməsi məsələsi problem kimi aktual olmalıdır. Təəssüf ki,
nitq mədəniyyətinin möhkəmləndirilməsi, inkişafı üçün əsas, praktik baza
olan bədii, elmi, eləcə də tərcümə ədəbiyyatı sahəsində xeyli problemlər var.
Normaların kobud şəkildə pozulması nitqin korlanmasına, bəsitləşməsinə
gətirib çıxarır. Çünki danışıq etikasının normalara dayanma ənənəsi var.
Təsadüfi deyil ki, ifadəli danışıq, düzgün yazı vərdişlərinin mümkünlüyü də
nitq mədəniyyəti və üslubiyyat kimi tarixi kateqoriyaların bir elm kimi
mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Dilin müxtəlif elementləri mətndə məhz
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normalara tabe olaraq cəmləşməli, kompleks sistemlilik əsasında qurulmalıdır. Düzgünlük, dəqiqlik, məntiqilik, ardıcıllıq və estetiklik üslubi
normaların kriteriyası kimi daima gözlənilməlidir. Bütün bu proseslərdə dilin
funksional imkanları da nəzərə alınır. Fonetik, leksik, onomastik, frazeoloji,
morfoloji və sintaktik baxımdan potensial imkanlar və ya imkansızlıqlar
dilin mövcud vəziyyətini də göstərir. Yəni, dil vahidlərinin üslubi imkanları
reallıqda nəzərə alınmalı, praktikada düzgün tətbiq olunmalıdır.Üslubi
fonetika (səslərin uzanması, qısalması, alliterasiya, assonans, samit səslərin
təkrarı, cingiltiləşmə, karlaşma, vurğu, heca, ahəng qanunu və s.), üslubi
leksika (ümumişlək sözlər, dialekt sözləri, terminoloji leksika, emosional –
ekspressiv leksika, məişət leksikası, jarqonlar, neologizmlər və s.) məsələləri
adətən bədii əsərlərin dili təhlil edilərkən xüsusi tədqiqat prinsipləri kimi
əsas götürülür.Məlumdur ki, Azərbaycan ədəbi dilinin üslubi baxımdan
formalaşması prosesi XIII-XV əsrlərə təsadüf edir. Xalq danışıq dilinin və
kitab üslubunun nitq mədəniyyətinin formalaşması prosesinə təsiri tarixini
düzgün analiz edəndə aydın olur ki, bu mədəniyyətin – danışıq estetikası
mədəniyyətinin yaşı daha qədimlərə gedib çıxır. Lakin bizim dilçilik
ədəbiyyatında bu tədqiqatın yaşı çox uzağa getmədiyi üçün dəqiq söz demək
də çətin olur. Dil və nitqin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənərkən ən qədim ədəbimədəni mənbələrə əsaslanma faktı dünya filoloji fikir tarixində də öz əksini
tapıb.İsveçrə dilçisi məşhur F.de Sössürün “Ümumi dilçilik kursu” adlı
əsərində dil və nitqin oxşar və fərqli cəhətləri ilk dəfə ətraflı şəkildə şərh
olunmuşdur. O, dil və nitqi iki müxtəlif hadisə hesab etmiş, göstərmişdir ki,
dil qrammatik sistem və lüğət tərkibindən, yəni dil vahidlərindən, nitq həmin
vahidlərdən ünsiyyət məqsədilə istifadədir. Nitq fərdi danışıq və eşitmə
faktorlarından ibarətdir. Sonralar bu tezislə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr
meydana gəlmiş, fikirlər söylənilmişdir. Bu fikirlər nəticə etibarilə belə
ümumiləşdirilmişdir ki, dil və nitq fərqli kateqoriyalar olsa da, bu iki anlayış
bir-birinə bağlıdır, bir-biri ilə dialektik vəhdətdədir. Dilin funksiyaları
(məlumatvermə, ünsiyyət, təsirgöstərmə) nitqin də funksiyalarıdır. Dil nitqin
hesabına, nitq də dilin hesabına zənginləşər. Dil nitqdə fəaliyyət göstərir.
Nitqdən təcrid olunanda o mücərrəd bir mahiyyət daşıyır, ünsiyyət, anlama
üçün yararsız olur. Nitq ünsiyyət prosesi olduğundan nitq və dil arasındakı
qarşılıqlı əlaqələr bu prosesdə baş verir. [2, 99] Təsadüfi deyil ki, dil ilə
nitqin funksiyası tam eyni səciyyə daşımır. Məsələn, dil daha çox
kommunikativ, yaşadıcı, tarixi və intellektual, elmi yanaşma səciyyəli ola
bilirsə, nitq ümumiləşdirmələr apararaq bütün bu təcrübələri yayır və daha
çox ictimai təfəkkürə həmin dil materialları ilə təsir göstərə bilir.
Nitq mədəniyyətinə yiyələnmə fərdlərin deyil, ümumilikdə cəmiyyətin təkamül prosesinə təsir edir. Deməli, nitq mədəniyyəti həm də ictimai
əhəmiyyəti olan gərəkli bir elm, mədəniyyət faktıdır.
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Исмат Агаев
Общественная значимость речевой культуры
Резюме
В статье отмечается, что совершенствование речи зависит как от
потенциальных воэможностей языка, так и от интеллектуального уровня говорящего. Речь формируется в социально-политической, культурной среде общества. Поэтому речь - это общественное явление.
Совершенствование речи, в первую очередь,объект практического
обучения в сфере обраэования и науки. Но в настоящее время развитие
культуры речи должно быть актуальной проблемой не только в высших
учебных заведениях, но и в других областях,особенно в печати, в
средствах массовой информации. К сожалению, в области художественной,научной,переводческой литературы,которая является практической базой формирования и развития речи, есть немало проблем.
Грубые нарушения норм речи приводят к примитивности речи,так как
существуют традиции установившихся норм разговорной речи.
The public significance of speech culture

Ismat Agayev

Summary
İt deals with the article as a whole language of excellence depends on
not only the credibility of speech but also an intellectual level that is
associated with individuals who speak languages. Speech is formed and
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applied in social , political and cultural environment. Therefore speech is a
public comunity event.
The subject matter of the formation excellence speech in science and
education first of all is practical and training.
But speech culture must be urgent as a topical problem not only in high
schools but also in other spheres , particulary in press in press and in the
issue of regulation of the media
İt is pity that thera are many problems in the fields of translation as
well as in scientific literature , fictions the main practical base for the
devolepment and strenghen of a culture of speech.
The gross violation of the norms of speech leads to deterioration and
becoming simpler of speech. Because speech ethics has its own traditional
ethitics standard norms.
Rəyçi: İsmayıl Kazımov
Professor
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CUSTOMER CARE ONLINE
Açar sözlər: internet, biznes, plan, rabitə, müştərilər, təəssürat, stil, səhifə
Key words: internet, business, layout, communication, customer,
impression, style, page
Ключевые слова: интернет, бизнес, план, общение, клиент,
впечатление, стиль, страница
Most companies are realizing that positive action is needed to make
customer satisfaction their prime aim. If companies are to fight the
increasing battle over competition, it is essential to make sure that the quality
of the product or service is not only satisfactory but exceptional. The speed
with which we are working these days, due to the Internet and email, has
made this even more important. What do we mean? We mean the way we
write will help us to create and enhance the corporate image of your
organization.
In this article we’ll take a look at this essential point.
Why is today’s customer care different? Today’s companies need to
place great emphasis on marketing communications as well as providing
quality customer care and aftercare so that they retain their customers in the
long term. There are many more reasons why quality customer care is
important today:
 Increased competition
 Product similarity
 Better informed customers
 Customer’s willingness to pay for value
 Rising expectations for improved support
 Everyone wants everything yesterday
The ultimate goal of successful customer care is to increase your
company’s market share by increasing your customer’s satisfaction. All
members of staff have aresponsibility to help achieve this aim.
Yesterday’ customer care was:
Best price
Satisfaction
Get the job done
Competence
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Today’s customer care is:
Best quality
Exceed expectations
Get the job done promptly
Relationship-building, caring
In today’s competitive business world, it is more important to pay
attention to high communication standards. It is essential the constant
advances in technology should help us to improve and enhance our business
communications. If the organisation where you work is to survive in
business today, your aim should be to exceed customer’s expectations, even
when their expectations continue to rise.
Internet use is increasing constantly. There has been a more singular
and spectacular opportunity for you to use the Internet to enhance your sales
and service to your customers. Every time we want to make a good
impression when we meet someone. And we must be sure we look good. If
we want our documents to make a good impression, consistent presentation
will certainly go a long way to help.
The phenomenal growth of the World Wide Web has brought about a
totally new environment as far as customer relations are concerned. When a
customer goes looking on the web for a specific product or service, there are
literally hundreds of options to choose from. Our printed stationery should
be of good quality, especially when being used for sending to external
contacts. Quite simply, customers will go to the companies who have
websites clearly offering the best service, the most integrated e-commerce
package and exceptional after-sales service.
Let’s take a brief look at what our customers expect from us in this
electronic world, and how we can make the most of the Internet to maximize
its potential. The paper our organization, for example, university, uses for its
printed correspondence will express the personality of our company. We
have to demonstrate obligatory
• The company’s name
• The full postal address
• Contact numbers-telephone, fax, email address
• The URL or website address
• Registered office
Here are some general principles to follow to ensure our online
activities that are customer-friendly and web-wise. It is of great value to be
easy to find online. Visibility is essential on the Internet, so make sure
people can find you. Here are a few essentials
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here.



Get listing in search engines. Web marketing experts can help you

 Link up with other sites. Create online relationships with other sites
that may have aq similar audience to yours.
 Send out a press release announcing your website in the local and
national press as well as in any trade-specific publications.
It is of great importance to ensure a visual appeal.
When choosing packaging for a new product you always make sure it
looks attractive and appealing. Similarly we must ensure that we present our
company appropriately online. Give browsers a good first impression so that
they keep coming back for more.
It is of great value to ensure simple site navigation.
We are generally impatient-we want to find things quickly and easily.
We will help ourselves as well as our customers by making sure site section
names are clearly identified, and give clear descriptions of links. Check your
links carefully to make sure they are not broken.
We should notice that
 There is no closing section or signature should make this quite
obvious.
 A continuation page should contain at least three or four of typing
as well as the usual closing section.
 We have to start a new page with a new paragraph.
 We must include lots of links: include an email link on every page
so that’s easy for everyone to contact us immediately
 We must offer something extra: links to relevant articles providing
further information about our university, frequently asked questions built up
from experience and updated regularly, contact information and comments
so that customers can send you a message easily. Include details of
telephone, fax and mail address too.
 Freebies-ask visitors to fill in a form so that they receive something
for nothing. This is a good way to collect valuable data.
It is of great importance to send a regular e-newsletter. Email
marketing is probably the most measurable, most effective direct marketing
ever. There are many software programs available that will help us set up a
database, create a message template and then work with us to craft an
effective email communication.

330

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Literature
1. Storch N. Collaborating writing: Product, process, and students’
reflections, 2005.
2. American Accent Training. Grammar. 2007.
3. Write English Right, 2007.
4. Rajab H. Developing Speaking and Writing Skills of L1 Arabic EFL
Learners, 2013.
5. Spack R. Guidelines: A cross-cultural writing text. Cambridge University
Press, 2009.
6. Lee S. Teaching EFL. Writing. Journal of National Taipei Teaching
College, 2003.
İnternet vasitəsilə müştəri ilə ünsiyyət

T.Mehdiyeva

Xülasə
Şirkətlərin əksəriyyəti başa düşürlər ki, lazım olan müsbət hərəkət
etmək üçün onların əsas məqsədi müştəriləri razı salmaqdır. Əgər şirkət
rəqibləri ilə mübarizə aparacaqlarsa, əmin olmaq lazımdır ki, məhsul və ya
xidmətin keyfiyyəti yalnız qənaətbəxş deyil, hətta daha yaxşıdır. Bu
günlərdə gördüyümüz işin sürəti electron-poçt sayəsində qarşıya qoyulan
vəzifələrə nail olmaq üçün daha mühümdür. Bu halda nəyi nəzərdə tuturuq?
Onu nəzərdə tuturuq ki, ünsiyyətin sürəti bizə təşkilatın koperativ inicini
yaratmağa və gücləndirməyə kömək edir. Məqalədə bu əsas məsələyə
baxılır.
Bu gün şirkətlər öz müştərilərinə uzunmüddətli perspektivdə saxlamaq
üçün marketinq ünsiyyəti, eləcə də xidmətin keyfiyyətinin təmin olunmasına
böyük diqqət yetirməlidirlər. Müştəri xidmətinin keyfiyyətinin önəmli
olması üçün bir çox səbəbləri var.
Xüsusilə də daimi və yeni müştərilərlə yazışmada sənədlərin düzgün
tərtibatı çox vacibdir. Bu məqalə biznes sahəsində fəaliyyət göstərənlər üçün
çox faydalıdır.
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Общение с клиентом через интернет

Т.Мехтиева

Резюме
Большинство компаний понимают, что необходимы позитивные меры, чтобы сделать удовлетворенность клиентов их главной
целью. Если компании будут бороться с конкурентами. В битве за
конкуренцию необходимо убедиться, что качество продукта или услуг
не только удовлетворительно, но даже лучше. Скорость, с которой мы
работаем в эти дни, благодаря Интернету и электронной почте, стала
еще более важной для достижения поставленных задач. Что мы имеем в
виду? Мы имеем в виду то, как она-скорость общения - поможет нам
создать и укрепить корпоративный имидж организации.
В этой статье мы рассматриваем этот важный момент.
Сегодня компаниям необходимо уделять большое внимание
маркетинговым коммуникациям, а также обеспечению качественного
обслуживания клиентов, чтобы было возможно сохранить своих
клиентов в долгосрочной перспективе. Есть много причин, почему
качество обслуживания клиентов сегодня важно. Особенно важно
правильное оформление документации и писем в общении с
постоянными и новыми клиентами. Данная статья очень полезна для
чтения всем, кто учится в области бизнеса.
В сегодняшнем конкурентном мире бизнеса, важно обратить
внимание на высокие стандарты общения. Постоянный прогресс в
технологии должен помочь нам улучшить и расширить наше бизнесобщение. Если организация, где вы работаете, старается выжить в
современном бизнесе, вашей целью должно быть удовлетворение
потребностей клиента. Необходимо иметь ввиду, что ожидания клиента
продолжают расти.
Данная статья интересна учащимся университетов, изучающих
английский язык на профессиональном уровне, особенно в сфере
экономики.
Rəyçi: dosent F.Ə.Hüseynova
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NAİLƏ QULİYEVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
PREFİKSLƏR VASİTƏSİLƏ YENİ SÖZLƏRİN
YARANMASI PROSESİ
Açar sözlər dil, şəkilçi, suffiks, prefiks, sözdüzəltmə, lüğət, nitq hissəsi,
məna, alınma, orijinal
Key wordslanguage, suffix, prefix, word formation, vocabulary, parts of
speech, meaning, borrowed, original
Ключевые слова язык, суффикс, префикс, словообразование, лексика,
части речи, значение, заимствованные, оригинальные
Dünya dillərində sözdüzəldici şəkilçilər əlavə olduqları yerə əsasən
prefiks, infiks və suffiks olmaqla 3 yerə bölünür. İngilis dilində də əlavə
olunduğu yerə əsasən sözdüzəldici şəkilçilərin 3 növü var: prefiks, infiks və
suffikslər. Adından da göründüyü kimi, prefikslər sözlərin əvvəlinə,
suffikslər sonuna, infikslər qeyri-məhsuldar şəkilçilər olub, sözdüzəldici
şəkilçilər vasitəsilə yeni sözlərin yaranmasında demək olar ki, istifadə
olunmurlar. Suffikslər və prefikslər isə ingilis dilinin söz yaradıcılığında çox
böyük əhəmiyyət malik olub, ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsində böyük rol oynayır.
Elmi ədəbiyyatda prefikslərlə bağlı bir sıra təriflər və fikirlər irəli
sürülüb. Sözsüz ki, onların arasında ya yekdilliklə hamı tərəfindən qəbul
olunan və ya da mübahisələrə səbəb olan fikirlər də mövcuddur. Belə ki, H.
Marçand prefiksə aşağıdakı tərif verib: “Prefikslər sərbəst morfemlərin
əvvəlinə əlavə olunan bağlı morfemlərdir”.
Müasir ingilis dilində mövcud olan prefikslərlə bağlı tədqiqat aparmış
K.V.Piottux isə prefikslərə belə bir tərif vermişdir: “Prefiks dedikdə
sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə sözdüzəltmə prosesi zamanı ən son olaraq
sərbəst söz kökünə əlavə olunan və əlavə olunduğu sözün leksik mənasını
dəyişən ön morfemlər başa düşülür”.
Hər iki tərifdə prefiks, haqlı olaraq, sərbəst şəkildə istifadə oluna
bilməyən sərbəst söz köklərinə əlavə olunan morfem kimi verilir. Lakin
K.V.Piottuxun tərifində diqqəti çəkən digər bir hal, yanlış olaraq,
prefikslərin sözlərə şəkilçilər vasitəsilə söz düzəltmənin ən son mərhələsində
əlavə olunması fikridir. Bu fikirlə heç cür razılaşmaq olmaz. Belə ki, burdan
belə çıxır ki, əgər “dissementation” sözünü götürüb təhlil etsək “-dis”
şəkilçisini prefiks adlandıra bilmərik. Çünki “-dis” şəkilçisi “semante”
sözünə “-tion” suffiksindən sonra deyil, əvvəl əlavə olunub.
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Bəzi müəlliflər belə hesab edirlər ki, suffikslərlə prefikslər arasındakı
fərq təkcə onların sözə artırıldıqları yerdə yox, həm də əlavə olunduqları
sözdən başqa nitq hissəsi yaradıb, yarada bilməmək qabiliyyətindəndir. Belə
ki, suffikslər əlavə olunduqları nitq hissəsindən həm yeni, həm də tamam
fərqli qrammatik kateqoriyaların daşıyıcısı olan bir nitq hissəsi yarada
bilərlər.
Prefikslərin təsnifatı ilə bağlı fikirlər mövcuddur. Belə ki, O.D.Meşkov
tərəfindən prefikslərin aşağıdakı təsnifi verilir:
1) əsl ingilis mənşəli prefikslər və alınma prefikslər
2) bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi düzəldə bilən və ya bir nitq
hissəsindən başqa nitq hissəsi düzəldə bilməyən prefikslər
3) inkarlıq bildirən və inkarlıq bildirməyən prefikslər
4) təkvalentli və çoxvalentli prefikslər
İngilis dilində mövcud olan əsil mənşəli prefikslər sayca alınma
prefikslərdən azdır. Belə ki, ingilis dilində müxtəlif dövrlərdə başlıca olaraq
latın, yunan və fransız dilindən alınma çoxlu sayda prefiks mövcuddur. “The
Random House Dictionary of the English language” (N.Y. 1967) ingilis
dilində mövcud olan alınma prefikslərin aşağıdakı siyahısını təqdim edir: -a,
- anti, -arch, - bi, -circum, -cis, -co, -contra, -counter, -de, -demi, -dis, -en, ept, -ex, -extra, -hemi, -hyper, -hypo, -in, -inter, -intro, -mal, -meso, -meta, mono, -non, -pan, -pantro, -para, -peri, -poly, -post, -pre, -pro, -proto, -re, retro, -semi, -sub, -super, -sur, -syn, -trans, -tri, -ultra, -uni, -vice.
Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, O.D.Meşkov prefiksləri valentlik
baxımından da 2 qrupa bölür: təkvalentli və çoxvalentli prefikslər. Bəs
prefikslərin valentliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Prefikslərin valentliyi
dedikdə onların neçə dənə nitq hissəsi ilə birgə işlənə bilmək qabiliyyəti
nəzərdə tutulur. Belə ki, bəzi prefikslər yalnız bir nitq hissəsinə əlavə olunub
ondan yeni sözlər düzəldə bilər, bəziləri isə iki və daha artıq nitq hissəsinə
əlavə olunub onlardan yeni mənalı sözlər düzəltmək qabiliyyətinə malikdir.
Birinci hala aid prefikslər təkvalentli, ikinci hala aid prefikslər isə
çoxvalentli prefikslər adlanır.
Birvalentli prefikslərə aşağıdakıları misal göstərmək olar: -arch, -hemi,
-cis, -pan, -per. Çünki bütün hallarda “arch+N, hemi+N, cis+A, pan +A, per
+N” şəklində işlənir. Məsələn: archenemy- yağı düşmən, archfiend –şeytan,
hemisphere – yarımkürə, hemistich – yarımbənd, cisatlantic – Atlantik
okeanının Avropa hissəsində yerləşən, cisalpine – Alp dağlarının şimal
hissəsində yerləşən, pan – American – pan-Amerikan, panchromaticpanxromatik, perforce-lazım olduqda, perchance – təsadüfən və s.
Çoxvalentli prefikslərə isə, aşağıdakıları misal göstərmək olar: -dis, non, -mis və s. Çünki dis +V, to dislike, to disapprove, to disarrange; dis +N,
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to dismember, to dishonour; non +N, non-agression-hücum etməmə, nonresistance-müqavimət göstərməmə, non-fulfilment-yerinə yetirməmə;
non+A, nonalcocholic – spirtsiz, nonchalant – etinasız, noncommital-qeyrimüəyyən; mis+N, mistrust- etibarsızlıq, misdeal-səhv ötürmə, misconductpis davranış; mis+V, to misundertsand-səhv başa düşmək, to misbehaveözünü pis aparmaq; a+N, atheist-allahsız, achondrite – axondrit, assymetry –
asimmetriya şəklində işlənir; a+A anhydrous – tərkibində su olmayan;
acotyledonous – ləpəsiz bitkilər və s.
Bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi yaratmaq qabiliyyətindən asılı
olaraq prefikslər 2 qrupa bölünürlər: Bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi
yarada bilən və bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi yarad bilməyən
prefikslər.
O.D.Meşkov ingilis dilində mövcud olan prefiksləri 2 qrupa bölür.
1) bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi yaradan: Pref+N=V, to
dismember-tərkib hissələrinə ayırmaq, to dishonour-adını ləkələmək;
Pref+A=V, to disbale-əl-qolunu bağlamaq, to denude-məhrum etmək;
Pref+N=A, non-smoker – siqaret çəkməyən, non-conductor- cərəyan
keçirməyən; Pref+N=Adv, abed-yataqda, afield-sahədə, perforce-lazım
olduqda, overnight-bütün gecəni; Pref+V=St, awake-oyaq, asleep-yuxuda.
2) bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsi yaratmayan: Pref+N=N, noninterference – qarışmama, atheist-allahsız, achondrite-axondrit; Pref+A=A,
non-commital-qeyri-müəyyən, unwealthy-kasıb, invisible-gözə görünməz,
achromatic-rəngsiz; Pref + V = V, to decode-şifrəni açmaq, to denitrifyazotsuzlaşdırmaq, tərkibindən azotu çıxarmaq; to decarbonize-tərkibindən
karbonu çıxartmaq; to unbutton-düyməni açmaq, to unfold-açmaq, to dislikexoşlamamaq, to disbelieve-inanmamaq, to diapprove-bəyənməmək, to
miscount- səhv hesablamaq, to misstate-yalnış bəyanat vermək, to mistrustinanmamaq.
V. K. Şkarupin İngilis dilində mövcud olan prefıksləri eyni adlı 2 qrupa
bölməklə yanaşı İngilis dilində mövcud olan 25 bir nitq hissəsindən başqa
nitq hissəsi yarada bilən prefıkslərin özünü də 2 qrupa bölür:
• substantivləşmiş və adyektivləşmiş söz köklərindən fel düzəldən
prefıkslər: be-, de-, dis-, en-/in-, inter-, out-, over-, re-, un-.
• substantivləşmiş söz köklərindən, söz birləşmələrindən və feli
sifətlərdən sifət düzəldən prefıkslər : ante-, anti-, inter-, intra-, multi-, over-,
poly-, pre-, post-, pro- sub-, super-, supra-, un-, under-.
Prefıkslərin bir çoxunun inkarlıq mənası bildirməsi ilə bağlı olaraq
prefıksləri inkarlıq bildirən və inkarlıq bildirməyən prefıkslər kimi də təsnif
edib, 2 qrupa bölürlər.
İngilis dilində aşağıdakı prefikslər inkarlıq mənası bildirdikləri üçün
inkarlıq bildirən prefikslər hesab olunurlar:
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-a -atheist-allahsız; achondrite-axondrit; asymmetry-asimmetriya,
anormal- anormal və s.
-de -to decode-şifrəni açmaq, to deforest-meşəni qırmaq, to declutchaçmaq, to devitalize-öldürmək, to defoliate-yarpaqları təmizləmək və s.
-dis- to dismember-ayırmaq, to dishonour-biabır elemək, to
discourage-həvəsdərı salmaq və s.
-ill - to ill-treat-pis rəftar etmək, ill-bred -tərbiyəsiz, pozğun, ill-fatedbəxti qara, ill-timed-vaxtsız və s.
-in- inconvinient-narahat, inconsiderate-düşüncəsiz, impatient-səbirsiz,
illegal- qeyri-qanuni, irregular-düzgün olmayan və s.
-mis - to misapprehend-səhv başa düşmək, to misbehave-özünü pis
aparmaq, to misconduct-özünü pis aparmaq və s.
-nonnonalcocholic-spirtsiz;
nonchalant-etinasız,
laqeyd;
noncommital-qeyri- müəyyən; nondairy-südsüz və s.
unimportant-əhəmiyyətsiz,
qeyri-vacib;
unintelligible-un1ağlabatmayan; unintentional-qəsdsiz, niyyətsiz və s.
-un2 - to unbosom-ürəyini açmaq, sirr açmaq, to unbutton-düyməni
açmaq, to unburden-ürəyini boşaltmaq, yükünü atmaq və.s.
Yuxarıda artıq prefikslərin hansı meyarlara əsasən təsnif olunması
haqda məlumat verilib. İnkarlıq prefıkslərini də eyni meyarlara əsasən təsnif
etmək olar.
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Приставки процесс словообразования по Neew

Н.Гулиева

Резюме
В статье рассматриваются новые префиксы процесса словообразования. Как видно из ее названия, добавляются в начало слова,
префиксы используются для создания новых слов. Важность Будучи
великим образования в слове английского языка, играет большую роль
в обогащении лексики префиксов запаса этого языка.Число префиксов
меньше, чем оригинальные в Заимствованном английском языке. Таким
образом, есть много префиксов заимствованы из латинского,
греческого и французского языков. Будучи только один добавляется к
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частям речи, некоторые префиксы могут образовывать новые слова,
однако, добавляет к некоторым из них двух или более двух Значимых
частей речи, и более способно образовывать слова.
Бумага может быть полезна для тех, кто хочет получить подробную
информацию о новых префиксы процессе словообразования.
Neew word formation process by prefixes

N.Guliyeva

Summary
The paper deals with new word formation process by prefixes. As it
is seen from its name, being added to the beginning of the words, prefixes
are used to form new words. Being of great importance in the word
formation of the English language, prefixes plays a great role in enriching
the vocabulary stock of this language.
The number of original prefixes is less than the borrowed ones in
English. So, there are a lot of prefixes borrowed from Latin, Greek and
French. Being added to only one parts of speech, some prefixes can form
new words, however, some of them are added to two or more than two parts
of speech and is able to form more meaningful words.
The paper can be useful for those who want to get detailed information
about new word formation process by prefixes.
Rəyçi: f.e.n. S.Q.Əliyeva
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SEVDA ÇƏRKƏZOVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
MÜRƏKKƏB SÖZLƏRLƏ DİLİN ZƏNGİNLƏŞDİRİLMƏSİ
YOLLARI
Açar sözlər mürəkkəb sözlər, dil, komponent, struktur, semantik, sintaktik,
sözdüzəldici, müstəqil
Key wordscompound words, language, component, structure, semantic,
syntactic, word forming, independent
Ключевые слова сложные слова, язык, составляющая, структура,
семантика, синтаксис, словообразование, независимость
Dilin yeni sözlərlə zənginləşməsi və mövcud mənalarının dəyişilməsi
ictimai həyatda və ictimai fikirdə yaranan yeni inkişafla əlaqədardır.
Mürəkkəb sözlər dilin daxili imkanları əsasında, yəni dilin sözyaradıcı
və sözdüzəldici qanunları əsasında yaranmışdır.
Mürəkkəb sözlərin təbiətinin araşdırılması, mürəkkəb sözlərin
komponentləri arasındakı əlaqə problemi ilə sıx bağlıdır. Dilçilik ədəbiyyatında bu problemə diqqət yetirilməsinə baxmayaraq, bir çox mürəkkəb
sözlərin komponentləri arasındakı əlaqə aydın deyildir. Qarşıya çıxan əsas
problemlərə-semantik əlaqələr, struktur semantik əlaqələr və sintaktik
əlaqələr aiddir. Bunlardan mürəkkəb sözlərin komponentləri arasındakı
semantik əlaqələr üstün tutulur. Heç bir təsnifat mürəkkəb sözlərdə semantik
əlaqələrin rəngarəngliyini əhatə etmir.
Mürəkkəb sözlər adətən doğma dildən və ya alınma sözlərdən ibarətdir.
Doğma ingilis kök sözləri adətən, azad morfemlərdən ibarətdir, yəni doğma
mürəkkəb sözlər bir neçə asılı olmayan və ya sərbəst sözlərdən ibarətdir.
Mürəkkəb sözlər bir neçə yolla yaranır və üç cür yazılır: bitişik, defislə
və ayrı. İki sözün birləşməsindən düzələn və məcazi mənada işlənən
mürəkkəb sözlər bitişik yazılır. Mürəkkəb fellər və mürəkkəb saylar isə əsas
etibarilə həm ayrı, həm də defislə yazılır. Mürəkkəb sözlərin yaranması
zamanı müxtəlif nitq hissələri öz formasını dəyişmədən sözün tərkibində bir
nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə çevrilir. Elm, texnika inkişaf etdikcə
yeni hibrid mürəkkəb sözlər yaranmağa başlayır.
İngilis dilində ixtisarlı mürəkkəb söz yaratma tipi də maraqlıdır. Bu
ixtisar edilmiş sözlər mahiyyət etibarilə tam sözü əhatə edir.
Abbreviat mürəkkəb söz yaratma forması ifadələrin ilk hərflərindən
götürülərək yaranır. Bu zaman hərflər ingilis dilində səslənməyə görə deyil,
əlifbaya uyğun səslənir.
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Mürəkkəb sözlərin yaranma prosesində sözün tərkibi düzəltmə köklər
vasitəsilə yaranır və bu üsulla yaranan sözlər konversiya, affiksasiya və s.
hallarına uğrayırlar ki, nəticədə yeni mürəkkəb sözlər yaranır.
İngilis dilində bəzən mürəkkəb sözlərin yaranması zamanı müxtəlif
nitq hissələri öz formasını dəyişmədən sözün tərkibində bir nitq hissəsindən
başqa nitq hissəsinə çevrilirlər. Mürəkkəb sözlərin bu üsulla yaranmasında
nəinki qrammatik yerdəyişmə, hətta semantik yerdəyişmə halı da baş verir.
Mürəkkəb sözlərin struktur mərkəzi həm birinci, həm də ikinci
komponentdə ola bilər. Bu baxımdan mürəkkəb sözlərin komponentləri
arasındakı əlaqə onların semantik mənaları ilə birbaşa əlaqədardır.
Bəzi mürəkkəb sözlərdə əsas məna daşıyan elementin atılmasına rast
gəlinir ki, həmin məna bu və ya digər üsulla bərpa oluna bilər.
Müasir ingilis dilində konverisya və affiksasiyadan sonra ən məhsuldar
söz yaratma üsulu sözlərin birləşməsi vasitəsilə mürəkkəb sözlərin
yaranmasıdır. Bunlar struktur, morfoloji və sintaktik üsullardır. Mürəkkəb
sözlərin tərkib hissələrinin ayrı-ayrılıqda mənaları ilə mürəkkəb sözün həqiqi
mənası arasında uyğunluq olur. Tərkib hissələrinin mənasını bilərək ingilis
dilini öyrənən tələbə sözə ilk dəfə rast gəlməsinə baxmayaraq ümumi sözün
mənasını tapa bilər.
Digər qrup mürəkkəb sözlərdə isə komponentlərdən biri və yaxud hər
ikisi öz mənasını dəyişir. Belə mürəkkəb sözlərdə bütün sözün mənasını onu
təşkil edən komponentlərin mənasının məcmusu kimi müəyyənləşdirmək
mümkün olmur.
Üçüncü qrup mürəkkəb sözlərdə bütün sözün mənasını tərkib hissələrinin mənasından əldə etmək qeyri-mümkündür.
Semantik yolla mənasını dəyişmiş hər hansı bir söz müəyyən
terminoloji sistemdə yeni anlayışların, ifadələrin yaranması üçün əsas olur.
Bu səbəbdən də yeni məfhumlar haqqında təsəvvür yaranır, özlərinin əsas
mənalarından başqa, əlavə mənalar da əldə edir və yeni leksik-semantik
birləşmələr əmələ gəlir.
Təcrübələr göstərir ki, mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi haqqındakı
bilikləri söz birləşmələri ilə müqayisəli mənimsətmək daha səmərəli nəticə
verir. Müasir ingilis dili qrammatik quruluşunu səciyyələndirən və azərbaycan dilinin qrammatik quruluşundan fərqləndirən başlıca cəhət söz birləşmələrində və cümlələrdə sözlər arasındakı sintaktik əlaqələrdir. Müasir
ingilis dilində söz birləşmələri və cümlələrdə sözlər arasındakı sintaktik əlaqələr başlıca olaraq köməkçi sözlərlə ifadə olunur. İngilis dilinin lüğət
tərkibi çox zəngindir. Bu rəngarəngliyi tələbələrə çatdırmaq üçün müxtəlif
təlim metodlrından, resurslardan məqsədəuyğun şəkildə istifadə müəllim
üçün əsas köməkçi vasitəyə çevrilir. İngilis dilindəki mürəkkəb sözlərin
digər dillərdə mövcud olan mürəkkəb sözlərdən fərqli iki mühüm xüsusiy339

Filologiya məsələləri, №4, 2017

yəti var. Birincisi, mürəkkəb sözləri təşkil edən komponentlər sərbəst
formalardır, ikinci xüsusiyyət isə ingilis dilində ən çox iki kökdən ibarət olan
mürəkkəb sözlərin üstünlük təşkil etməsidir.
Beləliklə mürəkkəb sözlərin özəllikləri və leksik xüsusiyyətləri haqqında ümumi elmi mənzərə yaratmaq, onlar arasında yaxın və fərqli cəhətləri
müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulur.
- Azərbaycan və ingilis dillərində olan mürəkkəb sözlərin ümumi
quruluşunun elmi mənzərəsini vermək;
- Həmin vahidlərin struktur baxımından geniş təsnifatını vermək,
onların növlərini və yarımnövlərini müəyyənləşdirmək;
- Mürəkkəb sözləri təşkil edən komponentlərin sırasını və nitq hissələri
üzrə modellərini müəyyənləşdirmək;
- Həmin metodologiya və prinsiplər üzrə hər iki dildə işlənən ədəbi
nümunə-lər əsasında mürəkkəb sözlərin tipologiyasını, struktur modellərini
müəyyənləş-dirmək;
- Ədəbi dildə işlənən mürəkəb sözlərin ortaq və fərqli cəhətlərini
aşkarlamaq.
Hər bir elm sahəsində, hər bir problematik məsələnin tədqiqində
olduğu kimi, mürəkkəb söz yaradıcılığının hərtərəfli və düzgün izahı üçün
onların təsnif edilərək qruplaşdırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təsnifat
tədqiqat obyektini əhatə etmək, dəqiqləşdirmək və düzgün istiqamətləndirmək
üçün ən əhəmiyyətli vasitələrdən biridir.
Mürəkkəb sözlər fərqli leksik xüsusiyyətləri ilə müxtəlif formalarda özünü
göstərir. Buna görə də mürəkkəb sözlərə müxtəlif cəhətlərdən yanaşmaq, onları
qanunauyğun prinsiplər əsasında qruplaşdırmaq və izah etmək olar. Bir
situasiyada mürəkkəb sözlərin məna çalarları əsas götürülə bilər, digər halda isə
onların qruplaşdırılmasını formal əlamətlərə görə aparmaq olar. Əgər mürəkkəb
sözləri zaman əlaqəli, məkan əlaqəli və s. birləşmələr şəklində qruplaşdırıb
öyrənmək istəyiriksə, bu bölgüdə birləşmənin tərəflərinin ifadə vasitələri,
qrammatik formaları, leksik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı və buna görə təsnif
olunmalıdır.
Mürəkkəb sözlərin bu və ya başqa şəkildə qruplaşdırılaraq öyrənilməsi
tədqiqatın ümumi istiqamətlərindən, məqsədindən, tədqiqatçının üslubundan
çox asılıdır. Bununla yanaşı, burada mürəkkəb sözlərin təbiətinə də fikir vermək
lazım gəlir. Mürəkkəb sözləri qruplaşdırarkən ən əhəmiyyətli, ən mühüm
əlamətlər nəzərə alınmalıdır.
Müasir dilçilikdə sintaktik yolla söz yaradıcılığı prosesi öz qədim dövrlərindən fərqli olaraq, bir sıra yeni leksik xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. Sintaktik
yolla söz yaradıcılığı prosesinin tətbiq obyekti mürəkkəb sözlərdir.
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Mürəkkəb sözün tərkibində iştirak edən elementlərin ayrılıqda
müstəqil məfhum ifadə edən sözlərdən ibarət olduğuna baxmayaraq,
mürəkkəb söz problemi düzəltmə söz problemindən daha qarışıq və daha
mürəkkəbdir. Bu isə təbii məsələdir, çünki mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri
həm sərbəst şəkildə, həm də başqa sərbəst söz tərkibləri daxilində iştirak edə
bilir ki, bu da həmin tərkiblərin öz forması etibarilə mürəkkəb sözlərə
oxşarlığını meydana gətirir.
Məhz buna görə də çox zaman mürəkkəb sözləri təyin etmək, bu və
ya digər mürəkkəb söz haqqında qəti fikir söyləmək çətin olur. Çünki
mürəkkəb sözlərlə söz birləşmələri arasındakı oxşarlıq yalnız mürəkkəb
sözlərin leksik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaqla mümkün olur. Odur ki,
ayrı-ayrı dillərin tədqiqində və ümumi dilçilik məsələlərində mürəkkəb söz
problemi çox zaman müxtəlif mülahizə və mübahisələrə səbəb olur. Bəzi
alimlər mürəkkəb sözlərin kriteriyasını ancaq məzmuna əsaslanaraq
müəyyən etməyə çalışmışlar. Bu da çox zaman mürəkkəb sözlərlə sərbəst
söz birləşmələrinin eyniləşdirilməsi kimi yanlış bir yola gətirib çıxarmışdır.
Bəzi alimlər də mürəkkəb söz problemini həll etmək üçün bir meyar olaraq
ancaq formanı nəzərə alırlar. Belə alimlərin fikrincə, guya mürəkkəb sözlərin
əmələ gəlməsi üçün xüsusi formal əlamətlər olmalıdır. Onlar mürəkkəb
sözlərin mövcud qrammatik formalar əsasında təşəkkülünü mürəkkəb sözlər
üçün xarakter əlamət hesab etmirlər.
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S.Çərkəzova
Mürəkkəb sözlərlə dilin zənginləşdirilməsi yolları
Xülasə
Məqalə mürəkkəb sözlərlə dilin zənginləşdirilməsi yollarından bəhs
edir. Dilin yeni sözlərlə zənginləşməsi və mövcud mənalarının dəyişilməsi
ictimai həyatda və ictimai fikirdə yaranan yeni inkişafla əlaqədardır.
Mürəkkəb sözlər dilin daxili imkanları əsasında, yəni dilin sözyaradıcı
və sözdüzəldici qanunları əsasında yaranmışdır.
Mürəkkəb sözlərin təbiətinin araşdırılması, mürəkkəb sözlərin
komponentləri arasındakı əlaqə problemi ilə sıx bağlıdır. Dilçilik
ədəbiyyatında bu problemə diqqət yetirilməsinə baxmayaraq, bir çox
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mürəkkəb sözlərin komponentləri arasındakı əlaqə aydın deyildir. Qarşıya
çıxan əsas problemlərə-semantik əlaqələr, struktur semantik əlaqələr və
sintaktik əlaqələr aiddir. Mürəkkəb sözlər adətən doğma dildən və ya alınma
sözlərdən ibarətdir. Doğma kök sözləri adətən, azad morfemlərdən ibarətdir,
yəni doğma mürəkkəb sözlər bir neçə asılı olmayan və ya sərbəst sözlərdən
ibarətdir.
Məqalə göstərilən məsələ barədə geniş məlumat əldə etmək istəyənlər
üçün faydalı ola bilər.
S.Charkazova
Enriching ways of the language by compound words
Summary
The paper deals with enriching ways of the language by compound
words. Enriching the language by new words is connected with new
development created in social life and social sense.
Compound words have been formed on the base of internal opportunities of the language, that is on the base of word-formation process of the
language.
The study of the nature of compound words is closely connected with
relation problem between the components of compound words. Though this
problem has been paid attention to in linguistic literature, the connection
between the components of a number of compound words is not clear. The
problems include semantic relations, structural-semantic relations and
syntactic relations. Native stem words usually consist of independent
morphemes; i.e. native compound words consist of some independent words.
The paper may be useful for those who want to get information about
the mentioned issue.
Rəyçi: dos. F.Ə.Hüseynova
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SEVİNC MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
SOMATİK FRAZEOLOGİZMLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
Açar sözlər somatik, leksikologiya, dil, dilçilik, frazeoloji birləşmələr,
tərcümə, komponent, xüsusiyyət
Key wordssomatic, lexicology, language, linguistics, phraseological units,
translation, component
Ключевые слова соматика, лексикология, язык, лингвистика,
фразеологические единицы, перевод, компонент
Somotizmlər, somatik frazeologizmlər və sərbəst somatik birləşmələrin, ana dilinə tərcümədə problemin həlli üçün münasibətlərin düzgün başa
düşülməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Tədqiqat obyektinin aspektindən asılı
olmayaraq frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi dedikdə somatizm, ilk növbədə
leksikologiya, yəni “tikinti materialı” rolunu oynayır. Somatizm olmasa,
somatik birləşmə olmaz, yəni frazeoloji birləşmələrin tərcüməsindəki xarakterik xüsusiyyətlər dilin frazeoloji tərkibində çoxlu oxşar cəhətlər yaradır. Bu
oxşarlıq müxtəlif sahələrdə özünü göstərir.
Grammatika sahəsində - frazeologizm də sözlər kimi morfoloji
əlamətlərə malik olur və cümlə üzvü rolunda çıxış edə bilir, onomalogiya
sahəsində- insanın müxtəlif fəaliyyət növləri ilə əlaqədar olan obyektiv
gerçəkliyin hadisələrini ifadə edə bilir. Tərcümədə somatik frazeoloji
birləşmələrin mövcudluğu və inkişafı müəyyən mənada onun tərkibində olan
somatizmin xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Somatik frazeoloji birləşmələrin
komponenti- somatizm özündə leksik vahidə məxsus olan xüsusiyyətləri
saxlayır. Frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi zamanı, ingilis və azərbaycan
dilində somatizmlərin qarşılıqlı müqayisəsi göstərir ki, bədən üzvlərinin
adını bildirən somatizmlər həm ingilis, həm də azərbaycan dillərində
semantik cəhətdən ən zəngin, ən geniş fraza yaratma və sözyaratma
qabiliyyətinə malik olan leksemlərə aiddir. Somatizmlərlə adlandırılan sözlər
daha asanlıqla seçilir və bu orqanlardan hər birinin funksiyası hər bir insan
üçün dəqiq və aydındır. Frazeoloji birləşmələrin ana dilinə tərcüməsində
somatik frazeologiyanın dilçilikdə obyekti və onun müxtəlif növləri barədə
çoxlu ziddiyyətli rəylər olsa da bir fakt artıq tədqiq edir ki, somatik tərkibli
frazeoloji birləşmələr ismi xəbəri somatik tərkibli frazeoloji cümlələr insan
bədəninin aşağıdakı üzlərinin adı ilə yaranmışdır: mouth, foot, hand, head,
eye, ear, heart, neck və s. Məsələn:
Somatik söz birləşmələrinin leksik-semantik təhlili müxtəlif dillər
üçünü ümumi xarakterli bir neçə qanunauyğunluğu aşkar etmişdir: sərbəst
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sözbirləşmələrinin farzeoloji söz birləşməsinə keçməsi ictimai amillərlə
şərtləşməsi ilə eyni zamanda dilin daxili qanunlarına tabe olmağı ilə bağlıdır.
Söz birləşməsi frazeologiya kateqoriyasına keçən kimi semantik struktur
cəhətdən məhdudiyyətə uğrayır və frazeologizmə xas olan təkmənalılıq əldə
edir. Bu dilin leksik-semantik sisteminə keçdikdə, frazeoloji söz
birləşmələrində milli dil parlaq şəkildə özünü göstərir. İngilis dilinə aid
dərslikləri, dərs vəsaitlərini və oxu kitablarını nəzərdən keçirdikdə məlum
olur ki, dil öyrənənləri lüğət ehtiyatının bir hissəsini atalar sözləri təşkil edir.
Azərbaycan dilçiliyində belə konstruksiyaları “frazeoloji cümlələr”,
“idiomatik cümlələr” və “frazeoloji ifadə” adlandırmışlar. Somatik frazeoloji
cümlələrin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada ifadə edilən fikir
məzmuna görə bu və ya digər şəxsə aid olsa da, həmin şəxsi bildirən söz
somatik frazeoloji cümlə daxilində müstəqil mübtəda kimi çıxış etmir. Bu
əlamətinə görə belə konstruksiyalar qrammatik cümlələrdən fərqlənir. İsim
və fel modeli əsasında (N+V) ingilis dilində mövcud olan bu cür frazeoloji
vahidlərin isim komponenti foot (ayaq), head (baş), mouth (ağız), hand (əl),
heart (ürək), eye (göz) kimi somatik sözlər ilə ifadə edilir.
Somatik frazeoloji neqativlərin böyük əksəriyyəti transpozisiya hadisəsinə əsaslanır, başqa sözlə, inkarlıq konstituantı real sintaktik struktura
inkarlıq mənası daxil etməkdən çox neytrallaşmanın linqvistik amilinə
çevrilir. Bir sıra somatik frazeoloji neqativlərdə istinasız olaraq inkarlıq
struktur tərtibdə reallaşır. Məsələn: dil boğaza qoymamaq, gözün üstə qaşın
var deməmək, əl-əlüstə oturmaq və s. Qeyd etmək lazımdır ki, tərcümədə
frazeoloji cümlələrin böyük əksəriyyəti təsdiqdə gəlib inkarlıq ifadə edir,
cümlənin kommunikativ tiplərinin sintaqmatik mənalarından birinin
gerçəkləşməsinə, inkarlıq praqmatikasına xidmət edir. Mütləq ekspressivlik
göstəriciləri kimi çıxış edən belə semantik somatik frazeoloji sxemlərin
kommunikativ effekti məzmunla formanın assimetriliyinə, pozitiv-neqativ
əks cütləşmənin daxili kontrastivliyinə əsaslanır. Canlı danışıq dilində
işlənən, müxtəlif üslubi və emosional-məna çalarlıqlarının ifadəsinə xidmət
edən belə implisit inkarlıq göstəriciləri başqa dillərin müvafiq funksionalsemantik sahələrində də vardır. Məsələn, Ona nə düşüb? Mənim nə
borcuma?, Onun ağzı nədir?, Onun nə vecinə? və s. Frazeologiyada tərcümənin bu tərzdə, inkarlığa sğzün geniş mənasında kommunikativ kateqoriya,
funksional-semantik sahə kimi yanaşmaq, inteqral semantik yükün
paylanmasında, istinasız olaraq iştirak edən bütün dil səviyyələrindən olan
müxtəlif xarakterli və müxtəlif tipli ifadə vasitələrinin zəngin kontekstualsituativ göstəriciləri, geniş mətn əlaqələrini nəzərə almaq dil reallıqlarına
daha çox uyğun gəlir. Sahə konstituentləri sırasında inkarlığın leksik
göstəriciləri olan privativlər frazeoloji birləşmələrin tərcüməsində bir sıra
sözlər və ya onların leksik-semantik variantlarından biri müəyyən bir
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əşyanın iş, hal və hərəkətin, əlamət və keyfiyyətin yoxluğunu, meydanda
olmamasını, mövcud olmasını və ya naqislik və çatışmazlıq ifadə edir, dilin
semantik sisteminə implisit inkarlıq daşıyıcıları kimi daxil olur. Məsələn, to
pull a face/make a wry face (üz-göz turşutmaq); to make a mouth (ağız
büzmək- inciklik əlaməti olaraq), to burn one`s fingers (ağzı yanmaqmüvəffəqiyyətsizliyə uğramaq) və s. Bu leksik vahidlərin semantik strukturuna, rədd, etiraz, qətiyyətsizlik, məhrum olmaq, imtina etmək, uğursuzluq,
müqavimət, narazılıq, çatışmazlıq, qıtlıq və s. kimi mənalar daxildir.
Tərcümədə leksik vahidlərin eksplisit müqabillərinin və onların başqa
dildəki semantik ekvivalentlərinin müqayisəsi onların privativlik bildirdiyini
bir daha sübut edir. Məsələn: white frost (qırovlu şaxta) və s. Təsadüfi
deyildir ki, formal məntiqin də fundamental kateqoriyaları sırasına daxil olan
təsdiq və inkar mövcudluq, olarlıq- olmazlıq, aidlik-istisna, sığarlıqsığmazlıq, eynilik-fərqlənmə və s. kimi anlayışlar prizmasından izah olunur.
Dildə işlədilən semantik mənaların sistem reallaşdırıcıları kimi, frazeoloji
birləşmələr tərcümədə çıxış edən somatik frazeoloji birləşmələri privativ
frazeologiya adlandırmaq münasibdir. Dil sistemində mövcud olan konkret
zaman və məkan hədlərində verbal əlamətin yoxluğunu, meydanda
olmamasını, nisbi fasiləliyini və ya naqisliyini, başqa sözlə, müəyyən iş, hal
və hərəkətin baş tutmasını, icra oluna bilməməsini ifadə edən dil vasitələri
“privativ feli frazeologiya” adlanır. Frazeoloji birləşmələrin ana dilində
tərcüməsində, privativ frazeoloji birləşmələrin semantik və struktur
rəngarəngliyini, tip müxtəlifliyini aşağıdakı mislların müqayisəsindən aydın
görmək olar: başına daş salmaq, əl çəkmək, əldən vermək, üzü dönmək.
Göstərilən somatik feli birləşmələr privativ semantikanın, yoxluq və
çatışmazlıq, imtina və rədd etmək düşüncəsini hazır şəkildə mətnə daxil edir
və heç bir qrammatik inkarlıq frazeoloji birləşmənin tərcüməsini
konstituentinin iştirakı olmadan inkarı informasiyanı ifadə edir, həmin
qəbildən olan leksik frazeoloji komponentlə qrammatik inkarlıq
konstituentinin əlaqələnməsi, inkarı deyil, təsdiq informasiya ifadə edir.
Müsbət meyl və motivlərin qərarlaşması ilə nəticələnir. Məsələn: to cry
one`s eyes out (acı göz yaşı tökmək); to sop the mouth of a lion (arzusunu
ürəyində qoymaq); to shut one`s eyes to (bir şeyə göz yummaq); to put the
evil eyes on (göz dəymək) və s. Somatik privativ feli frazeologiyanın
semantik strukturunu “malik olmamaq, baş tutmamaq, imtina etmək, rədd
etmək” və s. funksional-semantik mikrosahələr şəbəkəsi kimi təsəvvür etmək
olar. Həmin privasiya göstəriciləri müvafiq privativ fellərlər semantikassosiativ əlaqədə geniş leksik-frazeoloji privativlik sahəsini əmələ gətirir.
Somatik privativ-frazeoloji vahidlər dildə tərcümə zamanı ən müxtəlif
funksional-üslubi
mənaların,
emosional-ekspressiv
çalarlıqlarının
reallaşdırıcıları kimi çıxış edir. Leksik frazeoloji privasiya neytral ifadə
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vasitələrindən tutmuş yayğın, təntənəli üslub çalarlığına qədər ən müxtəlif
mikrosahələrə bölünür: to slip through fingers (əldən buraxmaq), to have an
eye on smth. (gözdən qoymamaq), to jump down smb’s throat (boğazını
qurutmaq), to seize smb. By the throat (boğazlamaq) və s.
Polisemantik somatik feli frazeoloji birləşmələrdə ayrı-ayrı privasiya
mənaları vahid semantik sahəyə aid olduğu kimi, müxtəlif semantik qruplara
da daxil ola bilir. Beləliklə də feli privasiyanın müxtəlif strukturlu semantik
variantlığı yaranır. Məsələn: to fall into bad hands (pis əllərə düşmək), to tie
one`s hands (öz əl-qolunu bağlamaq), to put one`s hands into a hornet`s nest
(özünə düşmən qazanmaq) və s. Somatik frazeoloji variantlarının hər ikisi
“hərəkət etməmək, fəaliyyətdən qalmaq, fikir verməmək” və s.
İkinci, üçüncü və dördüncü semantik variantlarının hamısı göstərilən
məna sahəsinə düşür. Məsələn: məhəl qoymaq, diqqətdən kənarda qalmaq və
s. Somatik privativ feli frazeologiyanın funksional imkanları geniş mətn
daxilində konkretləşir, ümumən mətn əlaqələrinin xarakteri ilə müqabil
tərəfin ictimai rollarının mətnə daxil etdiyi konkret ünsiyyət şəraiti ilə təyin
olunur, somatik frazeoloji privativ semantika frazeoloji birləşmələrin
tərcüməsində gözləyişlə, mətn əlaqələri və presuppozisiya ilə fəal şəkildə
tənzim olunur. Obrazlı idiomatik dil işarələri dərhal müəyyən ünsiyyət tipini
nişan verir, onunla fəal assosiativ səsləşmə yaradır. Somatik frazeoloji
birləşmənin maddi struktur kütləsi artıb, ağırlaşdıqca, tərkib hissələrin
leksik-semantik aydınlığı qorunub saxlandıqca dil işarəsinin kommunikativ
şəffaflıq effekti yaranır. Konstuativ xarakterli “qulaqardına vurmaq” tipli
standartlaşmış, “ixtisaslaşmış” frazeoloji vasitələr belə gözləmə üfüqinin
təsiri ilə müxtəlif semantik mikrosahələrə düşür.
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Somatik frazeologizmlərin tərcüməsi

S.Məmmədova

Xülasə
Məqalə somatik frazeologizmlərin tərcüməsindən bəhs edir.
Somotizmlər, somatik frazeologizmlər və sərbəst somatik birləşmələrin, ana
dilinə tərcüməsi problemin həlli üçün, münasibətlərin düzgün başa
düşülməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Tədqiqat obyektinin aspektindən asılı
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olmayaraq frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi dedikdə somatizm, ilk növbədə
leksikologiya, yəni “tikinti materialı” rolunu oynayır. Somatizm olmasa,
somatik birləşmə olmaz, yəni frazeoloji birləşmələrin tərcüməsindəki
xarakterik xüsusiyyətlər dilin frazeoloji tərkibində çoxlu oxşar cəhətlər
yaradır. Bu oxşarlıq müxtəlif sahələrdə özünü göstərir. Tərcümədə somatik
frazeoloji birləşmələrin mövcudluğu və inkişafı müəyyən mənada onun
tərkibində olan somatizmin xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Somatik frazeoloji
birləşmələrin komponenti- somatizm özündə leksik vahidə məxsus olan
xüsusiyyətləri saxlayır.
Məqalə göstərilən məsələ barədə geniş məlumat əldə etmək istəyənlər
üçün faydalı ola bilər.
Translation of somatic phraseologisms

S.Mammadova

Summary
The paper deals with translation of somatic phraseologisms. The
translation of somatic phraseologisms and independent somatic units into a
mother tongue is of great importance for the solution of any problem and
understand the relations. While speaking about the translation of phraseological units, first of all somatic phraseologisms play the role of lexicology
i.e. “building materials” in the language. If somatism doesn’t exist in the
language, it means there is somatic unit, i.e. specific features in the translation of phraseological units create a number of similar peculiarities in the
phraseological content of the language. This similarity exists in several
areas. Existing and development of somatic phraseological units is mainly
related to some features of somatism in it. The component of the somatic
phraseological units – somatism keeps some peculiarities concerning lexical
unit.
The paper may be useful for those who want to get information about
the mentioned issue.
Rəyçi: dos. L.A.Məsimova
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ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
HACI SİRACƏDDİN
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
siraceddin-haci@rambler.ru
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” MƏSNƏVİSİNDƏ
OLAN ON DÖRDÜNCÜ MƏQALƏNİN ŞƏRHİ: “QƏFLƏTİN
MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA”
Açar sözlər: Nizami, cəhalət, din, insan, dəyər, elm, dünya
Key words: Nizami, obscurantism, religion, man, value, science, world
Ключевые слова: Низами, невежество, религия, человек, ценность,
наука, мир
“Sirlər xəzinəsi” dastanındakı on dördüncü məqalə “Qəflətin məzəmməti
haqqında” adlanır. Məqalənin adı fars dilində belədir: “Dər nekuheşə ğəflət”.
“Nekuheş” sözü “danlaq”, “məzəmmət”, “tənqid” kimi mənaları daşıyır.
Başlıqdakı açar söz “qəflət”dir. “Qəflət” Qurani-Kərimin qavramlarından
biridir, beş yerdə “qəflət” şəklində verilmiş, ancaq ondan törəmiş sözlərlə
birlikdə otuz altı dəfə işlədilmişdir. “Qəflət” sözünün bu mənaları var:
“Əzbərləməmək, ya da az diqqət yetirməkdən dolayı meydana çıxan səhv,
yanılma”, “işarə qoyulmayan yer”, “xəbərsiz olmaq”, “unutmaq”, “sayıq
olmamaq”, “diqqətsizlik etmək” (1). Bu mənalarla birlikdə, “qəflət” sözü
Qurani-Kərimdə “imandan üz çevirmək”: “İnsanların hesabları yaxınlaşdı, ancaq onlar hələ qəflət içində üz çevirirlər” (2), “imandan xəbərsiz olmaq”: “Sən
onları işin bitmiş olacağı peşmanlıq günü ilə qorxut! İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər” (3), “Quran ayələrini yalanlamaq”: “Ayələrimizi
inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə Biz o tayfadan intiqam alaraq onları
dənizdə boğduq” (4), “bütlərə ibadət etmək”: “Artıq bizimlə sizin aranızda şahid
olaraq Allahın yetərli olduğu (bir həqiqət var) ki, o da budur: Biz sizin (bizə)
qulluq etdiyinizin fərqində belə deyildik” (5).
“Qəflət” sözünün öncə işarə etdiyimiz mənaları ilə bağlı bu ayələri
misal göstərmək olar: “And olsun ki, sən mənə qarşı qəflət içərisində idin”
(6), “Musa xalqının xəbəri olmadığı (qəflətdə olduğu) bir zamanda şəhərə
girdi” (7), “Halbuki bunlar onların dualarından xəbərsizdirlər (qafildirlər)”
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(8), “Halbuki sən daha öncə bundan xəbərsiz idin” (9), “Onlar axirətdən
xəbərsizdirlər” (10), “Allah onların etdiklərindən qafil deyil” (11), “(Quran)
ataları xəbərdar edilməmiş, buna görə də özləri də qəflət içində qalmış bir
toplumu xəbərdar etmək üçün nazil olunmuşdur” (12), “Onlar ayələrimizdən
qafil idilər” (13)...
“Qəflət” sözünün bir də təsəvvüfi anlamı var. Ariflər deyirlər ki, qəflət
qulun uca Allahdan xəbərsiz olma halıdır, “dünyanı, ya da yaradılmış bütün
varlıqları uca Allahın yaratdığı və sifətlərinin təcəlli etdiyi bir yer olaraq
düşünmədən dünyadakı həyatını sürdürən, aləmə nəzər dediyimiz təfəkkür
gözü ilə baxmayan, ondakı incə və hikmətli işləri görə bilməyən insana da
qafil deyilir” (14, 222).
Qafil uca Allahın kitab, kainat, insan və hadisə ayələrini doğru
oxumayan, “Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!” ilahi buyruğu ağlına, qəlbinə,
əməlinə nazil olmayan insandır. Qafil özünü unutmuşdur, onu kimin
yaratdığından, niyə və necə yaratdığından, ona hansı məna, məqsəd, dəyər və
hədəf yükləndiyindən xəbərsizdir. Uca Allah buyurur ki, onlar doğru yoldan
azmışlar: “Aman ha! Allahı unudan, bunun nəticəsi olaraq da Allahın
özlərini özlərinə unutdurduğu məsuliyyətsiz insanlar kimi olmayın! Məhz
onlar, bəli, onlardır yoldan azmış olanlar!” (15)
Folklorda, divan və təsəvvüf ədəbiyyatında qəfləti və qafil insanı
tanıdan bu qəliblər də var: “Qəflət olmasa, insan övliya olar”, “qəflət
basmaq”, “qəflət pərdəsi”, “qəflət yuxusu”, “qafil nə bilsin”, “qəflət yuxusunda yatır, oyanmaz”, “can gözü qapalı qafillər çoxdur”, “qəflətdən oyan”...
Yəni qəflət insanın mənəvi ölüm halıdır, cəhalətin nəticəsidir, insanın
dəyərini itirməsidir. On dördüncü məqalənin həcmi böyükdür, qırx dörd
beytdir, müəllif təhkiyəsi ilə nəql olunur, insana müraciətlə başlayır. Nizami
qafil olan insana üz tutur, nidalı xitab və sərt sözlər seçir, insanı uzunqulaq
və öküzə bənzədir. Səbəb insanın cəhalətidir, qəflət yuxusunda olmasıdır.
Şairin o qafil insana ürəyi yanır, onu çağırır, oyatmaq istəyir, acı sözlərlə
təsir göstərməyə çalışır. Sonra qafilliyin əlamətlərini sayır: dünyadan xəbərin
yoxdur, özünü tanımırsan, yaradılış məqsədini anlamırsan, yatmısan, ömrünü
israf edirsən, boş işlərlə məşğul olursan, ancaq bu dünya üçün yaşayırsan...
Sıradakı dörd beyt əmr feilləri ilə doludur. Şair insanın ağlını hərəkətə
keçirir, onu düşünməyə, hərəkət etməyə, işə çağırır, hədəf göstərir: niyə
yatmısan, qalx, bir iş gör, qəm şələsinə bax, irəlini gör, yaxşı fikirləş, həddini
bil, yada sal...
Nizami səkkizinci beytdən başlayaraq on beşinci beytədək insan
ağlının önəmini vurğulayır, insanları iki yerə ayırır: passiv ağıl sahibləri və
aktiv ağıl sahibləri. Şairə görə, passiv ağıl düşünməyən ağıldır, o, yaradılış
missiyasını yerinə yetirmir, ölüdür, sahibini cəhalətə sürükləyir, bütün
pisliklərin səbəbi də odur. Aktiv ağıl isə düşünür, düşündükcə artır, həqiqəti
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görür. Nizami deyir ki, ağıl ilahi nemətdir, hər nemətin şükrü öz
cinsindəndir, ağılın şükrü də düşünməkdir. “Ağıl şərəf verir”, “o, Məsihadır
(yəni dirildir)”, insan olmağın əlamətidir, insanı başqa varlıqlardan seçir, onu
üstün edir, ona məna, məqsəd, dəyər, missiya və məsuliyyət yükləyir: “Sən
ağılın yolu ilə get və işıq tap”, “ağılı məst etmə (öldürmə, passivləşdirmə),
içki içmə, çünki o, ağılı öldürür, “ağıl adı can olan çeşmədir”... Nizami deyir
ki, cahil o adamdır ki, cahil olduğunu bilmir, qafillik ağlının dəyərini
bilməməkdir, qafil boş xəyallarla yaşayar, ayağı yerdən üzülər, gerçəyi
görməz, “sən batil xəyalların gözünə mil çək”. Qafilliyin bir əlaməti də
təkəbbürdür, özünə aşiq olmaqdır. Bu xəstəliyin dərmanı da təvazökarlıqdır:
“Sən tikan deyilsən ki, ucalıqlara meyil edəsən. Yaxşısı budur ki, gül kimi
başsız-ayaqsız ol”. Nizami deyir ki, qafil insan zaman şüurundan
məhrumdur. O bilmir ki, aldığı hər nəfəs əmanətdir, imansız yaşanan ömür
bərəkətsizdir, israfdır, sonu peşmanlıqdır: “Ömrün günü axıra yetdi, Günəş
uzaqlaşdı, Nur azaldıqca kölgə çoxaldı”... Ey insan, bədənini qərəz çirkindən
təmizlə, bil ki, insanın zirehi düzlükdür, o, insanı istidə də, soyuqda da
qoruyar, düzlük insanı bütün bəlalardan xilas edər, kim düzlük bayrağını
qaldırsa, Haqqın köməyi onun əlindən tutacaq... Nizami mənzum məqalədə
insana axirəti xatırladır. Deyir ki, “qiyamət günü bütün əməllərini qabağına
tökəcəklər”, “sənin gizli etdiyini sənə edəcəklər, az verib çox almağının
əvəzini çıxacaqlar”...
BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: EY İNSAN!
Ey bir yolluq uzunqulaq və öküz kimi,
Ələf yeməklə xoşnud olan (insan) (16, 149)
Məqalə qafil insana müraciətlə başlayır. Şair beytdə “qafil” sözünə yer
vermir, biz onun qafil olduğunu bu əlamətlərdən bilirik: misra “ey” çağırış
nidası ilə başlayır, Nizami qəflət yuxusunda olan insanı çağırır, təhlükədən
xəbər verir, onu oyatmaq istəyir. İkincisi, çağırış nidası xitabla işlənir, xitab
da “oyan”, “qalx”, “sən qorxulu bəla içərisindəsən”, “sonra gec olacaq”
deyir. Üçüncüsü, şair müraciət etdiyi ünvana insan demir, bu yolla da qafilin
insan olmadığını söyləmiş olur. Dördüncüsü, qafil insanı uzunqulaq və
öküzə bənzədir, “sən uzunqulaq və öküz kimi ələf yeməklə xoşnud olan
varlıqsan” deyir. Yəni qafil insan qanmazdır, ona söz təsir etmir, öyüdnəsihətə qulaq asmır, ancaq mədəsini düşünür. Beşincisi, üslub çox sərt,
sözlər çox acıdır, çünki xəstəlik çox ağırdır, cərrahi müdaxiləyə ehtiyac var,
şair bir həkim kimi öncə yaranı deşir, onun içindəki mikrobları təmizləyir.
Ancaq bu acı sözlər təhqir niyyəti ilə deyilmir, gerçək vəziyyəti təsbit edir,
oyatmaq, tanıtmaq, tərbiyə və xilas etmək məqsədi daşıyır.
Şair öncə xəstəni müayinə edir, onun xəstəliyinin səbəbini göstərir və
adını qoyur. Deyir ki, bu xəstəliyin adı dünyəviləşməkdir, əlamətləri də
bunlardır: o insan qafil olur, uca Allahı, axirəti, özünü unudur, onu kimin
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yaratdığını, niyə yaratdığını, bu dünyada niyə yaşadığını, məna və
məqsədini, insanı insan edən dəyərləri unudur, ancaq qarnı üçün yaşayır,
“uzunqulaq və öküz kimi ələf yeyir”, gözləri var, ancaq həqiqəti görmür,
qulaqları həqiqəti eşitmir, qəlbinin bəsirət gözü bağlanmışdır, ağlı var,
düşünmür, iradəsi var, ancaq doğrunu seçə bilmir, vicdanı ölmüşdür, şəhvət,
şöhrət və sərvətin əsiri olmuşdur, “aşağıların aşağısına çevrilmişdir”,
günahları üzündən “qəlbi möhürlənmişdir” (17), “belə insanların qəlblərində
xəstəlik var” (18), “onlar yer üzündə fəsad törədirlər” (19), “onlar doğru
yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdir” (20), “onlar kar, lal və
kordurlar” (21), “onlar uca Allahın nemətlərini unutmuşlar” (22), “Onun
ayələrini mənfəətlərinə görə satırlar” (23), “haqqı bilə-bilə gizlədirlər” (24),
“nemətə qarşı nankorluq edirlər” (25), “nəfslərinə əsir olmuşlar” (26), “həddi
aşmışlar” (27), “ikiüzlüdürlər” (28), “şəxsiyyətlərini satmışlar” (29), “dünya
malını çox sevərlər” (30), “hər biri istər ki min il yaşasın” (31)... Nizaminin
müraciət etdiyi “insan” bu özəllikləri daşıyır. Ona görə də şair nidalı xitab
seçir, acı sözlər söyləyir, bağırır, o qafil insanın yaxasından tutub silkələyir,
onu oyatmaq, cəhalətin pəncəsindən xilas etmək istəyir. Nizami yenidən
tərbiyə və inşa, yenidən doğuluş, diriliş və insan olma sürəcində öncə əski
təsəvvürü yıxır, insana gerçək vəziyyətini söyləyir, deyir ki, sən insanlığını
itirmisən, heyvan olmusan, inandırmaq istəyir ki, o, xəstədir. Çünki xəstə
olduğunu bilməyən həkimə getməz və sağalmaz. Nizami məqalədə
xilaskarlıq missiyasını yüklənir, insanlığı ölmüş bir “insanı” yenidən həyata
qaytarmağa çalışır. Beytin “acılığı” da bununla bağlıdır.
İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: QAFİLSƏN
Bu dolanan Günəşin mərkəzindən fariğ olan,
Bu lacivərd dairənin (sirrindən) qafil olan (16, 149).
Birinci beytdəki “ey” çağırış nidası bu beytə də aiddir, iki beyti bir
arada oxusaq, xitabın tam mətni aydın olar: “Ey biryolluq uzunqulaq və öküz
kimi ələf yeməklə məşğul olan, (Ey) bu dolanan Günəşin mərkəzindən fariğ
olan, (Ey) bu lacivərd dairənin sirrindən qafil olan”. “Fariğ” sözü farscadır,
“azad”, “rahat”, “asudə”, “xilas olmuş” kimi mənaları var. Sən bu dolanan
Günəşdən fariğsən. Misrada şair Günəşin hər an hərəkətdə olmaq özəlliyini
önə çəkir (Qurani-Kərimə görə, yaradılan hər şey hərəkətdədir, hərəkətsizlik
ölüm halıdır), çünki Günəşin hərəkəti ilə kainatın halı dəyişir, gecə və
gündüz növbələşir, fəsillər bir-birini əvəz edir, bir sözlə, yaradılan hər şey
dəyişimə uğrayır. Başqa yöndən, Günəş planetlərin mərkəzində dayanır.
“Sən Günəşin mərkəzindən fariğsən”, yəni heç vaxt Günəşi uca Allahın
ayəsi kimi oxumadın, ona ibrət gözü ilə baxmadın, onu kim yaratdı, niyə
yaratdı, necə yaratdı, bu ilahi nizamda Günəşin yeri nədir deyə düşünmədin,
sən Günəşə baxdın, ancaq onu yaradan qüdrəti görmədin, halbuki uca Allah
Günəş ayəsi ilə sənə mesaj göndərmişdir: Ey insan, yaradılan hər varlığı bir
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yaradan var, rəsm əsərini görüb rəssamı düşünməmək cahillik deyilmi,
yaradılan hər şey mənalı və məqsədli yaradılıb, O əsla boş işlə məşğul
olmaz, Günəşin, Ayın, ulduzların, çiçəyin və böcəyin mənası olsun da, ən
böyük ayə olan insanın mənası, məqsədi, dəyəri olmasınmı? “Sən Günəşin
mərkəzindən fariğsən”, ona uca Allahın gör dediyi yerdən baxmırsan, “bu
lacivərd (tünd-mavi) dairənin (səmanın) sirrindən qafilsən”, düşüncəndə
Allahsız kainat, insan və həyat təsəvvürü var, yaradılan hər şeyin Onunla
bağını qoparmısan. Varlığı onu yaradandan ayıran insan azmağa, anlam və
hədəfini itirməyə məhkumdur. Bu halda, insanın heyvandan bir fərqi qalmır,
hətta ondan da aşağı olur, uzunqulaq və öküzün yeganə “məqsədi” ot yeyib
qarnını doyurmaq olduğu kimi, uca Allahdan qopmuş (qafillik budur)
insanın da tək istəyi mədəsini doldurmaqdır. Deməli, qafillik uca Allahdan
qopuşdur, inkardır, üsyandır, ilahi iradəyə təslimiyyəti rədd etməkdir, özünü
unutmaqdır, kainatı və həyatı yanlış oxumaqdır, azmaqdır. Qafilliyin səbəbi
cəhalətdir, nəticəsi dünyəviləşmək, məna və məqsədini itirmək, mənəvi ölüm
halıdır...
ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
QAFİLLƏRİN ZƏMANƏ QƏMİ İLƏ NƏ İŞİ
İş xəbərdar adamlar üçün yaranıbdır,
Xəbərsiz (qafillərin) zəmanə qəmi ilə nə işi! (16, 149)
Misradakı “iş” (“kar”) sözü hansı anlamı daşıyır? Sualın cavabı öncəki
beytdə olan bu sözlərə bağlıdır: “Ey bu lacivərd dairənin sirrindən qafil
olan”. Doğrudur, orijinalda “sirr” sözü yoxdur, ancaq mətn içində nəzərdə
tutulur, yəni “ey bu lacivərd dairədən xəbərsiz” (orijinal mətnin dəqiq
tərcüməsi budur, şair “insan” demir, çünki qafil olan insan deyil, əlamətini
(qafilliyini) ona ad seçir) misrasında xəbərsizlik (qafillik) sirri, gizli mənanı,
əşyanın görünməyən tərəfini bilməmək anlamını daşıyır (“Sirr” sözünün
lüğəvi mənası “gizli”, “bilinməyən” şey deməkdir. “Sirr” sözü təsəvvüfün ən
önəmli anlayışlarından biridir. İrfan əhlinə görə “sirr” anlayış olaraq uca
Allah ilə qul arasında gizli qalan hallardır. “Sirr” ruh kimi qəlibə qoyulmuş
lətif (incə) bir şeydir, ancaq ondan daha fərqlidir, daha safdır. Ruhlar sevgi
məhəlli, qəlblər mərifət məhəllidir, sirləri də ancaq uca Allah bilər. Təsəvvüf
əhli deyir ki, azad insanın (nəfsinin istəklərindən sıyrılmış, onu nəzarətə
götürmüş, uca Allaha təslim olmuş) könlü sirlər məzarıdır. Sirdə önəmli olan
sevgi və dostluq halını gizli tutmaqdır. Onlar sirri yeddi yerə ayırırlar: “SirriHaqq”, uca Allahdan başqasının bilmədiyi sirr; “Sirri-xalq”, Haqq ilə qul
arasında qalan sirr; “Sirri-həqiqət”, uca Allahın əşyanın içinə qoyduğu
həqiqət, elm; “Sirri-elm”, elmin həqiqəti və mahiyyəti; “Sirri-qədər”, qədərin
sirri; “Sirri-təripət”, təriqətin sirri, müridin bütün hallarını, sadəcə mürşidinə
söyləməsi. İrfan əhli deyir ki, sirr, gizli məna, həqiqətin bilinməsi
təslimiyyətə, arınmaya, nəfsə hakim olmağa bağlıdır, kəşf, sezgi yolu ilə
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öyrənilir. Təsadüfi deyil ki, Nizami ilk dastanının adını “Sirlər xəzinəsi”
qoymuşdur. Buradakı “sirr” sözü mənanı, həqiqəti, elmi ifadə edir, “sirr”
sözü “xəzinə” sözü ilə birgə işlədilir, yeni anlamlar qazanır, gizliliyi,
çoxluğu, dəyəri, xeyiri bildirir, maraqlandırır, cəlb edir, insanı axtarışa
yönəldir, əməyin, alın və ürək tərinin önəmini göstərir, insana mesaj verir,
deyir ki, o, xəzinənin qapısını ancaq zəhmətlə, imanla, elmlə aça bilərsən,
düşün, ağlını çalışdır, qəlbini arındır, nəfsini idarə et, o “Sirlər xəzinəsi”nin
içindəki mənaları öyrənəsən, bu mənalar səni diriltsin, ehya və inşa etsin,
həyatına daşınsın, saleh əməllərə çevrilsin, xeyiri çoxaltsın, gözəlliyi artırsın,
yer üzünü rəhmət evinə çevirəcək mücahidlər – iman insanları yetişdirsin.
Nizami deyir ki, bu xəzinənin ideyaları rəmzlərlə, bədii təsvir və ifadə
vasitələri ilə, işarələrlə, bədii dilin imkanları ilə təqdim olunmuşdur, sən
bədii sözün, rəmzin pərdəsini qaldır, onların arxasında gizlənmiş mənanı gör,
mənadan məqsədə, məqsəddən hikmətə doğru get). Dedik ki, “ey bu lacivərd
dairənin sirrindən qafil olan” misrasındakı “sirr” sözü gizli məna, həqiqət,
əşya və hadisənin görünməyən tərəfi anlamını daşıyır. Bu halda, şərh olunan
beytdəki “iş” sözü ilahi həqiqətə işarə edir: “İş xəbərdar adamlar üçün
yaranıbdır” misrası ilə şair kim həqiqəti görər, həyatı doğru oxuyar, ilahi
rizaya, rəhmət və bərəkətə açılar sualına cavab vermişdir: qafil olmayanlar,
xəbərdar olanlar, ağlı vəhylə qidalananlar, hər varlığı Onun adı ilə
oxuyanlar, hər an Onu xatırlayanlar, iman edənlər, düşünənlər, ağlın
çalışdıranlar, Ona təslimiyyəti şərəf bilənlər...
“Xəbərsiz (qafillərin) zəmanə qəmi ilə nə işi!”, bu misra da kim ilahi
həqiqətləri görə bilməz sualını cavablandırır: qafillər, uca Allahı, ölümü,
axirəti, özünü unudanlar, məna və məqsədini bilməyənlər, uzunqulaq və
öküz kimi ələf yeməklə xoşnud olanlar, lacivərd dairənin sirrindən
xəbərsizlər, düşünmək və anlamaq kimi dərdi olmayanlar... Nizami deyir ki,
onların zəmanə qəmi ilə nə işi? Çünki davası, hədəfi və idealı olanın qəmi
olar, dərd çəkər, düşünər. Düşünmək acı çəkməkdir, gücünü fəda etməkdir,
ağır yükdür. Həqiqəti anlamaq adlı bir dərdi olanın acısı da böyük olar, acılar
da onu böyüdər, ona dəyər bəxş edər, yol göstərər...
DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: NİYƏ YATMISAN?
Niyə yatmısan, qalx, bir iş gör,
Elə işlə ki, özün də bəyənəsən (16, 149)
Nizami qafil insana müraciət edir, acı sözlər söyləyir, onu oyatmaq,
tərbiyələndirmək, cəhalətin pəncəsindən qurtarmaq, yenidən həyata
qaytarmaq istəyir. Qafilliyin əlamətləri olaraq bunları sayır: unutmaq, qəflət
yuxusunda olmaq, düşünməmək, anlamamaq, çox yemək. Şair ölüm
yuxusunda olan insanı (Nizami qafilə insan demir) oyatmaq, diriltmək,
düşünməyə sövq etmək (düşünmək dirilik əlamətidir, insana xasdır, şair
deyir ki, kim düşünmürsə, o, insan deyil, uzunqulaq və öküzdür, təsadüfi
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deyil ki, şair qanmazlığı və çox yeməsi ilə tanınan iki heyvan seçib) üçün bu
vasitələri seçir: “ey” nidasından istifadə edir, həyəcan təbili çalır, təhlükədən
xəbər verir, xitaba yer ayırır, çağırır, mənəvi ölü olan insanın yaxasından
tutub silkələyir, oyan, oyan, ey qafil, ölüm yaxınlaşır, bu halınla axirətə
getsən, başına gələnlərdən xəbərin varmı? Sonra acı sözlər söyləyir, onun
ölmüş qəlbini dirildəcəyinə ümid edir. İstəyir ki, o, öncə qafil olduğunu
anlasın, çünki qafil olduğunu bilməsə, oyanmaz, sağalmaz, həkim axtarmaz,
öyüd-nəsihət dinləməz. Ona görə də qafilliyin əlamətlərini sayır, deyir ki,
sənin dolanan Günəşin mərkəzindən xəbərin yoxdur, lacivərd dairənin
sirlərindən xəbərsizsən, onları ayə kimi oxumursan, onları yaradan qüdrəti
anlamırsan, mənadan uzaqsan, əşyanın zahiri ilə maraqlanırsan, içini, həqiqət
və sirrini düşünmürsən, qəmdən uzaqsan, acın yoxdur, ilahi iradəyə təslim
olmaq istəmirsən, üsyan halındasan, anlamını itirmisən, bunlardan xəbərsiz
olduğuna görə də yatmısan... Nizami şərh olunan beytdə yeni oyandırıcı
vasitələr seçir: öncə “niyə” (“çera?”) sual əvəzliyinə yer verir. Sual verir,
düşündürmək istəyir, qafilin ağlına “sual çöpü” uzadır, onu qıcıqlandırır.
(Əslində, “düşünmək” feili “düşmək” feilindən törəyib, “düş”, yəni sözün
qabığını sındır, içinə, mənasına düş. Sözün qabığını nə ilə sındıraq? Sual
əvəzlikləri ilə, sual ağılı hərəkətə keçirir, maraqlandırır, səfərbər edir, gücü
bir nöqtəyə yönəldir, enerji hasil olur, bu enerji sözün (o sıradan əşyanın)
qabığını deşir, içinə girir (düşür), mənanı tapır). Təsadüfi deyil ki, Nizami
qafili tanıtmaq üçün Günəşi və tünd-mavi, sonsuz dairəni (dairəyə oxşayan
göy üzünü) misal göstərir. Onların hər ikisi uca Allahın (c.c) ayəsidir, qafil
onlara hər gün baxar, ancaq mənasını anlamaz, çünki sual verməz (qafil sual
verməyən kimsədir). Arif insan isə suallarla düşünər (suallar düşünməyin
pilləkənləridir, ipdir, insan ondan tutar, addım-addım enər, yavaş-yavaş
mənanın içinə düşər, hər sual düşüncəsində yeni bir səhifə açar), o Günəşi
kim yaratdı, bu sonsuz mavi səmanın sahibi kimdir, niyə yaratdı, kim üçün
yaratdı, o ayələr insana hansı mesajları verir? “Axtaran tapar” qəlibi də eyni
anlamı daşıyır. Nəyi axtarım və nə ilə axtarım? Həqiqəti axtar və suallarla
axtar. Çünki düşünməyin, anlamağın açarı sualdır. Nizami də qafil insana
“niyə yatmısan” (“çera xoftei?”) deyir, sualı yatmağa aid edir, məgər bu
dünyaya yatmaq üçün gəlmisən, yatmaq vaxtıdır, niyə düşünmürsən? Beytdə
ikinci oyadıcı vasitə əmr feilləridir, şair bir beytə üç əmr feili yerləşdirir:
“oyan” (nəzərdə tutulan əmr, “niyə yatmısan?”, yəni oyan), “iş gör”, “işlə”.
Bu əmr feilləri nəyə xidmət edir? Nizaminin tərbiyə metodunda əmr feilləri
insanın ağlını inşa edir (o, qavramlarla insanın təsəvvürünü, əmrlərlə ağlını,
örnəklərlə şəxsiyyətini inşa edir). Ağlını çalışdır, düşün, görəcəksən ki, bu
dünya yatmaq yeri deyil.
Üçüncü oyandırıcı vasitə hədəf göstərmək, fərqli seçimin (alternativin)
olduğunu bildirməkdir, daha xeyirli bir yolun varlığına inandırmaqdır. Qafil
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oyansa, desə ki, ey Nizami, məni niyə oyadırsan? Şairin cavabı var: çünki
səni çox sevirəm, sevməsə idim, çağırmazdım, (nidalı xitab həm də sevginin
göstəricisidir), həlakına razı olardım, ancaq sənə ürəyim yanır, mən uca
Allahın insan adlı bir ayəsinin cəhalətin pəncəsində ölməsini istəmirəm,
imanım əmr edir ki, o qafili (qafilləri) oyat, ona yol göstər (Nizami əsərlərini
də bu iki məqsədlə yazıb: oyandırmaq və yol göstərmək, yolu getmək
yolçunun (insanın işidir), sən qorxma, mən yanındayam, oyan, sənə xeyirli
olan yolu seç! O yol hansıdır? İş gör. Şair beytdə “iş” sözünə iki dəfə yer
verir: “İş gör”, “elə işlə ki”. Elə işlə ki, özün də bəyənəsən, yəni görəcəyin
işlər var: oyan, cəhalətdən qurtul, düşün, anla, çalış, saleh əməllərin olsun.
Elə işlə ki, sənə güvən versin, səni dəyişdirsin, yeni bir həyat bəxş etsin,
qədərin yenidən yazılsın, sənə həqiqəti öyrənməyin həzzini yaşatsın, iki
dünyanın xoşbəxtliyinə qovuşdursun.
BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: BELƏ ETMƏZLƏR
Sərxoş niyə yatırsan ki, pusqu qururlar,
İş bilən adamlar belə etməzlər (16, 149).
Qafil insanı oyatmaq cəhdləri davam edir. Şair yenə sual verir: “Sərxoş
niyə yatırsan?”. “Sərxoş” sözü qafilliyin bədii ifadə biçimlərindən biridir.
Öncəki beytlərdə qafillik bu qəliblərlə təqdim olunur: “Uzunqulaq və öküz
kimi ələf yeməklə xoşnud olan”, “dolanan Günəşin mərkəzindən fariğ olan”,
“lacivərd dairənin sirrindən qafil olan”, “xəbərsiz”, “zəmanə qəmi ilə işi
olmayan”, “yatmış”. Misradakı “sərxoş” sözü cəhalətin, dünya sevgisinin,
var-dövlət ehtirasının verdiyi sərxoşluğu “ölüm yuxusunu”, həqiqəti
unutmağı ifadə edir. Adi sərxoşluq keçicidir, içkidən sərxoş olmuş adamı, bir
qab su ilə oyatmaq mümkündür, cəhalət sərxoşluğu isə ağır xəstəlikdir, ciddi
müalicəyə (tərbiyəyə) ehtiyac var. Nizami oyadıcı vasitə kimi yenə sual
əvəzliyi seçir, “sərxoş niyə yatırsan” deyir, yəni yatmaq vaxtıdırmı,
düşmənlərinin səni tələyə salmaq üçün etdiklərindən xəbərin varmı? Onlar
“sənə pusqu qururlar”. “Pusqu qururlar” qəlibi beytdəki ikinci oyadıcı
vasitədir, bu qəlib qafil insanı həyəcanlandırır, oyadır, qorxudur, təhlükədən
xəbər verir. Şair öncə qafilin gerçək durumunu təsbit edir, sərxoş olduğunu
söyləyir, özündən xəbərsizsən deyir, sonra da düşmənlərin onu öldürməyə
hazırlaşdıqlarını xəbər verir, yəni oyan, yoxsa peşman olacaqsan. Sənin
düşmənin dünyadır, o, hiyləgərdir, tələ qurmağı əla bacarır, özünü dost kimi
göstərir, öncə var-dövlət, şöhrət, hakimiyyət, şəhvət adlı silahları ilə insanı
yoldan çıxarır, onu sərxoş edir, uyudur, sonra da tələyə salıb öldürür. “Pusqu
qurmuşlar” (“kəmin kərdeənd”) qəlibi bu mənaları da ehtiva edir: gizlilik və
aldanış. Belə ki dünya adlı düşmən gizli iş görür, bir əli ilə insanı sığıllayır, o
biri əli ilə də pusqu qurur, öncə insanın ağlını əlindən alır, təsəvvürünü
dəyişir, sonra da öldürür. “İş bilən adamlar belə etməzlər”. Misrada oyadıcı
vasitə müqayisədir. Bu ölçünün anlaşılması üçün öncə “iş” sözünün nə
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anlam daşıdığını təsbit edək. Nizami məqalənin üçüncü beytində belə deyir:
“İş xəbərdar adamlar üçün yaranıbdır”. Buradakı “iş” sözü “həqiqət”,
“məna”, “sirr”, “elm” kimi anlamları daşıyır. Yəni uca Allah həqiqəti,
mənanı, sirri, elmi o insanlara verir ki, onlar xəbərdardırlar. Nədən
xəbərdardırlar? Mərifət elmindən, onlar ağıl, qəlb və vicdanlarını cəhalət
qaranlıqlarından təmizləmişlər, varlıqlarını Ona həsr etmişlər, Onun nuru ilə
nurlanmışlar, bəsirət gözlərini açmışlar, nəticədə, varlığın, o sıradan insanın
məna və məqsədini anlamışlar. “İş bilən adamlar belə etməzlər”, yəni sənin
kimi sərxoş olmazlar, dünyaya aldanmazlar, onun tələsinə düşməzlər. Ey
insan, dünyanın tələlərindən qorunmağın, onun özünü tələyə salmağın tək bir
yolu var. O da uca Allaha təslim olmaqdır.
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The explanation of the fourteenth article “about the reproach of
the ignorance” in the epos “the treasure of mysteries” by nizami ganjavi
Summary
In the article is said about the explanation of the fourteenth article
“About the reproach of the ignorance” in the epos “The treasure of
mysteries” by Nizami Ganjavi. The main theme of this article is to introduce
the obscurantism. Nizami says that the main enemy of the human is his
obscurantism. In the article the poets mentions the signs of the obscurantism:
not to recognize Allah, to forget the truth, to be in the dream of the
ignorance, not to think, to eat much. In the article the poet shows the ways of
saving the man from the obscurantism. He says that the medicine of the
obscurantism is the science. In the article the poet mentions the importance
of the science. In order to show the value of the science Nizami gives
examples stimulates to read, he says that the human can gain the value only
with the science.
Толкование четырнадцатой статьи: «о порицании
невежества» из месневи «сокровищницы тайн» низами гянджеви
Резюме
В статье поясняется четырнадцатая статья из месневи (двустишие)
"Сокровищница тайн" Низами Гянджеви. Основная тема этой статьи
познание невежества. Низами рассказывает о том, что самый большой
враг человека - это невежество. В этой статье он перечисляет причины
невежества: не признание Аллаха, забвение действительности, погрузиться в сон невежества, не размышлять, не смыслить, переедание. Поэт в
статье показывает пути избавления человека от невежества. Рассказывает
о том, что лекарство от невежества - это наука. В этой статье он подчеркивает пользу обучения науки. Низами для того, чтоб показать цену науки
дает образцы, пробуждает человека к обучению науки, рассказывает о
том, что человек может оценен только наукой.
Rəyçi:

İmamverdi Həmidov
filologiya elmləri doktoru, professor
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Din hər bir xalq üçün mənəvi dəyər,
mənəvi sərvətdir. Dinləri hansısa
kateqoriyalara bölmək olmaz.
H.Əliyev
Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ili "Multikulturalizm ili" ,
onun məntiqi davamı kimi bu ili 2017-ci ili "İslam həmrəyliyi ili" elan etməsi bütün dünyaya "bir-birimizə qarşı dözümlü olaq, hörmətlə yanaşaq,
həmrəy olmağı, dinlər və məzhəblər arasında dialoq qurmağı bacaraq"
çağırışıdır. Bunun ən gözəl örnəyi əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş Azərbaycanın dövlət-din münasibətləri modelinin digər dövlətlər
tərəfindən öyrənilməsi və tədqiq olunmasıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu
oynayan ölkəmizin iki qitə arasında barışdırıcı missiyasının əhəmiyyətinə
diqqət çəkərək deyirdi: " Biz Avropa qitəsinə daxilik. Amma eyni zamanda
Avropa ilə Asiya arasında biz öz ölkəmizdə, öz xalqımızın tarixində, milli
mədəniyyətində, tarixi köklərində və mentalitetində Şərqlə Qərbin, Avropa
ilə Asiyanın sintezini təşkil edirik. Ona görə də öz tarixi missiyamızı dərk
edirik və bunu həyata keçirmək üçün indiyə qədər lazımlı işlər görmüşük" .
Ulu Öndərimiz dindarlarla, din xadimləri ilə görüşlərində, bu sahə ilə bağlı
tədbir və beynəlxalq konfranslarda həmişə diqqəti dinlərin, xüsusi ilə İslamın
dözümlülük xüsusiyyətinə, insanların vəhdətinə və birgəyaşayışın mükəmməl hormoniyasına yönəldərdi. O deyirdi ki, " İslam dini bizi heç vaxt
işğalçılığa, qəsbkarlığa sövq etməmişdir. Biz sülhsevər millətik. Bizim
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dinimiz də insanlara dostluq, qardaşlıq, sülh, barışıq yolu göstərmişdir. Biz
həmişə bu yolla getmişik."
Tolerantlığın dövlət strategiyası olaraq əsasını ümummilli lider
Heydər Əliyev qoymuş, və bu zəngin ənənə hazırda möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
zəngin dövlətçilik ənənələrinin layiqli davamçısı olduğunu əməli addımları
ilə sübuta yetirən İlham Əliyev milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına və
inkişafına çox mühüm diqqət və qayğı göstərir. Azərbaycanda dini və milli
tolerantlığın indiyə kimi qorunub saxlanılmasında Azərbaycan xalqının və
İslam dininin misilsiz rol oynadığını vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu
fikri aşağıdakı kimi şərh etmişdir:
" Tarixən dünya dinlərinin yayıldığı və dinc yanaşı fəaliyyət göstərdiyi qədim Azərbaycan torpağında yüz illərlə qarşılıqlı etimada və hörmətə
əsaslanan mütərəqqi milli mədəni və dini münasibətlər sistemi formalaşmışdır. Diqqətəlayiq faktdır ki, ölkəmizdə həmişə yüksək tolerantlıq mühiti
hökm sürmüş, heç vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma
halları baş verməmişdir. Ayrı-ayrı etiqad və inanclara malik etnosların
əsrlərlə əmin-amanlıq şəraitində yaşanmasında, etnik-mədəni müxtəlifliyin
günümüzədək qorunub saxlanılmasında Azərbaycan xalqının və İslam
dininin misilsiz tarixi rolu danılmazdır".
Artıq Azərbaycan dünyada istər mədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoqun təşviqi, istər tolerantlığın, multikultural dəyərlərin inkişafı, istərsə
də müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi istiqamətində
mühüm rol oynamaqdadır.
2017-ci ilin möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən İslam Həmrəyliyi ili
elan edilməsi təkcə İslam Aləmində deyil, bütün dünyada məhz həmrəyliyin
xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirə biləcəyinə diqqət yönəltməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla nəzərə çatdırılır ki, dünyanı
həmrəylik xilas edəcək. Bütün dünyanın diqqəti həmrəyliyə yönəlməlidir. Bu
mənada bəşəriyyətin xilası kimi həmrəyliyin gündəmə gətirilməsi Azərbaycanın dünyada xilaskarlıq missiyasının yerinə yetirilməsinə öz töhfəsini
verməsi mənasını ifadə edir.
İslam həmrəyliyi ideyasının diqqət mərkəzinə çəkilməsi həm də dünyanın bir çox ölkələrində İslam anlayışına birtərəfli və yalnış münasibət
bəslənməsinə aydınlıq gətirilməsinə də çağırışdır. Bu mənada İslam
birmənalı olaraq terrorla əlaqələndirilməyin, məqsədli şəkildə islamofobiya
meyillərini yaymağın dünyaya sülh yox qarşıdurma, böhran gətirdiyini
diqqət mərkəzinə çəkmək , dialoqa, sülhə, həmrəyliyə, qarşılıqlı etimada
çağırmaq mühüm bəşəri missiyadır. Heç şübhəsiz, Azərbaycan multikulturalizm sahəsində olduğu kimi, İslam həmrəyliyi istiqamətində də öz
örnəyini meydana qoyacaqdır.
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Səmavi dinlərin sonuncusu olan İslamın əsas xüsusiyyətərindən birisi
də, sevgi, xoş fikir, tolerantlıqdır. İslam dinində Allahın elçisi sayılan
Məhəmməd Peyğəmbər" Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizlə çəkişməyin. Qardaş olun ey Allahın qulları!" və " Sizdən biriniz özü üçün istədiyini din qardaşı üçün istəmədikcə həqiqi mömin ola bilməz" sözləri ilə
cəmiyyətə güvən, sevgi və qardaşlıq toxumları atmışdır
Müsəlmanların başqa dinlərə mənsub olan insanlara qarşı göstərdiyi
xoş qarşılama, tolerantlıq nümunələri çoxdur. İslam cəmiyyətində xristianlar
və məbədləri, məbədlərində olan heykəlləri, şəkilləri, xüsusi günlərdə
daşıdıqları geyimləri xoş fikirlə yüksək tolerantlıqla qarşılanmış və hörmət
göstərilmişdir.
Qeyri müsəlmanların inanc və fikirlərinə, ibadətləri və müqəddəs
dəyərlərinə, məbədlərinə göstərilən hörmət və onların xoş qarşılanması, eyni
zamanda İslama dəvət edərkən belə göstərilən hörmət onların sosial
həyatlarına olan diqqət tolerantlıq ənənəsinin bariz nümunəsidir. Müxtəlif
dinlərə mənsub insanlar İslam dünyasında sülh şəraitində yaşamış və sərbəst
şəkildə öz dini ayinlərini icra etmişlər. Bütün dinlərin məqsədi insanları ilahi
qüvvəyə inanmağa və ona ibadətə çağırmaqdan ibarətdir.
İslam, tarix boyu fəth olunan bölgələrin yerli əhalisini zorla müsəlmanlaşdırmaq məqsədi güdməmişdir. Bunun əsas səbəbləri İslamın
məcburiyyət tərəfdarı olmaması, digər din mənsublarına verdiyi təbəəlik hüququ və digər bir tərəfdən isə süni şəkildə müsəlmanların sayının artırılması
nəticəsində cəmiyyətdə yarana biləcək qeyri səmimi mühitin mənfi nəticələrindən uzaq qalmaq idi. Bunun nəticəsidir ki, uzun illər müsəlmanların
hakimiyyəti altında olmuş Balkan yarımadasından İspaniyaya kimi olan
geniş regionlarda bu gün xristian və yəhudi əhali mövcuddur. Bu isə, fəth
edilən ərazilərdə əhalinin din seçimində tam sərbəst qalmasının isbatıdır.
İslam dini özündən əvvəlki dinləri müqəddəs kitabaları ilə birlikdə qəbul edir
və eyni zamanda o dinləri təmsil edən müqəddəs kitabların, müsəlmanlar
tərəfindən inanc əsası kimi tanınıb və hörmətlə qarşılanması tarixin danılmaz
faktlarındandır.
Nizami, Füzuli başda olmaqla Azərbaycanın görkəmli ədib və
mütəfəkkirlərinin əsərlərində "İsa nəfəsi" , "Musanın əli", "Yusif üzlü" kimi
ifadələrə rast gəlinməsi, Hz. Məryəmdən sevgi və hörmətlə bəhs edilməsi,
Hz. Peyğəmbər dövründən günümüzə qədər tolerantlığın qorunub saxlanılmasına xidmət edən ünsürdür.
XI-XII əsrlərdə İslamdakı ədalət, bərabərlik, insanpərvərlik ideyaları
və antik mədəniyyətlə əlaqə cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrində özünə yer
aldığı üçün Şərq intibah mədəniyyətini yaratmışdır. Müsəlman dünyasının
intibahı dövrünün ən böyük əsəri olan "Xəmsə" ni dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvi yaratmışdır. Məşhur "Xəmsə" yə daxil olan ölməz əsərlər
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yer üzündə İslam sivilizasiyasının ən mühüm nailiyyətlərindən biri kimi
qəbul olunur.
Azərbaycan cəmiyyətində uzun əsrlər ərzində bərqərar olmuş ədalət,
bərabərlik, insanpərvərlik, sülh ideyaları İslami dəyərlərlə bəşəri ideyaların
sintezi əsasında formalaşmışdır. Azərbaycanın qədim dövr və orta əslərdə
yaşayıb yaratmış görkəmli ziyalıları İslam mədəniyyətindəki, İslam
dinindəki ədalət, humanizm və mənəvi zənginlik ideyalarını cəmiyyətin
aparıcı, əsas ideyaları səviyyəsinə qaldırmışlar. Nizami Gəncəvi
"İsgəndərnamə" əsərində ədalət və bərabərlik üzərində qurulacaq xoşbəxt
cəmiyyətin modelini də təqdim etmişdir. Bütün bunlar İslam həmrəyliyinin
böyük sivilizasiya yaratmaq imkanlarına malik olduğunu göstərir.
Hələ XIII-XIV əsrlərdə yaşayıb yaratmış alim və fəlsəfi poeziyanın
görkəmli nümayəndələrindən olan Mahmud Şəbüstəri zərdüştlük, xristianlıq,
iudaizm, islam dini ilə yaxından tanış olmuşdur. Əsərlərində islam dininin
ehkamları ilə razılaşan şairin müxtəlif dinlərə də münasibəti maraqlıdır. O,
bütün dinlərə eyni gözlə baxmağa çağıraraq yazırdı: " Başqa dinləri qəbul
etmək , elə Allahın birliyini qəbul etməkdir. Allah ikiliyə icazə vermədi,
onun üçün mən, sən, o yoxdur. Mən, biz, sən, o-hamısı bir vəhdətdir". Şəbüstəri başqa dinə qulluq edənləri kafir, dinsiz adlandırılması əleyhinə
cıxmış, bunu nadanlıq, cahillik saymışdır.
Büt burda məzhərdir, eşqə, vəhdətə
Zünnar qurşanmaqdır haqqa xidmətə
Küfr, din varlığa bağlıdır deyə,
Fərq yoxdur tövhidlə bütpərəstliyə.
XIX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının genişlənməsi məktəb, teatr, ədəbiyyat, ana dili, milli mətbuat kimi
məsələləri də ön mövqeyə gətirmişdir. Bunların heç biri İslama qarşı deyildi.
Əksinə, Azərbaycan ziyalıları bəzi insanların İslamdan öz məqsədləri üçün
sui-istifadə etməsinə qarşı çıxırdı. Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur
"Ölülər" tragikomediyası mövhumat və fanatizm əleyhinə yazılmış təsirli
əsərdir. Ədib pyesdəki Şeyx Nəsrullah obrazının timsalında İslam dini
pərdəsi altında özünün çirkin məqsədlərini həyata keçirən yalançı din
xadimlərinin eybəcər simasını göstərmişdir. " Ölülər " əsəri həqiqi dini dəyərləri qorumağa xidmət edir, fanatizm və mövhumata ağır zərbə vururdu.
Sovet cəmiyyəti isə öz ideologiyasına uyğun olaraq Cəlil Məmmədquluzadəni ateist yazıçı kimi təqdim edirdi. Halbuki, Cəlil Məmmədquluzadə
əsərlərində həqiqi İslama qarşı deyil, dini xürafata qarşı mübarizə aparırdı.
Sovet ideologiyası Mirzə Ələkbər Sabiri də ateist şair kimi qələmə
vermişdi. Halbuki, fanatizmin və mövhumatın düşməni olan bu böyük şair
özünün islama münasibətini ifadə edərək yazırdı
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Sahibi İmanəm, a Şirvanlılar!
Yox yeni bir dinə yəqinim mənim
Köhnə müsəlmanam, a Şirvanlılar!
Qaili-Quranam, a Şirvanlılar!
Bu mövzuda Mirzə Ələkbər Sabirin daha bir şeiri də var:
Bir vəqt Şah İsmayılü Sultani-Səlimə
Məftun olaraq eylədik İslamı dünümə,
Qoyduq iki tazə adı bir dini-qədimə,
Saldı bu təşəyyü bu təsənnüm bizi-bimə
Qaldıqca bu halətlə səzayi-əzəfiz biz!
Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz!
Burada " təşəyyü" və "təsənnüm" sünni-şiə mənasını ifadə edir. Sabir
bu məsələni çox gözəl və əhatəli təsvir etmişdir.
Çox təəssüf ki, XX əsrdə sovet cəmiyyətinin təbliğatı Azərbaycan
ziyalılarının İslama münasibətinə başqa don geyindirmişdir.
Bu gün Azərbaycan dünya, eləcə də müsəlman dövlətlərinə nümunə
ola biləcək bir ölkədir. Azərbaycan müsəlman dünyasının ayrılmaz parçası
kimi tarix boyu İslam mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfələr bəxş edib.
Eyni zamanda çoxmillətli Azərbaycan cəmiyyətində qarşılıqlı hörmət və
etimada əsaslanan nümunəvi birgə yaşayışın, əmin-əmanlığın və multikultural mühitin yaranmasında İslam dininin də müstəsna rolu olub.
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda
Müsəlman İntibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynamışdır.
Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESKOnun, həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların
üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş, qlobal
əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni forumların təşkilatçısı kimi çıxış
etmişdir.Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına,
islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr vermişdir.
Həmrəylik, birlik Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir. Bütün
dinlərə məxsus tarixi abidələr dövlət tərəfindən qorunur, ehtiyac duyulduqda
dövlət vəsaiti hesabına bərpa olunur. Azərbaycanda məscidlər, kilsələr,
sinaqoqlar tikilir. Müxtəlif Dinlərə məxsus bayramlar birlikdə qeyd olunur.
Qafqazın ən qədim alban kilsəsi ölkəmizdədir. Qədim zərdüştlük dini,
atəşpərəstlik məbədi qorunub saxlanılır.
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Başqa sözlə deyilsə bütün dinlərə hörmət və ehtiram Azərbaycanın
dövlət siyasətidir və ölkə vətəndaşları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır,
ümumi inkişafımıza xidmət edərək ictimai əhval-ruhiyyəni qaldırır.
Bəzi siyasi rejimlər dini fanatizmdən, möhvumatdan öz məqsədləri
üçün istifadə edirlər. Bəzi hallarda dindən qorxu vasitəsi kimi istifadə hallarına da rast gəlinir. Çox hallada süni şəkildə yaradılan dinlərarası qarşıdurmalar , " müsəlman kütləsi" anlayışı, acınacaqlı miqrasiya axınları və buna
qarşı mübarizə elə bir fikir formalaşdırır ki, müsəlman dünyasındakı dini
radikalizmin də mahiyyətində savadsızlıq, mədəni gerilik, maarifsizlik
dayanır. Azərbaycan isə İslamın bir din, mədəniyyət və dəyər kimi əsil
mahiyyətini ortaya qoyaraq onu beynəlxalq aləmdə təhdidlərə qarşı bir
imkan, vasitə, güc kimi təqdim edir. Ölkəmiz multikultural dəyərlərə sədaqətini hər zaman nümayiş etdirib və bu gün də bu məkanda insanlara irqinə,
rənginə, siyasi mənsubiyyətinə görə deyil, bu ölkənin vətəndaşı olduğuna
görə münasibət bəsləyirlər.
Azərbaycanda tanınmış din xadimləri ilə alimlərin dini maarifləndirmə sahəsindəki birgə fəaliyyəti, həmrəyliyi cəmiyyətə İslam mədəniyyətinin, dini dəyərlərin əsil mahiyyətini çatdırmaqda mühüm rol oynayır.
Son illər Respublikamızda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin birgə keçirdikləri beynəlxalq miqyaslı elmi
konfranslar, seminarlar İslam ölkələri arasında qarşılıqlı elmi-mədəni əlaqələrin yenidən öyrənilib araşdırılmasına şərait yaratmışdır."İslam həmrəyliyi
ili" beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini müsəlman dünyasının mənəvi
zənginliyinə, İslam sivilizasiyasına doğru yönəldəcəkdir. 2017-ci il dünya
dövlətlərinin İslam ölkələri ilə dialoqu və həmrəyliyinə layiqli töhfələr
verəcək. "İslam həmrəyliyi" çağırışı geniş mənada beynəlxalq aləmdə dialoq
və həmrəylik anlayışlarını real hərəkata çevirəcəkdir.
Müstəqil
Azərbaycan - Həmrəylik, Birlik, Əməkdaşlıq hərəkatının əsas hərəkət verici
qüvvəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İslam
həmrəyliyi haqqındakı sərəncamı müasir dünyada həmrəylik ideyalarına
böyük çağırışlar doğuracaqdır. Eyni zamanda dini baxışları siyasiləşdirmək
istəyən və bunun əsasında ölkələr, məzhəblər arasında münasibətləri də
gərginləşdirməyə çalışanlara da çox gözəl bir cavab olacaq.
Azərbaycanın gücü, nüfuzu və imkanları, o cümlədən mövcud potensialı və beynəlxalq ictimaiyyətin ona olan etimadı İslam həmrəyliyinə nail
olması kimi mühüm missiyanı üzərinə götürməyə imkan verir. Ölkəmiz bu
missiyanı da layiqincə həyata keçirəcək, görüləcək işlər İslam dünyasının
həmrəyliyinə böyük töhfələr verəcək. Prezident İlham Əliyev 2017-ci ili
"İslam Həmrəyliyi ili" elan etməklə həm də müxtəlif xalqların, o cümlədən
müsəlmanların müharibələrdən əzildiyi, fəlakətlərə düçar edildiyi indiki
dövrdə dünyaya mesaj verdi. Bütün dünyaya göstərildi ki, müsəlman
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həmrəyliyi Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
biridir. Qlobal miqyasda sülh və əməkdaşlığa, sivilizasiyalararası dialoqa
böyük önəm verən Azərbaycan bu sahədə yeni fəaliyyət mərhələsinə qədəm
qoyur: respublikamız İslam həmrəyliyinin ideya və real fəaliyyət mərkəzinə
çevrilir. Təbii ki, ölkəmiz qarşısına qoyduğu məqsədləri bu illə yekunlaşdırmayacaq, bu xətti davam etdirəcək və İslam mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsi, nüfuzunun yüksəldilməsi, dünyada yayılması işinə öz dəyərli
töhfələrini verəcəkdir.
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Abbasova Saida,
Seyidova Sultan
Islamic Values in Azerbaijani Literary-Artistic Thinking
Sammary
The article deals with the 2017 as “Islamic Solidarity Year” declared
by the President Ilham Aliyev and the solidarity as a way of saving
humanity. Azerbaijan today can be a model country for the states of the
world and Islamic states as well. Azerbaijan as an integral part of the Islamic
world has always unprecedentedly contributed to the development of Islamic
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culture and now continues it. Renowned intelligentsia of Azerbaijan who
lived and created in the Ancient and Middle Ages have raised the ideas of
justice, humanism, moral values of the Islamic culture and Islamic religion
up to the main ideas level of a developed society and called to respect for all
religions. For many centuries, Islam also has played an exceptional role in
creating of exemplary atmosphere for tolerance, peace and multiculturalism
in a multinational Azerbaijani society, which based on mutual trust and
respect.
Саида Аббасова
Султан Сейидова
Ценности Ислама в азербайджанском
литературно-художественном мышлении
Резюме
В статье говорится об объявлении президентом Ильхамом
Алиевым 2017-го года «Годом Исламской Солидарности» и, в связи с
этим, о значении солидарности как пути спасения человечества. Сегодня Азербайджан является страной, которая может стать примером для
многих, в том числе мусульманских, стран мира. Азербайджан как
неотъемлемая часть мусульманского мира на протяжении всей истории
вносил и продолжает вносить неоценимый вклад в развитие исламской
культуры. Выдающиеся представители азербайджанской интеллигенции, которые жили и творили в древности и средневековье, подняв
идеи справедливости, гуманизма и духовного богатства исламской
культуры и исламской религии до уровня главных идей развитого общества, призывали каждого с уважением относиться ко всем религиям.
На протяжении многих столетий Ислам, в свою очередь, сыграл исключительную роль в создании образцовой среды толерантности, спокойствия и мультикультурализма в многонациональном азербайджанском
обществе, основанном на взаимном довери
Rəyçi:

Zöhrə Nəbiyeva
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Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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qara_ahmedov_66@mail.ru
ZAMANIN FACİƏVİLİYİ VƏ ŞƏXSİYYƏT BÜTÖVLÜYÜ
Açar sözlər: siyasi dəyişiklik, əxlaqi dəyərlər, insan ləyaqəti, şəxsiyyət
bütövlüyü, həyat həqiqətləri, bəşəri dəyərlər, mübarizlik, özünütəsdiq
The key words: political change, ethical values, human dignity, personal
integrity, the realities of life, universal values, fighting spirit, self-assertion
Ключевые слова: политические изменения, нравственные ценности,
достоинство человека, целостность личности, правду жизни, общечеловеческих ценностей, боевой дух, самоутверждение
XX əsrin sonlarına doğru ictimai-siyasi həyatda böyük dəyişikliklərin
baş verməsi ədəbiyyata, bədii fikir dünyasına da öz təsirini göstərirdi. Bu
təsir onunla bağlı idi ki, uzun müddət yasaq edilmiş mövzulara müraciət
edilir, tariximizin mürəkkəb və faciəvi dövrləri özünün bədii inikasını tapır,
müasir dövrün bir çox problemlərinə münasibət bildirilir, onların mahiyyəti
və həll yolları barədə fikir yürüdülürdü. XX əsrin sonlarına yaxın cəmiyyət
daxilindəki ciddi hərəktlilik, siyasi dəyişikliklərin baş verməsi onu deməyə
əsas verirdi ki, sovet imperiyasının dayaqları tamamilə məhv olur, bu sistem
ictimai inkişafın dialektik məzmunundan irəli gələn hökm ilə ömrünü başa
vurub tarixin yaddaşına keçirdi. Zamanın ən zəruri tələblərindən biri
dağılmaqda olan amoral siyasi sistemin ideoloji və mənəvi əsaslarının, siyasi
prinsiplərinin daxili məzmun və mahiyyətini bütünlüklə açmaq, məhvə
doğru gedən sistemin hansı ictimai-siyasi prinsiplər, əxlaqi baxışlar üzərində
mövcud olduğunu xalqa lazımi səviyyədə, həm də vaxtında, yəni zamanın
bütün bunlara ehtiyacı olanda çatdırmaq idi, çünki “bədii yükün, yaxud, elmi
informasiyanın yalnız məzmunu yox, çatdırılması tərzi də təsirlilik,
effektlilik baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır” (1.29). Tarixin, həyatını
başa vurmaqda olan siyasi sistemin bütün mürəkkəbliyi və problemləri,
daxili mahiyyəti və həqiqi siması ilə inikası, ilk növbədə, həyat həqiqətlərinin aşkarlanması, yeni cəmiyyətdaxili münasibətlərin, ictimai fikir və
baxışların hansı meyarlar əsasında formalaşması üçün böyük informativ
mənbə rolunu oynayırdı. Bədii yaradıcılıq sadəcə axtarış deyil, həyat
həqiqətlərinin analitik təhlili, cəmiyyətdə insan amili, insan ləyaqəti və
şəxsiyyət kimi məsələlərin necə dəyərləndiridiyini aydınlaşdırmaqdır.
Doğrudan da, “Əsər yazmağın bir mənası da elə həqiqəti axtarmaq deməkdir.
Yazıçı həmişə həqiqətin tərəfində dayanmalıdır və həqiqət elə bir şeydir ki,
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həmişə əsərin sağlamlığına, uzunömürlü olmasına xidmət eləyir”(2).
İ.Əfəndiyev xalqımızın yaşadığı ağır siyasi qarşıdurmaların şahidi olmuş, həyatının ilk illəri siyasi çarpışmalar, qanlı siyasi mübarizələr dövrünə təsadüf
etmiş, repressiyanın ən kəskin illərində isə bədii yaradıcılığa başlamışdır. Bu
dövr o dərəcədə müdhiş idi ki, kiçik bir səhvə görə bütün ailə, doğmalar
“xalq düşməni” adı ilə məhv edilə bilərdi. Mühit hər bir kəsdən yüksək ehtiyatlılıq tələb edirdi, cəmiyyət qorxunc ölüm kabusunun qanadları altında
yaşayırdı, daha doğrusu, yaşamaq üçün ağır və məşəqqətli mübarizə aparırdı.
Sinfi maksimalizm prinsipi ilə qurulan siyasi sistem sonrakı dövrlərdə millət,
xalq arasında parçalanmanı daha da dərinləşdirib 37-ci ili – repressiya
dövrünü reallaşdırmışdır. Yəni bu dövrün yaranması, xalqın kütləvi həbs və
terrora məruz qalması təsadüfi xarakterlə bağlı olmayıb, sosialist sisteminin
daxili mahiyyəti, onun əsaslandığı amoral baxışlarla, sinfi münasibətlə,
gerçəkliyi məhdud ideologiya əsasında izah etmək cəhdi ilə bağlı idi, “1937
fenomeni də, sonrakı durğunluq eniş-yoxuşları da ictimai mülkiyyətlə yox,
ictimai vicdanla bağlı normaların pozulduğu yerdə baş verə bilib” (3.59)
Hakim ideologiya özünün baxış və prinsiplərini həyata keçirmək üçün fikir
müxtəlifliyini, demokratizmi tamamilə aradan götürüb diktaturanı, avtoritar
rejimi formalaşdırırdı. Belə rejim daxilində ona müxalif fikir yürütmək,
rejimin sxematik təfəkkür dairəsindən kənara çıxıb düşünmək böyük
faciələrə, dəhşətlərə gətirib çıxarırdı. Bu rejim yalnız siyasi-ideoloji prinsipləri, sinfi ayrılığı cəmiyyət daxilində ən aparıcı mövqedə qoyub insanı, onun
daxili fikir və düşüncələrini, hiss və duyğularını nəzərə almırdı. Həyatın
bütün sahələri siyasiləşərək, bütün cəmiyyət, mürəkkəb gerçəklik sosializm
ideologiyası ilə izah edilirdi, insan amili deyil, siyasi mənsubiyyət, siyasi
əqidə və ideologiya başlıca prinsip kimi götürülürdü.İ.Əfəndiyevin ilk faciəsi
olan “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” (1989) əsəri Azərbaycan xalqının
tarixində ağır faciələr, dəhşətlər törətmiş 37-ci ildən, repressiya dövründən
bəhs edir. Ədəbi-tənqidi fikirdə “Belə haqlı və yekdil bir fikir mövcuddur ki,
1937-ci ilin böyük xalq faciəsini Azərbaycan səhnəsinə, teatra ilk dəfə
görkəmli xalq yazıçımız, qocaman dramaturq İ.Əfəndiyevin “Sevgililərin
cəhənnəmdə vüsalı” pyesinin tamaşası gətirmişdir” (4) Mövzunun tarixdən,
repressiya dövründən götürülməsinə baxmayaraq, mənəvi-əxlaqi ucalıq, mübarizlik, özünütəsdiq, şəxsiyyət bütölüyü kimi ictimai məzmunlu baxışlar
faciədə dinamik inkişafda verilməklə bərabər, həm də şəxsiyyət və cəmiyyət
konsepsiyası, həqiqət axtarışları kimi məsələlərin inikası əsərin müasirliyin
estetik tələbləri ilə qələmə alındığını, tarixi mövzuya müasirlik prinsipləri
əsasında müraciət edildiyini göstərir.
Mövzunun əhatə etdiyi siyasi repressiya dövrü xalqımızın həyatında ən
ağır məhrumiyyətlər dövrü, fikir və zəka adamlarının amansızcasına qətlə
yetirildiyi məşum zaman kimi həmişə xalqın yaddaşında yaşayacaqdır.
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Dramaturqun bu mövzuya müraciəti təbii idi, çünki o, bütün varlığı ilə keçmişimizi duyub-yaşayan, onun faciələrinə böyük ürək ağrısı ilə yanaşan
sənətkardır. Xalqın taleyi ilə bağlı olub keçmişi ilə bərabər gələcəyini də
düşünən bu müdrik sənətkar tarixi dövrü müasir dövrdə də xatırlatmaq,
yaşanmış faciələrin, xalqa, Vətənə vurulmuş amansız yaraların ictimai məzmununu, səbəblərini müasir oxucuya daha emosional –ekspressiv səviyyədə
çatdırmaq üçün özünəməxsus yol, ifadə tərzi seçmişdir. Dramaturq tarixin
ibrət dərslərini, tarixin “əbədi müəllim” olduğunu müasir fikir adamlarına,
xalqın taleyi barədə düşünənlərə xatırlatmaqla gələcəyə doğru yolun
müəyyənləşməsində “əbədi müəllim” olan tarixin əvəzsiz ictimai-fəlsəfi
rolunu, idraki əhəmiyyətini göstərmişdir.
“Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” faciəsi XX əsrin sonlarına yaxın dövrdə
yazılmışdır, artıq dünya ictimaiyyətinə aydın idi ki, ictimai-siyasi düşüncənin
dialektik məzmunu, cəmiyyətin təkamülü sosializm ideyalarına söykənən bir
quruluşun, əsas ideologiyası xalqı, milləti düşmən qütblərə parçalayan siyasi
sistemin tarix səhnəsindən çıxmasını zəruriləşdirmişdir. Tarix öz hökmünü vermiş, əsarətdə olan, imperiya daxilində “tərəqqi” edən xalqların azad olması,
istiqlaliyyət qazanması üçün siyasi imkanlar açılmışdır. İki əsrə yaxın imperiya
müxtəlif siyasi ideologiyalarla mənhus siyasətini kəskinləşdirərək siyasi
məqsədlərinə dekorativ dəyişikliklər edir, “oraq və çəkic” “ikibaşlı qartal”
siyasətinin davamı kimi daha qeyri-humanist, antimilli, amoral məzmunda özünü reallaşdırırdı. Dramaturq bu imperiya siyasətinin mahiyyətində olan ədalətsizliyi, bu imperiyanın xalqların əzabı, istismarı üzərində qurulduğunu görür və
obyektiv inikasa çalışırdı. Əsrin sonlarına doğru imperiya özünün ömrünü başa
vurmaq üzrə ikən hakim dairələr, imperiyaya sadiq qüvvələr onun qorunub
saxlanmasına, insan əleyhinə yönəlmiş sosializm sisteminin ömrünün uzaldılmasına, xalqın istiqlaliyyət istəyini, azadlıq uğrunda mübarizə amalını məhv
eiməyə çalışırdılar. İ.Əfəndiyev böyük vətəndaşlıq yanğısı ilə, xalq və tarix
qarşısında sənətkar məsuliyyətini dərk edərək həmin imperiyanın xalqımızın
başına gətirdiyi fəlakətləri, bu mənhus siyasətin daxilində dayanan niyyəti
göstərmək üçün “37-ci il fenomeni”nə müraciət edərək bu faciəni yaratmışdır. Bu faciə ilə günahsız qurbanlar xatırlanır, mənfur siyasi rejimin
törətdiyi fəlakətlərdən söhbət açılır, onun daxilində olan əsl həqiqət,
xalqımıza olan düşmən münasibət göstərilirdi. Xalqımıza, milli varlığımıza,
Vətənəmizə qarşı amansız düşmən münasibəti bəsləyən imperiya siyasətinin
yeniləşməsi nə verə bilərdi? Dramaturq çox böyük həssaslıqla imperiya
siyasəti ilə milli varlığımız, milli dəyərlərimiz arasında olan kəskin ayrılığı
duymuş, yaşanmış faciəvi hadisələri dərk etdirib, gələcək taleyi
müəyyənləşdirməkdə səhvlərə yol verməməyi tövsiyə etmişdir. Dramaturq
xalqın fikir və baxışlarında olan mübarizliyi, milli istiqlaliyyət arzusunu
görür, xalqın azadlıq ideyalarının qalib gələcəyinə inanırdı. Faciədə
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qaldırılan problemlər olduqca kəskin ictimai-siyasi məzmun daşıyaraq
onların həlli ilə cəmiyyət daxilində yeni siyasi dəyişikliyə nail olmaq
mümkünlüyü qənaəti bütün əsər boyu özünün aktuallığını saxlayır. Məhz bu
suallar demokratik fikirli ziyalıları, milli tale ilə bağlı fikir və düşüncə
sahiblərini cəmiyyətin ileoloji əsasları haqqında düşünməyə, cəmiyyətdaxili
bütövlüyü, milli və əxlaqi dəyərləri qorumağa, həqiqət axtarışlarına vadar
edir, bir ziyalı kimi xalq və Vətən qarşısında, tarix qarşısında məsuliyyətlərini xatırladırdı. Ağır ictimai siyasi şəraitdə “qırmızı eşafot”un
soyuqqanlıqla xalqın fikir adamlarını, zəka sahiblərini məhv edərkən onların
öz əqidə və prinsiplərinə sadiqliyi, son anda belə milli tale, milli varlıq üçün
daxili narahatlıqlarının təsvir edilib müasir dövrün oxucularına çatdırılması
bu faciənin ictimai-idraki əhəmiyyətinin böyüklüyünü, müasir zaman üçün
vacibliyini göstərir.Faciədə əsas ziddiyyət sosial quruluş və şəxsiyyət
arasındadır, bəşəri düşüncə və hisslər dünyası ilə amansız siyasi mühitin,
amoral gerçəkliyin qarşılaşmasından yaranan tragizm əsas faciəvi düyündür.
Əsas qəhrəman xalqın taleyi ilə yaşayan ziyalı Ayaz Turanla “qırmızı
eşafot”u idarə edən, “siyasi gilyotin”in dəstəyini əllərində saxlayanlar
arasında olan əqidə və əxlaqi ayrılıq, təfəkkür və düşüncə müxtəlifliyi, xalqa,
Vətənə bağlılıqla yadlıq və düşmənçilik kimi hisslərin, baxışların
əksliyindən doğan tragizm mühitin, ictimai-siyasi ideologiyanın qeyridialektik məzmunundan, qeyri-bəşəri xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Ayaz
Turan sənətkardır, öz xalqının sənət adamlarının əsərlərini səhnədə ifa edir,
onun məqsədi xalqına xidmət, xalqın milli-əxlaqi dəyərlərinin qorunub
saxlanılmasında hər bir çətinliyə sinə gərməkdir. Ayaz Turanın sənət adamı
kimi həssaslığı və məsuliyyəti o dərəcədə yüksəkdir ki, oynadığı rolların
gerçəkliklə bağlılığına diqqət yetirir, ifa etdiyi rollarla yaşadığı mühiti, onun
ictimai-siyasi psixologiyasını verməyə çalışır. H.Cavidin Şeyx Sənan
obrazını yaratmaqla qəhrəmanla mühit arasındakı təzadı, konflikti vermək,
həm də irticanın Şeyx Sənana doğru hücumunu səhnədə əks etdirməklə Ayaz
Turan yaşadığı mühitin mənhus xarakteri haqqında təsəvvür yaratmağa
çalışır. Ayaz ziyalıdır, xalqa bağlı fikir adamıdır, amorf mühiti, onun amoral
dəyərlərini çox gözəl anlayır, buna etirazını, hiddətini isə Cavidin fikir
dünyası ilə ifadə edir. Bəşəri dəyərlərin, humanist baxış və fikirlərin itdiyi
bir vaxtda Cavidə müraciət edərək gerçəkliklə özünün mübarizə amalları
arasındakı barışmazlığı göstərir. Şeyx Sənanın fikir və düşüncə dünyasına,
insan haqqında baxışlarına qarşı yönəlmiş kəskin irtica yeni məzmunla, yeni
ideoloji pərdələr altında Ayaz Turana qarşı yönəlmişdir. Əfsanəvi obrazların
yaşadığı faciəni, məhrumiyyətləri, əzabları yeni dövrdə Ayaz və onun
sevgilisi Xumar yaşamalı olur, Şeyx Sənanla Xumarın hiss və fikir
dünyalarına qarşı irticanın etdiyi hücum yeni dövrdə yeni siyasi irtica,
amansız “siyasi gilyotin” ilə Ayaza və onun sevgilisinə qarşı yönəlmişdir.
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Dramaturq böyük sənətkarlıqla əfsanəvi mövzu ilə 37-ci il hadisə və
prosesləri arasında paralellər verməklə əfsanənin bağlı olduğu mühitdə
insana münasibətin, bəşəri hiss və fikirlərin tapdalanmasının, insan
ləyaqətinin ayaqlar altına salınmasının faciənin ideyası ilə səsləşdiyini, onun
ifadəsi üçün münasib mövzu olduğunu göstərmişdir. Əfsanəvi obrazların
sevgi dünyası nə qədər ülvidirsə, Ayazla Xumarın da sevgisi bir o qədər ülvi
və bəşəridir, hər ikisinə qarşı yönəlmiş mühitin bəşəriliyə, saf məhəbbətə
amansız münasibəti də eyni dərəcədə kəskin və barışmazdır. Din xadimlərinin belə məhəbbətə qarşı yönəlmiş amansızlığı və qəddarlığı yeni dövrdə
“qırmızı eşafot”un, sinfi maksimalizmin doğurduğu amansızlıqla əvəz
edilmişdir. Zaman keçsə də, siyasi rejimlər dəyişsə də, irtica antibəşəriliyini,
amorf məntiq özünün prinsiplərini saxlayır, bir daha aydın olur ki, insan
ləyaqəti uğrunda, bəşəriliyin təsdiqi, humanizmin təntənəsi üçün aparılan
mübarizə əbədidir. Bu dialektik dairədə cəmiyyət özünü adilikdən aliliyə
doğru inkişafına istiqamətlənir, ədalətin tənətənəsini, ruhun və şəxsiyyətin
möhtəşəmliyini, mənəvi-əxlaqi yüksəlişi bəşəri borc kimi gerçəkləşdirir,
cəmiyyət daxilində mənəvi kamillik əsas prinsip götürülür. Sosial mühitin
müdhişliyi o dərəcədədir ki, əxlaqi bütövlüyü qoruyarkən maneələrlə
qarşılaşan şəxsiyyətin taleyi olduqca tragik olur, əfsanəvi obrazları nəhəng
uçurumlar gözləyirsə, müasir dövrdə qəhrəmanlar “siyasi gilyotin”lərlə
qarşılaşırılar. Şəxsiyyət bütövlüyü, bəşəri vicdan qanunu, ədalət və əxlaq
kodeksi bir daha amansız təhlükə qarşısında qalır, bu kimi dəyərlər siyasi
rejimlərin dəyişməsi ilə aradan çıxmır, əgər belə olsaydı, onlar mənəvi
bütövlük, qan yaddaşı olmalarını, milli-etnik sərvət kimi yüksək dəyərliliyini
itirərdi. Mühit nə qədər sərt olsa da, belə müqəddəs sərvətlər Ayaz kimi fikir
adamlarının qəlbində, əməllərində yaşayır. Kəskin mühitə qarşı humansit
dəyərlərin, ictimai vicdanın mövqeyi, fəallığı artır, ayrı-ayrı şəxsiyyətlər
irtica önündə dayanır, mübarizə aparır, faciəvi şəkildə məhv olsalar da, bu
mənəvi dəyərlərin müqəddəsliyini, əbədiliyini öz ölümləri ilə təsdiqləyirlər.
Əsər tarixi mövzuda yazlsa da, “burada lirik-psixoloji səpgidə işlənmişdir,
insan mənəviyyatından, ülvi hisslərdən, adamların eybəcər əməl və hərəkətlərindən, mərd və dönməz ziyalıların saf əməllərindən və yenilməzliyindən
söhbət açılır; bütün bunlar oxucuda belə bir inam yaradır ki, bəşəriyyət
gələcəkdə bir də belə dəhşətlərə yol verməyəcək” (5.221) İctimai vicdanla
bağlı normaların pozulduğu, humanist dəyərlərin siyasi irtica önündə
özünəqəsd yaşadığı zaman 1937-ci il baş verir, disharmoniya, amoral,
antibəşər mühit mənəvi fəlakətə gətirib çıxarır. İnsan ruhunun möhtəşəmliyi,
şəxsiyyət bütövlüyü mühitin amansız qanunlarına tabe halda yaşamağa vadar
edilir, mənəvi-əxlaqi şikəstlik yaranır. Dramaturq məhz bu mənəvi-əxlaqi
şikəstliyə onu doğuran mühitə qarşı çıxaraq bəşəri fikir və düşüncəni,
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şəxsiyyət bütövlüyünü, milli əxlaqi dəyərləri öz möhtəşəmliyində, aliliyində
görmək istəyir.
Səhnədə Hamlet obrazını yaradan Ayaz Turan real həyatda, “Sosializm
cəmiyyətinin təntənəsi”ndə, bağları qırılmış zamanın əlində əsir olur, ahəngini
itirmiş mühit insan ləyaqətinə və mənliyinə etinasız olduğundan hər cür fəlakət və dəhşət gözlənilir. İctimai tərəqqi, dialektik təkamül bu bağların bərpasını, yenidən qurulmasını tələb edir, mühitin Hamlet fikir və düşüncəsinə,
gerçəkliyin Hamletsayağı təhlilə ehtiyacı vardır. Məhz Hamletlər – Ayazlar
cəmiyyəti xaos bürüyəndə qırılan bağları bərpa etmək, öz sözlərini demək
üçün tarix səhnəsinə gəlirlər, onların mövcudluğunu zaman zəruriləşdirir.
Müdhiş mühit güclü olsa da, Hamlet faciəsi Ayaz tragizmi ilə əvəz edilsə də,
bir daha təsdiq edilir ki, şəxsiyyət aliliyi, bütövlüyü məhvedilməzdir, nə qədər
ki, onun yolunda cəsarətlə ölümə gedənlər var, o yaşayacaqdır. Məhz bu
özünütəsdiq cəmiyyət daxilində yüksək sərvət olan cəsarətin formalaşmasına,
milli qürur və ləyaqətin bütün gücü ilə reallaşmasına əvəzsiz sübutdur.
Ayaz düşünən ziyalı, xalqın taleyi, gələcəyi üçün narahat olan vətəndaş
kimi Bağırov və Səlimovla görüşlərində daha sərt mövqedə dayanır, özünün
əqidəsində bütövlüyünü sübut edir. Məhz sənətə, sənətkara yüksək ziyalı
baxışı, sənətdə vicdan və həqiqət meyarlarının başlıca rol oynamasını əsas
prinsip götürməsi, onun sənətkarın xalq, zaman qarşısında məsuliyyətini
dərk etdiyini göstərir. Bu yanaşma, dərk üsulu isə siyasi nökərlər üçün
olduqca qorxulu və güclü görünür, belə bir fikir və zəkanın xalqla vəhdət
tapa biləcəyindən, xalqın qarşısında əsl həqiqəti bütün mahiyyəti ilə
açacağından ehtiyatlanan siyasi manqurtlar onun ölümünə fərman verirlər.
Ayaz Turan ilk səhnədə sənət adamı kimi görünürdüsə, sonrakı
səhnələrdə o, xalqın taleyini düşünən, narahat fikir adamı, həqiqət axtarıcısı
kimi tanınır. Real münasibətlər, gerçəklik, cəmiyyət daxilindəki siyasi
vəziyyət sərt, amansız olduğu zaman Ayaz narahat fikirli ziyalı, xalqın
faciəsini yaşayan, tragik mühitin bütün ağrı və əzablarını öz daxilində hiss
edən şəxsiyyət kimi dərk edilir. Ziyalı taleyi ilə xalq taleyi arasında vəhdət
yaranır, ziyalı faciəsi mühitin dramatizmi, xalqın faciəyə düçar oduğu siyasi
şəraitlə bağlıdır. Ayaz siyasi mühitin analitik təhlilini verir, diktatura
rejiminin əxlaq kodeksinin bütün eybəcərliyini açıb göstərir. Bu zaman o,
artist deyil, ictimai sistemi amansız tənqid edən, ideoloji əsaslarının
puçluğunu açıb göstərən ictimai-xadim, şəxsiyyət kimi görünür. Siyasi
“gilyotin”in dəstəyini əllərində saxlayan cəllad Səlim Babayev Ayazın dəmir
iradəsi, məntiqi qarşısında aciz qalır. Əsl həqiqət, mühit daxilindəki ictimai
eybəcərliyin göstərilməsi onu dəhşətə salır, varlığına qorxu çökdürür.
Günahsız Ayaz cinayətkar sistemdə çox sərt şəkildə mühakimə edilir,
sevgilisi Xumar ondan uzaqlaşdırılır. Ayaz kimi düşünənlərin yolu Nargin
adasına doğru olur, bu ada qatı cinayətləri udub gizlədən bir məkan,
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“cəhənnəm kabusu”nun hakim olduğu açıq həbsxanadır, günahsız insanlar
qəbiristanlığıdır.İ.Əfəndiyevin dramaturq kimi yaradıcılığının əsas
istiqamətlərindən biri həyat həqiqətlərinin təsvirində obyektivlik prinsipinə
sadiq qalmasıdır, onun dramlarında hadisələrin təhrifi yoxdur. İnsanların
fikir və baxışları, dünyagörüşləri sadəcə təsvir edilmir, zamanla, sosial
mühitlə əlaqədə verilir. Bu faciədə də obrazların fikir və təsəvvürlərini,
qarşılıqlı münasibətlərini öyrənməklə müdhiş zaman haqqında ətraflı və
dərin məlumat almaq mümkündür. Dramaturq siyasi sistemi təsvir etməklə
kifayətlənmir, siyasi mühitə obrazların fikir və baxışları ilə nüfuz edərək
onun analitik təhlilini verməyə çalışır.Bu tarixi faciədə dramaturq sənətkar
əqidəsinə, yaradıcılıq prinsipinə sadiq qalıb siyasi rejimin insan
mənəviyyatına, əxlaq dünyasına hansı zərbələr vurduğunu göstərmişdir.
Sənətkar bəşəri fikir və ideyalar, humansit duyğular üçün amansız olan
sosial mühiti bütün xüsusiyyətləri ilə təsvir etmişdir, “İ.Əfəndiyev “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” faciəsində müasirliyin, ülviyyətin, bəşəri
duyğuların gözəlliyinə və onun gərəkli olmasına ictimai inam hissi oyatmaq
istəmiş və o öz məqsədinə nail olmuşdur” (6).
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İsmail Agayev
Tragedy of the time and integrity of the personality
Summary
The article is based on influence of changes in the society to the
literature and literary creation near the end of XX century. Application of
forbidden themes, description of complex and tragic periods of our history in
dramatic works, analysis of public environment, attitude to the some socialpolitical problems show innovative refresh in the creation. Human factor in
complex situation, protection of human dignity and integrity of the
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personality had been talked in conducted tragedy. Despite of dramatic and
complex environment, every personality is loyal to their belief, despite of
torture and death danger they fight against the regime and show the internal
content and aim of the political system. In such complex environment, when
the situation is terrible, a real intelligent who feels the tragedy and pain of
the people and environment is presented as a personality. A unity is created
among the fortune of intelligent and people. Tragic life, persecutions do not
influence to the true intelligent belief, he gives the analytical analysis of the
political environment, opens the content of moral codex of dictator regime.
Агаев Исмаил
Трагедия времени и целостностъ личности
Резюме
В статье говорится о влиянии изменений в обществе к художественному творчеству, к литературе ближе к концу XX века. Отмечается
что долгое время выражатъ запретные темы, сложные и трагические
периоды истории в драматических произведениях, анализ общественной среды и выражение отношение к общественно-политическим проблемам общественной среды показывает обновления изобразительной
критериев в творчестве. В исследование говорится о человеческой факторов, защиты человеческой достоинстве и целостности личности в
сложных условиях. Несмотря на драматической и сложной среды личность остаётся верно своем убеждениям, несмотря на жестокие мучения и на угрозы смерть они ведут борьбу с режимом, обнажают
внутренней суть и содержание политической системы. В такой сложной
ситуации истинный интеллигент чувствуя боль и страдания своего народа, пережевавших трагедию среды все внутри представляется как
личность. Когда ситуация внутри общество сурова создается единство
между судьбой интеллигенции и судьбой народа. Трагическая жизнь и
преследования не влияет к творчеству истинного интеллигента, он дает
аналитический анализ политической среды вскрывает суть морального
кодекса диктаторского режима.
Rəyçi:

Dəyanət Cümənov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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İngilisdilli kariblilərin qabaqcıl roman yazarlarından hesab olunan,
XXI əsrin ilk Nobel mükafatına layiq görülən V.S.Naypolun əsərləri
“Üçüncü dünya”nın mədəni qarışıqlığı ilə yad ölkədə yaşayan əcnəbi adamın
problemlərini- müəyyən mənada Naypolun öz şəxsi təcrübələrinə əsaslanan
Qərbi Hindistanda hindli kimi və İngiltərədə qərbi hindistanlı kimi ,eləcə də
postkolonial dünyada mühacir intellektualların problemlərini əks etdirir.O,
daima xoşagəlməz mövzulardan imtina etməkdən boyun qaçırırdı və bir
yazıçı kimi öz rolunu “baxmaq, yenidən baxmaq və yenidən düşünmək “
kimi mənalandırırdı.
Naypol Trinidadda kiçik bir şəhər olan Çaquanasda hindli brahmanlar
kastasına mənsub bir ailədə anadan olmuşdur.Yazıçının Nobel nitqində
doğulduğu yer haqqında bunları demişdir: “ Mən Pariya körfəzindən 2-3 mil
aralıda yerləşən Çaquanas adlı kiçik bir şəhərdə dünyaya gəlmişəm.Çaquanas həm yazılış,həm də tələffüz cəhətdən qəribə bir ad idi.Bu ərazidə yaşayan hindlilərin əksəriyyəti şəhəri hind kastasının adı olan Çauxan
adlandırmağı üstün tutdular.Mən isə doğulduğum yerin adı haqqında gerçəyi
yalnız 34 yaşım olanda öyrəndim.Mən onda artıq 6 il idi ki, Londonda
yaşayırdım, 9-cu kitabımı yazırdım.Bu o kitab idi ki,Trinidadın tarixindən,insan tarixindən bəhs edirdi və mən çalışırdım ki,insanları və tarixi
yenidən yaradım”. (7) Naypolun atası Sipersad Naypol (Seepersad Naipaul)
“Trinidad Guardian” qəzetinin müxbiri idi,müxbir olmaqla bərabər kiçik
hekayələr də yazırdı.O,həmişə oğlunun yaradıcılıq fəaliyyətini dəstəkləyirdi
və onu ruhlandırmaq,cəsarətləndirmək üçün əlindən gələni edirdi.Oğluna
yazdığı məktubda o bildirirdi : ”Heç vaxt rəssam olmaqdan qorxma. Devid
Lourens də təpədən dırnağa qədər rəssam idi.Sən də Lourens kimi
düşünməlisən. Onun nə dediyini həmişə xatırla “Sənət sənət üçündür” . (4)
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Naypol fəaliyyətinə müstəqil yazıçı kimi başlamışdı.Bu müddətdə
bütövlükdə hansı irqə və sosial statusa malik olduğunu bilməyən Naypolun
kimlik axtarışı öz Trinidadlı mənşəyini araşdırmağa başladığı dövrdə artıq
o,ingilis ədəbiyyatının kanonik evinin divarlarını dəyişdirərək bir yazıçı kimi
öz səsini ucaltmağın yoluna tapa bilmişdi. (8)
Naypol xarakteristik müşahidələr apararaq belə nəticəyə gəlirdi ki : “
Mənim haqqımda verilən hər bir dəyər mənim kitablarımdadır.Mən
kitablarımın nəticəsiyəm.Ədəbi fəaliyyətimin hər bir mərhələsində mən hiss
edirəm ki, ola bilər deyilsin ki, mənim son kitabım ondan əvvəl yazmış
olduqlarımı ehtiva edir”. (5)
Britaniya ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirən əksər multikultural yazıçılar
kimi Naypolun da hekaye,povest və romanlarının əsərdən əsərə inkişaf edən
dəyişməz mövzusu var.Bunlar milli-etnik azlıqların üzləşdikləri çətinlikləri,onların maddi və sosial mübarizələri,eyni məkanda müxtəlif mədəniyyətlərin yanaşı mövcud olmasının multikultural təsviri və bu vəziyyətin yerli
və gəlmə əhaliyə təsiri kimi məsələlərdir.
“Cənab Bisvas üçün ev”(A House for Mr Biswas) əsəri Naypolun şah
əsəri hesab olunur.Bu tragikomik hekayə brahman kastasına mənsub olub
Trinidadda yaşayan müstəqillik və identiklik axtarışında olan protaqonist
Mohun Bisvasın (Mohun Biswas) həyatından bəhs edir.Mohun Bisvas
qismən müəllifin atasının prototipidir.Naypol bu xarakter və atası haqqında
məhz belə demişdi: “Mənim atam bütün məsələrdə çox dərindüşüncəli bir
insan idi.Onun yaraları başqa bir adamın deyə biləcəyindən daha dərin idi.Bu
onun özündən qaynaqlanırdı,lakin o, əsil kişi(adam) ola bilmədi.” (3) Bisvas
dünyaya göz açandan şanssız idi,ancaq onun bütün arzusu özünə aid bir evinin olmasi idi – bu onun mövcudluğunun əsas təməli idi.Roman komediya
ilə faciəni birləşdirir,eyni zamanda qəhrəmanın çalışdığı işlərdə, afişa rəssamlığından jurnalistliyə qədər-onun son zəfərinə qədər olan mübarizəsini
əks etdirir.
Yarı avtobioqrafik roman olan “Gəlişin müəmması”(The Enigma of
Arrival) əsərində Naypol uzun illərin sərgərdan gəzintisindən sonra evə
dönüşün sevincini İngiltərədə tapan Karib mənşəli bir yazıçıdan bəhs
edir.Romanda Naypolun özünün İngiltərəyə ilk dəfə gəldiyi vaxt yaşadığı
hisslər,Britaniya ədəbi mühitinə adaptasiya olmanın çətinliyi, multikultural
məkanda yeni yaşam tərzinin fərdin şəxsi və sosial yaşamına təsiri öz əksini
tapmışdır.
Naypolun əsərlərində əsas mövzular “Üçüncü dünya”nın insanları
üzərində müstəmləkəçiliyin zərərli təsirləridir.Bir yazıçı kimi o, insan
təbiətinin eyni pessimistik təsvirinə, sürgün və özgələşmə problemlərinə
görə Cozef Konradla müqayisə olunur.”Hindistanda barbarizm çox
güclüdür,çünki onun dini tərəfi var”,deyə Naypol bildirirdi. “Konradın
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qaranlığı” (Conrad’s Darkness) essesində Naypol öz keçmişini “Yer üzünün
Konradlı qaranlıq yerlərindən biri” kimi görür. (6)
Assimilyasiya, əsil britaniyalıya çevrilmək prosesilə milli mənsubluğun
qorunması, öz milli mənsubluğunu qəbul etməklə özünüdərki, kimlik
böhranı, hibrid identikliyi kimi mövzular Naypolun “Ömrün yarısı”əsərinin
ideyasını təşkil edir. Hətta bundan əvvəl qələmə aldığı digər əsərlərində “
Sirli masajçı”, “Elviranın səsvermə hüququ “, “Migel küçəsi “, “Əldəqayırma “, “Partizanlar “, “Çayın döngəsi “ və s. romanlarında da müəyyən mənada eyni mövzuya müraciət edərək eyni problemin başqa formalarda təsvirini vermişdir.
Ömrün yarısı zəhmətlə,bacarıqla əldə edilən müvəffəqiyyətdir və bu
əsər Naypolun yaradıcılığının kulminasiyası kimi dəyərləndirilə bilər, çünki
bu roman demək olar ki, müəllifin bütün mövzularla bağlı düşüncələrini
özündə birləşdirir. Naypol bu romanında məhrum olma(öz vətənindən),
daimi sürgünün xarakteristikası kimi məsələləri vurğulayır.Eyni zamanda bu
əsər kolonial və postkolonial dünyaların əsas məsələləri- yurdsuzluq, qeyrimənsubluq, təcridolunma və özgələşmə ilə bağlı Naypolun düşüncələrini
özündə birləşdirən bir “ərimə qazanı” (melting pot)dır.Bu şah əsər öz hibrid
identikliyi ilə barışan Vili Somerset Çandranın daxili rahatlıq tapmaq üçün,eləcə də bundan sonrakı həyatında uğur qazanmaq üçün hind kimliyini dərk
edərək öz etnik mənsubiyyətindən yararlanmaq qərarını əks etdirir.Naypol
da öz qəhrəmanının mühacir kimi vəziyyətini, onun narahatlığını, natamamlığını, Vilinin həyatına faciəvilik gətirən, daxilində gizlənən,yalnız ona
məlum olan, hətta özünə belə etiraf etməkdən qorxan böyük ağrılarını böyük
ustalıqla qələmə almışdır.
“Ömrün yarısı “ Hindistanda “yanlış “ bir evlilikdən dünyaya gələn
Vili Çandranın (Willie Chandran) öz milli mənsubluğuna nifrətlə yanaşmasını, onu hər məqamda inkar edərək özünü əsil ingilis kimi aparmaq uğrunda
göstərdiyi cəhdləri, hindli olduğunu bəlli etməyə çalışmasa da, xarici görünüşünün daima onu ələ verdiyini, doğulduğu şəhərdən çox uzağa, əvvəlcə
Londona, sonra Afrikaya uzanan bu səyahət Viliyə özünü, həmişə utandığı
ailəsini, ölkəsini tanımaq və anlaya bilmək üçün bənzərsiz fürsətlər təqdim
edən, əsərin sonunda öz hibrid identikliyini qəbul edərək, öz kimliyini , öz
“mən”ini tapmasını nəql edən bir romandır. Təhkiyəçi əsərin əsas qəhrəmanı
olan Vili Çandrandır.Roman Vilinin atasına verdiyi “Niyə mənim adım
Willie Somerset Chandrandır? “ sualı ilə başlayır.Hindli bir atanın övladına
nə üçün bu adı seçməsi daima Vilinin məktəbdəki yoldaşları tərəfindən gülüş
hədəfinə çevrilməsinə səbəb olurdu.Atası ona onun adının qoyulma səbəbini
məhz öz həyat hekayəsini danışmaqla başlayır.Hindistanın brahmanlar kastasına mənsub olan bu ailənin bütün üzvləri dindar olub,bir ibadətgaha xidmət
edərək yaşayırdılar.Vilinin ədəbiyyat fakultəsində təhsil alan atası isə
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qanunlara tabe olmamağı, rahibləri rədd etməyi,atasının xəyallarını gerçəkləşdirərərək Hindistan hökümətinə xidmət etməməyi və universitet müdirinin
qızı ilə evlənməklə bağlı ümidlərini puç etməyi,müstəqillik hərəkatının lideri
Mahatma Qandinin azadlıq haqqında,Hindistanın kastalara bölünməsinin
yanlışlığı haqqındakı düşüncələrinə qulaq verməyi qərara almış və öz
müstəqilliyini,ailəsindən asılı olmadığı və sərbəst qərar verməyə haqqı
olduğunu düşünərək və ailəsinə qarşı çıxaraq ən aşağı kastaya mənsub bir
qızla evlənməyi qərara alır. Sahib olduğu yeganə ailə mirasını fəda edən
gənc artıq etdiyi işdən peşiman olmuşdu.Lakin geriyə dönüş yox idi.Ağlına
gələn ilk şey atasının (Vilinin babası) illər öncə etdiyi şeyi təkrarlamaqibadətgaha sığınmaq, etdiklərinin kəffarəsini ödəmək üçün Mahatmanın
etdiyi kimi səssizlik andı etməyi qərarlaşdıraraq günlərin bir günü Buddanın
atasının sarayını tərk etdiyi kimi o da (Vilinin atası ) yaşadığı evi tərk edərək
ibadətgaha yollandı.Üç ay onu ziyarətə gələnlərlə bir kəlmə belə kəsməyən
gənc artıq hər kəsin gözündə fədakar biri kimi canlanırdı,bu səssizlik andı
hörmət hətta şöhrət qazanmasına yol açdı.Bir gün onu ziyarətə gələnlər
arasında Somerset Moem (Somerset Maugham) və dostu da var idi.Yazıçı
ona bir kağıza yazaraq “Xoşbəxtsənmi?”sualını vermiş, Vilinin atası isə cavabında “Səssizliyimdə azadam.Budur xoşbəxtlik.“demişdir. (2,s.31) Yazıçı
bu fədakar gəncdən təsirlənərək öz ölkəsinə qayıtdıqda Hindistanla bağlı
xatirələrini əhatə edən məqalələrində məhz Vilinin atasından da bəhs
etmişdir. İbadətgahı tərk edərək normal həyatına davam edən gənc aşağı
kastadan olan həmin qızla evlənərək həyatına davam edir. Ancaq bu utanc
heç vaxt onu tərk etmədi,müalicəsi olmayan xəstəlik kimi xatirələrinə,bütün
nailiyyətlərinə(başqa bir müəllif də onun ibadətgahdakı səssizlik andı
haqqında yazmışdı) kölgə salırdı.Hüznünə sığındı.Artıq bu hüzn onun
xarakterinin bir hissəsinə çevrildi,hətta elə bil hala gəldi ki,günlərlə hüznlü
olmasına baxmayaraq nə üçün hüznlü olduğunu belə unutmağa başladı.Bu
evlilikdən Vili adlı bir oğlu dünyaya gəlir.Yeganə duasının oğlunun anasına
bənzəməməsi olsa da,duası qəbul olmur.Oğlu bütün üz cizgiləri ilə anasına
bənzəyirdi.Ancaq həmişə kiçik bir ümidlə oğlunda öz kastasına mənsub
cizgilər axtarırdı.Somerset Moemə heyranlığından oğluna Vili Somerset
Çandran adını verir.Daha sonra bir qızı dünyaya gəlir.Sanki ilahi ədalət
”cəza”sını verirmiş kimi bu uşaq da anasına bənzəyir.”Bənzər bacarıq ona da
bəxş edilər ümidi ilə qızıma müstəqillik hərəkatının məşhur qadın şairi
Sarojinin adını qoydum,çünki Sarojini vətənpərvər olmasına və şeirləriylə
hərkəsin heyranlığını qazanmasına baxmayaraq çirkin idi.” (2,s.34) Müəyyən
mənada qız adını doğrultdu.Yaşlı bir almanla ailə həyatı quran Sarojini
yoldaşının işi ilə əlaqədar olaraq əvvəlcə Berlində,daha sonra bir müddət
Kubada yaşadı,evləndikdən sonra ərinin başqa bir qadınla evli olduğunu
öyrənir və Almaniyaya qayıdaraq mənsub olduğu ölkəyə məxsus olan
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adətləri unudaraq(hindlilərə məxsus sari geyinmək əvəzinə artıq bir avropa
vətəndaşı kimi geyinməyə başlayır,bir neçə sevgilisi olur) təkbaşına
yaşamağa başlayır. Romanın birinci fəsli atasının öz keçmişini Viliyə
danışması və Vilinin bu etiraflar nəticəsində atasından, mənsub olduğu
kastadan, hətta ölkəsindən nifrət etməsinə səbəb olur.
Romanın ikinci fəslində oğlunun təhsil almağına yardımçı olmaq ümidilə
atası Londonda yaşayan dostlarına məktub yazır.Onlardan biri Willie’nin
Londona gələrək burda özəl bir kollecdə təhsil almasına yardımçı olacağını
bildirir.İyirmi yaşında doğulduğu Hindistanı tərk edərək Londona gələn gənc
Vilinin metropolis haqqındakı düşüncələri diqqəti cəlb edir,bütün həyatı boyu
daim “pərilər ölkəsi”Londona can atan,macəra axtarışında maraqlı həyat
yaşayacağını və arzularını gerçəkləşdirəcəyini düşünən Vilinin bütün xəyalları
puç olur.Onun təsəvvüründə olan İngiltərənin obrazı reallıqla uzlaşmır,”arzular
şəhəri”nə gəliş miqrant Vili üçün əsas etibarilə məyusluq və mövcud olan bir
çox stereotiplərin yenidən qiymətləndirilməsi ilə nəticələnir.
Hindistanda oxuduğu məktəbin savadlı tələbəsi olmasına baxmayaraq
buraya gəldikdən sonra Vili aşağı kastanın Hindistan haqqında,digər dinlər
haqqında, hətta köləlik etdikləri kastaya mənsub insanların dini haqqında
belə heç bir şey bilmədikləri kimi, o da yaşadığı dövr haqqında heç bir şey
bilmədiyini anladı,sən demə o,bütün bu illər ərzində cəhalət dənizində
üzürmüş. Bir çox insanlarla əlaqə quraraq İngiltərə həyatının hər üzünə bələd
olan, etnik və mədəni identikliklə bağlı tərəddüdlər yaşayan baş qəhrəmanın
cinsi həyatında baş verən xaotik münasibətlərdən də bəhs olunur.Yazıçı
olmaq qərarına gələn Vilinin qəzetlər üçün yazdığı hekayələr belə onun
təxəyyülünün məhsulu deyil, köhnə Hollivud filmlərindən ya da başqa
müəlliflərin əsərlərindən götürülürdü. Hekayələrini demək olar ki,
nəşriyyatlar qəbul etmirdi və ona elə gəlirdi ki, dünyanı unutmağa çalışarkən
dünya özü onu unutmuşdu.Bir gün ona Ana adlı bir qızdan hekayələrini
bəyəndiyi,ilk dəfə bir müəllifin əsərində özünü görə bildiyi,məkan fərqli olsa
belə,dünyanın hansısa bir yerində onun kimi düşünən və hiss edən bir insan
olduğuna sevindiyini ifadə edən məktub gəldi.Bu səmimi məktub onların
tanış olmasına, Vilinin onunla birlikdə qızın vətəni olan Afrikaya getməsinə
səbəb oldu. Hər gün sabah “Afrikanı tərk edəcəyəm” düşüncəsilə on səkkiz il
orada Ana ilə birlikdə yaşadı.Afrikada yaşadığı illər ərzində nə Ana,nə də
başqası onun həqiqətən nələr çəkdiyini,yad mühitə uyğunlaşmaq üçün
göstərdiyi cəhdləri gördü.Amma Afrika həyatı Viliyə daxilində başqa bir
mənliyi olduğunu hiss etdirdi.
41 yaşında,ömrünün yarsını haqlayandan sonra Vili anladı ki,bu
zamana qədər yaşadığı həyat onun öz həyatı deyilmiş.3 il Londonda öz
mənliyini unudaraq fərqli insanların ,on səkkiz il isə Ananın həyatını
yaşayan Vili günlərin bir günü evin pilləkənlərindən yıxılaraq mərmər
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döşəməyə başı dəydikdən sonra anlayır ki, əslində o kimdir.İstər Londonda,istərsə də Afrikada yaşadığı illər ərzində orada özünü bir dəfə də olsun,
vətənindəki kimi hiss etmədi. Məhz artıq 41 yaşında bir parçası olduğu bu
dünyanın yarım bir dünya olduğunu,dost dediyi insanların, hətta Ananın belə
ikili şəxsiyyəti olduğunu(anası portuqal, atası afrikan), lakin bunu dilə
gətirməkdən heç vaxt utanmadıqlarını görür.Artıq ömrünün yarısını başa
vursa belə, bundan sonra öz həyatını yaşamaq istədiyini anlayır.Və anladı ki,
insan hər yaşda yenidən doğulur.Sən demə, onun adı (Willie Somerset Chandran) elə həyatının kodudur.
Əsərin sonunda Naypol Vilinin sonrakı həyatı haqqında heç bir
məlumat vermir.Güman etmək olar ki, Vilinin ekzistensial axtarışları davam
edir və əsərin sonrakı taleyi isə oxucunun ixtiyarına verilir. “ Ömrün yarısı”
romanı müəyyən mənada avtobioqrafik səciyyə daşıyaraq yazıçının həyatı ilə
əlaqəli olması ilə diqqəti cəlb edir.Müəllifin həyatı haqqında məlumat əldə
etdikdən və əsəri oxuduqdan sonra bir sıra müqayisələr apararaq romanın
avtobioqrafik elementlərlə zəngin olması qənaətinə gəlmək olar.”Ömrün
yarısı” romanında Naypol yenidən özünün sevimli mühacirin dilemma
qarşısında qalması mövzusuna müraciət edir.Vili Somersetin hekayəsi hindli
mühacir brahmanlar ailəsinin üç nəslinin ata-oğul hekayəsini özündə ehtiva
edir.Naypol kimi Vili də dünyada öz identikliyini və subyektivliyini etdiyi
səyahət vasitəsilə axtarmaq niyyətində idi.Yazıçı kimi qəhrəmanı da
yeniyetmə yaşında öz vətəni Hindistandan ayıraraq İngiltərəyə gətirən məhz
aid olduğu dünyanı tapmaq arzusu idi.Nəhayət, o, cəsarətlə hibrid identikliyi
ilə üzləşir,öz gələcəyi, öz xoşbəxtliyi üçün yeni bir səhifə açır.
Eyni zamanda bu romanı “tərbiyə roman”ı kimi də dəyərləndirmək
olar.Əsər Vilinin yeniyetməlikdən orta yaşlı biri olmasına qədər keçdiyi
inkişaf dövrünü, onun psixoloji və mənəvi baxımından kamilləşməsini
dolğun şəkildə əks etdirir.Romanda protoqonistin xarakterinin formalaşması,
həyatın müxtəlif sınaqlarından keçərkən və mənəvi böhran yaşayarkən öz
kimliyini və həyatdakı rolunu kəşf etməsi təsvir olunur.
Həmişə oxucuları üçün sonda ümid işığı qoymasına baxmayaraq bu
romanında bizə aydın olur ki, Naypol hələ də özünü ingilis mühitində yad kimi
hiss edir.Bununla belə,”Ömrün yarısı” müəllifin digər əsərlərindən daha artıq
gələcəyə nikbin münasibəti təqdim edir:bu əsər vasitəsilə yazıçı həyatda dilemma qarşısında qalan şəxsin artıq seçim edərkən heç bir şeydən qorxmayacağını
əminliklə vurğulayır. Naypol bu romanında məhrum olma(öz vətənindən),
daimi sürgünün xarakteristikası kimi məsələləri vurğulayır.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Naypolun əsərlərində
qaldırdığı əsas məsələ müəyyən şərtlər daxilində fərdin qarşılaşdığı
problemlərlə necə mübarizə aparacağı və onun öhdəsindən necə gələcəyi,
sonda yaşamaq və məqsədinə çatmaq üçün uğur qazanacağı yoxsa mü380
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vəffəqiyyətsizliyə düçar olacağını göstərməkdir.Müstəmləkəçilik təcrübəsini
bütün psixoloji dərinliyi ilə dərk edən Naypol postkolonial eyni zamanda
multikultural yazıçı kimi Britaniya mühitində özünə yer tapa bildi.Və o,
əsərləri vasitəsilə öz subyektivliyini və identikliyini yarada və gücləndirə
bildi.Naypola görə,identiklik verilmir o, sadəcə olaraq yaradılır və təsadüfidir. Naypolun romanlarının əsas mövzusu müstəmləkə insanlarının
problemləri ilə bağlıdır:onların özgələşmə hissləri,identiklik böhranı, yerdəyişmə və yurdsuzluq problemləri.Onlar daima xilas olmağa can atırlar.Naypolun romanları onun qəhrəmanları kimi, öz identikləri və tamlıqlarının
axtarışının komik və faciəvi tərəfləridir.Buna görə də, təbii olaraq, Naypolun
qəhrəmanları bir çox yollarla onun özünü əks etdirir.
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Проблема национальной идентичности в романах
Резюме
Основываясь на вышеупомянутых вопросах, можем сказать, что
проблема, которую В.С. Найпол выдвигает в своем произведении,
заключается в том, как человек способен выстоять и преодолеть
условия, в которых он оказался и добиться успеха, или же, не имея
возможности спастись и добиться успеха, терпит неудачу. Найпол
досконально смог изучить опыт колонизованных с психологической
стороны и занял собственную нишу, как автор постколониальных и
мультикультурных романов в британской литературе. Найпол смог
построить и укрепить свои субъективные взгляды посредством своих
произведений. В его понимании личность – не данность, и формируется
она под воздействием среды. Основные темы его романов связаны с
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проблемами колонизованных народов: их чувство отчуждения, их
кризис идентичности, их перемещение и бездомность. Они всегда были
одержимы желанием спастись. Романы Найпола, как и его герои,
представляют собой комичные и трагичные аспекты в поисках идентичности и целостности. Тем самым, его характеры во многих отношениях естественным образом отражают самого
National identity problem in V.S.Naipaul’s novels

S.Valizada

Summary
Based on the abovementioned issues, we can say that the problem that
Naipaul projects in his work is how an individual stands out or overcomes
the conditions in which he is placed and succeeds or fails to survive and
succeed. Naipaul has been able to find out the experiences of the colonized
in all its psychological depth and he has carve a niche for himself as a
postcolonial and multicultural novelist in British literature. Naipaul could
construct and empower his own subjectivity and identity via his writings. For
him, identity is not given, but constructed and contingent. The major themes
of his novels are related to the problems of the colonized people : their sense
of alienation, their identity crisis, their displacement and their homelessness.
They are always hell-bent on escape.Naipaul’s novels, like his heroes, are
the comic and tragic aspects of the search for identity and wholeness. His
characters, therefore, naturally reflect V.S.Naipaul, in many ways.
Rəyçi:

Yeganə Abdullayeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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DEN BRAUNUN “DA VİNÇİ KODU” ROMANINDA KİLSƏPRİORAT QARŞIDURMASI POSTMODERNİST BAXIŞ
KONTEKSTİNDƏ
Açar sözlər: Postmodernizmin strukturu. Kilsə-priorat. Postmodern baxış.
Müqəddəs Qraal
Key words: Structure of postmodernism. Church-Priory. Postmodern review. Holy Graal.
Ключевые слова: Структура постмодернизм. Приорат-Церковь. Постмодерн обзор. Святой Граал
Müəyyən ideya qaynağı Maykl Beycent, Riçard Ley, Henri Linkolnun
“Qudsal qan, Qudsal kasa” əsərinə söykənən Den Braunun “Da Vinçi
şifrəsi” romanında süjet Fransanın “Luvr” muzeyinin kuratoru Jak Sonyerin
ölümü və professor Robert Lenqdonun meyiti müayinə etməsi ilə başlayır.
Den Braun bu əsəri ilə İsanın doğuluşundan 2000 min il sonrakı əfsanələri
daha geniş və uzunmüddətli olaraq gündəmə gətirdi və bununla da xristian
dünyası yenidən, asan səviyyədə stabil olmayacaq səviyyədə çalxalandı.
Əsərdə kilsənin və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan “Opus Dei”nin
fəaliyyəti “Sion Priorat” adlı təşkilatın fəaliyyəti ilə qarşılaşdırılır. Bu
təşkilatın əsasını İsanın Məcdəlli Məryəmlə evlənməsi və soyunun hələ də
davam etməsi əfsanəsi təşkil edir. Tarixən İsa obrazı, həmçinin Məcdəlli
Məryəm obrazı Den Barun üçün yeni obrazlar deyildi. “Postmodernizmdə
mətnlər hər kəsin özünü asan şəkildə əlaqələndirə biləcəyi tip ya da insanlar
üzərinə qurulmaz. Modernist mətnlərdəkinin əksinə “postmodrnistlər nə
fərdlər üzərinə köklənir, nə də qəhrəmanlar yaradarlar”.[2,13]
Səlib yürüşləri zamanı Bulonlu Qodfrua tərəfindən yaradılmış bu
təşkilata İsadan qalma kasanı və bu kasada olan qanı ciddi-cəhdlə qorunmaq
müqəddəs vəzifə kimi tapşırılmışdı.
Qodfrua eyni zamanda 1099-cu ildə Təşkilatın hərbi gücü olan
“Tampliyerlər ordeni”ni (cəmiyyəti) təsis etdi. Bu cəmiyyətin ilk vəzifəsi
xaçlı mülklərini qorumaq olsa da, bu zahirən belə idi, əslində onların
qarşısında Yerusəlimdə dağıdılmış məbədin xarabalıqları altında İsanın
Məcdəlli Məryəmlə və İsanın Məryəmdən doğulmuş qızı Sara ilə soyunun
davam etməsinə bağlı sənədləri və İncilin itmiş nüsxələrini tapmaq və
qoruyub mühafizə etmək idi. Bu orden yerli hakimiyyət orqanlarına deyil,
birbaşa Papaya tabe idi. Və nə qədər ki, Papalar bu təşkilatın gizli
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niyyətlərindən xəbərdar deyildilər bu təşkilatı müdafiə edirdilər. “Sonrakı
sənədlər, Təriqətin 1190-cı ildə, Xaç yürüşlərində tanınmış bir fiqur olan
Buloblu Qodfrua tərəfindən qurulduğunu və Sion Təriqətinin, 1118-ci ildə
“Məbəd Cəngavərləri”nin yaradılmasında rol aldığını önə sürməkdədir. Bu
iki təşkilatın, 1188-ci ildəki bir ixtilafa qədər bərabər hərəkət etdiyi deyilir.
[6,69]
Tampliyerlər həqiqətən bu sənədləri tapa bildilərmi? Bu barədə heç nə
məlum deyil. Amma onların həqiqətən də Süleyman məbədinin xarabalıqları
altında böyük bir xəzinə tapmaları şübhəsizdir. Çünki, xaç yürüşlərindən
sonra Avropaya qayıdan Tampliyer cəngavərlərinin hər biri bir iri feodala
çevrildi. Bu cəngavərlərin hər gün artan gücü papaları belə Tampliyerlərlə
hesablaşmağa məcbur edirdi. Katolik kilsəsi onlara ehtiramla yanaşırdı, papa
II İnnokenti hətta onlara muxtariyyət hüququ versə də, bu güc Avropanın
mərkəzində olan kilsə üçün əsas təhlükə mənbəyi olaraq qalmaqda idi.
Papalar “Avinyon əsarəti”ndə olduqları müddətdə, (1305-1378) Papa V
Kliment artıq güclü siyasi rəqiblərə çevrilmiş tampliyerlərin qarşısında
özünü aciz və gücsüz hiss edirdi. O, bu təşkilatın Kilsə üçün necə təhlükə
törədəcəyini görür, eyni zamanda onların öhdəsindən təkbaşına gələ
bilməyəcəyini də başa düşürdü. Ona görə də Fransa kralı IV Gözəl Filippdən
kömək istədi. 1307-ci il oktyabrın 13-də Tampliyerlərə amansız divan
tutuldu. Bu qırğın özündən iki əsr sonra (1572, 24 avqust) baş vermiş
“Varfolomey gecəsi”ndən daha qəddar və amansız idi.
Kilsə Tampliyerlərin əmlakına sahib olsa da, Papanı bu sərvətdən daha
çox sənədlər maraqlandırırdı. Lakin təşkilat onun qarşısına qoyulan
müqəddəs vəzifəni – sənədlərin qorunmasını həyata keçirə bildi. Həmin
sənədlərin İngiltərəyə aparıldığı güman olunur. Bunun həqiqət olub-olmaması məlum olmasa da, bir həqiqət məlumdur ki, Tampliyerlərin inkivizisiyadan can qurtarıb İngiltərəyə mühacirət edənləri tezliklə İngiltərə
parlamentinin ləyaqətli üzvlərinə çevrildilər. Tarixi mənbələr olmadığından
bir-birini ziddini təşkil edən bu fikirlərin hansı birini həqiqət kimi qəbul etmək çox çətindir. “Lenqdon öz mühazirələrində tampliyerlər haqqında fikir
söyləməkdən çəkinirdi, çünki, hər dəfə təsdiq olunmamış faktlarla üzləşirdi”.
[1,186]
Katolik kilsəsi Tampliyerlərə divan tutmaqla katolik dünyasında şəksiz
avtoritar və totalitar hakimiyyətə nail oldu. Uzun müddət papaların hər türlü
eybəcərlikləri hər cür tənqiddən kənarda qaldı.
Avinyon əsarətində Fransa krallarının ciddi nəzarəti altında olan
dövrdə belə papalar öz pozğun hərəkətlərini davam etdirirdilər. “Papaların
özləri və saray adamlarının əxlaqi pozğunluqlarına qiymət verən o vaxtlar
Avinyonda yaşayan Petrarka yazırdı ki, “bu şəhər dünyada mövcud olan
bütün şərlərin yuvasına çevrilib”. [4,43]
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Buna görə orta əsr təriqətçiləri Katolik kilsəni “Babil fahişəsi”, papanı
isə “antixrist” adlandırırdılar. Burada yazıçı münasibəti ilə tarixi faktlar
sabitlik və qeyri-sabitlik mənzərəsi baxımından maraqldır. “Derridaya görə
bir mətnin mənası ayağını yerə sağlam basan “sabit bir məna deyil”,
“oynaqdır, sürüşkəndir, ziddiyyətlidir və dolayısıyla naməlumdur. Qısacası,
heçbir mətnin tək və dəqiq mənası olmaz. Ola biləcəyini sanmaq
yanılmaqdır, logosentrikliyin (sözmərkəzçi) tələsinə düşməkdir. [2,11]
“Da Vinçi şifrəsi” romanında müəllifin qaldırdığı məsələ kifayət qədər
ciddidir. Bu əfsanəni həqiqət kimi qəbul edə bilməməyimizin əsas səbəbi bu
mövzuda həqiqətlərin vaxtında kilsə tərəfindən məhv edilməsi və “İncil”ə bir
sıra bəşəri müdaxilələrlə bağlıdır. Bu bəşəri müdaxilələr isə Bibliyanın hər
iki hissəsini sadə bir insanın yaza biləcəyi adi kitablar səviyyəsinə endirdi.
Amma əfsanəni tarixi həqiqət hesab etmək üçün kifayət qədər
mülahizələr vardır. İsa Məcdəlli Məryəmi yəhudilərin daş-qalağından xilas
edib “Get bir daha günah etmə” – demişdi. O da bir daha günah etmədi və
daha heç vaxt İsadan ayrılmadı. Çarmıxda olarkan İsanın yanında qalıb ona
acı göz yaşları tökən də Məryəm olmuş onun ölümünə doğma anasında daha
çox acımışdı.
Qəbrin yanına da ilk olaraq Məcdəlli Məryəm gəldi. İncildə söylənilənlərə istinad etsək, İsa diriləndən sonra ilk olaraq Məcdəlli Məryəmə
görünmüşdü. Həvarilərə mələkləri gördüyünü də ilk olaraq o xəbər vermişdi,
amma həvarilər ona inanmamışdılar. “İsa isə həvarilərə görünüb “onları
daşürəkli olduqlarına görə tənbeh etdi”. [3,16:14]
Niyə kilsə İsanın evlənməsinə qarşı çıxıb əsrlər boyu davam edən
qarşıdurmanın əsasını qoydu. İsanı ilahiləşdirməkdə kilsənin məqsədi nə idi?
Fikrimizcə, bu, Kilsə üçün əsil gəlir mənbəyi və İsanı ilahiləşdirrək, özünü
bu İlahın yerdəki nümayəndəsi kimi təqdim etmək idi. Daha bir səbəb isə
İsanın sağlığında Məcdəlli Məryəmin kifayət qədər nüfuz sahibi olması idi.
Burada bütpərəstlikdə olduğu kimi ilahə obrazı yarana bilərdi. Bu obrazılılıq
əsərdə özünü yeni, postmodern müstəvidə göstərir. “Bütün ölkələri, insanları,
toplumları, cəmiyyətləri təsiri altına alan və texno kəşflərə söykənən yeni yaşam
tərzinin ədəbiyyatdakı əksi postmodernizmdir. Özünəxas bir təhkiyə həyatı,
kimliyi, mədəniyyəti və qəbuletmə, yatarma funksiyası vardır.” [2,1]
İsanın Məcdəlli Məryəmlə evlənməsinin bir həqiqət və ya iftira
olduğunu 1510-1519-cu illərdə Sion Prioratına rəhbərlik etmiş Leonardo Da
Vinçi hamıdan yaxşı bilirdi. O, bu əfsanələri inkişaf etdirib bir tarixi həqiqət
şəklinə salmışdı. Fikrimizcə, bu bir həqiqətdir, belə olmasaydı, Da Vinçini
bəşəriyyətin hissləri oynamağa nə vadar edirdi. “Gizli axşamlar” İsanın
Məcdəlli Məryəmlə münasibətləri haqqında bu gün əlimizdə olan yeganə
mənbə sayılır. Qadın başlanğıcı əsərdə simvolik əsas struktur meyarlarından
biri kimi diqqət mərkəzindədir. Leonardo Da Vinçinin özü, ondan əvvəl və
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sonra alimlər və incəsənət adamları inkivizisiyadan ehtiyat edərək müqəddəs
qadın başlanğıcı haqqında simvollardan, işarə və eyhamlardan istifadə
edirdilər. Da Vinçinin “Sonuncu şam yeməyi” tablosuna diqqətlə fikir
verdikdə burada təsvir olunan və Məcdəlli Məryəmə tuşlanan bıçaq təsvir
olunan həvari heç şübhəsiz Piterdir. O, əlindəki bıçaqla Məcdəlli Məryəmi
hər dəqiqə parçalamağa hazır kimi təsvir olunub. Burada konkret bir
mülahizə irəli sürmək çətin olsa da, Den Braunun əsərlərini oxuyandan sonra
tamamilə aydın olur ki orta əsrlərdə bu sirrin ən gözəl bilicisi Da Vinçi
olmuşdur. Lakin, qeyd etdik ki, inkivizisiyanın tüğyan etdiyi bir dövrdə o, öz
istək və arzularını istədiyi kimi ifadə edə bilməzdi, eyhamlarla bildirməyə
məcbur idi.
Da Vinçi “Gizli axşamlar” rəsmində Maqdalenanın sifətini kişi sifətinə
bənzədib. Rəsmdə İsadan sağda ikinci şəklə diqqət yetirəndə doğrudan da,
onun bütün zahiri görünüşü ilə bir qadın olduğu aydınlaşır. Bütün bunlar
haqqında müstəqil fikir söyləmək çox çətindir. “Gizli simvol və işarələrlə
zəngin olan bu rəsmlərin geniş tədqiqata ehtiyyacı vardır”-[1,200]
Məlum həqiqətdir ki, kilsə Pyotrun ideyaları əsasında qurulmuşdu,
amma onun İncildə müjdəsi yoxdur. Bu, xristian kilsəsinin heç də düzgün
əsaslar üzərində qurulmadığını sübut edir. Belə olduqda onun Məcdəlli
Məryəmi də fahişə adlandırması absurddur. Mariya Maqdalenaya olan bu
nifrət qısqanclıqdan başqa bir şey deyildi. “Xilaskarın həyat yoldaşı Mariya
Maqdalina idi. Məhz onu o biri şagirdlərindən daha çox sevirdi və onun
dodaqlarından öpürdü. Digər şagirdlər bundan incidilər və bundan öz
narazılıqlarını bildirdilər. Onlar İsaya dedilər: “Məgər onu bizdən daha çox
sevirsən”. [1,288]
Piter heç zaman bir qadının İsadan sonra onu əvəz etməsinə və özünün
də bu qadına tabe olmasına razı olmayacaqdı. İsanın Piter (Pyotr, yunanca
daş) ləqəbi verdiyi Şimon İsanın varisi olmağa özünü daha layiqli bilirdi və
bu vəzifəsini kimsəyə güzəştə getmək fikrində deyildi. İmperator
Konstantinin müdaxiləsi ilsə bu konsepsiyanı müdafiə etdi və İsanın
ilahiləşdirilməsini xristian təbliğatının yarandığı və davam etdiyi bu günki
günədək yüksək rütbəli ruhanilər özlərinin əsil gəlir mənbəyinə çevirməyə
nail oldular.
Piterin ziddiyyətli fəaliyyəti ilk həvarilərin də xoşuna gəlmirdi. İncilin
Qalatiyalılara məktub”unda Pavel Pyotru buna görə ifşa edirdi [3,2:11 ]
Əsərdə təsvir olunan hər hansı məsələyə şəxsi münasibət bildirən
müəllif Pyotrun Mariya Maqdalina haqqındakı fikirlərini qəti şəkildə təkzib
edərək Tibinqin dili ilə deyir: “Maqdalina fahişə olmayıb. Bu yalan insanların beyninə Kilsənin ilk dövrlərində yeridilib. Kilsə xadimləri Mariya
Maqdalinanı rüsvay etmək, ləkələmək üçün əsil kompaniya təşkil etdilər.
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Bütün bunları ona görə etdilər ki, Kilsə üçün təhlükəli olan durumu gizli
saxlasınlar. Mariya Maqdalinanın Qraal olduğunu. [1,285]
Əgər bu əfsanəyə inanmaq lazım gələrsə Məcdəlli Məryəmin Fransaya
mühacirəti həvarilərin və yəhudilərin təqibindən xilas olmaq üçün idi. “Onların
arasında bir mübahisə də oldu, onlardan kim ən böyük sayılmalıdır”. [3, 22:24]
İsanın evlənə biləcəyini bir də onunla izah etmək olar ki, o yəhudidir,
dövrün sosial qanunlarına görə yəhudi kişisinə subay qalacağı təqdirdə ictimai
qınağa məruz qalardı. Yəhudi ənənələrinə görə hər bir ləyaqətli yəhudi
evlənməyə borclu idi ki, oğlu olsun. Qədim yəhudilər də bütpərəst ərəblər
kimi oğlu olmalarından hədsiz qürrələnərdilər.
İsa bütün peyğəmbərlərdən daha müqəddəs sayılıb, daha uca tutulub
Allahın oğlu səviyyəsinə qaldırılsa belə o, bir peyğəmbər olaraq insanların
arasından seçilmişdi. Digər peyğəmbərlərə evlənmək qadağan olunmadığı
kimi İsaya da Məcdəlli Məryəmlə evlənmək qadağan olunmaya bilərdi.
Məryəm İsaya qədər bir fahişə olsaydı belə o, İsanın tövsiyəsi ilə tövbə
etmişdi. Bütün monoteist dinlərdə insanların tövbədən əvvəlki həyatları heç
də önəmli sayılmır. Zira tövbə edən hər bir insan dərhal Allahın dostuna
çevrilir, onun keçmişi unudulur və Allahın dostuna isə iztehza etmək xristian
kilsəsinə şərəf gətirmir.
Məcdəlli Məryəmin İsaya olan məhəbbəti sədaqətinin ən yüksək
nümunəsi idi. Bu sədaqəti yalnız Misir ilahəsi İsidanın Osirisə olan sədaqəti
ilə müqayisə etmək olar. Bu məhəbbət təkcə bir peyğəmbərə olan məhəbbət
deyildi, arvadın öz ərinə olan məhəbbəti idi. O, İsanın təkcə arvadı yox, həm
də ən etibarlı şagirdi və davamçısı, ən əsası isə soyunu davam etdirəcək
körpəsini qarnında daşıyan biri idi. İsa özü də ondan razı idi. “Doğrusunu
sizə deyirəm: Müjdə dünyanın harasında təbliğ edilərsə bu qadının etdiyi də
söylənəcək və xatırlanacaqdır”. [3,14:9]
Bütün bunlar bu gün öz qayğıları və təbii fəlakətlərlə baş-başa duran
Avropanın diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi deyildir ki, “Da Vinçi şifrəsi” 40dan çox dilə tərcümə olunub, 30 milyon tirajla çap olunub. Əsərdə qaldırılan
məsələ (İsanın Məcdəlli Məryəmlə evlənib evlənməməsi) o qədər aktualdır
ki, hər bir xristian bunu öyrənməyə çalışır və öyrəndikcə də hər oxucu bir
tədqiqatçıya çevrilir.
Yazıçının əsərdə böyük cəsarətlə irəli sürdüyü daha bir məsələ İsa kimi
Məryəmin də şah nəslindən olmasıdır. Sanq Real (Qral piyaləsi) San Qreal
(Kral qanı) da ola bilər. Müəllif sübut etməyə çalışır ki, bu kral qanı
Fransaya mühacirət etmiş Mariya Maqdalinanın İsadan olan və orada
Merovinqlərə ərə gedən qızı Saranın timsalında davam etmişdir. Amma
məlum səbəblərdən Kilsə insanlara bu haqda düşünməyi belə qadağan edirdi.
“Kilsəni də anlamaq lazımdır; bu subutları, məlumatları gizli saxlamaq
üçün ciddi əsaslar vardır. Əgər bu məlumatlar aşkarlıq qazansaydı, Kilsə
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ciddi şəkildə zərbə alacaqdı. İsanın körpəsi Onun ilahiliyi ideyasına son
verəcək, Xristian kilsəsinin əsasını və dayaqlarını sarsıdacaqdı. Kilsə isə
özünü insanlar ilə Allah arasında yeganə əlaqə, cənnətə düşmək üçün
yeganə qapı elan etmişdi”. [1,296]
Kilsə qurulandan onu ciddi narahat edən səbəblərin biri olan qadın
azadlığı problemi heç şübhəsiz bununla bağlı idi. Papalar insanların
həyatında qadınların ikinci dərəcəli rol oynadığı barədə inkivizisiya
dövründə yüzlərlə kitab nəşr etdirdilər. Bu kitablardan biri “Malleus
Maleficarum (cəngavər toppuzu) idi. “İnkivizisiya dövründə çap olunmuş
“Malleus Maleficarum” (cadugər toppuzu) heç bir mübaliğəyə yol vermədən
bəşər tarixində ən qanlı kitab” adlandırıdı”. [1,148]
İmperator Konstantindən üzü bəri Məcdəlli Məryəmlə İsa Məsihin
münasibətləri haqqında həqiqətləri gizlədə bilib. Ona görə də təəccüblü
deyildir ki, keşişlər bu gün də bu işdən ötrü üsullar axtarmağa çalışırlar.
“Kilsə kafirləri məhf etmək üçün daha xaç yürüşləri təşkil etmir. Amma bu,
keşişlərin təsir dairəsinin azaldığını bildirmir, onların aqresivliyi qətiyyən
azalmır”. [1,465]
Əsərdə gördüyümüz kimi Sion Prioratının çox ciddi və dəqiq yerinə
yetirilən nizamnaməsi vardı. Təşkilat o qədər gizli fəaliyyət göstərirdi ki,
yalnız 2001-ci ildə İtalyan fotoqraf Barbara Fruye Xatikanın Vatikanın gizli
arxivindən bu sənədləri tapandan sonra Kilsə təşkilatın izinə düşə bildi.
2003-cü ildə “Opus Dei” Prioratın axırıncı rəhbəri Jak Sonyeri və onunla
yanaşı daha 3 nəfər rəhbərinin öldürülməsindən sonra fəaliyyətini
dayandırmağa məcbur oldu. Təşkilatın bütün sənədlərinin İngiltərəyə
köçürülməsi ehtimal olunsa da, bu faktlara söykənmir. "Sion Təriqətinin,
Məbəd Cəngavərləri təriqəti ilə birbaşa və ya dolayı heç bir bağlantısı
olmadığını, Filipp Toskan, Metyu Paolis, Henri Linkoln, Maykl Beycent,
Riçard Ley və başqa bu kimi yazıçıların ona (sion təriqətinə) istinad etdiyi
Böyük Ustadlar zəncirinin, yalnız insanların xəyal gücündən və fantaziya
aləmindən qaynaqlandığını indi rəsmi olaraq elan edirik." [6,135]
Kilsə “Sion Priorat”ın varlığından xəbərdar olmasa da, San Qril
əfsanəsindən xəbərdar olub və İsa Məsihin Məcdəlli Məryəmlə bağlı
sənədləri məhv etmək üçün geniş casusluq şəbəkəsi yaratmışdı. “Opus Dei”
də bu məqsədə xidmət edirdi.
Bu təşkilatı 1928-ci ildə İspan keşişi Xose Mari Eskriva yaratmışdı.
Təşkilatın məqsədi katolik dəyərlərinə qayıtmaq idi. “Opus Dei”yə görə
Kilsə fəaliyyət göstərdiyi 2000 il ərzində əsil kilsə dəyərlərindən
uzaqlaşmışdı. Ona görə də təşkilatın ilk işi 1934-cü ildə nəşr olunan “Yol”
kitabında xristianlara 999 məsləhət verilmişdi. 42 dildə 4 milyon tirajla nəşr
olundu. Bu təşkilatın dünyanın iri şəhərlərində şöbələri, universitetləri
388

Filologiya məsələləri, №4, 2017

fəaliyyət göstərir. Təşkilatın əsas prinsipləri əxlaq andı içmək, kilsəyə torpaq
vergisi ödəmək, özünə əzab vermək yolu ilə günahlardan təmizlənməkdir.
Tarixdən məlumdur ki, hakim təbəqə tam 3 əsr bu dini qəbul etməkdə
tərəddüd etdi. Yalnız xristianlığın ictimai siyasi quruluşa qarşı çıxmadığını,
dövlət hakimiyyətinin ilahi hakimiyyət kimi qəbul edildiyini yəqin edəndən
sonra hakim siniflərin marağına səbəb oldu. “Bundan dolayı hakimə
müqavimət göstərən Allahın qurduğuna qarşı durur; və qarşı duranlar öz
özlərini məhkumiyyətə düçar edirlər” [3,12:2]
Heç şübhəsiz ki, Konstantin kimi məşhur bir strateqin bir tərəfdən
dinlərarası mübarizənin imperiyanın parçalanmasına yönəldiyini başa
düşdüyü kimi İsanı ilahiləşdirməklə bu qərarın gələcək nəticələrini də
görməli idi. Onun rəvac verdiyi Kilsə intiriqaları, təriqətlərarası mübarizələr
kilsə sxizminə (1054) qədər davam etdi, sxizmdən sonra isə açıq
müharibələrə çevrildi. Ona görə də biz onun bir bütpərəst kimi qəbul etdiyi
qərarın məsuliyyətini başa düşmədiyini güman edirik və hesab edirik ki,
İncildəki saysız ziddiyyətlərin kökü bununla bağlıdır. Kilsə imperator Konstantinin köklü islahatlarının özünə sərf etməyən cəhətlərini şeytana ibadət
kimi mənalandırdı, kilsənin əleyhinə çıxanları amansız təqib etməklə totalitar təfəkkür tərzi yaratdı.
“Opus Dei”nin özünü də xristianlığa IV əsrdən əvvəl edilmiş
dəyişiliklər qətiyyən maraqlandırmırdı. Onlar Konstantin tərəfindən edilən
bu dəyişilikləri olduğu kimi qəbul edir, papaların hər hansı bir mötədilliyinə
qarşı sərt müxalifətə keçirdilər.
Bu gün kilsə öz müasir durumundan özü də ciddi narahatdır. Papalar
orta əsrlərdəki nüfuzunu bərpa etməkdən ötrü təşkilatlanırdılar. “Opus
Dei”nin yaradılmasının bir səbəbi də bu idi. Katolik ruhaniləri də bir sıra
güzəştlərə getməyə məcbur olmuşlar. Onlar bir çox dəbdəbəli kilsə adətlərini
yadırğamış, bahalı maşınlardan imtina edərək əsil puritanlığa keçmişdilər.
Kilsə bütün bunların səbəbini xeyriyyə işlərinə daha çox vəsait xərcləməklə
bağlasa da “Opus Dei”nin rəhbər kilsə xadimləri bunun tamam əksini düşünürdü. Vaxtı ilə səma cisimləri ilə məşğul olanları amansız təqib edən Kilsə
bu gün Vatikanın abservatoriyasını yaratmışdır. Bir zamanlar inkivizisiyaya
məruz qalıb tonqallarda yandırılan Kopernik, Qaliley, Kepler, Nyutonun
əsərləri bu gün Papa kitabxanasının ən dəyərli nümunələridir. Katolik kilsəsi
itirilmiş nüfuzunu bərpa etməklə bu gün öz maliyyə mənbələrini qoruyub
saxlamağı, dünyanın super gücləri ilə hesablaşmağı düşünür, bir növ zəmanə
uşağı olmağa çalışır. “Opus Dei”nin yüksək rütbəli xadimləri belə bir qənaətdə
idilər ki, “Kilsə öz əsil təyinatını unudub öz işini müasir sivilizasiyanın istəklərinə uyğun qurmağa çalışaraq hər addımda uduzur”. [1,178]
“Opus Dei”nin dünyanın bir sıra ölkələrində böyük təşkilatları olsa da,
bütövlükdə təşkilatı onun Amerikadakı şöbəsi idarə edir. "Opus Dei"nin
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nüfuzu çox artmışdı. Onu demək olar ki, hamı tanıyırdı. Bu təşkilatı 1982ildə Papa II İohann Pavel öz himayəsinə götürəndən sonra onun nüfuzu daha
da artmışdı.
Katolik kilsəsinin barışdırıcı mövqeyi Amerika şöbəsinin rəhbəri,
təşkilatın ağırlığını çiyinlərində daşıyan, ən sərt orta əsr qaydalarının saxlanılmasının tərəfdarı olan Arinqarosanı narahat edirdi. Arinqarosa qorxurdu
ki, “katolik kilsəsinin tələblərini müasir dünyanın reallıqları ilə uyğunlaşmadığını hesab edən şəxslərin ürəyini ələ almaq fikri ilə Allahın
qanunlarını yenidən yazmaq kazım gələcəkdir”. [1,17]
Təkrardan qorxmayıb deyək ki, bu gün heç kimə gizlin deyildir, Kilsə
yarandığı gündən bəri hər cür yeniliyi və özlərinin qazanc mənbələrinə zərər
verə biləcək hər şeyin qarşısını almağı özlərinin müqəddəs vəzifəsi hesab
edirdi. Lakin bu gün xristianlığın mənəvi dəyərləri yox olmaq üzrədir,
papaların müqəddəs saydıqları çox az amallar qalıb. Avropada İsaya
sayğısızlıq var. “Bəs nə vaxtsa özünüzə sual vermisiniz ki, katoliklər kilsəni
niyə tərk edirlər? Ayılın, gözlərinizi açın, Kardinal! İnsanlar daha kilsəyə
hörmət etmir. Dinə heç kim mükəmməl yanaşmır. Doktrina ucuz biletin
piştaxtasına çevrilib. Nə arzu edərdiniz? Buyurun, seçin. İnsanların bağışlanması, xaç suyuna salma, priçastie, messa. Götürün, rədd olun, qalan
şeylərlə işiniz yoxdur! Məgər Sizin kilsə dini bələdçi kimi öz əsas funksiyasını yerinə yetirmirmi”? [1,476]
“Opus Dei”ni xristianlığın taleyi ciddi narahat edirdi. Ona görə də
Arinqarosaya nəməlum adamın – Ustadın kripteksi tapmaqda ona kömək
etmək təklifini dərhal qəbul etdi. Burada onu məsələnin maddi tərəfi çox az
maraqlandırırdı. Kripteksi tapmaqla kilsənin onun qarşısında baş əyəcəyi
şübhəsiz idi. O, yaxın adamı olan albinos Saylası da bu işə cəlb etdi. Guşəli
daşı tapmaqla “Sion Priorat”ın sənədlərini ələ keçirmək və İsa ilə Məcdəlli
Məryəm haqqında söhbətə son qoymaq Saylasın həyatının mənası idi.
“Opus Dei” katolik kilsənin mövqeyini gücləndirmək üçün nə qədər
fədakarlıq göstərsə də, kilsənin ümidlərini doğrultmadı. “Opus Dei”ni
kilsənin mötədilliyi narahat etdiyi kimi kilsəni də bu təşkilatın hər gün artan
nüfuzu narahat edirdi. Kilsəni ən çox narahat edən Təşkilatın qadınlara
münasibəti və “cismin təmizlənməsi” kimi ritualların həyata keçirilməsi idi.
Kilsə, böyük qadın azadlığının mövcud olduğu Avropada "qadın hüquqlarına
hörmət etmək yolunda maneə olan "Opus Dei"nin fəaliyyətindən narazı idi.
Lakin papa təşkilata heç bir təsir göstərmirdi, daha doğrusu göstərə bilmirdi.
Kilsənin “Opus Dei”yə küllü miqdarda borcu buna imkan vermirdi.
Hadisələrin müəyyən zolaqla inkişaf etməsi müəyyən siyasi tənqid və bu
tənqidə ifrat dini cavab idi. “Psixoloji qaranlıq postmodernizm vasitəsilə zolaq
yaratmağa çalışır, müəyyən izahlardan heç biri bu günə qədər tam açılmayıb.
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Postmodernizmin qeyd etdiyimiz izahı ifrat skeptisizmə, siyasi baxışların tənqidinə
və ya düzgün olmayan siyasi strategiyaya ifrat dini cavabdır.” [7,188]

"Opus Dei" nəfsin öldürülməsi üçün edilən dəhşətli rituallardan savayı
onun üzvləri yumşaq desək, qadına orta əsr baxışlarıyla münasibət
göstərirdilər. Orada kişilər messada olarkan qadınların onların otaqlarının
heç bir haqq ödənilmədən təmizləməyə məcbur edilmələrini, kişilərin saman
doldurulmuş döşəklərdə, qadınların isə quru döşəmədə yatdığını; "nəfsin
öldürülməsi zamanı ilkin günaha cəza kimi qadınların əlavə ritualları yerinə
yetirməsinə məcbur edilmələrinə görə nifrət edirdi. [1,54]
“Opus Dei”nin timsalında Arinqarosa kilsə qanunlarının yumşaldılmasının tərəfdarı deyildi və təşkilatın hər artan nüfuzundan istifadə edib
kilsəyə təsir etmək fikrində idi. Bunu başa düşən kilsə isə çıxış yolunu
“Opus Dei”ni kilsədən ayırmaqda görürdü. “...bir neçə ay bundan əvvəl onun
qurduğu imperiyanı dağıtmaq istəyən” katolik kilsəsinə özünü kilsədən daha
gərəkli olduğunu göstərmək üçün lazım idi. Guşəli daş Arinqarosanı xristian
aləminin ən qüdrətli insanına çevirəcəkdi”. [1,128]
Arinqarosa Vatikanı “ərköyün övladının hər arzusunu yerinə yetirməyə
hazır olan, amma onu həqiqi dəyərlərə bağlamaq üçün qətiyyət göstərməyən
tənbəl valideynə” oxşadırdı. [1,178]
Bundan başqa Təşkilat geniş casuslar şəbəkəsinə malik idi. Bu
şəbəkələr vasitəsilə də, “Opus Dei” demək olar ki, Kilsəni daim nəzarətdə
saxlayır, bir sektadan daha çox kilsə daxilində kilsəyə çevrilmişdi. Ona görə
də, əvvəllər Katolik kilsənin ayrılmaz hissəsi olan Opus Deini kilsə özündən
ayırdı. Təşkilat Kilsə üçün o dərəcədə təhlükəli idi ki, Kilsə bu sektaya külli
miqdarda pul borclu olduğuna baxmayaraq “Opus Dei”nin bağlanmasına
qərar verdi.
Əlbəttə Təşkilatın işinin uğurlu gedişi Arinqarossanı sevindirsə də,
“Opus Dei”nin heç də şəffaf olmadığını çox adam bilirdi.
Avropanı cənginə alan əxlaqsızlıq katolik kilsəsindən də, onun yerdəki
təşkilatlarından da yan keçmir. Öz qarşısına insanlara azad seçm hüququ,
dünyanı yaxşılaşdırlaşdırmaq, bununla da Tanrının əmrlərini yerinə yetirən,
iri təşkilatların əksəriyyətində olduğu kimi “Opus Dei” də “bütün təşkilata
kölgə salan bir neçə yolunu azmış adam azad seçim hüququ verildiyinə baxmayaraq insanları eyforik hala salan narkotik maddələr verilir insanların
əksəriyyəti isə bu ekstaz kimi başa düşürlər”. [1,39] Yüksək dini rütbələr öz
arvadı ilə olan cinsi yaxınlaşmanı çəkib dostlarına göstərirdi. Robert
Xanssenin timsalında bu hərəkət vətəndaş narahatlığı doğurur.
Bu da Arinqarossanı çox narahat edir. Bunlardan isə kütləvi
informasiya vasitələri bacarıqla yararlanırlar. Hətta məhkəmə hakimləri belə
“Belə insanı katolik adlandırmaq çətindir” – demişdilər. Arinqarossa bu
insanları “yolunu azmış qoyunlar” adlandırır və bütün bunları məharətlə
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gizlətməyə çalışırdı. O, KİV-ə müsahibəsində “Opus Dei”nin üzvlərini
nəzərdə tutaraq deyir: “Biz katolik kilsəsinin bir hissəsiyik. Biz gündəlik
həyatımımızda katolik doktrinalarına riayət etmək yolunu tutan katolik
qardaşlar cəmiyyətiyik” [1,326]
Katolik kilsəsi isə“Opus Dei”yə qara yaxmaq üçün hər vasitədən
istifadə edirdi. KİV də kilsənin bu münasibətini əsas götürərək tez-tez “Opus
Deini gah Allahın mafiyası, ya da “Məsih kultu” və ya “beyinlərin
yuyulması kultu” adlandırırdılar. [1,40]
“Opus Dei” kripteksi əldə etmək missiyasını albinos Saylasa
tapşırmışdır. O, kilsənin bütün göstərişlərinə danışıqsız əməl edən və “Opus
Dei”nin bütün fəaliyyətini Allaha ibadət kimi qəbul edən qatı bir fanatikdir.
Bu fanatiklərdən kifayət qədər idi. Təsadüfi deyildi ki, Sandrin bacının
“Opus Dei”nin fəaliyyətini pisləməsini Saylas Allaha qarşı çıxmaq kimi
mənalandırırdı. Yepiskop Manuel Arinqarosa onun bu fanatikliyindən
məharətlə bəhrələnərək onu, albinos olan Nuh peyğəmbər kimi bəşəriyyəti
xilas edəcəyinə inandırmışdı. Bu özlüyündə bir sıra tapmaca tipli tarixi
sirləri də əks etdirirdi. “Qısaca desək, bizim axtarışımız sad tapmacalardan
az, həm də görünür ki, çoxəsrlik tarixi xəzinə haqqında və başqa açılmamış
bir çox kənd folklorundan fərqlənirdi. Baxmayaraq bu sirr fransada
meydana gəlmişdi və yarımçıq, lakin böyük marağa səbəb olmuşdu. Hansı
ki, biz bilirdik ki, bu bir sıra sirli məqamlar ilə bağlı idi. [5,6]
Saylas özünü onu ölümdən qurtaran Arinqarossaya əbədi borclu
sayırdı. Onun etimadını doğrulmağı həyatı bahasına olsa belə doğrultmaq
istəyirdi.". "Bu vəhşilər "Guşəli daş"ı Allahın evində gizlətmişdilər"-o, Sen
Sülpis kilsəsinə baxa-baxa fikirləşirdi. Cəmiyyət növbəti dəfə özünün
yalançılar və kafirlər kimi məşhur reputasiyasını təsdiqləmişdi. Saylas daşı
tapıb onu Ustada verməyə və çox-çox əvvəllər məlun bütpərəstlərin inam
əhlindən nəyi oğurladığını bilmək istəyirdi” [1,68]
Kilsə və Prioratla mübarizədə “Opus Dei” qalib gələ bilmir. Bu
mübarizə Ustadın – Tibinqin həbsi, Arinqarossanın ağır yaralanması və
Saylasın ölümü ilə nəticələnir. Bu mübarizəni yazıçı yeni postmodern
səviyyədə təhlil etməklə bir baxımdan bu qarşıdurmanın səbələrini izah edir,
digər tərəfdən də müəyyən mənada oxucuya qaranlıq qalan bir sıra
mətləbləri aydınlaşdırır.
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Y.Cafarlı
The church-priorat confrontation in" Da Vinci code" by Dan Brown in
the plane of postoderinst view
Abstract
The confrontation between church and priory in the novel “The Da
Vinci Code” by Dan Brown is discussed in the article, and the postmodernist
structure of the text is analyzed. Studying the historical aspects of this
confrontation which is unfolded through the novel, the events proceed with
writer’s imagination and special colors, and the reasons that are at the root of
the confrontation are explained. The legend about the Saint Graal has
puzzled thinkers for centuries. Though research works and literary texts
related to this legend were produced in the recent centuries, some unclear
points still existed. The novel “The Da Vinci Code” shed light on so-called
points and explained several issues. The author creates the plots in the novel
both imaginatively, and via historical facts, and writes a new kind of novel,
applying postmodern thinking to the work. Both Robert Langdon that is
well-known from the novel “Angels and Demons”, and the other characters
are based on the text the writer created between imagination and reality. The
story that continues with the mysteries behind the death of Jacques Sauniere,
and Langdon’s adventures in two parallel plots, converges in the parts which
are about the legend entitled “Saint Graal” and proceeds to be the main plot
of the text. Though in some cases events that happen in the work are based
on historical truth, in general they are deconstructive manifestation of
several historical facts in terms of essence , as an intertextual text.
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Е,Джафарли
Постмодернистчечкий взгляд в контесте на церковноприроратский конфликт в романе "Код да Винчи" Ден Брауна
Резюме
В статье рассказывается о столкновении между церквью и приоратом в романе «Код да Винчи» Дэна Брауна, а также производится анализ постмодернисткой структуры текста. Изучая исторические аспекты
раскрывающегося в романе столкновения, события развиваются вместе
с воображением писателя и особыми окрасками, также разъясняются
причины, лежащие в основе столкновения. Легенда о святом Граале на
протяжении веков озадачивала мыслителей. Несмотря на исследовательские работы и литературные тексты за последнее столетие, до
сих пор существуют некоторые темные моменты, связанные с данной
легендой. Роман «Код да Винчи» освещает те самые моменты и разъясняет некоторые вопросы. Автор создает сюжеты как посредством
воображения, так и посредством исторических фактов, а так же создает
новый роман, применяя в своей работе структуру постмодернизма. И
Роберт Лэнгдон, хорошо известный из произведения «Ангелы и Демоны», и другие персонажи основаны на тексте, созданном между
воображением и реальностью. История, которая продолжается загадками смерти Жака Соньера и приключениями Лэнгдона в двух параллельных сюжетах, сходится в частях, посвященных легенде «Святой
Грааль» и превращается в основной сюжет текста. Несмотря на то, что
действия в произведении основываются на исторические факты, в
целом являясь интертекстуальным текстом, произведение по сути
считается деконструктивным проявлением ряда исторических фактов.
Rəyçi:

Seyfəddin Rzasoy
filologiya elmləri doktoru
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MARTİN EMİSIN “PUL-BİR İNTIHAR MƏKTUBU” ƏSƏRİNDƏ
QROTESK VƏ BƏDİİ POSTMODERNİST VASİTƏLƏR
Açar sözlər: qrotesk, postmodern istehza,müəllif obraz kimi, labirint, dialoji
təhkiyə.
Keywords: grotesque, postmodern irony, the author as a character,
labyrinth, dialogic narrative.
Ключевые слова: гротеск, постмодернистская ирония, автор как образ,
повествование в виде диалогa, лабиринт.
“Müasir İngilis ədəbiyyatının yaramaz uşağı” adlandırılan Martin Emis
1984-cü ildə yazdığı “Pul- bir intihar məktubu” adlı əsəri ilə oxucuların və tənqidçilərin diqqət mərkəzində olmağı bacarmışdır. Yazıçı xüsusi postmodernist
ifadə vasitələrinin köməkliyi ilə qeyri-adi bir tərzdə mövcud cəmiyyətin
eybəcərliklərini və insan təfəkürünü tənqid hədəfinə çevirərək acı gülüşlə
pərdələyir. Bu əsər cəmiyyətin demək olar ki, bütün üzvlərini öz daxilində əks
etdirir. Mətn daxilində hər tipdən olan insana rast gəlmək mümkündür. Amma
əsas hədəf kütlə, pulun, var-dövlətin çoxluğundan özbaşınalığı artan, pulun
düzgün xərclənmə qaydasını bilməyən və gününü eyş-işrətlə, içki, kef və
qumarla keçirən insan kütləsidir. Baş obraz Conun timsalında biz pulun insanı
hansı vəziyyətlərə sala biləcəyinin şahidi oluruq.
Bu əsərdə oxucunun diqqətni çəkən bir neçə nüans olsa da ilk gözə
çarpan Martin Emisin yazı dilinin qrotesklə zəngin olmasıdır. Ümumiyyətlə,
Martin Emis öz yaradıcılığında xüsusilə də “Pul-bir intihar məktubu”
əsərində qroteskdən geniş istifadə edərək bir çox nəsnələri qeyri-adi şəkildə
təsvir edib gülüş hədəfinə çevirməyi bacarır. Bəs qrotesk nədir?
XVIII əsrdən etibarən “qrotesk” sözü qəribə, fantastik, eybəcər,
ağlabatmayan, iyrənc, ürəkbulandırıcı və əcaib formalı nəsnələri təsvir edən
ümumi sifət kimi dildə istifadə olunmağa başlamışdır. İncəsənətdə və
ədəbiyyatda geniş istifadə olunan qrotesk əcaiblik hissini acı təəssüf kimi
oxucuya və ya tamaşaçıya çatdıra bilir. (3:14). Mənşə etibarilə “qrotesk”
sözü italyan dilində “grottesco-grotto” sözündən alınan isimdir, hərfi mənası
“mağara” deməkdir və eyni zamanda qədim Roman dekorativ incəsənətinin
ekstrovaqant üslubuna verilən bir addır. (4)
Ədəbiyyatda bir çox görkəmli yazıçılar tərəfindən geniş istifadə
olunan qrotesk Martin Emisin də yaradıcılığından yan keçməmişdir. Postmodernizmdə istifadə olunan postmodernist istehzanı Martin Emis qrotesklə
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qarşılaşdıraraq daha da kəskin bir gülüş yaradır. Belə ki, o, Şekspirin xarici
görünüşünü təsvir edərək deyir: “Heyva tükləri ilə örtülmüş, quş dimdiyi
kimi sivri üst dodağı, alt çənəsində kobud bir şişkinlik, yuvalarından pərtləmiş böyük gözləri vardı. Bəs o saçlara nə deyəsən? Dəhşətvericidir.”(1:49)
Con bu ifadələrlə ilk öncə Şekspirin xarici görünüşünə istehza ilə yanaşsa da,
sonra onun simasında öz görünüşünə ironiya ilə yanaşır. “ Uilliam Şekspir
mənə hər zaman təsəlli verib. Mənim xarici görkəmimə görə məni hər zaman
tənqid etdikdə öz-özümə hər zaman bunu deyərdim- fikir vermə, Şekspir
səndən də betərdir”(1:49). Postmodernizmin əsas xüsusiyyətlərindən biri
olan istehzanı postmodernist əsərlərdəki bütün obrazlar yarada bilməlidir.
Əgər özün özünə ironiya ilə yanaşa bilirsənsə deməli digərlərindən ən az bir
addım öndəsən. Ümumiyyətlə, Martin Emisin mətnlərindəki qroteskin ifadə
üsulu Fransua Rablenin, Frans Kafkanın, Viktor Hüqonun mətnlərindəki
qroteskdən kəskin şəkildə fərqlənir. Bu yazıçıların istifadə etdikləri qrotesk
fantastikaya və uydurmaya daha yaxın olduğu halda, Martin Emisin
mətnlərində istifadə etdiyi qrotesk reallığa çox yaxındır. Varlığın reallığa
yaxın olan qrotesklə ifadəsi Martin Emisin yaradıcılığının özəlliyini ifadə
edir. Öz yaradıcılığında qroteskin istifadəsinə geniş yer verən Fransa ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Fransua Rablenin “Qarqantua və
Pantaqruel” əsərində Pantaqruel Gözəllik və Eybəcərliyi müqayisə edərkən
belə deyir: “Gözəllik dünyadakı yaranmışların ən gözəli, Eybəcərlik isə ən
çirkini idi. Eybəcərliyin başı şar kimi dəyirmi, qulaqları eşşək qulağı kimi
uzun, gözləri xərçəng gözü kimi domba, ayaqları yumru idi, qolları geri
qanrılmışdı. Eybəcərlik hərlənə-hərlənə yeriyir, ayaqları yuxarı, başı üstə
dayanırdı.”(6:183) Digər bir nümunədə isə belə deyilir: “ Biz qabağa gedib
kiçik və olduqca eybəcər donqar bir qocaya rast gəldik. Onun adı Şaiyə idi.
Onun ağzı qulaqlarına çatırdı, ağzında yeddi dili var idi. Dillərin yeddisi də
ara vermədən çərənləyir, hər dili də o birilər kimi deyil, öz bildiyini deyirdi.
Bundan başqa Şaiyənin başında, bütün bədənində bir çox qulaq vardı.
Əvəzində isə onun gözləri yox idi, ayaqları da yerimirdi.”(6:267) Bu nümunələrdən aydın olur ki, Rablenin qroteski reallıqdan tamamilə kənardadır
və fantastik xarakter daşıyan Rable qroteski reallığı uydurma vasitəsilə əks
etdirir. Lakin Martin Emisin yaradıcılığındakı qrotesk reallığın real rənglərlə
tamamilə fərqli bir səpgidə, reallıqla uydurmanın sərhədində təsvir olunması
ilə fərqlənir: “Camış saqqallı, saçları dəbilqəyə bənzəyən adamların və döyüş
baltası sifətilə, dəri rəngi venesiyalılarınkına bənzəyən uzun ayaqlı
qadınların hamısı əslində Amerikalı idi.”(1:100) Başqa bir nümunədə isə
belə deyilir: “Bu gördüyün qadın deyil ki, bədən cizgiləri zərifdir amma
topuqları heç incəlmədən ayaqları ilə birləşir. Oynaqlarında da heç qıvraqlıq
yoxdur. Çiyinləri çox kobuddur. Kürəyi odun kimi idi. Əlləri heç də qadın
əlinə bənzəmirdi. Ocaq beli kimi geniş idi. Qadın kimi nə qadın idi, nə də
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kişi.” (1:103). Bu nümunələrdən də göründüyü kimi, Martin Emisin qroteski
klassik qroteskdən köklü şəkildə fərqlənir. Əcaiblik, qəribəlik fantastik fiqurlardan tamamilə kənardır və reallığın çalarlarına müvafiq olaraq ifadə olunur.
Martin Emis postmodernist yazıçı hesab olunduğu üçün onun
yaradıcılığını postmodernizm konsepsiyasının bədii ifadə vasitələri və bədii
texnikalarına müvafiq olaraq təhlil etmək daha məqsədəuyğun hesab
olunardı. Müasir dövrdə həm dünya, həm də Azərbaycan ədəbiyyatında
postmodernist üslubda yazan bir çox yazıçıların olmasına baxmayaraq, bu
konsepsiyanın bədii texniki vasitələrindən tam istifadə etməyi hər yazıçı
bacarmır. Lakin Martin Emis postmodernizmin bir çox bədii texnikalarından,
xüsusilə də labirint və postmodernist istehzadan çox məharətlə istifadə
edərək ilk öncə özünü, sonra obrazlarını və bununla bərabər onların simasında
bütün gülüş mərkəzində olan insanları qara yumorla tənqid atəşinə tutur. Əsərin
baş qəhrəmanı olan Con öz mənfi xüsusiyyətlərini çox yaxşı dərk edir və onları
kölgələməyə çalışmır, əksinə bütün mənfi xüsusiyyətlərinə istehza edərək,
oxucunu özünə güldürür. “Selina Stritin Ales Leuellinlə birlikdə olduğunu
düşünmürəm. Nə üçünmü? Çünki onun pulu yoxdur, amma mənim var. Yaxşı
görək, Selinanın niyə mənimlə birlikdə olduğunu düşünürsünüz? Gombul
göbəyimi, pörsümüş bədənimi sevdiyi üçünmü?” (1:9) Bundan əlavə yazıçı
mövcud cəmiyyətə də istehza ilə yanaşaraq bildirir ki, “Saçlarını itirsən,
saxtasını ala bilərsən, gülüşünü itirsən onun da saxtasını ala bilərsən. Ağlını
itirsən onun belə saxtasını ala bilərsən.” Bu qara yumorla yazıçı öz dövrünün
cəmiyyətin üzvlərinin necə saxtalaşmasına, mənəvi dəyərlərini itirərək necə
tamamilə süniləşməsinə işarə edir. (1:10)
Postmodernizmin əsas bədii texnikalarından sayılan labirint texnikası
da Martin Emisin yaradıcılığının demək olar ki, əsasını təşkil edir. Onun
əsərlərini oxumaq labirintə daxil olmağa və azmağa bənzəyir. Bu bədii
postmodernist texnikaya yazıçının demək olar ki, bütün əsələrində rast
gəlmək olar. Gizlilik, qorxu, çaşqınlıq, sirr, qeyri-müəyyənlik və səbəbi
məlum olmayan həyəcanla zəngin olan bu əsərlər oxucunu heç vaxt
keçirmədiyi hissləri keçirməsinə və dərindən düşünərək beynini işlətməsinə
vadar edir ki, postmodernizmin də əsas xüsusiyyətlərindən biri budur. Belə
ki, Martin Emis labirintə girişi bu cür yaradır. Qəfil Cona naməlum bir
nömrədən zəng gəlir və bu sözləri deyir: “Nyu Yorka xoş gəldin, uçuş №
666, otaq № 101. Trans-Amerikan havayollarıyla uçduğunuz üçün təşəkkür
edirəm. Kabin işçilərinə söymə, sərxoşlarla dalaşma. Dauna bir içki sifariş
etmək istərdinmi? Hələ də gözlərini çəkə bilmədiyin o məkanlardan uzaq
dur. Beynini darmadağın edəcəklər. Görüşəndə çalış sərxoş olma və pulumu
mənə qaytar.” (1:11) Con zəng edənin kim olduğunu soruşduqda isə xətt
kəsilir. Artıq labirintə giriş başlanır. Təbii ki, bu zəng edən naməlum şəxsin
kim olduğu oxucuya da sirr olaraq qalır, məhz belə bir giriş verməklə yazıçı
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oxucunun diqqətini və fikrini ən incə detallara belə yönləndirməyə çalışır,
eyni zamanda da detektiv üslubda yazılan əsərlərə Umberto Eko kimi istehza
ilə yanaşır ki, bu da Martin Emisin ən əsas yazı metodlarından biridir.
Martin Emisin “Pul-bir intihar məktubu” əsərinin ən əsas özəlliklərindən biri və bu əsəri bütün digər əsərlərdən fərqləndirən xüsusiyyəti odur
ki, müəllif tam olaraq özünü, adını və soyadını dəyişmədən, hətta sənətini
belə dəyişmədən əsərə gətirərək özünü obrazlaşdırır. Ən önəmlisi də odur ki,
o həm özünün xarici görünüşünə, həm də sənətinə, bütövlükdə özünə istehza
ilə yanaşır. “ Bu bəhs etdiyim yazıçı da yolumun üstündə qalır. Yazıçılara
çox pul vermirlər elə deyil? Yazıçı sifətimə dik-dik baxdı. Üzü gərgin idi,
narahatçılıqla dolu, hiyləgər bir gülümsəməsi var. Bu adam məni qorxudur.
Bir dəfə küçənin digər tərəfindən bir də mənə baxma yaxşı?deyə qışqırdım
və əl hərəkətimlə yumruqlarımı göstərdim. Olduğu yerdə dayandı və mənə
baxdı. Mənə bu yazıçının adının Martin Emis olduğunu dedilər. Əvvəllər heç
eşitməmişdim onun adını. Bu cür şeyləri bilən varmı?”.(1:25) Bu sətirlərdən
postmodernist istehza özünü açıq aydın göstərir. Martin Emis yaratdığı Con
Slef obrazının dili ilə özünü gülüş hədəfinə çevirir. Özünün qeyri-adi yazı
metodu ilə ən müasir dünya ədəbiyyatına səs salan bir yazıçı olduğu halda,
özünün heç də tanınmış bir ada sahib olmadığını oxucuya istehza ilə bildirir.
Postmodernist istehza Martin Emisin əsərlərində istifadəsinə çox geniş yer
ayırdığı bədii texnika olduğu üçün bir neçə hissədə postmodernist istehza və
özünü tənqidə rast gələ bilirik: “Fildinq Martin Emisin adını əvvəllər
eşitmişdi, yazdıqlarını oxumamışdı amma bir müddət öncə qəzetlərə və
jurnallara düşən əsər oğurluğundan bəhs etdi. Deməli Kiçik Martin səhv
üstündə tutulmuşdu. Söz oğrusu idi. Bunu unutmayacağam”.(1:79) Martin
Emis öz yazıçılığına yaratdığı obraz tərəfidən istehza ilə yanaşaraq özünü
söz oğrusu adlandırır.
Martin Emisin “Pul-bir intihar məktubu” əsərini narratoloji cəhətdən
təhlil etdikdə, dialoji təhkiyə formasının onun yaradıcılığında xüsusi rol
oynadığını görərik. Bu təhkiyə forması oxucuyla dialoq qurmaq prinsipinə
əsaslanır. Belə ki, Martin Emisin əsərləri kütləvi romanlardan tamamilə
fərqlənir və daha çox intellektual roman janrının xüsusiyyətlərini öz
mətnlərinə müncər edir. Məhz bu səbəbdən oxucuya qəfil suallar verərək,
həm oxucu ilə interaktiv ünsiyyətə daxil olur, həm də onun intellektual
səviyyəsini və oxucunun mətnlə bağlı diqqətini yoxlayaraq onu düşünməyə
və ənənəvi oxucudan fərqlənməyə vadar edir. Bu qəfil suallarla oxucunun
onun mətnini nə qədər diqqətlə oxuyub oxumamasını sınaqdan keçirən
yazıçı oxucuya belə bir müraciət edir: “ Ah, indi xatırladım, mənə gələn bu
əsrarəngiz zəngdən hələ də nəhs etməmişəm elə deyil? Yoxsa bəhs etmişəm?
Haqlısınız, bu məsələni izah etmişdim. Zəng edən axmağın biri idi.
Şişirdiləcak bir mövzu deyil. Amma bir dəqiqə, yalan deyirəm. Bu mövzunu
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hələ danışmamışam. Danışsaydım xatırlayardım.” (1:10) Belə qarmaqarışıq
cümlələr quraraq oxucunu çaşqınlığa məruz qoyan yazıçı sanki oxucusunu
onun mətnini diqqətlə oxuması üçün onu məzəmmət edir. Əsərdən məlum
olduğu kimi Con Self cox zəngin və həyatının hər aspektində pulu ilə fəxr
edən və sanki pulu ilə hər kəsi satın ala biləcəyini düşünən bir obrazdır.
Dialoji təhkiyə forması ilə yazıçı oxucuya bunu Conun dilindən məhz bu
formada bildirir : “Pulu səpələməkdən xoşum gəlir. Burada olsan bəlkə sənə
də bir iyirmi, otuz, bəlkə də daha çox bəxşiş verə bilərdim. Nə qədər
istərdin? Üstündə nə qədər pul var? Qardaşım, bacım, nə qədər pul
verməyimi istərdin? Qolunu boynuma atıb axtardığın kişi olduğumu
deyərdinmi? Bu sözünə görə sənə çoxlu pul verərdim.” (1:17) aydın
göründüyü kimi, Conun simasında Martin oxucunu belə satın almağın
istehzasını oxucuya çatdırır. Bu sətirlərə görə oxucu özünü təhqir olunmuş
hesab edir. Bir anlıq da olsa oxucu özünü mərkəzdə cərəyan edən
hadisələrdən xaricdə hiss edir və bu haradasa oxucunun qürurunu sındırır. Bunu
etməklə yazıçı oxucunun əsəri bir xətlə oxumasına qarşı çıxır və oxucunu bir hal
və vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə salaraq onu ayıq saxlamağa çalışır.
Əsəri narratoloji baxımdan təhlil etsək, onun N.Fridmanın nəzəriyyəsinə
müvafiq olaraq “Mən-protaqonist qismində” təhkiyə formasına aid etmək olar.
Belə ki, “Mən-protaqonist qismində” çıxış edən təhkiyəçi əsərdə cərəyan edən
hadisələrin periferiyasında qərarlaşmış “Mən şahid qismində” təhkiyəçisindən
fərqli olaraq əsərdə mərkəzi yer tutur. Nəticədə onun nəzər nöqtəsi oxucunu
daim mərkəzə doğru istiqamətləndirir (2:208). “Pul-bir intihar məktubu”
əsərində də Con Self baş obraz olmaqla yanaşı, oxucu ilə birbaşa əlaqə yaradan
birinci şəxsin adından danışan təhkiyəçidir.
Martin Emis “Pul bir intihar məktubu” əsərində özünün ədəbiyyatşünaslıq, təhkiyəçi, intellektual oxucu haqqındakı subyektiv fikirlərini yazıda təsvir
edərək öz dünyagörüşü ilə oxucularının da üfüqünü genişləndirir: “Müəllif və
təhkiyəçi arasındakı məsafə müəllifin təhkiyəçini şeytani, axmaq, dəyərsiz və ya
gülməli hesab etməsindən asılıdır. Dastan və ya qəhrəmanlıq hekayələrində
yazıçı baş qəhramana sahib olduğu hər şeyi artıqlaması ilə verir. Qəhrəman ya
bir tanrıdır, ya da ilahi güclərə sahibdir. Qəhrəmana istədiyini etdirə
bilərsən.”(1:83) Bunu qeyd etməklə Martin Emis əsərindəki baş qəhrəman
Con Selfin iplərinin onun əlində olduğunu və bütün bu baş verənlərin sadəcə
yazıçının təxəyyülünün məhsulu olduğunu oxucuya çatdırır.
Ənənəvi oxucu əsəri oxumazdan öncə əsərin adı ilə mətn arasında bir
əlaqə olmasını düşünür və o təsüratla əsəri oxumağa çalışır. Mətnin hər
sətrində əsərin adı ilə bir bağlılıq izinə düşür. Təbii ki, bu texnikanı
postmodernist əsərlərə tətbiq etmək doğru olmaz, çünki postmodernist
yazıçının elə əsas məqsədi mətni maskalamaq və mətnin adı ilə mətn
arasındakı əlaqəni darmadağın etməkdir. Təbii ki, əsərin adı ilə mətn
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arasında çox cüzi də olsa bir bağlılıq qalır sadəcə olaraq bu postmodernizmin
əsas texnikalarından biri olan kollaj vasitəsilə özünü büruzə verir. Əsərdə
ayrı-ayrı hadisələr təsvir olunur, oxucuya bu hadisələr dağınıq halda təqdim
olunsa da intellektual oxucu bu əlaqəni asanlıqla tapmaq iqtidarındadır. Bu
əsəri yazarkən Martin Emis ilk öncə oxucuya öz adından müraciət edərək
deyir: “Bu kitab bi intihar məktubudur. Oxumağı bitirib bir kənara
qoyduğunda (ki bu cür məktubları yavaş oxumaq, ipuclarına və sirrlərə
diqqət yetirməlisən) Con Self bu həyatdan köçüb getmiş olacaq. Ən azından
belə bir ehtimal var. İntihar məktublarını oxuyaraq intiharın gerçəkləşib
gerçəkləşmədiyini anlamaq qeyri-mümkündür elə deyil? İşi bitən məktubdur,
həyatın özü deyildir. Əlbəttə tam əksi də düşünülə bilər. Ölümü də bunun
içinə qata bilərik. Ancaq yenə də intihar məktublarına baxaraq bir nəticə əldə
edə bilmərik, elə deyil? Bəs bu intihar məktubu kimə yazıldı? Martinayamı?
Fildinqəmi? Verayamı? Selinayamı? Con Selfemi? Xeyir. Əslində bu
məktub sənin üçün yazıldı, dəyərli dostum. M.E. London 1981 Sentyabr”
(1:1) Artıq əsərin başlanğıcından yazıçının bu qeydini oxuyan oxucu
anlamalıdır ki, əsərin adı ilə əsərdə cərəyan edən hadisələr arasında bir-başa
əlaqə axtarmaq cəhdləri əbəsdir. Əsərin sonunda Con Self intihara cəhd edir
amma onu xilas edirlər və bunun nəticəsində o sağ qalır. Yəni yazıçının
oxucuya təqdim etdiyi ehtimallar yalnışdır. Bizə məktubu təqdim edən elə
Con Selfin özüdür. Ümumiyyətlə intihar məktubu dedikdə isə Con Slef elə
pulun özünü nəzərdə tutur: “Dollarların, sterlinqlərin hamısı əslində bir
intihar məktubudur. Pul bir intihar məktubudur.” (1:40)
“Pul bir intihar məktubu” əsərini psixoanalizm konseptində təhlil
etsək Con Selfin xarakter cəhətdən niyə eqoist bir tip olduğunu və
özgələşməsini anlamış olarıq. Con heç kəsi sevə bilmir, bunun səbəbi onun
uşaqlıq illərində yaşadığı dərin ailə böhranıdır. Con həm doğma atasına, hə
də ögey atasına nifrət edir, çünki Con daha çox kiçik yaşlarında ikən atası
onları tərk edir və ögey atanın himayəsində çox ağır bir uşaqlıq dövrü
yaşayır. Anasını avtomobil qəzasında itirir. Ögey atası isə onu Amerikaya
göndərir və öz əlləri ilə onu yad bir cəmiyyətə, tənhalığa sürükləyir. Conun
ata və oğul arasındakı münasibətə bildirdiyi fikirləri, Frans Kafkanın öz
atasına qarşı bəslədiyi hisslərlə demək olar ki üst-üstə düşür. Edip kompleksi
Conun iliyinə kimi işləyib: “Atalar və oğullar arasında bu qədər ciddiyə
alınacaq nə var ki? Bilmirəm, problem onun mənim atam olması deyil. əsas
məsələ mənim onun oğlu olmağımdır. İçimdə daşıdığım, məni itələyən
genlərinə görə onunla iş-içəyəm”(1:62) Con uşaqlıqdan ata və ana qayğısı
görmədiyi üçün keçirdiyi iztirab və valideyn qayğısı həsrəti, onu
cəmiyyətdən özgələşdirərək tamamilə başqa bir qəlibə salıb. Conun ögey
atasına bəslədiyi nifrət hissinin əsas səbəbi isə onların arasında mənəvi bağın
qurula bilməməsi və aralarında olan yeganə əlaqənin maddiyyata söykən400
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məsidir: “Üç il öncə, daha əvvəl etdiyim bütün işlərin əksinə olaraq
həqiqətən pul qazanmağa başladığım anda ögey ata mənə qarşı çox böyük
bir şərəfsizlik etdi. Məni böyüdərkən xərclədiyi bütün pulları geri istədiyi bir
siyahı göndərdi, halbuki məni böyütmək üçün çox pul xərcləməmişdi, çünki
uşaqlığımı Amerikada xalamın yanında keçirmişdim”.(1:60-61) Bu
sətirlərdən Conun ətrafdakı insanlara nifrətini açıq aydın sezmək olar.
Əsərdə təsvir olunan bəzi məqamlardan və istifadə olunan ifadələrdən
Martin Emisin həyat fəlsəfəsinin Şərq fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Oşonun həyat fəlsəfəsinə dair fikirəri ilə üst-üstə
düşdüyünü görə bilərik: “Bu dünyadan köçüb gedən Vera kimi keçmiş də
ölüb gedir. Gələcək o istiqamətə də gedə bilər, bu istiqamətə də. Gələcəyə
pul yatırmayın. Tövsiyəmi dinləyin və indiki zamandan ayrılmayın. Indiki
zaman əlimizdəki yeganə həqiqətdir, gerçəklikdir. Hər şey buradadır yəni
hər şey indiki zamanda baş verir.” (1:70) Bu sətirlər Oşonun “Anı yaşa”
fəlsəfəsinin fərqli formada təzahür formasıdır. Oşo “Yaxınlıq- özünə və
başqasına güvənmək” kitabında belə qeyd edir: “Hər zaman indidə qal, çünki
bütün saxtakarlıq ya keçmişdən gələr, ya da gələcəkdən. Artıq onu vecinə
alma və yük olaraq daşıma. Əks halda o sənə indiki zamanın gerçəyini
yaşamağına izn verməz. Və gələcək də hələ gəlməyib. Əbəs yerə gələcəklə
beynini yorma, yoxsa indiki anına gələr və onu məhv edər. Bu ana sadiq qal,
onda həqiqətə çevrilərsən. Keçmiş yoxdur, gələcək də yoxdur, sadəcə indiki
an var. Bütün sonsuzluqlar bu anda baş verir” (6:11) Bu iki müxtəlif müəllifə
məxsus olan ifadələrin məğzi eyni mahiyyət kəsb edərək fikri ortaqlıq
yaradır və Con Selfin timsalında Martin Emisin həyat fəlsəfəsi haqqında az
da olsa oxucunu agah edir.
Ədəbiyyat
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Gunay Mammadova
Grotesque and literary postmodern devices in the novel of “Money-A
suicide note” by Martin Amis
Summary
The ways of usage of grotesque, postmodern techniques, especially the
using of postmodern irony and labyrinth have been analyzed by means of
literary exemplars in the novel of “Money- a suicide note” by Martin Amis.
At the same time this novel has been compared with other novels of the
World Literature and has been investigated according to its literary features.
Generally it requires a special ability to use postmodern techniques. Martin
Amis has been able to attract the reader’s attention by using such devices
efficiently. The author enforces reader to think, by using of ambiguous and
non-committal words and expressions. Naturally in this case the notion of
“intellectual reader” occurs. Consequently Martin Amis’s literary activity is
considered one of the best examples of intellectual prose. It is impossible to
comprehend his novels at the first reading.
Martin Amis’s novels differentiate intellectual reader from public
reader completely, because his intellectual novels require intellectual reader
too. One of the most different methods that the author used is that, he
pretended himself as a character of the novel. Hence, the notion of “author’s
death” is wrapped and the author is born inside of the novel again. All these
features separate Martin Amis from other writers distinctly.
Гунай Маммедова
В произведении Мартина Эмиса " Деньги: Записка
самоубийцы " гротеск и постмодернисткие техники
Резюме
В произведении Мартина Эмиса " Деньги: Записка самоубийцы "
гротеск и постмодернисткие техники, особенно постмодернисткая ирония и правила разработки лабиринта объяснены с помощью художественных примеров. В то же время это произведение в сравнении с
другими образцами мировой литературы был иследован с точки зрения
художественных особенностей.
В целом мастерски владеть постмодернисткими техниками
требует специальных навыков. Мартин Эмис очень точно используя
эти средства смог притянуть внимание читателей. Писатель используя
двухсмысленные слова и выражения, заставляет читателя думать.
Естественно, в такой момент появляется понятие "интеллектуальный
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читатель". В конечном итоге творчество Мартина Эмиса считается
одним из самым прекрасным примером интеллектуального издательства. Его произведения невозможно понять с первого прочтения.
Из- за того что интеллектуальные романы Мартина Эмиса требует
интеллектуальных читателей, это полностью разделяет его от массовых
читателей романов. Один из отличающих способов используемых Мартином Эмисoм это себя в своём произведении. Тем самым понятие
"смерть автора" терпит деформацию и автор снова рождается внутри
текста. Все эти качества резко отличают писателя от других писателей.
Rəyçi:

Həmidə Əliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru, dosent

403

Filologiya məsələləri, №4, 2017

GÜNEY FRİDUNBƏYOVA
BDU, Jurnalistika, ETL- nın elmi işçisi
guney_f@mail.ru

.
İNTERNET PORTALLARINDA TƏHLİLİ MÜSAHİBƏ
VƏ QƏZETLƏRİN BUNDAN İSTİFADƏSİ

Açar sözlər: internet, müsahibə, xəbər, qəzet, ənənəvi, uiditoriya, analitik
Ключевые слова: интернет, интервью, новость, газета, традиция,
аудитория, аналитика.
Key words: Internet, interview, news, newspaper, traditional, audience,
analytical
XX əsrin sonlarında meydana gələn internet bir ünsiyyət vasitəsi kimi
bütün dünyanı əhatə etmiş, həyatımızın hər sferasına daxil olaraq geniş
yayılmış və inkişaf etmişdir. Xüsusilə, son illərdə informasiyanı əldə etmək,
yaymaq baxımından yaratdığı geniş və sadə imkanlar bu yeni texnologiyanı
jurnalistika sahəsinin mühüm vasitəsinə çevirmişdir. Lakin İnternetdə hər
şeyin olmasının həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri vardır. Publisist R.
Xoçbraytın sözləri ilə desək: “Yaxşı xəbər: internetdə hər şey var. Pis xəbər:
internetdə hər şey var” .
Qərbdə vətəndaş jurnalistikasının inkişaf təcrübəsi göstərir ki,
ənənəvi jurnalistikanın rəqibi kimi internet daha çox populyardır. Televiziya,
mətbuat və radio auditoriyasından fərqli olaraq, İnternet istifadəçilərinin
əhatə dairəsi sürətlə genişlənməkdədir. “Buna görə də şübhə yoxdur ki,
ənənəvi medianın dünya şəbəkəsinə transformasiyası labüd olduğu kimi,
müasir jurnalistlərin offlayn rejimində işlə onlayn bloqları uzlaşdırması da
zəruridir” (7).
“İstər print, istərsə də audiovizual medyanın bahalı yatırımlarına
ehtiyac duymayan, digər media sahələri ilə müqayisədə, çox kiçik maliyyə
imkanlarıyla kifayətlənə bilən, lakin buna baxmayaraq, həm yazılı və həm də
görüntülü jurnalistikanın funksiyalarını özündə cəmləşdirən onlayn jurnalistika geniş auditoriya kütləsi qarşısında da öz məxsusi yerini tutmuşdur “
(2, səh. 123-149).
Xəbərin internet vasitəsilə daha sürətlə əldə edilməsi internet
jurnalistikasına xüsusi maraq oyadan əsas amillərdən birincisidir. Belə ki,
hər hansı bir hadisə internet portallarında anında yayımlanır, yazılı mediada
isə bu, ən tez bir gün sonra öz əksini tapır. Bu cəhətdən, onlayn jurnalistikanın yaratdığı səmərəli imkanlar inkarolunmazdır.
Ənənəvi jurnalistikada fikri auditoriyaya çatdırmaq üçün hər şeydən
öncə, mətbəənin olması vacib şərtdir. Yazılı jurnalistika bir çox problemlərlə
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üz-üzədir. Bu, xəbərlərin toplanması, işlənməsi və yayıma hazırlanmasından
başlamış, əməliyyatları icra edən xəbər mərkəzləri, yerli, beynəlxalq və
müxtəlif ölkələrdəki xəbər agentliklərindən gələn müəyyən qadağalara qədər
bir çox çətinlikləri nəzərdə tutur. Bu cəhətdən, onlayn media daha sərbəst və
müstəqildir. Xüsusən, informasiya və kommunikasiya vasitələrinin
dayanmadan inkişafı dinləyici, izləyici və oxucuları ənənəvi jurnalistikadan
əldə edə bilmədikləri müstəqilliyə və interaktivliliyə çatdırdı.
Jurnalistə veb üçün yazmaq ən əlverişli və səmərəli üsuldur. Bunun
üçün düşünmək və işləmək kifayətdir.
Veb-saytların, xəbər portallarının daima yenilənən təcili xəbərlərə
ehtiyacı var. Baş verən hadisələri işıqlandıran reportyor, vaxt baxımından
təcili materiallar, xəbərlər, müsahibələr hazırlamalı olur. Veb-saytın ana
səhifəsini təcili xəbərlərlə təmin etmək əsas şərtdir. Sadəcə multimedia
vasitələrindən istifadə etməklə xəbər və digər materialları bu yolla dərhal
hazırlamaq mümkündür. Əgər qəzet reportyoru bir əhvalatı tam olaraq
ötürmək üçün az düşünüb, daha çox əsas
məqamları çatdırmağa çalışırsa, onlayn mediada bu, tamamilə fərqlidir:
“Vaxt onlayn mahiyyət deməkdir. Qəzetin heç vaxt işıqlandırmadığı yazılar
belə, onlayn aləmdə vacibdir. Ancaq əlbəttə ki, əgər oxucular axtardıqları
zaman onları vaxtında tapa bilərsə” (4).
Müasir jurnalistikanın yeni texnologiya və vasitələrlə zənginləşməsi
müsbət haldır. Jurnalist vasitələrini modernləşdirmək, yeniləşdirmək də
təsirli və faydalı bir prosesdir. Lakin informasiya texnologiyalarının
inkişafından, müsbət yöndə dəyişimindən asılı olmayaraq, müsahibə bir janr
olaraq öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Məlumdur ki, analitik janrların fakta
və hadisəyə yanaşması 3 meyar əsasında icra olunur: təhlil, araşdırma və
izahetmə. Analitik janrlar daha çox fakt və hadisənin əsas məqamlarının
təhlilini önə çəkir. Analitik janrlar baş vermiş hadisəni auditoriyaya təqdim
etmək üçün 3 formadan istifadə edir: müsahibə, söhbət və icmal.
Əvvəlcə analitik janrların elmi-nəzəri əsaslarına diqqət yetirək. İlk
növbədə, analitik jurnalistikanın informasiya, yəni “yeniliklər” jurnalistikasından mühüm fərqi var: “Qeyd edək ki, “informasiya jurnalistikası”
anlayışı daha çox baş verən hadisənin operativ ötürülməsini nəzərdə tutur...
Analitik jurnalistika – yaxud Qərb nəzəri fikrinin epiteti ilə adlandırsaq –
“ikinci dərəcəli” jurnalistika mətbuatın keyfiyyətini təmin edən fakt kimi
qiymətlidir”(3, səh. 8).
Əgər informasiya jurnalisti öz yaradıcılığında operyavliyə üstünlük
verir və yalnız “kim?, nə? Harda?” suallarını cavablandırmağa çalışırsa,
analitik-jurnalist hadisələrin baş vermə səbəbini də araşdırır, bir çox
aspektləri təhlil edir, məntiqi nəticə əldə etməyə cəhd göstərir və eləcə də
gələcək proqnozları müəyyənləşdirir. Xarici KİV-də jurnalistlərin repor405

Filologiya məsələləri, №4, 2017

tyorlara və şərhçilərə bölünməsi də elə məhz həmin janrlar arasında mövcud
fərqdən xəbər verir: “Reportyorun (jurnalist – informatorun) vəzifəsi faktı
tapmaq və redaksiyaya gətirməkdirsə, hər hansı bir sahəni yaxşı bilən
jurnalist-şərhçinin vəzifəsi onu təhlil etməkdir...” (1, səh. 324).
Hazırda geniş auditoriyası olan bütün internet portallarına nəzər
saldıqda hər gün təhlili müsahibələrdən istifadə edildiyinə şahid oluruq.
Aparıcı janr olan analitik müsahibə nəinki internet portallarında, həmçinin
yazılı medianın nümunəsi olan qəzetlərdə də geniş yer alır. Lakin interaktivlik, operativ əks əlaqə, habelə yüksək sürətlə inkişaf edən informasiyakommunikasiya texnologiyaları elektron media ilə ənənəvi mətbuat arasında
rəqabəti dərinləşdirmişdir. Bunu hətta “yeniliklə köhnəliyin mübarizəsi”
adlandıranlar da vardır. Belə ki, əgər internet saytlarında təhlili müsahibələr,
həmçinin digər informasiyalar elə həmin gün yayımlanırsa, yazılı mətbuatda
ən tezi 1 gün sonra dərc olunur. Bunu konkret nümunələr göstərərək şərh
edək.
Qəzetlərimizdə internet portallarına istinad edərək dərc edilən
müsahibələrə tez-tez rast gəlirik. “525 ci qəzet”in 27 oktyabr 2016-cı il
buraxılışındakı müsahibəyə nəzər salaq. Müsahibənin mənbəyi “Trend”
informasiya portalıdır. Müsahibənin mövzusu araşdırmaçı-jurnalist Fuad
Hüseynzadənin yenicə işıq üzü görən “Dünya azərbaycanlılarının palitrası”
adlı kitabı haqdadır. Kitabda müəllifin 10 ildən artıq bir müddətdə diasporla
bağlı müxtəlif KİV-də dərc olunmuş 173 müsahibəsi yer alıb. 4 hissədən –
“Diaspor fəaliyyəti könül işidir”, “Diasporumuzdakı jurnalistlər”, “Xaricdəki
gənclərimiz” və “Azərbaycanın əcnəbi dostlarından ibarət olan kitabın
redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Əliyev, məsləhətçisi isə tarix
üzrə fəlsəfə doktoru Yəhya Babanlıdır. Müəllif bu müsahibədə kitab
haqqında fikirlərini belə şərh edir: “Kitabda diaspor bir növ öz dilində
danışır. Bu baxımdan kitab sanki canlıdır, döyünən ürəkdir. Azərbaycan
diasporunun həm özüdür, həm də güzgüsüdür. Kitabın özəlliyi odur ki,
burada ənənəvi bioqrafik və statistik məlumatlar verilməyib. Azərbaycan
diasporunun qəribçilik hisləri, nisgili, vətən həsrəti, iradı, istəyi, təklifləri,
perspektiv fəaliyyəti və s. yer alıb. Burada həm indi, həm keçmiş, həm də
gələcəkdən danışılır. Ona görə də, sözügedən kitab Azərbaycan dünənini, bü
gününü və sabahını özündə ifadə etdirir...” (6).
Bunu xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, bu müsahibədə yer alan
bəzi məqamlar vardır ki, onlar, “Trend” portalında deyil, məhz “525 ci
qəzet”də öz əksini tapıb. Bu da onu deməyə əsas verir ki, operativlik
baxımından yeni media ənənəvi medianı ötsə də, analitik gücsüzlüyünə görə,
hələ də yazılı jurnalistikadan geridə qalır.
Daha bir təhlili müsahibəyə, “525 ci qəzet”in 27 oktyabr 2016-cı il
tarixli sayında dərc edilmiş müsahibə. Müsahibənin əsas mövzusu IV Bakı
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Beynəlxalq Teatr konfransının ölkəmizdəki mutikultural dəyərləri diqqətə
çatdırması ilə bağlıdır. Analitik səciyyə daşıyan bu müsahibənin informasiya
qaynağı ölkəmizin
aparıcı agentliklərindən biri olan Azərtac informasiya agentliyidir.
Məlumdur ki, noyabrın 7-si və 8-də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Teatr Xadimləri İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
təşkilatçılığı və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin dəstəyi ilə
“Multikulturalizm və teatr” mövzusunda IV Beynəlxalq Teatr konfransı
keçirilmişdir. Bu səbəbdən, konfransın Təşkilat komitəsinin rəhbəri,
mədənyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevlə artıq ənənə halını
almış söhbət aparılıb. Söhbətin əsas mövzusu teatr forumunun əhəmiyyəti,
Azərbaycan teatrının beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsinə töhfəsi, eləcə də
bu qəbildən olan beynəlxalq layihələrin ölkəmizin mədəni həyatında rolu
barədədir.
Ümumilikdə, müsahibəyə nəzər salsaq, müəyyən nöqsanların
olduğunu görə bilərik. Belə ki, müsahibə vasitəsilə öz ideyasını
gerçəkləşdirməyə çalışan jurnalist sualların verilmə tərzində yalnışlığa yol
vermişdir. Məsələn, bəzən bir neçə sualı bir dəfəyə verdiyi üçün alınan
nəticə də qənaətbəxş deyil. Çünki müsahibənin qızıl qaydalarına əməl
olunmur. Məlumdur ki, müsahibə zamanı 1 dəfəyə 2 sual və ya yüklənmiş
suallar vermək uğursuz addımdır. Elə jurnalistin ilk sualı da məhz bu
qəbildəndir: “Ədalət müəllim, Azərbaycan teatr ictimaiyyəti IV Beynəlxalq
Teatr Konfransının ərəfəsindədir. İstərdik ki, söhbətimizin əvvəlində ötən 3
teatr forumu ilə bağlı fikirlərinizi eşidək. İlk dəfə Bakıda belə bir konfransın
keçirilməsi ideyası necə yarandı, o zaman bu təşəbbüsün davamlı olacağına
inanırdınızmı?”(6). Müsahibin verdiyi cavab sualın yalnız ikinci hissəsini
əhatə edir və belə başlayır: “Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il 18 may tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə" Dövlət
Proqramı"na uyğun olaraq keçirilir”. Və bütünlükdə cavab 2006-cı ildən başlayaraq 2010-cu ilədək Dövlət proqramında sadalanan və həyata keçirilən
çoxsaylı tədbirlər haqqındadır. Daha sonra isə noyabrın 7-də keçiriləcək IV
Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının keçiriləcəyi məkan barədə, iştirakçı
ölkələr və tədbirə qatılacaq qonaqların sayı barədə və s. haqqında məlumatlar verilir.
Müsahibənin növbəti sualına nəzər salaq: “Son zamanlar dünya teatr
prosesində belə bir meyil müşahidə olunur: əsər teatrda yaranır, teatrın öz
qüvvəsi ilə hazırlanır və oynanılır. Lap antik teatr dövründə olduğu kimi.
Bunu II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalında bəzi kollektivlərin tamaşalarında
da gördük. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?”(6).
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Əvvəla, qeyd edək ki, sualda qeyri - dəqiqlik var. Sualın birinci
hissəsində teatr tamaşalarının teatrın öz qüvvəsi ilə hazırlandığı söylənir və
sual “ Bunu... bəzi kollektivlərin tamaşalarında da gördük” deyə tamamlanır.
Hesab edirəm ki, bir teatr tamaşasının teatrın öz qüvvəsi ilə hazırlandığını
tamaşaya baxmaqla müəyyən etmək olmaz. Bunu müəyyən edən şərtlər
başqadır. Bu səbəbdən fikrin: “Bunu... bəzi kollektivlərin tamaşalarının
hazırlanmasında da gördük” şəklində ifadə olunmasını daha düzgün hesab
edirəm. Verilən cavab da sualı tam əhatə etmir. Geniş şəkildə ifadə olunmuş
kimi görünən cavab əslində 2 - 3 cümlədə natamam şəkildə cavablandırılıb:
“İstənilən səhnə əsəri teatrda doğulur, rejissorun laboratoriyasında dəyişikliyə
məruz qalır. Razılaşıram ki, bu, hər zaman uğur gətirmir, amma bir qayda
olaraq, bu proses baş verir. Hər bir teatr mövzunu özününküləşdirməyə çalışır.
Bu mənada pyeslər teatrda yaranır və aktyorlarla yaşamağa başlayır”(6).
Cavabda “tamaşaların teatrın öz qüvvəsi ilə necə hazırlanması” barədə geniş
məlumat verilə bilərdi. Dinləyici bu cavabdan heç bir məlumat əldə edə
bilmir. Müsahibənin digər sualları və suallara verilən cavablar da qismən
qənaətbəxşdir.
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin 7 noyabr 2016-cı il tarixli nömrəsindəki analitik müsahibəyə isə “ASSA news” informasiya portalında rast
gələ bilərik. Müsahibə Azərbaycan Radiosunun 90, Azərbaycan Televiziyasının 60 illik yubileyi münasibətilə ömrünü teleradio sahəsinə həsr etmiş
Azərbaycan Televiziyasının Teleradio Akademiyasının rektoru, Əməkdar
Jurnalist, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Hüsiyevdən alınıb.
Müsahibədə jurnalistikamızın bu günü, problemləri, televiziyamızın inkişaf
yolu kimi dəyərli məqamlar təhlil olunur. Müsahibə ilə tanışlıqdan sonra
təcrübəli bir şəxsdən bu sahə üzrə kifayət qədər yararlı informasiyalar almaq
mümkündür. Müsahibənin ilk sualı televiziyamızın müasir standartlara cavab
verməsi ilə əlaqədardır: “Faiq müəllim, sizcə qocaman teleradiomuz zamanla
ayaqlaşa bilirmi?”(5)
Ömrünün 23 ilini Azərbaycan Televiziyasına həsr edən Faiq Hüsiyevin cavabından da aydın olduğu kimi, hal-hazırda televiziyamız regional
miqyasda heç kəsdən geri qalmır, ölkə daxilində isə hətta öndədir. Dövlət
kanalı olan AzTv-ni “yüksək əyarlı peşəkar telekanal adlandıran müsahib
bildirir ki, milli teleradiomuz da müasir ənənələrə sıx bağlıdır və mənəvi
dəyərlərə sədaqət, milli özünüdərk, eləcə də azərbaycançılıq ruhu ana
televiziyamızın hər bir verilişində hiss olunur. Müsahib həm də qeyd edib:
“Müasir trendlərə meyl, zamanla ayaqlaşma önəmli əhəmiyyət kəsb etsə də
millilik hər bir yanaşmanın fövqündə durmalıdır. Hər gün dəyişən dünyamız,
ümumilli maraqlar və dövlətçilik ideologiyasının qorunması baxımından
bəzən subyektiv yanaşma nümayiş etdirmək çox önəmlidir”(5).
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Müsahibədə jurnalistikaya təbliğat vasitəsi kimi baxıldığı da vurğulanır və
bu barədə Faiq Hüsiyevin rəyi öyrənilir. Müsahib bildirir ki, jurnalistika
ictimai rəyi formalaşdıran sosial institut olaraq demokratik şəkildə fəaliyyət
göstərməli, jurnalistlər təbliğatçıya və təşkilatçıya çevrilməməlidirlər. Çünki
əgər belə bir hal baş verərsə, o zaman jurnalistika biznes marağından və
korporativ maraqdan başqa bir şey ola bilməz: “Cəmiyyətin ənənəvi güvənc
yeri olan mətbuat bufer rolunu itirirsə, fikir müxtəlifliyi yeknəsək-monoton
çalar alırsa, demokratik cəmiyyətin əsas sütunu sayılan söz azadlığı
maddiyyat buxovlarında sıxılırsa, bunun günahını ancaq iqtisadi böhranda və
korporativ maraqlarda axtarmaq lazımdır”(5).
Həqiqətən də, Faiq Hüsiyevin bu fikri jurnalistikanı xarakterizə edən və bu
gün çox aktual xarakter daşıyan dəyərli ifadədir.
Bu gün jurnalistikanın qarşısında duran mühüm problemlər də
söhbətin mövzusu olub. Suala sistemli şəkildə cavab verən qonaq qeyd edib
ki, bu sualın cavabı çox dərindir. Müsahibin fikrinə görə, ilk problem
jurnalistlərin sırf xidməti personala çevrilməsidir. Problemlər sırasında
peşəyə hörmət indeksinin aşağı düşməsinin, həmçinin bəzi hallarda peşə
məsuliyyəti anlayışının itməsinin də olduğunu qeyd edən F. Hüsiyev belə
düşünür ki, kimliyindən asılı olmayaraq, heç bir halda jurnalist sensasiya
xatirinə dövləti maraqları zərbə altında qoymamalıdır. Əməkdar jurnalist
bunu da əlavə edib: “Ən böyük problem isə məncə qələm əhli arasında peşə
həmrəyliyinin olmamasıdır. Dəyərlərin təhrif olunması, elementar
etik normaların yoxluğu da problem kimi ortalıqdadır”(5).
Jurnalist adı altında jurnalist rolunu ifa edən şoumenlərin, müğənnilərin, biblioqrafların, və daha başqalarının hal-hazırda jurnalistlik
vəzifəsini icra etməyə çalışmaları müsahibi narahat edən əsas məsələlərdən
biridir. F. Hüsiyevin rəyinə əsasən, belə hallar auditoriyaya, cəmiyyətə
birbaşa öz mənfi təsirini göstərir: “Sifarişlə hərəkət edən bu ordunun məqsədyönlü şəkildə bir məcraya yönəlməsi ölkəmiqyaslı auditoriyanı əsaslı
şəkildə bayağı zövqə və primitiv düşüncəyə kökləyir. Güclü, ağıllı və
istedadlı jurnalistlərin potensial təhlükə mənbəyi hesab edilməsi onların
sıradan çıxarılmasına, susdurulmnasına səbəb olur”(5).
Müsahib həm də bildirib ki, biz milli mətbuatımız yarandığı gündən etibarən
xalqımızın milli təfəkkürünü formalaşdıran ziyalılarımızdan, jurnalistika ilə
zaman-zaman məşğul olaraq gələcəyimizin inkişaf konturlarını cızan, bizim
üçün ilk demokratik dövlət quran, ədəbi dil normalarımızı yaradan peşəkar,
dahi insanlardan örnək götürməliyik.
Sonda televiziyamızın inkişafının yollarını açıqlayan əməkdar
jurnalist fikirlərini belə yekunlaşdırıb: “İndi Azərbaycan tamaşaçısının dünya telekanallarına sərbəst şəkildə baxdığı bir zamandır. Dövlətimizin dinamik inkişafa qədəm qoyduğu bir dövrdür. Azərbaycanın dünya miqyasında
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imicini artdığı bir zamandır. Azərbaycanın dünya miqyasında imicinin
artdığı bir tarixi mərhələdə jurnalistlərimiz yeni çağırışlara hazır
olmalıdırlar”(5).
Göstərilən nümunələrdən də aydın olduğu kimi, bu gün ənənəvi
jurnalistikada, qəzetlərdə dərc olunan əksər analitik səciyyə daşıyan
müsahibələrin informasiya mənbəyi internet portallarıdır. Elə qəzetlərin
sonunda göstərilən informasiya qaynaqları da bunu bir daha təsdiq edir. Belə
ki, “525 ci qəzet”in səhifələrinə nəzər salsaq, görərik ki, informasiya
mənbəyi kimi, “Trend”, “APA”, “AzərTac”, “Olaylar” informasiya agentlikləri, “Yeni Azərbaycan” qəzetində isə, “AzərTac”,“APA”, “Azadinform” və
“SİA” xəbər agentlikləri informasiya qaynağı olaraq göstərilir. Bu, bütün
qəzetlər üçün səciyyəvidir. Belə nümunələrə, internet portallarından intensiv
istfadəyə qəzetlərin demək olar ki, əksər nömrələrində rast gəlmək mümkündür. Həmin təhlili müsahibələr aktual mövzulara həsr olunur və insanlarda
ictimai rəy formalaşdırmağa çalışır. Müəyyən nöqsanlar və çatışmazlıqların
olmasına baxmayaraq, yazılanlar və nümunələr bir daha sübut edir ki,
müsahibə janrı istər ənənəvi, istərsə də yeni medianın prioritet janrıdır.
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Гюней Фридунбекова
Интервью-анализ в интернет порталах
и его использование в газетах
Резюме
Интернет, как средство общения, появившийся в конце ХХ века, охватил весь мир, развился и распространился в каждой сфере человеческой
деятельности. В последние десятилетия в Азербайджане, так же как и
во всем мире, интернет журналистика получила широкое развитие. С
развитием интернета, традиционная журналистика отошла на второй
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план. Своим появлением электронная журналистика, породила своеобразные понятия. Наравне с широким использованием интернета, появились новые интернет порталы. В настоящее время, с помощью

виртуального мира, имеющего много миллионных подписчиков, можно
получить любую информацию в считанные секунды. В сравнении с традиционной журналистикой, онлайн журналистика обладает 4 особенностями:
скорость, возможность вернуться обратно, детальность и свобода. Как
известно, даже самые последние новости размещаются в интернет порталах
раньше, чем в телевизионных бюллетенях. В газетах можно часто встретить
интервью-анализ, ссылаемые на интернет порталы. Несмотря на некоторые
недостатки, следует признать, что жанр интервью, как традиционный, так и
новый остается приоритетным жанром журналистики.

Guney Fridunbeyova
Analytical interview in the internet portals
Summary
At the end of the 20th century the internet which appeared as
communication means, started to gain popularity all over the world,
penetrating to every part of our lives. In the last decade online journalism
also developed in Azerbaijan, like in other world countries. By the
development of the internet the traditional journalism lost its popularity.
Although online journalism is not hailed by everyone, this type of journalism
which is founded at the end of the 20th century and called “online reporting”
has some specific features. It created some new ideas. Due to the usage of
the internet widely, the new internet portals are developed. Nowadays,
millions of people who use the internet can get information easily and
promptly. If to compare the traditional journalism with new media, we can
find 4 specific characteristics: being fast, exact, free and having “comeback”
or “feedback” feature. We all know that breaking news appears in the
internet faster than on TV. We also can read analytical interviews on the
newspapers which are taken from the internet. Although these materials have
some mistakes and minuses, statements and examples given in this article
prove that the genre of interview is foreground both in traditional and new
media.
Rəyçi:

Cahangir Məmmədli
filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, professor

411

Filologiya məsələləri, №4, 2017

NİGAR İSMAYILZADƏ
Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat fakültəsi f.f.d.dos.
Email: nigarismailzadeh@gmail.com
XI-XIII ƏSR TÜRK ƏDƏBİYYATININ İNKİŞAFINDA
İLAHİ EŞQİN YERİ
“Tədqiqat BDU üzrə Universitetdaxili “50+50”
qrant layihəsinin dəstəyi ilə aparılmışdır”.
Açar sözlər: İslam, İslam mədəniyyəti, Türk ədəbiyyatı, sufizm, dinitəsəvvüfi türk ədəbiyyatı, təsəvvüf şeiri
Ключевые слова: Ислам, Исламская культура, Турецкая литература,
суфизм, религиозно-суфийская литература, суфийская поезия
Key words: Islam, Islam culture, Turkish literature, sufism, religious sufi
Turkish literature, sufi poetry
Ərəb xilafətinin türklərin yaşadığı ərazilərdə 150 ildən bir qədər artıq
sürən hökmranlığı, türklərin İslam dinini yavaş-yavaş qəbul etməsi ilə başa
çatdı. Türklər VIII əsrdən etibarən İslam dinini qəbul etməyə başladılar. IX
əsrdə Qaraxanilər islamı rəsmi dövlət dini kimi qəbul etdilər. Qaraxanlı
hökmdarı Satuk Buğra Xanın islam dinini rəsmi olaraq qəbul etməsi ilə
türklərin böyük bir qismi də bu dini qəbul edərək 920 –ci illərdə “İlk Türk
İslam Dövləti”ni qurdular. Beləliklə də, tək Tanrı inancına sahib olan türklər
islam dinini mənimsəməyə başladılar (1,190).
XI əsrdən etibarən Anadolu türk yurdu kimi tarixə daxil oldu. XI
əsrdən etibarən İslam dünyasının yeganə şəriksiz hegemon milləti türklər idi.
İslam dünyası, İslam mədəniyyəti türklərin hakimiyyəti altında özünün yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu (4,89).
Həmin dövrlərdə türklərin kütlə halında müsəlman olmaları, hətta
onların yeni dinlə birlikdə təsəvvüfi düşüncə və inanışın xüsusi rol oynadığı
da nəzərə çarpmağa başladı. Türklər insanı üstün bir varlıq olaraq gördükləri
üçün İslam təsəvvüfünün gətirdiyi üstün insanı “insan-ı kamil” olaraq qəbul
edirdilər. Türklərin anladığı islamiyyət Qurani Kərimin dini və elmi yolla
ifadə etdiyi islamiyyətdir. İslam dini Ərəbistanda ortaya çıxsa da, onu
qorumaq və yaymaq missiyası türklərin də üzərinə düşdü. Buna görə də,
təkkələrin sayı və nüfuzu daha da artmağa başladı. Bir tərəfdən iqtisadimədəni əlaqələr, digər tərəfdən də “təriqət”lərin təşəkkülü ilə İslam
sufilərinin köçəri türklər arasında İslamiyyəti yaymağa başlamaları, Türk
boylarının IX əsrdən etibarən yeni bir mədəniyyət dairəsinə daxil olmasına
zəmin yaratmışdı. Sufi məktəbinə mənsub olan türk dərviş və şeyxlərinin
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artıq IX əsrdən başlayaraq adının çəkilməsi sübut edir ki, türklər İslamı
qəbul edəndən sonra haqq yolunu axtarmağa başlamış, sufi təliminə yiyələnmişdilər. Orta əsrdə dünya quru ticarət yollarının ən mühüm nöqtələrindən
birini təşkil edən Xorasan, eyni zamanda təsəvvüf hərəkatının də beşiyi
olmuşdur. Bunun səbəbi isə şairlərin, dərvişlərin, filosofların iqtisadi həyatın
canlı olduğu yerlərdə, yəni “rifah”ın olduğu yerlərdə toplanmasıdır (11,14).
Türklər İslam dinini qəbul etdikdən sonra onların din, düşüncə tərzi,
dil, incəsənət və ədəbiyyatında da mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. Həmin
dövr ədəbiyyatı “islami türk ədəbiyyatı “adı altında inkişaf etmişdir.
Xüsusilə də İslam mədəniyyətinin təsiri ilə inkişaf etməyə başlayan türk
ədəbiyyatı və onun bir qolu olan dini-təsəvvüfi türk ədəbiyyatı həmin dövrə
aiddir. Çünki məhz həmin dövrlərdə Qurani Kərimin bəzi surələrinin türk
dilinə tərcümə edilməsi və təfsirlərinin verilməsi, eyni zamanda Qurani
Kərim və hədislərə əsaslanan təsəvvüfi əsərlərin türk dilində yazıldığı da
bilinməkdədir (1, 229).
IX-X əsrlərdə İslamiyyət Orta Asiyaya daxil olduğu zaman müxtəlif
bölgələrdə türk zümrələri tərəfindən qəbul edilərək sosial-mədəni mühitə
uyğun olaraq iki istiqamətdə yer aldı. Şəhər xalqı kitab-ı İslamı, qonar köçər
türklər isə mistik müsəlmanlıq anlayışını mənimsədilər. Həmin mistik
müsəlmanlıq XI əsrdən etibarən Anadoluda yayıldı və kök saldı. Anadoluya
köçən türkmənlər qadın-kişi toplu bir şəkildə icra edilən musiqi və rəqslə
dini ayinləri yerinə yetirirdilər (6, 25-26).
Türklərin İslam mədəniyyətini mənimsəmələri sosial və siyasi
həyatda mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. Yaxın və Orta Şərq xalqları üçün
din, elm və mədəniyyət dili olan ərəb dili və islami elmlərin, poeziya və nəsr
dili sayılan fars dili və fars ədəbiyyatının təsiri X əsrdən etibarən nəzərə
çarpmağa başladı. Ədəbiyyatda fars ədəbiyyatını nümunə alan türklər bu
ədəbiyyatın nəzm şəkillərini, ədəbiyyat növlərini və əruz ölçüsünü mənimsədilər. Yeni nəzm anlayışı və əruz vəzni ilə yeni və klassik bir ədəbiyyat meydana gətirməyə çalışan şairlər ilə bərabər, xüsusilə dördlük və heca
ölçüsünə uyğun milli ədəbiyyat ənənəsini də aşıqlar davam etdirirdilər. Türk
ədəbiyyatı iki ayrı qrup və anlayış çərçivəsində inkişaf edərək sosial və
mədəni həyata həmahəng olaraq fəaliyyətini davam etdirirdi.
İslamı qəbul etdikdən sonra yaranan ədəbiyyatda İslam mədəniyyətinin hökmran olduğuna baxmayaraq, ədəbiyyat öz əvvəlki köklərindən
tamamilə ayrılmamışdı. İslamiyyətdən əvvəlki şeirlər əsasən yerini dini
mövzulu şeirlərə tərk etmiş və islami düşüncələrə bürünmüşdü. Bir tərəfdən
Ərəb və İran ədəbiyyatına uyğun olan yeni ədəbiyyat anlayışı meydana
gələrkən, digər tərəfdən ərəb və islam ədəbiyyatının qəhrəmanlıq hekayələri
ilə dini-dastan ədəbiyyatı və geniş xalq kütlələrinə səslənən türk şeir ənənəsi
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inkişafını davam etdirirdi. Eyni zamanda əsərlərdəki islami çalarlar türklərin
dünyagörüşü və mədəniyyəti ilə zənginləşmişdi.
Türklər Anadoluda yurd saldıqdan sonra həyat tərzləri də dəyişdi. İslam
mədəniyytinə daxil olan və Anadoluda yaşayan türklər hər iki mədəniyyəti
sintez halına gətirdilər. Türk mədəniyyəti tarixi inkişafı baxımından Anadoluda
müxtəlif inanclara bağlı olan təriqətləri meydana gətirmişdir. Anadolu sufiliyi
islamiyyətdən əvvəlki inanc sistemləri və sosial həyatın təsiri ilə qarışmış və
Anadoluya xas olan bir sintez yaratmışdır (6, 29).
Anadoluda islamiyyət dərvişlər vasitəsilə yayılmağa başladı. Bu
dərvişlərin çoxu ozanların və şamanların davamçısı idi. Onlar keçmiş
inanclarla islamiyyəti uzlaşdırmışdılar. Təqribən, bu dövrdə Türküstanda,
Təbrizdə “baba” ünvanlı türk dərvişləri də var idi. Bunlara XI əsrin
əvvəllərində yaşamış Əhməd Yəsəvinin ilk mürşidi olan Arslan Babanı,
Baba Ferqanini və başqa şeyxləri misal göstərə bilərik. Lakin onların əsərləri
bizim günümüzə qədər gəlib çatmamışdır (4, 69).
Xoca Əhməd Yəsəvidən əvvəl IX-X yüzillərdə Buxarada, Fərqanədə
türk şeyxlərinin mövcudluğu məlumdur. Məsələn, məşhur sufi şairi Əbu
Səid Əbül Xeyrin çox hörmət etdiyi Məhəmməd Məşuqla, Əmir Əli Əbu
Xalis türk idilər (9, 18).
Beləliklə, İslam dininin özəlliklərini özündə yaşadan türk sufizmi
İslam aləmində xüsusi hadisə olaraq və mədəni həyata rəng qataraq
özünəməxsus tərzdə inkişaf etməyə başlamışdır.
Anadoluda yeni mədəniyyət sintezi ilə meydana gələn türk ədəbiyyatı
divan ədəbiyyatı, dini-təsəvvüfi xalq ədəbiyyatı kimi qollara ayrılmasına
baxmayaraq eyni mədəniyyət qaynaqlarından bəhrələnirdi. Bunlar Quran və
hədislər, peyğəmbər mənbələri, təsəvvüf, şəhnamə, ərəb, fars və hind
ədəbiyyatlarından keçən müxtəlif əsərlər və bunlara əlavə olan yerli və milli
əsərlər idi. Bu ortaq nümunələrin ədəbiyyatda əks olunması Anadoluda yeni
bir ədəbiyyatın doğmasına səbəb oldu.
Türklərin islamiyyəti qəbul etdikləri IX əsrdən başlayaraq davam
edən ədəbiyyatlarında meydana gələn əsərlərin mövzusu əsasən dini xarakter
daşımasıdır. İslamı qəbul etdikdən sonra inkişaf edən ədəbiyyatın bütün
növlərinə islami dünya görüşü hakim olmuşdur. XI əsrdə islamiyyət demək
olar ki, türk dünyasının böyük bir hissəsi tərəfindən qəbul edilmişdi. Yeni bir
din mədəniyyətinə daxil olan türklər bir tərəfdən islamdan əvvəl qalan
düşüncə tərzini yeni din ilə qaynaşdırmağa çalışır, digər tərəfdən də islam
mədəniyyətinin dərinliklərini öyrənirdilər. Hələ tüklərin islamı qəbul etməyə
başladıqları zaman ərzində Mavəraünəhr bölgəsində dolaşan zühd cərəyanı
çox keçmədən Türküstana daxil oldu və hicri III ərsdə bir məktəb yaradan
zahid, mütəsəvvüf yetişdirən Nişapur, Hərat və Mərvdə olduğu kimi türk
şeyxlərinə rast gəlinməyə başlanmışdı.
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Qısa bir müddət ərzində şəhər mərkəzlərində sürətlə yayılan və
inkişaf edən təsəvvüf cərəyanı köçəri türklər arasında qəbul edildi. XI əsrdə
Yusif Has Hacibin yazdığı “Kitabgu Bilig” əsəri ilə birlikdə ədəbi əsərlərini
islami ruhda yazan türklər arasında XII əsrdə meydana çıxacaq böyük türk
mütəsəvvüfü Əhməd Yəsəviyə təməl hazırlanırdı (6, 30-31).
IX-X əsrdən etibarən türklər islami mədəniyyət ilə maraqlanmağa
başlamış və sosial - mədəni həyatlarını islam dini və təsəvvüf düşüncəsi ilə
qurmağa başlamışlar. Təsəvvüfi düşüncə kainatın və Allahın həqiqətini
qəlbən kəşf edib ruhən idrak etməyə əsaslanır. Təsəvvüf vasitəsilə insan
kainat, Quran və sünnədəki ilahi sirləri anlaya bilir. Eyni zamanda təsəvvüf
uca Allaha yönəlməkdir, insanın öz varlığını Haqqın varlığında yox
etməkdir. Təsəvvüf mənəvi hiss, fikir və həyəcanları müəyən bir üslub və
ədəb daxilində sətirlərə, misralara, yəni sözə də çevirmişdir, ədəbiyyatı daha
da zənginləşdirmişdir. Təsəvvüfi dərinlik və məzmun ədəbiyyata kamillik
bəxş etmişdir.
Türk təsəvvüf düşüncəsinin qayəsi təsəvvüflə bağlı düşüncələri xalqa
yaymaq, yaşadığı mənəvi zövqü insanlara izah etmək, xalqı doğru yola
yönəltməkdir. Mütəsəvvüf şairlər təsəvvüfdə böyük əhəmiyyətə malik olan
vəhdət-i vücud anlayışına əsaslanaraq əsərlərini yaratmışlar. Bu,
mütəsəvvüflərin yaşadıqları hissin ədəbiyyatda təcəssümüdür. Mütəsəvvüf
şairlər ədəbiyyatı İlahinin təcəllisi olaraq qəbul edərək özünəməxsus tərz
inkişaf etdirmişlər.
Türk təsəvvüf ədəbiyyatında yaradılış, Allahın varlığı və birliyi,
varlığın həqiqəti, Hz.Peyğəmbərə və səhabələrə duyulan sevgi, təriqət ədəb
və ərkanı, ilahi eşq, vəcd, insana verilən dəyər, kamil insan təsviri, dünyanın
faniliyi, nəfsin tərbiyəsi, gözəl əxlaq, kəramət, zikr kimi mövzular onun
əsasını təşkil edir (2,4).
Türklər arasında təsəvvüfi düşüncənin yayılması İslam dininin
yayılması ilə paralel olaraq inkişaf etmişdir. Həmin dövrdən etibarən
mütəsəvvüflər yetişməyə başlamış və təkkə ədəbiyyatının əsası qoyulmuşdur. Beləliklə də, müxtəlif adlarla adlandırılacaq “Təkkə təsəvvüf ədəbiyyatı”nın məhsulları İslam elminə və təsəvvüf anlayışına uyğun inkişaf edərək
təkkələrdə tətbiq olunmağa başlamışdır. Təsəvvüf və təkkə ədəbiyyatının
yaranmasının kökündə təriqət ideyalarının poetik dillə düşüncələrə daha asan
çatması, təsir etməsi durur. Böyük türk mütəsəvvüfləri İslamiyyəti məhz bu
yolla millətin arasında yayırdılar.
Təsəvvüf şeirinin başqa bir xüsusiyyəti də həmin təriqətin ruhunu
təşkil edən musiqi və rəqsə əsaslanan səma ayinidir. Təsəvvüf ədəbiyyatının
meydana gəlməsinə təkkələrdə icra edilən zikr, söhbətlər, səma ayini zəmin
yaratmışdır. Şeyx və təriqət başçılarının təkkələrdə yaşadıqları daxili
vəziyyəti (halı) ədəbiyyatda da özünü biruzə vermişdir. Onlar yaşadıqları
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halı şeirlə dilə gətirmək istədiklərində şübhəsiz ki, ədəbi və mədəni
təcrübələrindən istifadə etmişlər. Səmazənlər musiqi və rəqsə üstünlük verib
vəcdə gələrək Haqqa qovuşmaq qüdrəti ilə şeirlərini meydana çıxarmışlar.
Mədrəsələr şeiri qadağan etdiyi halda təkkələr insanları vəcdə gətirəcək hər
vasitəni, yəni musiqiyi, rəqsi və təbii ki, şeiri məqbul saymışlar (2, 4).
X-XI əsrdə ilk nümunələrini verən təkkə-təsəvvüf ədəbiyyatı əski
türk dini və milli ədəbiyyat nümunələrinin ənənəsini də davam etdirmişdir.
Tarixi zaman ərzində təkkə-təsəvvüf ədəbiyyatının dövrləri bir-birinin
davamı olmaqla birlikdə quruluş baxımımdan bir qədər fərqlənmişdir. Bu
fərqliliklər cəmiyyətin sosial, mədəni, iqtisadi-siyasi vəziyyətinin inkişafı ilə
də bilavasitə bağlı idi.
İslam dini və mədəniyyəti XI əsrdən etibarən türk mədəniyyətini
idarə etmiş və inkişaf etdirmişdir. Təkkələr təsəvvüf düşüncələrini geniş
kütlələrə çatdıra bilmək üçün xalq ədəbiyyatından geniş istifadə edirdilər.
Bunun nəticəsində də dini-təsəvvüfi xalq ədəbiyyatı meydana gəlmişdir.
Sazın müşaiyətində ilahilər oxuyan dərvişlər məclislər keçirirdilər. Təkkə
ədəbiyyatı xalqa yönəldiyi üçün islami termin və anlayışlardan əlavə sadə
dilə də üstünlük verirdi. Şeirlərdə daha çox heca ölçüsündən istifadə edilir,
əruzun hecaya uyğun qəlibləri tətbiq edilirdi. Təkkə aşıqları təkkələrdə
keçirilən məclislərdə yeni bir ədəbiyyat, təkkə musuqisi, səma ayini adlanan
dini rəqslərlə yeni sənət inkişaf etdirdilər. Təkkə şeirinin əsas şəkli xüsusi
musiqi müşayiətində oxunan və təriqətlərə görə müxtəlif adlarla adlanan
ilahilərdir. Nəzm ölçüsü dördlük, nəzm şəkli isə qoşma idi. Bununla birlikdə
qəzəl və mürəbba və başqa nəzm şəkli ilə yazılmış ilahilər də var.
Türk təkkə ədəbiyyatının yaranmasında həlledici rol oynayan xalq
sufizmi əsaslandığı dünyagörüşə, söykəndiyi etnik-mədəni dəyərlərinə görə
həm ərəb, həm də əcəm sufizmindən fərqlənir. Türk dərvişləri yalnız
təkkələrdə qapanıb qalmırdılar, xalqla təmasda olur, geniş xalq kütləsinin
içinə girir, onların mənəvi həyatı ilə yaxından tanış olurdular. Türk sufizmi
xalq sufizmi olaraq qonar-köçər, yarımköçəri kütlələr, kənd əhalisi, şəhər
sənətkarları və ordunun içində yayılıb müridlik prinsipi ilə formalaşmışdı.
Türk nəzəri sufizmi isə iri şəhərlərdə oxumuş, dini təhsil görmüş zümrə
arasında yayılmışdı. Bütövlükdə sufizmin, o cümlədən türk sufizminin
xarakterik cəhətlərindən biri də batini (mərifət) zahiri elmdən üstünlüyünü
qəbul etməsidir. Elm onlara görə bir vasitədir. Mürid biliklə bilmədiklərinin
çoxluğunu görüb, bu çoxluq və əzəmətlər qarşısında heyrətə gəlir, anlayır ki,
biliklə dərk edilə bilməyən o qədər şeylər var ki, onları öyrənmək üçün
duyğu, hiss, vəcd gərəkdir. Bu səbəbdən də türk sufizmini xalq sufizmi də
adlandırmaq olar. Türk xalq sufizminin yaranmasında türk mistizminin də
xüsusi rolu olmuşdur. Şamanlar islamdan əvvəl hansı vəzifəni yerinə
yetirirdilərsə, islamdan sonra bunu xalq sufiləri həyata keçirməyə başladılar.
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Şamanlıqda islam elementləri də müəyyən qədər nəzərə çarpırdı. Sufi
şeyxləri xəstələri zikrlə, təkkə şeirləri oxuyaraq, hətta Qurandan ayələr
oxuyaraq müalicə edirdilər (4, 97-99).
X-XIII əsrlər arasında türk topluluqlarında ilk örnəkləri görülən və
qısa bir müddətdə türk dünyasında yayılan təkkələr ətrafında meydana gələn
dini-təsəvvüfi xaraklterli əsərlər Türk mədəniyyəti və ədəbiyyatında xüsusi
yerə sahib oldu. İslam dini ilə sıx bağlı olan elm və əxlaqın, təsəvvüfün ana
cizgilərini özündə əks etdirən, islamiyyətdən əvvəlki türk inancı, düşüncəsi
və ədəbi ənənəsinin vəhdətindən ibarət olan bu əsərlər öz önəmi ilə xüsusi
yer aldı.
XI-XII əsrlərdə türk ədəbiyyatı təsəvvüf və ya təkkə poeziyasının
güclənməsi ilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Təsəvvüfdə eşq
mövzusu fəlsəfi əhəmiyyət qazanmışdır.Türk ədəbiyyatında eşq mövzusu
təlmih, təşbeh, məcazlarda da işlənmişdir. Mövlana Cəlaləddin Rumidən
başlayaraq Yunus Əmrə, və bir çox mütəsəvvif şairlərin mənzum və mənsur
əsərləri ilə qəzəl ilahilərində təsəvvüfi xüsusiyyətləri ilə işlənən eşq mövzusu
təsəvvüfün əsas mövzusu olmuşdur. Təsəvvüf ədəbiyyatında eşq hər şeydir,
hər şey eşqdir.
Şeirin ecazkar dilində eşq İlahinin sayısız təcəllasına vurulmuş, aşiq
olmuş, sona qədər vüsal həsrəti ilə çırpınmışdır, çünki hər təcəllada, hər
gözəllikdə, hər hüsndə Allahın camal sifətinin bir əksi vardır, aşiq də bütün
cəhdləri ilə ilahi vüsala can atar.
Təkkə şeirinin Türk ədəbiyyatında ilk qaynaqları XII əsrdə
Xorasanda Əhməd Yəsəvinin “Divan-ı Hikmət”ində artıq duyulurdu. Xoca
Əhməd Yəsəvi XI-XII əsrlərin İslami türk ədəbiyyatının ilk möhtəşəm
örnəklərini və ilk təsəvvüfi təkkə ədəbiyyatının yaradıcısıdır.
Əhməd Yəsəvi Türk və İslam aləminin ən önəmli şəxsiyyətlərindən
biri, İslam dəyərlərini Türk mədəniyyəti dəyərləri ilə birləşdirən, türk
xalqlarına xidmət etmiş böyük insandır. Yəsəviyyə təriqətinin qurucusu
Xoca Əhməd Yəsəvinin türk tarixində, mədəniyyətində xidməti misilsizdir.
Əhməd Yəsəvinin ideyaları və prinsipləri türk-müsəlman dünyasının birliyi
baxımından çox aktualdır.
Yusif əl-Həmədaninin üçüncü xəlifəsi olan və “Pir-i Türküstan”
adlandırılan Əhməd Yəsəvinin Yəsidə irşada başladığı ərəfədə Türk ellərində
İslamlaşma ilə yanaşı İslam ölkələrinin hər tərəfinə yayılan təsəvvüf
hərəkatları var idi. Təkkələr həmin hərəkatların mərkəzində dururdu. Əhməd
Yəsəvi türklər arasında qüdrətli nüfuza malik idi. Əhməd Yəsəvinin
“hikmət”lərində İslamın əsaslarını sadə və xalqın başa düşəcəyi bir dillə
qələmə almışdır (8, 159-161).
Əhməd Yəsəvinin təsəvvüfün inkişafında xüsusi xidməti vardır.
Çünki o, təsəvvüfə türk ruhu gətirmişdir. Təsəvvüfün köçəri türk qəbilələri
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arasında türk ruhuna, türk düşüncəsinə uyğun şəkildə yayılmasında
Yəsəvinin böyük rolu olmuşdur. Onun özünəməxsusluğu da həmin dövrdə
fars dilində yazan sufilərin sayının çox olmasına baxmayaraq Yəsəvinin
əsərlərini türk dilində yazması idi. Əhməd Yəsəvi təsəvvüf ruhlu şeirlərini
geniş xalq kütlələrini nəzərdə tutaraq yazmışdır. O, istər “Divan-ı hikmət”,
istərsə də “Fəqirnamə” kitablarında təsəvvüfü sadə türk dilində bacarıqla dilə
gətirmişdir. Yəsəvinin bu xidməti ərəb, fars dillərinin hökmran, hakim olduğu bir dövrə təsadüf etmişdir. Deməli, Əhməd Yəsəvi öz hikmətlərini
türkcə anlatmaqla bu dilin təməlini qoyanlardan biri olmuşdur. Mütəfəkkir
və şair kimi Əhməd Yəsəvinin ağıl və könül gücü onda idi ki, o, təsəvvüflə
təsəvvüfə qədərki türkün ruhu, dünyagörüşü, məişəti, həyat tərzi arasında
fitri, təbii ahəngi də tuta bildi;ona yalnız milli təfəkkür yox, həm də milli dil,
milli üslub, forma, vəzn biçimi verdi. Milli çalarları hətta təsəvvüfü
yaymağın, təbliğ eləməyin tərzində, üslubunda qoruyub saxladı (7, 63).
Əhməd Yəsəvinin təsəvvüf anlayışında eşq məfhumu əhəmiyyət
daşıyır. Məlum olduğu kimi təsəvvüfdə eşq sufinin çata biləcəyi ən yüksək
mərtəbədir. Təsəvvüfdə eşq məfhumu tamamilə Qurana əsaslanır. Sonradan
yaranan bir anlayış deyildir. Qurandakı həmin surələr də buna sübutdur.
Əhməd Yəsəvi də eşq anlayışının qaynağını Qurani Kərimdən almışdır.
Yəsəviyə görə ilahi eşq varlığın səbəbi və mənasıdır.
Əhməd Yəsvi şeirlərində təsəvvüfün eşq anlayışını çox gözəl izah
etmişdir. “Divan-ı Hikmət”ə nəzər saldıqda onun hər “hikmət”ində eşqdən
bəhs etdiyini görmək olar. O, “hikmət”lərində dönə-dönə dünyanı eşq ilə
dərk etməyi xatırladır. Bu eşqin əzabı da şirindir. Bu əzablar onu, öz
varlığını Tanrıda əriməyə doğru istiqamətlənib. Haqq aşiqi eşq şərabı
içəndən sonra özündən keçərək Tanrısına qovuşmuş olur. O, öz varlığında
Tanrının nurunu görür. Bu nur sufi aşiqin iç dünyasını işıqlandıraraq ona
çatmış olur.
Əhməd Yəsəviyə görə ilahi eşq də iman kimi Allahın insanlara bir
lütfüdür. Bu lütfü qazanan hər hansı bir şəxsin içi təmizlənib hər cür
pislikdən qorunar, könlü isə eşq atəşi ilə yanar. İlahi eşq bir lütf olmaqla
birlikdə insanın daxilini işıqlandıran bir özəlliyə malikdir.
Əhməd Yəsəvinin qurduğu yəsəviyyə təriqəti ilk türk təriqətidir. Türk
sufizmi bütün konseptual tərəfləri ilə bu ilk türk təriqətində əks olunmuşdur.
Sonrakı türk təriqətlərindən heç biri yəsəviyyə qədər əski türk inamlarını
islamın içində yeni bir şəkildə yaşada bilməmişdir (4,132).
Əhməd Yəsəvinin təsəvvüf tarixindəki önəmi, islamiyyətin türklər
arasında yayılmağa başladığı bir dövrdə, türklər arasında təsəvvüfü inkişaf
etdirməsində, digər tərəfdən onun qurduğu Yəsəvilik təriqətinin ilk türk
təriqəti olmasındadır. Əhməd Yəsəvi bütün həyatı boyunca Qurani Kərimə
bağlı olmuş və türklərə islamiyyəti sevdirmək üçün əlindən gələni etmişdir.
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Əhməd Yəsəvinin “Divan”ında əks olunan eşq anlayışı Mövlanə və Yunus
Əmrənin əsərlərində eynilə mövcud olmuşdur. Əhməd Yəsəvi türklərə məhz
təsəvvüf yolu ilə islamiyyəti yaymışdır. Bununla da türk təsəvvüfünün ilk və
ən qüdrətli sufisi olaraq türk irfan aləmində parlamaqdadır.
XIII əsrin əvvəllərində Monqol istilasından Anadoluya gələn bir çox
sufi I Əlaəddin Keykubadın dövründən başlayaraq təsəvvüfi düşüncə daha
da inkişaf etməyə başlamışdır. Digər tərəfdən Orta Asiya və Xorasandan da
türkmən şeyx və dərvişləri Anadoluya köç etməyə başladılar. Böyük
şəhərlərdə fars dilində bilən xalqa təqdim olunan əsərlərlə yanaşı, Oğuz
Türkcəsi ilə yazılan əsərlər diqqəti cəlb etməyə başladı. Beləliklə, XIII əsrin
əvvəllərində fars dilində bilməyən xalqı maarifləndirməyə də xidmət edən
türk dilində dini-təsəvvüfi bir ədəbiyyat meydana gəlməyə başladı (10, 393.)
XIII əsrdə Səlcuqlular Dövlətinin mərkəzi olan Konya elm,
ədəbiyyat, təsəvvüfi düşüncənin inkişafının mərkəzi sayılırdı. Həmin dövrdə
türk mütəsəvvüfləri əsərlərini xalqın anlaya biləcəkləri sadə türk dilində,
şəhər xalqı üçün isə farsca-ərəbcə, farsca-türkcə yazırdılar. Bu mütəsəvvüflərdən Mövlana Cəlaləddin Rumi, Hacı Bəktaş Vəli, Sultan Vələd, Əhməd Fakih, Yunus Əmrənin Anadoluda dini-təsəvvüfi ədəbiyyatın inkişafında xüsusi rolunu qeyd etməliyik.
Təkkələrin daha da inkişaf etməsi Anadoluda “təsəvvüf həyatı və
təsəvvüf məktəbi”nin yaranmasına başlanğıc oldu (1, 281). Bu məktəb XIII
əsr Anadolusunda Yunus Əmrə kimi ilahi eşq şairini yetişdirdi.
XIII əsrin böyük təsəvvüf şairi Mövlana Cəlaləddin Ruminin düşüncə
sistemində eşq anlayışı olduqca mərkəzi mövqedə yerləşir. Mövlanaya görə
eşq təkamülün əsas hissəsidir. Böyük mütəsəvvüf Mövlananın həyatına və
əsərlərinə nəzər saldıqda onun eşq üzərində qurulduğunu görərik. Mövlanaya
görə, hər şeyin bünövrəsində eşq vardır. İnsanın dünyaya gəlməsinin səbəbi
də eşqdir. Cənnətdən yer üzünə göndərilmiş insan daim axtarışda olmuşdur.
Çünki sevgilisini tərk edib itirdiyi gerçək sevgilisini yer üzündə axtarmağa
gəlmişdir. Təsəvvüfdə bəşəri eşqdən ilahi eşqə doğru addımlamaq
mümkündür. Böyük mütəsəvvüf Mövlananın yaradıcılığında da eyni
mərhələni görmək mümkündür.
XIII əsrdə dini-təsəvvüfi türk ədəbiyyatının önəmli nümayəndələrindən biri də Hacı Bəktaş Vəlidir. Hacı Bəktaş Vəlinin “Məqalət” adlı
əsərini tədqiq etdikdə, İslam şəriətinə bağlı bir mütəsəvvüf olduğu aydın
sübut olunur. Həmin əsərində Hacı Bəktaş Vəli təsəvvüfü incəlikləri ilə şərh
etmişdir.
Sultan Vələd Anadoluda yüksək zümrəyə məxsus sufilər arasında
türk dilində böyük ölçüdə şeirlər yazan mütəsəvvüf və Mövlana Cəlaləddin
Ruminin oğludur. Sultan Vələd Mövləvilik təqitətinin qurucudur, lakin
həmin təriqətin əsası Mövlananın dünyagörüşünə əsaslanır. Sultan Vələd
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səma ayini və musiqi müşaiyətində oxunan təsəvvüf ayininin qaydasını
nizamlayan ilk mütəsəvvüfdür. Anadoluda əruz vəzni ilə və klassik nəzm
şəkilləri ilə söylənən didaktik mahiyyət daşıyan təsəvvüf şeirinin əsasını
qoymuşdur. “Divan”ında dini-təsəvvüfi və əxlaqi dəyər daşıyan şeirlərinə
rast gəlinir. Ümumiyyətlə Sultan Vələdin əsərləri dini-təsəvvüfi xarakter
daşıyır. O, XIII əsrin məşhur mütəsəvvüflərindəndir. Sultan Vələdin məşhur
olmasının əsas səbəbi də təsəvvüfa, təsəvvüfün əsaslarına, inanışına ait
əsərlərini sadə, xalqın başa düşəcəyi türk dilində yazmasındadır (1, 310).
“Sultan Xoca” və “Mövlana Əhməd” adları ilə adlandırılan mütəsəvvüf
Əhməd Fakih XIII əsrin ikinci yarısında Anadoluya Xorasandan gəlmişdi. O,
“Həqiqət”ə elm yolu ilə deyil, sufiliklə çata biləcəyinə inanmışdır. Əhməd
Fakihin “Çarxnamə” adlı əsəri dini-təsəvvüfi, əxlaqi nəsihətlərdən ibarət olan
didaktik bir əsərdir. Şairin əsərində ibadət, səbr, nəfs, ilahi eşq əsas mövzudur.
Əhməd Fakihin əsərlərində daha çox Əhməd Yəsəvinin təsiri nəzərə çarpır.
Yunus Əmrə Anadoluda dini-təsəvvüfi türk ədəbiyyatının qurucusudur. Əhməd
Yəsəvinin əsasını qoyduğu təsəvvüf ədəbiyyatı XIII əsrdə Yunus Əmrənin
hecada yazdığı sadə, lirik, ilahi eşq mövzulu təsəvvüf şeirləri ilə zirvəyə
qaldırıldı. Yunus Əmrənin hecada, eyni zamanda da əruzda yazdığı axıcı
ilahiləri təsəvvüfü xalqın səviyyəsinə endirdi və beləliklə, türk xalq sufizmi yaranmış oldu. Bir sözlə təkkə ədəbiyyatının əsas məqsədi sufi düşüncələrini, irfan
elmini, ilahi eşqi sadə bir dildə geniş xalq kütlələrinə çatdırmaq oldu. Əhməd
Yəsəvinin “hikmət”ləri ilə başlayan cığırı Yunus Əmrə davam etmişdir. O,
klassik sufi terminologiyasına uyğun türk dilində terminologiya tərtib etmişdir.
Yunus Əmrənin şeirlərinə həm islami və milli quruluş xasdır (3,71). İlahi eşqin
insanı haldan hala saldığını təsəvvüf ədəbiyyatında ilk öncə Yunus Əmrə
işləmiş, eşqin iztirabından, acısından “şikayət etmişdir” (5, 39). Yunus Əmrənin
bu ilahiləri bütün əsrlərdə ilahi eşqin ən gözəl deyiminə çevrilmiş oldu və XVII
yüzilə qədər dini-təsəvvüfü ədəbiyyatın nümayəndələrinə böyük təsir göstərdi.
XI əsrdən başlayan təsəvvüf ədəbi məktəbi türk ədəbiyyatına dini və
təsəvvüfi ruh bəxş etmişdir. Bunun nəticəsində XIII əsrdə türk
mədəniyyətinin inkişafına yeni yol açmışdır. Mütəsəvvüflər, alimlər Xarəzm,
Xorasan, Azərbaycan, Türküstandan Anadoluya gələrək təkkələr qurmuş,
yeni türk ədəbiyyatını təsəvvüf düşüncəsi üzərində qurmuşlar. Yəsəvi
dərvişləri təsəvvüf düşüncələrini xalq arasında yaymış, Mövlanə Cəlaləddin
Rumi kimi böyük təsəvvüf şairi də fars və ərəb dilində yazdığı əsərlərini
yüksək zümrəyə çatdırmışlar. Beləliklə, Əhməd Yəsəvi ilə başlayan təkkə
ədəbiyyatı, XIII-XIV əsrlərdə daha da inkişaf edərək türk ədəbiyyatına yeni
ruh bəxş etmişlər. Anadolu dərvişləri Anadolu türk dövlətinin təşəkkülü
tapdığı bir dövrdə İslamın inkişaf etməsi və yayılmasına xidmət etmişlər.
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Исмаилзаде Нигяр,
Роль божественной любьви в развитии турецкой литературы
XI-XIII века
Резюме
Принятие тюрками Ислама заложило основу их вступления в
новую сферу культуры, в их религии, образе мышления, языке,
искусстве и литературе также произошли существенные перемены.
Одновременно стала проявляться особая роль суфийского сознания и
веры. Таким образом, тюркский суфизм, олицетворяющий особенности
Ислама, являясь особым событием в исламском мире, стал развиваться
в самобытном стиле. С этого времени стали появляться суфисты и была
заложена основа суфийской литературы. Тюркские суфисты именно так
распространяли среди людей исламизм. Произведения религиозносуфийского характера, появившиеся среди суфистов, первые образцы,
созданные которыми, вошли в тюркские сборники в XI-XIII веках, и
которые в короткий срок распространились в тюркском мире, заняли
особое место в тюркской культуре и литературе. С XI века Ислам и
мусульманская культура управляли тюркской культурой и развивали
ее. Стремясь довести до народа суфийское сознание, суфисты широко
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использовали народную литературу. Одна из особенностей суфийского
стиха заключается в том, что он исполняется в музыкальном сопровождении. Тюркские дервиши не оставались в кельях, общались с народом,
обстоятельно знакомились с его духовной жизнью. В XI-XIII веках
суфийская поэзия получила особое развитие. Тема Божественной любви
была основной темой литературы того времени. Суфийская литература,
начавшаяся в XI-XII веках с Ахмеда Ясави, была продолжена в XIII веке
в Анатолии поэтом Божественной любви Юнусом Эмре.
Nigar Ismailzada
The place of divine love in development of the Turkish literature of the
11th-13th century
Summary
The conversion of Turks to Islam created an opportunity for them
enter the circle of civilization, and therefore their understanding of religion,
thought, fine art and literature showed important changes. At the same
period Sufi scholars appeared in the Muslim world and a new genre of lodge
(tekke) literature emerged.Through this way, Turkish Sufism, which in its
essence included characteristics of Islamic religion, started to develop as a
special practice. Turkish Sufis helped the spread of Islam via this literature.
As a result, books of religious-mystical tendency, which were firstly seen
between 11th-13th centuries and became widespread soon afterwards had a
unique place in Turkish civilization and literature.At the same time, mystical
thought and believes began to to fulfil a special role. From the 11th century
on, Islamic religion and civilization influenced and improved Turkish
culture. In order to transfer mystical ideas to common people, Sufi lodges
used popular literature in a broad way. Sufi poetry was also read along with
musical ryhmes. The Turkish dervishes did not only stay in lodges, but also
had contacts with people and, thus, were closely aware of their spiritual life.
Between 11th and 13th centuries the poetry of lodges reached to a high level
in society. Divine love was also the main theme of literature at the same
period. The literature of Sufi lodges, which started with Ahmed Yasawi in
the 11th-12th centuries, continued in the 13th century with Yunus Emre,
who is known as the poet of divine love.
Rəyçi :

Vasim Məmmədəliyev
Akademik
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V. Şekspir 1564-cü il aprelin 23-ündə Stretford-upon-Eyvon şəhərciyində
anadan olmuşdur. Vilyam Şekspirin atası Con Şekspir (1531-1601) idi. O,
Snitterfilddən olan Riçard Şekspirin – icarəçi fermerin oğlu idi. O, dəri işlərini,
xüsusilə də əlcək tikməyi çox gözəl bacarırdı. C. Şekspir dəri və yun ticarətiylə
məşğul olurdu. O, dəfələrlə bələdiyyə ofislərinə məhkəmə işçisi kimi vəzifəyə
seçilmişdir. Sonralar, onun var-dövləti oğlunun uğurundan sonra gözdən
keçirilmişdir və o, ölümündən 5 il qabaq gerblə təltif olunmuşdur.
Con Şekspir 1551-ci ildə Stretford–upon-Eyvona köçür və o, burada
uğurlu biznesmenə çevrilir. 1552-ci ildən 1592-ci ilə kimi olan rəsmi yazılar,
onu əlcəktikən, əlcəktoxuyan kimi təqdim edirdi. Bu, onun ilk peşəsi olmasına
baxmayaraq, yaşlı vaxlarında da o, məşhur əlcəktikən kimi tanınırdı. Onun bu
ticarətdən əldə etdiyi gəlir adi şəhər tacirinin gəlirindən qat-qat üstün idi. 1561ci ildə atasından qalan miras Con Şekspiri daha da imkanlı edir və varlı fermerə
çevirir. O, çoxlu torpağa sahib olur. Bəzi məhkəmə yazılarında, onun qeyriqanuni, sənədsiz yun alver etdiyi göstərilib.
Bundan əlavə, o, ev alır və icarəyə verirdi. C. Şekspir sələmə pul
verdiyinə və qanunları pozduğuna görə, iki dəfə həbs edilmişdir. O, çox
möhkəm əqidəyə malik idi, rəsmi ingilis inancını qəbul etmirdi, amerikan
kilsəsinə getmirdi və buna görə də, bir neçə dəfə böyük məbləğdə pul cərimələri
ödəmişdir, ancaq məlum deyil ki, o, gizli olaraq katolik və ya protestant idi.
Məlumdur ki, Con Şekspir nəinki təkcə özünə görə, hətta katolik və protestant
olan dostlarına görə də, böyük məbləğdə cərimələr ödəmişdir. Belə ki, onlar da
eyni səbəblərə görə, represiyalara məruz qalmışdırlar.
1556-cı ildə Con Şekspir pivə dequstatoru seçilir və Stretfordda yüksək
mövqeyə sahib olur. O, bu vəzifədə çəkini, ölçünü təyin edirdi. Bütün şəhər
əhalisi - mehmanxanaçılar, qəssablar, çörəkçilər, meyxanaçılar tərəfindən
qayda-qanunlara riayət olunurdu. 1558-ci ildə onu polis vəzifəsindən bir pillə
aşağı hesab olunan qalabəyi vəzifəsinə qoyurlar, hansı ki, bu şəxslər
cinayətkarların axtarışı və cinayət işlərinin araşdırılması ilə məşğul olurdular və
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onların mühakimə etmək hüquqları var idi. Onlar özlərinin xüsusi ofislərində
otururdular. 1559-cu ildə C. Şekspirin vəzifəsini biraz da qaldırırlar və o, ingilis
qanunlarını pozanları cərimələmək və s. kimi səlahiyyətləri olan zabitə çevrilir.
O, Stretfordda “yaxşı adam” kimi tanınırdı. 1564-cü ildə “Stretfordun Ümumi
Zalı” nın üzvü seçilir və bu həmin il idi ki, Vilyam Şekspir anadan olur.
1568-ci ildə Con Şekspir mayor vəzifəsinə yüksəlir və ona “Usta Con
Şekspir” deyə xitab olunur. Onun vəzifəsi isə Rekord məhkəməsinin
sessiyalarını keçirtmək və şura iclaslarını təşkil etmək idi.
Çox tarixçilər inanır ki, V. Şekspir atasının Londondakı ədəbi və iqtisadi
uğurlarını yenidən qaytardı. Con Şekspir 1570-ci ilin sonlarından 1590-cı ilin
əvvəllərinədək çətin günlər yaşadı. O artıq şura iclaslarında iştirak etmirdi və
etdiyi davamiyyətsizliklərinə görə də vəzifədən uzaqlaşdırıldı. 1592-ci ildə kilsə
xidmətlərindən istifadə etmədiyi üçün borclarına görə onu həbs etdilər. Rəsmi
yazılar göstərir ki, o, 1570-ci illərdə yun ticarətində etdiyi qanunauyğunsuzluqlara və sələmə pul verdiyinə görə məsuliyyətə cəlb olundu. Bu
qanunsuz ticarət onun əlcək biznesi üçün yüksək miqdarda gəlir gətirirdi. 1570ci ildə o, 220 £ dəyərində olan istiqrazların hazırlanmasında təqsirləndirildi.
Onun bu maliyyə riskləri problemli biznes fəaliyyətinin bir hissəsi idi.
1570-ci ildə ildə o, Stretford şəhər həyatından uzaqlaşmağı qərara alır. O
müflis olur, lakin ümid edirdi ki, nə vaxtsa yenidən şəhər həyatına qayıdıb,
maliyyə vəziyyətini bərpa edəcək.
Meri Arden Vilyam Şekspirin anası olmuşdur. O, Robert Ardenin
(həmçinin, Con Şekspirin atası Riçard Şekspirin qardaşı qızı) qızı idi. Ardenlər
ailəsi hələ Norman işğalından çox-çox əvvəl, Varvikşayədə görkəmli ailə
olmuşdur. O, ailədə 8 qızdan ən kiçiyi və ən sevimlisi idi. Ona atasından ferma
miras qalmışdır, hansı ki, o ferma Vilmkotda yerləşir və “Meri Ardenin evi”
adlanır. Ardenlər ailəsinin bəzi üzvləri katolik dininə etiqad edirdilər.
Meri atasının vəfatından sonra Snitterfild və Vilmkotdakı torpaqlara sahib
oldu. Con Şekspirin atası Riçard Şekspir icarəçi fermer olduğundan, Meri Conu
hələ uşaqlıqdan tanıyırdı. Con müxtəlif heyvanları otarır, müxtəlif torpaq
sahələrində işləyirdi. Bu torpaqların çox qismi isə Vilmkotlu Robert Ardenə
(Merinin atasına) məxsus idi.
Con ilk əvvəllər, atası ilə fermer kimi işləyirdi. O zamanlar hələ onlar
Stretforda biznes üçün köçməmişdilər. Meri və Conun beləcə çoxlu görüşmək
imkanları yaranırdı, lakin onların bu münasibətləri çox problemliydi. Con orta
təbəqədən fermer idi, ancaq Meri aristokrat ailəsindən idi. Robertin bu sevgi
əlaqəsini dəstəkləməsi şübhəli vəziyyət idi.
Robert 1556-cı ildə vəfat etdi. Meri ilə Con yalnız yasdan bir il keçəndən
sonra evlənə bilərdilər. Merinin atası öləndə onun 16 yaşı var idi. Meri 1557-ci
ildə Conla ailə həyatı qurur. Merinin çox övladı olmasına baxmayaraq, onları
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erkən yaşlarında itirir. Con Şekspirin və Meri Ardenin birlikdə nikahından 8
övladı dünyaya gəlir.
Bu izdivac çoxlarını heyrətləndirirdi, çünki Con Şekspir sadə fermer,
Meri isə artıq aristokratların mirasa sahib olmuş bir üzvü idi. Onları birləşdirən
ortaq cəhət hər iki ailənin katolik dininə inam bəsləməsi idi. C. Şekspir çox
şöhrətpərəst adam idi, bu özünü yalnız həyat yoldaşı seçimində deyil, zamanla
onun Stretfordun ən görkəmli şəxsinə çevrilməsində, cəmiyyət içində yüksək
mövqe qazanmasında da göstərdi.
Con Şekspirin cəmiyyətdə birdən-birə yüksəlişi çox heyranediciydi, nə
Con Şekspirin, nə də Merinin ali təhsili yox idi, onlar yazma, oxuma bilmirdilər.
Meri imza çəkəndə qaçan atlar işarəsi qoyurdu.
Vilyam Şekspir sadə xalqın içərisində anadan olmuşdur. Stretford-uponEyvon kiçik bazar şəhərciyi idi və Koventri şəhərindən sonra Henley-in Arden
ilə biznes mərkəzlərindən biri hesab olunurdu.
O, 1590-cı ildə ilk əsərini yazmaqla bədii yaradıcılığa başlamış, 1593-cü
ildə aktyor Ceyms Berbecin teatr truppasında həm aktyor, həm də dramaturq
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Vilyam Şekspir teatra çox bağlı idi və get-gedə
onun mövqeyi burada möhkəmlənirdi. Sonralar o, özünə iki ev və bir az torpaq
sahəsi aldı. 1599-cu ildə qraf Sauzhampton tərəfindən ona aşağı zadəgan rütbəsi
verildi. O zamanlar belə bir fikirlər var idi ki, sadə ailədə doğulan, universitet
təhsili görməyən V. Şekspirin bu məşhur əsərləri onun özünə aid deyil. V.
Şekspir aktyorlar üçün rolların üzlərini köçürən zaman onları öz adına çıxıbmış.
Bəziləri də deyirlər ki, guya dram əsərlərinin üzünü köçürən adam da eyni
olmamışdır. Bu fikir düz ola bilməz.
V. Şekspirin yaradıcılığı 3 dövrə (mərhələyə) bölünür:
I dövr. Optimist mərhələ (1591-1601). Bu mərhələdə o, əsasən nikbin
əhvali-ruhiyyəli əsərlər yazmışdır. V. Şekspirin komediyaları, sonetləri və qeyrisəhnə əsərləri bu mərhələnin məhsuludur. “Venera və Adonis”, “Lukresiya”
poemalarını, sonetlərini, “VII Henrix” pyesindən başqa bütün tarixi dramlarını,
“Tit Andronik”, “Romeo və Cülyetta”, “Yuli Sezar” faciələrini, şən və nikbin
“Səhvlər komediyası”, “Şıltaq qızın yumşalması”, “İki veronalı əsilzadə”,
“Məhəbbətin əbəs səyi”, “Yay gecəsində bir yuxu” , “Venesiya taciri”,
“Vindzor cici-bacıları”, “Heç nədən hay-küy”, “Necə istəsəniz”, “On ikinci
gecə” komediyalarını yazıb.
II dövr. Pessimist mərhələ (1601-1608). Bu mərhələ - V. Şekspirin öz
tragediyalarını yazıb-yaratdığı mərhələdir. V. Şekspir dünyanın, onun
qanunlarının və mənəvi dəyərlərinin dəyişəcəyini sübut etmək istəyirdi. O
göstərirdi ki, insanlar daha gözəl həyat axtarışında olmalıdırlar. Cəmiyyət
mübarizə yoluyla sonda xoşbəxtlik əldə edə bilər. Qədim tragediyalarda insanlar
köməksiz idi, onların həyatı bəxtdən asılı idi, lakin V. Şekspirin qəhrəmanları
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konkret və sosial dünyada iştirak edən şəxslərdir. Onlar ətraf mühitin və tarixin
məhsuludur.
V. Şekspir bu dövrdə əsasən “Hamlet”, “Otello”, “Kral Lir”, “Maqbet”,
“Antoni və Kleopatra”, “Karolian”, “Afinalı Timon”, “Troil və Kressida”,
“Tədbirə qarşı tədbir”, “Xeyirlə qurtaran hər iş yaxşı olar” və “Perikl”
faciələrini yazıb.
III dövr. Romantik mərhələ (1608-1612).“Sinbelin”, “Qış nağılı”,
“Fırtına” tragikomediyalarını yazmışdır. Bunlar romantik dramlardır. Onlarda
böyük problemlər və güclü konfliktlər yoxdur. V. Şekspir fantaziya və
alleqoriyaların gözəl dünyasına daxil olmuşdur və o, bütün əsərlərində
insanların gələcək xoşbəxtliyinə inanırdı.
V. Şekspirin sonetləri 1609-cu ildə naşir Tomas Torp tərəfindən nəşr
olundu və deyilənə görə, onlar sirli bir şəkildə “Cənab V. H”-ya sonetləri
yazmağa ilhamlandırana həsr olunub. Bəs, “Cənab V. H” kim idi?
Tədqiqatçıların əksəriyyəti belə hesab edirdi ki, sonetlərin qəhrəmanı
Souzhempton qrafı Kenri Rayçliyə həsr olunub.
O, şairin himayədarı idi və naşir qəsdən onun adının baş hərflərinin yerini
dəyişmişdir. Burada “Cənab” sözü şübhə oyadır. Belə ki, zadəgan bir şəxsə Souzhempton qrafına bu cür müraciət yol verilməz idi. Bununla belə, T. Torp
bu müraciət formasını qəsdən dəyişmiş ola bilərdi. Şairin Souzhemptona
bağlılığı danılmazdır və bu onun poemalarında əks etdirdiyi qəhrəmanlarından
görünür.
Əgər 1593-cü ildə onun “Venera və Adonis” poemasında himayədarlarına
müraciəti daha təmkinli xarakter daşıyırdısa, növbəti ildə “Alçaldılmış
Lukresiya” poemasını nəşr edərkən V. Şekspir öz məhəbbətini açıq şəkildə
bəyan edirdi: “Zati alilərinizə olan məhəbbətim sonsuzdur, indiyə qədər yazmış
olduğum və bundan sonra da yazacağım hər şey sizə məxsusdur”.
Sonet (italyanca “sonetto”, “şən nəğmə” deməkdir) 14 sətirdən ibarət
şeirdir və iki dördlükdən və iki üçlükdən ibarət olur. Belə bir müəyyən heca
norması da mövcuddur ki, ideal sonet özündə 154 hecanı birləşdirməlidir. Bu
janr Qərb intibahının beşiyi sayılan İtaliyada yaranmışdır.
İlk sonetin müəllifi Jakopo (Cakomo) da Lenti sayılır. Sonet janrı
Petrarkanın sayəsində İtaliyada daha da təkmilləşmişdir və onun İngiltərədəki
sonet yazan şairlərin yaradıcılığına böyük təsiri olmuşdur. İngiltərədə bir çox
şairlər sonet janrını yazmışlar, lakin o, V. Şekspirin yaradıcılığında özünün ən
yüksək zirvəsinə gəlib çatmışdır.
V. Şekspirin sonetlərindən sonra heç bir məktəb yaranmadı. Bunun iki
səbəbi var idi. Birincisi, V. Şekspir kimi sonet yazmaq artıq mümkün deyildi.
İkincisi, XVII əsrin sonuna doğru sonet ingilis poeziyasında tam şəkildə işləndi.
XVII əsrdə Con Don sonet formasını əxlaqi məzmunlu şeirlərini yazarkən
istifadə edirdi. XVII əsrin sonunda ingilis ədəbiyyatında klassisizm özünə yer
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tutdu və bununla da, nəinki V. Şekspir soneti unuduldu, eyni zamanda onun
pyesləri də dəbdən düşdü. İngilis şeirinin dahisi Fransadan gələn rassionalistik
dramların tələbatlarına cavab vermirdi.
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F. Babayeva
The ideological content features of shakespeare’s sonnets
Summary
This article is about the life and the literary activity of the pre-eminent
English poet, playwright and actor, William Shakespeare. Writer touch upon the
crucial problems existing among the society and at the same time tried to find
out the way how to settle those problems.
The themes of the matters were friendship, love, faith, description of the
life of simple people. He is often called England's national poet and the "Bard of
Avon". His plays have been translated into every major living language and are
performed more often than those of any other playwright.
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Ф. Бабаева
Идейно-смысловые характеристики в сонетах шекспира
Резюме
Эта статья о жизни и деятельности известного английского поэта,
драматурга и актера Уильяма Шекспира. Писатель постарался найти в
своих произведениях пути решения проблем, затронувшись важные темы
для общества.
Основные темы его произведений любовь, дружба, верность и
описание жизни простого народа и. т. д. Его часто называют народном
поэтом Англии и «Певцом Эйвона». Его произведения были переведены
на все основные языки и их ставят чаще чем произведения других
драматургов.
Rəyçi: S. X Abdurahmanova
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MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN MƏRSİYƏ ƏSƏRLƏRİ
Açar sözlər: Mirzə Ələkbər Sabir, İslam, mərsiyə, Kərbəla.
Key words: Mirza Alakbar Sabir, Islam, elegy, Kerbala.
Ключевые слова: Мирза Алекбер Сабир, Ислам, элегия, Кербала.
Mirzə Ələkbər Sabir Azərbaycan xalqının ədəbiyyat tarixində əlçatmaz
zirvələrdən birini fəth etmiş əvəzsiz bir satirik şairdir. Onu həmin zirvəyə, ən
başlıcası xalqının ürəyindəki əbədi məskənə ucaldan misilsiz satirik əsərləridir
ki, bu əsərlərlə də böyük bir ədəbi məktəbin – Sabir ədəbi məktəbinin əsası
qoyulmuşdur. O da məlumdur ki, Sabirin həmin satirik şeirləri onun, əsasən,
1906-1911-ci illər yaradıcılıq dövrü məhsullarıdır.
Bilindiyi kimi, Sabirin Hophopnaməyə daxil edilən və elm aləminə
məlum olan əsərlərinin əksəriyyəti şairin 1903-1911-ci illər arasında qələmə
aldığı yaradıcılıq nümunələridir. Lakin Sabirin təxminən 30 illik yaradıcılıq
dövrü məhsullarının taleyi isə qaranlıqdır.
Sabirin həyatı və ədəbi irsinin bir sıra tədqiqatçıları tərəfindən də
göstərildiyi kimi, şair həmin “30 illik yaradıcılığında”, əsasən, qəzəl, qəsidə və
mərsiyələr qələmə almışdır. XIX əsrin sonlarında Sabir Şamaxıda mərsiyə və
qəzəl ustası kimi tanınır, Məhərrəm ayında tez-tez məscidlərə dəvət olunaraq,
təziyələrdə mərsiyələrindən oxuyardı (bax: 7, 44). Lakin çox təəssüf ki, Sabirin
bu əsərləri indiyəcən əldə edilə bilməmişdir. Şübhəsiz ki, ölməz satirikin dini
ruhlu şeirlərinin, mərsiyələrinin axtarışı onu hər vasitə ilə “ateist”, “dinsiz”,
“dinə qarşı mübarizə aparan” bir şair kimi qələmə verməyə çalışan sovet dövrü
tədqiqatçılarımız tərəfindən heç də əhəmiyyətli, vacib məsələlərdən hesab
olunmurdu. Onun ilk nəşrlərdə dərc olunmuş bəzi dini şeirlərinin bir sıra sonrakı
nəşrlərə daxil edilməməsi də buna əyani bir misaldır.
Lakin əldə olunmamasına baxmayaraq, müasirlərinin xatirat və məqalələrindən də göründüyü kimi, Sabirin yaradıcılığında geniş yer tutan şeir
növlərindən birini məhz mərsiyələr təşkil etmişdir. Sabirin Hophopnaməyə
daxil olan, məlum əsərləri içərisində də bir neçə mərsiyəsi mövcuddur.
Bunları təhlilə keçməzdən əvvəl mərsiyələr, mərsiyə ədəbiyyatı haqqında bir
qədər məlumat vermək istərdik.
Məlum olduğu kimi, mərsiyələr ölümlə, matəmlə əlaqədar qəmli, kədərli
əhvali-ruhiyyədə yazılan, müəyyən konkret ədəbi forması olmayan poetik
əsərlərdir. Orta əsrlərdə şərqdə, türklər, o cümlədən Azərbaycan türkləri
arasında geniş yayılmış olan mərsiyələr çox vaxt qəsidə və məsnəvi şəklində
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yazılsa da, bəzi hallarda başqa şəkillərdə yazılmış mərsiyələrə də rast gəlmək
olur. XIX əsr tanınmış Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvan gənc yaşlarda
vəfat etmiş oğlunun ölümü münasibətilə qəzəl şəklində mərsiyələr yazmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumtürk ədəbiyyatında qədim şeir şəkillərindən biri
olan “ağı” da mərsiyə janrının növlərindəndir.
Doktor Cavad Heyət mərsiyə ədəbiyyatı haqqında yazır: “Mərsiyə vəfat
edənlərə qarşı bəyani-təsir və məhəbbət üçün yazılan əsərlərdir. Bu kimi
əsərlərin çoxunu qəsidələr təşkil edir. Mərsiyələr əski türk ədəbiyyatının
növlərindəndir.
Əski türk qəbilələrində ölən adama yas (yuq) tutulan zaman el özü
musiqi ilə bərabər ölən xanı, qəhrəmanı, igidi tərif etməyə adət etmişdi.
Matəmdə oxunan parçalara “ağı” deyilərdi. Ağılar mərsiyənin bir şəklidir.
Keçmişdən bəri türk xalqları içində məşhur olan saqurlar (mərsiyələr)
qopuzların müşayiətilə ümumi yığıncaqlarda və yaxud matəm ayinlərində
oxunan şeirlərdir.
Bu gün Azərbaycanda mərsiyəçilik şiəliklə əlaqədardır və bütün şiələr
arasında işlənir. Bu növ mərsiyəçilik Şah İsmayıl Xətai ilə rəvac tapmışdır.
Şah İsmayıl və Füzuli kimi böyük şairlər tərəfindən təməli qoyulan bu növ
mənzum və mənsur əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatında müstəqil bir cərəyanın
inkişafına imkan verdi. Kərbəla faciəsindən təsirlənən şairlər ürək yandıran
mərsiyələr yazıb şəhidləri təqdis etmişlər” (1, 101).
Doktor Cavad Heyətin də qeyd etdiyi kimi, İslam aləmində, o cümlədən,
Azərbaycan ədəbiyyatında mərsiyəçilik, əsasən, şiələr arasında mühüm
əhəmiyyətə malik olan Məhərrəmlik təziyədarlığı ilə əlaqədardır.
Dördüncü və sonuncu raşidi xəlifəsi olan Əli ibn-Əbu Talibin vəfatından
sonra, əvvəlcə Müaviyyə ibn-Əbu Süfyan, onun ölümündən sonra isə oğlu I
Yəzid hakimiyyətə gəldi. Müaviyyənin hakimiyyəti dövründə baş verən
ziddiyyətlər I Yəzidin hakimiyyətə gəlməsi ilə daha da kəskinləşdi. “Müaviyyənin ölümü ilə əlaqədar dərhal hakimiyyəti öz oğluna tapşırması İslam
qanunlarının kobudcasına pozulması demək idi. Yəzid xəlifəliyi öz əlinə
keçirən kimi Əlinin övladlarına qarşı düşmənçiliyə başladı” (2, 143).
Əli ibn-Əbu Talib ikinci oğlu Hüseyni özlərinə İmam seçən və xilafətə
başçılıq etməsini istəyən əməvilərə qoşulmuş Kufə şiələri Yəzidin hakimiyyətinə qarşı qəti etiraz edib, qaldırdıqları aşkar üsyana rəhbərlik etmək üçün
İmam Hüseyni Kufə şəhərinə dəvət etmişdilər. Kufəlilərin çağrışına hay verən
İmam Hüseyn Məkkədən yola düşüb Kufə şəhəri yaxınlığında Kərbəla
adlanan susuz çöldə 70 nəfər döyüşçü və ailələri ilə birlikdə düşərgə salır.
Bundan xəbər tutan Yəzid qoşun göndərib Kərbəla çölündə onları mühasirəyə
aldırır. Beyətə boyun əyməyən İmam Hüseyn, onun qohumları (oğlu Əliəkbər,
qardaşı Abbas, böyük qardaşı İmam Həsənin iki oğlu Qasım və Abdullah) və
silahdaşları hicri tarixinin 61-ci ili məhərrəm ayının 10-da “Aşura” (“onuncu”
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deməkdir-F.Q.) adlanan gün – miladi tarixlə 680-ci il oktyabr ayının 10-da
Yəzidin qoşunları tərəfindən faciəli şəkildə qətlə yetirildilər. Şəhidlərin başları
kəsilib nizələrin ucuna taxılaraq ailələrinin gözü qarşısında Şama – Yəzidə
aparıldı.
Həmin tarixdən etibarən hər il məhərrəm ayında şiələr İmam Hüseyn və
onunla birlikdə şəhid olanlara matəm saxlayır, “Aşura” – qətl gününü isə
xüsusi qeyd edirlər. “Kərbəla” isə, dünyanın dörd bir yanından şiələrin bura
axışdığı böyük bir ziyarətgaha çevrilmişdir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Şah İsmayıl Xətai şiəliyi (imamiliyi –
F.Q.) Səfəvilər dövlətində dövlət dini səviyyəsinə qaldırmışdı. Bununla
əlaqədar “məhərrəmlik təziyyədarlığı” da xüsusi və geniş şəkildə qeyd
olunmağa başlanmışdı. Azərbaycan türkləri arasında da, əsasən, bu dövrdən –
XVI əsrin əvvəllərindən etibarən qeyd olunan “məhərrəmlik təziyədarlığı”
gündən-günə daha geniş vüsət tapmışdır.
İmam Hüseyn və onunla bərabər şəhid olanların qətli barədə ürəkağrıdıcı
təsvirlər verən, şəhidlərə böyük və sonsuz məhəbbət, ölümlərinə dərin təəssüf,
Yəzid başda olmaqla, qətli törədənlərə qatı nifrət aşılayan mərsiyə nümunələri
də XVI əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatında
yaranmağa və sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. İlkin nümunələri Şah
İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli kimi ustad şairlərin qələmindən çıxan
Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatı, xüsusən, “XIX əsr boyunca qızğın inkişaf
yolu keçərək geniş yayılmış və onun Raci, Qumri, Şüai, Süpehri, Ahi, Mirzə
Həsib Qüdsi kimi tanınmış nümayəndələri yetişmiş və yüzlərcə mərsiyə
kitabları yazılmışdır” (3, 16).
Məhəmməd peyğəmbərin ikinci qız nəvəsi, dördüncü və sonuncu raşidi
xəlifəsi olan Əli ibn Əbu-Talibin oğlu olan imam Hüseynin, onun yaxınları və
silahdaşlarının İraq ərazisindəki Kufə şəhəri yaxınlığında yerləşən Kərbəla
çölündə Yəzid ibn Müaviyyənin ordusu tərəfindən faciəvi qətlə yetirilməsi ilə
bağlı Azərbaycan ədəbiyyatında saysız mərsiyə əsərləri qələmə alınmışdır.
Dahi satirik şairimiz Mirzə Ələkbər Sabir də bu qədim mərsiyəçilik
ənənələrimizi davam etdirərək Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatına qiymətli
nümunələr bəxş etmişdir. Lakin təəssüf ki, onun hələlik, Kərbəla faciəsinə
həsr edilmiş cəmi iki mərsiyəsinin məlumdur. Ancaq buna baxmayaraq, sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxımından bu iki mərsiyə Sabirin bu yöndəki uzunmüddətli təcrübəsinə bariz nümunədir:
Ayineyi-cəhanda bir surəti-qəm nümalənir,
Vəqeyi-Nuhdur məgər kim yenə ibtidalənir?
Yoxsa sinini-aləmin günləri intihalənir,
Ya ki, məhi-məhərrəmin tazə hilali görsənir! (4, 66)
İlk dəfə “Tazə həyat” qəzetinin 30 yanvar 1908-ci il № 25-də nəşr
olunmuş bu mərsiyədə Sabir Kərbəla faciəsinin yaxınlaşmasını, “mahı431
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məhərrəmin” təzə ayının görsənməsini “Nuh tufanına düçar olmağa”,
“dünyanın sonunun gəlməsinə” bənzətməklə orijinal ifadələrlə təsvir etmişdir.
Şair, bu faciəni neçə əsrlər bundan əvvəl deyil, sanki, bu məhərrəm ayında
olacaqmış kimi təsvir etməkdədir:
Ay açılan səbahi-qəm, şam ol, açılma bir zəman!
Yəsribü Məkkə sərvərin salma bəlayə ələman!
Gərçi İraqə cəlb edir miri-hicazi kufiyan,
Leyk bu yolda onların özgə xəyali görsənir!
Getmə, dur, ey qətari-qəm! Gör ucalan nəvaləri,
Çəkmə diyarı-qürbətə bu vətən aşinaləri,
Düz deyil əhli-kufənin əhdləri, vəfaləri,
Əhdşikəndir aqibət, gərçi vəfali görsənir! (4, 66)
Şair bu mərsiyyədə “açılacaq olan qəmli səhərə”“açılma!” – deyə
hayqırır, kufəlilər “Yəsribü Məkkə sərvərini” İraqa dəvət etsələr də onların
əhdləri, vəfaları düz deyil, nətcəsi vəfasızlıq olacaq! – deyə fəryad qoparır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, “680-ci ildə xəlifə Müaviyyənin
vəfatından sonra İraqda əməvilərə müxalifət genişlənmişdi. Hüseyni özlərinin
üçüncü İmamı kimi tanıyan Kufə şiələri onu xəlifə Yəzidə qarşı üsyana
başçılıq etmək üçün Kufəyə dəvət etmişdilər. Kufəlilər ona geniş yardım
göstərəcəklərini vəd etmişdilər” (5, 124). Yuxarıdakı hər iki bəndin sonuncu
beytlərində həmin məsələyə işarə edən Sabirin işlətdiyi emosional ifadələr
onun bu faciəyə bilavasitə şəxsi münasibətinin də bariz təzahürüdür. Bu
mərsiyənin sonuncu bəndində daha aydın nəzərə çarpır:
Giryeyi-zarim etmədi aləmi qərqi-əşki-tər,
Cani-cəhani tutmadı atəşə, odlandı ciyər,
Başla fəğanə barı, ey bülbülü-təbi-növhəgər,
Sənlə bəlali Sabirin başı bəlali görsənir! (4, 66)
Sabirin Kərbəla faciəsinə həsr olunmuş məlum ikinci mərsiyəsi, 1990-cı
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən nəşr
olunmuş “Dahilərin göz yaşı. Mərsiyələr” toplusuna daxil edilmiş,
Baxdı çün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə,
Gördü zülfü tökülüb, çün şəbi-yelda üzünə (6, 24)
– beyti ilə başlanan mərsiyəsidir ki, şair bu mərsiyəni İmam Hüseynin
özü ilə bərabər Kərbəla çölündə faciəli şəkildə şəhid edilmiş oğlu Əliəkbərə
həsr etmişdir. Bu beytdə Sabir Əliəkbərin Yəzidin qoşunu tərəfindən
vəhşicəsinə qətl edildikdən sonra, başı kəsilib nizə ucuna taxılaraq ailəsinin,
anası Leylanın gözü qarşısında Şama – Yəzidə aparılmasını, sonrakı bəndlərdə
isə Leylanın iniltili fəryadını təsirli ifadələrlə təsvir etmişdir:
Gəldi şurə dedi: – Ey şəmi-şəbistanım oğul,
Yetmədin kamı-muradə məhi-tabanım oğul,
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Həşrətək dildə qalıb çıxmadı bu canım, oğul,
Gəlməyəydi anan, ey kaş, bu dünya üzünə. (6, 24)
“Bu özlərini “əhli-Quran” adlandıranlar sənə necə qılınc çəkdilər, onlar
məhşərdə həzrəti-Zəhranın üzünə necə baxacaqlar” – deyə, ana fəryad qoparır:
Qaşların tağı, oğul sureyi-Yasin oxuyur,
Baxsa hər kim üzünə, ayeyi-Təhsin oxuyur,
Əhli-Qurandu bular, cümləsi “Ta-sin” oxuyur,
Necə çəkdilə qılınc, məzhəri-“Taha” üzünə.
Dedilər: – Kimdu bu övrət bizi nalan eliyən,
Yoxsa Leyladu bu Məcnun kimi əfqan eliyən,
Səni, ey tazə cəvan, qanına qəltan eliyən,
Necə məhşərdə baxar həzrəti-Zəhra üzünə? (6, 24)
Əliəkbəri, o cümlədən bütün Kərbəla şəhidlərini qətl edənlərə böyük
nifrətini, qəzəbini açıq ifadə edən Sabir, onları İsa peyğəmbəri dara çəkən
yəhudilərə bənzədir:
Arizin səfheyi-incili-Xudavəndi-vədud,
Nizə başında başın, həm oxuyur sureyi-Hud,
Deyəsən, nizə ayağında durub qövmi-yəxud,
Darın üstündə baxırlar hamı İsa üzünə (6, 24).
Sabir mərsiyənin sonunda,
Sabira, hər il əza saxla Əliəkbərə sən,
Kərbəladə gedib ağla o şəhi-davərə sən,
Gəl qiyamətdə bu cəm ilə səfi-məhşərə sən,
Qalma həsrət iki dünyadə bu Mövla üzünə (6, 24)
– deyərək, Əliəkbərin timsalında, şiəlikdə xüsusi yerə malik olan İmam
Hüseyn və digər Kərbəla şəhidlərinin faciəvi qətlinə ürəkdən yanan, onlara
dindar bir şiə kimi səmimiyyətlə yas tutan Sabir həm öz münasibətini ifadə
edir, həm də bu yolla xalqı onları hörmətlə yad etməyə, anmağa çağırır.
Lakin burada bir məsələni də vurğulamaq yerinə düşərdi ki, daim
cəhalətə, fanatizmə, xurafata qarşı barışmaz mübarizə aparan Sabir fanatik,
riyakar mollaların rəhbərliyi altında əvam, nadan camaatın təziyələrdə
şüursuz, cahil hərəkətlərini qəzəblə, nifrətlə qınamışdır:
Oğru, əcamir doluşa məscidə,
Zəng vura, toy çala, şaxsey gedə,
Baş-qulağın qanına qəltan edə,
Dinmə, danışma, bu da, yahu, keçər!
Tüstü basa məscidi külxan ola,
Tab eləmək xarici imkan ola,
Mərsiyəmiz kizb ola, böhtan ola,
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İncimə, qatdaş, bu da, yahu, keçər! (4, 9)
Məhərrəmlik təziyyələrində “oğru”, “əcamir” və s. kimilərin məscidə
doluşaraq “zəng vurub”, “şaxsey getmələrini”, baş yardırmalarını, məscid
həyətində tonqal yandırıb, məscidi “külxan” etmələrini, yalan, böhtan
mərsiyələr oxunmasını Kərbəla şəhdlərini hörmətlə anma deyil, əksinə onların
ruhuna hörmətsizlik, eyni zamanda İslamın nüfuzuna xələl gətirmək kimi
qiymətləndirir, müsəlmanların şüur səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bərabər, bu
əməllərin də aradan qalxacağına, “keçəcəyinə” inamını ifadə edirdi.
Açıqfikirli, ziyalı bir dindar olan Sabir məhərrəmlik təziyələrini
təkyələrdə dini söhbətlər aparmaq, dəyərli mərsiyələr oxunaraq İmam Hüseyn
və digər Kərbəla şəhidlərini hörmətlə anmaq şəklində görmək istəmişdir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman aləmində, eyni zamanda,
Azərbaycanda mərsiyəçilik məhərrəmlik təziyədarlığı ilə daha çox bağlı olsa
da, ümumiyyətlə, mərsiyələr ölümlə, matəmlə əlaqədar qəmli, kədərli əhvaliruhhiyyədə yazılan əsərlərdir ki, bir sıra hörmətli şəxsiyyətlərin də vəfatı ilə
bağlı ədəbiyyatımızda çoxlu sayda mərsiyə nümunələri mövcuddur.
Sabirin elmə məlum olan, tanınmış şəxsiyyətlərin vəfatı münasibətilə
yazılmış bir neçə mərsiyəsi də Hophopnaməyə daxil edilmişdir. Onun
Ey müsibətzədə dindaşlarım, etdikcə nəzər,
Görürəm mən sizi bir başqa müsibətdə bu gün! (4, 68)
– beytilə başlanan qəsidə şəklində yazılmış bu mərsiyəsiilk dəfə “İrşad”
qəzetinin 8 mart 1908-ci il №29 nömrəsində çap olunmuş, Şamaxılı quberniya
qazısı, hörmətli din xadimi Hacı Əbdülməcid əfəndi Əfəndizadənin (Hacı
Məcid əfəndinin) vəfatına dair Abbas Səhhətin yazdığı məqalənin içərisində
təqdim olunmuşdur. 21 fevral 1908-ci ildə vəfat etmiş Hacı Məcid Əfəndini
“alimi-pak” adlandıran Sabir onun vəfatını dərin təəssüflə müsibət kimi
qiymətləndirir:
Hardasan, ey pədəri-mənəviyi-əhli-vətən?
Vətən övladı yanır atəşi-firqətdə bu gün!
Musəfa hörməti-zişəninə ya rəbbi-məcid,
Ruhunu eylə duagu bizə cənnətdə bu gün!
Müttəhid olmada tövfiqini qıl ümmətə bəxş,
Hissi-milliyyət oyandır dili-millətdə bu gün!
Yaşat aləmdə məhəbbətlə, üxüvvətlə bizi,
Necə kim, ömr ediriz eyni-üxüvvətdə bu gün!
Onun övladına, ixvaninə ver əcri-cəzil,
Sabir et xiyşü təbarın bu müsibətdə bu gün! (4, 68)
Hacı Məcid Əfəndiyə “vətən övladının mənəvi atası” deyə xitab edən
Sabir, onun artıq cənnətdə olan ruhundan xalqına duaçı olmağını arzulayır.
Hacı Məcid əfəndinin vəfatı münasibətilə “İrşad” qəzetinin həmin
nömrəsində (8 mart 1908, № 29) “Mərhumül-məğfur Hacı Məcid əfəndi” adlı
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məqalə (4, 208) də dərc etdirmiş Sabir, göründüyü kimi, bu şəxsə dərin hörmət
bəsləmişdir.
İlk dəfə “Tazə həyat” qəzetində (29 fevral 1908, № 49) Şamaxıdan
yazılmış müxbir məktubunun içərisində çap olunmuş aşağıdakı beytlə
başlanan mərsiyəsi də yenə Sabirin Hacı Məcid əfəndinin vəfatı münasibətilə
yazılmış mərsiyələrindəndir:
Çünki vücudi-alim bir neməti-xudadır,
Nemət ki, getdi əldən, qan ağlamaq rəvadır! (4, 67)
Matəm mərasimini geniş təsvir edən müxbir, mərsiyədən əvvəl yazır:
“Minlərcə hazirun əfəndi həzrətlərinə iqtida edərək namaza şüru olundu.
Namaz xitam bulduqda səflər pozulmaqsızın cəmaət kəmali-aramiyyət ilə
durub, püştbamda növhə (mərsiyə-F.Q.) oxumağa amadə duran, məşhur
xoşavazlar Ağa Xəlil və Seyfullahın oxuyacaq olduqları növhəni gözləyirdilər.
Bu əsnada müşarileyhlər həmahəng olaraq Ə.Sabir Tahirzadə cənabları, əfəndi
mərhumun vəfatı münasibətincə inşad etdiyi atiyəzzikr növhəni oxuyub
haziruni ağlattılar...” (4, 266).
Ey alimi-həqiqi, qaldıqca ad səndən,
Olmazmı zikri-xeyrin dillərdə yad səndən,
Çün yadigar qaldı bir ittihad səndən,
İsmin Məcid olurkən məcdin də bərməladır!
Sabir müsibətində dildadeyi-bəladır. (4, 67)
Sabirin məlum mərsiyələri içərisində İslam, millət yolunda bir sıra
mütərəqqi addımlar atmış İran şahı Müzəffərdin şahın vəfatı münasibətilə
yazmış olduğu,
Qərini-məğrifət qıl, ya ilahi,
Müzəffərdin vəfalı padşahı! (4, 54)
– beytilə başlanan mərsiyəsi də vardır.
Xudavənda, kərima, girdigara,
Onilə rəhmətinlə qıl müdara,
Olurkən fövt, edib islamı ihya
Səadət rütbəsin aldı kəmahi,
Qərini-məğrifət qıl, ya ilahi,
Müzəffərdin vəfalı padşahı! (4, 54)
Sabirin böyük Azərbaycan ziyalısı və pedaqoqu, “Əkinçi” qəzetinin
naşiri Həsənbəy Zərdabinin vəfatı münasibətilə yazdığı və ilk dəfə “İrşad”
qəzetində (19 yanvar 1908, №9) nəşr olunan “Ənin” (inilti –F.Q.) adlı şeiri də
onun mərsiyələrinə daxildir. Şair bu mərsiyəsində görkəmli maarif və ictimai
fikir xadimimiz Həsənbəy Zərdabinin vəfatından hədsiz kədərləndiyini açıq
ifadə etmişdir:
Uçdun, ey ruhi-pürfütuhi-Həsən!
Uçuşun iztirari-təndənmi?
435

Filologiya məsələləri, №4, 2017

Qoca bülbül, niyə savuldun sən?
Ya səfa bulmadın çəməndənmi?
Ey həqiqi mücahidi-islam!
Nəşri-irfanda etdiyincə dəvam –
Səni alamə yaxdı, yoxsa əvam?
Gedişin kəsrəti-mihəndənmi?
Həsənim, şimdi qıl behiştə xüram,
Onda Seyyid Əzimə söylə səlam:
Key məhin-şairi-bədiikəlam
Bir xəbər tutmasan vətəndənmi?
Ürəfa məskəni olan Şirvan
Cühəla xabgahidir əlan,
Bizi iğfal edən bu nüktə həman
Kəndimizdən deyil, zəməndənmi? (4, 65)
Bu misraların da misilsiz şairimizin o böyük və incə ürəyindən gələn
həzin, səmimi və təəssüflə dolu kədərli duyğular olduğu göz qabağındadır.
Sovet dövrü bəzi tədqiqatçılarımızın onun mərsiyə yaradıcılığını 1903cü ilə qədərki dövrlə məhdudlaşdırmaq cəhdlərinin əksinə olaraq, göründüyü
üzrə, dahi şairimiz Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığının bütün dövrlərində
qiymətli mərsiyə əsərləri yaratmışdır.
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Фариз Гасымбейли
Элегии Мирзы Алекпер Сабира
Резюме
В статье, дается краткая информация не привлекающейся к
фундаментальному исследованию, нуждающейся в серьезном
разбирательстве азербайджанской литературы в области элегии (мярсия).
Излагается, что трагическое убийство внука исламского пророка
Мухаммеда имама Гусейна и его соратников в 680 году в пустыне
Кербела на территории Ирака имеет в Исламе особое значение для
шиитов. Указано посвящение многих образцов элегий, созданных в
азербайджанской литературе этой трагедии, основанных великими
поэтами Хатаи и Физули. Доведено до внимания известность великого
сатирика Мирзы Алекпер Сабира, как мастера жанров элегии и газели
конца XIX века в Шемаха, который в месяце Магеррам часто приглашаясь в мечети читал свои элегии в траурных церемониях. Несмотря на
внесенных им в азербайджанскую литературу в области элегии
многочисленных произведений, отмечается известность только двух его
произведений, посвященных трагедии Кербела. Однако, с точки зрения
особенностей мастерства подчеркивается, что эти две элегии являются
наглядным примером его многолетнего опыта в этом направлении. В
статье, также, систематизированы и проанализированы образцы элегий
Сабира, сочиненные по случаю кончины священнослужителя шемахинской губернии, уважаемого религиозного деятеля Эфендизаде Гаджи
Абдулмеджид эфенди, великого азербайджанского просветителя и педагога, издателя газеты «Экинчи» Гасанбека Зардаби, иранского шаха
Музаффердин шаха.
Elegy works by Mirza Alakbar Sabir

Fariz Gasimbayli

Summary
Brief information about Azerbaijan elegy literature that requires a
serious investigation but not involved to detailed research is given in the
article. A specific importance of the tragic murder of Imam Huseyn, a
grandson of Islamic Prophet Muhammad and his comrade-in-arms in 680 in
the field of Kerbala in Iraq territory among Shiah in Islamic religion has been
noted in the article. It is shown that a great number of elegy works in
Azerbaijan literature have been devoted to this tragic murder and they were
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first written by great writers Shah Ismayil Khatai and Fuzuli. The reputation of
great satiric Mirza Alakbar Sabir in the XIX century as a ghazal and marsiyye
master in Shamakhi, his inviting to mosques in the month of Maharram and
his saying elegies in consolences are stated here. Although he has given a lot
of works to Azerbaijan elegy literature, we know only two works of his about
Karbala tragedy. In spite of this fact, from the point of view his professional
experience these two elegy works are great samples to his long term
experience in this direction. Elegy works are analyzed in the article
systematically that were written by Sabir about the death of governor confessor
from Shamakhi, great respected religious man Haji Abdulmejidefendi
Afandizadeh, great Azerbaijan intelligent person and pedagogue, editor of
"Ekinchi" newspaper, Hasan-bеy-Zardabi, the shah of Iran, Muzaffaraddin
Shah.
Rəyçi: fil.e.d. prof. Alxan Məmmədov
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Нурида Атеши
Key words: Nesimi, literature, german language, Michael Hess, Nourida
Atashi
Azərbaycanın böyük klassik şairi İmadəddin Nəsimi (1369-1417) öz
sənətkarlığı, dili, üslubu, ifadə tərzi, fəlsəfi düşüncələri, dünyagörüşü, ictimai fəaliyyəti və mübarizəsi sayəsində nəinki Şərqdə bütün dünyada şöhrət
qazanmışdır. Nəsimi Azərbaycan dilində sanballı əsərlər yaradan ilk sənətkarlardan olub. Onun dərin məzmunlu fəlsəfi lirikası, dövrünün mütərəqqi
ideyalarını tərənnüm edən dolğun əsərləri Azərbaycan, Orta Asiya, Anadolu,
İran, İraq, Ərəbistan və Şərqin bir çox mədəni mərkəzlərində geniş yayılmışdır (2, 7).
Nəsimi irsi nəinki türkdilli, farsdilli və ərəbdilli ölkələrdə öyrənilmiş,
eləcə avropalı araşdırmaçıların da diqqətini çəkmiş, onların tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin
Avropa dillərinə tərcüməsinin tarixi zaman öncəyə dayanır. Hələ 1551-ci
ildə fransız səfiri sifəti ilə İstanbulda səyahətdə olan Nikolas Nikoley1 Türkiyədə mövcud dini təriqətlərin o cümlədən hürufiliyi xarakterizə edərkən
görkəmli Azərbaycan şairi Nəsimi haqqında da söhbət açmışdır. Qeyd edək
ki, səfirin dini təriqətlərə marağı Nəsimi poeziyasının tam dərkinə çevrilməmişsə də səfir bu poetik nümunələri tərcümə etməyə cəhd göstərmişdir
(6). Amma hər halda Nikolas Nikoleylin Nəsiminin yaradıcılığı ilə tanış olması və öz qeydlərində bundan söhbət açması Qərbdə mədəniyyətimizlə yanaşı ədəbiyyatımıza da böyük maraq yaranmasından xəbər verir. Daha sonralar Nəsimi yaradıcılığına Avropada daha böyük maraq yaranmış və şairin
poetik irsi zaman-zaman müxtəlif Qərb dillərinə tərcümə edilmişdir.
Bu dillərdən biri də alman dilidir. Müasir dövrümüzdə də alman
araşdırmaçıları Nəsimi irsi ilə maraqlanır, onun əsərlərini alman dilinə tərcümə edirlər. Belə alimlərdən ən çox bu mövzuda çalışan, Nəsimi yaradıclığını
öz ana dilinə tərcümə edən, Avropada Nəsimi irsini tanıdan şəxs Mixael
Hessdir. Qərb şərqşünaslığında klassik Azərbaycan ədəbiyyatını tədqiq edən
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nüfuzlu alim Mixael Hess (Michael Hess ‒ almanca tələffüzdə: Mixael) Avropa elminin böyük mərkəzlərində klassik irsimizin Qazi Bürhanəddin,
Nəsimi, Xətai və başqa nümayəndələri ilə bağlı çıxışları və məqalələri ilə
klassik Azərbaycan ədəbiyyatının Avropada tanıdılması və tədqiqi yolunda
çox böyük işlər görmüşdür (1).
Mixael Hess 1967-ci ildə Almaniyanın Offenbax şəhərində dünyaya
gəlmiş, 1987-1992-ci illərdə Frankfurt Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almış, 1993-1997-ci illərdə Maynz Universitetinin doktoranturasında təhsilini davam etdirmiş, görkəmli türkoloq alim Lars Yohansonun
rəhbərliyi altında doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. M. Hess
Almaniyanın nüfuzlu Maynz, Freie Universitet Berlin, Frankfurt am Main
universitetlərində elmi tədqiqatlar aparmaqla yanaşı, həm də müəllim kimi
fəaliyyət göstərmiş, klassik Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirələr
söyləmişdir. O, universitet illərində türk dili və ədəbiyyatı və İslam elmləri
ilə yanaşı, yunan dilini də öyrənmişdir (1).
Şərq dilləri və ədəbiyyatı ilə yanaşı yunan fəlsəfəsini, İslam daxilində
yaranmış müxtəlif fikir cərəyanlarını mükəmməl bir tərzdə mənimsəmiş alim
tədqiqat sahəsi kimi klassik Azərbaycan ədəbiyyatını və Nəsimi yaradıcılığını seçmişdir. Onun bu sahədə yazdığı əsərlərdə Qərbin mükəmməl metodologiyasının Şərq mədəniyyətinə tətbiqindəki uğurlar hiss olunmaqdadır.
2000-2004-cü illərdə Alman Elmi-tədqiqat Assosiasiyası Mixael Hessi
böyük Azərbaycan şairi Nəsiminin türkcə “Divan”ının tədqiqi layihəsinə
cəlb etmişdir. M. Hess 2009-cu ildə bu tədqiqatını “Die Sprache des Menschengottes: Untersuchungen zu Imad ad-Din Nasimis türkischem “Divan”
(Həqq əhlinin dili; İmadəddin Nəsiminin türkcə “Divan”ı üzərində tədqiqat)”
adlı kitab halında nəşr etdirmişdir. Bundan sonra alim Almaniyanın nüfuzlu
universitetlərindən olan Freie Universitet Berlində müxtəlif proqramlara cəlb
olunmuş, hürufilik, İslamda hərf simvolizminin yaranması və təkamülü,
konkret olaraq, Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra sanballı tədqiqatlara
müəlliflik etmişdir (1).
Michael Hessin Azərbaycana bağlılığı heç də ədəbiyyatla məhdudlaşmır. 2014-cü ilin oktyabrında alim Almaniyanın Oldenburq şəhərində Carl
von Ossietzky universitetində Azərbaycana qarşı 20 Yanvar terroru ilə bağlı
məruzə ilə çıxış edib. Eləcə də, həmin ilin noyabrında Michael Hess
Berlində Qarabağ konflikti ilə bağlı məruzə edib.
M. Hess Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı mütəxəssis qismində Brill
nəşriyyatı tərəfindən İslam Ensiklopediyasının 3-cü nəşrinin hazırlanmasına
cəlb edilmişdir. Çoxcildli İslam Ensiklopediyasının nə qədər nüfuzlu bir nəşr
olmasını təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Brill nəşriyyat evi bu nəşrin ətrafında
müasir dünyamızın ən ünlü alimlərini toplayaraq Ensiklopediyanın yeni
nəşrinin hazırlanmasına başlamışdır. M. Hess artıq burada “Azərbaycan
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ədəbiyyatı” adlı icmal xarakterli yazı və Abbasqulu ağa Bakıxanov, Abdulla
Şaiq, Mirzə Fətəli Axundov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əhməd Cavad,
Əli bəy Hüseynzadə, Abbas Səhhət və başqa yazarlarımızla bağlı oçerklərlə
təmsil olunur. Lakin bu siyahı tam deyil; ensiklopediya üzərində iş davam
edir. M. Hess Almaniyanın özündə nəşr olunan ədəbiyyatla bağlı
ensiklopediya və lüğətlərdə də Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı hissələrin
yazılmasında fəal iştirak edir” (1).
Mixael Hessin Nəsimi poeziyası ilə bağlı gördüyü vacib işlərdən biri isə
şairin azərbaycan dilində olan qəzəllərini alman dilinə tərcümə edərək ilk
dəfə kitab şəkilində nəşr etdirməsidir. Qeyd edək ki, Mixael Hess Nəsimi
qəzəllərini hərfi tərcümə etmişdir və bu tərcümələri tanınmış alman şairi
Reinhart Moritzen nəzmə çevirmişdir. Kitabdakı şeirlərin həm orta əsrlərə
xas Azərbaycan dilində orijinalı, həm də müasir alman dilində tərcüməsi
yanaşı yerləşdirilmişdir. Şeirlərin seçimi Almaniyada yaşayan azərbaycanlı
yazıçı Vüqar Aslanov tərəfindən həyata keçirilmişdir (7). Nəsiminin Mixael
Hess tərəfindən alman dilinə tərcümə edilmiş “Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi
rəvanım, mərhəba!” mətləli məşhur qəzəlindən bir neçə beytə diqqət
yetirmək maraqlı olardı:
Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi rəvanım, mərhəba!
Ey şəkərləb yari-şirin, laməkanım, mərhəba!
Çün ləbin cami-Cəm oldu nəfxeyi-ruhülqüdüs,
Ey cəmilim, ey cəmalim, bəhrü kanım, mərhəba!
Könlümə heç səndən özgə nəsnə layiq görmədim,
Surətim, əqlim, üqulim, cismü canım, mərhəba!
Ey mələk surətli dilbər, can fədadır yoluna,
Çün dedin ləhmikə ləhmi, qanə qanım, mərhəba!
Gəldi yarım naz ilə, sordu, Nəsimi, necəsən?
Mərhəba, xoş gəldin, ey xırdadəhanım, mərhəba!
Mixael Hessin tərcüməsinə diqqət yetirək:
Sei gegrüßt, willkommen bist du, meine Seele, meine Wanderpsyche, sei
gegrüßt!
O du Zuckerlippe, du süßer Geliebter, mein Ortloser, sei gegrüßt!
Da deine Lippen für mich das Glas des Cem geworden sind, ein Hauch vom
Heiligen Geist,
O mein Schöner, o meine Schönheit, mein Meer und mein Schatz, sei
gegrüßt!
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Nie habe ich meines Herzens etwas anderes als dich für würdig erachtet Mein Gesicht, mein Verstand, meine Verstandeskräfte, mein Körper, meine
Seele: Sei gegrüßt!
O du engelsgesichtiger Geliebter, die Seele gibt ihr Leben für deinen Weg,
Da du gesagt hast: „Dein Fleisch ist mein Fleisch“ und zum Blute „mein
Blut, sei gegrüßt!“
Mein Liebling kam, mit koketter Art, und fragte: “Nesimi, wie geht es?” “O du Zuckerlippe, du süßer Geliebter, meine Wanderpsyche, sei gegrüßt!” (4)
Gördüyümüz kimi, Nəördüyümüz ndə olan lirikanı, intonasiyanı,
ahəngdarlıqla yanaşı fəlsəfəni, bədii ifadə vasitələrini, poetik məzmunu ifadə
edə bilmək üçün Mixael Hess alman dilinin bütün imkanlarından maksimum
yararlanmış vrından intonasiyanı, ahəngdarlıqla yanaşı fəlsəfəni, bədii i O,
NəO, N şeirlərini almancaya tərcümə zamanı qəzəllərin ideyasını, obraz və
ifadələri düzgün çatdıra bilmişsə də qafiyə sistemini qoruyub saxlamaqda
çətinlik çəkmiş, bO, N şeirlərini almancaya tərcümə zamanı qəzəllərin
ideyasını, obraz və ifadəöstərmişdir.
Qeyd edək ki, Mixael Hessin tərcümələri təkcə Almaniya və Avropada
deyil, Azərbaycanda da böyük marağa səbəb olmuşdur. Belə ki, Onun Nəsimi
şeirlərindən etdiyi tərcümələr “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi tərəfindən Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Nəsiminin vətənində də çap edilmişdir (7).
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin əsərlərini alman dilinə
tərcümə edən daha bir tədqiqatçı Almaniyada yaşayan azərbaycanlı şairə,
jurnalist və ictimai xadim Nuridə Atəşidir. Nuridə Atəşi, 2010-cu ildən
Almaniya P.E.N Mərkəzinin üzvü, 2012 ci ildən isə Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Əsəd Bəydən sonra ikinci azərbaycanlı
yazıçı olaraq Almaniya Yazarlar Birliyinin üzvüdür. Hazırda ictimai
fəaliyyətilə də tanınan N. Atəşi Alman-Azərbaycan Dostluq və Mədəniyyət
Cəmiyyətinin sədri və eyni zamanda da Almaniya Jurnalistlər Birliyinin
üzvüdür (8).
Qeyd etmək yerinə yerinə düşər ki, Almaniyanın məşhur şairi, Nobel
mükafatı laureatı Günter Grasın fəxri prezidentlik etdiyi P.E.N. (P.E.N.
Almaniya Mərkəzi “Poets, Publisist, Novelist” – şairlər, publisistlər,
novellaçılar deməkdir – N.A.) Almaniya Mərkəzinin 705 üzvü var. Mərkəz
Londonda yerləşən İnternational P.E.N məşhur quruluşuna bağlıdır (8).
Həmyerlimiz Azərbaycanın bir sıra şair və yazıçılarının əsərlərini də
alman dilinə tərcümə etmişdir. İyirmiyə yaxın kitabın müəllifi olan Nuridə
Atəşi 2008-ci ildə Alman şairi Jan Veinard ilə bərabər “Pərvanə və şam.
Azərbaycanın minillik məhəbbət poeziyası“ (alman dilində orijinal adı
“Falter & Flamme”) adlı antalogiyasında Azərbaycanın Nizami, Füzuli,
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Nəsimi, Məhsəti və bir çox klassik şairlərinin əsərlərini alman dilinə tərcümə
edərək Almaniyanın məşhur “Mattes & Setz” nəşriyyatında nəşr etdirmişdir.
Almaniya və Azərbaycanın iki həssas şairinin birgə intensiv işi bu
antalogiyanın yaradılmasında xoşbəxt bir təsadüfdür. Tərcümələrin
orijinallığı Şərq poeziya formalarının növləri və qanunlarını mümkün olduğu
qədər qoruyub saxlamışdır. Antalogiyada yer alan, yüzilliklərin yaddaşında
toplanmış bu incilər qəzəllərdən, rübailərdən, xalq mahnılarından, bayatılardan və bir də müasir Azərbaycan ədəbiyyatından bir neçə kiçik nümunədən
ibarətdir (5).
“Dünya poeziyası özü ayrılıqda dünya barışdır”. Bu sözlərin müəllifi
böyük alman şairi Fridrix Rükert əslində alman oxucusu adından zəngin Şərq
ədəbiyyatına minnətdarlıq ifadə edir. Bu mənada bu kitab indiyə qədər
naməlum mədəniyyətlər, ədəbiyyatlar arasında bir körpü ola bilər. Alman
oxucu qoy bilsin ki, Şərqdə və qoca Şərqin qapısı sayılan qədim odlar diyarı
Azərbaycanda hələ Qərb üçün naməlum qalan çoxlu müdrik inci və
açılmamış xəzinələr yatır (5).
Yuxarıda adı qeyd olunan kitabda Nuridna olunan stlliyy laureatyiniraszvüdür.uli, N Niçridna ol“Sığmazam”, “Neylərəm?”, “Mərhəba kimi
məşhur poetik nümunələr yer almaqdadır. Nuridə Atəşinin qeyd olunan
qəzəllərdən etdiyi tərcümələrdən bir neçə nümunəyə diqqət yetirək:
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çun,
Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhi-bəyanə sığmazam.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm,
Məndən uludur ayətim, ayəti-şanə sığmazam. (2)
Bu qəzəlin Nuridə Atəş tərəfindən almancaya edilmiş tərcüməsi:
Zwei Welten sind doch hier in mir, jedoch all die Welt faßt mich nicht.
Selbst ohne Ort bin ich, das, was ein Ort hier enthält, faßt mich nicht.
Erde und Himmel und das All sind alle in mir, sind in mir.
Oh schweige, und sei still, das, was Erklärung aufsteilt, faßt mich nicht.
Zwar heute bin ich Nasimi, Haschimi, Guresch war ich auch.
Beweis war wor mir. Was Beweis und Ruhm hier erhält, faßt mich
nicht.
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İmadəddin Nəsiminin digər bir məşhur “Neylərəm?” qəzəlinə diqqət yetirək:
Dilbera,men senden ayru ömru canı neylerem?
Tacu textu mulku malu xanimanı neylerem?
İsterem vesli-cemalın ta qılam derde deva,
Men senin bimarınam,özge devanı neylerem?
Ey muselmanlar,bilin kim,yar ile xoşdur cahan,
Çunki yardan ayru duşdum,bu cahanı neylerem?
Çox dualar qılmışam men xaliqin dergahına,
Çun muradım hasil olmaz,men duanı neylerem?
Dilber aydır, ey Nesimi ,sabir ol,qılma feğan,
Men bu gun sebr eylesem,danla feğanı neylerem?
Nuridə Atəşinin tərcüməsi:
Meine Königin, ohne dich soll leben, wozu nur?
Für Verwandschaft und Reichtum, ach, soll ich streben, wozu nur?
Dein Gesicht will ich sehen, ach, meinem Siechtum Heilung du!
Bin dein Kranker, wer soll mir sonst Balsam geben, , wozu nur?
Hört, ihr Glazbenden! Leben, oh, mit der Liebsten, es ist schön!
Wenn ich fern von der Liebsten bin, Welt und Leben, wozu nur?
Viel gebetet in Gottes Haus, viel gebetet habe ich.
Wenn Gebete doch, unerfüllt, nichts ergeben, wozu nur?
Mond du, Liebste! Nasimi, nie jammere nie! Hab Geduld!
Wann sonst sollt ich die Stimme zur Klage heben? Wozu nur? (5)
Yuxarıda haqqında danışdığımız tərcümələrdən göründüyü kimi, alman
dilinə tərcümə zamanı Nəsimi şeirlərinin forma xüsusiyyətlərini, habelə
janrların üslublarını qoruyub saxlamaq həmişə mümkün olmamışdır. Bu,
görünür, hər şeydən əvvəl avropalı tərcüməçilərin Şərq şeir janrlarını yaxşı
bilməmələri ilə bağlıdır. Digər tərəfdən şerin müxtəlif tərkib elementləri –
dilin üslubu, obrazlar, ölçü və qafiyə, hecaların sayı və s. tərcümədə çətinlik
yaradır. Şeir tərcüməsində bütün bu elementlərin hamısını tam dəqiq vermək
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mümkün deyil. Tərcüməçi adətən bu elementlərdən birini və ya ən yaxşı
halda ikisini, çox vaxt obrazları və ölçünü saxlayır. Amma onu qeyd edək ki,
Nuridə Atəşi tərcümə zamanı məzmunu olduğu kimi çatdırmaqla yanaşı
qəzəlin qafiyə sistemini də qoruyub saxlamağa çalışmışdır və bu işdə ona
təbii ki, şairliyi çox kömək olmuşdur. Bütün bu çətinliklərə və
çatışmazlıqlara baxmayaraq qeyd olunan bu tərcümələri klassik Azərbacan
poeziyasının təbliği və tanıdılması baxımından ən dəyərli işlərdən hesab
etmək olar. Buna görə də hər iki alimin bu sahədə görmüş olduğu işləri
təqdir edir və onlarla yanaşı bir çox alimin gələcəkdə bu sahədə daha böyük
çalışmalara imza atacaqlarına ümid edirik.
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Назрин Атабейли
Поэзия Имамеддина Насими в современной немецкой литературе
Резюме
Поэзия великого поэта Насими приобрел всемирную известность.
Поэзия великого поэта Насими приобрел всемирную известность.
Данная статья посвящена переводу стихов классического азербайджанского поэта Имамеддина Насими на немецкий язык. Хочется особо
отметить, что интерес к поэзии Насими проявлялся в разные периоды
времени, как на Востоке, так и на Западе. Основой данного
исследования является практика перевода таких ученых, как Михаэль
Хесс и Нурида Атеши. Помимо этого в статье дается краткое описание
изданий сборника стихов Насими на немецком языке, пренадлежащих
вышеупомянутым ученым. Некоторые из этих переводов произведений
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классической поэзии можно считать наиболее ценным с точки зрения
продвижения Aзербайджанской поэзии.
Nazrin Atabayli
Imameddin Nasimi`s poetry in modern German literature
Summary
The poetry of the great poet Imadeddin Nasimi gained worldwide fame.
This article is devoted to the translation of the poems of the classical
Azerbaijani poet Imameddin Nasimi into German. There were a huge
interest in Nasimi's poetry, which was manifested in different periods of
time, both in the East and in the West. The basis of this study is the practice
of translation such scientists as Michael Hess and Nurida Ateshi. In addition,
the article gives a brief description about the Nasimi`s editions which belong
to the aforementioned scientists. Some of these translations of the works of
classical Azerbaijan poetry can be considered the most valuable in terms of
publicity and promotion. Therefore, the two scholars have seen in this area,
along with appreciation of the work and the work of many scholars in this
area, will achieve even greater hope.
Rəyçi:

Nəzakət Məmmədli
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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TÜRK ROMANININ YENİ NƏFƏSİ RƏŞAD NURİ GÜNTƏKİN
Açar sözlər: roman, yazıçı, qəhrəman, ictimailik, fərdilik
Ключевые слова: роман, писатель, герой, общественность, индивидуальность
Keywords: novel, writer, hero, publicizing, individuality
Türk ədəbiyyatı bəlli bir dönəmə kimi nəsrdən çox nəzm ədəbiyyatı olmuş, roman janrı XIX əsrdə türk ədəbiyyatına daxil olana qədər onun yerini
bir sıra digər təhkiyəli əsərlər tutmuşdur. Əski Türk ədəbiyyatında hekayə ən
geniş anlamı ilə konkret bir hadisənin izahı şəklində düşünülmüş, istər
mənzum, istər mənsur olsun bir hadisəni anladan nağıl, əfsanə, lətifə, dastan
və s. təhkiyə əsasına dayanan bütün əsərlər ümumi olaraq hekayə adı ilə
adlandırılmışdır. Roman Tənzimat dövründə ortaya çıxmışdır və Tənzimat
dövrünün Türk romanında etdiyi ən önəmli dəyişiklik ənənəvi köklərə bağlı
Türk təhkiyə etmə tərzinin yanına Avropa tərzinə uyğun yeni bir roman
anlayışı gətirmiş olmasıdır. 1861-ci ildən sonra Türk ədəbiyyatında
Batılı(Qərbli) roman inkişaf etməyə başlayır. XIX əsrin sonlarında yazıb
yaradan Əhməd Midhətin (“Yeniçərilər”), Namiq Kamalın (“İntibah”, “Cəzmi”), Sami Paşazadənin (“Sərgüzəşt”, “Kiçik şeylər”), Halid Ziya Uşaklıgilin (“Mavi və Siyah”, “Eşq-i məmnu”, “Nəmidə”) romanlarında Qərbi
Avropa, xüsusilə də fransız ədəbiyyatının güclü təsiri hiss olunur. XX əsrin
birinci rübündə Türkiyə romanında bir boşluq, yoxsulluq hiss olunur.
İstanbulun hüdudlarından kənara çıxaraq xalq həyatını, mövcud quruluşun
törətdiyi ədalətsizlikləri əks etdirməyə sanki bir ehiyac yaranır. Düzdür, türk
nəsrində ilk dəfə olaraq İstanbulun sərhədlərindən kənara çıxıb, Anadolu
həyatından, orada yaşayan əhalinin ağır yaşayış tərzindən bəhs edən, hakim
sinfin rəzilliyini ifşa edən Ömər Seyfəddin və Rəfiq Xalid olmuşdur, lakin
onlar hər ikisi hekayə yazmışdır. Bu sahədə ilk uğurlu addımı Rəşad Nuri
Güntəkin ataraq 1922-ci ildə yazdığı “Çalı quşu” romanı ilə roman
janrındakı mövcud boşluğu doldurdu və Anadolu həyatını türk romanına
gətirdi. Cümhuriyyət dövrü Türk Milli ədəbiyyatının qurucularından biri
kimi qəbul edilən R.N.Güntəkin yazdığı silsilə romanlarla türk ədəbiyyatında
silinməz iz buraxmışdır. Müfəttişlik vəzifəsindən dolayı Anadolunu qarışqarış gəzdiyi üçün Anadolu insanını yaxından tanıya bilmişdir. Romanlarında Anadoludakı həyatı və ictimai problemləri qələmə almış, insani insan
və mühit münasibəti içərisində təsvir etmişdir. On doqquz roman müəllifi
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olan ədib əsərləri ilə türk ədəbiyyatında lirik-psixoloji üslubun inkişafında da
misilsiz rol oynamışdır. “Gizli əl” (1920), “Çalı quşu” (1922), “Damğa”
(1924), “Dodaqdan qəlbə” (1925), “Axşam günəşi” (1926), “Bir qadın düşməni” (1927), “Yaşıl gecə” (1928), “Acımaq” (1928), “Yarpaq tökümü”
(1930), “Qızılcıq dalları” (1932), “Göy üzü” (1935), “Köhnə xəstəlik”
(1938), “Atəş gecəsi” (1942), “Dəyirman” (1944), “Miskinlər təkkəsi”
(1946), “Xarabaların çiçəyi” (1953), “Qovaq yelləri” (1961), “Son sığınacaq” (1961), “Qan davası” (1962) kimi romanlarında türk ictimai-siyasi
həyatının bir panoramasını yaratmışdır, mövcud zəmanənin bütün çatışmamazlıqlarına bir növ güzgü tutmuşdur. Ədibin romanlarını mövzu baxımından iki qrupa bölmək olar: 1) İctimai məzmunlu romanlar; 2) Məhəbbət
məzmunlu romanlar. Amma yazıçının hər hansı bir romanını sırf məhəbbət,
yaxud sırf ictimai məzmunlu adlandırmaq, fikrimcə doğru olmazdı, çünki
Rəşad Nuri bütün romanlarında dövrünün ən aktual məsələlərinə toxunmuşdur. Rəşad Nuri insanın daxili dünyasının ən gizli qatlarına baş vuran, onun
hissi-psixoloji yaşantılarını çox real cizgilərlə təqdim edən ədiblərdəndir.
Romanlarında əsas konflikt kimi seçilmiş fərd və cəmiyyət qarşıdurması
onun yaratdığı qəhrəmanların taleyini müəyyən edən amillər kimi səciyyələnir. “Mən qəhrəmanlarımdan birini alıb onun ağzından anlatmağa daha çox
üstünlük verirəm. Həm bu zaman süjet pozulmaz, əhvalatı anladan qəhrəman
vəhdəti mühafizə edər. Sonra bunun bir yaxşı cəhəti də vardır; sən məsuliyyətin mühüm bir qismini üstündən silib atmış olursan. Adətən bir romançının
yaratdığı təsvir oxucuya soyuq gələ bilər, bir çox oxucular romançının bir
adamı anladmasını bəyənməyə bilər. Ancaq romanı qəhrəmanın dilindən
anladarsınızsa, məsliyyətin bir qismi sizdən ziyadə qəhrəmanın vəzifəsinə
çevrilər(1,18).
Türk ədəbiyyatının davamlı və məhsuldar yazıçılarından biri olan
R.N.Güntəkin ilk romanlarını Birinci Dünya müharibəsi illərində yazmışdır.
Yaşadığı dövrün insan mənzərələrini, sosial-psixoloji quruluşunu əsərlərində
əks etdirməyə çalışmışdır. Fəzilət, təvazökarlıq, paylaşma prinsiplərini ön
plana çıxararaq Anadolu insanına öz özünü sevməyi öyrətdi. Əzilmiş, geri
qalmış, cahil kəndlini ən sevimli halı ilə əsərlərinə mövzu etdi. Rəşad
Nurinin bir sıra romanlarında baş qəhrəmanlar ya Anadoluya sürgün
olunmuş, ya da Anadoluda özünü sanki “sürgün” hiss edən şəkildə qarşımıza
çıxır. Yaşadığı sevgi acısını unutmaq məqsədi ilə Anadoluya qaçan Fəridə
(Çalı quşu), İstanbulda iş tapa bilmədiyi üçün Gəmlikdə maliyyə məmurluğuna məhkum olan Şərəf (Gizli əl), oğru damğası səbəbi ilə ancaq Anadoluda işləyə bilən İffət (Damğa), üzü qüsurlu olduğu üçün kütlədən kənarlaşan Süleyman (Xarabaların çiçəyi), şöhrəti yavaş-yavaş azalmağa başlayanda doğub böyüdüyü yerlər üçün darıxmağa başlayan bəstəkar Hüseyn
Kənan (Dodaqdan qəlbə), atasının məcburiyyəti ilə Anadolu həyatına məh448
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kum olan Züleyxa (Köhnə xəstəlik), xəstəliyinə görə Anadoluya sığınan
Nəzmi (Axşam günəşi), İstanbuldan Milasa sürgün edilən Kamal Murad
(Atəş gecəsi) Anadoluya olan yad münasibətlərini ilk başdan hiss etdirirlər,
buranın mühitinə, insanlarına alışmaq onlara çətin gəlir. Ümumilikdə, Rəşat
Nurinin qəhrəmanları İstanbulda doğulub böyümüş, bəziləri Avropa görmüş,
bir-iki əcnəbi dil bilən, ancaq müəyyən səbəblər nəticəsində, məcburən Anadoluya üz tutan insanlardır. Anadolu sanki onların yaşamaq məcburiyyətində
qaldıqları bir sürgün məkanıdır. Amma eyni zamanda Anadolu Rəşad Nurinin
qəhrəmanları üçün bir sınaqdır, imtahandır, bu mühitin özünəməxsus çətinlikləri
qarşısında sınmamaq, ayaqda qalmaq və möhkəm iradə nümayiş etdirmək. Ədib
sanki qəsdən, şüurlu şəkildə öz qəhrəmanını şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzdirir,
müxtəlif problemlərlə qarşılaşdırır, ağır sınaqlar qarşısında qoyur və bununla
qəhrəmanını yetkinləşdirir, mətinləşdirir, Belə durumlarda insan xarakterində özünə bəlli olmayan cəhətlər kəşf edir, özünü dərk edə bilir, nə istədiyini
anlaya bilir və müstəqil olaraq həyat yolunu seçir. Rəşad Nurinin ilk qələm
təcrübəsi 1920-ci ildə yazdığı “Gizli əl” romanı olsa da, ona ədəbi şöhrət
gətirən romanı 1922-ci ildə yazdığı “Çalı quşu” romanıdır. Bu roman eyni
zamanda türk ədəbiyyatında Anadoluya açılan geniş bir pəncərədir, çünki
müəllif ilk dəfə olaraq bu əsərində Anadolu mühitini çox geniş şəkildə təsvir
etmiş, Anadolu insanının hərtərəfli portretini yaratmış, Anadolunun təbiəti
ilə insanın ruh aləmi, psixoloji vəziyyəti arasında maraqlı bir kontrast
yaratmışdır. Tədqiqatçı Tanpınar “Reşat Nuri ve eserleri” başlıqlı yazısında
“Çalı quşu”nun yazıçı üzərindəki təsirini bu sözlərlə ifadə etmişdir: “Rəşadın
əsəri bu günümüzə bir yığın yalnış anlamanın arasından gəldi. Bu romanın
qazandığı şöhrət xalqın bütün təbəqələrini sarmışdır və bizi onun sentimental
havası içində görməyə alışdırmışdır. Doğrusunu desək, Rəşad Nurinin özü
də bu ilk şöhrətin havasından bə birdən birə gələn oxucu kütləsinin sevgi
təzyiqindən tamamilə qurtula bilmədi və “Çalı quşu”nu romandan romana,
parça-parça olsa belə davam etdirdi (2, 441). Rəşad Nuri Güntəkin böyük
ustalıqla qələmə aldığı “Çalıquşu” romanı ilə özünün ədəbi taleyinin pik
zirvəsinə çatmış və “bu roman demək olar ki, ədəbi taleyini həll etmişdir.
Müəllif romanın qəhrəmanı Fəridəni - Çalıquşunu şəhər həyatından ayıraraq,
Türkiyənin ən ucqar kəndlərinə qədər qarış-qarış gəzdirir, müxtəlif
təbəqələrə məxsus insanların riyakar və səmimi, bürokrat və xeyirxah, ağır
güzəran və təmtəraqlı həyat sürən insanlarla qarşı-qarşıya qoyur.
Anadolunun baxımsızlığı, yoxsulluğu, geriliyi, yerli əhalinin inanclara
bağlılığı kimi sosial problemlərlə iş və məslək həyatına yenicə atılan
Fəridənin sıxıntıları qarşılaşdırılır. Rəşad Nurinin öncə “İstanbul qızı” adı ilə
dörd pərdəlik pyes halında olan və sonradan romana çevirdiyi bu əsərini
yazmağında məqsəd bir gənc qızda bir az təhsil, bir az nəşə, xəfiflik və
sərbəstliyin elə də qorxulu bir şey olmadığını və zamanı gəlincə həyatın
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müşkül vaxtlarında özlərinin ayaqları üzərində dayana biləcəklərini sübut
etmək idi. Çünki həmin ərəfələr gənc qızlarda nəşə və sərbəstlik yaxşı əlamət
sayılmazdı. Rəşad Nuri Güntəkin kövrək qəlbli, ürkək baxışlı, cılız, təcrübəsiz bir gənc qızı Fəridənin obrazında qəhrəmanlara məxsus ən ali
xüsusiyyətləri cəmləyə bilmişdir. Əsər boyu Fəridə işini sevən, maarifçi,
məsuliyyətli bir müəllim, çətinliklərdən qorxmayaraq ən uzaq yerlərdə işləməyə razı olan vətənpərvər-müəllim, insanlara qarşı mərhəmətli, şagirdlərinə
qarşı şəfqətli, zərif bir ürəyə sahib olan, sevgisi yolunda hər cür əzabəziyyətə qatlaşan, dilində nifrət etdiyini söyləsə də, qəlbinin dərinliyində
Kamrana olan sevgisinə sadiq qalan ləyaqətli qadın obrazı kimi qarşımıza
çıxır. Bu obrazın timsalında Rəşad Nuri Türk romanının ən ideal qəhrəmanını yaratmışdır.
“Həyatım boyu oxucu üçün tək sətir yazmadım. Çox böyük ehtimal ki,
öz zövqüm üçün yazdım və fikrimcə romançı insanın iç-üzünü görməyə,
həyatın iç-üzünü ağlamağa məcburdur” (3,10). R.N.Güntəkinin romanlarında
böyük bir həyat gerçəyi vardır. Nə dövrün çətinlikləri, ölüm və itkinlik qorxusu,
ətraf insanların və cəmiyyətin basqısı R.N.Güntəkin qəhrəmanlarının gözünü
qorxutmağa, həyat amalına və mübarizəsinə maneçilik etməyə, onların qarşısını
kəsməyə, “mən”ini sındırmağa qadir deyildir. Biz bu xarakterik xüsusiyyətləri
ədibin müəllim obrazlarının simasında görürük. Rəşad Nuri bəzi romanlarını
tamamən təhsilə və Anadolunun aydınlanmasına həsr etmişdir. Cəmiyyətin
təhsillə irəli gedəcəyinə inanan yazıçı, ideal müəllim obrazları yaradaraq milli
ədəbiyyatın düsturlarından olan “məktəbdən məmləkətə” şüarına sadiq qalır.
“Çalı quşu” romanında Fəridə, “Yaşıl gecə” romanında Əli Şahin, “Acımaq”
romanında Zəhra, “Qan davası” romanında Ömər maarifçi-müəllim obrazlarıdır.
Müxtəlif zamanlarda həm müəllim, həm müdir, həm müfəttiş vəzifələrində
fəaliyyət göstərən Rəşad Nuri romanlarında müəllim obrazına bir başqa özəl
yanaşmış, müəllimliyi uca tutmuş, müəllim qəhrəmanlarını sanki ideallaşdırmışdır. Amma xarakter etibarilə, ədibə görə müəllim də bir insandır, onun
da müsbət məziyyətləri və zəif tərəfləri vardır, ailə, çevrə daxilində
problemləri vardır, müəllim də sevər, sevilər, iztirab çəkər, nifrət edər, ya
nifrət edilər, bacarıqlıdır, ya bacarıqsızdır, həyatının müəyyən mərhələlərində yüksələr, yaxud enmə nöqtəsini yaşayar, yəni bir insana məsləyindən
öncə insan kimi yanaşmaq lazımdır. “Çalı quşu”nun qəhrəmanı Fəridə bütün
sevimliliyi, sağlam xarakteri, möhkəm iradəsi, sədaqəti, eşq və duyğu
zənginliyi ilə oxucuya təqdim edilir. Müəllif fərdi özəlliklərlə kifayətlənmir,
həm də bir müəllim olaraq qəhrəmanını bizə təqdim edir. Bir tük qızı
təsadüflər nəticəsində də olsa ucqar bir Anadolu kəndi olan Zeynilərdə
müəllimlik edir və geriliyinş səfalətin, cəhalətin qaraltdığı ruhları öz ruhunun
və zəkasının nuru ilə işıqlandırır. Ədib “Yaşıl gecə” romanının qəhrəmanı
Əli Şahini-idealist Cümhuriyyət müəllimini öz istəyi ilə Anadolunun bir
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kəndinə gətirərək buradakı dini yaşam tərzinə qarşı mübarizəsini əks
etdirmişdir, köhnə ilə yenilik, “mədrəsə-məktəb” qarşı-qarşıya qoyulmuşdur.
Əli Şahinin dilində söylənilən bu fikirlər düşdüyü mühitin acınacaqlı vəziyyətini aşkara çıxardır: “Mədrəsələrin yaşıl gecəsi yalnız öz işlərini qaranlığa
boğmaqla qalmamış, məmləkətin hər yanına yayılmış, hər bucağını ələ keçirmişdir. Bunun başqa cür olmasına imkan da yoxdur. Ağıllara, vicdanlara
indiyə qədər ancaq bu mədrəsədə yetişənlər rəhbərlik edirdi. Bu adamlar
məmləkətə qaranlıqdan başqa nə götürə bilərdilər ki?” (4, 43) Hər kəs
İstanbulda bir vəzifə istəyərkən Əli Şahin maarif şöbəsinə gedərək öz istəyi
ilə Anadolunun kəndlərindən birində işləmək istədiyini bildirir. Anadoluya
gəldiyində cahillik və səfalətin əsir aldığı kəndlilərlə qarşılaşır. Uzun illər
mədrəsə təhsili görən, bu mühitdə yetişən, sonra mədrəsə sarıqlılarının əsl içüzünü görən Şahin üçün məmləkəti yalnız “yeni məktəb”, yeni təhsil, yeni
biliklər xilas edə bilər. “Çalı quşu” nun baş qəhrəmanı Fəridə kimi Şahin də
Türkiyənin təhsil mübarizəsində hər cür sıxıntılara qatlanıb sinə gərən
idealist biridir. Amma Əli Şahin kişi olmanın üstünlüyü baxımından daha
qüvvətli və daha mübarizdir.
Rəşad Nurinin romanlarında yardımsevərlik, fədakarlıq, çalışqanlılıq,
sevgi və mərhəmət, əzm və qərarlılıq “fərdlərdə gerçəkləşməsi istənilən
davranışlar” olaraq qarşımıza çıxır. Yazıçı sevgi və acıma duyğusunun
vacibliyini göstərmək üçün adətən qəhrəmanlarını ailə sevgisindən məhrum
buraxır, qəhrəmanların bir qismi kiçik yaşda ata və ya anasız buraxılır, bu
səbəbdən onların çoxu sevmə və sevilmə ehyiyacı ilə doludur. “Acımaq”
romanının qəhrəmanı Zəhra kiçik yaşlarda ailəsində yaşadığı sıxıntılar və
gördüyü pis rəftarlardan dolayı içində mərhəmət duyğusu olmayan bir müəllimdir. Yaşadığı qəsəbədə sayılıb seçilən, sevilən biridir. İşində məsuliyyətli,
yeni təhsilin bütün şərtlərini yerinə yetirən, dəqiq, tələbələrlə bir-bir maraqlanan müəllim tipidir. Ancaq şagirdlərin etdiyi səhfləri bağışlamaz, qatı,
sərt rəftar göstərər və daxilində mərhəmət, rəhm duyğusu hiss etməz. İnsanı
insan edən ən böyük məfhum mərhəmət hissinin varlığıdır. Rəşat Nuri acıma
duyğusunun önəmli olmasını “Acımaq, mən insan ruhlarındakı dərinliyin
ancaq onunla ölçülə biləcəyinə qaneyəm”(5,9) sözləri ilə ortaya qoyur. Özü
uzun illər müəllimlik edən Rəşad Nuri, təhsildə sevgi və mərhəmət
duyğularının vacibliyinin fərqində olduğu üçün bunu Zəhra kimi hərtərəfli
mükəmməl, amma içində sevgi əksikliyi yaşayan bir qəhrəman üzərində
oxucuya çatdırır.
“Qan davası” romanının baş qəhrəmanı Ömərdə nə Fəridənin idealizmi, nə Əli Şahinin qatı və uzlaşmaz inqilabçılığı, nə də Zəhranın şəxsi ailə
faciəsindən doğan mərhəmətsizliyi vardır. Qurtuluş Müharibəsi illərində
küçə uşağı olaraq böyüyən işğallar üzündən diyar-diyar gəzənvə ən sonda
Uşaq Əsirgəmə Qurumunda böyüyən, oxuyub müəllim olan, müəllimlik
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edərkən cəbhəyə alınan və həyatının böyük hissəsini cəbhələrdə keçirən
Ömər bir şeyi çox gözəl bilir: Bir şeyə nail olmaq istəyirsənsə başlanğıcda
zor tətbiq etmədən, çox dərinə getmədən şərtləri qəbul etmək...Sonra iradə
ilə, cəsarətlə, inamla hədəfə doğru addımlamaq. Ömər ruhları və beyinləri
dəyişdirmədən yenilik edilməyəcəyini, inqilabın bir gündə baş tuta bilməyəcəyini, dövlətin zoru, yaxud şəhərli məntiqi ilə əsrlər boyu sürən kənd
məsələlərinin həll edilməyəcəyini yaxşı bilirdi. Müəllif qəhrəmanını çox
güclü xarakterə malik biri kimi oxucuya təqdim edir: “Mən heç bir zaman
heç bir kimsəsi olmamış və qüvvəti belə öz yalnızlığımda tapmış bir
insanam.”(6,19) Bu müəllim kiçik yaşlarından ən çətin şərtlər içində ələnəələnə qüvvət iradəsinə sahib olmuşdur. Onun savaş və ölüm qarşısında
qorxmayan, hətta çətinə düşdükcə bərkiyən bu iradə ilə qələbə çalmayacağı
heç bir şey yoxdur. Müəllif xüsusi olaraq nəyi nəzərə çatdırmaq istəyir? Hər
baxımdan geri qalmış bölgələrdə müəllimlik edənlər üçün müvəffəqiyyətin
bu təməl ünsürürnə mütləq sahib olmaq lazımdır: iradə və ona dayanan
mübarizə əzmi. Ən böyük idealları, ən gerçəkçi, ən çətin həqiqətlərlə
boğuşmasını bilən insanlar yaradır. Müəllim Öməri ideal adam edən cəhət
bir az da ondakı gerçəkçilikdir.
R.N.Güntəkin yaradıcılığının şah əsəri, lirik-psixoloji əsasda yazılmış
“Dodaqdan qəlbə romanıdır. Müəllif əsas qəhrəmanları vasitəsilə - Lamiə və
Kənanın timsalında, bir-birlərinə olan münasibətlərində sevgi və məhəbbət
yolunun məşəqqətlərini, saf sevginin əyilməzliyini, təmiz sevginin əyləncə
ilə tam yadlığını, şəhvətdən uzaq olduğunu, bir anlıq hisslərlə düz
gəlmədiyini, nəhayət saf sevginin məğrurluğunu, paklığını, onu özündə
gəzdirməyi və qorumağı bacaran qəhrəmanı Lamiənin isə mənəvi-əxlaqi
saflığına sadiqliyini, çətin və qarışıq həyat yolunda, ömür karvanında daha
düzgün qərar vermək iradəsini, bütövlüyünü, sarsıntılar və od-alovlar içindən
çıxaraq həyatın, saf sevgi ilə yaşamağın gözəlliyini, ailə dəyərlərinə
hörmətlə yanaşmağın vacibliyini və mütləqliyini, öz ailəsini, sevgisini səmimi hisslərlə dəyərləndirməyi, qorumağı, lazım gəldikdə bütün bunların
naminə nəisə qurban verməyi bacarmağı aşılayır, təbliğ edir, milyonların
diqqətinə çatdırır. Qarşılıq gözləmədən bəslənən gerçək sevginin təsvir
edildiyi bu romanda əsas mövzunu tədqiqatçı Taylan Altuğ “itirilmiş saf
sevginin dərin ölçülərini ehtiva edən, təvazökar, incə cizgilərlə hörülmüş
duyğusal dəyər dünyasına yenidən dönmə arxasındakı ümidsiz səy” kimi
nəzərə çatdırır (7,19-20). Əsərin baş qəhrəmanı bəstəkar Hüseyn Kənan
həssas təbiətli, istedadli biridir, uşaq yaşlarından atasız böyümüşdür.
Xarakter etibariə qapalı, öz aləmi, öz xəyalları, düşüncələri içərisində
yaşayan biri olmuşdur. Yeniyetmə yaşlarında bir qıza aşiq olur, utancaq biri
olduğu üçün sevgisini gizlədir və qəlbində dəfn edir, o gündən etibarən sevgiyə
olan inamını itirir və “ sevgi bir əyləncədir ki, onun dodaqlardan qəlbə enməməsi
452

Filologiya məsələləri, №4, 2017

lazım” fəlsəfəsi ilə yaşayır. Lamiyə ilk Kənanın kamanından qopan həzin
musiqiyə vurulur, aralarında qısa müddətli ünsiyyətlər yaranır və Lamiyə getgedə Kənana bütün varlığı ilə aşiq olur. Nakam bir sevgi hekayəsi olsa da, biz
romanda esl sevginin nələrə qadir olduğunun şahidi oluruq. Lamiyə bu
qarşılıqsız eşq üzündən həyatında davamlı çətinliklərlə, üzüntülərlə
qarşılaşsa da, amma qəlbinin dərinliyində bu sevgi ona mənəvi dayaq, təsəlli
olur, Kənanı bir gün belə olsun unutmur. Məhəbbətini gizli dəfinə kimi
qəlbində saxlayıb dərdini heç kəsə açmayan, saf və təmiz məhəbbətin
qurbanı olan bu məsum qız ismətsizlik adı ilə damğalanır, bir çox təhqirlərə,
hücumlara, iftiralara məruz qalır, lakin heç kəsin qarşısında əyilmir,
çətinliklə də olsa şərəf və ləyaqətini qorumağı bacarır. Lamiyə ilə sadəcə
könül əyləndirən və bu saf qızın yaşadığı bədbəxtliklərə bais olan Kənan
sonradan Lamiyəni sevdiyini anlasa da, artıq gec olur, Lamiyə onun sevgisini rədd edir.Artıq gəncliyin təcrübəsizliyindən xilas olan, yaşadıqlarının
təsiri altında yetkinləşən Lamiyə gənc həkim Vədada ərə gedib xoşbəxt olur.
Rəşad Nuri Güntəkinin dəyərli və həcminin az olmasına baxmayaraq
kifayət qədər məzmunlu romanlarından biri də “Yarpaq tökümü”dür. Böyük
ədib bu romanda ortabab, oturuşmuş bir məmur ailəsinin faciəsindən və
cəfalətə uğramasından bəhs edərək, cəmiyyətdə ailənin rolu və əhəmiyyəti,
ailə institutunun dayanıqlığının, möhkəmliliyinin vacibliyini ön plana çəkir.
Məmur Əli Rza bəyin ciddiliyinə, cəmiyyətdəki və işlədiyi yerlərdəki
hörmətinə, izzətinə, nüfuzuna baxmayaraq, o ailənin ətrafında baş verən
davamlı və mürəkkəb hadisələrin fonunda aciz qalır, güvəndiyi hər şeydən,
hətta doğma oğlu Şövkətə olan sonsuz ümid və inamından da olur, ailədə baş
verən hadisələrin cərəyanını nə qədər çabalasa da dəyişə bilmir, kənarda–
işlədiyi yerlərdə namus və qeyrəti qoruyur, bunların təssübünü çəkir, etiraz
əlaməti olaraq işdən gedir, nəticədə ailəsini təhlükəyə atır, ehtiyac
məngənəsinə salır, qızları bu çətinliklərdən baş çıxara bilmir, hərəsi xəzan
yelinə tuş gəlmiş yarpaqlar kimi bir tərəfə səpələnir. Bu romanda baş verən
hadisələr həm öz dövrü üçün, həm də müasir dövrlə olduqca həmahəngdir,
aktualdır, ibrətamizdir, düşündürücüdür, öyrədicidir, eyni zamanda ailənin
idarəedilməsi problemlərini qabardan və bununla bağlı məsələlərə diqqət
yetirməyin vacibliyinə işarə edən ədibin cəmiyyətə və insanlara müraciətidir.
Böyük ədib öz qəhrəmanlarını əvvəlcə saf və qüvvətli bir köklü agacın
üstünə toplasa da, budaqlarına təravət və güc versə də, çox keçmədən bu
ailənin acılıqları və çətinlikləri başlayır, yarpaqlar bir-bir tökülür, səfalət bu
alənin qapısını döymədən içəri soxulur, məcbur qalan ədib öz qəhrəmanlarını
bir-bir qurban verməli olur. Əli Rza bəy bu fikirdədir ki, insan öz təmiz adını
və namusunu qorumağı bacarmalıdır: “Atam həddən artıq namuslu adammış... Atanın uşaqlarına saxlayacağı ən qiymətli miras təmiz bir addır” (8,9)
Bu baxımdan Əli Rza bəy öz təmiz məmur adını qorumağa o qədər aludə
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olur ki, ətrafını bürümüş hiyləgərliklərdən, dövrün acı reallıqlarından baş
çıxarmaqda aciz qalır.
Müasir türk realist ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri
olan R.N.Güntəkinin romanlarında insanın iç dünyasının ən gizli, kimsəyə
bəlli olmayan ən dərin qatlarına baş vurulduğu, onun hiss və həyəcanları,
yaşantıları real, inandırıcı cizgilərlə təqdim olunduğu üçün və ən əsas öz
qəhrəmanlarını mənsub olduğu xalqın içərisindən seçdiyi üçün geniş
kütlələrin diqqət və marağını cəlb etməkdədir.
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Гюнель Зейналлы
Новое дыхание Турецкого романа Решат Нури Гюнтекин
Резюме

Один из основателей турецкой национальной литературы республиканского периода Решат Нури Гюнтекин написал ряд романов и
оставил неизгладимый след в турецкой литературе. Он является автором 19 романов. Один из долговечный и плодовитый автор турецкой
литературы Решат Нури Гюнтекин написал свои первые романы во
время Первой мировой войны. Его произведения сыграл неоценимую
роль в развитии лирико-психологического стиля в турецкой литературе.
В таких романах как “Скрытая рука”, “Королек-птицка певчая”, “Клеймо”, “Из губ в сердце”, “Вечернее солнце”, “Женщина враг”, “Зеленый
ночь”, “Сочувствие”, “Листопад”, “Небо”, “Старая болезнь”, “ Огонь
ночи”, “Мельница” “Тополь ветров”, “Последнее убежище”, “Кровная
месть” он создал панораму Турецкой социальной и политической жиз454
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ни. Человек и общество-ето основной конфликт в его романах который
определяет судьбу персонажей, которые он создал. Романы один из самых мощных представителей современного турецкой литературы
Р.Н.Гюнтекина и в наше время любима и почитаема.
Gunel Zeynalli
The new breath of the Turkish novel Reshat Nuri Guntekin
Summary
One of the founders of the Turkish national literature of the republican
period, Reshat Nuri Gyuntekin wrote a number of novels and left an indelible mark on Turkish literature. He is the author of 19 novels. One of the longlived and prolific author of Turkish literature Reshat Nuri Gyuntekin wrote
his first novels during the First World War. His works played an invaluable
role in the development of lyrical and psychological style in Turkish
literature. In such novels as “The Hidden Hand”, “The Bird Song”, “The
Stamp”, “ From the Lips in the Heart”, “The Evening Sun”, “The Woman's
Enemy”, “Green Night”, “Sympathy”, “Leaf Fall”, "Heaven", "Old Disease",
"Fire of the Night", "Windmill", "Topol winds", "Last refuge", "Blood
revenge" he created a panorama of Turkish social and political life. Man and
society is the main conflict in his novels that determines the fate of the
characters he created. Novels are one of the most powerful representatives of
modern Turkish literature R.N. Guntekina and in our time is loved and
honored.
Rəyçi:

Elman Quliyev
filologiya elmləri doktoru, professor
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XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli dramaturq, hekayə
ustası, xalq müəllimi, maarif və mədəniyyət xadimi kimi özünəməxsus
mövqeyi olan Süleyman Sani Axundovun yaradıcılığının mühüm bir qolunu
uşaq əsərləri tutur. Uşaq ədəbiyyatımızın təşəkkülü və inkişafında böyük
xidmətləri olan ədibin dövrün tələblərinə cavab verən yeni məzmunlu uşaq
əsərlərində ilk növbədə humanist yanaşma, sağlam məfkurə, bədii
sənətkarlıq diqqəti cəlb edir.
Ədibin uşaq ədəbiyyatına gəlişi təsadüfi deyildi. 1906-cı ildə xalq
mənafeyini, vətəndaşlıq borcunu, ictimai idealları hər şeydən uca tutan
S.S.Axundov «Münsiflər məzhəkhalı» adlı məqaləsində böyük narahatlıq və
təəssüf hissi ilə yazırdı ki, uşaqlarımızı oxutmağa kitablarımız yoxdur. Bakı
rus və müsəlman məktəblərinin müəllimləri axırıncı ictimailərində məktəblərimiz üçün təşkil etdikləri təzə proqramı müzakirə edən vaxt belə qərar
qoydular ki, bu proqram üzrə təzə kitab hazırlasınlar. İndi onlar hazır olub
meydana çıxanda hansı pul ilə çap olunacaqdır? Müəlliflərin, müəllimlərin
pulu ilə? Böylə biliriz ki, heç birinin qüvvəsi çatmasın. Pəs nə etmək? Yenə
də mi qışqırmalı ki, ay aman, kitablarımız yoxdur? Qışqırmaqdan bir şey
çıxmaz. Lazımdır ki, bu barədə bir çarə tapmaq…»[4 ]
Məktəblərdə təlim-tərbiyə işinə mane olan bu problemi qismən də
olsa, aradan qaldırmaq üçün uşaq əsərləri yazan S.S.Axundovun uşaq
mütaliəsinə daxil olan əsərlərini iki qismə bölmək olar: Yaşlılar üçün
yazılmış, lakin gənc nəslin tərlim-tətbiyəsi baxımından əhəmiyyətli olan
uşaq mütaliəsi nümunəдəri və bilavasitə uşaqlara ünvanlanmış bədii əsərlər.
O, 1911-ci ildə Bakıda nəşrə başlayan «Məktəb» məcmuəsində «Qorxulu
nağıllar» (1912-1914) sərlövhəsi altında uşaq taleyinə, uşaq psixologiyasına
dərin bələdliklə yazılmış «Əhməd və Məleykə», «Abbas və Zeynəb»,
«Nurəddin», «Qaraca qız», «Əşrəf» hekayələrini çap etdirmişdir.
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Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına forma, məzmun və üslub etibarılə
yenilik gətirən, yazıçının yaradıcılığında önəmli yer tutan «Qorxulu nağıllar»
hekayələr silsiləsində müəllifin ağır keçən uşaqlıq illərinin, eləcə də
müəllimlik fəaliyyətinin təsiri aydın duyulmaqdadır. S.Vurğun “Balalarımız
üçün gözəl əsərlər yaradaq” adlı məqaləsində uşaq ədəbiyyatına ciddi
münasibətin, uşaq psixologiyasını nəzərə almağın zəruriliyinə cəlb edərək
yazırdı: «Uşaq insandır! Onun sadə görünən oynaq, daim xoşbəxt və azad
təbiətində böyük insanların bütün xassələri mövcuddur.
Düşünmək, duymaq, sevmək, küsüb-incimək, ağlamaq, gülmək, qəzəblənmək, xatırlamaq, xəyala dalmaq, ümid və arzulara bağlanmaq, yaxşılıq,
hörmət, bütün insan xassələri uşaqlıq aləmində mövcuddur. Demək istəyirəm
ki, biz uşaqla danışdığımız zaman – insanla danışdığımızı, uşaq üçün
yazdığımız zaman – insan üçün yazdığımızı unutmamalıyıq».( 8, s.36)
Silsiləyə daxil olan hekayələrin nağıllar kimi təqdimi rəmzi məna
daşıyır. Hadisələr öz övladlarını başına toplayıb ibrətamiz həyat hadisələrindən söz açan atanın dili ilə nağıl edilir. Hekayələrin dili, üslubu xalq
nağıllarına xas olan bədiiliyi, ifadəliliyi, canlı xalq dilinə yaxınlığı ilə seçilir.
Təsadüfi deyil ki, Hacı Səməd silsiləyə daxil olan ilk əsəri – “Əhməd və
Məleykə” hekayəsini nağıllar üçün səciyyəvi olan “biri vardı, biri yoxdu”
sözləri ilə başlayır: “Qızım, biri vardı, biri yoxdu, şimal-şərqdə, meşə içində,
çay kənarında Tatarcıq adında bir kənd vardı. Bu kəndin əhli əkinçilik və
çarvadarlıqla güzəran edərdi. Qızım, həmin nağıl olunan kənddə Nurəddin
adında bir kişi vardı. Bu Nurəddinin on yaşında Əhməd adlı bir oğlu, altı
yaşında Məleykə adlı bir qızı və Xədicə adında bir arvadı vardı.”
Eyni zamanda bütün hekayələrdə nağıla xas olan mühüm cəhət –
həyatda xeyirlə şərin mübarizəsi motivləri əsas yer tutur. Nağılların uşaq
qəhrəmanları kimi bu əsərlərdəki uşaqlar da həyatda çətinliklərlə, şəri təmsil
edən qüvvələrlə qarşılaşır, çətin sınaqlara məruz qalırlar.
Hekayələr silsiləsindəki “qorxu” sözü ədalətsizlik mühitinin uşaq
həyatına gətirdiyi təhlükələrə işarə idi. Hekayələrin qəhrəmanları qorxulu
insanlar və hadisələrlə qarşılaşır, lakin qaranlıq mühitin təsiri onların saf hiss
və duyğularını, insana inamını sarsıtmır. Əlbəttə, müəllifin niyyəti kiçik
oxucuda həyatın sərt üzü qarşısında qorxu hissi yaratmaq yox, humanist
hislər aşılamaq, şərə, ədalətsizliyə nifrət oyatmaq olmuşdur.
B.Həsənlinin fikrincə, yazıçının qorxulu nağıllar adlandırdığı bu
hekayələrdə başlıca niyyət oxucularda həyatın ağrı-acıları, işıqlı və qaranlıq
cəhətləri barədə düzgün təsəvvür yaratmaqdır. “«Qorxulu nağıllar» uşaqlara
belə bir həqiqəti başa salır ki, həyatda xeyirxah, alicənab, mərd insanlar
olduğu kimi, ədalətsiz, şər xislətli, vicdansız insanlar da vardır. Həyat
həqiqətlərinin uşaq psixologiyasına, qavramasına uyğun bir tərzdə bədii əksi
oxucunun hiss və duyğularına təsir edir, onu düşündürür, düzgün mənəvi
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mövqe tutmağa sövq edir. Hekayələrdə yazıçı uşaq marağını nəzərə almış,
əsərin süjet xəttinin, təsvir edilən hadisələrin maraqlı, cəlbedici olmasına
xüsusi diqqət yetirmişdir. İnsan xarakterləri, obrazların daxili aləmi, bədii
portreti, duyğu və düşüncələri elə sənətkarlıqla əks etdirilmişdir ki, oxucu
hadisələrin həqiqətən də baş verdiyinə inanır, həyəcanlanır, qəhrəmanların
taleyinə biganə qala bilmir.”(3, s.214-215)
N.Vəlixanov bu məsələyə münasibət bildirərək yazır ki, “Qorxulu
nağıllar”ın realizmi və müasir əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq bir mühüm
məsələni də aydınlaşdırmaq vacibdir. Nə üçün ədib bu hekayələri “Qorxulu
nağıllar” adlandırmışdır? Burada qorxulu epizodlar, qorxu hissi nə kimi qayə
daşıyır? Bu əsərlərin ədəbi-ictimai problematikasını, ədibin həyat hadisələrinə yanaşma üsulunu, eləcə də hekayələrin ideya-estetik istiqamətini
ardıcıl müşahidə etdikdə məlum olur ki, qorxu hissi burada yşaqlara həyatı
az-çox həərtərəfli öyrətmək səyi ilə bağlıdır.i nsan sövq-təbiilərindən olan
qorxu hissi burada iztirabları törədən real səbəblərin dərkinə, fərdiyyətçilik,
acgözlük, qəddarlıq, xudbinlik və sair rəzil sifətləri tanıtdırıb onların insana,
ictimai tərəqqiyə vurduğu zərəri görməyə, şərə nifrət doğurmağa, uşaqları
doğru yola çağırmağa xidmət edir... Süleyman Sani qorxulu epizodlar təsvir
edərkən uşaqlara doğruucul, xeyirxah, bilikli, mərd, cəsarətlim olmaq kimi
nəcib insani sifətlər aşılamaq qayğısına qalır. “Qorxulu nağıllar”da Hacı
Səmədin söylədiyi nağıllar ədibin təbliğ etmək istədiyi əxlaqi-tərbiyəvi
ideyaların bədii təcəssümüdür. Hacı Səmədin dili ilə təsvir edilən rəngarəng,
maraqlı epizodlarda oxucu həyatın enişli-yoxuşlu, müxtəlif xarakterli(mərhəmətli, mərhəmətsiz, ədalətli, ədalətsiz və s.) adamlara rast gəlir. (7,s.8-9 )
«Əhməd və Məleykə», «Abbas və Zeynəb» adlı kiçik həcmli
hekayələrdə uşaqların düşdüyü çətin durumdan söz açılır. Əkinçiliklə ailəsini
güc-bəla dolandıran Nurəddinin quraqlıq ucbatından kənddə aclıq başladığı
bir vaxtda “atı ilə şəhərə kirayəçiliyə” gedərkən atlı-arabalı dərəyə uçub
ölməsi xəbəri arvadı Xədicəni, övladları Əhməd və Məleykəni faciəli
vəziyyətə salır. Əsərdə bu səhnə təsirli bir dillə təsvir edilir: “Uşaqlar...
acdır. Çörək üçün hansı qonşuya getdisə əliboş qayıtdı, çünki hamı bunların
günündə idi. Acından zavallı uşaqlar taqət və gücdən düşmüşdülər. Yazıq
Xədicə hər yerdən ümidi kəsilmiş, dizlərini qucaqlayıb bir küncdə mumiya
kimi oturmuşdu. Gizlin ağlamaqdan gözlərinin yaşı da qurumuşdu.”
Göründüyü kimi, hamı fəlakətli durumdadır, Əhmədgilin yaşadığı kəndin
əhalisi aclıq çəkir. Xədicə ananın «çörək üçün hansı qonşuya getdisə, əliboş
qayıtmasının, hamının bunların günündə olmasının təsvirindən aydın olur ki,
yazıçı bir ailənin faciəsini o dövrdə Azərbaycan kəndlisinin məhrumiyyətlərlə dolu vəziyyəti ilə vəhdətdə qələmə alır.
Qarlı, çovğunlu gecədə acından ağlayıb yata bilməyən uşaqlara
təskinlik vermək üçün əlacsız qalan ananın yalana əl ataraq mələk bacamız458
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dan çörək atacaq deməsi də əsərdəki nağıl elementlərindən biri kimi diqqəti
cəlb edir. Nağıllardakı kimi möcüzə baş verir. Səyyah Cəmaləddinin xeyirxahlığı ailəni aclığın girdabından, faciəli sonluqdan xilas edir. Bir ailənin
ümid çırağına çevrilən səyyah Cəmaləddinin yazdığı məktub oxucunu
həyatda humanizmin, xeyirxahlığın itmədiyinə inam oyadır: “"Qızım
Məleykə, mən bir qoca səyyaham. Yolda evinizin yanında faytonumun çarxı
oxdan çıxdı, onu salıncan mən istədim ki, sizdə bir az qızınıb, rahat olam.
Qapıya gəldikdə anan dediyi sözləri eşitdim. Geri qayıdıb bu şeyləri və pulu
sənin üçün hazır etdim və təzədən gəlib bacanızdan atdım. Yaşa, qızım, yaşa,
mən qoca babanı da yaddan çıxartma. Xüdahafiz. Səyyah Cəmaləddin". Bu
sözlərlə yazıçı təmənnasız yardımı, insanpərvərliyi, xeyirxahlığı, mərhəməti
milli-mənəvi dəyər kimi təqdim edərək oxucunu təsvir edilən hadisədən ibrət
almağa səsləyir.
«Əhməd və Məleykə» hekayəsi yoxsulluq girdabında çapalayan
ailənin xilasını əks etdirən nikbin sonluqla bitsə də, aydın məsələdir ki,
xeyirxah səyyah Cəmaləddin yalnız bir yoxsul, kimsəsiz ailəyə kömək edə
bilər. Məhz bu həqiqəti diqqətə çatdıran ədib bir parça çörəyə möhtac olan
başqa yoxsul ailələrin də aclıq keçirdiyindən, fəlakətə düçar olduğundan
ürək ağrısı ilə söz açır.
«Abbas və Zeynəb» hekayəsində təsvir olunan əhvalat da maarifçirealist sənətkarın cəmiyyətdə hökm sürən yazılmış və yazılmamış qanunlarla
bağlı düşüncələrini, zərərli adət-ənənələrlə bağlı oxucuya çatdırmaq istədiyi
qənaətləri əks etdirir. Qan düşmənçiliyi, nəsillər arasında sonu görünməyən
ədavət, kin-küdurətin törətdiyi dəhşətlər iki günahsız uşağın Abbas və
Zeynəbin faciəli taleyi timsalında əks etdirilir.Hekayədəki faciəli hadisələr
təbiətin gözəl çağında – bahar fəslində baş verir: “Getdikcə dan yerinin
qızartısı artırdı. Dərələrdən və çaylardan duman qalxırdı. Günəş dağın
dalından ahəstə-ahəstə çıxırdı. Hələ özü görünmüşdü. Amma şəfəqi,
qarşıdakı uca dağın başına düşmüşdü. Sonra yavaş-yavaş qalxıb dağın
dalından göründü və ruh verən qızıl zərrələrini aləmə dağıdıb cümlə
yatmışları oyatdı.
Çəmənlərdə, seyrəngahlarda, çiçəklər qönçələrində gizlənmiş pərvanələri və anlarıoyatdı. Quşların cəh-cəhi havaya ucaldı. Bunların xoş avazları
cütcünü şura gətirdi.
O da ahəstə-ahəstə cütünü sürüb öz nəğməsini oxudu. Dağ döşündə
sürüsünüotaran çoban da bayatı nəğməsini tütəyində ucaltdı.”
Hekayədə təsvir edilən sonrakı qanlı hadisər təbiətin gözəlliyi fonunda
daha faciəli mahiyyət kəsb edir. Atadan yetim qalmış Abbas və Zeynəbin quru
daxmadan başqa heç nəyi yoxdur:” Ancaq anaları Fatma cəhrəçilik edib bir növ
gündəlik çörəyini qazanırdı. Uşaqlar kiçik olduqlarından analarına bir o qədər
köməkləri çatmırdı. Abbasın on yaşı, Zeynəbin yeddi yaşı vardı. Abbas
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ancaq bu ildən hər gün meşəyə odun qırmağa gedirdi və qırdığı odunu
şələləyib, bazarda dükançılara bir az pula satırdı. İki gün bundan qabaq
Abbas odun ilə bərabər bir dəstə qulançar da yığıb bazara gətirmişdi və onu
bir şahı pula satıb anasına vermişdi.“
Ananın son ümidi olan uşaqlar qardaşının intiqamını günahsız kənd
camaatından alan quldur Səfərin qurbanına çevrilir. Onların gül-çiçəyə
bürünmüş dağ döşündə qətlə yetirilməsi təbiətin gözəlliyi ilə təzad təşkil
edir. Abbas və Zeynəbin ölümünü, həyatda hər şeydən məhrum olmuş Fatma
ananın talesizliyini yazıçı böyük sənətkrlıqla əks etdirməyə müvəffəq
olmuşdur: “Gecədən xeyli keçmiş bir arvad dağları, daşları, meşələri
axtarırdı. Bu arvad Fatma və axtardığı da iki balası idi.
- Zeynəb, Abbas, gözəl balalarını, yetim balalarım, haradasınız, səs
verin!.. - deyə Fatma nalə edirdi. Lakin çəmən üstündə, lalələr arasında
qucaq-qucağa verib qanlarına qəltan olmuş Zeynəb və Abbas - bu iki
məsum, anaları Fatmanın naləsini eşitmirdilər.
Hekayədə yalnız Qayadibi kəndinin günahsız camaatı, Aslan və
Zeynəb deyil, təbiət də insan vəhşiliyinin qurbanına çevrilir. Gülləbaran
olunan təbiətin gözəlliyi daha gözə görünmür, , heyvanlar, quşlar quldur
Səfərin «vəhşi hərəkətlərindən el xofa düşmüşdülər ki, hələ cürət edib
yuvalarından çıxa bilmirdilər».
“Nurəddin” hekayəsi də silsilədəki xoşbəxt sonluqla bitən əsərlərdəndir. Ailə tərbiyəsi anası Həlimənin yaratdığı mehribanlıq, qayğıkeşlik
mühiti Nurəddinin xasiyyətinə müsbət təsir göstərmiş, onun saf mənəviyyatlı, elmə, biliyə həvəsli uşaq kimi böyüməsinə zəmin yaratmışdır. Lakin
anasının qəfil ölümü ilə Nurəddinin həyatının axarı dəyişir. Atasının yanlış
addımı, yaxşı tanımadığı, “bədxasiyyət” Gülpəri ilə evlənməsindən sonra
Nurəddinin qara günləri başlayır. Öz səhvini dərk edən atası Hacı Nəsirin
ölümü ilə vəziyyət daha da ağırlaşan Nurəddin qarşılaşdığı çətinliklər
qarşısında sarsılmır, Əmiraslanın, Gülpərinin xain niyyətlərindən xəbərdar
olub faciədən qurtula bilir. Əmiraslanın, Gülpərinin simasında yazıçı ailə
tərbiyəsindəki qüsurların insan taleyindəki mənfi rolunu göstərmişdir.
Hekayənin əvvəlində xatırladılan “yaxşılığa yaxşılıq hər
kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir“ atalar sözü gənc oxucunu
hadisələrin axarından düzgün baş çıxarmağa istiqamətləndirir. Rəhim kimi
xeyirxah insanların sayəsində xilas olan Nurəddini həyatda qarşılaşdığı
çətinliklər, gördüyü pisliklər qəddarlaşdırmır, əksinə xeyirxahlığa, mərhəmətə sövq edir.
Əsərin sonunda Gülpərinin öz səhvini başa düşməsi, peşmançılıq
çəkməsi səhnəsinin təsviri ibrətamizdir: “Gülpəri başını aşağı salıb yenə
ağlamağa başladı. Rəhim dedi:
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- Gülpəri, ağlama, sən Hacı Nəsirin arvadı və Nurəddinin analığı olmuşsan.
Bunların xatiri üçün və Nurəddinin özü sənin günahından keçdiyi üçün
burada qalıb rahat olacaqsan.
Sonra üzünü Nurəddinə tərəf tutub dedi:
- Oğlum, indi rahat ola bilərəm, çünki sənə verdiyim tərbiyənin
meyvəsini bu gün gördüm. Mən səni oğulluğa götürməklə böyük bir hünər
etmədim, çünki mən ancaq yaxşılığa yaxşılıq etdim. Bu isə hər kişinin işidir.
Amma sən yamanlığa yaxşılıq etdin. Bu isə ancaq sənin kimi ər kişinin işidır. Bunu deyən Rəhim Nurəddini qucaqlayıb öpdü.”
Bu səhnədə yazıçının humanist həyat mövqeyi, cəmiyyətdə, ailədə
tərbiyə problemlərinə təcrübəli pedaqoq münasibəti öz əksini qabarıq surətdə
tapmışdır.
Ədibin “Qaraca qız” hekayəsi mövzu, problem baxımından uşaq
ədəbiyyatımızda yeni bir hadisə idi. Əsərdə yazıçının uşaq həyatına, taleyinə
həssas münasibəti, həyat həqiqətlərini bədii dillə çatdırmaq məharəti onun
yazıldığı dövrdən bu günədək oxucular tərəfindən sevilməsinə, maraqa
oxunmasına səbəb olmuşdur. Qaraca qızın simasında zəhmətkeş ailəsindən
olan uşağın dolğun, yaddaqalan obrazı yaradılmışdır.
Bu hekayədə də cəmiyyət, mühit, tərbiyə, uşaq taleyi problemi
qoyulur və öz bədii həllini tapır. Əsərdə fərqli təbəqələrin nümayəndəsi olan
iki qızın Ağca xanımın və Qaraca qızın ilk dəfə qarşılaşmasının bədii
təqdimi diqqəti cəlb edir: “Qaraca qız və Ağca xanım nəzərlərini bir-birinə
salıb bir müddət diqqətlə baxışdılar. Bu iki uşağın arasında böyük fərq vardı:
Birinin ata-anası bəyzadə, o birisininki isə yoxsul idi. Biri zəif, zərif, hər bir
işdə özgəyə möhtac olduğu halda, o biri polad kimi sağlam bədənli, az
yaşında çox görmüş, öz zəhmətilə məişət edən bir uşaq idi. Birinin baxışı
sanki özgələri köməyə, o birinin nəzəri isə hamını qovğaya çağırırdı.” Yazıçı
öz qəhrəanlarına bir-birinə zidd olan Ağca və Qaraca dadlarını süçməklə
onların fərqli həyat tərzini diqqətə çatdırır. Lakin zahiri fərqə baxmayaraq,
hadisələrin gedişi bu iki qızcığazın mənən yaxın olduğunu, təbiətindəki
saflığı, səmimiyyəti göstərir.
Pəricahan xanım qızının aşağı təbəqədən olan Tutu ilə ünsiyyətini,
oynamasını öz şəstinə sığışdırmır. Onun tərbiyə üsulu da öz sərtliyi,
qəddarlığı ilə seçilir. Qaraca qızla oynamağın Ağca xanımın tərbiyəsinə pis
təsir göstərəcəyini düşünüb qızını qaranlıq otağa salır. Bir ana kimi
həssaslığını itirərək övladını sərt şəkildə cəzalandırması, acılaması, qadağalar qoyması onun ailədə tərbiyə metodlarından xəbərsizliyini göstərir. O, öz
hərəkətləri, Qaraca qıza münasibəti ilə Ağca xanımın xarakterinə, fiziki
sağlamlığına mənfi təsir göstərdiyini dərk etmir. Bu isə ana ilə qızı
arasındakı səmimiyyət bağlarının qırılmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan
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qızının tərbiyəçisi Mariya İvanovnanın da “tərbiyə metodlatı” müəllifin
qınağına tuş gəlir. Uşaq psixologiyasınını bilməyən, mürəkkəb tərbiyə işini
ancaq uşaq qarşısında tələb qoymaqla məhdudlaşdıran təbiyəçinin simasında
yazıçının adını müəllim, tərbiyəçi qoyub pedaqoji işdən, uşaq psixologiyasından xəbərsiz olanları tənqid etmişdir.
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, hekayənin iki variantı mövcuddur: Birinci
variantda Hüseynqulu ağa və Pəricahan xanım Qaraca qızın fədakarlığından
sarsılır, onun ölümündə özlərini müqəssir sayır, Allaha dua edərək öz günahlarının bağışlanmasını diləyirlər.
Uzun illər ümumtəhsil məktəblərinin”Ədəbiyyat” dərsliklərinə daxil
edilmiş ikinci variantda isə yazıçının 1936-cı ildə əsərlərini nəşrə hazırlayarkən məcburiyyət qarşısında etdiyi dəyişikliklər öz əksini tapmışdır.
Belə ki, 1937-ci ilin repressiya dalğasının yaxınlaşdığını hiss edən sənətkar
özünü labüd təhlükədən qorumaq üçün ixtisar və dəyişikliklər apararaq, varlı
təbəqənin- mülkədarlığın nümayəndəsi olan Hüseynqulu ağa və Pəricahan
xanımı mənfi obraz kimi təqdim etmişdir. Aydın məsələdir ki, sovet rejimi
şəraitində senzura müsbət bəy və xanım obrazları olan əsərin nəşrinə icazə
verməz, müəllif bir çox sənətkarlar kimi siyasi ittihamlara, repressiyaya
məruz qalardı. Əsərin ilk variantı X.Məmmədovun tərtib etdiyi “Hikmət
çələngi” kitabına (Bakı, 1997) daxil edilmişdir.(3, s.221. )
Həmin variantda Ağca xanımı xilas edən Qaraca qızın ölümü səhnəsi
tamamilə fərqli şəkildə təsvir edilir: “Qaraca qız qan ilə dolmuş gözlərini
açdı, axır nəfəsində günəşin şəfəqinə bir müddət baxdı, sonra gülümsündü,
gözlərini yenə yumdu. Qaraca qız öldü!..
- Daxmamın bülbülü uçub getdi, - deyə Piri baba göz yaşı tökdü.
- Xudaya, bu pak ruhun xatirəsinə biz müqəssir valideyni əfv et!- deyə
Hüseynqulu ağa dua etdi.
Bu xəbər bir dəqiqədə ağalığa yayıldı və cümləni qəmgin etdi. Pəricahan
xanım tutduğu əməldən peşman olub qızı ilə bərabər yanğılı- yanğılı
ağlayırdı. Qaraca qızın vəsiyyətini əmələ gətirdilər. Onu göy təpədə dəfn
etdilər. Hüseynqulu ağa Qaraca qızın qəbrinin üstündə böyük bir nişangah
tikdirdi və baş daşının üstündə canını öz dostu Ağca xanımın uğrunda fəda
etdiyini yazdırdı ki, bu böyük fədakarlıq baqi qalsın!”
“Əşrəf” hekayəsinin də mövzusu uşaq həyatından alınmışdır. Bu əsər
də sənətkarın uşaq taleyi, uşaq rərbiyəsi ilə bağlı düşüncələrinin davamıdır.
Əsərin qəhrəmanı Əşrəf gəmiçiliklə məşğul olan Əlimərdanın oğludur.
Yazıçı onun bədii portretini belə tədvir edir: “Əşrəf böyüyüb, yaşı altıya
yaxınlaşdı. Bu, çox gözəl, sağlam və sevimli bir uşaq idi. Nəcibə xanımın
elm tərbiyə verməkdə nə dərəcədə qabilə və ustad bir ana olmağı oğlunun
gözəl hüsnü və əxlaqından görünürdü. Əşrəf izinsiz heç bir şeyə əl vurmazdı,
söyüş kimi fəna xasiyyətlər əsla onda yox idi. Dili qayət şirin idi. Sağ
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yanağında böyük bir xalı var idi; gülən zaman bu xal üzünün çuxuruna
düşüb, ona xeyli məlahət verirdi.”
Atasının ölümündən sonra onun işini davam etdirən, ticarətlə məşğul
olan Əlimərdanın alış-verişdən əl çəkib çox sevdiyi gəmiçiliklə məşğul
olması ailə üçün faciəli hadisələrin bünövrəsini qoyur. Aldadılaraq gəmi ilə
qaçaq mal apapan Əlimərdan tutulub ailəsi ilə sürgün edilir. Xeyirxah bir
insan olan Nikolay İvanoviç adlı bir müəllim və onun nəcib təbiətli arvadı
Sofiya Aleksandrova ata-anasından ayrı düşən Əşrəfə çətin günlərdə dayaq
olur, onu həyat burulğanında məhv olmağa qoymur.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında nəsrin dəyərli nümunələrini yaratmış
S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar” hekayələr silsiləsi bu gün də öz ideyabədii dəyərini saxlamaqda, gənc nəslin mənəvi-estetik tərbiyəsində mühüm
rol oynamaqdadır.
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Б.Алиева
Идейно-художественные особенности цикла рассказов «Страшные
рассказы» С.С.Ахундова
Резюме
В статье анализируется идейно - xудожественные особенности
детских рассказов извесного писателя С.С.Ахундова, написанные в
начале двадцатого века. В этих рассказах прошлая жизнь показана со
всеми противоречиями. Особое внимание уделяется на характеристику
основных героев произведений - детских образов. С.С.Ахундов хорошо
знавший детский мир, детскую психологию сумел ярко и красочно
раскрыть их в своих рассказях. Он знакомить своих читателей
трудностями и превратностями могущими им встретится на жизненном
пути. Эти рассказы помогают воспитывать детях находчивость,
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проницательность и бесстрашие. Отмечается, важность и актуальность
нравственных проблем отраженных в детских рассказах писателя.
«Страшные рассказы» с момента издания завоевали любовь и уважение
всех школьников. И в наши дни рассказы играют важную роль в
нравстственном воспитании учащихся.
B.Alieva
Ideological and artistic features of the series of stories "Scary stories"
by S.S. Akhundov
Sammary
The article analyzes the ideological and artistic features of the children 's
stories of the famous writer SS Akhundov, written in the early twentieth
century. In these stories, past life is shown with all the contradictions.
Particular attention is paid to characterization of the main characters of
works - children's images. S.Akhundov who knew the children's world well,
children's psychology was able to reveal them brightly and colorfully in his
stories. He acquainted his readers with difficulties and vicissitudes that can
meet them on the path of life. These stories help bring up children
resourcefulness, insight and fearlessness. It is noted, the importance and
actuality of moral problems reflected in the children's stories of the writer.
"Terrible stories" since the publication won the love and respect of all
students. And nowadays stories play an important role in the moral education
of students.
Rəyçi:

B.Həsənli
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN ÖZÜNƏMƏXSUS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: Naturadan işləmə prinsipləri,praktiki məşğələlər,ənənəvi
qaydalar.
Keywords: nature and working principles, practical exercises, the traditional
rules.
Ключевые слова: природа и принципы работы, практические занятия,
традиционные правила.
Təsviri incəsənət fənni üzrə məşğələlərinin əsas məqsədi estetik
dünyagörüşünə, zəngin mənəviyyata, bədii zövqə və yaradıcı təxəyyülə
malik olan, milli və ümumbəşəri dəyərlərə hörmətlə yanaşan şəxsiyyətin
formalaşdırılmasına yönəldiyindən onun təlimi prosesində şagirdin meyil və
maraqları, arzu və istəkləri əsas götürülür, onların fəallığına üstünlük
verilir.Bu zaman müəllim istiqamətləndirici,əlaqələndirici rolu ilə şagirdin
estetik dünyagörüşünə,zəngin mənəviyyata,bədii zövqə, yaradıcı təxəyyülə
yiyələnmə prosesinin bələdçisinə çevrilir.Təsvir etmək insanın görmə
yaddaşını, mühit və məkan duyumunu, obrazlı təsəvvür qabiliyyətini inkişaf
etdirir. Təsviri incəsənət fəaliyyəti şagirdləri məkan və forma ölçülərini hiss
etməyə, obrazlı və məntiqli düşünməyə və bu düşüncələri vizual obrazda əks
etdirməyə istiqamətləndirir.
Təsviri incəsənət fənni məşğələlərinin təşkili zamanı şagirdlərin
ümumi inkişafı diqqət mərkəzində dayanır.Onların idrakı, hissi və psixomotor bacarıqları inkişaf etdirilir.Bu məşğələlərdə fənnin imkanlarından irəli
gələn xüsusiyyət kimi hissi və psixomotor bacarıqlara üstünlük verilir.Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, meyil və maraqları nəzərə alınır.Fəal təlimə
əsaslanan bu məşğələlər qruplar, fərdi və kollektiv şəkildə aparıla bilər.Kollektivlə birgə yaradıcılıq prosesi zamanı şagirdlər yeni bilik və vərdişlər
əldə edir, yəni səslənən ideyaları, özlərinə məxsus bədii, texniki üsulları
uşaqlar təcrübə prosesində bir-birlərindən istər-istəməz mənimsəyirlər.Həmçinin şagirdlərin birgə əməyinin ilk təcrübəsi meydana çıxır ki, bunun
da əsasını qarşılıqlı anlayış və hörmət təşkil edir.Uşaqlar yoldaşlarının
müxtəlif yanaşmalardan irəli gələn rəylərini dinləməyi, eyni zamanda öz
fikirlərini də müdafiə etməyi öyrənirlər.Bütün uşaqlar az da olsa,şəkil
çəkmək,aplikasiyalar düzəltmək və müxtəlif yapmalar hazırlamaq təcrübəsinə malikdirlər.Bu isə dünyanın təbii və özünəməxsus şəkildə dərk
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edilməsi,onların şüurlarında müxtəlif obraz və epizodların canlanması
nəticəsində şəxsi təcrübələrinin zənginləşməsi deməkdir.Müəllimin isə əsas
məqsədi uşaqları gözəllik dünyası ilə incəsənət aləmi ilə yaxından tanış etmək,bu aləmlə ünsiyyət yaratmaq və estetik tərbiyəni inkişaf etdirməkdir.Müəllim
şagirdi incəsənət aləminə yavaş-yavaş uyğunlaşdırmaqla onda yaratmaq həvəsi
oyatmalı, sonrakı mərhələdə isə yaradıcının və yaradılan əsərin daxili aləminin
emosional durumunu əks etdirməyə can atmalıdır.Şagird ətrafda baş verən
hadisələrə münasibət bildirməyi, yaratdığı obraza xarakter verməyi
bacarmalıdır. Bu xüsusiyyətlərə isə müəllim tərəfindən düzgün tədris olunan
təsviri incəsənət fənninin məşğələlərinin köməyi ilə yiyələnmək mümkündür.
Təsviri incəsənət dərslərinin praktiki məşğələlərində əsasən natürmort,aplikasiya, yapma üzrə işləmələr və təsviri sənət haqqında müsahibələr təşkil edir.
Natürmortla bağlı məşğələlərdə müxtəlif əşyalardan və həndəsi
fiqurlardan naturadan perspektivdə çəkilməsində istifadə olunur.Bundan başqa
tədris natürmortlarında məişət əşyalarından və həndəsi cisimlərdən (səhəng,silindr,konus,və s.) əyani vəsait kimi tədrisdə istifadə olunması,şagirdlərdə
həmin cisimlərin daxili konstruksiyası haqda geniş təsəvvür yaradır.Eyni
zamanda naturadan rəsm etmək vərdişlərinə yiyələnirlər.Naturadan müxtəlif
əşyaların natürmortda işlədilməsində əsas məsələlərdən biri predmetin düzgün
seçilməsi(bir-birinə münasibətdə) və müstəvi üzərində müxtəlif planlarda
yerləşdirilməsidir.Ənənəvi qaydalara görə nisbətən böyük həcmli əşya və
predmetlər arxa planda,daha kiçik predmetlər isə ön planda yerləşdirilir və
detallar natürmortda müəyyən xətt üzrə üfüq xəttinə doğru kiçildilməyə və
sonda bir nöqtədə birləşdirilmə formasında verilir.Məkanda yerləşən hər bir
predmetin,hətta predmetin hər bir səthinin işıqlanmasından,bizə yaxın və
uzağlığından aslı olaraq özünün işıqlanma dərəcəsi işıq gücü vardır.Təbii
işıq müxtəlif predmetlərdə həm onların material xassələrini,həm də ayrı-ayrı
xırda detallarını görməyə imkan verir.Müstəsna hallarda əgər otaq şəraiti
təbii işıqla tam təmin edilmirsə,xüsusən qış vaxtlarında bu zaman süni işıq
proyeksiyalandırmadan istifadə edilir.Bu cür əyani,texniki,vasitələrdən
həmişə natürmortun işlədilməsində yardımçı və s.kimi istifadə olunur.O,həcmin və məkanın görünmə illüziyasını yaradır,həmçinin predmeti
işıqlandırılmış və hava ilə əhatələnmiş tərzdə təsvir edir.Predmetin xətti
siluet qavrayışında fərqli olaraq illuzar-məkan qavrayışı belədir.Nəqqaş
rəssam,qrafik rəssam başlıca olaraq kontorları görür,rəngkar rəssam isə ilk
növbədə işıqla kölgənin oyununu seçir və bu həmin quru xəttləri
yumuşaldır,bəzən də onları tamamilə yeyir.Nturadan işlərkən aşağıdakı
prinsiplərə əməl olunmalıdır.I.Kompozisiyada predmetlərin məntiqi əlaqəsi.II.Predmetin müxtəlif ölçülərdə seçilməsi.III.Predmetin rənginə az uyğun
olan bir qədər fərqlənən parçanın seçilməsi.IV.Predmetin müxtəlif planlarda
(ön,orta,arxa) lazımi səviyyədə görünməsi üçün həcmli,köməkçi müs466
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təvilərin yerləşdirilməsi(burada qutulardan da istifadə etmək olar).V.Naturmortu yerləşdirərkən istər təbii,istərsə də süni işıq yalnız bir tərəfdən
düşməsinin təmin edilməsi və beləliklə göstərilən prinsiplərin nəzərə
alınması ilə natürmortun qurulması müəllimin məşğələni təşkil etməsi üçün
əsas vəzifələrdən hesab edilir.Natürmortun predmetlərinin təsvirində yaxşı
verilməsi üçün onu müəyyən müddətə müşahidə etmək lazımdır.Digər
mühüm məsələlərdən biri əşya və predmetlərin perspektiva qanununa görə
görünmələrinin nəzərə alınmasıdır.Məlum olduğu kimi eyni həcmli
predmetlər mövcud olduqları plandan aslı olaraq perspektiva qanununa görə
müxtəlif cür görünə bilərlər.Burada həm xətti perspektivadan,həm də rəng
perspektivasından istifadə edilir.Hər hansı texnikada natürmort işlənərkən
dörd mərhələdən ibarət olur.I.Mərhələdə-predmetlərin yüngül kontur xətlərlə
göstərilməsi və eləcə də,predmetlərin rənglərinin yüngül fonda verilməsi.II.Mərhələdə-predmetlərin formalarının və bir-birinə münasibətlərinin,eləcə
də onların rənglərinin tədricən dəqiqləşdirilməsi aparılır.III.Mərhələdə-artıq
predmetlərin materiallığı,formalığı,rəngləri və rəng perspektivasına əsasən
görünmələri daha da konkretləşdirilir.IV.Mərhələdə-həm rəng münasibətində,həm də forma və quruluşa müəyyən korreksiyalar verilir,bütün
detallar bir də nəzərdən keçirilir,həm də rəngləmə və yaxud ştrixləmə
əməliyyatı başa çatdırılır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki,müəyyən cisimlərin
məşğələlərdə naturadan çəkilməsi şagirdlərdə həm bədii estetik
təfəkkürü,zövqü formalaşdırır,eynu zamanda onların idrak fəaliyyətini
aktivləşdirir.Bunlardan başqa şagirdlər hələ məktəbəqədər yaş dövründə
yiyələndikləri praktik bacarıq və vərdişləri daha da inkişaf etdirmiş olurlar.
Dekorativ rəsm məşğələləri mövzuların müxtəlifliyinə və
rəngarəngliyinə görə çox müxtəlifdir.Burada həm rənglərdən və eyni
zamanda rəngli şüşələrdən,kağızlardan,saplardan və s.istifadə etmək olar.Bu
texnikalardan daha çox tətbiq edilən applikasiyadır. Bu bədii işdə rəngli
kağızlardan müxtəlif parçalardan istifadə olunur.Applikasiya işləri uşaqlar
üçün çox sadə və əlverişlidir.Məşğələlərdə applikasiya üzrə müxtəlif
dekorativ və tərtibat işləri yerinə yetirilə bilər:qəzet,afişa,plakat,maska,diaqramlar, oyuncaqlar, atkritkalar, kitab illüstrasiyaları və s.applikasiyaları
bir neçə hissəyə bölmək olar.1.Ayrı-ayrı əşyaları özündə əks etdirən
applikasiya-yarpaq,göbələk,günəş və s.2.Sujetli applikasiya-hər hansı bir
hadisə,proses bildirir.Məsələn”Qələbə atəşfəşanlığı”,”Kosmosa uçuş”,”8
mart” və s.3.Dekorativ applikasiya-bura haşiyə,naxış,ornament və
s.daxildir.Applikasiya üzrə işləmək üçün şagirdlərə rəngli kağız,müxtəlif
parçalardan hissələr,qayçı,yapışqan,fırça,karandaş lazımdır.Applikasiya üzrə
işlər müəyyən ardıcıllıqla aparılır.1.Sujetin süçilməsi.2.Eskizlərin
tərtibi.3.Kağız və parçaların seçilməsi.4Detalların kəsilməsi.5.Fon üzərində
kəsilmiş detalların kompozisiya əsasında yerləşdirilməsi və yapışdırıl467
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ması.6.Nəm applikasiyanın qurudulması. Eyni rəngli kağızların kəsilməsi
çox sadədir və əşya applikasiyasında istifadə olunur.Müəllim tapşırığı
sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasında verir.Məsələn:a)Yarpaqları sadə
formada kəsmək və kompozisiya qurmaq.Bu zaman şagirdlər təbiətdə olan
yarpaqlardan istifadə edərək onlara uyğun kəsmə işləri aparırlar.b)Xalq çalğı
alətləri.Burada uşaqlar özlərinin fantaziyaları əsasında böyük yaradıcı iş görə
bilər.c)Milli naxışların qurulması.Burada müəllim müxtəlif naxışlara aid
müxtəlif nümunələr göstərir.Applikasiya üzrə işlər şagirdlərə bayram,karnaval üçün müxtəlif kostyumlar,divar qəzetləri və s. hazırlamaqda kömək
edir.Məs: memarlıqda maket,bədii layihələndirmə və digər memarlıq dizayn
işlərində bu texnikadan daha geniş istifadə
edilir.Məşğələlərdə applikasiya texnikasına aid mövzular və tapşırıqlar
çox müxtəlif şəkildə ola bilər.Nəzəri və praktik təcrübəyə istinadən belə
qənaətə gəlmək olar ki,dekorativ rəsmə aid mövzularda,ayrı-ayrı dekorativ
motivli elementlərin yaxud müxtəlif növdə həndəsi,nəbati və s.ornament
kompozisiyaların və onların müxtəlif fərqli nümunələrini applikasiya texnikasında işlənməsi şagirdlərdə həm bədii estetik təfəkkürü,zövqü formalaşdırır,eyni zamanda onların idrak fəaliyyətini aktivləşdirir.
Təsviri incəsənətin ən maraqlı sahələrindən biri olan yapma
məşğələləri uşaqların əqli və estetik inkişafına təsir göstərir.Bu məşğələlərdə
uşaqlar gildən və plastilindən müxtəlif təbiət cisimlərini,məişət əşyalarını
yapmaqla təbiət və məişət cisimləri barədə real təsvirlər edirlər.Onların bədii
gözəlliklərini,incəliklərini duyur,təsvir etməyə çalışır.Bu məşğələləri bir
neçə növə bölmək olar.1.Mövzu üzrə süjetli yapmada şagirdlər kompozisiyada iştirak edəcək obrazları,elementləri fikirləşib tapırlar.2.Naturadan
yapma məşğələlərində şagirdlərə cismi göstərmək onun forma və quruluşlu
mütənasibliyini müəyyən etmək bacarığı aşılamalıdır.3.Yaddaşa görə yapma
məşğələlərində uşaqların idrak fəaliyyəti inkişaf edir.
4.Dekorativ yapma zamanı uşaqlara müxtəlif üsullarda məişət
qabları,bəzəyə görə yapma isə uşaqlarda müşahidəçiliyi,yaddaşı inkişaf
etdirir.Müxtəlif yaş quruplarında yapma təlimi dərslərində şagirdlər ətraf
mühütdə mövcud olan gözəlliyi başa düşməyiilə onları hiss edib görməyi
öyrənirlər.Qeyd etmək lazımdır ki,yapma məşğələlərində bu prosesdə xüsusi
rolu vardır.Yapma məşğələləri məzmunca bunlardır.1.Müəyyən mövzu üzrə
yaddaşa,təsəvvürə,təxəyyülə görə yapma işi.2.Ətraf mühitdə olan əşyaların
süjeti üzrə yapma işi.3.Bədii ədəbiyyat üzrə illustrasiyalar (nağıl,təmsil,hekayə və s.)Şagirdlərin ideya estetik tərbiyəsində mövzu üzrə yapma
məşğələlərinin əhəmiyyəti vardır.Yapma məşğələləri yalnız təsviri incəsənət
fənninin bölməsi ilə deyil,eyni zamanda başqa fənnlərdə də üzvi surətdə də
əlaqələndirilmişdir.Başqa fənnlərdə də hər şeydən əvvəl həyat və incəsənətə
estetik münasibətlər ifadə olunur,məktəblərdə görmə təsəvvürlərini,468
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hissiyatı,yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirir.Məs: ədəbiyyat,tarix,coğrafiya və
s.fənnlərlə sıx əlaqə yaradıldıqda yapma məşğələsi üçün çoxlu süjetlər
meydana çıxır.Bu fənnlər bədii kompozisiyanın verilməsi zamanı uşaqların
praktiki materiallardan istifadə etməsinə kömək edir.Eyni zamanda həmin
fənnlər üzrə düzəldilmiş əşyalar məşğələlərdə əyani vəsait kimi istifadə
oluna bilər.Yapma məşğələlərində bədii ədəbiyyat üzrə illüstrasiyalar
mövzusu da xüsusi yer tutur.Burada şagirdlər müxtəlif nağıl,təmsil və
hekayələrə aid mövzularda yapma işləri hazırlayırlar.Yapma üzrə
məşğələləri iki hissəyə ayırmaq olar.1.Təlim vəzifələri.2.Tərbiyə vəzifələri.Ici Hissədə yapma məşğələlərində aşağıdakı məqsədlər nəzərə alınmalıdır.a)Seçilmiş və ya verilmiş mövzu üzrə yapma işləri hazırlamaq.b)Sujetin
həllində daha gözəl ifadə vasitələri tapmaq əvvəlcədən tərtib edilmiş
eskizlərdən istifadə etməklə tapşırıqları kompozisiyanı sona çatdırmaq.c)Ətraf aləmi müşahidə etmək.Mövzu üzrə yapma işlərində lazım olan
əşyaları naturadan yaddaşa və ya təsəvvürə görə esgiz hazırlamaq sonra da
yapma işində istifadə etmək.ç)Kompozisiyada ümumi fikir həlli.d)Statik
qanunu nəzərə almaqla işin konstruktiv mütanasib həlli.II-ci Hissədə isə
yapma məşğələlərində tərbiyə məsələlərini nəzərə almaq lazımdır. a)Görmə
yaddaşını,fəza təsəvvürlərini və obrazlarda təfəkkürün inkişafı.b)Bədii
zövqün,həyatın özünün müşahidəsinə məhəbbət və maraq tərbiyəsi.c)Yaradıcı qabiliyyətin,təsəvvürlərin inkişafı.d)Emosional aləmi zənginləşdirən tükənməz gözəllik mənbəyi olan həyatı başa düşməyi tərbiyə etmək.Bu
məqsəd və vəzifələri yerinə yetirərkən mövzu üzrə yapma işləri zamanı,uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alınmalı,şüurluluq,əyanilik,ardıcıllıq və sistematiklik prinsiplərinə riayət edilməlidir.Mövzu üzrə yapma
məşğələlərində bədii zövq təsviri incəsənətdə iki yolla həyata keçirilə
bilər.1.Ətraf aləmdəki təsvirin realist əsaslarının və kompozisiyanın
əsaslarının öyrənilməsi yolu.2.Sujetlərin yerinə yetirilməsi üçün müsahibə
məşğələləri ilə mövzu üzrə yapma məşğələlərinin əlaqəsi.Təsviri incəsənətin
müsahibə məşğələlərində rəssamların əsərlərində ki,kompozisiyanın
rolu,əhəmiyyəti və onun həlli məsələsi əsərin ifadəli,obrazlı olması üçün
yapma texnikasının və s.rolunun öyrənilməsi çox vacibdir.Şagirdlər müstəqil
iş yerinə yetirərkən müəllim onları istiqamətləndirməlidir.Müəllim kompozisiya problemini texniki cəhətdən izah etməklə kifayətlənməməlidir,yapma
işinin ideya məzmununu izah etməli və ya hazırlanan işin mövzunun ideya
əlaqəsini geniş formada təhlil etməlidir.Şagirdlərin işlərində hər hansı ideya
məzmunu istənilən istiqamətə yönəltmək üçün mövzu və sujetin seçilməsi
mühümdür.Bunun üçün ideya məzmunundan aslı olan sujetin necə yerinə
yetirilməsi,kompozisiyanın necə olması əhəmiyyətlidir.Mövzu üzrə yapma
işləri şagirdlərin estetik tərbiyəsində mühüm rol oynayır.Estetik tərbiyənin
əsas vəzifələrindən biri də mövzu üzrə yapma məşğələlərində bədii estetik
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zövqü inkişaf etdirməkdən ibarətdir.Mövzu üzrə yapma məşğələlərində bu
məsələni həll etmək üçün yalnız yapma haqqında elementar bilik və texniki
vərdişlərlə kifayətlənmək olmaz.Şagirdlərə müəyyən alətlərdən düzgün
istifadə etmək,yapmada forma həlli məsələsinə nail olmaq kompozisiyada
ideyanın düzgün verilməsinə nail olmaq və bu kimi digər məsələlər diqqətə
çatdırılmalıdır.Beləliklə,mövzu üzrə yapma məşğələlərində kompozisiya
üzrə fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilməli və müxtəlif müasir təlim
metodlarından istifadə edilməlidir.Dərsin sonunda şagirdlərin işləri
ümumilikdə təhlil edilir.Burada həm yaxşı cəhətlər,eyni zamanda qüsurlar,nöqsanlar şagirdlərin diqqətinə çatdırılır.Belə nəticəyə gəlmək olar ki,təsviri
incəsənət məşğələlərinin çox maraqlı və özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır.Bu xüsusiyyətlər uşaqların əqli və estetik inkişafına çox böyük təsir
edir.Buda uşaqların dünya görüşünün hərtərəfli şəkildə inkişafına və mənəvi
dünyasının zənginləşməsinə, onlarda milli və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət,
humanizm,şəfqət hislərinin qüvvətlənməsinə öz töhfəsini verir.
Elmi yeniliyi: Məqalədə təsfiri incəsənət fənninin məşğələlərinin
özünə məxsus xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur.Bu da tədris prosesində
tələbənin dərsi mənimsəməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Tətbiqi əhəmiyyəti: Mövzudan ali məktəblərdə təsviri incəsənət ilə
bağlı mühazirə və seminarlarda istifadə oluna bilər.
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Summary

Ilham Dadashov

The general development of the fine art subjects trainings.
Forming of the lessons based on the active trainings.
While working on nature follow to the certain principles.
The impact of the creative trainings to the puplils develorment process.
The own features of the observe lessons.
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The different features of the application trainings.
The drawing of the different objects and geometrical figures from
nature
on the perspective.
Wurture and training obligations of the creative lessons.
Резюме

Дадашов Илгам

Общее развитие занятий по предмету изобразительного искусства.
Организация занятий на основе активного обучения.
На занятиях при работе с натуры использование определенных
принципов.
Занятия по лепке на процесс развития учащихся.
Себесвойственные особенности уроков наблюдения.
Различные стороны занятий по аппликачии.
Перспективное срисовование с натуры различных вещей и
геометрических фигур.
Обязанности обучения и воспитания на занятиях по лепке.
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ZALXA ORUCOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
HÜSEYNBALA MİRƏLƏMOV NƏSRİNDƏ CƏMİYYƏTDƏ
GEDƏN İCTİMAİ-MƏNƏVİ PROSESLƏRİN BƏDİİ ƏKSİ
Açar sözlər: Hüseynbala Mirələmov, Qarabağ, insan amili, milli-mənəvi,
xarakter.
Ключевые слова: Гусейнбала Мираламов, Гарабах, человеческий
фактор, национально-нравственный, характер.
Key words: Huseynbala Miralamov, Karabakh, human factor, nationalmoral, character.
Müasir romanda təkcə insanı göstərmək azdır, cəmiyyətdə gedən
ictimai-mənəvi proseslərin bu insanda necə əks olunması da mühüm amildir.
Hüseynbala Mirələmovun əsərlərində bu cəhət xüsusi tərzdə özünü göstərir.
”Gəlinlik paltarı” əsərində bir məqamı qeyd etməyi lazım bilirik. Həmin
məqam Fənayənin ölümü ilə bağlı səhnə ilə bağlıdır. Burdakı hər bir detal
ölümqabağı psixoloji gərginliklər yaşayan Fənayənin həyəcanının ifadəsinə
tabe edilmişdir. Bilərəkdən və ya bilməyərəkdən yaşadığı həyat tərzinin
murdarlığına dözə bilməyən Fənayə müqəddəs sandığı Günəşə doğru
uçmağa can atır: bu riyakar, iyrənc Haris kimilərdən uzaq olmaq, məsum
ömür yaşamaq üçün. Müəllif elə bu məqamdaca Fənayənin bütün faciələrini
özündə ehtiva edən bir cümlə işlədir: “Ancaq uça bilmədi, axı qanadları
üstündə deyildi, əbədi qırmışdılar…”
“Gəlinlik paltarı” romanı haqqında iki il ərzində (2004-2006) otuzdan
artıq məqalə və resenziya yazılıb və bu məqalələrin əksəriyyətində Fədai və
Fənayə xətti, xüsusən də Fədai obrazı təqdir olunur. Bu da təbiidir. Çünki bu
xətt və onun oxucuya aşıladığı qayə H.Mirələmovun vətəndaş mövqeyini əks
etdirir. Yazıçı məhz bu xətlə romanında öz doğma mövzusuna – Qarabağ
mövzusuna sadiq qalır. Romanda Fədainin Fənayəyə dediyi sözlər olduqca
ibrətlidir: “Erməni işğalçıları Murova sarı irəlilədikcə yol tapa bilməyən,
naçar qalan qızlar, gəlinlər ələ keçməsinlər deyə, özlərini qayadan atırdılar.
Yəqin ki, erməni əsirliyində təhqir olunmamaq üçün venasını kəsib intihar
edən gənc azərbaycanlı qadın haqqında eşitmisən. Qaçhaqaçda neçə-neçə
qız-gəlin Arazın sularında qərq oldu. Amma bütün bunların sənin üçün bir
qəpiklik əhəmiyyəti yoxdur”.
Xüsusilə sonuncu cümlə ibrətamizdir: bütün bunların nəinki erməni
mənşəli, damarlarında murdar erməni qanı axan Fənayə üçün, ümumən
cəmiyyət üçün, sən demə, heç bir əhəmiyyəti yox imiş. Satılmış torpaqlar
hesabına harınlamış elita az bir zamanda Qarabağı da, Qarabağ döyüşlərinin
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qəhrəmanlarını da unutdu.
Gəlin yenə Fədaini dinləyək: “Düşmən əhatəsindəyik. Buna baxmayaraq qorxmuruq, çünki öz torpağımızdayıq. Gün gələcək qızlar sizi
cəngavər kimi qarşılayacaq, sizin arvadınız olmaqla fəxr edəcəklər. Sizdən
doğduqları oğlanların ağzını qılınc kəsməyəcək. Həlak olanlar müqəddəs
şəhidlik zirvəsinə yüksələcək, şəhidlərin adları qoyulmuş uşaqlar onların
ruhlarını yaşadacaq. Yaralananları, əlil olanları xalq gözünün üstündə
saxlayacaq”. Bu sözləri ağır döyüşdən əvvəl komandiri söyləmişdi Fədaiyə.
Kim idi bu komandir? Biz onun adını bilmirik. Fədailərə dediyi sözlərdə
onun parlaq obrazı var: o əsl döyüşçü, böyük vətənpərvər, müdrik başçı,
cəsarətli bir qeyrət sahibi olan azərbaycanlı kişisi imiş.
Professor İ.Kazımov “Mənəviyyatın bədii tədqiqi” məqaləsində bu
obrazı təhlil edərək yazır: “Fədai obrazı inadkarlığı, inamı, qüruru, həyata,
insana məhəbbət, saflığa, təmizliyə hörmət və ehtiramı, daxilən güclülüyü ilə
seçilir, yadda qalır. O döyüşdə dostlarının əvəzinə ölməyə hər an hazır olur.
Amma Fənayə onun saf duyğularını qiymətləndirə bilmir, daha doğrusu,
bacarmır, sevgisini anlamır. Yazıçı Fədai surəti ilə Qarabağ döyüşlərində
qəhrəmanlıq göstərən və təmiz duyğularla sevən gənclərin parlaq obrazını
yarada bilmişdir” (2. s.85).
Şübhəsiz ki, romanın çox maraqlı qəhrəmanlarından biri Yusifcandır.
Görkəmli rəssam olan Yusifcan arvadı Zərifənin laqeydlik mühitində
yaşayır. Sevgisiz ailədə yaşamaq zindanda yaşamaqdan daha çətindir.
H.Mirələmov Yusifcan obrazını böyük məhəbbətlə yaradıb. Əslində yazıçı
bu obraz vasitəsi ilə sənət və sənətkar haqqında düşüncələrini əks etdirib.
Professor N.Şəmsizadə “Həqiqətin bədii gücü” məqaləsində yazır: “Gəlinlik
paltarı”nın Yusifcan və onun sənəti ilə bağlı səhifələrini rəssamlıq sənəti
haqqında fəlsəfi traktat kimi oxudum. Görünür Hüseynbalanın rəssamlığı da
var. Çünki o bu hissələri sənətşünasdan daha gözəl peşəkar bir rəssam
təxəyyülü ilə qələmə alıb. Həm sənətə, həm də Fənayəyə münasibəti mənə
belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, H.Mirələmov Yusifcan obrazında bir
az da özünü yaradıb. Amma taleyi ona oxşamasın...
Yazıçı əsərin sonunda oxucunu məcbur edir ki, o bu qıza pozğun qadın
kimi baxmasın, ona həqiqi sevginin – Yusifcanın aşiq və sənətkar gözləri ilə
nəzər salsın” …(2. s.154).
Fənayə Yusifcanı sevir və bu sevgi qarşılıqlıdır. Lakin boy atmamış bu
sevgi də taleyin tufanına düşür. Bir səhər Fənayə yuxudan durub yanında
Yusifcanın meyitini görür. Bu səhnəni yazıçı psixoloji bir dərinliklə işləyir
və bu epizodda Fənayənin bir sualı var: “Axı o insanlara neyləmişdi ki,
insanlar onun harayına gəlmək istəmirdilər?!”. Bu sualın savabını da məhz o
özü tapır. O, bu insanlardan çox-çox uzaqdadır, bu insanlar onu başa
düşmürdülər. Onu başa düşən yeganə insanı – Yusifcanı itirdikdə o tək
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qaldığını dərk edir.
“Gəlinlik paltarı” xarakterlər romanıdır. Burdakı xarakterlərdə hərə
məhz özü olduğu kimi, eyni zamanda bir-birlərinə mənəvi-psixoloji, poetikfəlsəfi dayaq ola bilir və romanın ümumi estetik qayəsini məzmunlu tərzdə
reallaşdırmağa nail olurlar. Lirik – psixoloji üslubda yazılmış bu roman, artıq
qeyd etdiyimiz kimi, “şüur axını” təmayülünü təmsil edə bilər. H.Mirələmov
hadisələrin zahiri təsviri ilə kifayətlənmir, daxildən təhlil edir. Əslində bu
cəhət xarakterlərin yaradılması üçün də səciyyəvidir: əsərdə hər bir xarakter
özünü təhlillə özünü təqdim edir.
Beləliklə, 2000-ci illərdən etibarən Azərbaycan yazarları başlıca
diqqəti daha çox torpaq, yurd, vətən probleminə yönəldə bildilər. Nasir və
şairlərimizin yaradıcılığında Qarabağ mövzusu xüsusi bir mərhələ təşkil etdi.
Qarabağ məsələsinin timsalında onlar məhz həyat həqiqətlərini bədii
həqiqətə çevirmək missiyasını yerinə yetirdilər ki, H.Mirələmovun
yaradıcılılğı bu cəhətdən diqqəti daha çox cəlb edir.
H.Mirələmov ənənəyə sadiq qalan yazıçıdır. Hər cür “izmlər”, yenilik
adına əllaməçiliklər, mücərrəd və mükəmməl dil-üslub “yenilikləri”,
novatorluq xatirinə ədəbiyyatımıza ayaq basan Qərb “izmləri” bu cür
yazıçılar üçün yaddır, H.Mirələmov kimi sadə və səmimi, milli və təbii
ruhda yazanlarımız heç vaxt Qərb təmayüllərinə uymamış və heç buna
ehtiyac da yoxdur. Tənqidçi Vaqif Yusifli ayrı-ayrı illərin ədəbi
panoramasını özündə əks etdirən – məqalələrində bu barədə kifayət qədər
yazmışdır. Qərbin ədəbiyyatlara gətirdiyi üzdəniraq “yenilikləri” nəzərdə
tutan tənqidçi haqlı olaraq yazr ki, bu cür Qərb “izmləri” “sənətdə daha çox
dağıdıcılıq missiyasını yerinə yetirir”. Söhbət ondan gedir ki, bu cür
cərəyanların təsirilə onların həqiqi mahiyyətini dürüst anlayana qədər bir
təqlid ədəbiyyatı yaranır, postmodernizm adına cəfəngiyyatlar yazılır,
beləliklə, dəbə aludə olanlar üçün özlərini «novator» adlandırmağa məqam
yaranır. Qərb ədəbiyyatında artıq vaxtını keçirmiş bir cərəyanın Azərbaycan
ədəbi mühitində qol-budaq atmasına, pərvəriş tapmasına isə inanmaq
çətindir” (8).
Tənqidçinin Kamal Abdulla və bir çox müasir ədiblərimizin son
yaradıcılıqları ilə bağlı söylədikləri çağdaş ədəbi estetik baxışların ifadəsi
kimi xüsusi maraq doğurur. Son dövr nəsrimizin inkişaf meylləri, onun
ədəbi-tənqidi məqalələrində öz düzgün təfsirini tapır.
2000-ci illərdə ədəbiyyatda milli kökə qayıdışla bağlı xüsusi
canlanmanın şahidi oluruq. Anarın “Ağ qoç, qara qoç”, Elçinin “Qarabağ
şikəstəsi”, Elçin Hüseynbəylinin “Tut ağacı boyunca”, Sabir Əhmədlinin
“Kütlə”, Əlabbasın “Qiyamçı”, Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” və s.
bu kimi əsərlər məhz milli kimlik məsələsinin həlli problemlərini qabartmaq
niyyəti ilə yazılmış bədii nümunələr kimi daha çox yadda qalır.
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Saydıqlarımız müasir nəsrimizin əsas çox gözəl nümunələri olsa da, dövrün
ağır problemini – Qarabağ dərdini bütün gərginliyi və təfsilatı ilə verməkdə
kifayət deyildir. Doğrudur, Qarabağ mövzusunda xeyli hekayə, povest,
romanlar yazılıb. Lakin aydın məsələdir ki, problem sayda yox, sanbaldadır.
Təəssüf ki, son nəsr nümunələrində oxşar məzmun və hekayələr, düşmən
tərəfin vəhşilikləri şablon təsvir və üsullarla nəql olunur. Əsas dərinlik,
mahiyyət zəif açılır. Qarabağ müharibəsinin təcəssümündə zahiri təfərrüatın
təsviri əsl sənətkarlıqın mahiyyət və qüdrətini üstələyir.
Bu cəhətdən Hüseynbala Mirələmov, mübəliğəsiz demək olar ki,
çoxlarından seçilir. Onun əsərləri bərədə bir neçə ildir ki, mətbuat
səhifələrində bir-birindən fərqli yazılar çap olunur, monoqrafiyalar, kitablar,
məqalələr nəşr edilir. V.Yusifli demişkən: “Onun əsərlərini gah tərifləyib
göylərə qaldırır, gah da kəskin tənqid atəşinə tuturlar. Təbii ki, buraya
yazıçının əsərlərini obyektiv qiymətləndirən bir sıra yazıları qatmırıq.
Göründüyü kimi, fikirlər müxtəlifdir. Amma bizim fikrimizcə, Hüseynbala
Mirələmovun əsərləri müasir Azərbaycan nəsrində özünə məxsus bir yer
tutur və bu əsərlər, emosiyasız-filansız, obyektiv şəkildə qiymətləndirilməlidir. Hər bir əsərində uğurlu cəhətlər, bitkin və kamil obrazlar olduğu
kimi, müəyyən sənətkarlıq qüsurları və çatışmazlıqlar da ola bilər.
H.Mirələmov əsərlərinə də bu meyarla yanaşmaq lazımdır. Şübhə etmirik ki,
yazıçı özü də tənqiddən məhz belə bir münasibət gözləyir, əsərləri barədə
obyektiv söz eşitmək istəyir”.
V.Yusiflinin qeydlərinə şərik çıxır və yalnız bir şeyə təəssüf edirik ki,
bəzi müəlliflərin “müəyyən sənətkarlıq qüsurları” dedikdə nələri nəzərdə
tutduğu bizə də yetərincə aydın olmur.
Tənqidçi bir cəhəti xüsusi nəzərə çatdırır ki, bəzən H.Mirələmovun
yaradıcılığını, onun ayrı-ayrı bədii obrazlarını çox mübaliğəli formada
təqdim edənlər də az deyil. Bu cəhətdən Əlirza Xələflinin, Vəkil Hacıyevin
və başqalarının ifrat müqayisələri qeyri-təbii görünür. Biz tənqidçinin bu
fikri ilə tamamilə razıyıq və H.Mirələmovun yaradıcılığı barədə yazılan bir
sıra məqalələri məhz elmi yox, təsviri xarakrerli olduğundan tədqiqata cəlb
etməyi artıq hesab etmişik.
Bəzən belə bir halın şahidi oluruq ki, mahiyyətə qətiyyən dəxli
olmadığı halda Nitşe, Şopenhaer, Spenser, Freyd kimi filosofların adları
sadalanır və H.Mirələmovun qəhrəmanları yersiz olaraq Avropa
ədəbiyyatının qəhrəmanları ilə müqayisə edilir. Məsələn: “H.Mirələmovun
qəhrəmanları, xüsusilə də Yusifcan, T.Drayzer qəhrəmanları ilə müqayisədə
başqa-başqa bədii xilqətlərdir və siqlət etibarı ilə tək T.Drayzerin deyil,
R.Rollanın, E.Zolyanın, S.Sveyqin, B.Pasternakın dahiyanə təxəyyül sahibi
surətləri ilə bir səviyyədə dayanır” ( 3. s.24-25). Bizə elə gəlir ki, ədibin
obrazlar aləminə aludəçilik Vəkil Hacıyev kimi dünya ədəbiyyatına bələd
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olan ədəbiyyatşünasın yuxarıdakı fikrinin əsaslı olduğunu heç də isbat etmiş
olmur. Bilirik ki, V.Hacıyev həmişə obyektivliyi, sənətkarlığı daha çox
müdafiə etmiş bir alim olmuşdur. Burada isə onun gəldiyi nəticə açıq-aşkar
mədhiyyə xarakteri daşıyır və müəllif H.Mirələmovun əsərlərini Azərbaycan
ədəbiyyatı müstəvisində, son illərdə yazılan nəsr nümunələri ilə müqayisədə
təhlil etsəydi, daha ədələtli və uğurlu nəticə əldə edə bilərdi.
Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, H.Mirələmov haqqında yazanlar, əgər
müqayisə zəruridirsə, onun əsərlərini Anar, Elçin, K.Abdulla, S.Əhmədli
kimi görkəmli Azərbaycan yazıçılarının son əsərləri ilə müqayisə edib ədəbibədii təhlillər apara, yaradıcılığının real və obyektiv qiymətini verəydilər.
Yalnız Avropa ədəbiyyatı ilə məhdudlaşmaq və ifrata varmaq oxucuda
düzgün qənaət yarada bilməz. Yaxud başqa bir misal gətirmək olar. Ədibin
yaradıcılığı barədə silsilə məqalələr yazan, əsərlərinə əsasən obyektiv qiymət
verən, haqqında monoqrafiya nəşr etdirən R.Kərimov bir sıra məqamlarda
ifrata varmış, təhlili təriflə qarışdırmış və yazmışdır: “Hüseynbala müəllim
çiyinlərində bir elin dərdini gəzdirən Anteydir…Məkkəsi, ziyarətgahı Şuşa
olan bir Zəvvardır…” (6. s.6). Bu qəbildən olan təriflər, şübhəsiz ki,
H.Mirələmovun əsərlərinin həqiqi qiymətini verməkdən uzaq olub mədhiyə
xarakterində olması ilə seçilirlər.
Ədəbi aləmdə fəallığı ilə seçilən jurnalist-yazıçı Əli Rza Xələflinin adı
ədəbi ictimaiyyətə yaxşı tanışdır. Onun ədəbi-fəlsəfi xarakterli kitabları
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Xüsusilə H.Mirələmov haqqında
tədqiqləri, çoxsaylı məqalə və kitabları oxucuda xoş təəssürat yaradır. Lakin
bəzən onun da ifrat tərifləri, epitet və bənzətmələri qiymətli kitabları, məqalə
və esselərinin müqabilində solğun, təsirsiz və şişirdilmiş görünür.
H.Mirələmovun bədii nəsri haqqında, ədəbi qəhrəmanları barədə bəzən
əndazəni aşan fikir və qənaətləri oxucunu razı sala bilmir. Biz təfsilata
varmadan yalnız onu deyə bilərik ki, Azərbaycan yazıçılarından danışarkən
birdən-birə Homerin əsərlərini xatırlatmaq, Drayzer, Dostoyevski, Tolstoy,
Z.Renur kimi görkəmli yazıçılarla müqayisələr aparmaq, Medeya, Jazon,
Cenni Herhard, Anna Karenina kimi ədəbi qəhrəmanlarla yanaşı ədəbi
paralellər gətirmək bir qədər bayağı görünür (5. s.156-182). Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, daha yaxşı olardı ki, müəlliflər H.Mirələmov yaradıcılığına
Azərbaycan ədəbi müstəvisində qiymət verəydilər. Əlbəttə, yalnız bundan
sonra müəllifin əsərlərini dünya ədəbi fonunda araşdırmağı heç kəsə qadağan
etmək olmaz.
Bəs yazıçı Hüseynbala Mirələmovun nəsri ilk növbədə, hansı səciyyəvi
cəhətləri ilə önəmlidir? İlk növbədə, insana nüfuzun dərinliyi amili və bu
amilin ancaq milli insanın sosial-psixoloji mövqeyinə əsaslanma cəhətinə
görə. Bu insanın keçmişi, keçib gəldiyi yola Azərbaycan oxucusunun
yaddaşında bir bələdlik var. Çünki bu insan məhz, öz keçmişinin immanent
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inkişaf qanunauyğunluğu zəminində yetişən və çağımıza gəlib çatan insandır.
Öz lokal dərdləri, çağırışları, həyəcanları və yaşantıları ilə birlikdə XXI əsr
insanıdır.
Əslində, bu və ya digər başqa xidmətlərindən, estetik çalarlarından asılı
olmayaraq, ədəbiyyatın birmənalı olan və heç bir zaman təsirini azaltmayan
yeganə aksioması var: ədəbiyyat insanı yazır, insanı dərki əsərinin başlıca
təcəssüm predmetinə çevirir. Ədəbiyyat o sahədir ki, orada qatilin içindəki
insanlığın, fərarinin içindəki həyat eşqinin dərkinə yönəlməyə yol var.
Yazıçı mühakimə etmir, sadəcə insanı yazır, onu bütün kamil və cahil
tərəfləriylə birgə bədiyyata gətirməyə çalışır. Hüseynbala Mirələmovun
yazıçı kimi özəlliyi məhz, bu məqama həssaslığında üzə çıxır. Bu baxımdan
ədəbiyyatşünas-alim Nizami Cəfərov dəqiq qeyd edir ki, “Hüseynbala
Mirələmov yaradıcılığında müasir olduğu qədər məsuliyyətli, məsuliyyətli
olduğu qədər humanist sənətkardır... O, ən mənfi qəhrəmanının belə
təbiətindəki insani keyfiyyətləri görür, qiymətləndirir, “qətran qaranlığı”ndakı kiçik bir işıq cücərtisinin parlamasına, yatmış vicdanın oyanmasına,
solmaqda olan hisslərin çiçəklənməsinə elə ehtirasla çalışır ki, bunu ancaq
böyük ürək sahibləri edə bilər” (1. s. 11).
Hüseynbala Mirələmovun 2014-cü ildə çap olunan “Gecə bənövşələri”
kitabına daxil olan povestlər fərqli rakusdan, fərqli təhkiyə ilə yazılsa da
burada da insan amilinin dərki baxımından aranan yolların çoxşaxəliliyi bizi
düşündürür. “Taledən qaçmaq olmur”, “Tənha lalə”, “Gecə sürünən ilanlar”
povestlərində, eləcə də “Məhəbbət hekayəti” və “Gecə bənövşələri” adlı
hekayələrdə sosial problematikanın qabardılması, qəhrəmanı ictimai idealın
birbaşa daşıyıcısı kimi göstərərək, onu sxematikləşdirmək, canlılığı və
həyatiliyi zəiflətmək kimi qüsurlar yoxdur. H.Mirələmovun sənətkar uğuru
insanı öz təbii istək və arzuları, duyğu və düşüncələri ilə birlikdə əsər
qəhrəmanına çevirə bilmək ustalığı ilə müəyyənləşir. Yazıçının şəxsiyyət –
İnsan konsepsiyasının əsasında ilk növbədə insanı təbii varlıq kimi dərk və
izah etmək tendensiyası dayanır. İnsanın təbii varlıq kimi özünüdərki onun
şəxsiyyət kimi mövcudluğunun birinci şərti hesab olunur.
Yazıçının son əsərlərindən olan “Məhəbbət hekayəti”ndə məhəbbət
insanın varlığının mahiyyətini müəyyənləşdirən əsas amil olaraq çıxış edir.
Əsərin qəhrəmanı Xəyal döyüşlərdə ağır yaralanaraq gözlərini itirir. Bu
xəbərdən Günayın atasının əlinə fürsət düşür. O əvvəldən əleyhinə olduğu
izdivacı pozmağa qadir olacağını zənn edir. Bütün qohum əqrəba onunla
həmfikirdir, Günayın belə bir şəxslə ailə qurmasını mümkünsüz hesab
edirlər. Günay isə mövqeyində qəti və israrlıdır. Ona təzyiq göstərmək
istəyən qohumlarına tutarlı cavab verməyi bacarır: “Əgər Xəyal kimi oğlanlar silaha sarılıb düşmən qabağına çıxmasaydı, bəlkə indi Gəncə də əldən
getmişdi. Nə siz qalmışdınız, nə də mən... Boyun-boğazınızdakı ləl-cəvahirat
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da harayınıza, dadınıza yetməyəcəkdi! Müharibə isə hələ bitməyib, ay xanım-xatın bibilər, xalalar! Düşmənin gülləsi Xəyalı öldürə bilmədi, amma
mənim dönüklüyüm, nişan üzüyünü qaytarmağım onu öldürə bilər. Deyirsiniz, onu da, onun kimi vətəni qoruyan oğulların döyüş ruhunu da, onların
vətənə, anaya, qıza etibarını, sevgisini, inamını da öldürək?!” (7. s. 564)
Hekayət əvvəldən sonacan romantik təhkiyə ilə nəql olunur.
H.Mirələmovun estetik idealında məhəbbət insanlığın məhək daşı funksiyasında çıxış edir. Başqa sözlə ifadə etsək, ədib məhəbbəti insanda insanlığı formalaşdıran əbədi bir yol kimi təsəvvür edir. Aristotelin “katarsis”inə –
mənəvi-əxlaqi təmizlənməyə gedən yol H.Mirələmovun estetik idealında
məhəbbətdən keçir. Yazıçı göstərməyə çalışır ki, heç bir maneə iki sevən
qəlbin qovuşmasına gedən yolu kəsə bilməz. Hələ bu maneə Qarabağ
döyüşlərində vuruşub gözlərini tirimiş bir gəncin taleyindən gedirsə... ədəbin
mövqeyi aydındır. Bütün yaradıcılığı boyu Qarabağ mövzusuna həssaslıqla
yanaşmış H.Mirələmovun qəhrəmanı belə anda geri çəkilə, sevgisinə
dönüklük nümayiş etdirə bilərmi? Əsla! Odur ki, hekayə qəhrəmanının
dilindən səsləndirilən bu fikirlər qəlbimizi riqqətə gətirir, onları həyəcansız
oxuyub keçə bilmirik.
H.Mirələmovun əsərlərinin əsas qismi ailə-məişət mühitini sərgiləməyə
yönəlib. Hadisələr daha çox məişət planında, ailə münasibətləri çərçivəsində
cərəyan edir. Müəllif bu məkandan məhəbbət, insanın mahiyyəti kimi
məsələləri qabartmağa çalışır. Bu mənada, ailə-məişət mühitinin təsvirinə artan
maraqla yazıçının əsərlərində lirizmin qüvvətlənməsi arasında ciddi bir
qanunauyğunluq nəzərə çarpır. Bu iki cəhətin bir-birini tamamlaması nəticə
etibarı ilə onun insanın daxili dünyasına nüfuz imkanlarını gerçəkləşdirir. Bu
imkanlar genişləndikcə onun qəhrəmanlarında həyatilik və təbiilik güclənir.
Obrazın xarakteri sxematizmdən uzaqlaşır,onun taleyinə maraq hissi güclənir.
Ailə münasibətləri insan xarakterindəki bütün mürəkkəblikləri və ziddiyyətləri
üzə çıxarır və insanın xarakteri bütün mahiyyəti ilə ailədə açılır. H.Mirələmovu
ailə mühitinin təsvirinə çəkən də insan münasibətlərinin mürəkkəbliklərini
açmaq üçün burda daha əlverişli şərait müşahidə etməsi ilə bağlıdır.
Espen Hovardsholmun məqalələrinin birində belə bir sual qoyur: “...
bizim görməyə vərdiş etdiyimizi yalnız qeydə alan sənətin mənası varmı?”
(4. s. 90). Əlbəttə ki, yoxdur. Yazıçı həyatın bəsit stenoqrafı deyildir, əksinə,
gördüklərini təxəyyül gücünə mətnləşdirən qələm sahibidir. H.Mirələmovun
əsərlərində həyat donuq və durğun deyildir. Bu həyatda hər kəs özünü haqlı
hesab edərək yaşayır və fəaliyyət göstərir. Yazıçı qəhrəmanın həyatına və
həyat tərzinə müdaxilə etmir. Qəhrəman öz dünyagörüşünə, düşüncəsinə və
xarakterinə uyğun bir həyat tərzi seçir və yaşayır. H.Mirələmov yox, həyat
özü qəhrəmanları tərbiyə edir, onun haqlı ya haqsız olduğunu meydana
çıxarır. Müəllif idealı həyatın təlqin etdikləri hesabına qəhrəmanın gəldiyi
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son qənaətdə ifadə olunur.
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Зальха Оруджова
Художественное отображение общественно-нравственных
процессов, протекающих в обществе в прозе Гусейнбалы
Мираламова
Резюме
В творчестве Гусейнбалы Мираламова постановка проблемы
общества и нравственно-этических ценностей всегда была актуальной.
Данная проблема, характерная творчеству писателя, стала объектом
исследования этой статьи. На основе таких его произведений, как
«Свадебное платье», «Рассказ о любви» и др. раскрываются проблемы
человека и общества, человека и его быта. Эти задачи филътруются на
основании анализа фактов.
Наряду с этим, в статье затронута тема Гарабаха, которая является
ведущей в творчестве писателя. Данная тема раскрывается в контексте
войны и человеческого фактора.
В целом в статъе исследованы нравственно-моралъные ценности,
происходящие в обществе и положение писателъя как проблема.
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Zalkha Orujova
Artistic reflectionsocial-moral processes in society in
Huseynbala Miralamov’sprose
Summary
Society and ethical-moral values were main topics in HuseynbalaMiralamov’s work.
In article this distinctive topic of HuseynbalaMiralamoiov’s work was
taken as main object of analysis. Human and society, human and welfare
problems were discussed in “Wedding dress”, “Love narration” and other
works of writer were brought to attention. And these problems were
analyzed based on facts.
At the same time in article one of the main topics in writer’s work
Karabakh was discussed. At times these were analyzed based on based on
war and human factor.
`Overall in article ethical-moral values in society and writer’s approach
was analyzed as a problem.
Rəyçi: professor Elman Quliyev
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ŞƏFA ZEYNALZADƏ
Odlar Yurdu Universiteti
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QRƏM QRİN YARADICILIĞININ İDEYA VƏ BƏDİİ
XÜSUSİYYETLƏRİ
Açar sözlər: modernizm, roman, yazıçı
Key words: modernism,novel, writer
Kлювeые слова: современность , роман, писатель
Modernizmin görkəmli nümayəndələrindən olan Henri Qrəm Qrin
ingilis ədəbiyyatinda qısa hekayələr və roman yazıçısı kimi tanınır.Bu
görkəmli yazıçı 1904-cu ildə Berkamsteddə anadan olmuş və “Green King
Brewery”ailəsinə mənsubdur.İlk təhsilini atasının direktor olduğu Berkamsted məktəbində alan Qrin uşaq vaxtlarından ədəbiyyata böyük maraq
göstərir və bu marağı onun gələcəkdə yazıçı kimi formalaşmasında böyük bir
stimul idi.Qrinin əzab-əziyyətli məktəb illərində yazı üslubunun əsasını
xəyanət mövzuları təşkil edirdi və o,müdirin oğlu olmaqdan belə təngə
gəlmişdi.Bir neçə dəfə özünə sui-qəsd təşkil edən Qrin bir gün məktəbi tərk
edir və valideynlərinə birdə bu həyatda yaşamaq istəmədiyini yazır.15 yaşlı
Qrin fizoterapiyadanj müalaicə almaq üçün Londona göndərilir.Qrinin yaxın
dostu Kennes Riçmond onu ədəbi yaradıcılığa cəsarətləndirir. Henri Qrəm
Qrin ailədə 6 uşaqdan dördüncüsü olmuşdur. Qrin utancaq və həssas idi. O
idmanı xoşlamırdı və tez-tez məktəbdən qaçırdı ki, Ridə Heqard və
R.M.Ballantunenin müəllifi olduğu macera hekayələrini oxusun. Bu
romanlar ona dərindən təsir edirdi və onun yazı üslubunun formalaşdırmağa
kömək edirdi.
Qrinin əzab-əziyyətli məktəb illərində yazı üslubunun əsasını xainlik
və xəyanət mövzuları təşkil edirdi və o, müdirin oğlu olmaqdan belə təngə
gəlmişdi. Bir neçə dəfə özüə sui-qəsd təşkil edən Qrin bir gün məktəbi tərk
edir və valideyinlərinə birdə bu həyatda yaşamaq istəmədiyini yazır. 15 yaşlı
Qrin fizoterapiyadan müalicə almaq üçün Londona göndərilir. Qrinin yaxın
dostu Kennes Riçmond onu ədəbi yaradıcılığa cəsarətləndirir və ona yaxın
dostu olan Voltə de la Mareni təqdim edir.
Məktəbi bitirdikdən sonra Qrin Balliol kollecinə tarix fakultəsi üzrə
qəbul olur və 1925 –ci ildə axırıncı kursda yavaş-yavaş ədəbiyyata atılan
Qrin ilk əsəri olan “Babbling April”i qələmə alır.Bu kolleci bitirdikdən sonra
Qrin xüsusi müəllim kimi,”Nottinqam” jurnalında jurnalist kimi və
“TheTimes”qəzetində redaktor köməkçisi işləyir.O,1929-CU İLDƏ ildə ilk
romanı olan “Bizim adam”romanını qələmə alır və bu roman yazıçıya roman
481

Filologiya məsələləri, №4, 2017

yazarı kimi böyük imkanlar yaradır.Onun romanları film və kitab şəklində
oxucularına təqdim olunur.Qrinin romanları real həyat problemləri ilə bağlı
idi .O öz müşahidələrini kasıblıq və səfalət problemləri əsasında
aparırdı.Müəllif kapitalist dünyasının zəif nöqtələrini başa düşürdü
lakin,bütün bu bəd hadisələrin səbəbini araşdırmağa cəhd etmirdi.Bu sosial
problemlər yalnız onun romanlarını arxa planda göstərirdi.O,oxucunu
reallıqdan uzaqlaşdırıb xəyyallar və fantaziyalar dünyasına aparmırdı.
Bəziləri başqa modernistlər kimi Qrəm Qrini də tənqid atəşinə
tuturdular,lakin Qrəm Qrin əsərlərində yaratdığı bədbinlik və etiqadsızlıq
digərlərininkindən fərqlənirdi.Onun əsərlərinin əsasında bəşəriyyətə böyük
sevgi dayanırdı. Qrəm Qrin digər modernistlər kimi yalnız cinayətin özünü
göstərmir, onun arxasında yatan səbəbləri, qaranlıq məqamları
araşdırır.O,göstərirdi ki,insanlarda pis keyfiyyətlər qəddar həyat şəraitinin
nəticəsidir.O,kapitalist cəmiyyətində insan tələbinə təsir edən korlanmış
təsirlərini aşkar edirdi. Qrəm Qrin ingilis ədəbiyyatında psixoloji dedektiv
roman, yəni “əyləncəli “ və “ciddi”roman müəllifi kimi tanınırdı.Hər iki
janrın mövzusu eyni idi,yalnız ”ciddi romanlar” mürəkkəb tərkibə malik
idi,psixoloji romanlar isə daha dərin düşüncə tələb edirdi.Onun ciddi
romanlarına psixoloji,siyasi və dini romanlar daxildir. Onlar müflis olmuş
kapitalist cəmiyyətinin tərbiyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirmir və dönə-dönə
kapitalist cəmiyyətinin mənfiliklərini qeyd edirdilər. Bu romanlarında dönədönə kapitalist münasibətlərini pisləyir və müstəmləkə siyasətinin əleyhinə
mübarizə aparır. Yazıçının əsərlərində dövrünün ən aktual problemlərindən
bəhs edir.Belə ki,1955-ci ilə qədər yazdığı əsərlərində ədəbiyyatda axtarışlar
edən bir yazıçı təsiri bağışlayırdısa “Səssiz Amerikalıdan”sonrakı yazdığı
romanlarının mövzusu siyasət və casusluq fəaliyyəti haqqında olur ki,bu da o
dövr üçün kifayət qədər aktual mövzu idi. Yazıçının əsərlərində dövrünün ən
aktual problemlərindən bəhs edir.Belə ki,1955-ci ilə qədər yazdığı
əsərlərində ədəbiyyatda axtarışlar edən bir yazıçı təsiri bağışlayırdısa “Səssiz
Amerikalıdan”sonrakı yazdığı romanlarının mövzusu siyasət və casusluq
fəaliyyəti haqqında olur ki,bu da o dövr üçün kifayət qədər aktual mövzu idi.
Baxmayaraq ki, qrin özünü həmişə siyasətdən kənar yazıçı adlandırsa da, o
siyasətlə daha çox maraqlanırdı və siyasətdən həz alırdı. “Səssiz Amerikalı”
əsərini çap etdirdikdən sonra Qrin beynəlxalq siyasət və cəsusluq fəaliyyəti
haqqında bir çox roman yazmışdır. Bu əsəri çap etdirdikdən sonra qrin
həmişə Amerikalılara nifrət etdiyini qeyd edirdi, xüsusilə Ronald Reqana. O,
Fidel Kastro və Manuel Noriqa ilə Amerika siyasətini araşdırmağa başladı.
Onun Panamada diktator general Ömər Torrifos ilə dostluğu “Generalı
tanıyaq” əsərini yazmağa səbəb oldu. Qrin ekzotik səyahətlər etməsinə
baxmayaraq, öz həyatından məmnun deyildi. Qrin qeyd edirdi ki, ən çox
London, Antibes və Kapridə rahat həyat sürüb. O yaşadığı müddətdə ədəbi
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yaradıcılığında T.S.Eliot, Herbet Rid, İvenli Vauf, Aleksandr Kordcı və
başqalarından bəhrələnib. O həmişə özünü “pis və dönük” ər adlandırıb.
1948-ci ildə arvadından ayrılsa da, ömrünün sonuna qədər ondan
boşanmayıb. Ömrünün sonuna qədər qrin öz yaxını Uvone Kloeta ilə
birlikdə Vivey və Svitzilənddə yaşayıb ölümündən sonra (1998-ci ildən bəri
hər il) “Qrəm Qrin Beynəlxalq Festivalı” keçirilir. Bu mərasim adətən 4 gün
davam edir və bunu təşkil etməyin əsas mqəsədi Qrəm Qrini daha yaxından
tanımaq və dünyaya tanıtmaqdır. Qrinin ilk nəşr etdiyi roman 1929-cu ildə
yazdığı “İçimdəki adam” romanıdır.. Qrin “Times” qəzetindəki işin tərk
edərək vaxtının çox hissəsini roman yazmaqla keçirir. Növbəti 02 kitabını
1930-cu ildə “Hərəkətin adı” və 1932-ci ildə “Rumoadakı gecə” adı altında
yazır. Bu kitablar müvəffəqiyyətsiz olur və bu kitablardan imtina edir. Onun
birinci müvəffəqiyyətli 1932-ci ildə yazdığı “İstanbula qatar” əsərindir. Bu
əsər kitab cəmiyyətii tərəfindən qəbul edilri və 1934-cü ildə “oriiyent” film
şiktəri tərəfindən film kimi səhnələşdirilir.O tamaşaçılar üçün təqdim etdiyi
kiitablar,, jurnallar və filmlərdən romanlarının gəlirlərini əldə edirdi. Qrinin
1937-ci ildəki “gecə vəəə gündüz” romanı üçün təqdime tdikləri “Vi Viblle
Vinle”nin əsas qəhrəmanı 9 yaşlı Şilli Temple idi və o özünü naz-qəmzəli
kimi göstərir burada orta yaşlı kişilər və məmurlar tərəfindən alqışlanırdı.
Bu film XX əsrdə müvəffəqiyyətlə qarşılanır və Qrəm Qrini bu filmə
görə məhkəməyə dəvət edirlər. Qrin məhkəmədəki müddət qurtardıqdan
sonar Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərk edərək Meksikada yaşamağa
başşlayır. Meksikada yaşadığı müddətdə roman yazmaq fikrlərini
təkmilləşdirərək özünün şah əsəri olan “Şöhrət və güc” romanını qələmə alır.
Qrinin karyerası müddətində oxuculaRı onun romanları arasında
problemli situasiyaların olduğunu qeyd edirlər. Qrinin axırıncı kitabı 1958-ci
ildə yazdığı “Bizim Havanadakı adamımız” adlanır.Qrin baxmamyaraq ki,.
Birinci və qabaqcıl roman yazarlarından hesab edilirdi.. O, qısa hekakyələr
və əsərlər də yazırdı. Onun birinci əsəri 01953-cü ildə yazdığı “Qonaq otağı”
əsəriidir.Mişel Korda Qrinin ən sadiq dostlarından biri idi və o həmişə
redactor olduğu “Siman və Şustə” redaksiyasında Qrini müşahidə edirdi.
Onun çüşahidələrinə görə Qrin hər gün balaca dəri dəftərçəsinə 500 söz yazır
və 500 sözə çatanda o artıq dayanır və istirahət edirdi.. Bu gündəlik Qrinin
planı idi. Qrəm Qrin (1904-1991)-ingilis yazıçısı. “İşin mahiyyəti” (1948),
“Sakit amerikalı” (1955), “Komiklər” (1966), “Fəxri konsul” (1973), “Cənab
Kixot” (1982), “Kapitan və düşmən” (1988) kimi kanonları “ciddi”
romanların müəllifidir.Qrəm Qrin həm də dedektiv janrının məşhurları
arasında çox haqlı olaraq yer alır.Yazıçının oxucunu “özünə cəlb edən”,
“fikrini dağıdan “ romanlarında – ”Vəkil edilmiş şəxs”(1939) ,”Qorxu
təsisatı”(1943), ” Bizim adam havanada”(1958) və s.-bu janra məxsus bütün
əsas qəbul edilmiş qaydalar,forma və üslub var: kəskin sujet xətti,təhkiyə,
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cinayətlə bağlı sirlərin açılması, təhlükədə və eksterimal vəziyyətdə
obrazların ruhi aaləmlərinin incə psixoloji analizi özünə məxsus yer
tutur.Yazıçının bu mövzuda əsərlərindən biri də ”Edjuer Rouddakı
unudulmuş kinoteatr” hekayəsidir.Qrəm Qrinin ən məşhur romanlarından
biri 1956-cı ildə yazdığı “Səssiz Amerika” romanıdır.Bu roman müəllifin
dəyişmiş dünya görüşünün məhsuludur. O,bu nəticəyə gəlir ki,hal-hazırkı
dövrdə vicdanlı insan siyasi situasiyaya qarşı ictimai mübarizədən kənarda
qalmır1966-cı ildə yazıçı “Məzləkəçilər” romanını qələmə alır və bu roman
bir-birinə zidd olan 2 hissədən ibarətdir. Romanın I hissəsini orta yaşlı kalon
rəsmləri səhnələşdirilib və komediyanın əsas mqəsədi kommunist və başqa
partiyaların rəhbərliklərini əks etdirir. Komediyanın əsas xarakteristikasını
Qrinin dövrlə bağlı şübhələri təşkil edir. Əsər Haitidə səhnələşdirilib və
Haitidəki Duvalye diktatorluğundan bəhs edir. Əsərdə baş verən əsas
məəslələrdən biri də Amerika bİrləşmiş Ştatları ilə yerli hökumət arasında
soyuq münasibətlərin baş qaldırması idi. Yazıçı 1970-ci ildə qələmə aldığı
özünün “Həyatın bir növü” əsərinin I ən böyük hissəsində öz tərcümeyi
halını qələmə alır, digər hissəsində isə əsərlərinin toplusunu çap avtobioqrafiyanı deyil, inkişaf etmiş insanı canlandırır.
Qrin XX əsrin qısa hekayələr və kino yazıçılarından idi.Onun
romanlarına çoxillik kinolar çəkilmişdi. 1934-2010-cu illər arasında 66
cildlik materialı toplanmışdı. 1947-2011-ci illərdə bəzi romanları filmə
çəkilmişdi. .Bunlardan “Brinqton Qayası”,”Məsələnin Sonu” əsərlərinin
adlarını çəkmək olar. 1958-2002-ci illərdə isə “Sakit Amerikalı”əsərlərinə
film çəkilmişdi.İlk qorxulu “Satış üçün silah” filmi ən azı 5 dəfə müxtəlif
başlıqlar altında filmə çəkilmışdi.Yaradıcılığı boyunca Qrin bir neçə dəfə
mükafata laiq görülmüşdü.Hətta 1967-ci ildə Nobel mükafatı listinə daxil
olmuş və 1981-ci ildə cəmiyyətdə insan azadlığını təcəssüm etdirən bir
yazıçı olduğuna görə onu ”cerusalem" mükafatı ilə təltif etmişlər.
Qrinin depresyalı həyatı onun şəxsi həyaytından və yyaradıcılığından
da yan keçmir. O arvadıı Vivina məktubunda bədbəxt, xəstə və yaşaşdığı adi
həyaytın əleyhinə olduğunu deyir. William Golding Qrini XX əsrin narahat
və şüurlu insanı kimi təsvir edir. Hətta onu öz aləmində bənzərsinz bir yazıçı
adlandırır. Qrin 1991-ci ildə 86 yaşında vəfat edir və Corseaux qəbirstanlığında dəfn edilir.
Ədəbiyyat
1.Graham Greene .The quiet American.G.Greene.Text London.Vintage
Books.2004-80p
2.Graham Greene.A burnt-out case New York.Penguin Books.1981-199p
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3.Graham Greene.The Power and the Glory .New York .Penguin Books
1982-224p
4.Журналный зал. Звезда,2006 Н6-Грем Грин- В СТРЕЧА С
ГЕНЕРАЛАМ
5.Ədəbiyyat qəzeti 25 iyun 2016. səh 30. ”Qrəm Qrin”
Zeynalzada Shapha
Graham Greene”s creative work idea and figurative caractarice
Summary
This article deals with the main representative of modernism,one of the
most novel writer of the twenties century and in his works reflection of
social problems of english literature”s representative Graham Green”s
creative work idea and figurative caractarice. is also unquestionably one of
the best novelist write Graham Greene.He is known short story and novel
writer in english literature. Writer touch upon the crucial problems existing
among the society and at the same time tired to find out the way how to
settle those problems. The themes of the matters were closed with the life
problems poor ,misery and religues .As he had his own prose style,
expressing means and expressions and due to describing these matters
obviously.
Зейналзаде Шафа
Грем грин творество идея и осовеностъ резюме
Резюме
Грем Грин – известный писатель, начало хх века, еще в своем
творчестве решал политические проблем. И эта составляет идею и
основные особенности, его творчества. Он известен в Английской
литературе как автор нескольких романов и кратких рассказов. В своих
произведениях писатель старался найти самые решительные пути проблем касающихся общества. Он затронул темы связанны с проблемами
реальной жизни, с бегством, нищетой и религиозные проблемы. У него
была своеобразная жизнь, свои слова и собственные выражения, из за
это он мог изобразить проблемы более габаритной форме.
Rəyçi : Səadət Abdurəhmanova
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