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 Məlumdur ki, dil yer üzündə, insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi 
olmaqla, həm də mücərrəd prosesdir. Belə ki, ümumi bir şey kimi mövcud 
deyil. İnsan həyatında, xüsusən, bir çox ictimai məsələlərdən fərqlənir. Bu 
fərq heç bir halda ümumbəşəri olmayıb, daim milli səciyyəlidir. Afad 
Qurbanov doğru olaraq, qeyd edir ki, “dil bir ünsiyyət vasitəsi, fikri ifadə 
vasitəsi olmaq etibarilə müxtəlif xalqların, millətlərin dili kimi mövcuddur. 
Bu cəhətdən, dil deyərkən, Azərbaycan dili, Tatar dili, Çin dili, Ərəb dili, 
Rus dili, İngilis dili və sairə 3000-ə yaxın konkret dillər nəzərdə 
tutulur(1.95). Onlar (yəni konkret dillər) bəzən böyük ərazidə yaşayan sayca 
çox böyük xalqlara, bəzən də sayı bir neçə yüz olan kiçik etnik qruplara 
mənsub olur. məsələn, Xələc dili, Xınalıq dili- bu sayca az olan dillərdir. 
Bütün bunlara baxmayaraq və sayından asılı olmayaraq, hər bir dilin leksik 
fondu və sonra leksik tərkibi vardır. Amma keçən əsrin (XX əsr) alimləri 
dərsliklərdə belə kobud səhvlərə yol vermişlər. Məsələn, S.Cəfərov“Müasir 
Azərbaycan dili. Leksika” kitabında paraqrafın başlığını belə səhv 
yazmışdır: “Lüğət tərkibi və əsas lüğət fondu”(yaxşı ki fond ifadəsinin 
önündə “əsas” sözünü yazıb) və izhata gəlincə, verdiyi sərlövhə ilə uyğun 
gəlmir: “Dildə olan sözlərin hamısı birlikdə onun lüğət tərkibi adlanır”(69)- 
yazmağı doğru deyil, alim əksinə deməli idi ki, yəni “... onun lüğət fondu” 
adlanır. Sonrakı səhifədə (71) daha bir kobud səhv buraxdığını görürük: İctimai 
mühitin dəyişməsi ilə əlaqədar olan bir qism sözlər dilin lüğət tərkibindən, hətta 
lüğət fondundan da çıxır. Lüğət fondundan çıxan sözlər uzun müddət lüğət 
tərkibində qala bilər (2.71). Əslində lüğət tərkibi fonda nisbətən aktiv sayılır. 
Fond bazadır. Orada köhnəlmiş, arxaik sözlər də qala bilər. Bu sözlərin çoxu 
dilə yenidən gələ bilər (yeni yaranan söz kimi) və onlara neologizm də deyilir.  

Göründüyü kimi, dilçilik elmində bu vacib məsələ tam öz həllini 
tapmamışdır. Adil Babayev də “Dilçiliyə giriş” dərsliyində “Dilin lüğət fon-
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du və lüğət tərkibi” doğru sərlövhə verib, amma məzmuna gəldikdə isə, 
müəllif “fond” yazır, lakin tərkibdən söz açır və leksik fonda aid olanları 
tərkibdə görür. Müəllif əvvəl sual verib: “lüğət tərkibi nədir, ”- cavabında 
tərkibə aidiyyəti olmayan ifadələri oxuyuruq: “lüğət tərkibinin mahiyyəti 
haqqında elmi dilçilikdə, demək olar ki, mübahisə yoxdur” (2.88). Sonra da, 
dilçilərə şər ataraq yazır: “Bütün dilçilərin qəbul etdiyi kimi, dildə olan bütün 
sözlərin və sabit birləşmələrin məcmuyuna lüğət tərkibi deyilir. (2.88) Əgər, 
lüğət fondu desə idi, yerinə düşərdi və dürüst fikir olardı. Müəllifin sonrakı 
sətirləri də bir-birini tamamlamayan cümlələrdən ibarət söz yığımıdır. Məsələn, 
müəllif yazır: “Hər hansı bir dildə danışanların hamısının mənasını bildiyi və 
bilmədiyi sözlər və sabit söz birləşmələri, həmin dilin lüğət tərkibini təşkil edir. 
Dildəki bütün sözlərin etimoloji mənasını bilmək mümkün deyil (2.88).  

Göründüyü kimi bütün bunlar fonda aiddir və müəllif “sözlərin 
etimoloji” məınasını yazmaqla nə demək istədiyini aça bilməyib. Bu yersiz 
ifadəyə cavab olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, hər fərd danışanda və kimi isə 
dinləyəndə sözün etimologiyasını belə yada salmır, sözü indiki zamanda kəsb 
etdiyi məzmuna görə işlədir. Beləliklə, əvvəl fondu müəyyən etmək lazımdır və 
fonddan da sistem şəklində tərkibini ayırmaq dilçilərin borcudur. Əgər biz 
insanın danışıq dilindən, onun leksik vahidlərindən söz açırıqsa, demək, birinci 
şəxsin özündən, onun bədən üzvlərindən, onun qohumluq əlaqələrindən, şəxsi 
əhatə edən maddi varlıqların adlarında, onları növlərə görə tərkiblərə 
bölməsindən tədqiqat işlərini sistem şəklində qruplaşdırmalıyıq. H.Ə.Həsənov 
bu haqda belə yazıb: “ümumi leksik fonddakı sözlər mənşəcə eyni və müxtəlif 
sistemli dillərə aiddir”. Bu cəhətdən ümumi leksik fondu işlədilməsinə görə iki 
qrupa ayırmaq olar: 1) Müxtəlif sistemli dillərin sözlərindən ibarət ümumi 
leksik fond; 2) Bir sistemli dillərin ümumi leksik fondu. Müəllif bəzi naşilərə 
dərs verərək yazıb: “Bir ailəyə, bir dil qrupundaakı dillərin leksikasınd 
ümumi cəhətlər var. Məsələn, Azərbaycan dili ilə türkmən, türk və qaqauz 
dilləri arasında fonetik, leksik və qrammatik yaxınlıq daha çoxdur. Qohum 
dillərin lüğət tərkibində də belə ümumi leksik fond mövcuddur, məsələn, 
türk dilləri üçün ailə, məişət, say, hərəkət və s. ilə əlaqədar söz qrupları 
ümumi leksik fond yaradır. Bununla belə, hər dilin öz spesifik qrammatik 
quruluşu, lüğət tərkibi, yazısı, tələffüzü, sözdüzəltmə qanunu, sözyaratma 
vasitələrinin sistemi var. Məsələn, otbiçən, səstutan, suqovşağı, duyum, 
çimərlik, dabankeş, pərçim, üzümçülük, mənimsəmək və s. sözlər 
Azərbaycan dilinə məxsus olub, onun sözdüzəltmə qaydaları əsasında 
yaranmışdır. (3. 105) Müəllif doğru olaraq, K.D.Uşinskiya istind edir: “ 
Ölkənin təbiəti, ölkənin və xalqın tarixi insan şüurunda əks olunur, sözlə 
ifadə olunur. Insanlar gedirlər, amma onların yaratdığı sözlər dilin əbədi 
tükənməz xəzinəsidir. (3. 105-106) Bax bu əvəzolunmaz dəyərli fikir dilin 
fondudur, bəli, əbədi tükənməz xəzinədir. Bu fikirləri təsdiqləyən konkret 
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misallarla da göstərmək olar. Məsələn, biologiya elmləri doktoru, dosent Ra-
miz Zeynulla oğlu Şammədova verdiyim suala biologiyada fond və tərkibi 
necə izah etmək olar? Məni qane edən konkret cavab aldım: “Fond hər hansı 
bir canlının məxsus olduğu kateqoriyanın yığcam göstərən anlayışdır. 
Məsələn, meşə fondu və meşədə bitən ağac, kol-kos və ot növləri onun tər-
kibini ifadə edir. Belə ki, hər bir ağacın, kolun və otun özünəməxsus adları 
var. Bütövlükdə meşə fond olur, meşədə bitən bitkilərin növləri meşədən 
ayrılan tərkib hissələridir”. Bu yığcam fikir dilçilikdə işlətdiyimiz “fond və 
tərkib” bölməsinə daha çox uyğun gəlir. Fond və tərkib başqa elmlərdə də 
özünü göstərir, məsələn, riyaziyyatda bütün ədədlər riyazi fondu təşkil edir. 
Yəni rasional ədədlər, irrasional ədədlər, həqiqi ədədlər, müsbət ədədlər və s. 
fondun tərkibini təşkil edir.  

Vaxtı ilə, yəni XIX əsrdə böyük alman alimi Avqust Şleyxer də yazıb: 
Dildə danışan adaların hamısına məlum olan və hamı tərəfindən sistematik 
şəkildə işlədiən sözlər birlikdə dilin əsas lüğət fondu adlanır. Burda “əsas” 
ifadəsi yerinə düşməyib, belə ki, dilin lüğət fondu dedikdə, elə onun “əsası” 
kimi dərk olunmalıdır. Müəllif kitabın “lüğət tərkibi” bölməsində də xətalara 
yol verir. Məsələn, müəllif “ümumi leksik fond” ifadəsini doğru işlətmə-
mişdir, belə ki, dilin leksik fondu ifadəsi elə “ümumilik” bildirir. Axı, 
fonddan tərkib ayrılır. Fond bazisdir, tərkib isə üst qurumdur. Hər hansı 
konkret dilin leksik fondundakı sözlər, terminlər mənşəcə eyni və ya 
müxtəlif sistemli dillərə aiddir. H.Ə.Həsənov, doğru və dürüst olaraq, bu 
sözləri iki qrupa ayırır: a) müxtəlif sistemli dillərin sözlərindən ibarət və b) 
bir sistemli dillərin sözlərindən ibarət olanlar(3.71). Sonuncu məlumdur, 
buraya daxil olan tükənməz mənbə qohum dillərin lüğət tərkibini təşkil edir. 
Bu tərkibdəki sözlər bəzi qohum dillərlə daha oxşar (cüzi fonetik fərqləri 
nəzərə almasaq) və bəzi qohum dillərlə daha çox qeyri-oxşar (daha çox 
fonetik dəyişmələrə məruz qalan) fərqləri görə bilirik. Bunları müqayisədə 
sezirik və bu sözlərdən başqa fondda qalan alınma və eləcə də (sırf hər 
hansı) dilin özünəməxsus sözləri qalır. S.Cəfərov “Müasir Azərbaycan dili 
dərsliyində doğru olaraq, yazıb: “Dilin lüğət tərkibinə arasıkəsilmədən yeni-
yeni sözlər daxil olduğu və bu sözlərin bir qismi əsas lüğət fonduna keçdiyi 
kimi, bunun əksinə də təsadüf edilir(2.71)”. Buradaca maraqlı bir elmi fikrin 
sizinlə bölüşdürmək istəyirəm, belə ki prof.Afad Qurbanov qeyd edib ki, 
“Dildə olan bütün sözlərin və sabit birləşmələrin məcmuyuna lüğət tərkibi 
uzun tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur. Hər bir dilin lüğət tərkibi o dilin 
formalaşmağa başladığı dövrdən onunla əlaqədar şəkildə yaranır. Buna görə 
də, ilk dövrlərdə dilin lüğət tərkibi kasıb olur və sonralar get-gedə kəmiyyət 
və keyfiyyətcə zənginləşib inkişaf edir (1.98) Bu məsələdə rus alimləri də 
geridə qalmırlar. Burada iki rus aliminin fikirlərini Azərbaycan dilinə 
tərcümə etmədən verərək məqaləmi bitmiş hesab edirəm. Məsələn, 
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Н.B.Адамчикyazır: «Изменения в жизни общества (политические, эко-
номические, социальные, культурные) отражаются в языке, и прежде все-
го- в его словарном составе. Появление нового в жизни общества приво-
дит к появлению новых слов, в результате чего происходит пополнение 
словарного состава языка. В языке наблюдается и обратный процесс – 
отмирание, исчезновение некоторых слов, что также является отражением 
изменений в жизни общества”. 

В процессе исторического развития языка происходят семантичес-
кие преобразования слов: возникают новые значения и утрачиваются 
старые (А.14). Amma H.B.Адамчикə qədər prof.П.Я.Черных bu məsələyə dü-
rüst möhür vurmuşdur. Professor yazıb ki, «Основной словарный фонд 
составляет основу словарного состав языка, а в месте с грамматикой - осно-
ву всего языка, а чая все корневые слова языка, основной словарный фонд 
является базой для образования новых слов. Эти отличия и характеризуют 
основной словарный фонд, как главную часть словарного состава языка (6-
140).V.İ.Koduxov leksik fondu “nüvə” adlanmışdır. O, yazıb:“Наличие в языке 
слов различной общественной значимости, хронологической территориаль-
ной и стилевой характеристики не разрушает  единства словарного состава 
языка,  его лексико-семантической системы. Это единство поддерживается 
хронологически устойчивой и широкоупотребительной сейчас лексикой. 
Она образует «ядро», основной фонд словарного состава языка (7.188).” 

Beləliklə məlum olur ki, lüğət fondu daha çox sabit və möhkəmdir, dilin əsa-
sını, bünövrəsini təşkil edir, lüğət tərkibinin dəyişməsi cəmiyyət bağlıdır və dai-
mi inkişaf edir. Amma lüğət fondu uzun ömürlüdür, əsrlər boyu yaşayır və yeni 
sözlərin yaranması üçün bazadır, onun dəyişməsinə uzun vaxt lazım gəlir, yəni 
əsrlər boyu dilinbazası kimi yaşayır və ondan istifadə edilir, lüğət fondunun 
genişliyi, lüğət tərkibinin növlərə görə ayrılmasından müəyyən edilir. Yoxsa, 
H.Ə.Həsənovun yazdığı kimi yox-“lüğət fondu lüğət tərkibinin bir hissəsini təş-
kil edir (3.109). Bu kobud səhv heç bir çərçivəyə sıxışmır. Bizi bu cür ifa-
dələr məcbur etdi ki, bu mövzuya yenidən gərdiş edək və gələcək işlərimizdə 
qayıdaq, bu məsələyə geniş yer ayıraq. Çünki fikrimizin tam açılması üçün 
çoxlu izahlar tələb olunur.  
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Масуд Мамедов 

Лексический фонд и лексический состав 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются исторические развития лексического 
фонда и лексического состава из языка. Лексический фонд является ядро 
лексики. Организующая рол ядерной лексики заключается в том что 
является- той базой, которая определяет семантические и словооб-
разовательные группировки слов.  

Среди этого большого круга лексические единиц имеется неболь-
шой, но отчетливо выделяющийся круг слов- основной словарнойфонд, 
объединяющий все корневые слова и таким образам выясняется, что язык 
пронизывает все сферы человеческий деятельности. Изучение такого 
сложного организма, как лексический фонд и лексический состав отк-
рывает широкую дорогу языковедам.  

Masud Mammadov 
Lexical Fund and Lexical Composition 

 
Summary 

 

The article deals with the history of development of lexical fund and 
lexical composition of the language. Lexical fund is a nucleus of vocabulary. 
The organizing role of the nuclear vocabulary lies in the fact that it is the 
base, defining semantic and derivational groups of words. 

 Among this variety of lexical units there is a small but clearly 
standing out group of words basic vocabulary, combining all root words. 
Thus, it is found out that the language penetrates into all spheres of human 
activity. The study of such complicated organisms as lexical fund and lexical 
composition opens the way to linguistics. 

 

Rəyçi:                Nadir məmmədov 
                 Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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CLASSIFICATION PRINCIPLES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

  
Açar sözlər: klassifikasiya, frazeoloji vahidlər, semantika, ifadə, məna, 
struktur  
Key words: classification, phraseological units, semantics, expression, mea-
ning, structural  
Ключевые слова: классификация, фразеологические единицы, семан-
тика, выражение, значение, структурные 

 
There are three classification principles of phraseological units. The 

most popular is the synchronic (semantic) classification of phraseological 
units by V.V. Vinogradov. He developed some points first advanced by the 
Swiss linguist Charles Bally and gave a strong impetus to a purely 
lexicological treatment of the material. It means that phraseological units 
were defined as lexical complexes with specific semantic features and 
classified accordingly. His classification is based upon the motivation of the 
unit that is the relationship between the meaning of the whole and the 
meanings of its component parts. The degree of motivation is correlated with 
the rigidity, indivisibility and semantic unity of the expression that is with 
the possibility of changing the form or the order of components and of 
substituting the whole by a single word though not in all the cases. 

According to Vinogradov’s classification all phraseological units are 
divided into phraseological fusions, phraseological unities and phraseolo-
gical combinations. 

Phraseological fusion is a semantically indivisible phraseological unit 
which meaning is never influenced by the meanings of its components. 

It means that phraseological fusions represent the highest stage of 
blending together. The meaning of components is completely absorbed by 
the meaning of the whole, by its expressiveness and emotional properties. 

Once in a blue moon – very seldom; To cry for the moon – to demand 
unreal; 

Under the rose – quietly. 
Sometimes phraseological fusions are called idioms under which lin-

guists understand a complete loss of the inner form. To explain the meaning 
of idioms is a complicated etymological problem (tit to tat means “to 
revenge”, but no one can explain the meaning of the words tit and tat). 
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Phraseological unity is a semantically indivisible phraseological unit 
the whole meaning of which is motivated by the meanings of its compo-
nents. 

In general, phraseological unities are the phrases where the meaning 
of the whole unity is not the sum of the meanings of its components but is 
based upon them and may be understood from the components. The meaning 
of the significant word is not too remote from its ordinary meanings. This 
meaning is formed as a result of generalized figurative meaning of a free 
word-combination. It is the result of figurative metaphoric reconsideration of 
a word-combination. 

To come to one’s sense –to change one’s mind; To come home – to 
hit the mark; 

To fall into a rage – to get angry. 
Phraseological unities are characterized by the semantic duality. One 

can’t define for sure the semantic meaning of separately taken phraseological 
unities isolated from the context, because these word-combinations may be 
used as free in the direct meaning and as phraseological in the figurative 
meaning. 

 Phraseological combination (collocation) is a construction or an 
expression in which every word has absolutely clear independent meaning 
while one of the components has a bound meaning. 

It means that phraseological combinations contain one component 
used in its direct meaning while the other is used figuratively. 

To make an attempt – to try; To make haste – to hurry; To offer an 
apology – to beg pardon. 

Some linguists who stick to the general understanding of phraseology 
and refer to it communicational units (sentences) and winged words, define the 
fourth type of phraseological units. 

Phraseological expression is a stable by form and usage semantically 
divisible construction, which components are words with free meanings. 

East or West, home is best; Marriages are made in heaven; Still waters 
run deep. 

Phraseological expressions are proverbs, sayings and aphorisms of 
famous politicians, writers, scientists and artists. They are concise sentences, 
expressing some truth as ascertained by experience of wisdom and familiar to 
all. They are often metaphoric in character and include elements of implicit 
information well understood without being formally present in the discourse. 

Prof. A.I. Smirnitsky worked out structural classification of phraseo-
logical units, comparing them with words. He points out one-top units which 
he compares with derived words because derived words have only one root 
morpheme. He also points out two-top units which he compares with com-
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pound words because in compound words we usually have two root morp-
hemes. 

 Among one-top units he points out three structural types: 
 a) units of the type “to give up” (verb + postposition type);  
 To back up – to support; To drop out – to miss, to omit. 
 b) units of the type “to be tired”. Some of these units remind the 

Passive Voice in their structure but they have different prepositions with 
them, while in the Passive Voice we can have only prepositions «by» or 
«with»: 

 To be tired of; To be surprised at. 
There are also units in this type which remind free word-groups of 

the type “to be young”: 
 To be akin to; To be aware of.  
The difference between them is that the adjective “young” can be 

used as an attribute and as a predicative in a sentence, while the nominal 
component in such units can act only as a predicative. In these units the verb 
is the grammar centre and the second component is the semantic centre: 

 c) prepositional-nominal phraseological units: 
 On the doorstep - quite near; On the nose – exactly. 
These units are equivalents of unchangeable words: prepositions, 

conjunctions, adverbs, that is why they have no grammar centre, their 
semantic centre is the nominal part. 

 Among two-top units A.I. Smirnitsky points out the following stru-
ctural types: 

 a) attributive-nominal such as: 
 A month of Sundays; A millstone round one’s neck. 
 Units of this type are noun equivalents and can be partly or perfectly 

idiomatic (if the expression is idiomatic, then we must consider its 
components in the aggregate, not separately). In partly idiomatic units 
(phrasisms) sometimes the first component is idiomatic: high road; in other 
cases the second component is idiomatic: first night. 

In many cases both components are idiomatic: red tape, blind alley, 
bed of nail, shot in the arm and many others. 

 b) verb-nominal phraseological units: 
 To read between the lines; To sweep under the carpet.  
The grammar centre of such units is the verb, the semantic centre in 

many cases is the nominal component: to fall in love. In some units the verb 
is both the grammar and the semantic centre: not to know the ropes. These 
units can be perfectly idiomatic as well: to burn one’s boats, to vote with 
one’s feet, to take to the cleaners’ etc. 

 c) phraseological repetitions, such as:  
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 Now or never; Part and parcel (integral part). 
Such units can be built on antonyms: ups and downs, back and forth; 

often they are formed by means of alliteration: cakes and ale, as busy as a 
bee. Components in repetitions are joined by means of conjunctions. These 
units are equivalents of adverbs or adjectives and have no grammar centre. 
They can also be partly or perfectly idiomatic: cool as a cucumber -
(partly), bread and butter (perfectly). 

 Phraseological units the same as compound words can have more 
than two tops (stems in compound words): 

To be a shadow of one’s own self, At one’s own sweet will. 
Phraseological units can be classified as parts of speech. This clas-

sification was suggested by I.V. Arnold. Here we have the following groups: 
a) nominal phrases or noun phraseologisms denoting an object, a person or a 
living being:  
b) verbal phrases or verb phraseologisms denoting an action, a state or a 
feeling; c) adjectival phrases denoting a quality; d) adverbial phrases, such 
as; e) prepositional phrases or preposition phraseological units; f) conjunc-
tional phrases or conjunction phraseological units; g) interjectional phrases 
or interjection phraseological units:  
 

Reference  
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L.Məsimova 

Frazeoloji vahidlərin təsnifat prinsipləri 
 

Xülasə 
 

Frazeoloji birləşmələr bütün birləşmənin mənası onun tərkib hissələ-
rinin mənbəyinin deyil, ancaq onların əsasında qurulmuş və komponentlər-
dən başa düşülən ifadələrdir. Müəyyən məna bildirən sözlərin mənası adi 
mənalarından uzaq deyil.  
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Bu məna, azad bir söz birləşməsinin ümumiləşdirilmiş məcazi mənası 
nəticəsində yaranır. Bu söz birləşməsi məcazi metaforik mənanın yaranma-
sının nəticəsidir. 

Frazeoloji birləşmələr (kollokasiyalar, yəni sabit söz birləşmələri) hər 
bir sözün tamamilə dəqiq müstəqil məna verdiyi bir quruluş və ya bir 
ifadədir, buna baxmayaraq komponentlərdən birinə bağlı bir məna vardır. 

Bu o deməkdir ki, frazeoloji birləşmələr komponentlərindən biri bir-
başa mənada istifadə olunan, digəri məcazi olaraq istifadə edilən birləşmə-
lərdir. 

 
Л.Масимова  

Принципы классификации фразеологических единиц 
 

Резюме  
 

Фразеологические единства - это фразы, в которых значение все-
го единства не является суммой значений его компонентов, а основано 
на них и может быть понято из компонентов.  

Значение значимого слова не слишком далеки от его обычных 
значений. Это значение формируется в результате обобщенного образ-
ного значения свободной словосочетания.  

Это результат образного метафорического переосмысления сло-
восочетания. 

Фразеологическая комбинация (коллокация) представляет собой 
конструкцию или выражение, в котором каждое слово имеет абсолютно 
четкое независимое значение, в то время как один из компонентов име-
ет связанный смысл. 

Это означает, что фразеологические комбинации содержат один 
компонент, используемый по прямому значению, а другой - образно. 
 
 
Rəyçi:                         Rəna Şamiyeva  
                   filologiya üzrə elmlər namizədi, dosent  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЯЗЫКОВОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
 

Açar sözlər: Dil, tələbə, hazırlıq, mədəniyyətlərarası 
Ключевые слова: язык, студент, подготовка,  межкультурный 

Key words Language, student, prep, intercultural 
 

  Межкультурная компетенция представляет собой сложное об-
разование, включающие следующие компоненты: особенности мы-
шления, отношения, знания, и умения, все из которых относятся как к 
родному, так и к изучаемому языку. Особенности мышления включают: 
понимание связи между языком, мышлением и культурой; осу-
ществление познания на грани родной и изучаемой культур; понимание 
равнозначности и многообразия культур и культурных смыслов; крити-
ческий взгляд на собственную и изучаемую культуру. Отношения 
включают открытость, любопытство, готовность отказаться от предубеж-
дений, принятие культуры. Знания состоят из следующих ком-понентов: 
знание языка; знание фактов о родной и изучаемой культуре; знание норм 
социального и личностного взаимодействия; знание паралингвистических 
средств общения; знание культурных ценностей, присущих своей и 
изучаемой культурам. Умения включают: интерпретацию культурных 
фактов; соотнесение событий в родном и изучаемом языке; извлечение и 
усвоение новых знаний о культуре; применение знаний в практических 
ситуациях общения; критическую оценку своей и иной культур.Под ком-
петенцией понимается способность творчески выполнять деятельность 
на основе сформированных мотивов, личностных качеств, умение 
использовать нормативно-приемлемые образцы поведения в профес-
сиональной области. Овладение компетенцией создает основу для развития 
профессионализма и мастерства Формирование межкультурной ком-
петенции следует рассматривать в связи с развитием личности студентов, 
его способности и готовности принимать участие в диалоге культур на 
основе принципов кооперации, взаимного уважения, терпимости к 
культурным различиям и преодолению культурных барьеров. Проблема 
формирования межязыковой профессиональной компетенции связана с 
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процессом межязыковой коммуникации и требует от студентов не 
только высокого уровня профессиональной и коммуникативной ком-
петенции, но и способности к самостоятельному рефлексивному ос-
воению не свойственных им норм поведения для межкультурного 
общения. Многоаспектность востребованных качеств высокообразован-
ного выпускника вуза нацеливает на формирование у него компетен-
ций, которые объединяют не только знания и умения, но мотивационную, 
аффективную, ценностную и социально-поведенческую составляющие.-
 Для решения задач развития межкультурной компетентности в процессе 
обучения требуется найти адекватные подходы, способы, методы, 
позволяющие в полной мере развивать способности и качества студентов, 
необходимые для успешной самореализации в многокультурном об-
ществе.  Мир образования и технологи подготовки специалиста постоянно 
претерпевают изменения. В настоящее время перед специалистами, в ка-
кой бы сфере они не работали, на первый план выступает задача овладения 
межкультурными компетенциями. Следовательно, чтобы соответствовать 
требованиям времени, студент должен постоянно работать над формиро-
ванием позитивного мировосприятия и совершенствовать свои коммуни-
кативные умения. В логике компетентностного подхода для форми-
рования и развития определенного вида компетентности необходима 
деятельность. Развитие межкультурной компетентности происходит в 
процессе овладения профессиональной деятельностью только в том 
случае, если создается среда межкультурного взаимодействия, где появ-
ляется возможность реализовать принцип «диалога культур» в специально 
моделируемом межкультурном пространстве, в котором раскрываются 
способности, установки и социально – профессиональные качества спе-
циалиста.Основу развития межкультурной компетентности студентов  
составляет понимание ее значения, как особого личностного образования. 
Структура межкультурной компетентности включает мотивационный, 
ценностно-смысловой, когнитивно - деятельностный, поведенческий, 
коммуникативный, аффективный и рефлексивный компоненты. Процесс 
развития межкультурной компетентности студентов должен быть 
направлен на: 

•  формирование мотивации саморазвития,  готовности к межкуль-
турной коммуникации на основе выработанных ценностей и позиций; 

•  овладение  культурными ценностями других народов, 
культурных различий,  

•  овладение психологией межкультурного взаимодействия, ос-
нованного на толерантности;  
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•  овладение способностью принимать психологически обоснован-
ные решения, адекватные ситуации и не противоречащие культурным 
ценностям  участников взаимодействия; 

•  овладение способностью выражать доверие другим людям; 
•  овладение опытом профессиональной межкультурной коммуни-

кации, опытом выявления и практического решения актуальных проблем  
межкультурного взаимодействия; 

•  формирование способности к самосовершенствованию личнос-
тных качеств, позволяющих гармонизировать внутренний мир и взаимо-
отношения с другими людьми; 

•  развитие способности осознавать себя в качестве субъекта 
многонациональных взаимоотношений, осознавать и преодолевать 
внутренние барьеры, негативные установки к определенной категории 
граждан.  

  Овладение профессионально ориентированной межкультурной  
компетенции студентов  возможно при условии наполнения содержа-
ния профессионального образования  и взаимодействия специальными 
видами деятельности, способствующими развитию способности к само-
познанию и саморазвитию. Саморазвитие начинается с процессов осоз-
нания себя как субъекта деятельности, осознания требований взаимо-
действия и  имеющегося потенциала, утверждения своих личностных 
качеств и осуществляется в актах самоутверждения, самосовершенствова-
ния и самоактуализации.Самоутверждение дает возможность заявить о 
себе в полной мере как о личности. Самосовершенствование выражает 
стремление приблизиться к некоторому идеалу Самоактуализация — выя-
вить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни. Все три 
формы позволяют студентам наиболее полно выразить себя и в разной 
степени  реализовать себя в межкультурной коммуникации. Для формиро-
вания межкультурной компетенций студентов наиболее эффективными 
являются следующие приемы: 

- контекстное наблюдение, внедрение технологий самопознания в 
процессе построения организационного взаимодействия (обнаружение, 
фиксация, анализ, оценка, принятие); 

 - овладение культурой самовоспитания (культурой выбора и 
постановки целей самовоспитания);  

- использование тренинговых технологий, формирование навыков 
эффективного профессионального поведения в организации,  метод 
анализа межнациональных инцидентов, решения профессионально-
значимых ситуаций-кейсов;   

 - анализ профессиональной мобильности, ролевое моделирование 
и др. Самый важный принцип высокоразвитой цивилизации - признание 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 16

единства и священности всей жизни. Саморазвитие студентов в процессе 
овладения межкультурной компетенции позволяет будущему специа-
листу открыть в себе новую позитивную энергию, которая может быть 
направлена на построение гармоничных отношений в организации, кото-
рой предстоит работать. Таким образом, необходимо внедрение в процесс 
профессиональной подготовки специальных программ формирования 
межязыковой компетенции, учитывающих профиль специальности и 
субъектный опыт студентов, направленных не только на получение  зна-
ний, но и преодоления барьеров, стереотипов и предвзятости в отношении 
представителей других культур. В процессе формирования межкультур-
ной компетенции важно воспитание у студентов толерантного отношения 
к изучаемой культуре, что означает готовность индивида к восприятию 
нового образа мыслей, умение соотносить свое и чужое, позволяющее 
избегать сбоев в общении.Для того чтобы помочь студенту осознать себя 
субъектом многоязычной культуры, необходимо развивать у него навыки 
и умения культуроведческого общения в контексте диалог культур.  
Целью такого обучения является формирование у студентов нового культ-
урного сознания – способности понять иной образ жизни при контактах с 
другой культурой, иными ценностями, по-иному подойти к своим ценнос-
тям и отказаться от существующих стереотипов.  
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T.Xəlilova 
Xarici tələbələrin professional hazırlığında dillər və mədəniyyətlərarası 

maarifləndirmənin formalaşdırılması 
 

Xülasə 
 
Mədəniyyətlərarası maarifləndirmə özündə təfəkkür özünəməxsuslu-

ğunu, bilik və bacarıqları, münasibətləri ehtiva edir ki, bunlar da doğma dilə 
aid olduğu kimi öyrənilən dilə də aiddirlər. 
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Təfəkkür özünəməxsusluğu dedikdə, dillərarası və mədəni əlaqələr , 
doğma və öyrənilən dillər çərçivəsində biliklərə malik olmaq, çoxşaxəli 
mədəni əlaqələrin dərk edilməsi, doğma və öyrənilən dilə, mədəniyyətə 
tənqidi baxış nəzərdə tutulur. Münasibətlər aydınlıq, maraq və mədəniyyətin 
qəbul edilməsi əsasında qurulur. Biliklər aşağıdaki komponentlərdən iba-
rətdir: doğma və öyrənilən dillər barədə məlumatlara malik olmaq; sosial və 
şəxsi, qarşılıqlı əlaqə normalarına yiyələnmək; ünsiyyətin paralinqvistik 
xüsusiyyətlərini bilmək; doğma və diğər mədəniyyətlərə xas olan mədəni də-
yərlər haqda məlumatlı olmaq və s.Bacarıqlar özündə mədəni amillərin 
interpretasiyasını, doğma və öyrənilən dillərdə təzahürlərin mütənasibliyini, 
mədəniyyət haqda yeni biliklərin öyrənilməsi və bunlardan nəticə çıxarılma-
sini, təcrübi ünsiyyət situasiyalarında biliklərin tətbiqini və s.-ni ehtiva edir. 

 
T.Khalilova 

Formation of inter-linguistic and intercultural competence 
in vocational training of foreign students 

 
Summary 

 
 Intercultural competence is a complex education, which includes the 

following components: the features of thinking, attitudes, knowledge, and 
skills, all of which relate to both the native language and the language being 
studied. Features of thinking include: understanding the relationship between 
language, thinking and culture; Realization of knowledge on the verge of 
native and studied cultures; Understanding of the equivalence and diversity 
of cultures and cultural meanings; A critical view of one's own and studied 
culture. Relations include openness, curiosity, a willingness to abandon 
prejudice, acceptance of culture. Knowledge consists of the following 
components: knowledge of the language; Knowledge of the facts about the 
native and studied culture; Knowledge of the norms of social and personal 
interaction; Knowledge of paralinguistic means of communication; Knowledge 
of cultural values inherent in their own and studied cultures. Skills include: 
interpretation of cultural facts; Correlation of events in the native and learned 
language; The extraction and assimilation of new knowledge about culture;  

 
Rəyçi:               Vəfa Allahverdiyeva 
                    filologiya elmləri namziədi, dosent 
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNİN ƏDƏBİ DİL VƏ DİALEKT 

QATINDA ÇAPRAZLAŞAN ORTAQ LEKSİK VAHİDLƏR 
 

Açar sözlər: Türk dilləri, dialekt, Naxçıvan, Güney Azərbaycan, Şərqi 
Anadolu.  
Key words: Turkish, dialects, Nakhchivan, South Azerbaijan,  Eastren 
Anatoly. 
Ключевые слова: Тюркских, диалекты, Нахичевань, Южный Азер-
байджан, Восточно-Анатолических. 

 

Son zamanlarda müxtəlif istiqamətdə aparılan türkoloji tədqiqatlar 
gündəmdə olan ortaq türk dilinin mövcudluğu probleminin həlli üçün böyük 
imkan yaratmış olsa da, təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə məhəlli 
dialektlər bir qədər diqqətdən kənarda qalmaqdadır. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, bu problem müasir türk dilləri və dialektlərinin ümumtürkoloji 
müstəvidə tarixi müqayisəli tədqiqində öz həllini tapır. Tarixi proseslərin 
nəticəsində bir-birindən ayrı salınmış, çeşidli adlarla bir-birindən uzaq tutulan 
qədim türk boylarının eyni kökdən olduğunu və dil ortaqlığını təsdiq etmək 
üçün ilkin olaraq bu boyların dili üzərində müqayisəli dialektoloji tədqiqatların 
aparılmasının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi aydın görünür.  

Türk dillərinin və dialektlərinin müqayisəli tədqiqində ortaya çıxan 
maraqlı məsələlərdən biri də, həmin dillər və dialektlərdə semantik cəhətdən bir-
birinin eyni olan bir çox leksik vahidlərin bir türkcədə ədəbi dildə, digərində 
isə dialekt formasında işlənməsi faktıdır. Həm ədəbi, həm də dialektal 
müstəvidə eyni semantik yük daşıyan belə leksik vahidlərin bir dildə dialekt, 
digərində isə ədəbi dil daxilində mühafizə edilməsi dilin tarixi inkişaf 
prosesində sözün məna variantlarının artması, eyni zamanda mənanın ilkin 
və müasir mənası ilə müqayisədə daha geniş anlayış ifadə etməsi və məna 
genişlənməsi ilə əlaqədardır ki, bu tip leksik vahidlər çağdaş Azərbaycan və 
türk dillərinin müqayisəsində daha qabarıq nəzərə çarpır.  

Müqayisəli dialektoloji tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan və Güney 
Azərbaycan şivələri ilə Anadolu şivələri arasında ortaq fonetik xüsusiyyətlərlə 
yanaşı, elə ortaq leksik və qrammatik vahidlərə rast gəlinir ki, bu dil faktları 
Azərbaycan və türk dilinin ortaq tarixi köklərindən soraq verir. Təəssüflə qeyd 
etmək lazımdır ki, bir çox tədqiqatlarda Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tər-
kibində mövcud olub Türkiyə türkcəsinin ədəbi dilində işlənməyən, lakin 
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Anadolunun müxtəlif bölgələrində dialekt səviyyəsində qorunub saxlanan dil 
vahidlərinin müasir türk dilinə məxsus olmadığını iddia edən əsassız fikirlərə 
də rast gəlinir. Sinan Türkmən tədqiqatlarında Azərbaycan ədəbi dilinə, eyni 
zamanda dialektlərinə məxsus böyün-bu gün, bildir-keçən il, təpəüstü-ani, 
ayam-sayam-ara-sıra, sövkənmək-yaslanmaq, qayış-kəmər, yudum-yıxadım, 
acışmaq-acımaq, siftə-birinci, bitikə-biraz//az, mıx-çivi, öddək-qorxaq, biyol-
bir dəfə, ilan-çayan, qart-qoca kimi leksik vahidlərin Qaradəniz bölgəsinin 
Geyikli şivəsində işlənməsini türk dili üçün məqbul saymaması və bu sözləri 
etnolinqvistik baxımdan düzgün müəyyənləşdirə bilməməsi onun dialektlər-
dən, bütövlükdə dialektoloji tədqiqatlardan xəbərsiz olduğunu göstərir (1, 
s.132). Bu kimi leksik vahidlərin müasir Azərbaycan dili ilə yanaşı, həm 
Naxçıvan, həm də Qaradəniz bölgəsində eyni fonosemantik yüklə işlənməsi 
faktı hər iki bölgənin dialekt qatında qədim tarixi etnogenetik amillərin 
dayandığını göstərir. Görünür, Türkiyəli tədqiqatçı Sinan Türkmən ixtisasca 
coğrafiyaşünas olduğundan türk dilinin tarixi köklərindən və dialektoloji 
tədqiqatlardan xəbərsizdir və bunun üçün Qaradəniz bölgəsinin Geyikli 
bölgəsində dialekt söz kimi işlənən Azərbaycan dilinə məxsus sözlərin 
Türkiyə türkcəsinin ədəbi dilində işlənmədiyini əsas götürərək yalnış dü-
şüncə tərzini ortaya qoymuşdur. Əslində çağdaş türk dillərində və dialektlə-
rində eyni semantik yük daşıyıcısı olan bu kimi leksik vahidlərin müasir 
Azərbaycan dilində həm dialekt, həm də ədəbi dil çərçivəsində qorunması 
dilin tarixi inkişafı ilə bağlıdır. Ümumtürk dil tarixinin öyrənilməsində ciddi 
faktor kimi özünü göstərən bu xüsusiyyət çağdaş türk dillərində sözün 
semantik variantlarının, eyni zamanda ifadə etdiyi anlamın ilkin və çağdaş 
mənaları ilə müqayisədə daha geniş mənaya malik olması, sonradan məna 
genişlənməsi ilə əlaqədardır. Nümunələrdən göründüyü kimi, çağdaş Azər-
baycan ədəbi dilində yumaq, türk dilində isə yıkanmak kimi eyni semantik 
yük daşıyan sözlərin hər iki türkcədə ədəbi dil və dialekt müstəvisində çarpaz-
laşması dilin tarixi linqvistik xüsusiyyəti kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan 
dilində yumaq feilinin Naxçıvan qrupu şivələrində dialekt forması yıxan-
maq//yayxanmaq//yaxalanmaqdırsa, türk ədəbi dilində işlənən yıkanmak feili 
isə Anadolu şivlərində yumaq//yümӓk (Bur.), yumaḫ (Elaz.), yuyun (Kar.) kimi 
işlənməkdədir. Müqayisə zamanı türk dilinin ədəbi qatında mövcud leksik 
vahidlərin Azərbaycan dilinin dialekt qatında yer alması ilə yanaşı, Azər-
baycan dilinin də lüğət tərkibindəki bir çox leksik vahidlərin də Anadolu 
şivələrində dialekt vahidi olaraq işlənməsi faktı müasir Azərbaycan-türk 
dillərində  tarixi etnolinqvistik fakt olaraq ortaya çıxaır. Bu gün Qüzey Doğu 
Anadolunun Geyikli şivəsində (tutulmuş-yakalanmış, döşək-yatak, üddək-
korkak, torba-poşet, biyyol-bir defa, qayış-kemer, pişik-kedi, kərmə-kübre, 
siçan-fare, ayam-sayam-ara-sıra, isti-sıcak, bayaq-bir az öncə, mıx-çivi, 
acışmak-acımak, sövkenmek-yaslanmak), Doğu Anadolunun isə Kars (haçar, 
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ḫırda, bayaḫ, davarcıḫ, ḫacalet, laylay, şıra, boylum, beyaban, belet, gizlem-
paç, şil, telis, yuxa), Erzincan (işgilli-şübhəli, irapata-rəfətə, kesek-kəssək, 
gidik-oğlak, gavut-qovrulmuş buğda unu, ferik-fəriyh, başdıḫ, avlak-ov et-
mək üçün yer, bennem-mən nə bilim, cıbılıg-çırılçılpaq) şivələrində sırf 
dialekt söz kimi işlədilən leksik vahidlərin bir qisminin dialekt, bir qisminin 
isə ədəbi dil vahidi olaraq müasir Azərbaycan dilində, xüsusilə Naxçıvan 
qrupu şivələrinin aktiv fondunda yer tutması faktı fikrimizi təsdiq edir. Bun-
larla yanaşı, Naxçıvan qrupu şivələrində mövcud böyün-bu gün, bildir-keçən 
il, bitikə-bir az, siftə-ilk, birinci, təpəsiüstü-ani kimi leksik vahidlərin eyni 
fonetik tərkibdə, eyni semantik anlamla Şərqi Anadolu, xüsusilə Qaradəniz 
bölgəsinin şivələrində işlək durumda olması faktı da, türk dilinin tarixi 
etnogenetik amillərinin nəticəsi kimi bir dildə arxaikləşərək dialekt, digərin-
də isə ədəbi dil səviyyəsində qorunmaqla türk dilinin tarixi sabitliyini yaşat-
maqdadır. Çağdaş türk dillərində eyni semantik yük daşıyan leksik vahid-
lərin həm dialekt, həm də ədəbi dil çərçivəsində qorunması dilimizin tarixi 
inkişafı ilə bağlı olub, ümumtürk dil tarixinin öyrənilməsində ciddi faktor 
olaraq ortaya çıxmaqdadır. Maraqlı cəhətlərdən biri də çağdaş Azərbaycan 
dilində olduğu kimi, Güney Azərbaycan və Anadolu dialektlərində oğuz-qıp-
çaq dil vahilərinin müştərək işlənməsi faktı diqqəti cəlb edən tarixi linqvistik 
xüsusiyyətdir ki, bu dil faktları da ümumtürk dialekt leksikasının tarixi etnik 
cəhətdən müqayisəsi zamanı dilimizin formalaşması prosesində iştirak etmiş 
etnosların dil faktlarının və qədim etnoqrafik mədəniyyətin müəyyənləşməsi 
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.  

Qolay//kolay – Azərbaycan dilinin Naxçıvan və Güney Azərbaycan 
dialektlərində istifadə üçün yararsız, pis anlamında işlənən qolay//kolay 
sözü, çağdaş Türkiyə türkcəsində isə yaxşı kimi əks semantik məna daşıyır. 
Gözəllik axtaran qardaşım, bacım,      Bir yol güldür, biri  diken 
Yaxşı bir quzudur, ceyrandır, sazım.     Makbul olur zahmet çeken. 
Yaxşını kolaydan seçən kimsəyə      Kolay yollar da var iken 
Çoxlu gözəllərin gözüdür sazım (Qrd.) (2, s.155).Tozda buldum ben kendimi 
(3, s.31). Qolay//kolay sözü XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalılarının, 
o cümlədən Ə. Hüseynzadə və Ö. F. Nemanzadənin də əsərlərinin dilində 
çağdaş türk dilindəki yaxşı semantik anlamında işlənmişdir: “Amma heç kəs 
demir ki, Buxaralılar, Altaylılar o sözləri köhnə imlaları ilə qolay anlarlar, 
gərək dəyişilməsin” (4, s. 199). 

Subay – (Türkiyə türkcəsində hərbi rütbə, Azərbaycan türkcəsində isə 
evlənməmiş, ailə qurmayan anlamı ifadə edən bu söz Naxçıvan dialektində 
“subaylıq sultanlıqdır” ifadəsində “yüksək rütbə” anlamının müəyyən üslubi 
çalarlarını qoruyub saxlamışdır), bekar (Azərbaycan türkcəsində işsiz, türk 
dilində isə evlənməmiş anlamını ifadə edən bu sözün hər iki türkcədə sözün 
daxili mənasında eyni üslubi çalar “boşluq” ifadə olunur) kimi bir çox leksik 
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vahidlər Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində zahirən fərqli söz təsiri bağış-
lasa da, hər iki sözün daxili mənasındakı üslubi paralellik diqqəti cəlb edir.  

Sakat//səqqət – Azərbaycan ədəbi dilində şikəst, çolaq sözü Naxçıvan 
şivələrində səqqət şəklində işlənir ki, bu söz a>ə səs dəyişimi ilə türk ədəbi 
dilində sakat şəklində müşahidə olunur: -Başdan səqqət olanın gördüyü iş 
bınnan artıx olmaz (Nax.). 

Ertə – tez, səhər; Naxçıvan qrupu şivələrində ertə//erkən (tez), ertədən 
(tezdən) şəklində işlənən bu söz eyni ilə Güney Azərbaycan və Şərqi 
Anadolu şivələrində də aktiv işlənən sözlərdən biridir. Türk dilinin ədəbi 
layında erte (hansısa bir işi başqa günə saxlamaq) sözünün daxili semantikası 
bir qədər fərqli məna ifadə etsə də, Şərqi Anadolu şivələrində bu söz Naxçıvan 
qrupu şivələrində olduğu kimi, eyni semantik mənaya malikdir. Erzurumun 
Şenkaya – Olur şivələrində örte (5, s.117), uyğur dilində ӓrtӓ şəklində işlənən 
bu söz lasik ədəbi əsərlərin də dilində nəzərə çarpır: Keç bu meydən kim, 
çəkərsən ertə şərbətdən xumar (Nəsimi). Mənbələrdə erqe, erten, yerte kimi 
qeyd olunduğunu göstərən B.Əhmədov bu sözün etimoloji cəhətdən ir (tez) 
sözü ilə bağlı olduğu qənaətindədir və tuva dilindəki sabah sözünün erten 
kimi işlənilməsinin bu sözlə bağlılığını göstərir (6, s. 96).   

Xırsız – Türk ədəbi dilində xırsız (oğru) mənasında işlənən bu söz, 
Naxçıvan qrupu şivələrində isə tamamilə fərqli semantik məna ifadə edir: 
xırsız-güclü; – İki adām biri xırsızdı (Day.) (7, s. 93).  

Nənni – Naxçıvan qrupu şivələrində beşik sözünün dialekt variantı 
kimi qeydə alınmış bu sözün türk dilindəki ninni – uşaq yatarkən onun 
başında söylənən layla mənasını ifadə etməsi, görünür dilin sonrakı inkişafı 
ilə bağlı olub, polisemiyaya doğru meyilliyi ilə əlaqədardır: Nenni derdük 
sallarduḫ, arada atarduḫ türkisini, sözini, nennülerdik oğullarımızı (Erzc.- 
Çay.) (8, s.355). Keşmişdə uşağı nənniyə qoyup yırqalıya-yırqalıya işimizi 
görərdix/ (Nax.). 

Yandırmaq//yaxmaq – Azərbaycan dialekt leksikasında “yandırmaq” 
mənasında işlənən yaxmaq sözü də türk dilində yakmak fonetik tərkibində 
eyni semantik yük daşıyır. Müasir Azərbaycan dilində yandırıb-yaxmaq 
formasında mürəkkəb sözün komponenti kimi işlənən yaxmaq sözü Türkiyə 
türkcəsində [x-k] fonovariantında yakmak şəklində işlənir. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycan və türk dilində cüzi fonetik fərqlə müşahidə 
olunan bu tip sözlər türk dilinin qədim tarixi etnolinqvistik amillərinə əsas-
lanır. Müqayisə olunan Azərbaycan və türk dillərində bu kimi dil vahidləri-
nin həm ədəbi, həm də dialektlərdə mövcud olması həmin dillərin tarixi etnik 
mənzərəsi barədə aydın təsəvvür yaradır: Əcəba bu alovlu od hansı sehrə ya-
nır, Gözdən uzaqlaşdıqca o, daha yaxır (9, s. 10). 

Yandırıb yaxdı məni 
Dağ – daşa çaxdı məni  
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Dost bilib arxalandım 
Fələk tək yaxdı məni  (Nax.) (10, s. 103). 
 
Cada//cadda – Güney Azərbaycanın Təbriz və Naxçıvanın Şahbuz 

şivələrində dialekt söz kimi işlənən cada//cadda (küçə, cığırdan sonra 
açılmış yol) sözü çağdaş Türkiyə türkcəsinin ədəbi qatında cadde (küçə-
unvan) kimi işlənir. Heydərbaba, Qaraçəmən caddası, Çovuşların gələr səsi, 
sədası (Təb.) (11, s.38).  

Könül//göyül – Müasir Azərbaycan və türk dilinin həm ədəbi, həm də 
dialekt qatının müqayisəsi hər iki dildə ortaq dil vahidlərinin müəyyən 
üslubi-semantik çalarlarını ortaya çıxarır ki, bu da həmin dil vahidlərinin 
tarixi semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan və türk dillərində mövcud könül sözünün fonovariantı olan 
göyün//göyül//göys sözü hazırda Azərbaycanın bir çox bölgələrində, xüsusilə 
Naxçıvan və Güney Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyənin Anadolu yörə-
sində də eyni fonetik tərkibdə və semantik anlamda işlənməkdədir. İstər 
Naxçıvan, istər Güney Azərbaycan, istərsə də Şərqi Anadolu şivələrində 
mövcud göynünü almaq, göynümə//göysümə yatmır, göylüm isdəmir kimi 
ifadələrin paralel işlək durumu buna bariz nümunədir. 

 
Anadolu Kars bölgəsi    Güney Azərbaycan 

Çarşıda qız qalasi,         Neynərəm dünyanın malın, 
Qız itirmiş balasi,                  Göylüm istir yar camalın.  
Qadın göyni bendedir         Eşqin səbusundan içmə 
Qoymaz sazi anasi (Kar.) (12, s.167). Hər çatana göyün açma (Təb.) (13, s. 196). 
 

                        Ahu – zar eyləyib düşmə həvəsdən 
                        Sən deyən məhəbbət bulunmaz göyül, 
                        Abırdı, namusdu, qeyrətdi həyat 
                        Bu dərdi pulunan alınmaz göyül  (Mam.) (14, s. 143). 
 
Ağu – Tarixən Azərbaycan və türk lasik ədəbi nümunələrinin dilində 

daha dinamik işlənən ağu sözü Naxçıvan qrupu şivələrində olduğu kimi, 
Anadolu dialektlərində də zəhər, acı mənasını ifadə edir. Çağdaş Azərbaycan 
və türk dilinin istər ədəbi, istərsə də dialekt qatındakı bu kimi sözlərin 
vaxtilə lasik Azərbaycan ədəbiyyatında işlək durumu hər iki türkcənin vahid 
kökə malik qədim dil xüsusiyyətlərini əks etdirən cəhətdir. XIV-XVIII əsr 
Azərbaycan ədəbi dilində və Anadolu ədəbiyyatında  işlənən bu tip sözlər 
dövrün leksik mühiti, həm də poetik ifadə tərzi ilə bağlı olmuşdur: Arısı 
yalandır, saqın, dadlusuna aldanma kim. Acıdır anın şəkkəri, ağu qatılmış 
balına (Nəsimi). Müqayisə zamanı ortaya çıxan maraqlı dil xüsusiyyətlə-
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rindən biri də Azərbaycan dialekt leksikasında və ədəbi dilində mövcud bir 
çox sözlərin müasir mərhələdə Anadolu şivələrində dialekt söz kimi 
işlənməsi faktıdır. Azərbaycan ədəbi dilinin, bir qismi isə Naxçıvan qrupu 
şivələrinin dialekt qatında yer alan tutulmuş-yaxalanmış, döşək-yatak, 
üddək//ödlək-qorxaq, torba-poşet, biyol-bir defa, qayış-kəmər, pişik-kedi, 
kərme-kübrə, siçan-fare, ayam-vaxt, zaman, isti-sıcak, bayaq-bir az öncə 
kimi leksik vahidlər Anadolunun Geyikli bölgəsinin şivələrində sadəcə 
dialektizim kimi dilin aktiv fondunda yer tutmaqdadır (1, s.124–131). 
Naxçıvan, Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolunun müxtəlif rayon və 
kəndlərindən toplanmış canlı dil faktlarından göründüyü kimi, bu dil 
vahidlərinin bir çoxu müəyyən tarixi proseslərin nəticəsi kimi bir dildə 
arxaikləşərək dialekt səviyyəsində, digərlərində isə ədəbi dil səviyyəsində 
aktivliyini qoruyur.  

Dialektlərin lüğət tərkibindəki sözlərin bir çoxunda məna dəyişməsi 
hadisələri (başqa bir əşyanı bildirmək, başqa məfhumlarla əlaqələnmələr, 
məna məhdudlaşması və genişlənməsi, aktivləşmə və passivləşmə əsasında 
məna dəyişmələri vəzifə oxşarlığı əsasında adlandırmalar, əks məna qa-
zanma və s.) tarixən hər hansı bir dialektin leksik xüsusiyyətlərinin formalaş-
masına səbəb olmuşdur. Naxçıvan, Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu 
şivələrinin müqayisəsində sözlərin işlənmə və semantik xüsusiyyətləri nəzərə 
alındıqda, dialektlərə məxsus tarixi semantik diferensiasiyası aydın görünür. 
Müqayisəli dialektoloji tədqiqatlar göstərir ki, omonimləşmə və polisemiyanın 
nəticəsi olaraq, Azərbaycan dialekt leksikasında mövcud sözlərin Türkiyə 
türkcəsinin ədəbi dilində aktiv işlənməsi qədim türk dilinin formalaşmasında 
rol oynamış tayfa və tayfa birliklərinin ortaq dil elementlərinin təzahürü kimi 
ortaya çıxır. Bəzi kiçik fərqlər nəzərə alınmazsa,  

Azərbaycan və türk dilində, xüsusilə Naxçıvan qrupu şivələrində 
mövcud yaxmax–yandırmaq, yaxalamax–yumaq, təmizləmək, yapmax–
etmək, pul-para, küz-payız, özgə-yabançı kimi bir çox leksik paralellərin bu 
dillərdə ədəbi və ya dialekt səviyyəsində işlənməsi faktının türk dilinin 
qədim tarixi ilə bağlı olduğunu görürük. Müasir Azərbaycan və türk dili 
arasında oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin səbələrinin coğrafi prinsip əsasında 
formalaşan tarixi etnogenetik amillərə dayanması faktı nəzəri tədqiqatlarda 
da öz əksini tapır. Ümumtürkoloji müstəvidə müəyyən kiçik dil fərqlərinin 
yaranmasını dilin tarixi inkişafı ilə əlaqələndirən E.Əzizov Azərbaycan 
dilinin dialekt sistemini vahid bir dilin bölünməsi yolu ilə deyil, bu və ya 
digər əlamətlərin müəyyən coğrafi şəraitdə saxlanması yolu ilə 
formalaşdığını qeyd edir (15, s. 321).  
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Г.Гаджиева 
 

Общие  лексические единицы пресекающиеся  
диалекты и литературный язык  

Азербайджанского и турецкого языка 
 

Резюме 
 

Лексические сравнение говоров Нахчыванской группы с говорами 
Южного Азербайджана и Восточной Анотолии фактическом материале 
проводится сравнение указанных говоров, анализируются функцио-
нально-структурные и структурно-семантические типы сущестаующих 
диалектных слов в том или ином говоре, пути их возникновения или 
сложения выявляются общее и различное. 

В сравнительном исследовании тюркских языков и диалектов 
возникающих одним из вопросов, в семантической точки зрения друг-
друга многие лексические единиц в одном из тюркских языков является 
разработка диалектом, а в другом - в форме литературного языка. Такие 
лексические единицы иметь одинаковый семантический смысл на од-
ном языке в диалектах, а в другом - охраняется, внутри литературного 
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языка. С расширением смысла связано в процессе исторического раз-
вития языка, и смысл слова вариантов.  

По сравнению более отчетливо заметны подобные лексические 
единицы современного Азербайджанских и тюркских языков.  

Сравнительные исследования показывают, что есть таких 
лексических и грамматических единицы между Нахчыванских, Южно 
Азербайджанских и Анатолических диалектов и говоров этот языковые 
факты общая историческая справка о корнях азербайджанского и 
турецкого языка. По сравнению слов отчетливо видна семантическая 
дифференциация диалектов Нахчыван, Восточной Анатолии и Южного 
Азербайджана. 
 

 
G.Hajiyeva 

 

Leksical inits are  common  literaru language and  
 dialect  interbeed between  the   

Azerbajidjani and Turkish language 
  

Summray 
 

The numerous dialectological investigations have been done in the 
North and South Azerbaijan, as well as in the separate regions of Turkey. 
However, the dialects of cognate and non-cognate languages have not been 
studied from the historical and comparative perspectives on the 
dialectological plane so far. This type of comparative study on the dialec-
tological plane  is very important to determine the level of integration of 
historical language among the peoples speaking different languages. It is 
considered  to be on of the serious problems in modern linguistics which is 
expected to be solved. The comparative study of the Azerbaijani language 
dialects on the basis of the materials of  cognate or non-cognate languages 
on the turkological scale showed the greater degree of importance of 
dialectological facts in determining deep historical roots of mutual relations 
of various languages. In addition, it also enables to clarify the origin of  
dialectal units from the historical and etymological points of view, which 
play a major role in the establishment and development of historical 
language relations among nations.  

Therefore, along with  many areas and departments of linguistics, there 
is a great need for comparative study of dialects of cognate and non-cognate 
languages on the basis of modern linguistic parameters. The thesis that was 
written as a result of this necessity is dedicated to the most topical subject - 
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comparison of the Nakhchivan Autonomous Republic, South Azerbaijan and 
East Anatolian dialects which has not been worked out in the Azerbaijan 
dialectology to the present day. And that is of great importance to define the 
developmental process, historical  geographic area and function of the 
language which took its roots from the single origin as a different state 
language within the different regions of Azerbaijan, Turkey and Iran and 
which preserved its integrity and remained unchanged.  

In the history of Azerbaijan linguistics for the first time as a result of 
comparison of  Nakhchivan group dialects which were drawn into dialectolo-
gical research of  such a large scale with South Azerbaijan and East Ana-
tolian accents on turkological arena, many aspects which were preserved  in 
the deeper historical layers of the modern Azerbaijani language have been 
studied from the phonetic and lexico - semantic and grammatical points of 
view, and theoretical provisions have been summarized. 

 
 
 
 

Rəyçi:                          Qara Məşədiyev 
                       filologiya elmləri doktoru, professor 
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MÜASİR FARS DİLİNDƏ ÜMUMİ ŞƏXSLİ CÜMLƏLƏRİN 
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: sadə cümlə, təktərkibli cümlə, ümumi şəxsli cümlə, feili xəbər, 
sintaktik məna, qramatik məna, fars dilində xəbər. 
Ключевые слова: простое предложения, односоставное предложение, 
обобщенно-личное предложение, глагольное сказуемое, синтаксичес-
кое значение, грамматическое значение, сказуемое в персидском языке. 
Key words: a simple sentence,  mononuclear sentences,  generalized-perso-
nal sentences,  verbal predicate,  sintaksis meaninq, qrammatik meaninq, 
predicate in Persian language. 
 

Ümumi şəxsli cümlələrdə iş, hərəkət ya ümumiləşmiş şəkildə bütün 
şəxslərə, yaxud da müəyyən qrup şəxslərin hamısına aid olur. Belə cüm-
lərlərdə iş icraçısı kimi ya hər bir şəxs, yaxud da müəyyən qrup şəxslərin 
hamısı təsəvvür oluna bilir. Ümumi şəxsli cümlələrin ən xarakterik növü işi 
icra edən şəxsin ümumiləşmiş məna bildirən II şəxsin təki ilə ifadə olunduğu 
cümlələrdir. Məsələn: 

اگر نمی خواھی جزو چاپیده ھا .بچاپ و چاپیده: توی دنیا دو طبقھ مردم ھستند- )حاجی(
فقط سر درس حساب و سیاق دقت ...سواد زیادی الزم نیست.باشی سعی کن کھ دیگران را بچاپی

).ھدایت. ص(کن چھار عمل اصلی را یاد گرفتی کافیست ب  
Ümumi şəxsli cümlələrin xəbərindəki iş, hərəkət hansı zaman 

formasından asılı olmayaraq mahiyyətcə konkret zamanı bildirmir. Belə iş, 
hərəkət bütün zamanlara – indiki, keçmiş və gələcək zamana aid edilə bilir. 
Məsələn: 

چیزی کھ مھمھ طرز غذا ...ھر کجا دست بگذاری میگزند.اجتماع یک النھ ی افعیست
).ھدایت. ص(مخصوصا پر رویی را یاد بگیر ...خوردن،سالم و تعارف  

Bu mətndə xəbəri şərt və əmr şəklində ifadə olunmiuş cümlələr ümumi 
şəxsli təktərkibli cümlələrdir və onlardakı xəbərlər məzmunca təkcə şərt və 
əmr şəklini ifa etməklə qalmır, onları prinsip etibarilə felin bütün 
şəkillərində və zaman formalarında işlətmək mümkündür. Bu hal ümumi 
şəxsli cümlələrin semantik xüsusiyyətidir. Xəbəri indiki zaman formasında 
ifadə olunan ümumi şəxsli cümlələrdə bu hal özünü daha bariz göstərir. 
Məsələn: 

پولت کھ زیاد شد آنوقت اجازه داری کھ بری خونھ ی خدا را ھم زیارت بکنی،ھمھ جا جاتھ 
).ھدایت. ص(و ھمھ ازت حساب می برند و باالی دست ھمھ می نشینی   
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Ümumi şəxsli cümlənin xəbərinin bütün zamanları əhatə edə bildiyini 
mütləq mənada götürmək doğru olmazdı. Belə xəbərlər hər bir konkret halda 
müəyyən zamana aid olur. Lakin felin məzmunundakı iş mahiyyətcə yalnız 
ifadə olunduğu zamanı bildirməklə məhdud olmur, onu başqa zaman 
formalarında da təsəvvür etmək mümkündür. Ümumi şəxsli cümlələrdəki 
xəbərin bu xüsusiyyəti belə cümlədə iş icraçısının ümumiləşmiş şəxsi 
bildirməsi ilə yaxşı uyuşur. 

 Ümumi şəxsli cümlələr bu mənalarına uyğun olaraq xəbərlərində ümu-
mi şəxs ifadə olunan atalar sözləri, zərb-məsəllər, müdrik, nəsihətamiz 
ifadələr və s. üçün çox səciyyəvidir. Məsələn: 

  چاه مکن  کھ خود افتی                                        بد مکن کھ بد افتی
دوست مشمار آنکھ در نعمت زند                           الف یاری و برادر خواندگی 

)سعدی(  
                                    درو تخم و عمل ضایع مگردان  زمین شوره سنبل بر نیارد

)سعدی(  
 Ümumi şəxsli cümlələrdə iş, hərəkət bəzən müəyyən qrup şəxslərin 

hamısına aid ola bilir. Belə hallar üçün  səciyyəvi cəhət budur ki, cümlənin 
xəbəri I şəxsin cəmi ilə ifadə olunur və danışan şəxs özü də daxil olmaqla bir 
qrup şəxsin hamısını işin icraçısı kimi qələmə verir. Məsələn, aşağıdakı 
mətndə olan ümumi şəxsli cümlələrin xəbərində icraçı kimi iranlılar nəzərdə 
tutulur: 

نھ دین داریم .بھ باد دادیمحاال ھمھ چیزمان را .خواستند دین و ایمانمان را از دستمان بگیرند
).ھدایت. ص.. (نھ کسی از کس حساب میبره،نھ کوچکتر بھ بزرگتر احترام میگذاره.نھ آئین  

Ümumi şəxsli cümlələrin xəbəri aşağıdakı şəkildə ifadə oluna bilir: 
1) Felin əmr şəklində II şəxsin təki ilə: 

.زیر پای شتر مخواب،خواب آشفتھ مبین  
ن بآن کو با تو بد کرد                           کزان بد رخنھ در اقبال خود کردنکوئی ک  

)جامی(چو آئین نکوکاری کنی  ساز                              نگردد با تو جز آن نیکویی باز   
2) Felin əmr şəklində II şəxsin cəmi ilə: 

. ص(دستگاھش را تماشا کنید  حاال بروید دم و .روزیکھ وارد تھران شد یک شوفر بود
).ھدایت  

اگر یک شوفر عرب اطالعش بیشتر از دکترھای اقتصاد ماست پس بروید در مدرسھ 
).ھدایت. ص(ھایتان را ببندید    

3) Felin əmr şəklində I şəxsin cəmi ilə: 
 رست بیا تا ز بیداد شوئیم دست                                    کھ بی داد نتوان ز بیداد

)نظامی(  
)نظامی(بخور تا خوریم آنچھ داریم شاد                              درم بر درم چند باید نھاد    

4) Felin xəbər şəklinin müxtəlif zamanlarında: 
a) indiki zamanda: 

بار ھزاران سالھ ی یکی از درخشانترین تاریخھا و تمدنھای جھان را .ملت کھن سالی ھستیم
").صدف"مجلھ ی (یم بر دوش دار  
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b) gələcək zamanda :  
خالف آن شد کھ در ھر کارگاھی                               مخالف دید خواھی بارگاھی 

)نظامی(  
  نھی دست بر شوشھ ی خاک من                               بیاد آری از گوھر پاک من

          فشانم من از آسمان بر تو نور فشانی تو بر من سرشکی ز دور                      
) نظامی(  

  طلسم بستھ را با رنج یابی                                      چو شکستی بزیرش گنج یابی  
)نظامی(  

   گر اینجا عنبرین شمعی دھد نور                                                                   
)نظامی(نند کافور  زباد سردش افشا  

                        نظامی نیز کاین منظومھ خوانی                            حضورش در 
) نظامی(سخن یابی نھانی         

c) felin keçmiş zaman formasında :  
کھ دیدی کامد اینجا کوس پیلش                                کھ بر نامد شبی بانگ رحیلش  

)           نظامی(               در این چھار راه حوادث کھ میھن ماست ای بسا                         
").صدف"مجلھ ی (فراز و نشیب کھ در طول قرنھا داشتھ ایم   

امروزه دیگر کسی بھ این فکر نمی افتد . یک وقت اوالد دختر را زنده بگور می کردند
).ھدایت. ص(  

      5) Felin şərt şəklində : 
چو دانھ گر بیفتی بر سر آیی                                    چو خوشھ سر مکش کز پا در آیی 

)           نظامی (               زر از بھر مقصود زیور بود                                                
)     نظامی(چو بندش کنی بندی از زر بود               

اگر خود علم جالینوس دانی                                      چو وقت آمد بجالینوس مانی 
)     نظامی(   

  چو از شمع خالی کنی خانھ را                                 نبینی دگر نقش پروانھ را          
)     نظامی(   

)    نظامی(               ھر خاک زمین بودند گوئی    گر اندام زمین را باز جوئی             
   
 

 modal felinin köməyi ilə düzələn və adətən bacarıq şəkli    6(توانستن 
adlanan analitik forma ilə: 

بصدق ایمن توانی شد ز شمشیر                        چو آن زاھد شغال از خشم آن شیر  
)     نظامی(   

 توانی زین طرف دست                       کھ کپی ھم بدین فن زان کشف  رست   بوا گشتی
)     نظامی(    

  
7(بایستن   modal felinin yardımı ilə düzələn və adətən felin vacib şəkli 

adlandırılan analitik forma ilə: 
).ھدایت. ص(ن بخوابیم  فردا باید تو دو وجب زمی. در دنیا ھمین خوبی و بدی میماند و بس  

 felinin və onun sinonimlərinin yardımı ilə düzələn və  خواستن (8       
felin arzu şəkli adlandırılan analitik forma ilə: 
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. ص(شاید گناھمان اینھ کھ ایرانییم،اینجا بھ دنیا آمدیم و می خواھیم ھمینجا ھم بمیریم 
).ھدایت   

Ümumi şəxsli cümlələrin bəzilərində iş, hərəkət hamı tərəfindən qəbul 
olunmuş üsul, qayda kimi ifadə olunur. Belə cümlələr vasitəsilə danışan şəxs 
müəyyən işi, hərəkəti yerinə yetirmə üsulu haqqında məlumat verir. 
Təktərkibli cümlələrin  bu növü üçün xəbərin III şəxsin cəmi kimi verildiyi 
hallar daha səciyyəvidir. Məsələn: 

بعد اوریت می کنند .ھیچ میدانی بقلمھ یعنی چھ؟ بوقلمون را می کشند،می گذارند بیات میشھ
. ص(آنوقت روغن یک چرخش می دھند و می پزند .و تو شکمش را از آلو و قیسی پر می کنند

).ھدایت  
 

ن دوره گرد را دعوت می کردند و مجلس رقص و گاه مطربا.در قھوه خانھ گرد میامدند
").سخن"مجلھ ی (آواز و سماع و سرود ترتیب می دارند   

 
 Təktərkibli cümlələrin bu növü şəxs kateqoriyasının ifadəsinə görə 

qeyri-müəyyən şəxsli cümlələri xatırladır. Lakin onlar fərqlidirlər. Ümumi 
şəxsli cümlədəki iş, hərəkət bütün şəxslərə aid edilə bildiyi halda, qeyri-
müəyyən şəxsli cümlənin xəbəri haqqında bunu demək olmaz.  

Ümumi şəxsli cümlənin xəbəri kimi çıxış edən fel hər cür şərait üçün 
öz hökmünü saxlayır. Çünki belə fel öz məzmunundakı işin bütün şəxslər 
üçün yerinə yetirilmə üsulunu, qaydasını ifadə edir. Sanki belə cümlələrin 
mübtədası kimi “hamı” sözünü işlətmək mümkündür. Təbiidir ki, xəbər in-
kar şəklində olarsa, əksinə “heç kəs” işlədilməlidir. Halbuki, qeyri-müəyyən 
şəxsli cümlələrdə bu hal mümkün olmur.  

Ümumi şəxsli cümlələrin semantik əlaməti implisit subyektlərin ümu-
miləşmiş xarakteridir.  

Ümumiləşmiş şəxsi ifadə etmək xüsusiyyəti mübtəda kimi I şəxsin tə-
kinin nəzərdə tutulduğu cüttərkibli cümlələrə də aid ola bilir. Belə hallar ən 
çox atalar sözü, zərb-məsəllər, müdrik ifadələr və s. üçün xarakterikdir. 
Məsələn: 

.ثواب کنم کباب شدم   آمدم 
Belə cümlələr vasitəsilə danışan öz şəxsi təcrübəsində qarşılaşdığı 

vəziyyəti təsvir edir və onu ümumiləşmiş şəkildə yekunlaşdıraraq nəticə 
çıxarır. Başqa sözlə desək, belə cümlələrdə sintaktik şəxs implisit şəkildə 
ifadə olunmuş subyektlə üst-üstə düşmür. Formal olaraq I şəxsin təkində 
verilmiş icraçı ümumiləşmiş şəxs səciyyəsi daşıyır. 

Beləliklə, ümumi şəxsli cümlələr, bir tərəfdən təktərkibli, qeyri-müəy-
yən şəxsli, o biri cəhətdən isə müəyyən şəxsli cüttərkibli cümlələrə oxşayır. 
Lakin onların hər ikisindən fərqlidir. Belə cümlələri cüttərkibli cümlədən 
ayıran fərq ümumiyyətlə təktərkibli cümləni cüttərkiblidən ayıran cəhətdir, 
yəni təktərkibli cümlə mübtədası bu və ya digər səbəbə görə buraxılmış 
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cümlə deyil, mübtədasız cümlədir. Mübtədanın işlənməməsi belə cümlələrə 
xas olan cəhətdir. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlədən isə ümumi şəxsli cümlə iş 
icraçısının qeyri-müəyyən deyil, ümumiləşmiş şəkildə ifadəsi ilə ayrılır.  

Qeyri-müəyyən şəxsli və ümumi şəxsli cümlələrin oxşar cəhətləri xəbərin 
morfoloji forması eyni olduqda daha artıq nəzərə çarpır. Görünür, bu hal təkcə 
fars dili üçün deyil, başqa dillər üçün də öz hökmünü saxlayır. Təsadüfi deyil ki, 
bəzi rus müəllifləri təktərkibli ümumi şəxsli cümlələrlə qeyri-müəyyən şəxsli 
cümlələr arasında keçid tipi kimi qeyri-müəyyən ümumi şəxsli (неопределе-
нно-обобщенные) cümlələrdə də olduğunu təsdiq edirlər (4, 58). 

Təbiidir ki, ümumi şəxsli cümlələrin özündə ümumiləşmə dərəcəsi 
müxtəlif ola bilər. Belə cümlələrdə ümumiləşmə dərəcəsi cümlənin 
quruluşunu dəyişmir. Ümumiləşmənin ən yüksək dərəcəsi fars dilində atalar 
sözləri, habelə atalar sözləri kimi işlənən müdrik, nəsihətamiz ibarələrdə 
müşahidə olunur. Belə ifadələrdə danışanın şəxsi təcrübəsi ümumiləşdirilir 
və hamıya şamil edilə bilən qanunauyğun hal kimi ifadə olunur. Məsələn: 

.ھمسایھ را بپرس خانھ را بخر  
.تا دانھ نیفکنی نروید  

 Bu kimi ifadələrdə ümumiləşmə o dərəcədədir ki, onları nitqdə müs-
təqil vahidlər kimi işlətmək mümkündür. Onlardakı mənanın anlaşılması 
üçün mətnə ehtiyac duyulmur.Halbuki, həmin ifadələrə formaca oxşayan 
mübtədası buraxılmış yarımçıq cüttərkibli cümlələrin mənası bir qayda ola-
raq mətn daxilində tamamlanır. 
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Л.Махмудова 
Семантические разновидности обобщенно-личных предложений в 

современном персидском языке 
 

Резюме 
 

Статья посвящена одному из видов односоставных предложений в 
современном персидском языке –обобщенно-личных предложений. В 
частности, указывается, что обобщенно-личные предложения отли-
чаются от других видов односоставных предложений своим грамма-
тико-синтактическими и функциональными особенностями. 

 В статье также дается критический обзор научных мыслей и 
мнений некоторых азербайджанских, русских и европейских востокове-
дов об обобщенно-личных предложениях, приводятся цитаты и ссылки.     

Подробно анализируюся синтаксические значения обобщенно-
личных предложений. В статье также указывается способы выражения 
сказуемого в обобщенно-личных предложениях. 

 
L.Mahmudova 

Semantic variationsmode of generalized-personal sentences 
Summary 

 
This article is dedicated generalized-personal sentences which are one 

of the mononuclear sentences in the modem Persian language. In particular it 
is indicated that generalized-personal sentences differ from other mono-
nuclear sentences by their grammatic-syntaksic and functional features.  

The article also includes critical review of the scientific thoughts and 
opinions of the some azerbaijanian, Russian and European orientalists about 
generalized-personal sentences in Persian language and also given reliable 
sources and examples of different authors.  

In this article is given detailed analyses of syntactic meanings of gene-
ralized-personal sentences and is shown modes of expression of predicate in 
generalized-personal sentences. 

 
 
Rəyçi:             Mənzərə Məmmədova 
                 Filologiya elmləri namizədi, dosent 
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ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRƏ AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİ 
ZAMANI YAZILI NİTQİNİN FORMALAŞDIRILMASI ÜZƏRİNDƏ 

İŞİN TƏŞKİLİ 
 

Açar sözlər: Nitq fəaliyyəti, şifahi nitq, yazılı nitq, rabitəli mətn, rabitəsiz 
mətn, imla, ifadə, inşa. 
Ключевые слова: Речевая активность, устная речь, письменная речь, 
связной текст, несвязная текст, диктант, изложение, сочинение. 
Key words: Speechactivity,  oral speech, written speech, coherent text, 
incherent text, dictation, pharphrase, essay. 

 
“Nitq fəaliyyəti” anlayışı xarici dillərin tədrisi metodikasında geniş 

istifadə edilən “nitq vərdişi” və “nitq bacarığı” anlayışı ilə sıx əlaqəlidir. 
Nitq vərdişi bu və ya digər nitq hərəkətini optimal surətdə həyata keçirmək 
bacarığıdır. Nitq bacarığı isə onun ardıcıllığının məqsəd və şərtlərinə 
uyğun olan bu və ya digər nitq hərəkətini ən yaxşı üsullarla həyata 
keçirmək bacarığıdır. 

Əgər nitq fəaliyyətinin təlimi zamanı tapşırıqlar sistemi əqli hə-
rəkətin formalaşması mərhələsinə uyğun gələrsə və nitq fəaliyyətinin bu 
və ya digər növünün xüsusiyyətlərini maksimal nəzərə alarsa, o zaman 
nitq vərdişi bacarıqlarının formalaşması uğurlu ola bilər. 

Qrammatika üzərində iş zamanı nitq fəaliyyətinin bütün növlərini–
danışıq, dinləyib-anlama, oxu və yazını inkişaf etdirmək lazımdır. Çünki 
onlar qarşılıqlı şəkildə bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Ancaq metodik ədəbiy-
yatda onların xüsusiyyətlərini göstərmək üçün ayrıca tədqiq edilir. Ona 
görə də şifahi və yazılı nitqin tədrisi metodikasını bir-birindən ayırmaq 
lazımdır. 

Şifahi nitq dedikdə biz tələbənin danışığı başa düşməsini və ona ca-
vab verə bilməsini, yəni öz fikrini şifahi şəkildə ifadə etməsini nəzərdə tu-
turuq. Yazılı nitqdə isə əsas üstünlük mütaliəyə verilməlidir. Tələbə nə 
qədər çox mütaliə edərsə, bir o qədər də söz ehtiyatına malik ola bilər. Bu 
isə onun yazılı nitqinin inkişafına, fikrinin daha dəqiq və aydın ifadə 
etməsinə kömək edər. Şifahi nitqin öyrədilməsi mütaliə və yazıdan əvvəl 
başlanılmalıdır. Çünki yazılı nitqin əsasını bu təşkil edir. 

Yazı nitqinin tədrisi zamanı əsas vəzifə bunun üçün yaradılan 
şəraitdən çox asılıdır. Bu vəzifələr uşaqlarda lazımi qrafik işarələrin, nitq 
təfəkkür vərdişlərinin yazı üslubuna uyğun olaraq fikri ifadə etmək ba-
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carığından, bilik və dünyagörüşün genişləndirilməsindən nitqin məzmunu 
ifadə etmək mədəniyyəti və intellektual hazırlığa malik olmaqdan, yazılı 
nitqin məzmunu, nitq üslubu və qrafik forması haqqında təsəvvürün for-
malaşdırılmasından ibarətdir. 

Yazılı nitqin tədrisində əsas tələbat tələbələrdə əcnəbi dildə ünsiyyət, 
təfəkkür vasitəsi kimi istifadəsinin formalaşdırılması və əldə olunmuş 
proqram səviyyəsinə uyğun olaraq əcnəbi dilin mənimsənilməsi yaradıcılı-
ğından ibarətdir. Yazılı nitqdə üç əsas cəhəti nəzərdə tutmaq lazımdır: 
məzmun (təfəkkür); ifadə (nitq) və icra (qrafika).  

Bu, emosional təsirlər, kömək üçün müraciətlər fəaliyyətin idarə 
olunması, müxtəlif məlumatların verilməsi və saxlanılması insanın yara-
dıcılıq potensialının yazılı surətdə verilməsini müəyyən edir. 

Hər bir müəllim əcnəbilərdə Azərbaycan dilinə şifahi şəkildə olduğu 
kimi, yazılı şəkildə də yiyələnmə bacarığının yaranmasını təmin etməlidir. 
Ona görə də müəllim savadlı yazı vərdişlərinin aşılanmasını diqqət mər-
kəzində saxlamalıdır.  

Yazılı nitqin inkişafı zamanı tələbələrin Azərbaycan dilinə aid bilik 
və bacarıqlarını da yoxlamaq lazım gəlir.  

Tələbələri düzgün yazmağa alışdırmaq üçün imlalardan geniş istifadə 
olunur. İmla yazıların yazdırılmasında əsas məqsəd tələbələrə düzgün və 
savadlı yazı vərdişləri aşılamaqdır. İmza yazılar üçün qoyulan tələblər 
bunlardır. 

1. İmlanı lüğət materialı, rabitəli və rabitəsiz mətnlər üzrə yazdırmaq 
lazımdır. 

2. İmla üçün tələbələrin söz ehtiyatını əhatə edən və linqvistika 
biliyinə uyğun mətn seçilməlidir. 

3. Mətn həcmcə kiçik olmalıdır. 
4. İmla üçün əvvəlcə tələbəyə tanış olan, sonra az tanış olan, daha 

sonra isə tanış olmayan materialdan istifadə edilməlidir. Müəllim imlanı 
asta-asta oxuyub hissələrlə yazdıra bilər, yaxud bir nəfər lövhədə, yerdə 
qalanlara isə dəftərində yazdıra bilər. İmla qurtardıqdan sonra lövhədə 
yazılmış cümlələr və ya mətn üzərində iş aparılır, səhvlər düzəldilir. Tələ-
bələr isə öz səhvlərini lövhədə düzəldilmiş mətn əsasında aradan 
qaldırırlar. Yaxud da tələbələr bir-birlərinin yazılarını da yoxlaya bilərlər. 
Bu cür oxlanılmış imlanı müəllim yenidən nəzərdən keçirilməlidir. 

Fikrin yazılı ifadəsinin bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirən hazırlıq 
tapşırıqları sırasına imlanın müxtəlif növləri; məsələn, tədrisin ilkin mər-
hələsindən aparıcı rol oynayan sərbəst və yaradıcı imlalar aiddir. Bu imla-
lar aşağıdakı qaydalarla keçirilir. 

Adətən sərbəst imla hissələrlə bir dəfə oxunur və tələbələr onu 
dəftərlərinə olduğu kimi deyil, öz sözlərilə yazırlar, ya da diktə edilmiş 
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frazalardan tələbələr yalnız isimlə feil, yaxud sifətlə isim birləşmələrini 
yazırlar, sonra isə bu birləşmələrə əsasən mətni bərpa edirlər. 

Yaradıcı imlada isə mətnin bir hissəsi (dayaq, açar cümlələr) 
müəllim tərəfindən diktə edilir, tələbələr onu məlum olmayan amma 
güman edilən sözlərlə müstəqil surətdə tamamlayırlar. Məsələn, mövzu: 
“Asudə vaxt” 

–Bazar günü mən heç yerə tələsmirəm+++ 

–Gündüz mən dostlarımla nahar edirəm. Sonra isə +++ 

–Əlbəttə, mənim Bakıda çoxlu tanışım var++++ 

–Şənbə və bazar günləri biz heç vaxt darıxmırıq.++++ 

Bu dayaq cümlələri müəllim diktə edir. Sonrakı cümlələr isə 
tələbələr tərəfindən yazılıb tamamlanır. Cümlələrin sayı hər dayaq 
cümlədən sonra gələn işarələrin sayına bərabər olmalıdır. 

Əlbəttə, imlanın bu növləri bir tərəfdən leksik-qrammatik materialı 
öyrədir, digər tərəfdən isə onları yerinə yetirərkən tələbə yazılı mətni 
müstəqil surətdə tərtibetmə bacarığını göstərməyi bilir. 

İfadə. Bu yazı növündə tələbələr oxunmuş mətni öz sözləri ilə 
məntiqi ardıcıllıqla ifadə edirlər. İfadə həm tələbələrin rabitəli nitqini 
inkişaf etdirir, həm də onların müstəqil düşünməsində mühüm rol oynayır. 
Ancaq xarici dillərin tədrisi metodikasında ifadələr nitqin inkişafına 
yönələn sadə tapşırıqlar kimi qəbul edilib. Bu ifadənin 3 növü var: tam, 
seçmə və bərpaedici (sərbəst) ifadələr. 

İfadənin hər üç növünə aid işlər müəyyən kompleks tapşırıqların üzə-
rində aparılır. Ancaq əsas diqqət bununla əlaqədar söz yaradıcılığı vasitə-
lərinə, söz birləşmələri və cümlə tərtibatına və qrammatik transformasiya-
ya aid tapşırıqlara yönəldilməlidir. 

Birinci və ikinci oxunuşların arasında mətnin məzmunundan istifadə 
etməklə müxtəlif dayaq sözlərə istinadən fikrin tərtibinin öyrədilməsinə 
yönəldilmiş tapşırıqlar gəlir. Tam və seçmə ifadələrin quruluşu və tapşırıq-
ları əsasən təkrar olunur. Lakin seçmə ifadədən fərqli olaraq tam ifadənin 
ilk təqdimatından sonra dinlənilmiş mətnin dəqiq və tam anlaşıqlığını 
yoxlamaq məqsədi ilə tapşırıqlar yerinə yetirilir. 

Tam ifadənin birinci oxunuşundan sonra dinlənilmiş mətnin planı ilə 
tanışlıq təklif olunur, daha sonra mətnin ikinci oxunuşu başlanır. 

Tam ifadə yazılarkən tələbələrin əsas vəzifəsi mətnin məzmununu 
maksimum dəqiqliklə bərpa etməkdir. 

Yazılı nitqin öyrənilməsi üzrə işi birinci yarımildə sərbəst imladan 
başlamaq tövsiyə olunur. Çünki bu, tədrisin ilkin mərhələsində işlənilən 
daha asan çalışma növüdür. Sonra həcmcə o qədər də böyük olmayan tam 
ifadəyə keçmək təklif olunur. 
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Birinci yarımildə bu işi tələbəyə verilmiş mövzuya aid aldığı bilikləri 
sərbəst istifadə etməyi öyrədən yaradıcı imlalarla yekunlaşdırır. 

İkinci yarımildə yazılı nitqin tədrisi ifadənin müxtəlif növləri 
əsasında davam etdirilir, tələbələrə əvvəlcə tanış olduqları tam ifadə 
verilir, sonra isə seçmə və bərpaedici ifadələr gəlir. 

Seçmə ifadə üzərində işin aydınlaşdırılması tələb olunan bir çox 
xüsusiyyətləri vardır. Çünki seçmə ifadənin birinci oxunuşu zamanı tələ-
bənin diqqəti rəqəmlərlə, tarixlərlə, coğrafi adlarla bağlı informasiyalara 
yönəldilməlidir. Sonra mətnin ikinci oxunuşu təqdim olunur ki, nəticədə 
tələbə əvvəlcədən tanış olduğu müəyyən suallara cavab üçün vacib olan 
məlumatı anlamalı və seçməlidir. 

Belə suallar əsas etibarı ilə faktlarla, yəni hadisənin zamanı, yeri, sə-
bəbi, iştirakçıların xüsusiyyətləri və sairəyə aid olur. İfadənin bu növünün 
yığcam olmasına baxmayaraq, yenə də o, yaradıcılıq xüsusiyyəti daşıyır. 
Bu da qəbul olunmuş informasiya əsasında öz fikrini ifadə etməyi göstərir. 

Lakin seçmə ifadəni yazan zaman başlıca məqsəd dinlənilmiş mətnin 
əsas məzmununu başa düşməkdir. 

Dinlənilmiş mətnin seçmə və tam bərpasından sonra dayaq in-
formator sözlər əsasında mətnin yazılı bərpasına keçilir. Mətnin dayaq 
sözlər əsasında bərpasından əvvəl də bir sıra hazırlıq tapşırıqları verilir ki, 
bunlar da leksik-qrammatik materialın mənimsənilməsinə və fikrin düzgün 
ifadə edilməsinə kömək edir. İfadə yazıdan əvvəl mətnönü hazırlıq tap-
şırıqları belə verilir: 

1. Aşağıdakı sözlərin mənalarını izah edin, çətin sözlərin 
mənalarını lüğətdə tapın. 

� əyalət, fayton, hökmdar, səyahət, diyar, hüzur, odun, hədiyyə. 

� Cins, ögey, qotur, seçmə, yüngül 

� Qoşmaq, qamçılamaq, dayanmaq, dartmaq. 

2. Verilən sözlərin sinonimlərini yazın. 
Sənət, birdən, müxtəlif, cəld, adam və s. 

3. Verilən sözlərin antonimlərini tapın. 
Uzaq, axşam, yaxınlıqdakı, dərin, əvvəl və s. 

4. Eyniköklü sözlərin mənalarını izah edin, onlara sual verin. 
Onlarla söz birləşmələri düzəldin. 

Yatmaq-yataq-yataqxana; uçmaq-uçqun-uçuq; 

Yarmaq-yara-yaralı-yaralanmaq; 

Yaxın-yaxınlıq-yaxınlıqdakı-yaxındakı, yaxınlaşmaq. 

5. Fellərin mənalarını izah edin, onların ismin hansı halını idarə 
etdiklərinə diqqət yetirin. 
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Bu sözlərdən söz birləşmələri düzəldin. Təyin etmək (kimi? ha-

raya?); çağırmaq (kimi? haraya?); yanaşmaq (kimə? nəyə?), eşitmək 

(kimi?, nəyi?); geyinmək (nəyi?), qışqırmaq (kim? kimə?). 

6. Bu felləri uyğun hallardakı sözlərlə bərabər cümlələrdə işlədin. 
Bunlar hamısı mətnönü tapşırıqlardır ki, tələbələrin mətni dinləyib- 

anlamasına kömək edir. 
Sonra müəllim mətni ifadəli oxuyur. Mətn oxunduqdan sonra 

məzmuna əsasən tələbələrə yeni tapşırıqların yerinə yetirilməsi tapşırılır. 
•  Verilmiş cümlədəki fikri başqa cür ifadə edin. 
•  Verilən cümlələrə “hə” və ya “yox” cavabı verin. 
•  Cümlələri mətnin məzmununa görə genişləndirin. 
•  Mətnə görə cümlələri tamamlayın. 
•  Suallara cavab verin. 
Bu üsulla verilən tapşırıqlar tələbələr tərəfindən yerinə yetirildikdən 

sonra müəllim mətni yenidən ifadəli oxuyur. Yazı taxtasında verilmiş plan 
əsasında ifadənin yazılması tapşırılır. 

Kiçik inşalar, ekskursiyalardan alınan təəssüratlar əks etdirən sərbəst 
yazılar da yazılı rabitəli nitqin inkişafı zamanı yaradıcı iş nümunələrinə 
aiddir. Tələbələrin yazdıqları inşalar danışıq təcrübəsi üçün bir vasitədir. 
İnşa yazı vasitəsi ilə tələbələrin mövzunun məzmununu açmaq, düzgün 
yazı qaydalarını mənimsəmək vərdiş və bacarıqları yoxlanılır. İnşa yazmaq 
üçün tələbələr dolğun lüğət ehtiyatına malik olmağı, müstəqil cümlə qurmağı, 
suallara cavab verməyi bacarmalıdır. İnşa yazı zamanı tələbələrin mü-
şahidələri,  onu əhatə edən həyat hadisələri haqqında təəssüratları əsas tutulur. 
Ən çox şəkil və sərbəst mövzular üzrə inşalardan istifadə edilir. Müəllim inşa 
mövzularını əvvəlcədən düşünməli, tələbələrin anlama səviyyəsini nəzərə 
almalıdır. Bu cür inşaların yazılmasında tələbələrə sərbəstlik verilməlidir. 

Tələbələrin müstəqil yaradıcılıq qabiliyyəti və məntiqi təfəkkürünü 
inkişaf etdirmək məqsədilə şəkil üzrə inşa yazılardan da istifadə etmək 
olar. 

Şəkil üzrə işin müvəffəqiyyəti nitq obyektinin məntiqi və emosional 
dərk olunmasından, təqdim edilən tablonu tələbələrin bir rəsm əsəri kimi 
yox, həyatın özü kimi qəbul etməsindən çox asılıdır. Çalışmaq lazımdır ki, 
tələbələr rəsm üzərində ifadə edilmiş fikri, mənanı düzgün dərk etsinlər. 
Əvvəlcə tələbələrlə şəkil üzrə söhbət aparılır, onların şəkil haqqında 
fikirləri müzakirə edilir. Belə söhbətlərdən sonra mövzu hissə-hissə tələbə-
lərə danışdırılır, məzmunca yığcam inşa yazılır. Şəkil üzrə inşa tələbələrin 
həm şifahi, həm də yazılı nitqini inkişaf etdirir, onlara sərbəst düşünmə, 
mühakimə yürütmək imkanları verir və tələbələri daha da fəallaşdırır. 
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Film üzrə də inşa yazdırmaq olar. Tələbələr müəllim tərəfindən əv-
vəlcədən seçilmiş filmə baxır və film haqqında öz fikirlərini yazırlar. 
Müəllim tələbələrə bir tapşırıq da verə bilər: 

Aşağıdakı plan əsasında bu yaxınlarda seyr etdiyiniz film haqqında 
danışın. 

 
Plan 
1. Hansı filmə baxdınız? 

2. Filmdə nədən danışılır? 

3. Filmdə kim xoşunuza gəldi? Nə üçün? 

4. Filmin hansı obrazını bəyənmədiniz? 

5. Hansı mövzuda film çəkmək istərdiniz? 

6. Baş rolda oynamaq istərdinizmi? 

Mübahisədən sonra müəllim təklif edir ki, söhbət və müzakirələri qı-
sa şəkildə olsa da yazıya köçürsünlər. 

Ümumiyyətlə, şəkil və ya film üzrə inşalar yazdırmaqla məqsəd hər 
hansı film, obyekt, hadisə haqqında tələbələrin müstəqil fikir yürütmələ-
rini, müşahidə qabiliyyətlərini, dil normalarına riayət edib-etməmələrini 
yoxlamaqdır. 

Tələbələrin şəxsi həyat təcrübəsi ilə əlaqədar kiçik inşalar da yazdı-
rılır. Ən yaxşı və ya müvəffəqiyyətsiz yazılmış inşaların hərəsindən bir nü-
munə proyektorla ekrana verilir. Hər iki nümunə üzərində iş aparılır. 
Müəllim tələbələrə təklif edir ki, bu yazılar haqqında öz fikirlərini bil-
dirsinlər. 

İnşa yazıdan tez-tez istifadə etmək lazımdır. Tələbənin bir neçə dəfə 
inşa yazması, bir əla inşadan daha yaxşıdır. Onların işlətdiyi hər bir söz, 
müxtəlif ifadə və cümlələr dil təcrübəsinin genişlənməsinə və lüğət 
ehtiyatının zənginləşməsinə gətirib çıxarır. 

Bir sözlə, ifadə və inşa yazılarla tələbələrin məntiqi təfəkkürü, 
müstəqil yaradıcılıq qabiliyyəti, nitqi inkişaf edir. Tələbələrin müstəqilliyi, 
onların şifahi və yazılı nitqləri səlişləşir, zənginləşir. 

Oxu dərslərinin təşkili və yazılı rabitəli nitqin inkişafı zamanı dərs-
lərdə texniki təlim vasitələrindən istifadənin əhəmiyyəti böyükdür. O, 
tələbələrin bilik və bacarıqlarını daha düzgün istiqamətləndirir. Bu zaman 
tələbələrin dərsə maraq və fəallığı artır. Dərs çox canlı və maraqlı keçir. 
Ona görə də dərsdə səmərəliliyi artırmaq üçün hər bir müəllim texniki 
təlim vasitələrindən istifadə etməlidir. Texniki təlim vasitələrinin aşağıda-
kı növlərindən istifadə etmək olar: 

1. Vizual vəsait (ekran vasitələri); diafilmlər: 
2. Audivizual vəsait. Bu qrupa tədris filmləri, sənədli filmlər, 

televiziya verilişləri, video-maqnitofon yazıları daxildir. 
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3. Akustik vəsait (səsli vəsaitlər). Bu qrup isə qrammofon və maq-
nitafon yazıları, radio verilişləri, həmçinin universitetin radio qovşağının 
verilişləri daxildir. 

Azərbaycan dilinin xarici dil kimi tədrisində bu vəsaitlərdən istifadə 
etmək öz səmərəli nəticəsini verir və tələbələrin yazılı nitqini inkişaf 
etdirir. 
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М.Исмаилова 

 
Организация работы над письменной речи Азербайджанского 

языка иностранным студентам 
 

Резюме 
 

В статье говорится об организации письменной речи азербайд-
жанского языка в процессе обучения иностранцев. 

Автор указывает отличительные стороны устной и письменной 
речи, также указывается разные методы обучению письменной речи 
Азербайджанского языка. Автор статьи разработала методику овла-
дения письменной речью Азербайджанского языка. 

Автор указывает как работать с разными видами письменной ре-
чи. Автор старалась разработать методику работы с диктантом, изло-
жением и сочинениями. 

В написание статьи автор плодотворно использовала научную 
литературу. 
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M.Ismayilova 
 

Organization if work an formation of written speech of Azerbaijan 
language with the foreign students. 

Summary 
 
The article deals with the problem of formation of written speech in 

teaching of Azerbaijan language. 
The author noticed the differences between oral and written speech. 
At the same time the author shows the different teaching methods of 

teaching Azerbaijan to foreign students. 
The author shows the ways how to learn Azerbaijan language and how 

to master it. 
The author stressed that for having achievements the teachers help the 

students to work on this problem. 
The author noticed that improving written skills, dictations are very 

useful. The demands for dictations are followings. 
a) Dictations should be written on the base of vocabulary, direct and 

indirect texts. 
b) Teachers must choose the themes of dictations in accordanee of 

student’s Knowledge. 
c) The volume of texts must be short not long. 
d) Teacher can read the texts sharing them into little parts, or one can 

write it on the board and the others write in their note-books. 
The author noticed that choosing different ways of written speech is 

very important. 
The teacher can choose various types of written speech as dictation, 

paraphrax and essays are necessary. 
 
The author used the modern literature in the article. 
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İNTONASİYA VƏ ONUN TƏRKİB HİSSƏLƏRİ 

 
Açar sözlər: intonasiya, melodiya, fasilə, temp, tembr, vurğu, sintaqm, 
durğu 
Ключевые слова: интонация, мелодия, пауза, темп, тембр, акцент, 
синтагма, пунктуация 
Key words: intonation, melody, pause, tempo, timbre, accent, syntagma, 
punctuation 

 
Nitqdə avazın dalğavarı qalxıb enməsinə intonasiya deyilir. Dilçilik 

ədəbiyyatında intonasiyaya belə tərif verilir: səs tonunun (melodikanın) 
yüksəkliyinin, vurğunun, tələffüz sürətinin və tembrin mürəkkəb vəhdətinə 
intonasiya deyilir. İntonasiyanın tərkib hissələri bunlardır; melodika, ritm, 
intensivlik, vurğu, temp, tembr, fasilə. 

İntonasiyanın üç əsas meyarı var: 
1. Semantik vəzifə  
2. Məntiqi vəzifə 
 3. Emosionallıq çaları ifadə etmək vəzifəsi 
İntonasiya, temp, fasilə, vurğu, ritm, melodiya dilin musiqisidir. Şifahi 

danışığın mühüm əlamətlərindən biri də informasiyadır. İntonasiya insan 
qəlbinin çırpıntıları, dərin hiss və həyəcanı ilə əlaqədar olan ən xarakterik 
tələffüz hadisəsidir. Ünsiyyət prosesində danışan məqsədinə müvafiq şəkildə 
nitqinə müxtəlif səs tərtibatı verir. Başqa sözlə, danışıq prosesində təfəkkür 
fəaliyyətinin nəticəsi olan nitq rəngarəng intonasiya çalarına, boyalığına 
malik olur. Ə.Dəmirçizadə yazır: ”Danışarkən cümlənin təkcə məzmunu 
deyil, həm də nə məqsədlə söylənilmiş olması cümlədəki sözlərin necə 
səslənməsinə təsir edir, yəni səs bəzən ucalır, bəzən əksinə, daha da alçalır, 
bəzən ucalır, bəzən qısalır, bəzən nitq axını kəsik-kəsik tələffüz olunur, 
bəzən isə əksinə, calaçıq bir silsilə təşkil edir və beləliklə də ibarə və cümlə 
boyu səslənmənin müxtəlif çalarlıqlı və müxtəlif kəmiyyətli dalğaları 
yaranır. Bununla da nitqin ritmik və melodik cərəyanı formalaşır ki, buna 
avazlanma (intonasiya) deyilir” [4, 165].  

  Dilimiz intonasiya cəhətdən olduqca zəngindir. Bu dil nitq prosesində 
rəngarəng məna çaları kəsb edir. İntonasiya çalarları vasitəsilə müxtəlif 
emosional vəziyyətlər ifadə olunur: qorxu, qayğı, qəm, təlaş, məğrurluq, 
əsəbilik, dəhşət, etinasızlıq, məftunluq, məyusluq, nigarançılıq, həyəcan, 
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təskinlik, həya, sevinc, açıq, şübhə, pərtlik, lovğalıq, laqeydlik, coşqunluq, 
təntənə və s. 

İntonasiya nitqdə bəzən elə incə emosional münasibətlər yaradır ki, heç 
bir formal əlamət onu yarada bilməz. İntonasiya cümlənin, ifadənin, ayrıca 
göturülmüş sözün təsir qüvvəsini nəinki artıra, onun əslində ifadə etdiyi 
mənanı təhrif edə, ya da tamamilə əks mənada başa düşülməsinə səbəb ola 
bilər. İntonasiya vasitəsilə adi fikri ifadə edən ən “nəzakətli” sözlə 
dinləyicinin qəlbinə dəymək dəymək olar. Məsələn, “buyurun, oturun, 
bağışlayın, üzr istəyirəm, xoş gəlmişsiniz, bəli, əhsən, təşəkkür edirəm” və s. 
kimi nəzakət və hörmət mənasını ifadə edən sözlər bəzi məqamlarda rişxənd, 
istehza, hiddət, qəzəb, kinayə, etiraz və s. bildirən intonasiya çalarları ilə də 
işlədilə bilər. Dilimizdəki “salam” sözünün müxtəlif intonasiya çalarları 
vardır. “Salam” sözünü rəğbət, təntənə, coşqunluq, kinayə, istehza, təkəb-
bürlük və s. kimi çoxlu çalarlarda ifadə etmək mümkündür.  

  Poeziyamız intonasiya rəngarəngliyi baxımından çox zəngindir. 
S.Vurğunun “Şair, nə tez qocaldın sən!? şeirində intonasiyaca kövrək 
duyğular daha canlı şəkildə oxucuya çatdırılır.  

Kəndə getdim... Bir ağ birçək 
Qucaqladı məni görçək. 
O ağladı bir ana tək... 
Dedi: -kaş ki, öləydim mən,  
Şair, nə tez qocaldın sən!? 

Nitqin intonasiyası kompleks dil hadisəsidir. A.Axundov yazır: 
“İntonasiyanın ən mühüm tərkib hissəsi olan melodika sədanın əsas tonunun 
hərəkətini nəzərdə tutur. Əsas səs tonunun Azərbaycan dilində, bir çox 
dillərdə olduğu kimi, iki növü vardır: qalxan ton, düşən ton” [1, 292].  

 Cümləyə məxsus melodiya məntiqi və psixoloji olmaqla iki funksiya-
nı yerinə yetirir. Məntiqi funksiyalı cümlə melodiyasında cümlə daxilində 
fikrin inkişafı ilə əlaqədar səs tonu yüksəlirsə, cümlənin sonuna doğru al-
çalmağa başlayır. Psixoloji funksiyalı cümlədə danışanın daxili hissləri ifadə 
edilir. Məsələn;  

Bir son bahar da düşdü, ömrümün təqvimindən. 
Nə sənə məhəbbətim, nə həsrətim azaldı. 
Bir sən oldun könlümün, yaxın dostu, həmdəmi. 
Sən olmasan tutmazdı, bəlkə də əlim qələmi. 
Sən olmasan baharın, yazın ətri olmazdı,  
Sən olmasan bir dünya sevinc belə çox azdı. 

Baharın çiçəkləri açıb solmasın sənsiz. 
Ömrün sənsiz olmasın, şerim sənsiz olmasın. (N.Rəfibəyli) 

 Psixoloji funksiyalı melodiya səsin qalxıb - enmə dərəcəsindən asılı 
olaraq müxtəlif keyfiyyət kəsb edir. ”Natiqlik praktikasında nitqin melo-
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diklik baxımından zənginliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz belə keyfiy-
yətə malik olanlar söhbətlərində, mühazirələrində, oxu prosesində din-
ləyicilərin marağını, diqqətini cəlb edə bilir, onların qəlbinə yol tapırlar [2, 
80]. İntonasiyanın mühüm tərkib hissəsi olan ritm sürətlənmənin və ləngi-
mənin,  gərginləşmənin və zəifləşmənin, uzunluğun və qısalığın, bənzərliyin 
və çeşidliliyin nitqdə bir bərabərdə əvəzlənməsıdir. İntensivlik danışıq 
səslərinin, xüsusən saitlərin yaranması zamanı tələffüzün qüvvəsinə, yaxud da 
zəifliyinə əsaslanır və nəfəsvermənin artım və azalma dərəcəsini nəzərdə tutur.  

  “Temp. İntonasiyanın bu tərkib hissəsi müəyyən dərəcədə ritmlə 
əlaqədardır.Temp nitin  davam müddətinə əsaslanır. Onun sürətlə və yaxud ləng 
aparılmasını nəzərdə tutur. Temp üçün danışıq üzvlərinin gərginliyinin və 
deyim aydınlığının da əhəmiyyəti vardır”; “Tembr emfatik intonasiya üçün 
xüsusi olaraq əhəmiyyətlidir. Belə ki, tembr nitqin hiss- həyəcan çalarlıqla-
rının yeganə ifadəçisidir. Kədər, sevinc, qəzəb, məhəbbət, nifrət kimi daxili 
hissi xüsusiyyətlər nitqdə tembr vasitəsilə verilir” [1, 294].    
“Vurğu. Sözdəki hecalardan birinin daha güclü deyilməsinə vurğu deyilir. 
Hər sözün öz müstəqil vurğusu olmasına baxmayaraq, nitq zamanı, müxtəlif 
intonativ şəraitdə vurğu sahəsində də bir sıra hadisələr müşahidə edilir. 
Azərbaycan dilində adi nitq şəraitində yalnız əsas nitq hissələri (şəxs 
əvəzliklərindən başqa) vurğulu olur. İntonasiyada ibarə vurğusunun böyük 
əhəmiyyəti vardır. İbarə vurğusu fonetik bütöv kimi tələffüz edilməsi 
nəzərdə tutulur. Müəyyən ekspressiv və emosional çalarlıqla deyilən 
cümlələrdə isə vurğunun tonik xüsusiyyətləri ilə qarşılaşırıq”. [1, 293].  

 “Söz vurğusu nitqdə, əsasən, iki vəzifəni yerinə yetirir: a) sözlərdə 
forma gözəlliyi yaradır; b) yeni məna əmələ gətirir. Bunlardan birincisi 
fonetik, ikincisi fonosemantik vəzifəsidir. Vurğu öz yerində deyiləndə söz 
tam, dəqiq, səlis, təbii, ürəyəyatan formasını, ən optimal fonetik şəklini alır. 
Əks halda sözlər bayağılaşır, məna anlaşılmır. Məsələn: də’ ymə düşər - 
dəymədüşə’r, gö’rməmiş - görməmi’ş, qı’zdır – qızqı’r, sa’bah - saha’h və s. 
[2, 86].  

  “Məntiqi vurğuya əməl etməyin müəllimin ifadəli oxusunda, da-
nışığında praktik əhəmiyyəti böyükdür. Danışan nəzərdə tutduğu məqsədi 
fikir söyləyən vasitəsilə dinləyənə tam, aydın və dəqiq çatdırır. Poeziyada 
hissi, həyəcanı coşduran, bədiiliyi qat-qat artıran məntiqi vurğu, məna də-
qiqliyi məqsədinin anlaşılması, danışanın çatdırmaq istədiyi fikir deməkdir” 
[3, 15].  

Hankı səmtə, hankı yana,     
Hey uçsam da, yuvam sənsən,  
Elim, günüm, obam sənsən.(S.Vurğun)  
Bəsdi uşaqdır hələ, yaxşı, yaman sanmayır,  
Elmin əbəs olduğun anlamayır, qanmayır. (M.Ə.Sabir) 
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 Biz bu mülkün sahibiyik. Sən kimsən? (M.İbrahimov) 
  Həyəcanlı vurğu ilə daha çox danışıq prosesində yaranan duyğular, 

hiss – həyəcan ifadə olunur. Dilçilikdə həyəcanlı vurğunun iki şəklindən 
bəhs olunur: a) samitin həyəcanlı tələffüzü; b) saıtin həyəcanlı deyilməsi. 
Məsələn: 1. Vay (vayy), vay (vayy) nə yaman müşkülə düşdü, işim allah! 
(M.Ə.Sabir); 2. Deməli beləə... Qeysərli əsəbi – əsəbi fısıldayıb növbətçi 
müəllimə müraciət etdi. (V.Babanlı)  

Tənəffüz məqsədilə danışıq və oxu prosesində edilən bu dayanacaq 
fasilə (pauza) adlanır. Tələffüz prosesində nəfəs və səsin düzgün tənzim 
edilməsi mühüm şərtlərdir. Xüsusən, nəfəsalmaya düzgün əməl olunmaması 
nitq zamanı darıxmaya, təngnəfəsliyə, diksiyanın pozulmasına və s. kimi 
hallara gətirib çıxarır. Buna görə nitqdə normal fasiləyə əməl olunmalıdır.  

 Nitq fasiləsi həm məntiqi, həm də psixoloji funksiya daşiyır. Məntiqi 
fasilə nitqi məna daşıyan hissələrə bölməklə, onun dəqiqliyini, düzgün-
lüyünü, aydınlığını təmin edir. Fasilə ilə durğu işarələri arasındakı münasibət 
demək olar ki, eynidir. Belə ki: 

1) Vergül bütün hallarda nitq tonunun yüksəlməsini tələb edir; 2) 
Nöqtədə səs tonu aşağı enir; 3) Nöqtəli vergülün melodiyası nöqtənin 
melodiyasına yaxındır. Bu işarə qoyulan yerdə səs tonu bir qədər aşağı enir; 
4) İki nöqtədə səsin tonu alçalır; 5)Tire və mötərizə ilə cümlənin digər 
üzvlərindən ayrılan sözlər enən intonasiya ilə oxunur. Bu işarədən sonra 
gələn söz mötərizədən, tiredən əvvəlki sözün intonasiyasına uyğun şəkildə 
deyilir və oxunur. Sual, nida işarəsi qoyulmuş cümlələr yüksək səs tonu ilə 
tələffüz olunur; 6) Kiçik fasilə ən çox sintaqmalar (təqtilər) arasında da 
özünü göstətir. Y.Seyidov yazır: “Sintaqma cümlə daxilində (nitqdə) bir- 
birinin ardınca gələn və nəfəsvermə ilə ifadə edilən sözlər qrupudur, bəzən 
də bircə sözdür. Sintaqmalar xüsusi ritmik vurğuya malik olur və bir –
birindən pauza ilə ayrılır” [5, 70].   

 Mən torpağam/ məni atəş yandırmaz// 
 Tərkibimdə kömürün var, /külüm var // 
 Mən insanam /vətənim var, / elim var// 
 Ən böyük həqiqəti - / 
 Azadlığı, / məhəbbəti, nifrəti /  
 Söyləməyə qadir olan dilim var // (R.Rza). 
Fasilə psixoloji funksiya da daşıyır. Danışan hadisəni çox təsirli ver-

mək üçün psixoloji fasılədən belə istifadə edir. Düşmənlər onu gül-
lələmədilər... Onlar onu diri –diri torpağa basdırdılar. Burada fasilə etmələr 
və cümlələr rəngarəng intonasiya çalarına, deyiliş tərzinə malikdir.   
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R.Rajabova 
 

Intonation and its components 
 

Summary 
 

An intonation is an important sign of verbal communication and a 
complex language event. In the process of communication, the expression of 
syntactic meanings, rise or fall of a voice, rhythm (emphasized and 
unemphasized correlation of syllables), speech tempo or density, intensity 
(breathing strengthening or weakening), logical emphasis, tembr is the 
intonation. 

In the communication process intonation expressing a rich, colorful 
meaning creates different emotional states. It provides the correct grouping 
of sentence members, facilitating simple and complex sentences, as well as 
subordination and disobedience relations. Tembr, rhythm, melody, accent, 
pause, intonation is the music of language, because the speaker completes 
the idea of the tone, the manners, the correct pronunciation of words, the 
meaningful movements, the compact expression, the use of his syllable in his 
momentum. These types of writing are "absorbed" this fineness, it distracts 
the review. This is natural. Common words, compact, elliptical sentences, 
idioms, proverbs, folk texts create mutual understanding when exchanging 
ideas. The literary type of language is a thought-proven, scrupulous and 
deliberate speech. It lives for a long time. It prefers comprehensive illust-
rations, wide extensive coverage, specific terms, compound sentences in 
written type, modal words and connectives are used. 
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Р.Раджабова 
Интонация и ее компоненты 

 
Резюме 

 
Интонация - важный признак вербальной коммуникации и слож-

ного языкового события. В процессе общения выражение синтаксичес-
ких значений, нарастание или падение голоса, ритм (подчеркнутая и 
безфазная корреляция слогов), темп или плотность речи, интенсивность 
(усиление или ослабление дыхания), логический акцент, тембр - это 
интонация. 

В процессе коммуникации интонация, выражающая богатый, 
красочный смысл, создает разные эмоциональные состояния. Он обес-
печивает правильную группировку членов предложения, облегчая 
простые и сложные предложения, а также отношения подчинения и 
непослушания. Тембр, ритм, мелодия, акцент, пауза, интонация - это 
музыка языка, потому что оратор завершает идею тона, манеры, 
правильное произношение слов, значимые движения, компактное выра-
жение, использование слога в правильном моменте. Эти типы письма 
«поглощают» эту тонкость, и отвлекает обзор. Это естественно. Общие 
слова, компактные, эллиптические предложения, идиомы, пословицы, 
народные тексты создают взаимопонимание при обмене идеями. 
Литературный тип языка - это проверенная мысль, скрупулезная и 
преднамеренная речь. Он живет долгое время. Он предпочитает 
обширные иллюстрации, широкий охват, конкретные термины, слож-
ные предложения в письменном виде, модальные слова и связки. 

 
 

 Rəyçi:                   Nadir Məmmədli 
                   filologiya elmlər doktoru, professor  
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 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
shafiga-najafova@mail.ru 

 
ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ 

İNNOVATİV METODLAR 
 

Açar sözlər: ingilis dili, innovasiya, metod, tələbə, elektron texnologiya 
Key words: the English language, innovation, method, student, the elec-
tronically technologies  
Ключевые слова: английский язык, инновация, метод, студент, элект-
ронные технологии 

  
Çağdaş qloballaşma dönəmində cəmiyyətin bütün sahələrində olduğu 

kimi, təhsil sahəsində də dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır. Bu dəyişik-
liklər xüsusilə xarici dillərin tədrisi prosesində özünü büruzə verir. Artıq dilə 
olan tələbat, xarici dillərə dəyişən münasibət həmin dillərin tədrisi prosesinə 
də təsirsiz ötüşmür. Bu təsir xarici dil fənninin tədrisinin həm məzmununda, 
həm də formasında özünü göstərir. Tədris prosesinin məzmunu yeni 
metodlarla zənginləşdiyi kimi, xarici dillərin tədrisinə ayrılan zaman da 
çoxalır. Eyni zamanda, tədris prosesində mənimsənilən material və tələb 
olunan materialın həcmi də artırılır.  

Bu yenilənmə proseslərinin nəticəsi olaraq, müəllimlər qloballaşma 
dönəminin tələblərinə cavab verən innovativ metodlara, yeni üsullara mü-
raciət edirlər. Ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisində birinci və ən əsas in-
novativ metod kompüter texnologiyalarının dərs prosesinə tətbiqindən iba-
rətdir. Ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisində informasiya texnologiya-
larının tətbiqi bir neçə səviyyədə özünü göstərir: 

1. Elektron-virtual dərslərin keçirilməsi (xüsusən, skype proqramı 
vasitəsilə); 

2. Dərslikdə verilən tapşırıqlara dair əlavə informasiyanın və 
ədəbiyyatın müəllim tərəfindən internetdə axtarılması, əldə olunması və dərs 
prosesində tətbiqi; 

3. Dərs zamanı verilən tapşırıqlara dair əlavə informasiyanın və 
ədəbiyyatın tələbələr tərəfindən internetdə axtarılması və əldə olunması; 

4. Dilin tədrisi üzrə ixtisaslaşan internet saytlarından istifadə və s. 
Qeyd olunan sonuncu səviyyə üzərində daha geniş dayanaq. Xarici dil 

tədrisi üzrə ixtisaslaşan internet resursları dil tədrisinin daha effektiv 
üsullarından biri olmaqla yanaşı, tələbələrdə xarici dildə sərbəst danışmaq 
bacarıqları və vərdişləri formalaşdırır. Həmçinin belə saytlar xarici dildə söz 
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bazasının da zənginləşməsinə yardımçı olur. Xarici dilin tədrisi üzrə 
ixtisaslaşan saytlar didaktik funksiyanı yerinə yetirərək, tələbələrdə düzgün 
oxu, yazı və tələffüz vərdişləri formalaşdırır, zəngin tədris materialları 
təqdim edir, lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, ingilis dilinin tədrisində 
motivasiya yaradır, tələbənin sosio-mədəni kompetensiyasını artırır və s. 
Yuxarıda sadaladığımız faktorların mövcudluğu tələbələrlə işin təşkilində 
yüksək göstəricilərə nail olmağa şərait yaradır.  

Ali məktəblərdə xarici dilin tədrisində innovativ metodların tətbiqi həm 
də tələbələrin sərbəst iş vərdişinin formalaşdırılmasını da əhatə edir. Tələbələrin 
sərbəst işi dedikdə, dərsdən kənar zamanlarda dərsə dair məlumatlar üzərində 
tələbələrin yeni kompüter texnologiyaları vasitəsilə sərbəst şəkildə məşğul 
olmasını nəzərdə tutur (1, 113). Bu məşğuliyyət isə, təbii ki, müəllimin birbaşa 
olmasa da, dolayısı yolla nəzarəti altında həyata keçirilir.  

Azərbaycanda ali məktəblərdə xarici dilin tədrisi prosesinə yardımçı olan 
onlarla dil öyrənmə saytları fəaliyyət göstərir. Onlardan bəzilərinə nəzər salaq. 
Təbii ki, bu siyahıda BRITISH COUNCIL–un təklif etdiyi dil öyrənmək 
imkanları ön sıralardadır.  

https://www.britishcouncil.az/english/learn-online səhifəsində BRITI-
SH COUNCIL dilin tədrisi üçün çoxlu sayda pulsuz onlayn resurslar təklif 
edir. Bu resurslarda dili tədris edən videolar, mobil proqramlar, oyunlar, he-
kayələr, dinləmə fəaliyyətləri və qrammatik çalışmalar yerləşdirilmişdir. Bu-
rada tədris prosesinin aşağıda verilən iki istiqamətdə aparılması nəzərdə 
tutulmuşdur: 

Birinci istiqamət – ingilis dilini proqramlarla öyrənin - istiqamətidir 

ki, burada 12 proqram yerləşdirilib. Məsələn, Learn English Grammar, 
Learning Time with Timmy, İngilis dilini Audio və Video ilə öyrənin,  
IELTS Word Power, Sounds Right, Conni Qrammer Söz Çalışması, Uşaqlar 
üçün ingilis dilini öyrənin: Elementar Podkastlar və s.  

İkinci istiqamət - ingilis dilini veb-saytlarla öyrənin – istiqamətidir ki, 
burada da 7 veb-sayt yerləşdirilib. Məsələn, ingilis dilini fəaliyyətlərlə öyrə-
nin (listen&watch – starting out), ingilis dilini oyunlarla öyrənin (fun&-
games), İngilis dilini audio və video ilə öyrənin (listen&watch), Uşaqlar 
üçün ingilis dilini öyrənin, Yeniyetmələr üçün ingilis dilini öyrənin (graded 
listening), İşgüzar İngilis dili (Business&work) və s. 

Bundan əlavə, azərbaycandilli internet məkanında xarici dilin tədrisi 
prosesində innovativ metodların tətbiqi sahəsində ali məktəb müəllimlərinə 
yardımçı olacaq - http://xaricidil.net, https://www.celt.az/, http://edu.dahi.az 

(onlayn tədris portalı) və bir çox başqa sayt və internet resursu da fəaliyyət 
göstərməkdədir.  

Yuxarıda qeyd olunan saytları təhlil edərkən onların didaktikanın əksər 
tələblərinə cavab verdiyi məlum olur: əlverişli olması, ödənişsiz olması, 
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əyaniliyi, aktivliyi və mükəmməlliyi. Belə tədris saytlarının bir üstün cəhəti 
də ondan ibarətdir ki, onlar tələbələrdə professional kompetensiyanın forma-
laşdırılmasına xidmət edir. Tələbə dilini öyrəndiyi ölkənin və millətin 
davranış və əxlaq qaydalarına, həmin dilin fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətin 
qayda-qanunlarına bələd olur, həmin cəmiyyətdəki sosial situasiyalardan 
xəbərdar olur, ən əsası isə, tədris olunan dilin başlıca linqvistik biliklərinə - 
fonetik, leksik, morfoloji və qrammatik səviyyələrinə yiyələnir. Bundan 
əlavə, dildən müxtəlif kommunikativ situasiyalarda (müəyyən məkan, za-
man, məqsəd və şərtlər daxilində) necə istifadə olunmasını da öyrənir. Rəs-
mi, qeyri-rəsmi və neytral şəraitlərdə dilin müxtəlif səviyyələrindən istifa-
dənin sirlərinə yiyələnir.  

Çağdaş dönəmdə ali məktəblərdə xarici dilin tədrisində tətbiq edilən 
digər bir innovativ metod – onlayn dərslərin keçirilməsidir. Bu zaman əsasən 
çox geniş yayılmış skype proqramından istifadə olunur. Virtual ünsiyyət təbii 
ki, tələbələrin söz ehtiyatının zənginləşməsinə və ingilis dilinin frazeolo-
giyasına marağın artmasına xidmət edir. Birbaşa ünsiyyət eşidilən dil 
faktlarının daha tez mənimsənilməsinə və sonrakı ünsiyyət seansları zamanı 
istifadə edilməsinə yardımçı olur. 

 Skype həm də, tədris materiallarının mübadiləsinə də şərait yaradır. 
Bu innovativ tədris metodunun bir müsbət cəhəti də ondan ibarətdir ki, bu 
onlayn tədris prosesi zamanı tələbələr birbaşa dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətə 
girir və canlı danışıq dili vasitəsi ilə ingilis dilini tədris edirlər. Bu üsulla 
keçirilən dərslər istər fərdi, istər qrup səciyyəli ola bilər. Dil mühitinə malik 
olmağın ingilis dilinin tədrisi prosesində necə əhəmiyyətli rol oynadığı 
məlumdur. Belə onlayn dərslər də tələbələrə məhz dil mühitinə varmaq 
imkanı verir. Çünki maddi-mənəvi cəhətdən hər bir tələbənin ingilis dilini 
öyrənmək üçün İngiltərəyə getmək imkanı yoxdur. Bu baxımdan onlayn 
dərslər tələbəyə həmin imkanı virtual səviyyədə həyata keçirməyə imkan 
yaradır. Vitrual ünsiyyət zamanı tələbələr yalnız tədris olunan dili verbal 
səviyyədə mənimsəməklə məhdudlaşmayaraq, həm də dil daşıyıcılarının mi-
mika, jest və hərəkətləri ilə tanış olur, düzgün tələffüz və intonasiya qay-
dalarına yiyələnirlər.  

Bu innovativ tədris metodu barəsində danışarkən bir cəhəti də xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır. Bu tədris prosesi mütləq şəkildə müəllim 
nəzarəti altında keçirilməlidir. Çünki onlayn tədris prosesində dil daşıyıcıları 
ilə kommunikativ ünsiyyət zamanı ingilis dilini ana dili səviyyəsində bilən 
şəxslər seçilməlidir. İngilis dili daşıyıcıları dili doğma dil səviyyəsində 
bilmirlərsə, onda tələbələr də yanlış tələffüz, mimika və jestlərlə tanış olacaq 
və onları mənimsəyəcəklər. Müasir dövrdə internetdə ingilis dilini öyrədən 
qruplar fəaliyyət göstərir. Belə qruplar “dil mübadiləsi” klubları adlanır 
(məsələn, www.palabea.net, www.italki.com və s.). Onlayn dərslərin bir 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 50

müsbət cəhəti də ondan ibarətdir ki, bu tədris prosesində dərslikdə olan 
qrammatik qaydalarla və ədəbi dilə daxil edilən sözlərlə yanaşı, canlı danışıq 
dilində olan külli miqdarda leksik vahidlərlə də tanış olmaq mümkündür.  

İnternet saytlar və çat proqramları tələbələrə sərbəst iş aparmağa və 
onların motivasiyasının gücləndirilməsinə şərait yaradır (2).  

 Ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi prosesində istifadə edilən 
innovativ metodlardan biri də elektron ünvanın və bloqların istifadəsidir.  

Yeniləşmiş informasiya texnologiyaları dünyanın aparıcı univer-
sitetlərinin və tədris ocaqlarının qabaqcıl təcrübələrindən aktiv şəkildə yarar-
lanmağa kömək edir. Buraya bu qabaqcıl məktəblərin elmi potensialından 
istifadə, adlı-sanlı pedaqoqların distansion-məsafəli dərslərinin keçirilməsini 
əlavə etmək mümkündür.  

Azərbaycandan fərqli olaraq, hal-hazırda xarici universitetlərdə internet 
məkanının resurslarından tədris prosesində istifadə edilməsi kütləvi hal 
almışdır. İnternet materiallarının tədris materialları içinə daxil edilməsi də ali 
məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi prosesində tətbiq edilən innovativ metod-
lara aiddir. Bu zaman tələbələrdə informasiya mədəniyyəti formalaşır. Bu da 
onlarda informasiyanın idarə olunması vərdişlərini yaradır, internet məkanı-
nın təklif etdiyi böyük həcmdə informasiya axınının içərisindən tədris olunan 
dərsə uyğun olanını seçmək qabiliyyətini əmələ gətirir.  

Müasir dövrdə təlim prosesində elektron ünvandan istifadə geniş yayıl-
mışdır. Müasir gənclik arasında elektron məktublaşma artıq adi və ənənəvi 
hal aldığı üçün tədris prosesində elektron məktublaşmanın tətbiqi də in-
novativ metod sayıla bilər. Müəllimlə tələbə və ya tələbə ilə tələbə arasında 
ingilis dilində elektron məktublaşmanın aparılması, son nəticədə dilin tam 
şəkildə mənimsənilməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

Ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi zamanı istifadə olunan innovativ 
metodlar elmi ədəbiyyatda veb-kvest (WebQuest) texnologiyalar adlanır (3, 
190). Bu texnologiyaları tədqiq edən alimlər yekdilliklə belə bir qənaətdə-
dirlər ki, bu veb-kvest texnologiyaları tələbələrin motivasıyasının yüksəldil-
məsinə yönəlmişdir. Bu texnologiyalar həm də tələbənin tədris prosesində 
daha sərbəst şəkildə iştirakını təmin edir. Veb-kvest texnologiyalar tələbələr-
də tədris oluna xarici dilin sosio-mədəni kompetensiyasını formalaşdırır.  

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ali məktəblərdə ingilis dilinin 
tədrisi zamanı tətbiq edilən innovativ metodlar, şübhəsiz ki, nə qədər müasir 
və elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə cavab versə də, tədris prosesində müəl-
limin zəhmətini tam şəkildə əvəz edə bilməz. Və ya informasiya texnologi-
yaları nə qədər inkişaf etsə də, onlar ənənəvi dərsliklərin və tədris proq-
ramlarının alternativi deyil, sadəcə yardımçı vasitəsi ola bilər. Bu innovativ 
metodlar son nəticədə ənənəvi tədris prosesini sadəcə zənginləşdirəcəkdir. 
Çünki, ingilis dilinin ali məktəblərdə tədrisi prosesində müəllimlə tələbənin 
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canlı ünsiyyəti, qarşılıqlı emosional təsiri kompüter texnologiyaları tə-
rəfindən ödənilə bilməz. Beləliklə, çağdaş dönəmdə kompüter texnolo-giya-
ları tədris prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməklə ali məktəblərdə 
ingilis dilinin tədrisi prosesində əsas rollardan birini təşkil edir.  
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Ш. Наджафова 
     Инновационные методы в преподавании  

английского языка в вузах 
Резюме 

 
 В статье исследуется внедрение инновационных методов в 

процесс преподавания английского языка в высших учебных заве-
дениях. Как известно, современный мир глобализации требует измене-
ний содержаний процесса обучения иностранным языкам, в том числе, 
английскому языку.  

В настоящее время одним из основных инновационных методов, 
внедряемых в процесс преподавания иностранного языка, является 
использование компьютерных технологий в обучение английскому 
языку.  

Компьютерные технологии в свою очередь открывают такие 
возможности перед педагогами и студентами: использование сайтов 
обучения английского языка, поиск информации по тематике занятий, 
онлайн уроки и т.д. Все эти вопросы на обширном материале были 
исследованы в данной статье.  
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Sh.Najafova 
The innovative methods in teaching the english language  

in high schools 
Summary 

 
In the article the introduction of innovative methods in the teaching of 

English in higher education is investigated.  
As it is known the modern world of globalization requires changes in 

the content of the learning process of the foreign languages, including 
English. Currently, one of the main innovative methods introduced in the 
teaching of a foreign language is the use of computer technology in teaching 
English.  

The computer technologies, in turn, open some opportunities to 
teachers and students such as the use of English language learning sites, 
information search by subject matter, online lessons, etc. All these questions 
on extensive material have been investigated in this article. 
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LANGUAGE AND COMMUNICATION 

 
Açar sözlər: dil, ünsiyyət, mənbə, tərcümə, proses, məna, ünsiyyət vasitəsi 
Key words: language, communication, source, translation, process, 
meaning, means of communication 
Ключевые слова: язык, связь, источник, перевод, процесс, смысл, 
средства коммуникации 
 

A language is a means of communication. What we feel or what we 
know, we have to convey the same to others. In order to convey we know or 
we feel, we need a tool. That tool is language. There are many languages in 
the world. One among them is English. The language English has been 
spread to various countries by the British people in the form of colonization. 
English language not only belongs to English people but to the people all 
over the world. English is considered as a secondary passport. If you know 
English well, you can go to any part of the world. Thus English is essential 
in every walk of life. Language is only one of the codes we use to express 
our ideas. Languages continually change; their statistics are “non-
stationary.” Not only do they change continually with history, as social 
conditions in general alter, but they may show a difference, at any particular 
time, as environmental conditions differ. The relationship between the whole 
structure of a language (grammatical formalism) and the outside world 
associations (its semantic functioning) is extremely complicated; it is 
essentially empirical and above all, varies between different languages. 
Scope and Purpose: The word “communication" has become popular. It is 
used currently to label relationship problems between labor and 
management, among countries, among people generally. Some uses of the 
communication label refer to a different way of viewing these problems; 
others merely change the name of the same.  

Aristotle defined the study of rhetoric (communication) as the search 
for “all the available means of persuasion.” He discussed other purpose that 
a speaker might have; nevertheless, he clearly implied that the prime goal of 
communication was persuasion, an attempt to sway other men to the 
speaker’s point of view. This view of communicative purpose remained 
popular until late in the eighteenth century, although emphasis switched 
from the methods of persuasion to what constituted the “good man” in the 
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speaking situation. In the seventeenth century a school of thought known as 
faculty psychology was developed. Faculty psychology made a clear 
distinction between the soul and the mind, attributing separate faculties to 
each. The mind-soul dualism was interpreted as a basis for two independent 
purpose for communication. One purpose was intellectual or cognitive in 
nature; the other was emotional. One appealed to the mind, and the other to 
the soul. By this theory, one purpose of communication was informative - an 
appeal to the mind. A second was persuasive – an appeal to the soul, the 
emotions. We should employ at least four criteria for our definition of 
purpose.  

Communication purpose must be specified in such a way that it is:  
1. Not logically contradictory or inconsistent with itself;  
2. Behavior-centered; that is, expressed in terms of human behaviors;  
3. Specific enough for us to be able to relate it to actual 

communication behavior;  
4. Consistent with the ways in which people to communicate.  
Language Choices: Although we are often told that we should use 

clear and precise language, this recommendation is somewhat similar to the 
demand that we stop snoring at night. We would all like to break our bad 
habits whether they are poor language usage or snoring but we don’t know 
how to do it. Command of the language requires years of practice and study. 
It is impossible to lay down strict rule that govern the choice of language for 
all occasions and for all circumstances. Therefore, we are going to limit 
ourselves to a few particularly useful recommendations. Specifically, we will 
discuss clarity, energy and vividness.  

•  Clarity – If we are saying something of special importance or if we 
are in a formal speaking situation, clarity is essential since there will 
probably not be the opportunity to make out point again.  

•  Energy - When there is energy in our communication we give our 
listeners a feeling of excitement, urgency, and forcefulness. In English, as 
sense of energy is communicated mainly by verbs the action words of the 
language. “She slapped him” and “He jumped up and down” are both 
sentences that have energy and excitement. Another way to add energy to 
language is to put sentences in the active rather than the passive voice.  

•  Vividness – Vivid language appeals to the senses. Vividness also 
comes from unique forms of speech. When we say that language is vivid, we 
often mean that someone has found a new way of saying old things. Their 
unique perspectives make an old idea sound original and exciting.  

If we translate the source into the speaker, the signal into the speech, 
and the destination into the listener. Communication sources and receivers 
must be similar systems. If they are not similar, communication cannot 
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occur. The ingredients that we will include in our discussion of a model of 
the communication process are:  

1. The communication source; 2. The encoder; 3. The message; 4. 
The channel; 5. The decoder; 6. The communication receiver. We will 
mention many other communication factors; however, we will return to these 
six ingredients again and again, as we talk about communication at various 
levels of complexity. The newspaper is one example of a communication 
network. The Fidelity of Communication: There are at least four kinds of 
factors within the source, which can increase fidelity. They are: 1. 
Communication sills, 2. Attitudes 3. Knowledge level and 4. Position within 
a social-cultural system.  

Levels of Communication: One way of studying the speech 
communication is to divide it into levels. At each level, the major principles 
and variables in a communicative situation operate differently. We shall use 
this approach because it is an excellent way of classifying the different forms 
of speech communication. There are seven levels of communication and are: 
1. Intrapersonal Communication; 2. International Communication Language; 
3. Small Group Communication; 4. Intercultural Communication; 5. Public 
Communication or Public Speaking; 6. Mass Media Communication; 7. 
Non-verbal Communication. The seven levels we discuss are not distinct 
categories and are not absolute in their differences. Some communicative 
situations fit easily into one category and other belong to several levels at 
once. We need to know about each level and its relationship to all other 
levels to see the differences between communication situations and to 
understand the total process. 

 The Role of Communication: We are born into a world of strange 
sensory sensations. Lights, visual images, and strange sounds bombard the 
nervous system. Our early days are spent sorting out these sensations. 
Sounds also begin to take one meaning as words are repeated over and over 
again. As we develop we become more sophisticated and discriminating as 
we attach meaning to phenomena, and we are more able to control out 
environments by initiating communication with others. We expand our 
experiences and our expectations of others in terms of our cultural 
surroundings and the models of behaviors that we encounter. 
Communication with its intrinsic feedback, is the means by which we adjust 
ourselves to our environment and adjust our environment to suit us. We 
don’t think we overstate in saying that communication is the most important 
process in our lives. As human beings, we do not live simply as a result of 
the products of our own hands, but through our dealings with others. 
Communication arises out of the need to reduce certainty, to act effectively, 
to defend or strengthen the ego. The aim of communication is to increase the 
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number and consistency of our meanings within the limits set by patterns of 
evaluation that have proven successfully in the past, our emerging needs and 
drives, and the demands of the physical and social setting of the moment. 
Communication ceases when meanings are adequate: it is initiated as soon as 
new meanings are required. However, since man is a homeostatic, rather 
than static, organism, it is impossible for him to discover any permanently 
satisfying way of relating all his needs; each temporary adjustments is both 
relieving and disturbing, leading to successively novel ways of relating to 
himself and his environment. In real life, all communications signals are 
subject to disturbances, usually beyond the control of the transmitter or of 
the receiver. The theory as treated so far has assumed that no disturbances 
are present; the source selects messages, and transmits signals, which are 
received without error, enabling the receiver to make an identical set of 
selections from ensemble. Group communication has been extended by the 
tools of mass communication. Language as it is used creates many problems. 
To be aware of some of these problems is to know the effects that language 
can; have on us, our perceptions, and our communication. Our image of the 
world around us is integrally linked with our language and the categories we 
use in classifying our perceptions. What we say to ourselves about what we 
perceive is directly controlled by our language habits.  
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X.Əhmədova 

Dil və ünsiyyət 
 

Xülasə 
 

Məqalə dil və ünsiyyətdən bəhs edir. Dil bir ünsiyyət vasitəsidir. Biz 
hiss etdiyimiz və ya bildiyimiz şeyləri başqalarına çatdırmaq məcburiy-
yətindəyik. Bunun üçün bir vasitə lazımdır. Bu vasitə dildir. Dil, fikirlərimizi 
ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz kodlardan yalnız biridir.  

Istifadə olunan dil bir çox problem yaradır. Bu problemlərin bəzilə-
rindən xəbərdar olmaq, dilin təsirini bilməkdir. Ətrafımızdakı dünya 
imicimiz bizim dilimizlə və hissimizi təsnifləşdirməkdə istifadə etdiyimiz 
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kateqoriyalarla birbaşa bağlıdır. Nə hiss etdiyimiz barədə özümüzə de-
diyimiz şeylər bizim dil vərdişlərimizlə birbaşa idarə olunur. 

“Ünsiyyət” sözü hal-hazırda ölkələr arasında əmək və idarəetmə 
arasında əlaqələr problemlərini həll etmək üçün istifadə olunur. Əlaqə 
etiketinin bəzilərindən istifadə bu problemləri nəzərdən keçirmək üçün fərqli 
bir üsuldur, digərləri isə sadəcə adını dəyişir. 

 
Х.Ахмедова 

Язык и коммуникация 
 

Резюме 
 

Язык - это средство коммуникации. То, что мы чувствуем или 
что мы знаем, мы должны передать то же самое другим. Чтобы 
передать, что мы знаем или чувствуем, нам нужен инструмент. Этот 
инструмент является языком. Язык является лишь одним из кодов, 
которые мы используем для выражения наших идей. Язык, поскольку 
он используется, создает много проблем. Чтобы знать о некоторых из 
этих проблем, нужно знать, какие последствия может иметь язык. Наш 
образ окружающего нас мира неразрывно связан с нашим языком и 
категориями, которые мы используем при классификации наших 
восприятий. То, что мы говорим себе о том, что мы воспринимаем, 
напрямую контролируется нашими языковыми привычками.  

Слово «общение» используется в настоящее время для обозна-
чения проблем взаимоотношений между трудом и управлением среди 
стран, среди людей в целом. Некоторые виды использования метки 
связи относятся к другому способу рассмотрения этих проблем, другие 
просто меняют название того же самого. 
 
 
Rəyçi:                            Lalə Məsimova  

               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ DİSKURSİV KOMPETENSİYANIN    

FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI 
 
Açar sözlər:eşidib-anlama,şifahi nitq,kontekst. 
Key words:listening,oral speech,context. 
Ключевые слова: аудирование,устный речь,контекст. 
 

Ölkəmizdə həyаtа kеçirilən təhsil islаhаtlаrı хüsusi əhəmiyyət kəsb 
еdir. Təhsil pillələrinin hər biri хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. Xarici  dillərə, 
xüsusilə də ingilis dilinə olan tələb və marağın durmadan artdığı bir dövrdə 
müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış  kadr 
kimi formalaşmamalıdır. O, həm də, effektiv kommunikasiyaya hazır olmalı 
və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, 
ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara 
yiyələnməlidir. İngilis dilinin öyrənilməsinə marağın durmadan artması 
tamamilə təbii prosesdir. 

Məlum оlduğu kimi, bu gün tədris еdilən хаrici dildən, хüsusilə də 
müаsir dünyаdа qlоbаl ünsiyyət dili stаtusunu qаzаnmış ingilis dilindən 
kоmmunikаtiv məqsədlərə nаil оlmаq üçün istifаdə еtmək qаbiliyyətinə 
mаlik оlаn gənclərin hаzırlаnmаsı ölkəmizin həm оrtа, həm də аli məktəbləri 
qаrşısındа qоyulаn əsаs vəzifələrdən biridir. Аzərbаycаnın dünyа dövlətləri 
ilə siyаsi, iqtisаdi, mədəni əlаqələrinin inkişаf еtdirilməsi dünyаnın аpаrıcı 
dilləri və ilk növbədə qlоbаl miqyаsdа əsаs ünsiyyət vаsitəsi оlаn ingilis 
dilinin tаmаmilə yеni tərzdə tədris еdilməsi və hər hаnsı хаrici dili öyrənən 
tələbənin tаmаmilə yеni kеyfiyyətlərə yiyələnməsini təkidlə tələb еdir. Bu 
gün təhsil müəssisələri qаrşısındа durаn mühüm vəzifələrdən biri tələbələrin 
dünyаnın аpаrcısı dilləri, о cümlədən ingilis dilində kоmmunikаtiv kоm-
pеtеnsiyаyа yiyələnməsidir. Hаzırdа хаrici dilin ünsiyyət vаsitəsi kimi mə-
nimsənilməli оlduğu dаnılmаzdır.Məlum  оlduğu kimi, kоmmunikаtiv kоmpе-
tеnsiyа аşаğıdаkı əsаs kоmpоnеntlərdən ibаrətdir: qrаmmаtik kоmpеtеnsiyа, 
diskursiv kоmpеtеnsiyа, sоsiоlinqvistik kоmpеtеnsiyа, strаtеji kоmpеtеnsiyа. 
Qrаmmаtik kоmpеtеnsiyа dilin lüğət tərkibi, sintаksis, mоrfоlоgiyа, fоnоlоgiyа 
ilə əlаqəli оlduğu hаldа, diskursiv kоmpоtеnsiyа nitqin səlisliyi, nаtiqlik 
məhаrəti, sоsiоlinqvistik kоmpеtеnsiyа ritоrikа, bədii ifаdələr, diаlеkt, üslub 
хüsusiyyətləri, sоsiоmədəni səriştə, strаtеji kоmpеtеnsiyа isə nitqin sərbəstliyi 
və təbiiliyi ilə əlаqələndirilir . “Kоmmunikаtiv kоmpеtеnsiyа” tеrminini 
“kоmmunikаtiv dil qаbiliyyəti” tеrmini ilə əvəz еdən Bachman və Palmer 
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оnun 3 kоmpоnеntdən ibаrət оlduğunu dеyirlər: dil kоmpеtеnsiyаsı, strаtеji 
kоmpеtеnsiyа və оnlаrı idаrə еdən psiхоlоji mехаnizmlər. Bеləliklə, 
diskursiv kоmpеtеnsiyа  dil öyrənənlərin və dil istifаdəçilərinin cümlələri аr-
dıcıl şəkildə təşkil еtməklə nitq prоsеsinin səlisliyini təmin еtmək qаbiliyyəti 
və bununlа əlаqəli оlаn müvаfiq bilikləri nəzərdə tutur. Bеlə ki, diskursiv 
kоmpеtеnsiyа zamanı dil öyrənənlər və dil istifаdəçiləri аşаğıdаkı bilik və 
bаcаrıqlаrа yiyələnməlidirlər:  

• nitq prоsеsini struktur cəhətdən düzgün təşkil еtmək və idаrə еtmək 
qаbiliyyəti;  

• nitqin mövzusunu müəyyənləşdirmək, nitq prоsеsini müəyyən mövzu 
ətrаfındа təşkil еtmək qаbiliyyəti;  

• nitqin səlisliyi və təbiiliyini təmin еtmək, məntiqi аrdıcıllığını təmin 
еtmək qаbiliyyəti;  

• nitqin stilistik аdеkvаtlılığını təmin еtmək qаbiliyyəti;  
• nitqin ritоrik cəhətdən səmərəliliyini təmin еtmək qаbiliyyəti;  
• nitq prоsеsində birgə fəаliyyət prinsipinə riаyət еtmək bаcаrığı;  
Tələbələrdə diskursiv kоmpеtеnsiyаnın inkişаf еtdirilməsində iki əsаs 

mərhələni göstərmək оlаr:  
1. Diskursiv kоmpеtеnsiyаnın fоrmаlаşdırılmаsı (аşаğı kurslаr); 
2. Əldə еdilmiş diskursiv bаcаrıqlаrın təkmilləşdirilməsi (yuхаrı 

kurslаr).  
Bеləliklə, diskursiv kоmpеtеnsiyа müvаfiq оlаn səlislik, məntiqilik, rаbitəli-
liyə riаyət еtməklə təşkil еdilmiş və cümlədən uzun оlаn hеkаyə, dаnışıq, 
məktub və s. bu kimi nitq fоrmаlаrını аnlаmаq və yаrаtmаq kimi müəyyən 
еdilə bilər. Diskursiv kоmpеtеnsiyаnın tədqiqini mümkün еdən və dillərin 
öyrənilməsində və öyrədilməsində diskursun rоlunu düzgün şəkildə 
müəyyənləşdirilməsini təmin еdən аmillərdən dаnışаrkən diskursun təhlili və 
mətn dilçiliyinin оbyеktli оlаn məfhumlаr, kоnsеpsiyаlаr və mеtоdist-аlimlər 
tərəfindən istifаdə еdilən tеrminləri göstərmək lаzımdır. Mеtоdikаda diqqət 
mərkəzində оlаn əsаs məsələ tədris еdilən хаrici dildə diskursiv kоm-
pеtеnsiyаnın tələbələrə аşılаnmаsı və qiymətləndirilməsi yоllаrıdır. Prоblеmi 
аrаşdırаn mеtоdist-аlimlər diskursiv kоmpеtеnsiyаnın dinаmik хаrаktеrini qеyd 
еdirlər. Еyni zаmаndа хаrici dildə diskursiv kоmpеtеnsiyаnın fоrmаlаşmаsınа 
bilаvаsitə təsir еdən аmillər göstərilir. Оnlаr аşаğıdаkılаrdır: ünsiyyət prоsеsində 
iştirаk еdən şəхslərin stаtusu, оnlаrın sоsiаl rоllаrı, аrаlаrındа оlаn münаsibət, 
həmsöhbətlərin bir-birinə qаrşı nəzаkətli оlub-оlmаmаsı, ünsiyyətin tərzi və 
üslubu, iştirаkçılаrın qеyri-vеrbаl dаvrаnışlаrının göstəriciləri оlаn mimikа, 
jеstlər və digər аmillərdir. Mənа kəsb еdən hər hаnsı dаnışıq və yахud yаzılı 
nitq pаrçаsı mətn аdlаndırılа bilər. Dil dаşıyıcılаrı mətni söz yığını və cümlə 
yığınındаn аsаnlıqlа аyırа bilir. Bu dа mətnlərin müəyyən strukturа mаlik 
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оlduqlаrı, mənа kəsb еdən bütöv kimi işlənməsi ilə izаh еdilə bilər. Mətnin 
bütöv kimi qəbul еdilməsi üçün qrаmmаtik, lеksik və bаşqа əlаqələrin 
оlmаsı zəruridir. Məsələn: 1. They say there are only two ways out of the 
East End, the poor part of London. One is to become a criminal, the other is 
to become a boxer. Dad chose boxing. 2. They say there are only two ways 
out of the East End, the poor part of London. He never treated me any 
differently from my brother. I looked around the sitting room of the 
comfortable home. Burаdа əsаs məqsəd аrdıcıl şəkildə təqdim еdilmiş 
cümlələrin  hаnsılаrının mətn təşkil еtdiyini, hаnsılаrının isə cümlə yığını 
оlduğunu müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir. Bеlə ki, birinci  hаldа cümlələr  
mənа bахımdаn bir-birini tаmаmlаyır, burаdа mətnə хаs оlаn mənа 
bütövlüyü və məntiqlilik  müşаhidə  еdilir. Ikinci  hаldа cümlələr аrаsındа hеç 
bir əlаqəlilik оlmаdığı üçün, оnlаr cümlə yığını kimi qiymətləndirilməli və 
qəbul еdilməlidir. Bеləliklə, diskursiv kоmpеtеnsiyа  tələbələrə аyrı-аyrı 
cümlələrin nitq prоsеsində əlаqələndirilmiş şəkildə ifаdə еtmək qаbiliyyətinin 
аşılаnmаsını nəzərdə tutur. Tаnınmış аlim Hеnry  Widdowson özünün “Teac-
hing Language as Communication” əsərində diskursiv kоmpеtеnsiyаnın tələbə-
lərə аşılаnmаsını kоmmunikаtiv dil təlimində оlаn əsаs məsələlərdən biri kimi 
qiy-mətləndirilir. Ingilis dilini хаrici dil kimi öyrənən tələbələrə diskursiv 
kоmpеtеnsiyаnın аşılаnmаsı yоllаrındаn dаnışаrkən,   Hеnry Widdowson bu 
istiqаmətdə işin  хаrici dil tədrisinin ilkin pilləsindən bаşlаyаrаq məqsədyönlü, 
аrdıcıl, mərhələli şəkildə аpаrılmаsını tövsiyyə еdir. Təhsilin pilləsindən və 
хаrici dilin tədrisi  mərhələsindən аsılı оlаrаq diskursiv kоmpеtеnsiyаnın 
аşılаnmаsınа yönəldilmiş fəаliyyət təşkil еdilməli və аrdıcıl şəkildə həyаtа 
kеçirilməlidir. Bеlə ki, tələbələr vеrilən mətni охumаlı, sоnrа isə  охuduqlаrı 
mətn əsаsındа özləri mətn yаrаtmаlıdırlаr. Lаkin, охu üçün  təqdim  еdilmiş 
mətnlə tаnışlıqdаn sоnrа tələbələrdən bir sırа tаpşırıq və çаlışmаlаrın  yеrinə 
yеtirilməsi tələb еdilir. Diskursiv kоmpеtеnsiyаnın inkişаf еtdirilməsinə 
yönəldilmiş tаpşırıq və çаlışmаlаrа gəldikdə, burаdа həm dil, həm şərti-
kоmmunikаtiv, həm də kоmmunikаtiv  çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsi nəzərdə 
tutulur. Dil çаlışmаlаrının tələbələrə dil mаtеriаllаrının istifаdə еdilməsi 
prоsеsində düzgünlüyün təmin еdilməsi оlduğu hаldа, şərti-kоmmunikаtiv və  
kоmmunikаtiv tаpşırıq və çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsində əsаs məqsəd  
tələbələrə nitqin səlisliyi, məntiqliyi,  rаbitəliliyini təmin  еtmək qаbiliyyəti аşılа-

mаqdır. Digər hаllаrdа оlduğu kimi, iхtisаs dilində diskursiv kоm-pеtеnsiyаnın 
аşılаnmаsı üçün istifаdə еdilən mаtеriаllаr хаrici dil tədrisinin mərhələsindən 
аsılı оlmаyаrаq аutеntik оlmаlı, təlim mаtеriаllаrının  sеçilməsində tələbələrin 
mаrаqlаrı, tələbаt və еhtiyаclаrı nəzərə аlınmаlıdır. Diskursiv  kоmpеtеnsiyаnın 
аşılаnmаsı prоsеsinin səmərəliliyini təmin еdən аmillərdən biri də bu 
istiqаmətdə аpаrılаn işin аsаndаn çətinə, sаdədən mürəkkəbə dоğru prinsipinə 
riаyət еdilməsidir. Diskursiv kоmpеtеnsiyаnın inkişаf еtdirilməsi yönü-
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mündə аpаrılаn işi şərti оlаrаq üç mərhələyə bölmək оlаr: rеsеptiv, rеp-
rоduktiv, prоduktiv (yаrаdıcı) mərhələ. Rеsеptiv mərhələdə yеrinə yеtirilən 
tаpşırıq və çаlışmаlаr охu və еşidib-аnlаmа üçün nəzərdə tutulmuş аutеntik 
mətnlərin tələbələrə təqdim еdilməsini nəzərdə tutur. Bu mərhələdə tələbələr 
dildаşıyıcılаrının dаnışıq  mətnlərini nеcə qurduqlаrı ilə tаnış оlur və оnlаrı 
müəyyən dərəcədə təqlid еtməyə, nitqlərini dildаşıyıcılаrının nitqlərinə 
bənzətməyə çаlışırlаr. Rеprоduktiv mərhələdə  tələbələr оnlаrа təqdim  
еdilmiş аutеntiv mətnlərdən bаzа kimi istifаdə еdərək, mətndə оlаn lеksik 
vаhidlərdən və qrаmmаtik  strukturlаrdаn istifаdə еdərək, еləcə də bаzа 
mətninin üslubi хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаqlа mətnin məzmunu söylənilir, 
mətnə dаir özlərinin fikir və idеyаlаrını söyləyirlər. Prоduktiv (yаrаdıcı) 
mərhələdə tələbələr bаzа mətnindən bir qədər uzаqlаşаrаq, özlərinin  dаnışıq 
mətnlərini yаrаdır. Diskursiv kоmpеtеnsiyаnın inkişаf еtdirilməsinə 
yönəldilmiş fəаliyyətin səmərəliliyini təmin еtmək üçün, burаdа аrdıcıllıq 
prinsipinə riаyət еdilməli, diskursun bir növündən  bаşqаlаrınа mərhələli, 
аrdıcıl şəkildə kеçid təmin еdilməlidir. 
 

Ədəbiyyat 
 
1. Gee W.R. “Types of communication in the foreign and second 
language classroom with special reference to EFL/ESL” // Journal of 
Applied Linguistics (Greek Applied Linguistics Association), 1992, №1, p. 
46-53 
2. Halliday A. The House of TESEP and the Communication Approach: 
The Special needs of English Language Education // ELT Journal, 1994, 
v.48 (1), p. 3-11 
3. Hymes D. On communicative competence / J.B.Pride and J.Holmes 
(eds.) Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972, p. 269-293  
 
 

                                                                 Y.Mirzayeva  
                   The ways of developing   discourse  competence  in  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 goal-



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 62

oriented 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. 

Е.Мирзоева    
 

Пути   формирования  дискурсивного компетенции  на    
преподавании  английского   языка 

Резюме 
 

В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной  речи 
на английском языке в условиях языкового вуза. Здесь говорится о 
необходимости внесения радикальных изменений в существующую 
систему обучения устной  речи на иностранном языке. Процесс анг-
лийскому языку в целом и процесс обучения речи должен базироваться на 
коммуникативно – функциональном принципе. Обучением устной  речи 
должно носить целенаправленный, системный, поэтапный характер, что 
будет содействовать повышению еффективности  данного процесса. В 
условиях глобализации основная цель обучения иностранным языкам и их 
изучения состоит в формировании у обучаемых способности  ис-
пользовать 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.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 отме-
тить,что  тексты не должны быть слишком сложными для восприятия. 
 
 

Rəyçi:              Əliyeva Nuriyyə 
               filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 63

   VƏFA QULİYEVA 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Azərbaycan Dillər Universiteti 

vefa_fikret@yahoo.fr 
 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİNİN  
İNKİŞAFI MƏSƏLƏSİ 

 
Açar sözlər: dil, dil siyasəti, əlifba məsələsi, azərbaycan dili, müstəqillik 
dövrü 
Key words:language, language policy, problem of the alphabet, Azerbaijani 
language, period of independence 
Ключевые слова:язык, языковая политика,проблема алфавита, 
азербайджанский язык, период независимости. 
 

1991-ci ilin avqust ayında SSRI-də baş verən hadisələr milli məsələyə 
öz təsirini göstərməklə Azərbaycandada diləmünasibəti dəyişdirdi. 30 avqust 
1991-ci ildə Moskvada hakimiyyət cevrilişi cəhdinin boşa çıxması nəticə-
sində Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi.  

Həmin ilin, 18 oktyabr tarixində, 23 dekabr 1991-ci il referendum yolu 
ilə təsdiq edilmiş Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqında konstitusiya 
qanunu gəbul edildi.Sonralar bu qanun keçid dövrü qəbul edilmiş qanun 
kimi qələmə verilirdi. Nəticədə bu dövr dörd il davam edir və 1995-ci ildə 
başa çatır. Yenicə müstəqillik qazanmış ölkənin qarşısında duran siyasi, iq-
tisadi xarakterli müstəqilliyi möhkəmləndirmək problemləri ilə yanaşı, milli-
mədəni dəyərlərin dirçəlməsi və dilin inkişafında sovet dil siyasətinin ne-
qativ nəticələrinin aradan qaldırıması problemi dayanırdı.  

Bəzən elə görünürdü ki, sovet sisteminin milli dillər üçün süni şəkildə 
yaratdığı siyasi və administrativ maneələrin aradan qaldırılmasıvə onların-
gələcək inkişaf prosesi ölkədə maneəsiz keçəcək. Buna baxmayaraq müstə-
qillik dövrünün birinci onilliyi milli dilin içtimai funksiyalarının inkişafında 
müxtəlif pozitiv və neqativ cərəyanlarlamüşahidə olunurdu. Müstəqillik 
dövrünün ilk illəri Azərbaycanda qeyrisabit siyasi şərait müşahidə olunurdu. 

İqtisadi böhraniçtimaiyyətdə yaranmış gərginliyi ifadə edən mil-
lətlərarası munaqişə faktorlarından birinə çevrilmişdi. Separatçı cərəyanların 
güclənməsi ölkənin ərazi butövlüyü üçün real təhlükə yaratmışdı. Ermənis-
tanın Qarabağ uğrunda Azərbaycana qarşı müharibəsivə bununla bağlı 
hadisələrbir azda vəziyyəti cətinləşdirirdi.  

Azərbaycanın vacib geopolitik mövqedə yerləşməsi xalqlararası qərgin 
olan münasibətləri dahada gəlizləşdirirdi. Bir necə qonşu ölkələrin və 
guvvələrin strateji maraqları burada kəsişirdi. Ən destruktiv rolu burada bir 
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tərəfdən Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqazda təsir zonasını itirdiyi ilə 
barışmaq istəməyənRusiya,digər tərəfdən isə ərazisində boyuk kütlədə milli 
hüquqlarından məhrum olmuş azərbaycanlıların qiyam qaldırmasından 
ehtiyat edən, hecdə ölkənin müstəqilliyinin möhkəmlənməsində maraqlı ol-
mayan İran oynayırdı. İqtisadi krizis və siyasi xaos kontekstində ölkə başcı-
larının çıxış yolu tapa bilmədikləri halda, dil siyasəti təsəlliverici bir vasitə 
kimi yenidən gundəmə gəlir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dil məsələsi ölkənin içtimai və siyasi şərai-
tini əks etdirən,milli inkişafın hər yeni mərhələsində vacib məsələlərdən biri 
hesab edilirdi.SSRinin dağılması və yenidən müstəqilliyinin bərpası yeni dil 
siyasətinin formalaşması məsələsini dahada qabartdı.Keçmiş sovet rejimini-
nrus olmayan milli xalqlara və onların dillərinə olan diskriminasiya xarakter-
li siyasət heç də yeni reallığın ictimai və siyasi tələbləri ilə uyğun gəlmir-
di.Bu səbəbdən, yenicə müstəqillik əldə edən dövlətlərmilli müstəvidə ilk 
heyata keçirdikləri tədbirlərdən biri sovet müstəmləkəçilik siyasətinin mənfi 
nəticələrini tezlikləaradan qaldırmaq idi, bu xüsusilə milli dil siyasətində öz 
əksini tapmaq idi.  

Bu baxımdan Azərbaycanda da ümumilikdə,istisnasız olaraq dilin bü-
tün içtimai sahələrdə işlənməsinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirməsin-
dən söz gedirdi.Bu birinci növbədə Azərbaycan dilinin sovet dövründə uzun 
müddət məhrum edilmiş dövlət dili statusunun real bərpası və tədrisin əsas 
dilinə çevrilməsində özünü əks etdirirdi.  

Bununla belə yeni və müasir ünsiyyət tələblərinə uyğun leksik sistemin 
yenilənməsi,dil tarixininvə ümumilikdə,milli tarixin öyrənməsində yanlışlıqların 
aradan qaldırılması kimi məsələlər vacib idi. Bu proses cox vaxt «derusifika-
siya»kimi qələmə alınırdı və bununla belə sovet rejiminin dağılmasından sonra 
artıq müstəqillik qazanmış respublikaların hamısında başlamışdı.  

Bu bir növ dildaxili olmaqla bütün içtimai və siyasi sahələrdə milliləşmə 
prosesi idi. Yeni siyasətin əsas istiqaməti sovet dövründən tamamiilə qırilmaq 
və «sovet» sözünun özünün sonra «rus» sözü ilə assosiyasiya edililməsi 
idi.«Rus» olan hər bir şey tezliklə dəyişilməli idi.  

Bu çərçivədə gənc respublkanın höküməti sovet birliyində geniş 
həyata keçirilən rus dilinin yayılması siyasətinin qarşısını almaq üçün 
tədbirlər gördü. Içtimai və təhsil sahəsində milli dilin işlənməsinin 
genişlənməsinə və ona üstünlük verməsinəyönəldilmışbir sıra qərarlar qəbul 
edildi. Buna baxmayaraq, bir neçə dəfə dövlət dili elan edilmiş azərbaycan 
dili öz statusuna uyğun işlədilmirdi və deklarativ xarakter daşıyırdı. 

12 dekabr 1992-ci ildə milli məclis, dövlət dili statusunu təyin 
edən“Azərbaycan Respublikası dövlət dili qanunu”nu gəbul etdi. Buqanunda 
bütün vətəndaşlar tərəfindən dilin məcburi öyrənilməsi haqda heç bir bənd 
yox idi.Bu da o demək idi ki, idarəçilikdə, habelə hökümət işində hər hansı 
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bir yüksək post və vəzifə tutmaq üçün heç bir maneə və məhdudiyyət yox 
idi. Bu tədbir məhz regionlarda qeyri-sabit vəziyyətin aradan qaldırılması 
üçün görülmüşdü. 

Postsovet məkanında müstəqilliyin bərpasında əsas eləmentlərdən 
birini əlifba dəyişiklikləri təşkil edirdi, baxmayaraq ki, bu proses artıq sovet 
ittifaqının dağıdılması ərəfəsində, 1980-cı illərın sonunda başlamışdı.-
Müxtəlif çətinləklərlə qarşılaşaraq bu proses latın əlifbasına tam və qətiyətli 
keçid ilə nəticələnə bilməmişdi. Beləliklə əlifba ətrafında olan mübahisələr 
hələ müstəqillik dövründə də davam edildi.  

Azərbaycan əlifbasının dəyişdirilməsi ideyasının reallaşmasında ən 
qətiyyətli konkret bir addım onun Azərbaycan Ali Sovetinin 1991-ci ilin fev-
ral ayında birinci sessiyasının gündəliyinə salınması oldu.Cəmiyyətdə bu 
prosesin ağir yaşanmaması üçün buna yönəldilmış vacib tədbirlərin proq-
ressiv şəkildə həyata keçirilməsi qərara alındı.  

Buna baxmayaraq latın əlifbasının qəbulu məsələsi azərbaycan 
dilinin yazısının latınlaşması ilə bitmədi, türkdilli millətlərin əlibasının uni-
fikasiyası ideyası da müzakirə predmetinə çevrildi. Bu da öz növbəsində 
« mədəni türkçülük » ideyasına dönüşüntərkib hissəsi idi. Müstəqillik döv-
rünü həqiqətəndə ölkədə milli kimliyin axtarışına qayıdışkimi qeyd etmək 
olar ki,bu da,iki paradiqma:« azərbaycançılıq » və « türkçülük » dünyag-
örüşü ilə ifadə olunurdu.Yenidən milli kimliyin axtarışına qayıdış sovet döv-
ründə Azərbaycan turklərinin uzun zaman tam etniksizləşdırmə və milli təc-
rid şəraitində yaşadıqları ilə və azərbaycan universalizminin yetişdirməsi 
iləizah edilirdi.Keçid dövründə keçmiş dəyərlərin dəyərsizləşməsi yenilərin 
hələ formalaşmaması zamanı, xalqın sadə və ona yaxşı tanış olan ideyalara 
üz tutduğu faktı hamıya bəllidir.« Türkçulük » ideyasına qayıdış da məhz bu-
nunla izah olunurdu.  

Aydındır ki, 1980-cı illərin axırıxüsusi siyasi şərait ilə ifadə olunurdu 
və Azərbaycan tarixində keçid dövrü kimi qələmə alınırdı. Azərbaycan 
elitasının böyük nümayəndələri gündəlik suallara keçmişin ideyallarında 
xüsusəndə türk xalqları birliyi və həmrəyliyində cavab tapmağa tələsirdilər. 
Bu kontekstdə ideoloji boşluğu doldura biləcək ən asan və tanılan ideya 
turkçülük ideyası idi. Türkçülük ideyasına olan rəsmi müsbət münasibət bir 
növ bu dövr cəmiyyətdə hökm sürən fikri əks etdirirdi. Qeyd etmək lazımdır 
ki, dövlətin bu hədsiz müsbət münasibəti bəzən siyasi türkçülük kimi 
interpretasiya edilərəkAzərbaycan xalqının bir hıssəsi ilə pislənirdi.Türki-
yənin idealaşdırılması və ona bənzədilmə Azərbaycan cəmiyyətində heç də 
əsassız olmayan etirazlara səbəb olurdu. Buna baxmayaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, milli birlik ideyası müstəqillik dövründə yeni ideologiyanın 
formalaşmasında xüsusi zəruriyyət daşıyırdı.  
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Bu istiqamətdə müxtəlif konfranslar və simpoziumlar türk xalqları dil 
birliyi probleminə həsr edilmişdir. 

Latın əlifbasının qəbulu ilə bağlı digər problem isə yazı sistemində 
olan pərakəndəliyiaradan qaldırmaq idi. Artıq qəbul edilmış layihə yenidən 
dəyişikliklər obyektinə çevrilə bilməzdi. Ancaq azərbaycan latın əlifba-
sıyazıda hələ çoxlu çaşqınlıq doğuran dəyişikliklərə məruz qalmışdı.Bu 
səbəbdən azərbaycan dilində yeni nəşrlərin azalması müşahidə olunurdu.
 Bütövlükdə latın əlifbasına keçid prosesində olan çətinliklər təhsildə 
də öz əksini tapırdı. Orta təhsil pilləsində bu şagirdlərin rus bölmələ-
rindəçoxalması və azərbaycan bölmələrində azalması ilə müşahidə olunurdu. 
Bu da öz növbəsində təhsil ocaqlarında təhsilin keyfiyətinin aşağı düşməsi 
ilə müşahidə olunurdu.Azərbaycan əlifbasının latın qrafikasına qəti və qayı-
dışsız keçidi prosessinə 2001-ci ilin avqustundan həyata keçirilməyə 
başlanıldı. 2001-ci ilin qanunu bütün milli mətbuatın latın əlifbasıyla çapını 
zəruri edirdi. Keçid dövrünün axırları məhz bu illərə təsadüf edir, bax-
mayaraq ki,1993-cü ildəbitməli idi. Latın əlifbasına məcburi və qəti keçid 
yazı sistemində olan uyğunsuzluqları tədricən aradan qaldırdı.  

Latın əlifbasına keçid orfoqrafiyada da dəyişiklikləri nəzərdə tuturdu. 
Orfoqrafiya qaydalarına gəldikdə, onlar ancaq 5 avqust 2004 cu il 108 
nömrəli qərar ilə müəyyənləşdırildi. 

Müstəqillik dövrünün milli dəyərlərinin bərpası prosesində digər 
tədbir 1992-ci ildə Respublikanın Milli Məclisı tərəfindən dövlət dilinin 
tarixi adı haqda qərar qəbul edilməsindən ibarət idi. Bu qərar sovet dil 
siyasətinin neqativ təsirini aradan qaldırmaq məqsədi ilə qəbul olunmuşdu. 
Bu isə həmən dəyişikliyi izah etmək üçün tələb olunan açıq təbliğatın 
olmadığından heçdə bütün əhalı tərəfindən birmənalı qəbul olunmamışdı. 
Bunun isə bir neçə səbəbi var idi.  

Maraqlısı odur ki, dövlət dilinin adı ilə bağlı məsələ,növbəti illərdə 
də və daha dəqiq 1995-ci ildə, Müstəqil Azərbaycanın yeni konstitusiyasının 
qəbul olunması ərəfəsində müzakirə obyektinə çevrilir. 1992-ci ildə qəbul 
edilən qanun sərt tənqidlərə məruz qalır hətta volontarist ruhunu əks etdirən 
qanun hesab edilir və parlament sessiyalarında canlı müzakirələr obyektinə 
çevrilir. Nəhayət, bu məsələ hökümətin Azərbaycan dili adına qayıdışına və bu 
məsələnin ölkənin konstitusiyasına daxil ediməsi təklifi ilə nəticələndi.Qeyd 
etmək lazımdır ki, qəbul olunan bu qərarın öz məntiqi izahatı var idi. 

12 noyabr 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
qəbul olundu. Azərbaycan dilinin dövlət statusu Konstitusiyanın 21ci maddəsinə 
daxil edilmişdı. Bu maddənin birinci bəndiAzərbaycan Respublikası tərəfindən 
Azərbaycan dilinin inkişafının təmin edilməsi haqda idi. İkinci bəndi isə 
xalqın danışdığı başqa dillərin azad işlənməsini və inkişafını təmin edirdi 
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Bakı, 1996, 21).  



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 67

Müstəqillik dövründə milliləşmə prosesinin leksika, xüsusi ilə 
terminologiya sahəsində də şahidi oluruq. Bu da türk dilinin yenidən azər-
baycan terminologiyasının yaranmasında mənbə kimi işlənilməsində özünü 
biruzə verirdi. Eyni zamanda slavyan mənşəli rus sözləri (xatırlatmaq 
lazımdır ki, onlar o qədər də çox deyildi) dildən çıxardılıb yerlərinə türk 
morfologiyasına uyğun avropamənşəli və yaxud dilin öz imkanları hesabına 
düzələn sözlərlə əvəzlənirdilər. 

Lakin terminologiyanın inkişafında pərakəndəlik və terminlərin 
müxtəlif formadaistifadəsi müşahidə edilirdi. Bu xüsusi ilə mətbuatda aydın 
gözə çarpırdı. Bəzi müəlliflər beynəlxalq- avropa, bəziləri isə ənənəvi ərəb-
fars islahlarına üstünlük verirdirlər. Digərlərinin türk terminlərinin 
işlətdiklərinin şahidi oluruq. Termin işlənməsində bu cür pərakəndəlik məna 
qarışıqlığına gətirib çıxarırdı. 

Müstəqillik dövründən sonra Azərbaycan dilinin müxtəlif sosial və 
mədəni sahələrdə geniş işlənməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərbu dilin 
sosial nüfuzunun artmasına yönəldirmişdı.Sovet dövründə azərbaycan dilinin 
işlənilməsi mədəni sahə ilə məhdudlaşdırılırdı və dilin sosial nüfuzu xeyli 
aşağı idi. Müstəqillik əldə ediləndən sonra azərbaycan dilinin işlənmə 
sahələrinin genişlənməsi müşahidə olunur. 

Burada ediləndən əsasən dövlət və regional orqanlarda inzibati 
idarəçilik sahələrindən söhbət gedirdi. Senzuranın qaldırılması ilə əlaqədər 
müsbət dəyişikliklər nəşriyyat sahəsindədə muşahidə olunurdu, xüsusilə ədə-
biyyatın müxtəlifliyində.Buna baxmayaraq azərbaycan dilinin mövqeyinin 
gucləndirilməsi ilə yanaşı ingilis dilinin qaçılmaz bir dil kimiinformasiya və 
kommunikasiya sahəsində də ortaya çıxmasını və onun sosial nüfuzqazan-
masını qeyd etmək lazımdır. 

Müstəqillik dövrü azərbaycan dilinin işlənməsində müsbət meyllərlə 
yanaşı, neqativ hallar da aşkara çıxartdı. Burada xüsusi olaraq təhsil, mə-
dəniyyət, radio, televiziya, diplomatik və xarici təşkilatlar,ədəbiyyat nəşrlə-
rinin tirajının azalması və sair halları qeyd etmək lazımdır. Sosiolinqvistik 
fenomen kimi ikidilliliyin inkişafı informasiya baxımından Azərbaycan üçün 
əsas olaraq qalır, amma qeyd etmək lazımdır ki, bu milli-rus ikidillik milli-
ingilis ikidilliklə tədricən əvəz edilir.  

Bu proses hələ ki böyük vüsət almadığından, rus dili az nüfuza malik 
olsada əsas informasiya dili kimi işlədilir.  
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V. Quliyeva  
 

The problem of development of Azerbaijani language in the years of 
independence 

 
Summary  

 
 

 The article reads about socio-political changes in Azerbaijan in the 
late 20th century and formation of a new language policy of the state after 
the acquisition of state independence. One of the actions taken in the years of 
independence was the elimination of negative consequences of Soviet 
colonial policy. This was reflected in the national language policy of the 
country. At the same time, in Azerbaijan intended to implement activities 
aimed at the introduction of national language in all areas of social activity. 

The article also examines the activities carried out to establish the 
state status of the Azerbaijani language, which it has been deprived of for a 
long time and its introduction as the main language in the education system, 
strengthening the prestige of the national language, difficulties in the 
transition to the Latin alphabet, development and evolution of lexis and the 
terminology of the Azerbaijani Language in particular. 

One of the most important tasks was the renewal of lexical system of 
the language, corresponding to the modern communicative requirements and 
elimination of a number of uncertainties in the history of the language and in 
the study of national history as a whole. 

 
В. Гулиева  

 
Проблема развития азербайджанского языка в годы независимости 

 
Резюме  

 
В статье говорится о социально-политических изменениях в 

Азербайджане конца 20 века и формировании новой языковой поли-
тики государства после приобретения государственной независимости. 
Одним из мероприятий, предпринятых в годы независимости, было 
устранение негативных последствий советской колониальной 
политики. Это находило свое отражение в национальной языковой 
политике страны. Наряду с этим в Азербайджане речь шла об осу-
ществлении мероприятий направленных на введение национального 
языка во все сферы социальной деятельности.  
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В статье также рассматриваются мероприятия, проведенные по 
установлению государственного статуса азербайджанского языка, 
которого он был долгое время лишен и введении его как основного 
языка в системе образования, укреплению престижа национального 
языка, трудности при переходе на латинский алфавит, развитие и 
эволюция лексики в частности терминологии азербайджанского языка.  

Одним из важнейших задач являлось обновление лексической 
системы языка, соответствующее современным коммуникативным 
требованиям и устранение ряда недостоверностей в истории языка и в 
изучении национальной истории в целом. 

 
 
 

Rəyçi:          Azad Məmmədov 
                 Filologiya elmləri doktoru, professor 
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ XƏBƏRİN MÜBTƏDA 
İLƏ UZLAŞMA ƏLAQƏSİ 

 
Acar sözlər: mübtəda, xəbər ,feli xəbər, ismi xəbər. 
Ключевые слова: тема, новости, словесное прилагателъное, имя 
прилагателъное. 
Key words: subject, predicate,verbal predicate, compound nominal pre-
dicate. 

 
Müasir ingilis dilində xəbər, adətən, şəxsə və kəmiyyətə ğörə mübtəda 

ilə uzlaşır:mübtəda təkdə olduqda xəbər də təkdə, cəmdə olduqda,cəmdə 
işlənilir; mübtəda necənçı şəxsdə olsa xəbər də müvafiq olaraq həmin şəxsdə 
işlənir,məsələn; She was sitting by the fire with her hands folded.Lam afraid 
it is a big problem.1.And bağlayıcıcı ilə bağlanan iki və daha cox həmcins 
mübtədadan sonra xəbər, bir qayda olaraq, çəmdə işlənir, məsələn: 

Dick and ı were talking.And bağlayıcısı ilə bağlanan iki və daha cox 
mübtəda eyni bir şəxsi bildirdikdə fel təkdə işlənir, məsələn: 

The writer and painter has come çümləsində işlənmiş mübtədaların hər 
ikisi bir nəfəri göstərir, yəni haqqında danışılan şəxs həm yazıcı, həm də 
rəssamdır.Buna görə də bu halda həmin çümlədə iki mübtəda olmasına 
baxmayaraq fel təkdə işlənmişdir; xəbər mübtəda ilə uzlaşmışdır. 

Lakin bu növ iki mübtəda and bağlayıçısı ilə bağlanarsa və onlardan 
hər biri ayrı-ayrı şəxsi bildirərsə, fel çəmdə işlənir, məsələn;The writer and 
the painter have come.Bu halda writer və painter isimlərindən hər biri ayrı-
ayrı şəxsləri bildirir, yəni burada bir nəfərin həm yazıcı, həm də rəssam 
olmasından deyil ,yazıcının və rəssamin ayrı-ayrı şəxs olduğundan danışı-
lır.Buna görə də ümumi qaydaya uyğun olaraq, fel çəmdə işlənir. Digər sözlə 
xəbər mübtəda ilə uzlaşır. 2.Iki mübtəda either…or, neither…nor, yaxud not 
only..,but also bağlayıçısı ilə bir-birinə bağlanarkən xəbər axrınçı mübtəda 
ilə uzlaşır, məsələn:Either you or ı am to go to the village.Neither you nor 
Brown was at home.Not only the teacher but also the students were in the 
corridor.3.With, yaxud together with ilə bağlanmış iki isim mübtəda funksi-
yasında işlənərkənxəbər şəxsə və kəmiyyətə görə birinçı mübtəda ilə uzlaşır , 
məsələn; A captain with some soldiers was standing in the yard.The students 
with their teacher were present at the meeting. 

4.Iki həmçins mübtəda as well as bağlayıçısı ilə bağlanarkən xəbər 
şəxsə və kəmiyyətə görə birinçi mübtəda ilə uzlaşır, məsələn: 
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The teacher as well as the pupils was ready to go on an excursion.They 
as well as she were at home. 5.Qeyri- müəyyən və ya təyini əvəzliklərlə 
each, one ,everybody, everyone, everything, anyone və s. ifadə olunmuş 
mübtədadan sonra xəbər təkdə işlədilir,məsələn: Each of the students was 
present at the lesson. Everybody is ready to start the work. Nobody was 
absent.6.Kollektiv bildirən isimlərlə( family, crew və s.) ifadə olunmuş 
mübtədadan sonra iki vəziyyət müşahidə edilir: 

a)həmin isimlər ifadə etdikləri şəxs və əşyaları bir kollektiv halında 
bildirdikdə,onlardan sonar fel təkdə işlədilir,məsələn: 

My family is large. The crew consists of five persons. 
b)kollektiv bildirən isimlər şəxs və ya şeyləri ayrı-ayrılıqda ifadə 

etdikdə, fel çəmdə işlədılir, məsələn: 
The crew were having dinner when ı entered the room.The family were 

sitting in the parlour. 7.Mubtəda topluluq bildirən isimlərlə( people, cattle 
poultry ,police)ifadə olunduqda xəbər çəmdə işlədilir, məsələn: 

The police were on Tremaine’s mind, too.( Lindsay) 
There weren’t many people in the park.(Brain) 
8.Çəm şəklində işlənərkən ölcü, vaxt, məbləğ və ya məsafə bildirən 

isimlərlə ifadə olunan mübtədalardan sonra xəbər təkdə işlənir, cünki bu 
isimlər çəmdə olmalarına baxmayaraq bir vahid hesab edilir, məsələn: 

‘’Fifty pounds is a very large sum’’(Wide.)’’The twenty minutes is 
up’’.(Galsworthy.) 9.Sual çümlələrində who əvəzliyindən sonra, bir qayda 
olaraq, xəbər təkdə işlədilir, məsələn; 

Who is in the room Who has taken my pen 
Sual bir deyil, birdən cox şəxsə aid olduqda who əvəzliyindən sonra 

xəbər çəmdə işlədilir, məsələn: Who are in the yard 
10.Mübtəda riyazi hesablama bildirən söz qrupu ilə ifadə olunduqda 

xəbər, adətən ,təkdə işlənir, məsələn: 
Fife and five is ten. 11.There formal sözü ilə başlanan çümlələrdə bir 

necə mübtəda olduqda,xəbər, adətən birinçi mübtəda ilə uzlaşır, məsələn; 
There was a table and six chairy in the room. Tere are five children and 

a woman in the room. Uzlaşma əlaqəsi dilin sitaktik səviyyəsində üc mühüm 
əlaqədən biridir. Bunlar idarə yanaşma və uzlaşma kimi müəyyən 
edilir.O.Musayev bunlarla yanaşı qapanma əlaqəsini də xüsusi qeyd edir 
.Maraqlı burasıdır ki, bu müəllif mübtəda ilə xəbər arasında olan uzlaşma ilə 
yanaşı həm də zamanların uzlaşmasından söhbət açır .Uzlaşma sintaqmatik 
planda sözlərin bir-birinə birləşməsinin qaydalarını tənzimləyir. 

Müasir Azərbaycan dilində uzlaşma əlaqəsinin əsas iki növünü 
göstərmək olar: 

1.Şəxsə görə uzlaşma. 
2.Kəmiyyətə görə uzlaşma. 
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Uzlaşma əlaqəsi adətən mübtəda ilə xəbər arasında özünü göstərir.-
Mübtəda ilə xəbər çümlədə ayrılmaz bütövlük əmələ gətirir və bir-biri ilə sıx 
sintaktik əlaqə saxlayır. Bu əlaqə xəbərdə olan formal əlamətlə müəyyən 
olunur. Cünki burada formal dəyişikliyə ancaq xəbər uğrayır.Mübtəda isə 
heç bir dəyişikliyə uğramır və çümlənın asılı olmayan xüsusi bir üzvü hesab 
edilir. Buna görə də mübtəda ilə xəbər arasında olan sintaktik əlaqədə 
mübtəda həmişə müstəqil, tabeediçi tərəf olur.Xəbər isə tabe tərəf olmaqla 
mübtədanın qrammatik əlamətlərini qəbul edir və onunla uzlaşır. Beləliklə 
mübtəda ilə Şəxsə görə xəbərin mübtəda ilə uzlaşmasında xəbər mübtədanın 
ifadə etdiyi şəxsə məxsus xəbər şəkilciləri və yaxud şəxs sonluqları qəbul 
edir.Bu şəkilcilər xəbərin hansı şəxsə aid olduğunu bildirir.Buna görə də 
çümlədə mübtəda olmadıqda belə xəbər vasitəsi ilə onun hansı şəxsdə olması 
müəyyənləşdirilə bilər. 

Nitq hissələri ilə ifadəsinə görə xəbərlər iki çür olur: 
1.Feli xəbərlər. 
2.Ismi xəbərlər. 
Azərbaycan dılində feli xəbərlər mübtəda ilə şəxsə görə həmişə 

uzlaşır.Tabeedici söz(mübtəda) hansı şəxsə aid olursa tabe söz də(xəbər) 
həmin şəxsə aid olur; məsələn:Mən azad diləklərimi bütün dünyanın 
gözəlliklərinə dəyişmərəm(Ç. Çaabarlı). 

Ismi xəbərlər mübtədalarla əksər hallarda şəxsə görə uzlaşır; məsələn: 
Mən axırda bu yolu tapmaqla xoşbəxtəm(M. Ibrahim).Biz qələm ordusuyuq 
biz sənin əsgərlərinik(C.Püstəm). Azərbaycan dilində birinci və ikinci şəxsin 
tək və çəmində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətə görə həmişə uzlaşır. Yəni 
mübtəda tək olursa, xəbər də tək, çəm olursa, xəbər də çəm olur;məsələn:-
Mən əzəldən həqiqəti, ədalətı sevmişəm.Qardaşlığı hüriyyəti, səadəti 
sevmişəm(C. Püstəm). Azərbaycan dilində ücünçü şəxsdə xəbərin mübtəda 
ilə kəmiyyətə ğörə uzlaşması aşağıdakı qayda üzrə olur: 

1.Mübtəda ücünçü şəxsin təki ilə ifadə olunursa xəbər də həmişə 
ücünçü şəxsin təki ilə ifadə edilir; məsələn: O həmişə bahar ğünəşi kimi 
gülümsəyirdi (M .Ibrahimov). 2.Mübtəda ücünçü şəxs çəmlə ifadə edilərsə, 
xəbər mübtəda ilə kəmiyyətə ğörə uzlaşar da, uzlaşmaz da.Bu aşağıdakı 
qayda üzrə olur: 1) Mübtəda insanlara aid sözlərlə ifadə olunarsa, xəbər 
mübtəda ilə bəzən uzlaşır, bəzən də uzlaşmır; məsələn: Onlar artıq coxdan 
boşalmış və sakitləşmiş Tehran kücələrində susaraq ğedirdilər(M. 
ibrahimov); Onlar hec bir şeydən cətinlik cəkmirdi(Ç. Çaabarlı).2.Mübtəda 
heyvanlara aid sözlərlə ifadə olunarsa, onda xəbər yenə də mübtəda ilə bəzən 
uzlaşır ,bəzən də uzlaşmır:məsələn: Heyvanlar kəndinyuxarı döşündəki 
darısqal, altı ucurumlu çığırla üzü aşağı enirdilər(S.Rəhimov); Heyvanlar 
ağılda yatıb dinçəlirdi(Ə. Vəliyev) Xəbərin mübəda ilə kəmiyyətə ğörə 
uzlaşıb-uzlaşmamasında aşağıdakı halları da qeyd etmək lazımdır.1)Mübtəda 
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nəsil, ailə, bəzən də həmfikir bir qrupu bildirən –gil- şəkilcisi ilə işlənərsə, 
xəbər çəm də ola bilər, tək də; məsələn: Bir necə gündən sonra Aslangil 
şəhərə köcdülər(Ç.C abbarlı); Biz Zina ilə kecəndə Göbhərgil müşavirədən 
cıxırdılar(Ə.Əbülhəsən); 2)Mənaca bir-birinə yaxın, yaxud əks olan 
sözlərdən əmələ gəlib coxluq, topluluq bildirən və çanlı varlıq ifadə edən 
mürəkkəb isimlər çümlədə mübtəda vəzifəsində cıxış edərsə, xəbər yenə çəm 
halda ola bildiyi kimi, tək halda da olur :məsələn :Muğana məxsus sərin bir 
payız axşamı uşaqlar yatandan sonra ər-arvad talvarın altında 
oturmuşdular(M. İbrahimov).3)Azərbaycan dilində, bir qayda olaraq, 
kəmiyyət təyinindən sonra gələn söz, eyni zamanda mübtəda çəm şəkilcisi 
qəbul etmir. Mübtədanın çəm şəkilcisi qəbul etməməsi onun qrammatik 
çəhətdən tək olmasını ğöstərir. Belə hallarda xəbər də tək olaraq, qrammatik 
çəhətdən mübtəda ilə uzlaşır.Deməli, mübtədadan əbbəl kəmiyyət təyini 
olarsa, onda həm mübtəda, həm də xəbər tək olur: məsələn: Hazırda Bakıda 
iyirmi iki min fəhlə calışır (M. S. Ordubadi);Arpa təpəsinin altından bu 
kəndə tərəf xeyli atlı ğəlirdi(Ə. Vəliyev).4)Əgər məzmunca topluluq 
bildirən, lakin qrammatik çəhətdən tək olan –hamı- sözü mənsubiyyət 
şəkilcısı qəbul etmədən çümlədə mübtəda yerində işlənərsə, onda xəbər tək 
halda olur, yəni mübtəda ilə qrammatik çəhətdən uzlaşaraq onun qrammatik 
formasını qəbul edir; məsələn :Hamı ehtiramla Fərmanın oxunuşunu 
dinlədi(S. Rəhimov); Hamı sükut icində Çəmildən çavab gözləyirdi(H. 
Mehdi). 
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Е.Авваsоva 
Ничего не делатъ с предметом рассказа сочетание английского и 

азервайджанского языков 
 

Резюме           
                               

Настоящая статья содержит описание результаты наших исследо-
ваний по согласованию в современном английском языке и случаев его 
нарушения при употреблении языка. Она продолжает расстрение этого 
сложного явления в английском языке, которое было начато еше в 
нашей первой статье, которая вышла недавно . В настоящей статье 
подвергаются критическому анализу литературные источники по 
обсуждаемой проблеме и обобшаются результаты проведенных нами 
исследований.Aзербайджанском языке согласование имеет место в 
основном среди подлежаших и сказуемых по числу и количеству.-
Вследствие этого в статье высказывается мнение о том, что нарушение 
согласования в азербайджанском языке не связано ни с жанром, ни с 
рифмой и стилем.Оно может быть рассмотрено как составная яастъ 
языкового процесса в современном азервайджанском языке. 

                 
 Y.Abbasova 

Nothing to do with the subject of the story combination of English and 
Azerbaijani languages 

 
Summary 

 
The present article contains the results of our researches in concord of 

modern English and the cases of its infraction while using the language.It is 
the continuation of this difficult phenomenon in English language that was 
started in our first article issued lately, In this article the literary sources on 
the discussed problem and the results of our research are critically analyzed. 

Azerbaijani language sequence exists mostly between subject predicate 
in number a quantity.Therefore this article shows the idea that the breach of 
sequence in the Azerbaijani language in not connected with either genre or 
rhyme or style.It can be considered as a component of the speech process in 
nowadays Enlish language. 

 
Rəyci:               Bəhruz Səmədov 
              filoloqiya üzrə fəlsəfə doktoru ,dosent  
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ƏSAS NİTQ HISSƏSİ OLAN ƏVƏZLİKLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ 
TƏRİFİ HAQQINDA 

 
Açar sözlər: əvəzliklər,oğuz qrupu,nitq konteksti, söz qrupları,  müstəqil 
əlaqələndirici vasitə, pronomen. 
Key words: pronouns, oguz group, speech context, word groups, inde-
pendent relevant mean, praenomen 
Ключевые слова: местоимения, группа огузов, речевой контекст, сло-
восочетания, независимое релевантное среднее значение, пременомены 
 

Müasir dövrdə dillərin tədrisi, ayrı-ayrı dil materiallarının öyrədilmə-
sində daha geniş və dəqiq məlumatlara istinad edilməsi tələb olunur . Bu 
tələblərə cavab vermək üçün hər bir öyrədən (burada müəllim ) son tədqiqat-
lardan yararlanmağa diqqətlə yanaşmalıdır. Ana dilinin tədrisində əsas nitq 
hissələrinin qrammatik quruluşu ilə bağlı daha zəngin materialların olması 
bu məsələdə məqsədyönlü şəkildə istifadə oluna bilər. Qeyd edək ki, Türk 
dillərinin, o cümlədən cənub-qərb qrupu türk dillərinin (oğuz qrupu) 
qrammatik quruluşunun tədqiqi işinə M.Kazımbəy dövründən başlanılmış, 
XX əsrin ortalarından bu iş intensiv şəkildə irəliləmişdir. Ötən əsrin 50-ci 
illərində, ayrı-ayrı türk dillərinin ali məktəblər üçün dərslikləri və akademik 
qrammatikaları yazılmışdır. Amma dillərin morfoloji və sintaktik quruluşlarının 
tədqiqi sahəsində yenə də bir çox həll olunmamış məsələlər qalmaqdadır. Belə 
məsələlərdən biri də əvəzliklər və onların semantik siniflənmə, həmçinin onların 
mətnyaratma funksiyalarıdır. Bundan əlavə indiyədək əvəzliklərin mənaca 
bölgüsü dəqiqləşdirilməmiş qalmaqdadır. Bir sıra tədqiqatçılar şəxs əvəzliklə-
rinin yiyəlik və mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul etmiş formalarını ayrıca bir 
əvəzlik qrupu – yiyəlik əvəzlikləri kimi tədqiq edirlər. Bundan başqa, bəzi 
tədqiqatçılar sual və işarə əvəzliklərinin müxtəlif şəkilçilər qəbul etmiş forma-
larını nisbi əvəzlik adlandırıb əvəzliyin ayrıca bir qrupu hesab edirlər. Bu cür 
nöqsanlar ali məktəb dərsliklərində, tədqiqatlarda, hətta bu dillərin akademik 
qrammatikalarında da özünə yer almışdır. 

  Əvəzliklərin türk dillərində tarixi son tədqiqatlara görə hətta 6 min il 
bundan əvvələ, şumer dili dövrünə təsadüf edir.Oğuz dillərində əvəzliklərin 
etimoloji və tarixi inkişafı məsələlərinə xüsusi tədqiqat işləri həsr 
olunmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, əvəzliklər oğuz dillərinin dördündə də 
ən çox işlək olan söz qrupudur. Qeyd etmək lazımdır ki, əvəzliklər az bir 
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qrup sözlərdən ibarətdir. Amma yazıda tez-tez işlənir. Oğuz dillərində 
işlənən əvəzliklərin çoxu məna və funksiyalarına görə bir o qədər də 
fərqlənmirlər. Amma onlar arasında əsas fərq fonetik fərqdir. Bu da təbii 
haldır. Çünki, hər bir oğuz dilinin fonetik quruluşunda özəlliklər mövcuddur. 
 Əvəzliklər mətnin təşkilində xüsusi rola malikdir.Mətni bağlayan, onun 
tərkib hissələrini əlaqələndirən formal vasitələrdən biri də əvəzliklərdir.-
Əvəzliklər mətndə zəngin ardıcıl əlaqənin yaranmasında özünəməxsus rola 
malikdir. 
   İşarə və sual əvəzlikləri bəzən müxtəlif şəkilçilər qəbul edib yeni formalara 
düşür və baş və budaq cümlələrin əlaqələnməsində iştirak edir. Əvəzliklərin 
şəkilçilər və başqa xırda sözlər qəbul edib birgə işlənməsini əsas tutub onları 
nisbi əvəzliklər də adlandırırlar. Bu isə müvafiq işarə, sual və başqa 
əvəzliklərin şəkilçi qəbul etmiş formalarından özgə şey deyildir. 

Ümumən qeyd etmək lazımdır ki, oğuz dillərinin qrammatik quruluşu, 
o cümlədən, sintaktik quruluşu dil, tarixində demək olar ki, ciddi dəyişiklik-
lərə məruz qalmamışdır. Yad dillər türk dillərinin morfoloji və sintaktik 
quruluşunu dəyişdirə bilməmişdir.  
    Əsas nitq hissəsi əvəzlik dedikdə Azərbaycan dilçiliyində əsasən müəyyən 
mətndə və nitq kontekstində adları – isim, sifət, say və bəzən də zərfləri əvəz edən 
söz və söz qrupları nəzərdə tutulur. Burada əvəzliyin mətndə təkrardan qaçma 
xüsusiyyəti qabardılır. Amma əvəzliyin dildə vəzifəsi bununla bitmir. Prof. 
Q.Ş.Kazımov əvəzliyin daha bir əsas funksiyası haqqında danışır və qeyd edir: 
“… dil əvəzlikləri yalnız təkrardan qaçma vasitəsi kimi yaratmamışdır. Elə hallar 
var ki, əvəzlikləri atıb, yerinə onun əvəz etdiyi sözləri və birləşmələri qoymaq 
mümkün olmur və ya bu cür əməliyyat mətni eybəcərləşdirir. Deməli, əvəzliklər 
müstəqil əlaqələndirici vasitə kimi də fəaliyyət göstərir” [3, s.464].  

Əvəzlik türk dillərində işlənən ən qədim söz qruplarıdır. Bu münasibətlə 
“İzahlı dilçilik terminləri” lüğətində yazılmışdır: “Dilçilik ədəbiyyatında 
əvəzliyin ən qədim nitq hissələrindən olduğu və xüsusi inkişaf yolu keçdiyi 
göstərilir. Əvəzliklərin ilkin vəzifəsi əşyanı göstərmək, ona işarə etmək 
olmuşdur. Deməli, ilk əvəzliklər işarə əvəzlikləri idi. Bütün qalan əvəzliklər 
(şəxs, sual, təyin, yiyəlik əvəzlikləri) məhz işarə əvəzliklərindən törəmişdir 
ki, bu ümumi qanunauyğunluq həm geri qalmış qəbilə dillərinin mövcud dil 
faktlarında, həm də inkişaf etmiş müasir dillərin tarixi materiallarında 
müşahidə olunur [1, s.200]. 

Əvəzliklər sayca az olmalarına baxmayaraq, dildə və nitqdə ən çox 
işlənən söz qruplarıdır. Belə bir misala diqqət yetirək: Sən və mən bunu 
qəbul etmirik. Səni ittiham edənlər bilməlidir ki, sənin adın artıq bütün 
dünyada simvola çevrilib. Onlar başa düşməlidirlər ki, zamandan və 
şəraitdən asılı olmayaraq onlar bu qanlı cinayətə batan əllərini heç vaxt yuya 
bilməyəcəklər (Qəzetdən). Verilmiş mətndə əvəzliklərin yeddi dəfə işləndiyi 
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göz qabağındadır. Bu nitq hissəsinə daxil olan sözlər türk dillərinin qədim 
yazılı kitabələri olan Orxon-Yenisey abidələrində işlənmişdir.  

Türk dillərində əvəzliyin tarixi səciyyəsini Ə.Rəcəbli geniş şərh 
etmişdir. Ə.Rəcəbli bu nitq hissəsini ən milli, tərkibində alınma sözlər 
olmayan, çox qədim tarixə malik olan nitq hissəsi kimi xarakterizə edir. 
Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin dilində əvəzliklərin kifayət qədər inkişaf 
etmiş sisteminə rast gəlinir. Əvəzlik sisteminin abidələrin dilində inkişaf 
etməsi və onların indiyədək, demək olar ki, dəyişməməsini əsas tutan 
Ə.Rəcəbli qeyd edir ki, türk dillərində əvəzliklər Orxon-Yenisey abidələrinin 
qoyulduğu V-VI əsrlərədək təşəkkül dövrü keçmiş və bizim eranın V əsri 
üçün artıq formalaşmışdır [5, s.197-198]. Qeyd etmək lazımdır ki, əvəzliklərin 
tarixi inkişafı haqqında ən müfəssəl məlumat Ə.Rəcəbli tərəfindən verilmişdir. 
Əvəzliyin başqa xüsusiyyətlərinin tədqiqinə keçməzdən əvvəl bu nitq hissəsinə 
verilən izahların, təriflərin mahiyyətinə diqqət yetirək.  

M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva və F.M.Ağayevanın birgə tərtib etdikləri 
sorğu lüğətində əvəzliyə belə tərif verilir: “Əşyanın adını, əlamətini, miqdarını 
və ya sırasını bildirməyib, yalnız onlara işarə edən nitq hissəsidir” [1, s.102]. 
Əvəzliyə O.S.Axmanovanın tərtib etdiyi terminlər lüğətində də tərif verilmişdir: 
“... nitqin həmin situasiya və vəziyyətindən asılı olaraq əvəzliyin kateqorial 
mənası əşyaya (əlamətə) işarə etməkdir. “Mən” - nitq aktının subyekti, “o” - 
bu nitq aktında iştirak etməyən şəxs, “bu” danışanın yaxınlığında olan, “o” - 
danışandan uzaqda olan [6, s.227]. 
 Əvəzliyə verilmiş başqa təriflər üzərində dayanmaq da yerinə düşər. 
F.Y.Veysəllinin iştirakı və redaktorluğu ilə tərtib olunmuş dilçilik ensiklopedi-
yasında da əvəzliyə tərif verilmişdir. Orada yazılmışdır: “Əvəzlik əşya, predmet, 
şəxsi və ya onların təmsilçilərini işarə, əvəz, təyin və s. etməklə bildirən 
sözlərdir” [2, s.420].  

Əvəzliyə oğuz qrupu türk dillərinin qrammatikalarında da tərif verilmiş-
dir. Azərbaycan dilinin akademik qrammatikasında əvəzliyə belə tərif veril-
mişdir: “Əvəzlik, latın sözü pronomendən götürülmüşdür ki, bu da adın əvəzi 
deməkdir. … onlar əşyanın adını, əlamətini, keyfiyyətini, miqdarını və s. 
konkret olaraq bildirmir, ancaq onlara ümumi şəkildə işarə edir” [4, s.146]. 
Türk dilinin mükəmməl qrammatikasında qeyd olunur ki, əvəzlik əşya və onun 
əlamətlərinə işarə edən, onları adlandırmayan, onların məzmununu təyin 
etməyən sözlər daxil olan nitq hissəsidir . 

Türkmən dilinin akademik qrammatikasında əvəzlik haqqında tərifdə 
göstərilir ki, müəyyən nitq hissələrini əvəz edən və hər hansı şəxsin, əşyanın 
başqa əşyaya, hadisələrə münasibətini bildirir [8, s.177]. 
Qaqauz dilinin qrammatikasında isə əvəzliyə belə bir izah verilir: əvəzlik 
əşyaları, keyfiyyəti, əlaməti, miqdarı dolayısı ilə bildirən, yəni isimləri, 
sifətləri, sayları (bəzən isə zərfləri) əvəz edən nitq hissəsidir [11, s.126]. 
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   Yuxarıda əvəzliyə verilən təriflərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar: 1) 
əvəzlik isimləri, sifətləri və sayları əvəz edir; 2) əvəzlik isimlərə, sifətlərə və 
saylara işarə edir.  
Burada bir sıra başqa türk dillərində əvəzliyə verilmiş təriflər üzərində 
dayanmaq, məsələnin qoyuluşunun köklü həllinə, bizcə, xidmət edər. 
Başqırd dilinin qrammatikasında əvəzliyə belə izah verilir: “Əvəzlik isimləri, 
sifətləri, sayları və zərfləri əvəz edə bilən sözlərin birləşdirildiyi nitq hissəsidir” 
[9, s.153]. Yakut dilinə aid qrammatikada qeyd edilir ki, əvəzlik adlara daxil 
olan hər hansı bir nitq hissəsinin mənasını ümumi şəkildə ifadə edən, yəni 
isimləri, sifətləri, sayları, həmçinin bəzən zərfləri əvəz edən nitq hissəsidir. 
Özbək dilinin qrammatikasında əvəzliyə belə tərif verilmişdir: “Əvəzlik əşya-
lara, onların əlamətlərinə işarə edən, amma onları adlandırmayan və onların 
məzmununu müəyyənləşdirməyən sözlərin daxil edildiyi nitq hissəsidir” . 
Qaraçay-balkar dilinin qrammatikasında əvəzliyə bir növ başqa tərif verilir və 
qeyd olunur ki, əvəzlik işarə, sual, təyini, inkar və qeyri-müəyyən sözlərdən 
ibarət olan, kontekstlə konkretləşən məna ümumiliyi ilə xarakterizə olunan nitq 
hissəsidir [10, s.177].  
Digər türk dillərinin qrammatikalarından götürülmüş sitatlarda əvəzliyin adları 
əvəzetmə xüsusiyyəti ön plana çəkilir. Bu isə əvəzliyin dildə, onun 
qrammatik quruluşunda rolunu müəyyənləşdirməyə əsaslanmışdır. Əvəzetmə 
xüsusiyyəti ilə yanaşı əvəzliyin işarə edə bilmə funksiyası da həmin 
təriflərdə ön plana çəkilir. Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, türk 
dillərinin əvəzlikləri hələ Orxon-Yenisey yazılı kitabələrindən daha 
qədimlərdə, demək olar ki, tam formalaşmış və kitabələrdə əks olunmuşdur. 
Belə nəticəyə gəlmək olur ki, əvəzliyin müəyyənləşdirilməsində əsas və 
aparıcı xüsusiyyət olaraq onun adları əvəzedəbilmə xüsusiyyəti meydana 
gəlir. Burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, əvəzliyə türkoloji 
dilçilikdə A.M.Şerbakın verdiyi tərif, izah daha dolğun və inandırıcıdır: “... 
əvəzlik müəyyən kontekstdə ismi, sifəti və sayları əvəz edir” [13, s.122]. 
Məlumdur ki, əvəzlik müstəqil bir nitq hissəsidir. Nitq hissələri sırasında 
əvəzliyin yeri, vəzifələri müəyyən kontekstdə ismi, sifəti və sayları əvəz 
etməkdir. Ona görə də latın dili termini ilə pronomen, yəni adları əvəz edən 
olaraq adlandırılmışdır. 
  Rus dili əvəzlikləri kateqoriyası, onun tarixi və müasir vəziyyəti akademik 
V.V.Vinoqradov tərəfindən ətraflı tədqiq edilmişdir. V.V.Vinoqradov 
əvəzliklərin qrammatik taleyi, əvəzlik haqqında təlimdə klassik və romantik 
(subyektiv-idealistik) baxışların mexaniki qarışıq salınması, əvəzliklərin 
xüsusi leksik-semantik söz tipi olması, müasir rus dilində əşya-şəxs 
əvəzliklərinin qrammatik xüsusiyyətləri və s. nəzəri məsələləri tədqiq 
etmişdir [7, s.255-270]. Rus dilinin akademik qrammatikasında bu nitq 
hissəsi əvəzlik – isim termini ilə adlandırılır və qeyd olunur ki, əvəzlik – 
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isim nitq hissəsi əşyaya işarə edən, halların, kəmiyyət və cins morfoloji 
kateqoriyalarında işarə mənası ifadə edən nitq hissəsidir. Əvəzlik – isim az 
miqdarda, sayca çox olmayan söz qrupunu əhatə edir və sözün qrammatik 
mənasında əşyaya işarə edir, yəni şəxsə, həmçinin qeyri-şəxsə, yaxud yalnız 
şəxsə işarə edir [12, s.531]. Göründüyü kimi, rus dilinin akademik qrammati-
kasında da bu nitq hissəsi əvəzlik – isim adlanır. Bu terminin birinci tərəfi 
türk dillərinə aid yazılan qrammatikaların hamısında eyni cürdür, amma rus 
dilçiliyində bu nitq hissəsi cüt terminlə əvəzlik – isim olaraq qəbul edilir. Bu 
terminin birinci tərəfi həmin nitq hissəsinə aid edilən sözlərin əvəzetmə, 
yerində işlənmə, işarəetmə xüsusiyyətinə əsaslanır, amma ikinci tərəfi həmin 
nitq hissəsinə aid edilən leksik vahidlərin malik olduğu qrammatik 
kateqoriyalara söykənir, bu da onun ismə xas olan hallanma, kəmiyyət 
bildirmə və cins kateqoriyasına malik olma xüsusiyyətinə əsaslanır. Rus 
dilində cinsə görə kişi, qadın və orta cinsə görə dəyişir, cinsi bildirir. 
Doğrudur, türk dillərinin əvəzlikləri də hallanır, kəmiyyətə görə dəyişir, 
amma bu dillərə cins kateqoriyası xas deyildir.Rus dilində əvəzliyə verilən 
ad – termin onun hər bir kateqorial xüsusiyyətini və onun şəxsə, əşyaya işarə 
edə bilməsi xüsusiyyətini əhatə edir.  
Əvəzlik termini qrammatika elmində əvəzlik-isim terminindən, həmçinin 
daha geniş söz qrupu ilə əlaqədar işlənir; əvəzlik dedikdə isimlər, sifətlər, 
saylar, zərflər də nəzərdə tutulur. Onlar qapalı, artmayan sıranı əhatə edir və 
işarəetmə funksiyası ilə birləşir. İşarəetmə funksiyasının növləri əvəzetmə 
funksiyasıdır. Bu sözlər məxsusi mücərrəd mənaya malik olur, bu da 
kontekstdə, yaxud nitq situasiyasında konkretləşir. Sözün həqiqi mənasında 
öz qrammatik xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdir: onlar müxtəlif qrammatik 
kateqoriyalara və sintaktik funksiyalara malikdirlər. Əvəzlik – isimlərdə isə 
başqa xüsusiyyət vardır: morfoloji cəhətdən onlar isimlərə daxil olmur, 
onlara birləşmirlər. Belə birləşməyə əvəzlik – isimlərdə cinsi, kəmiyyəti və 
halı göstərmədə orijinallıq mane olur, onun qarşısını kəsir. Bu morfoloji 
səciyyə əvəzlik – isimləri müstəqil nitq hissəsi olaraq göstərməyə əsas verir 
[12, s.531]. Müxtəlif elmi ədəbiyyatlarda qeyd olunan xüsusiyyətləri 
ümumiləşdirərək əvəzliyə belə bir tərifin verilməsini düzgün hesab edirəm: 
müəyyən kontekstdə və ya nitq situasiyasında adlar – isim, sifət, say və bəzən 
də zərfləri əvəz edən nitq hissəsinə əvəzlik deyilir. 
 Əsas nitq hissəsi olan əvəzliyin tədrisində bu məqamlara xüsusi diqqət 
yetirilməsini əhəmiyyərli hesab edirəm.  
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G.Qurbanova 
About the essence and definitions of pronouns  

as a main part of speech 
 

Summary 
 

 
The article deals with pronouns and the definitions given to them. It 

stated that the investigation of grammar structure of Turkish languages, as 
well as south -west group from the Kazimbek's period. The 50s of the past 
century manuals and academic grammars of different Turkish languages 
were written. But investigation in the morphological and syntactical 
structures of the languages hasn't been done yet. Besides, meaning division 
of pronouns hasn't been investigated. 

The term of pronoun is used in connection with the term pronoun - 
noun, as well as the larger word group in the science of grammar. While 
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speaking pronoun it is intended nouns, adjectives, numerals and adverbs. 
There is another feature in pronoun - nouns: they are not included to the 
nouns from morphological point of view, they don't combine with them. The 
originality prevents the mention of gender, quantity and case to such kinds of 
combination in the pronoun - nouns. This morphological character is the 
basic indicator of pronoun - nouns to be as the independent part of speech. 

 
Г.Курбанова 

О сущности и определения местоимений 
как основная часть речи 

 
Резюме 

 
В статье рассматриваются местоимения и определения, данные 

им. Отмечается, что исследование грамматической структуры турецких 
языков, а также юго-западная группа из периода М.Казимбека. В 50-х 
годов прошлого века были написаны академические грамматики 
разных турецких языков. Но исследования в морфологической и 
синтаксической структурах языков еще не выполнены. Кроме того, 
смысл разделения местоимений в целом не исследовался. 

Термин местоимения используется в связи с термином «место 
имение», а также с большей группой слов в грамматике. Говоря местои-
мение, оно предназначено для существительных, прилагательных, 
числительных и наречий. В местоимениях есть еще одна особенность: 
они не существительные с морфологической точки зрения, они не 
сочетаются с ними. Оригинальность препятствует упоминанию пола, 
количества и случая таких комбинаций в именах местоимений. Этот 
морфологический характер является основным показателем местоиме-
ний как самостоятельная и основная часть речи. 
 
 
Rəyçi:                  Həsən Quliyev  
                  filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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Üçüncü məktəb 

Cauharinin məktəbi, Tac əl-luğa va sihah əl-‘arabiyyə əsəri. 
Özündən əvvəlki iki məktəbdən fərqli olaraq bu və ya digər sözün 

lüğətə müraciət zamanı asanlıqla tapılmasını təmin edən müxanizmi ən 
mükəmməl formada ilk dəfə təqdim edən leksikoqraf əl-Cauhari olmuşdur. 
Bu məktəbin çoxsaylı davamçılara malik olması faktı da onun əzəmətini 
sübut edən amillərdəndir. Əl-Cauhari məktəbinin mahiyyəti sözlərin sonuncu 
hərf prinsipinə əsasən qruplaşdırılmasını nəzərdə tutur. Elə buna görə də bu 
məktəbi Qafiyə məktəbi də adlandırırlar. Daha sonrakı ardıcıllıq isə sözün 
birinci və ikinci samiti istiqamətində davam edir.  

Leksikoqrafik əsərlərdə qafiyə sisteminin tətbiqini daha yaxşı başa 
düşmək üçün ilk öncə qafiyənin nə olduğunu dərk etmək lazımdır. Görkəmli 
Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi özünün əl-Kafi fi-l-əruz val-qəvafi əsərində 
yazır: Qafiyənin nədən ibarət olması məsələsində alimlər arasında fikir 
ayrılıqları mövcuddur. Xəlil deyir ki, qafiyə beytin sonundan başlayaraq ilk 
saitsiz samitlə ondan əvvəlki saitli samitə qədərki hissədir. Əxfəşə görə isə o, 
beytin sonuncu kəlməsindən ibarətdir. O, kəlamı izlədiyi, yəni sözün 
sonunda gəldiyi üçün qafiyə adlandırılıb. Bəzi alimlər beyti, bəzisi qəsidəni, 
bəzi mütəxəssislər rəvi hərfini (sonuncu hərfi) qafiyə adlandırır. Bunlar 
arasında ən yaxşı və məşhur fikir Xəlilə və Əxfəşə mənsubdur. Daha sonra 
Xətib Təbrizi İmrəul-Qeysin aşağıdakı şerini misal çəkir: 

ًمكر مفر مقبل مدبر معا                 ٍ ُ ٍ ٍّ َّ َِ ِكجلمود صخر حطھ السیل من علِ َ ُ َّ َ ٍ َ ِ ُ َ 
Mənası: burada şair Əntərə İbn Şəddadın atını vəsf edir. Şair atı döyüş 

zamanı vəsf edərək onun eyni zamanda həm hücum etdiyini, həmdə 
qaçdığını, irəlilədiyini, həm də geri çəkildiyini təsvir edir. O, bu hərəkəti ilə, 
sanki, selin dağın başından diyirlətdiyi bir qaya parçasını xatırladır.  
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Xəlilə görə burada qafiyə ِمن عل َ ْ ِ  , Əxfəşə görə isə ِعل َ  – dir (9, s.149). 
 Ərəbdilli lüğətlərin tərtib edilməsi prosesində istifadə edilən qafiyə 

sistemini başqa sözlə “bab” və “fəsil” sistemi də adlandırmaq olar. Yəni bu 
və ya digər leksik vahidin sonuncu samiti bab, birinci samiti isə fəsil adlanır. 
Biz ilk öncə lüğətdən tapmaq istədiyimiz sözün babını, daha sonra fəslini 
tapmalıyıq. Misal üçün, كتب –yazmaq sözünü lüğətdən tapmaq istəyiriksə, ilk 
öncə sonuncu hərf olan bə babını, buradan isə kəf fəslini tapmalıyıq. Daha 
sonra söz kökünün ikinci və ya növbəti hərfi axtarılmalıdır. Bu sistemin 
riyazi düsturu üçköklülərdə 3+1+2, dödrdköklülərdə 4+1+2+3, 
beşköklülərdə isə 5+1+2+3+4 şəklində sıralanır. Beləliklə,  ، حجب ، حبب، حدب
 sözlərini tapmaq istəyən şəxs sözün sonuncu hərfinə  حرب ، حزب ، حسب 
baxmalıdır. Bu hərf bə hərfidir. Deməli, bə babına baxmaq lazımdır. Çünki 
hər bir hərf ayrıca bir babda təqdim olunur. Bə babında bə hərfi ilə bitən 
(qafiyələnən) bütün sözlər toplanmışdır. Bə babını açdıqdan sonra sözün 
əvvəlinci hərfinə baxmaq lazımdır. Bu, ḥə hərfidir, eyni zamanda ḥə fəsli 
adlanır. Bə babında ḥə fəslinin yeri əlifba sırasına uyğun olaraq, həmzə, bə, 
tə, sə və cim fəsillərindən sonradır. Bu o deməkdir ki, əl-Cauhərinin 
Sihahında həriflərin sayı qədər də bab və fəsillər mövcuddur. Fəsli tapdıqdan 
sonra ikinci (dörd və beşköklülərdə üçüncü və dördüncü) hərfləri axtarmaq 
lazımdır. Deməli, حنس sözünü tapmaq istəyən şəxs sin babını və ḥə fəslini 
açdıqdan sonra ikinci samit olan nun  hərfini tapmaq üçün ḥədan mimə qədər 
bütün hərfləri geridə qoymalıdır. Üç və dördköklülərdə də ardıcıllıq bu 
şəkildə davam edir. Əl-Cauhariyə qədərki dönəmdə, əslində, qafiyə sisitemi 
(1, s.9; 11, s.141; 12, s.226-228) lüğətlərin tərtib olunmasında, natamam 
şəkildə olsa da, artıq tətbiq olunurdu. Ümumiyyətlə, bu sistem bir qədər daha 
sonrakı dövrlərdə istifadə edilməyə başlasa da, onun dəqiq şəkildə nə 
vaxtdan tətbiq olunduğu məlum deyil. Elə bunu nəzərə alaraq Ramzi 
Baalbaki yazır ki, Bərməkinin (ölüb 433/1041)  المنتھى في اللغة – əl-Muntəhᾱ 
fil-luğa əsərindən bizə gəlib çatan hissələrdə lüğətin tərtibat prinsipi sonuncu 
samitdən başlayaraq birinci samitə döğru istiqamət alır və bu zaman sözün 
birinci samiti sıralama zamanı sonuncuya çevrilir (2, s.363). Deməli, 
Ramzinin sözlərindən aydın olur ki, artıq həmin ərəfədə əl-Cauhari ilə yanaşı 
Bərməki də bu sistemdən qismən də olsa, öz əsərində istifadə etmişdir. 
Zənnimizcə, Ramziinin bu fikri bir qədər çaşqınlıq yaradır. Çünki Bərməki 
əlifba sisteminin banisi sayılır (7, s.104-105). Lakin onun adı çəkilən əsəri 
dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Əl-Cauhari qafiyə sisteminə əsaslanan prinsip 
ideyasını dayısı Farabidən (ölüb 350/961), onun Divan əl-ədəb əsərindən 
götürmüşdür. Çünki “əsərimi bənzəri olmayan bir formada tərtib etdim” 
ifadəsini əl-Cauharidən qabaq Farabi işlətmişdir (3, s.72).  Lakin Farabi bu 
əsəri morfolo- ji modellər (بحسب االبنیة) əsasında tərtib etmişdir. Yəni sözləri 
sırf qafiyə prinsipi əsasında yox, eyni modelli sözlər prinsipi əsasında 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 84

qruplaşdırmışdır. Halbuki əl-Cauhari öz tərtibatında morfoloji modelləri yox, 
ümumiyyətlə, sözlərin sonuncu hərf prinsipini əsas götürür.  

Sözün sonuncu hərf prinsipini nəzərdə tutan tərtibat sisteminin 
köklərini bir az da əvvəlki dönəmdə axtarmaq olar. Belə ki, Farabidən də 
qabaq ilk dəfə bu sistemi əl-Bəndənici (ölüb 284/897) özünün التقفیة في اللغة – 
əl-Təqfiyə fil-luğa əsərində tətbiq etmişdir. Lakin bu əsərin qafiyə siste-
mindəki çatışmamazlığı onun sonuncu hərfi çıxmaq şərtilə digər hərflərdəki 
ardıcıllığı nəzərə almamasındadır. Ramzii Baalbaki göstərir ki, bu baxımdan 
əl-Bəndənicinin əl-Təqfiyə fil-luğa əsəri Əbu Əmr əl-Şeybaninin Əlifba 
sisteminə əsaslanan ilk lüğət hesab edilən Kitab əl-Cim əsərinə bənzəyir. 
Çünki bu əsərin tərtib edilməsi zamanı müəllif yalnız sözün birinci samitini 
əsas götürərək digər samitlərdə əlifba sırasını gözləməmişdir (2, s.364).  Əl-
Cauhari Xəlilin metodunu (səs transpazisiyasına əsaslanan lüğətçilik 
məktəbini) təhlil edərək onun çətin və yorucu olduğunu müşahidə edir. Əl-
Şeybaninin öz Cim əsərində tətbiq etdiyi digər hərfləri nəzərə almayan 
birinci hərf prinsipi də onun xoşuna gəlmirdi. Çünki sözün birinci hərfinin 
(fa əl-felin) yeri sabit deyil, dəyişkəndir. Məs, kərumə - səxavətli olmaq (8, 
s.2019) felində kəf hərfi birincidir, lakin bu kökün əvvəlinə əlif artırıldıqda 
əkrəmə (hörmət etmək) kəf artıq ikinci hərfə çevrilir. Elə buna görə də əl-
Cauhari öz metodunu sonuncu hərf (bab) və fəsil (birinci hərf) sisteminə 
uyğun şəkildə tərtib edir. Bu metoda əsasən kərumə, əkramə, təkərramə, 
mukram və mukərram sözlərini tapmaq istəyən mim babının kəf fəslini 
açmalıdır. Sözün kök samitlərini qeyri-kök samitlərindən fərqləndirməyi 
bacarmayanlar isə həmin babda sözün başladığı hərfə əsasən sözü tapa bilər 
(7, s.103). Qeyd etmək lazımdır ki, əl-Cauharinin məktəbi özündən əvvəlki 
məktəblərlə müqayisədə daha asan olsa da, müasir lüğətçilik ənənələri 
baxımından o qədər də asan bir metod deyil. Çünki kök hərflərini qeyri-kök 
hərflərindən seçməyi bacarmayanlar bir sözü tapa bilmək üçün həmin sözün 
aid olduğu babı əvvəldən axıradək axtarmalıdır. Sözsüz ki, bu da çox böyük 
vaxt və zəhmət tələb edir.  

Bu məktəbin ən məşhur davamçıları Bəndənici (əl-Təqfiyə fil-luğa, 
ölüb 284/897), əl-Cauhəri (əl-Sihah, ölüb 400/1010), əl-Sağani (ölüb 
 İbn  ,(التكملة والذیل والصلة، مجمع البحرین، العباب الزاخر واللباب الفاخر     650/1252
Mənzur (لسان العرب ölüb 711/1311), əl-Firuzabadi (əl-Qamus əl-Muhit, ölüb 
817/1415) və Zəbidi (Tac əl-arus min cəvahir əl-qamus, ölüb 1205/1790) 
olmuşdur.  Əl-Cauharinin Sihah əsərinin şəninə çox sözlər deyilib. Səalibi 
 əsərində müəllifi dünya möcüzələrindən biri یتیمة الدھر في محاسن اھل العصر
adlandıraraq əsər haqqında yazır: 

للغة، وفیھ یقول ھو احسن من الجمھرة، واوقع من تھذیب اللغة و اقرب متناوال من مجمل ا
  ...ابو دمحم اسماعیل بن دمحم النیسابوري

  ھذا كتاب الصحاح سید ما                     صنف قبل الصحاح في االدب 
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  یشمل انواعھ  و  یجمع ما                      فرق  في  غیره  من  الكتب
 O, əl-Cəmhərədən gözəl, Təhzib al-luğadən daha yaxşı, Mucmal əl-

luğa əsərindən istifadəyə daha yararlıdır. Əbu Məhəmməd İsmayıl bin 
Məhəmməd əl-Nisaburi (öz şeirində) əsər barəsində belə deyir: bu əl-Sihah 
ədəbiyyat elmlərinə dair ondan qabaq yazılmış əsərlərin ağası-tacıdır. O, 
ədəbiyyatın (bütün) növlərini əhatə edir, özündən əvvəlki kitablardakı 
pərakəndə materialı bir araya toplayır (6, s.468-469). 

Əsərdə babların ardıcıllığı əlifba sırasına əsasəndir. Bu ardıcıllıq 
fəsillərdə də müşahidə olunur. Əsərin 28 bab və 28 fəsildən ibarət olması 
nəzərdə tutulsa da, babların bəzi fəsillərində çatışmamazlıqlar mövcuddur. 
Əslində, babların sayı 27-dir. Çünki vav hərfi ilə yə hərfi ikisi bir babda 
birləşdirilir. Məlum olduğu kimi əlif hərfi məhmuzə (həmzəli) və leyyinə 
(yumşaq, yəni xəstə samitlərdən törəyən əlif) olaraq iki yerə bölünür. Müəllif 
kitabını həmzəli əliflə başlayır, yumşaq əliflə bitirir. Yəni əlifin ikinci növü 
əlahiddə bir babda təqdim olunur. Beləliklə, babların sayı 28-ə çatır. Fəsli 
olan bablar da 27-dir. Çünki sonuncu (yumşaq əlifə aid olan) babın heç bir 
fəsli yoxdur. Deməli, əslində kitabda fəsillərin ümumi sayı (27x28) 756 
olmalıdır. Lakin babların əksəriyyətində fəsillər çatışmadığı üçün bu, belə 
deyil. əsərdə fəsilləri tam şəkildə yerində olan yalnız 5 bab (həmzəli əlif, 
ləm, mim, nun, mutəll-xəstə samitləri özündə əks etdirən bab) vardır. Qalan 
iyirmi iki babda isə bu və ya digər fəsil çatışmamazlığı müşahidə olunur. 
Çatışmayan fəsillərin sayı birdən on ikiyə qədər dəyişir. Məsələn, bir fəsli 
olmayan bab ra babıdır. Bu babda ləm fəsli yoxdur. Dörd babda (bə, tə, dəl, 
qaf bablarında) iki müxtəlif fəsil yoxdur. Bə babında fə və mim, tə babında 
dad və za, dəl babında za və yə, qaf babında isə za və kəf fəsilləri yoxdur.  

Bəzi mülahizələrə əsasən leksikoqrafik əsərlərin tərtibatında qafiyə 
sisteminə müraciətin əsasında şairləri həmqafiyə sözlərlə təmin etmək, 
onların işini asanlaşdırmaq məqsədi dayanır. Zənnimizcə, bu fikir o qədər də 
məntiqə uyğun deyil. Çünki, ilk leksikoqrafik əsər olan Kitab əl-‘ayn əsəri 
qələmə alınanadək artıq on minlərlə beyt şer mövcud idi və bu şerlər ərsəyə 
gələrkən belə bir sistem nə var idi, nə də ona ehtiyac duyulurdu. Başqa sözlə 
desək, şairin işini hər hansı bir maddi vəsait asanlaşdıra bilməz. Onun işini 
asanlaşdıra biləcək vasitəni maddi yox, olsa-olsa mənəvi vasitə adlandırmaq 
olar ki, bu da şairin fitri istedadı, şairlik bacarığıdır. Mubəvvəb (bablara 
ayrılmış) adını daşıyan və sonuncu hərf prinsipi əsasında tərtib olunan bu 
qaydanın əsasında, hesab edirik ki, birinci hərflə müqayisədə sonuncu hərfin 
daha sabit olması faktı dayanır.  

Dördüncü məktəb  
Zəməxşərinin məktəbi, Əsas əl-bəlağə əsəri. 

Bu məktəbi ərəb lüğətçilik tarixində bu gün müasir ərəb lüğətlərində 
tətbiq olunan əlifba sırasına əsasən tərtib olunmuş leksikoqrafiya məktəbi də 
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adlandırmaq olar. Əlifba sırasına əsasən ilk lüğət müəllifi Əbu Əmr əl-
Şeybanidir (ölüb 205/820). O, özünün Kitab əl-Cim əsərində qismən də olsa, 
ilk dəfə əlifba sırasına əsasən lüğət tərtib etmişdir. Əl-Şeybaninin əsərindəki 
çatışmamazlıq onun yalnız sözün birinci hərfində əlifba sırasına riayət 
etməsi ilə əlaqədardır. Sonrakı hərflərdə isə bu ardıcıllıq pozulur. Şeybani bu 
əsərində az qala, özündən başqa heç kəsin bilmədiyi qədim qəbilələrə 
məxsus ğərib sözləri toplamaqla məşğul olmuşdur. Əsərin adlandırılması da, 
zənnimizcə, məhz bu amillə bağlıdır. Yəni müəllif əsəri Cim adlandırıb 
təmamilə başqa bir (ğərib) məna nəzərdə tutmuşdur. Çünki əsər, bəzilərinin 
düşündüyü kimi cim hərfi ilə başlamır. Doktor Əhməd Muxtar yazır ki, Cim 
dibaçə-müqəddimə deməkdir. Bəlkə də müəllif məhz bu mənanı nəzərdə 
tutur (10, s.210-212). Başqa bir mülahizəyə əsasən isə bu məktəbin banisi 
İbn Faris əl-Qəzvinidir (ölüb 395/1004). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, İbn 
Faris də özünün əl-Məqayis və əl-Mucməl əsərlərində əlifba sistemini 
qismən tətbiq etməyə müvəffəq olmuşdur. Çünki, o da sözün ikinci hərfində 
ardıcıllığı gözləmir. Məs, ḥᾱ hərfinə çatanda yazır: ḥᾱ babı və ondan 
sonrakılar, yəni ḥᾱdan sonra xᾱ hərfinə və növbəti hərflərə müraciət edir. Bu 
mənada o, İbn Dureydin əl-Cəmhərə əsərini xatırladır. Deməli, Məqayis əl-
luğa əsərində عبد (4, s.205) kökü عقد (4, s.86) kökündən sonra qeyd olunur. 
Çünki qaf hərfi əlifba sırasında ayn həfindən iki hərf sonra gəlir. Göründüyü 
kimi müəllif ilk əvvəl əlifbanın sonunadək ayn hərfindən sonrakı hərfləri 
qeyd edir, başa çatdıqdan sonra isə həmzədən başlayaraq ayn hərfinədək 
olanları sıralamağa başlayır. Əlifba sırasına əsasən düzgün şəkildə tərtib 
olunmuş lüğətdə isə ilk əvvəl abədə, daha sonra aqadə sözü gəlməli idi. 
Deməli, bu əsər də əlifba sırası ilə tərtib olunmuş lüğət üçün tam mənası ilə 
bariz nümunə ola bilməz və onun müəllifi – İbn Faris əlifba sırasına yalnız 
birinci hərfdə riayət etmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Bərməki əlifba 
sistemini tam şəkildə tətbiq edən ilk leksikoqraf sayılır. Lakin ərəb leksi-
koqrafiya tarixinin müasir və fundamental tədqiqatçılarından olan Ramzi 
əlifba sistemini ilk tətbiq etmək məsələsində Bərməkinin Zəməxşəridən 
əvvəl hesab edilməsinin yanlış olduğunu yazır. O, əl-Muntəha fil-luğa əsəri 
üzərində tədqiqat aparan alimlərin əsərin birinci yox, sonuncu hərf prinsipinə 
əsasən (Sihahın dəyişdirilmiş versiyası kimi)  yazıldığını təsdiq etdiyini 
göstərir (2, s.357-358). Ramzinin sözünə əsasən əsər 1+2+3 yox, 3+2+1 
prinsipi əsasında, yəni sözün sonundan başlayaraq birinci hərfinə doğru 
istiqamət alan prinsip əsasında yazılmışdır. Rəmzinin bu fikirlərini təsdiq 
edəcəyimiz təqdirdə belə, Zəməxşəriyə qədər bu sistemin artıq mövcud 
olduğu inkar edilməz faktdır. 

Başqa bir fikrə əsasən isə əlifba sırası ilə tam mənası ilə ilk lüğət tərtib 
edən şəxs Zəməxşəri (doğulub 467/1074, ölüb 538/1143) olmuşdur. O, 
özünün Əsas əl-bəlağə (13, s.550) əsərində əlifba sistemini tam şəkildə 
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tətbiq etmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Zəməxşərinin məktəb 
sayılması faktı heç də onun əlifba sırasına əsasən doğru-düzgün bir lüğət 
tərtib etməsi ilə əlaqədar deyil. Heç o, özü də bunu qeyri-adi bir iş saymır və 
bu metodun artıq ona qədər mövcud olduğunu yazır:  

  ......ًوقد رتب الكتاب على أشھر ترتیب متداوال و اسھلھ متناوال، یھجم فیھ الطالب على طلبتھ
Kitab istifadədə olan ən məşhur və ən asan tərtibata uyğun şəkildə 

yazılmışdır. Bu kitabda sözü axtaran öz axtardığına hücum edir - yəni onu 
asan tapır (5, s.16). Əsas əl-bəlağə əsərinin ərəb leksikoqrafiya tarixində yeni 
bir səhifə, yaxud yeni bir məktəb olması ilk növbədə elə onun adından bəlli 
olur. Zəməxşəriyə qədər yazılmış lüğətlərə nəzər saldıqda Kitab əl-‘ayn, 
Qamus, əl-Muhit, əl-Muhkam, Təhzib və sair, sanki, ənənəvi və yaxın 
mənalı adlara rast gəlirik. Zəməxşəri isə öz əsərinə təmamilə fərqli bir ad, bu 
vaxtadək ərəb leksikoqrafiya- sında bənzəri olmayan bir ad seçir. Təbii ki, 
bu da əsərin ümumi məzmunu ilə bağlı bir amildir. Belə ki, zəməxşəri əsərdə 
sözlərin həqiqi mənası ilə yanaşı onların məcazi mənalarına da diqqət 
ayıraraq bir sözün nə dərəcədə ifadəli ola bilməsi sərhədlərini müəyyən 
etməyə cəhd göstərmiş, fikrin qarşı tərəfə çatdırılması zamanı məna 
zərafətinin bəlağət incilərini bir araya toplayaraq söz sərrafı olduğunu sübuta 
yetirmişdir. Zəməxşərinin bu əsəri ilə tanışlıq zamanı oxucu onun hansı 
məqsədlə qələmə alındığını dərk etməyə başlayır. Əsərin məqsədi oxucunun 
ədəbi-linqvistik zövqünü inkişaf etdirmək yolu ilə Qurani-Kərimin 
ecazkarlıq səviyyəsini aşkar etmək, ilahi kitabın nə dərəcədə ifadəli söz 
mexanizminə malik olduğunu nümayiş etdirməkdən ibarətdir. Sözsüz ki, bu 
məqsədə çatmaq üçün sözün həqiqi və məcazi mənalarının sərhədləri 
müəyyənləşdirilməli, ifadəli təbirin ecazkar ünvanına yetişmək üçün fəsahət 
və bəlağət yolları aydınlaşdırılmalı, oxucuya izah edilməlidir.  

Müəlif əsərin müqəddiməsində öz kitabının xüsusiyyətlərini 
sadalayaraq burada sözlərin izahı ilə yanaşı dahi şəxslərin (استعماالت المفلقین), 
yaradıcı insanların (عبارات المبدعین) işlətdiyi təbir və ifadələrdən, ( من التراكیب
 maraqlı və gözəl tərkiblərdən, frazeoloji birləşmələrdən, bir (التي تلمح و تحسن
sözlə, dildə dolaşıb ruhu oxşayan, könüllərə təskinlik gətirən (نوابغ الكلم) söz 
incilərindən geniş şəkildə istifadə olunmuş, zərbülməsəllərə, həmçinin 
hikmətli sözlərə müraciət edilmiş, (منھا تأسیس قوانین فصل الخطاب والكالم الفصیح) 
adi danışıqla fəsahətli nitq arasındakı qanunlar müəyyənləşdirilmişdir (5, 
s.15-16). Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, ərəb lüğətlərinin 
tərtibatında ümumlikdə üç sistemdən, yəni 1) səs transpazisiyası, 2) qafiyə 
və 3) əlifba sistemindən istifadə olunmuşdur. Əslində, İbn Dureyd və 
Zəməxşəri lüğətlərin tərtib edilməsi nöqteyi-nəzərindən eyni məktəbi 
bölüşür. Lakin, Zəməxşəri əsərində məcaza diqqəti cəlb etməklə bəlağət 
dünyasına bir qapı açdığı üçün özü bir məktəb sayılır. 
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Х.Хайбатов 

 
        Школы аль-Джаухари и Замахшари в истории арабской 

лексикографии 
Резюме 

 
Статья посвящена анализу третьего и четвертого школа арабского 

лексикографии. Автор при рассмотрении характерные особенности 
школы аль-Джаухари которая является новой эры в истории арабской 
лексиког- рафии, пытается освещать ее преимущественные стороны. 
Факт того, что данная школа обладает большим количеством 
последователей, является одним из факторов, доказывающих ее 
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величие. Значимость школы Аль-Джаухари подразумевает группировку 
слов на основании принципа последней буквы. Поэтому эту школу 
называют школой Рифмы. А последующая последовательность 
продолжается в направлении первого и второго согласного звука в 
слове. 

 Говоря о школьная система Замахшари, автор обобщая все мысли 
о традициях лексикографии которая основана на алфавитная система, 
обращает наше внимание на важность этой школы. Основной целью 
произведения является определение уровня магии Курани-Керими, 
демонстрация того, насколько эта божественная книга имеет механизм 
выразительной речи, путем развития литературно-лингвистического 
вкуса читателя. Безусловно, для того чтобы достичь этой цели, 
необходимо определить границы прямых и переносных значений слова, 
уточнить пути красноречия для созревания до магического уровня 
выразительности и ясно объяснить читателю. 

 

Heybet Heybetov 
 

Schools of al-Djaukhari and Zamakhshari in the history of Arabic 
lexicography 

 
Summary 

 
This article analyzes the third and fourth school of Arabic lexicography. 

Author when considering the characteristic features of the school of al-Jauhari 
which is a new era in the history of Arabic lexicography is trying to cover its 
advantageous sides. The fact that this school has a huge number of followers is one 
of the factors that proves its greatness. The importance of the Al- Djaukhari school 
implies the grouping of words based on the principle of the last letter. Therefore this 
school is called the school of Rhyme. And the subsequent sequence continues in the 
direction of the first and second consonantal sound in the word.Speaking about the 
school system of Zamakhshari, the author of summarizing all the thought about the 
traditions of lexicography which is based on alphabetical system, draws our 
attention to the importance of this school. The main purpose of the work is to 
determine the level of magic of Kurani-Kerimi, to demonstrate how this divine 
book has a mechanism of expressive speech, by developing the literary and 
linguistic taste of the reader. Certainly, to achieve this goal, it is necessary to 
determine the boundaries of direct and portable meanings of the word, to clarify the 
ways of eloquence for maturing to a magical level of expressiveness and clearly 
explain to the reader. 
 
Rəyçi: dosent Vüqar Qaradağlı 
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 
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« Слово должно быть мостом, но может быть и стеной». 

Альберт Гех 

 
На современном этапе в научной литературе большое внимание 

уделяется исследованию процесса глобализации и его влияния на раз-
ные сферы жизнедеятельности общества. Под глобализацией понимают 
процесс всемирной экономической, политической и культурной интег-
рации и унификации [1]. Стремление наций к объединению, развитие 
международных контактов, в том числе языковых, привели к изменению 
языковой ситуации в мире, а именно к формированию и распространению 
единого мирового языка глобального использования – английского языка. 

Считается, что предпосылки для появления международных язы-
ков глобального использования стали складываться в Новое время пос-
ле завершения эпохи великих географических открытий XV-XVII вв., 
связавших воедино континенты земного шара. До этого времени сущес-
твовали только региональные международные языки [Более подробно 
см.: 6]. С одной стороны, с этим мнением мы согласны, так как в древ-
нюю и средневековую эпоху существовали международные языки, ис-
пользовавшиеся на ограниченной территории (например, китайский 
язык в его иероглифической форме). С другой стороны, с этой точкой 
зрения мы не совсем соглашаемся, поскольку процесс, который в 
настоящее время называется «глобализация» (первоначально это слово 
употреблялось в ином значении), в прошлом тоже имел место и, соот-
ветственно, оказывал влияние на распространение в мире того или ино-
го языка в статусе глобального языка определенной эпохи.  

Первоначальным значением слова «глобализация» было «ин-
тенсивная международная торговля». Именно в этом значении упот-



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 91

реблял это слово Карл Маркс в одном из своих писем конца 1850-х го-
дов Энгельсу: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С вы-
ходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свер-
шилась» [2]. Как термин, слово «глобализация» было использовано 
намного позже: в 60-х годах ХХ века в работах канадского философа и 
культуролога М. Маклюэна, а первое толкование этому понятию дал Р. 
Робертсон в 1985 году. Им же в 1992 году были сформулированы ос-
новы ее (т.е. глобализации) концепций. 

В настоящее время в науке существует два подхода в определении 
глобализации. Сторонники первого подхода утверждают, что глоба-
лизация – явление не новое. В разных формах она проявляла себя на раз-
ных этапах истории человечества. Согласно другому подходу, «глобали-
зация означает втягивание всего мира в открытую систему финансово-
экономических, общественно-политических и культурных связей на ос-
нове новых коммуникационных и информационных технологий» [8, с. 
119]. На наш взгляд, современное понятие процесса глобализации сфор-
мировалось на основе его первоначального понимания.  

Как уже было отмечено, глобализация не является достижением 
человечества последнего столетия, а существовала и в другие эпохи, 
включая древнюю историю. Факт существования глобализации и глобаль-
ной экономики в древности признается ведущими экономическими исто-
риками. Так, например, И. Валлерстайн пишет о том, что и в Римской 
империи, и в Древнем Китае в эпоху античности существовала глобаль-
ная экономика, которую он назвал «миро-системой» [10, c. 16]. Однако 
многие ученые, например, Клайн, Коль, Кардилиас и Шератт, выдвинули 
и обосновали концепцию о том, что в Месопотамии в эпоху расцвета 
Вавилона и Ассирии и несколько ранее в восточном Средиземноморье 
(III-II тысячелетия до н.э.) сложились две другие глобальные экономики, 
охватившие целый ряд соседних государств и народов [9].  

Так, до Римской империи и Древнего Китая своеобразная «миро-
система» функционировала в Шумере – древнейшем очаге цивилизации 
в междуречье Тигра и Евфрата. Подобно Греции гораздо более поздних 
времен, в III тысячелетии до н.э. Шумер представлял собой объединение 
нескольких городов-государств, обладающих развитой системой поли-
тических, религиозных и экономических учреждений. Города вели 
широкую сухопутную и морскую торговлю со всеми соседними странами 
[Более подробно см.: 5]. Результатом такой международной торговли, 
иными словами глобализации в первоначальном значении, стало появле-
ние языка-посредника в общении иноязычных народов. Таким языком-
посредником в Шумере и соседних государствах выступил шумерский 
язык (неизвестной генетической принадлежности), который через 
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некоторое время начал осознаваться как региональный международный 
язык. Становление шумерского языка в качестве регионального меж-
дународного языка было возможным еще благодаря тому, что именно 
здесь (т.е. в Шумере) была создана первая известная человечеству пись-
менность – клинопись. Эта письменность была приспособлена соседни-
ми народами для своих языков – аккадского, эламского, хеттского, 
урартского и др.  

В период 3000-1600 годов до н.э. шумерский использовался как 
живой разговорный язык, но уже очень скоро в конкуренцию с ним 
выступил аккадский язык, или ассиро-вавилонский, принадлежавший к 
семитской группе. После 1600 года до н.э. шумерский язык начинает 
восприниматься как мертвый, сохраняющий употребление только в 
качестве языка религии и письменности.  

Аккадский, или вавилоно-ассирийский, язык – это язык трех древ-
них, вымерших или ассимилировавшихся, семитических народностей: 
аккадцев, вавилонян и ассирийцев. Согласно Липину Л.А., в течение трех 
тысяч лет (III-I тысячелетия до н.э.) аккадский язык был живым 
разговорным и литературным, письменным, языком народов, населявших 
государства Двуречья (долины Евфрата и Тигра). Общая численность 
населения этих государств составляла примерно около 5 млн. человек. 
Однако круг носителей аккадского языка не ограничивался только 
жителями Двуречья. На рубеже III-II тысячелетий он проник в Малую 
Азию, Элам, Северную Сирию. Есть предположение, что аккадский язык 
был известен и в Закавказье, где «он стал разговорным и литературным 
языком многочисленных ассирийских торговых колоний и факторий» [7, 
с. 7]. С середины II тысячелетия до н.э. аккадский язык становится языком 
международных связей и дипломатической переписки на огромном 
пространстве Передней Азии и проникает даже на африканский материк, в 
Египет. В начале I тысячелетия до н.э. на этом языке делаются офи-
циальные надписи урартских царей. Аккадский язык является одним из 
трех языков, на котором была сделана знаменитая Бехистунская надпись.  

(Бехистунская надпись – один из крупнейших эпиграфических 
памятников эпохи правления ахеменидских царей. Представляет собой 
текст, высеченный на скале Бехистун, расположенной в 30 км от города 
Керманшах в Иране, у древнего караванного пути, пролегавшего между 
Вавилоном и Экбатаном. Считается, что именно этот караванный путь 
соединил Запад с Востоком, а именно Месопотамию и Древнюю Персию. 
Как и все монументальные надписи Ахеменидов, она составлена на трех 
языках – древнеперсидском, эламском и аккадском. Бехистунская надпись 
сделана по приказу царя Дария I (522-486 гг. до н.э.) и рассказывает о 
событиях 523-521 гг. до н.э. После прочтения этой надписи английским 
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ученым Г.К. Роулинсоном в 1835 году, стала возможной дешифровка 
клинописного письма многих народов древнего Востока, в том числе 
аккадского языка. Более подробно о Бехистунской надписи см.: 
Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н.э.). М.: 
Издательство восточной литературы, 1963.) 

Однако с VII века до н.э. аккадский язык стал вытесняться другим 
семитским языком – арамейским. 

В XI – X веках до н.э. в период ослабления Ассирийской империи 
арамейские племена, ведшие кочевой образ жизни, вторглись в Северную 
Месопотамию и основали там ряд маленьких государств. Эта политичес-
кая экспансия трансформировалась также в сферу культуры, вследствие 
чего арамейский язык распространился далеко за границы территорий, 
населенных арамейским народом: от северо-запада Индии – Семиречья – 
Армении до Грузии – запада Малой Азии – Египта – Центральной Аравии. 
Тем самым арамейский язык стал выполнять роль лингва франка 

(Здесь термин лингва франка использован в значении любого 
устного языка-посредника в межэтническом общении.)  

во всем регионе Ближнего Востока. Статус официального госу-
дарственного языка арамейский язык получает около 500 года до н.э. 
после завоевания Месопотамии персидской империей Ахеменидов при 
Дарии I. В эпоху древнеперсидского царства Ахеменидов (VI в. до н.э. 
– IV в. до н.э.) арамейский язык был адаптирован завоевателями в 
качестве всеобщего языка переписки между регионами огромной 
многонациональной империи [Более подробно см.: 4]. Отступление 
арамейского языка было вызвано приходом эллинизма и его культур-
ного покорения Ближнего Востока.  

Итак, процесс глобализации является достижением человечества, 
становление которого приходится не на Новое время, а своими корнями 
уходит в далекое прошлое. Истоки процесса глобализации начинаются 
еще в Шумере и других государствах Древнего мира. Основными 
чертами, характеризующими глобализационный процесс в Древнем мире, 
были развитая международная торговля и формирование международного 
языка как единого средства общения. 

Для становления языка в качестве международного способство-
вали такие факторы, как: 

а) политическое и военное могущество стран, говорящих на этом 
языке; 

б) большая территория распространения этого языка, вследствие 
завоеваний территорий и массового переселения народов; 

в) наличие письменности и облегченного для письма алфавита. 
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Ü.Məmmədova  
 

Qədim dünyada qloballaşma prosesi vədillərarası əlaqələr 
Xülasə 

 
Bu gün mədəniyyətlərarası kommunikasiya bütün humanitar elmləri 

mövqeyi nəzərindən təhlil edilir. Təqdim olunan məqalə müasir dövrün 
olduqca aktual olan globallaşma prosesinin yaranması və inkişafın mü-
qayisəli tədqiqinə həsr olunur. Məqalədə globallaşma fenomenı XX-ci əsrin 
nailiyyəti kimi yox, o, cəmiyyət proqressinin bütün etaplarında özünə 
məxsus yer tutmuş proses kimi təqdim olunur. Gədim dünyada globalaşmanı 
səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər inkişaf etmiş beynəlxalq ticarət və 
ünsiyyətin ümumi üsulu olan beynəlxalq dilin inkişafı göstərilir. Dilin 
beynəlxalq dili kimi formalaşmasında bu dildə danışan ölkələrin siyasi və 
hərbi gücə malik olması, xalqların işğal və köçmə nəticəsində bu dilin böyük 
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ərazidə yayılması kimi faktorlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yazının və 
sadələşmiş əlifbanın inkişafı da bu faktorlardan biridir. Bəşəriyyətin inkişafı 
tarixində Şumer ilkin çıxış nöqtəsi kimi götürülür. Globalaşma prosesinin 
əvvəli hələ Şumerdə baş verdiyini müəlif tərəfindən xüsüsilə vurgulanır. 
Artıq e.ə. IV minilliyin sonlarında Şumerda mixi yazı geniş istifadə 
olunurdu. Sonraki dövrlərdə bu yazının prinsipləri bir çox xalqlar tərəfindən 
mənimsənilmişdir. Qədim dünyada mədəniyyətlərarası əlaqələrin güclən-
dirilməsində şumer dilindən inkişaf etmiş, akkad dili xüsusi yer tutmuşdur. 
Bu dil təxminən iki minillik ərzində Yaxın Şərqdə beynəlxalq ünsiyyətin 
əsas vasitəsi olmuşdur. 

 
U.Mammadova  

Globalization and languages contacts in Ancient Vorld 
 

Summary 
 

The historical origins of globalization are the subject of ongoing 
debate. Though several scholars situate the origins of globalization in the 
modern era, others regard it as 

+ a phenomenon with a long history. The article is focused on 
comparative thinking of one of the contemporary problems – origins and 
development of the globalization. The process of globalization is not 
achievement of XX century, it takes place in all stages of society progress. 
The main features characterizing the global process in Ancient world, are 
developed international trade and functioning of international language like 
total unit of communication. Modern historians have suggested that Sumer 
was the first urban civilization in the historical region of southern 
Mesopotamia, and arguably the first civilization in the world.  Sumerian wri-
ting is considered to be a great milestone in the development of humanity's 
ability to not only create historical records but also in creating pieces of 
literature, both in the form of poetic epics and stories as well as prayers and 
laws. The earliest texts date back to 3300 BC; early cuneiform writing 
emerged in 3000 BC.  During the 3rd millennium BC a cultural symbiosis 
developed between the Sumerians and the Akkadians, which included 
widespread bilingualism.Akkadian gradually replaced Sumerian as a spoken 
language somewhere around the turn of the 3rd and the 2nd millennium BC, 
but Sumerian continued to be used as a sacred, ceremonial, literary, and 
scientific language in Babylonia and Assyria until the 1st century. 

 
Rəyçi:              Afət Abbasova  
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor  
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  İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ ZƏRFİN MƏNA 
NÖVLƏRİ 

 

Açar sözlər: zərfin məna növləri, tərzi-hərəkət zərfi, zaman zərfi, yer zərfi, 
kəmiyyət zərfi, səbəb zərfi və s. 
Key Words: the types of meaning adverbs, adverbs of manner, adverbs of 
time, adverbs of place, adverbs of quantity, adverbs of cause, etc. 
Ключевые слова: типы наречия смысла, наречия манеры, наречия 
времени, наречия места, наречия количества, наречия причины и т. Д. 

 

Məqalədə İngilis və Azərbaycan dillərində zərfin məna növlərindən, 
ayrı-ayrı dilçilərin zərfin məna növlərinə aid baxışlarından bəhs edilir. 
İngilis dilində olan zərfin məna növləri ilə Azərbaycan dilində olan məna 
növləri qarşılıqlı müqayisə olunur.  

   
  İngilis dilində zərfin mənaca növləri dilçilər tərəfindən geniş tədqiq 

olunmuşdur. Görkəmli ingilis dilçisi H. Suit özünün “ A New English 
Grammar” kitabında zərfləri mənalarına görə aşağıdakı kimi bölür. Yer, 
zaman, sıra, miqdar, tərz, səbəb, təsdiq və inkarlıq bildirən zərflər. H. Suitə 
görə elə zərflər vardır ki, onlar bir neçə məna ifadə etdiklərinə görə onları 
müxtəlif məna qruplarına aid etmək olar.  

Yer zərfləri olaraq H. Suit aşağıdakı zərfləri göstərir. here (burada), 
there (orada), where (hara), away (kənarda), up (yuxarı), down (aşağı), in 
(içəri), out(çölə, bayıra), inside (içəridə), outside (bayırda), above (yuxarıda, 
üstdə), below (aşağıda), together (birlikdə) və s. Bu zərflərin çoxu həm də 
sözönü kimi işlənir. Belə ki, up, down, in, inside, outside, above, below və s. 
sözlər həm də sözönü kimi işlənə bilir. Məsələn: He came here. He went 
away. He went in. They flocked together. cümlələrində here, away, in, 
together sözləri yuxarıdakı cümlələrdə zərf kimi işlənmişdir, çünki, hərəkətlə 
bağlıdır, hərəkətin baş verdiyi yeri bildirir. Bu ifadələri aşağıdakı cümlələrlə 
müqayisə edək. Məsələn: He stood here. He is away on holiday. He is in. 
They stood together. Bu cümlələrdə isə here, away, in, together sözləri əlaqə 
bildirdiklərinə görə sözönülərdir.  

H. Suitə görə ədəbi dildə bir qrup zərflər vardır ki, onlar hərəkətin 
istiqamətini bildirir. Məsələn: here (burada), there(orada), where(harada); 
bununla yanaşı bir qrup zərflər vardır ki, onlar hərəkətin başlanğıc nöqtəsini 
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bildirir. Məsələn: hence (from here), thence (from there), whence (from 
where) və s. 

İngilis dilində there sözü çox hallarda özünün heç bir mənası olmayan 
söz kimi işlədilir. Bu halda there sözü öz vurğusunu itirir, vurğusuz 
vəziyyətdə olan there sözü zəif tələffüz edilir. Buna “the weak there” yəni 
“zəif there” deyilir. There is no time there. cümləsində iki “there” vardır. 
Birinci there sözü vurğusuzdur, zəifdir, is –lə birləşib bir söz forması kimi 
vardır mənasını bildirir, ikinci there sözü vurğuludur, yer zərfi kimi öz tam 
mənasını saxlayır, “orada” mənasında işlənir.  

H. Süitə görə zərfin ikinci məna növü zaman zərfləridir. Zaman 
zərflərinin özü bir neçə yerə bölünür. İndiki zamanı bildirən zərflər. 
Məsələn: now (indi), today (bu gün), at once (birdən, qəfildən), immediately 
(dərhal) və s. Keçmiş zamanı bildirən zərflər. Məsələn: then (sonra), 
yesterday (dünən), lately(son vaxtlarda), formerly (əvvəllər, keçmişdə), once 
(bir dəfə, vaxtilə) və s. Məsələn: I thought at once. Bu cümlədə once keçmiş 
zaman zərf olduğuna görə özünə aid olan hərəkəti də keçmiş zamanda tələb 
edir. Gələcək zamanı bildirən zərflər; afterwards (sonralar), tomorrow 
(sabah), soon (tezliklə, yaxın vaxtlarda), presently (hazırda) və s. Bəzi zaman 
zərfləri belə ki, henceforth (bundan belə, bundan sonra), indiki və gələcək 
zamanı birləşdirir. At once (dərhal), immediately (dərhal, ləngimədən) 
zərfləri yaxın gələcəyə aid edilə bilər. Ever (birdən-ikidən, haçansa), never 
(heç vaxt), always (həmişə), continuously (davamlı, sürəkli) davam edən 
zamanı və davam etmə müddətini bildirə bilər. Often (tez-tez), frequently 
(sıx-sıx, addımbaşı), occasionally (təsadüfən), seldom (nadir hallarda), rarely 
(arabir, az-az), once (bir dəfə), again (yenidən), twice (iki dəfə), daily 
(gündəlik), yearly (illik), annually (illik, ilbəil), periodically (dövri olaraq) 
ayrıca vaxt kəsimini və təkrarlanan vaxtı bildirir.  

Kəmiyyət zərflərinin bir qismi müəyyən miqdar, ölçü bildirir. Məsələn: 
equally (bərabər olaraq), less (daha az), least (ən az), more (daha şox), most 
(ən çox)  və s. Məsələn: equally happy, less happy, most happy və s. Digər 
bir qismi isə qeyri-müəyyən miqdar bildirir. Məsələn: little (az), a little (bir 
az), slightly (azca), much (çox), very (çox), greatly (böyük, mühüm), 
excessively (həddindən artıq) və s. Məsələn: a little better, much pleased, 
very glad və s. İngilis dilində elə miqdar zərfləri vardır ki, onlar kifayət 
qədər, yetər qədər olan miqdarı bildirirlər. Belə ki, enough (kifayət qədər), 
sufficiently (kafi, yetərli), too (xeyli), too much (xeyli çox), too little (xeyli 
az) və s. Digər miqdar bildirən zərflər hissə və bütövə aid olan miqdarı ifadə 
edirlər. Məsələn: wholly (tamamilə, büsbütün), quite (xeyli), completely 
tamamilə, kəsirsiz), perfectly (mükəmməl), exactly (dəqiq, qüz), almost az 
qala, demək olar ki), nearly (təxminən), hardly (güclə, zorla, çətin ki), 
scarcely (qıt, çətin, az) və s. Buraya həmçininn əlavə, həmçinin mənası ifadə 
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edən also (həmçinin, həm də), besides (üstəlik, yanaşı), too (çox, lap, 
yamanca) və s. zərflər də daxildir.  

Tərz bildirən zərflər ingilis dilində thus (beləlliklə, beləcə), so (belə, 
elə, eləcə, bu səbəblə), as (tək, kimi), like (tək, kimi), zərfləridir. Məsələn: İt 
is done so. Do as you are told. Sing like a bird. Bu cümlələrdə so, as, like 
sözləri zərf kimi işlənir. Bunlar ümumi tərzi-hərəkət zərfləridir. Bunlardan 
başqa məhdud sayda tərz zərfləri də vardır. Belə ki, well və ill zərfləri kimi. 
Məsələn: Well done. Ill done. Tərz zərflərinin çoxu sifətlərə -ly suffiksini 
artırmaqla düzəlir. Məsələn: quickly (cəld), knowingly (bilərəkdən), wisely 
(müdrikcəsinə) və s. Bu zərflərin çoxu kəmiyyət zərləri kimi də işlənə bilir 
və very zərfinə ekvivalent olur. Məsələn:  

very clever remarkably clever  
very dull  horribly dull 
very tired awfully tired 
very cold  piercingly cold  
Səbəb bildirən zərflər therefore (buna görə də, nəticədə), wherefore 

(nədən, nə səbəbdən), why (nədən), because (çünki, ona görə ki), 
accordingly (müvafiq olaraq) və s. zərflərdir. İngilis dilində başqa məna 
növünə aid olan zərflər də səbəb bildirmək üçün işlədilir. Belə ki, yer zərfləri 
hence (buradan, bu səbəbdən), whence (haradan), zaman zərfi then səbəb 
bildirən zərf kimi işlədilə bilir. Məsələn: Will you do it then? Tərz zərfi olan 
so danışıq dilində therefore-nun yerində işlənə bilir. Məsələn: So you will 
not do it?  

H. Suitin bölgüsünə görə ingilis dilində təsdiqliyi ifadə edən yes, yea 
zərfləri, inkarlığı ifadə edən no, not, nay inkarlıq bildirən zərflər vardır. 
Şübhə bildirən zərfləri də bura daxil etmək mümkündür. Məsələn: surely 
(əlbəttə), certainly (əlbəttə, hökmən), assuredly (əminliklə), truly (doğrudan, 
gerçəkdən), undoubtedly (şübhəsiz), indeed (həqiqətən), perhaps (bəlkə, 
olmaya), possibly (mümkün) və s. Məsələn: Could you possibly do that?  

H. Suitə görə zərflər müəyyən və qeyri-müəyyən ola bilir. Müəyyən 
zərflərə here (burada), there (orada), noü (indi), then (onda, sonra), so (elə, 
eləcə), thus (beləcə) və s. zərflər daxildir. Bu müəyyən zərflərin ifadə etdiyi 
mənalar müəyyən əvəzliklərlə ifadə olunan mənalara uyğun gəlir. Here zərfi 
in this place, now zərfi at this time, then zərfi at that time, this zərfi in this 
way, so zərfi that way müəyyən əvəzliklərinin ifadə etdiyi mənalara uyğun 
gəlir. 

Qeyri müəyyən zərflər any və some qeyri müəyyən əvəzliklərinin sual 
zərfləri ilə birləşməsindən (anywhere, somewhere) və sual əvəzliklərinin 
ever və soever zərfəri ilə birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn: wherever, 
wheresoever, whenever, whensoever, anyhow, somehow, however, 
howsoever və s. 
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  Inkar zərfləri inkar əvəzlikləri kimi yaranır, yəni zərflərin sual 
formalarının əvvəlinə -n; -no; prifikslərini artırmaqla düzəlir. Məsələn: 
never, nowhere, nohow və s. Sual zərflərinin çoxu, sual əvəzlikləri kimi wh 
ilə başlayır. Məsələn: where, when, why, how və s. Gördüyümüz kimi H. 
Suitin zərflərin mənaca bölgüsü onun əvəzliklərinin mənaca bölgüsünə 
oxşayır. 1. səh. 336.  

George o Curmeyə görə zərflər feili, sifəti və zərfi müəyyən edərək, 
hərəkətin və əlamətin yerini, zamanını, tərzini, baş verdiyi şəraiti, dərəcəsini, 
məhdudiyyəti, səbəbi, nəticəni, şərti, güzəşti, məqsədi və s. bildirir. G. O. 
Curme zərfləri mənasına görə aşağıdakı kimi bölür.  

Yer zərfləri: here, hence yaxud from hence (arxaik, poetik), from here, 
away, from now, there, from there, to this place, hether qədim ingilis dilində 
olan hither, thither (poetic) və s. Məsələn: We must think of what the family 
needs will be five years hence (literally from here).  

İngilis danışıq dilində olan any place, some place, no place, every place 
yer zərfləri tez-tez ədəbi ifadələr olan anywhere, somewhere, nowhere, 
everywhere-nin əvəzində işlədilir.  

Zaman zərfləri: now, now and then, then, formerly, yesterday, today, 
tomorrow, immediately, hence, henceforth, henceforward, thence, 
thenceforth, thenceforward, when və s. Məsələn: İt is not raining now. When 
will he arrive?  

Tərz zərfləri: well, slowly, fast, neatly, how, somehow, someway və s. 
Məsələn: How did you do it? He walked slowly.  

Dərəcə, miqdar, kəmiyyət bildirən zərflər: very, neatly, almost, about, 
only, much, little, so, once, twice, və s. Məsələn: He worries much. 

Səbəb bildirən zərflər: why, for what reason, və s. Məsələn: Why did 
you do it? He was punished for disobedience. 

Nəticə bildirən zərflər: therefore, concequently, hence, thence, so, thus, 
then, etc. Məsələn: There was no one there, so I went away. Nəticə bildirən 
zərf elementləri çox vaxt sözönülü birləşmələr ola bilir. Məsələn: It has been 
raining all weeks on that account = (consequently) we have not been able to 
do our plowing.  

Şərt bildirən zərflər sadə zərflər və sözönlü birləşmələr ola bilər. 
Məsələn: I would have done it before if I had had time.  

Güzəşt bildirən zərflər çox vaxt sadə zərflərlə ifadə olunur. Məsələn: 
anyway, anyhow,  in spite of, for, even if, although, whatever və s. Məsələn: 
I am going whatever he says. 2. Səh.76-86. 

 V. L. Kayşanskaya “A Grammar of the English Language” kitabında 
zərfləri aşağıdakı növlərə bölür. 

Zaman zərfləri: today, tomorrow, soon və s.  
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Təkrar və tezlik bildirən zərflər: often, seldom, ever, never, sometimes, 
və s.  

Yer və istiqamət bildirən zərflər: inside, outside, here, there, backward, 
upstairs, və s. 

Səbəb və nəticə bildirənlər: therefore, consequently, accordingly və s.  
Tərz bildirən zərflər: kindly, quickly, hard bvə s.  
Dərəcə, ölçü və kəmiyyət bildirən zərflər: very, enough, half, too, 

nearly, almost, much, little, hardly, rather, exceedingly, quite, once, twice, 
firstly, secondly və s. 

V. L. Kauşanskayanın bölgüsündə görürük ki,  zərflərin üç qrupu sual 
zərfləri, bağlayıcı zərflər və nisbi zərflər zərfin məna növlərinə daxil edilmir. 
Sual zərfləri where, when, why, how xüsusi suallarda işlədilir. Nisbi və 
bağlayıcı zərflər isə budaq cümlələri bildirmək üşün işlədilir. 

V. L. Kauşanskayanın fikrincə bəzi zərflər isimlərlə, sifətlərlə, 
sözönülərlə, bağlayıcılarla, hal-vəziyyət bildirən sözlərlə, modal sözlərlə 
omonimdir. 3.səh. 245-246.  

Azərbaycan dilində zərflər mənaca müxtəlif olurlar. Onların bəziləri 
tərzi-hərəkət; Məsələn: güclü, sürətli, yavaş və s. digərləri zaman; bu gün, 
dünən, sabah və s, üçüncülər yer; Məsələn: burada, orada, hər yerdə və s, 
dördüncülər miqdar; az, çox və s. bildirirlər. 

Azərbaycan dilçiliyində zərflər mənasına görə müxtəlif cür 
qruplaşdırılır. Belə ki, dilçi alim Ə. C. Şükürov “Müasir Azərbaycan dili” 
kitabında zərfləri ifadə etdiyi məna xüsusiyyətlərinə görə beş növə bölür və 
aşağıdakı kimi qruplaşdırır. 1) tərzi-hərəkət zərfi, 2) zaman zərfi, 3) 
kəmiyyət zərfi, 4) yer zərfi, 5) səbəb zərfi.  

Ə. C. Şükürova görə dilimizdə işlənən sadə və düzəltmə zərflərin 
böyük əksəriyyəti tərzi-hərəkət zərfləridir. Tərzi-hərəkət zərflərinə, əsasən –
la; -lə; -ca; -cə; -casına; -cəsinə; -ına; -inə; -yana; -akı; -əki; -caq; -cək; 
şəkilçiləri vasitəsilə düzələn (sevinclə, güclə, yavaşca, qəhrəmancasına, 
zarafatyana, tərsinə, sevincək, çəpəki) və eləcə də adların təkrarlanması və 
ya birləşməsi yolu ilə əmələ gələn zərf növləri (bərk- bərk, başlı-başına, 
altdan-altdan), o cümlədən zərfləşən sözlərin və sadə zərflərin bir qrupu 
(ürəkdən, ucadan, gözucu, qaçaraq) daxildir. 4.səh.408.  

Dilçi alim Y. Seyidovun zərfin məna növləri haqqında fikirləri 
maraqlıdir.Y. Seyidov qeyd edir ki, zərflərin əsas xüsusiyyətlərindən biri 
onların məna nisbiliyidir. Müqayisə üçün müəllif zaman bildirən iki isim və 
iki zərf götürür. Məsələn: səhər, axşam (isim), dünən, sabah (zərf). Müəllifə 
görə səhər və axşam sözləri günün müəyyən hissələrinin adlarıdır; səhər 
deyəndə də, axşam deyəndə də dəqiq zaman kəsiyini başa düşürük. Lakin 
dünən və sabah heç bir konkret zaman kəsiyinin adı deyil. Hər bir gün üçün 
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ondan əvvəlki gün “dünən”dir, hər bir gün üçün ondan sonrakı gün “sa-
bah”dır.  

Y. Seyidovun fikrincə zəfrlərin məna növlərinin belə çox olmasının 
səbəbi zərf olmayan sözlərin və ifadələrin zərfə aid edilməsidir. Müəllif 
yazır ki, dilçilikdə, eləcə də Azərbaycan dilçiliyində, nitqdə hərəkətin 
əlamətini bildirən hər bir söz, hətta həmin mövqedə işlənən iki, bəzən də üç 
sözlü ifadə zərf hesab edildiyindən zərfin lüğət tərkibi süni olaraq 
çoxalmışdır. 5.səh.373.  

Y. Seyidov Azərbaycan dilində kəmiyyət zərfinin olmasını inkar inkar 
edir və yazır ki, Azərbaycan dilində kəmiyyət zərfi yoxdur və yox 
dərəcəsindədir. Müəllifə görə zərfin mənaca növləri aşağıdakılardır.  

1) Tərzi-hərəkət zərfləri: yavaş, cəld, dürüst, sərbəst, asta, ahəstə, 
yanakı, yanaşı, çəpəki, adbaad, yerbəyer, üzbəüz, dalbadal, birdən;  

2) Zaman zərfləri: indi, həmişə, bayaq, hələ, sonra, əvvəl, gec, tez, 
sabah, dünən, tezdən, hərdən, çoxdan; 

3) Yer zərfləri: irəli, içəri, geri, yuxarı, aşağı, bəri, dışarı, bayır, uzaq, 
yaxın və s. 5.səh.370.  

Sonrakı illərdə nəşr olunmuş kitablara nəzər yetirdikdə görürük ki, 
kəmiyyət zərfləri zərfin mənaca bir növü kimi verilir.  

 Akademiyanın 1951-ci ildə buraxdığı “Azərbaycan dilininn qramati-
kası” kitabında zərfin mənaca doqquz növü göstərilmişdir; tərzi-hərəkət 
zərfləri, kəmiyyət zərfləri, zaman zərfləri, yer zərfləri, inkar bildirən zərflər, 
təsdiq bildirən zərflər, münasibət bildirən zərflər, şübhə bildirən zərflər, 
hüdud bildirən zərflər. (səh. 207-213). 

Bu kitabdan təxminən on il sonra akademiyanın buraxdığı digər 
qramatika kitabında zərflərin mənaca dörd növü verilmişdir. Tərzi-hərəkət, 
kəmiyyət, zaman, yer zərfləri. 6. səh.231.  

Elm nəşriyyatının buraxdığı “Müasir Azərbaycan dili”ndə bu dörd 
növdən əlavə, səbəb zərfi adı ilə zərfin beşinci məna növü verilmişdir və 
səbəb zərflərinə dəhşətdən, qorxudan, sevincdən, aclıqdan və s. kimi sözlər 
misal olaraq göstərilmişdir. 7. səh. 408. 

G. Abdullayeva “Müasir Azərbaycan dili” kitabında yazır ki, zərflər 
hərəkət və əlaməti müxtəlif baxımdan izah edir ki, bu da onun müxtəlif məna 
növlərinin yaranmasına səbəb olur. G. Abdullayevaya görə zərfin aşağıdakı 
məna növləri vardır: tərz zərfləri, zaman zərfləri, yer zərfləri, miqdar zərfləri. 
8. səh. 88.  

Q. S. Kazımov özünün morfologiya kitabında Azərbaycan dilində 
zərfin mənaca dörd növünün olduğunu göstərir. 1) tərzi-hərəkət zərfi, 2) 
zaman zərfi, 3) yer zərfi, 4) miqdar zərfi. Müəllif məlumat üçün qeyd edir ki, 
bəzi vəsaitlərdə səbəb zərfləri haqqında məlumat verilir, lakin səbəb zərfləri 
dilimizdə hələ təşəkkül tapa bilməyib. 9. səh.319. 
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Q. Kazımova görə bir sıra sözlər cümlədə daha şox -dan; -dən; şəkilçisi 
vasitəsilə səbəb mənası qazana bilir. Məsələn: qorxudan, susuzluqdan, 
istidən, heyrətdən və s. Məsələn: Qorxudan arvadın boğazı qurumuşdu. 
Müəllifin fikrincə bunlar söz köklərinin mənasından irəli gələn bir haldır və 
dilimizdə səbəb zərfləri hələ formalaşmayıb. Sonra müəllif qeyd edir ki, -
dan; -dən; şəkilçisinin zərfin başqa növlərini (tərz, zaman və s.) 
düzəltməsindən güman etmək olar ki, bu tipli sözlər zərf kimi təşəkkül tapma 
istiqamətində inkişafdadır. 9. Səh.336.  

Dilçi alim M. Hüseynzadə özünün “Müasir Azərbaycan dili” kitabında 
zərfin mənaca dörd növü olduğunu yazır. 1) tərzi-hərəkət zərfi, 2) zaman 
zərfi, 3) yer zərfi, 4) kəmiyyət zərfi. Müəllif əlavə olaraq qeyd edir ki, “Sadə 
təzi-hərəkət zərfləri öz forma və məzmunlarına görə sadə sifətlərdən 
fərqlənmir. Odur ki, belə sözləri sifət-zərf adlandirmaq da olar. Bu sözlər 
əşyaya aid olduqları zaman sifət, iş-hərəkətə aid olduqda zərf hesab olunur.”  

Müəllif sifət-zərf deyəndə yalniz bir sadə sözdən ibarət olan və heç bir 
sözdüzəldici şəkilçisi olmayan tərzi-hərəkət zərflərini nəzərdə tutur. 
Məsələn: tez, düz, cəld, tək, dik, ağır, yavaş, sakit, sərt, yaman, bərk, asta, 
aşkar, ac, təkrar, xəlvət, diri, yekə, havayı, salamat, arxayın, məyus, şax, 
əcəb, dürüst, çətin, yaxşı, əla, gözəl, pis və s. Müəllifin sifət-zərf adlandırdığı 
bu sözlər şəkilcə, yəni formaca eynidir, ancaq yerinə yetirdiyi funksiya 
baxımından fərqlidirlər. Sifət kimi işlənərək ismi təyin edirlər, zərf kimi 
işlənərək hərəkəti və əlaməti bildirirlər.  
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    İ.Babayev 
The Types of Meaning of Adverbs in English and Azerbaijani 

Summary 
 
In this article it is dealt with the types of adverbs according to their 

meaning and the views of different English and Azerbaijani linguists on the 
types of adverb. The types of adverb according to their meaning are 
compared in English and Azerbaijani languages. The thoughts of the 
prominent English writers H. Sweet, G. O. Curme and Russian linguist V. L. 
Kaushanskaya and others on the types of meaning of adverb are investigated. 
The grammar books of the Azerbaijani linguists A. J. Shukurov, Y. Seyidov, 
M. Husseyinzadeh and Q. Kazimov are investigated in order to learn the 
types of adverb according to their meaning in Azerbaijani. Besides this the 
books “The Grammar of the Azerbaijani language” printed in different years 
by the Academy of Sciences of Azerbaijan are analysed in order to learn the 
types of adverb according their meaning.  

   
  И. Бабаев 

Типы значений наречий на английском и азербайджанском языках 
  Резюме 

 
В этой статье рассматриваются типы наречий в зависимости от их 

значения и взглядов разных английских и азербайджанских лингвистов 
на типы наречия. Типы наречия по их значению сравниваются на 
английском и азербайджанском языках. Исследованы мысли известных 
английских писателей Х. Свит, Г. О. Курме и русского лингвиста В. Л. 
Каушанской и других о типах значения наречия. Для изучения типов 
наречия в соответствии с их значением на азербайджанском языке 
изучаются грамматические книги азербайджанских лингвистов А. Дж. 
Шукурова, Ю. Сеидова, М. Гусейнзаде и К. Казимова. Кроме того, 
анализируются книги «Грамматика азербайджанского языка», изданные 
в разные годы Академией наук Азербайджана, для изучения типов 
наречия по их значению. 

 
 
Rəyçi:            Şirməmməd Quliyev 
                    filologiya üzrə fəlsədə doktoru, dosent 
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ПОНЯТИЕ О ТЕРМИНЕ 
 

Açar sözlər:termin, söz, söz birləşməs, i elm və texnika, konsepsiya, 
məzmun, semantik, tərtib xüsusiyyət  
Ключевые слова: термин, словосочетание, значение, наука и техника, 
понятие, содержание, семантика,, образование, характеристика. 
Key words: term, word-group, meaning, science and technics, conception, 
content, semantic, formation, characteristic. 
 

Термины – это слова или словосочетания, которые имеют спе-
циальное, строго определенное значение в той или иной области науки 
и технике. Они точно выражают понятия, процессы и названия вещей, 
присущие какой- либо отрасли производства. Для того чтобы 
правильно определить выражаемые термином понятия, нужно знать ту 
область науки и техники, к которой относится данная терминология. 
Любой термин следует рассматривать не как обособленную смысловую 
единицу, вне всякой связи с окружающими его словами и контекстом в 
целом, а как слово, за которым закреплено определенное техническое 
значение, но которое может изменить свое содержание в зависимости 
от той отрасли, в которой оно употреблено в данном конкретном 
случае. Для термина характерна соотнесенность с точно определенным 
понятием, стремление к однозначности. Это приводит к тому, что 
целый ряд терминов приобретает своего рода независимость от контекста 
и, следовательно, может переводиться с помощью лексического эквива-
лента.  

Однако это не означает,  что термин совершенно не зависит от кон-
текста. Речь идет лишь о том, что терминологическое значение слова 
обычно не изменяется, но выявляется в контексте. Для правильного пони-
мания и перевода терминов необходимо также знать морфологическое 
строение терминов, семантические особенности, отличающие их от 
общеупотребительных слов, основные типы терминов-словосочетаний, 
их структурные особенности и специфику употребления. Это позволит 
добиться исчерпывающего понимания содержания понятий, выра-
жаемых терминами, и облегчит работу с соответствующими термино-
логическими словарями.  
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 Термин должен по возможности быть кратким и точным. Под 
точностью термина понимается его способность правильно 
ориентировать, иными словами, буквальное 

значение составляющих его компонентов должно соответствовать 
смысловому содержанию. 

 МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРМИНОВ  
 Все термины по своему строению делятся на:  
1. Простые – circuit цепь, feeder – фидер; 
2. Сложные – flywheel маховик, clock-work часовой механизм; 
3. Термины-словосочетания – trip coil отключающая катушка, 

earth fault замыкание на землю, circuit breaker выключатель, автомат. 
 ТЕРМИНЫ – СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
 
  Состоящих из несколько компонентов. 
 В научно-технической терминологии встречается большое ко-

личество терминов. 
 Многокомпонентные термины могут представлять собой: 
А) словосочетания, в которых смысловая связь между компо-

нентами выражена путем примыкания. Например load governor регуля-
тор мощности, brake landing посадка с торможением;      В) 
словосочетания, компоненты которых оформлены грамматически (с 
помощью предлога или наличия окончаний). Например: rate of exchange 
валютный курс, braking with rocket торможение при помощи ракетного 
двигателя. 

 В смысловом отношении термины-словосочетания являются 
цельными лексическими единицами. 

Термины-словосочетания подразделяются на 3 типа. 
К первому типу относятся термины словосочетания, оба ком-

понента которых являются словами специального словаря. Они самос-
тоятельны и могут употребляться вне данного словосочетания, сохра-
няя присущее каждому из них в отдельности значение, например: brake 
тормоз, gear привод, шестерня и др.  

Однако термин-словосочетание, состоящий из этих компонентов, 
приобретает новое значение, обладающее известной смысловой самос-
тоятельностью, например: 

Break gear  тормозное оборудование 
Cantilever beam  консольная балка 
Electric motor двигатель, приводимый в действие электричеством   
Resistance coupling  связь через сопротивление 
Ionic rectifier  ионный выпрямитель 
Tripping arm  рычаг расцепления 
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Характерным для терминов-словосочетаний первого типа явл-
яется возможность их расчленения и выделения составляющих компо-
нентов – самостоятельных терминов. 

Ко второму типу относятся термины-словосочетания, в которых, 
как правило, только один из компонентов является техническим терми-
ном, а второй относится к словам общеупотребительной лексики. 
Компонентами этого типа могут быть либо два существительных, либо 
прилагательное и существительное. Этот способ образования научно-
технических терминов более продуктивен, чем первый, где оба компо-
нента являются самостоятельными терминами, например: 

Back coupling  обратная связь 
Square signal  прямоугольный сигнал  
Variable capacitor  переменный конденсатор 
Air accumulator   резервуар сжатого воздуха 
Первый компонент, как видно из примеров употребляется в соем 

обычном значении. 
 Вторым компонентом может быть термин, употребляемый в 

нескольких областях науки, например: 
Slide valve  золотник (теплотех.) 
Controlling valve  клапан для впуска газа (ав.)  
Control valve   управляющая лампа (рад.) 
 Exhaust valve  выпускной клапан (гидротех., теплотех.) 
Safety switch аварийный выключатель (эл.) 
Locked switch  закрытая стрелка (ж.-д.) 
Change-over switch  переключатель (эл.) 
Change-tune switch ручка настройки (рад.) 
 Ко второму типу относятся также термины, в которых первый 

компонент (прилагательное) имеет специальное, специфическое для той 
или иной области науки или ряда связанных между собой наук значение, 
например: 

Vitreous electricity  «стеклянное» электричество 
Resinous electricity  «резиновое» или «смоляное» электричество 
Первый компонент указывает на то вещество, при трении о которое 

возникает данное электричество.       
Ко второму типу относятся и такие термины-словосочетания, второй 

компонент которых употребляется в основном значении, но в сочетании 
с первым компонентом является термином с самостоятельным, специ-
фическим для определенной области техники значением, например: 

Electric eye   фотоэлемент   
Atmospheric disturbances  атмосферные помехи 
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Характерным свойством терминов-словосочетаний второго типа 
является то, что их второй компонент, т.е. существительное может 
принимать на себя значение всего сочетания и выступать в данном 
контексте как самостоятельный термин, например: 

Current  вместо  electric current 
Charge вместо  electric charge 
Tube  вместо thermionic tube 
Иногда встречается обратное явление, и тогда первый компонент 

(прилагательное) приобретает характерные черты существительного: 
может употребляться в единственном или множественном числе и с 
артиклем, например: 

The electrical discharge which radiates an atmospheric, где an atmos-
pheric употребляется вместо аtmospheric disturbance.  

К третьему типу относятся термины-словосочетания, оба ком-
понента которых представляют собой слова общеупотребительной 
лексики, и только сщчетание этих слов является термином. Такой 
способ образования научно-технических терминов не является про-
дуктивным. 
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Ukleyn Diana Yurievna 
Undistandig the term  

 
Summary 

 
  Terms are words and word-groups which have special and strictly 

definite meaning in any field of science and technics. They express precisely 
conceptions, processes and names of things, appropriating some branch of 
production. 

Any term should be considered not as dangling semantic unit but the 
word is taken up a definite technical meaning, but it may change its content 
depending on such branch in which it is used in certain specific case 

For accurate understanding and translation of terms it is necessary to 
know morphological formation of terms, semantic characteristic 
distinguishing them from words used in common currency, main types of 
word-group terms, their structural features and specific application.  

The term should be concise and precise as possible.   
  

Ukleyn Diana Yuriyevna 
Termin anlayışı 

 
Xülüsə 

 
 Terminlər – eım və texniki sahələrdə özünün xüsusi mənası olan söz 

və söz birləşmələridir. Onlar müəyyən bir istehsalata aid fikir, proses və 
əşyaların adlarını dəqiq ifadə edir. İstənilən termin ayrı bir fikir vahidi deyil, 
müəyyən texniki mənası olan söz kimi baxılır. Lakin aid olduğu sahəyə görə 
mənaca dəyişə bilir. 

 Terminlərin mənasının və tərcüməsinin düzgün başa düşülməsi üçün 
onların morfoloji quruluşunu, tematik xüsusiyyətini digər ümumişlək 
sözlərdən ayırmaq və terminoloji sözbirləşmələrinin, onların struktur 
quruluşlarının xüsusiyyətlərini, işlənmə spesifikasını bilmək vacibdir.  

Terminlər mümkün dərəcədə qısa və dəqiq olmalıdır. 
   
 
Rəyçi:         Rəhimə Məmmədova  
             filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Açar sözlər: Tərcümə, dil, xarici, ixtisas, mətn, lüğət, söz, müəllim, tələbə, 
cümlə, xarici 
Key words :Translation, language,  foreign,  speciality, text,  dictionary,  
word, teacher, student,  sentence 
Ключевые слова :Перевод,  язык,  педагог,  иностранный,  текст,  
словарь,  слово, студент, предложение,  специальность 

 
В процессе обучения иностранному языку студенты должны 

научиться свободно овладевать текстами по специальности. Обычно 
студенты находятся на той стадии владения языком,  когда главное 
значение приобретает их самостоятельная работа. Перед преподава-
телем, таким образом,  стоит задача не только определить и удо-
влетворить запросы слушателей, дать им новый материал,  требующий 
объяснения,  но и систематически руководить их самостоятельной 
работой над языком. Очень много зависит от тщательного и глубоко 
продуманного планирования преподавателем аудиторной и самос-
тоятельной работы студентов. Необходимо учитывать характер текста,  
его грамматические формы и лексику,  анализ и работу над их усвое-
нием, методику работы над текстом (различные формы чтения и пере-
вод ). План должен предусматривать постепенный рост объема текста,  
увелечение его трудности, а также повторение пройденного. Все 
трудности,  встречающиеся как в общих,  так и в индивидуальных текс-
тах,  учитываются преподавателем, который подготавливает дополни-
тельный материал в виде отдельных примеров,  взятых из ориги-
нальной литературы. Этот материал предназначен,  во- первых,  для 
повторения закрепления в памяти слушателей того,  что уже встречалось,  
и,  во- вторых,  - для объяснения новых лексических явлений,  предста-
вляющих трудности для усвоения. Необходимость использовать допол-
нительный материал диктуется и тем,  что при сравнительно ограничен-
ном количестве часов проработанные студентами тексты не могут дать 
всего того языкового материала,  который требует разъяснения пре-
подавателя. 

 Так как правильное чтение облегчает понимание текста, то мы 
придаем этому аспекту обучения большое значение. На технике чтения 
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мы останавливаемся в начале обучения,  а в дальнейшем лишь следим 
за выполнением наших указаний,  затрачивая на это минимум времени. 
Очень важно прочитывать отдельные предложения вслух.Это помогает 
лучше понять их,  выделить в них знаменательные и служебные слова,  
выявить синтаксические связи,  обуславливающие логическое членение 
предложения. Для лучшего понимания содержания отдельных 
предложений и текста в целом большое значение имеет перечитывание 
предложения,  а затем и всего текста после перевода и его анализа. 
Развитию правильных навыков способствует систиматическое чтение 
текста преподавателем (с выделением синтаксических групп в 
предложениях ). Такое чтение может проводиться как на новом,  так и на 
подготовленном дома материале. Оно приобретает особое значение,  если 
обнаруживается ошибка,  допущенная студентом из-за неправильного 
понимания связей в предложении. Перечитывание одного и того же 
предложения постепенно раскрывает содержание мысли, выраженной в 
данном предложении.  Основным средством проверки понимания текста в 
наших условиях является перевод. Сам процесс перевода состоит из двух 
этапов,  последовательно и неразрывно связанных между собой : это 
осознание содержания читаемого и его выражения в форме законченной 
мысли. Особенную борьбу приходится вести как с буквальным, « 
дословным «, так и со « свободным « переводом. При переводе текста по 
специальности могут быть оправданы только самые незначительные 
отклонения от грамматически точного перевода,  так как научный текст 
требует совершенно точной передачи мысли,  причем студент должен 
настолько хорошо знать язык, чтобы правильно объяснить и обосновать 
прилагаемые им отклонения Чтению трудного текста и его переводу в 
аудитории,  как правило,  сопутствует анализ,  при котором выявляются 
грамматические формы,  представляющие трудность для понимания,  
обращается внимание на закономерности этих явлений в изучаемом 
языке и на их соответствия в русском. При анализе текста мы обычно 
идем от формы к содержанию,  причем анализ формы служит критерием 
правильности понимания содержания,  а умение проанализировать текст 
говорит о сознательном отношении к языковым фактам. Грамматический 
анализ текста следует вести от конкретной формы,  представленной в 
тексте,  к общим рассуждениям о данной грамматической категории.-
Восстановив в памяти учащихся ее общие признаки,  мы возвращаемся  
к анализируемой нами форме данной конструкции и устанавливаем,  
каким из общих признаков она обладает. Определение грамматической 
формы служит основанием для правильного перевода  

 Грамматический анализ непосредственно ведет нас к проверке 
правильности перевода, к объяснению того,  почему мы предлагаем 
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именно такой перевод. Этот анализ может предшествовать переводу 
или следовать за ним. И первом случае он дается учащимся как 
самостоятельная работа над текстом. В аудитории он применяется при 
переводе не подготовленного трудного текста и при чтении, когда 
преподаватель показывает какое – нибудь новое языковое явление. 
Анализ,  следующий за переводом,  имеет значение для контроля 
правильности понимания прочитанного.Для точного перевода предложе-
ния важна не только грамматическая форма,  но и лексический контекст, в 
котором она употребляется.Особенно ярко это выступает при анализе 
многозначных конструкций, смысл которых не может быть понят без 
анализа использованной в них лексики. Например, в английском языке 
инфинитив в функции определения при определяемых,  выраженных 
отвлеченными существительными,  типа:  the attempt to measure, the 
tendency to slide down, liability of a part to resist,  когда значение инфи-
нитива не связано с каким –либо временным или модальным значением 
: или инфинитив,  приобретающий модальный оттенок в конструкции с 
определяемым существительным конкретного содержания, например,  
the college to exist, the material to be used,  the road to be built ; или см. 
значение союза во временных и причинно – временных придаточных 
типа :  the internal resistance increases as the atom forced  close together, 
где значение  “ as “  < по мере того, как > вытекает из указания в 
данном предложении на нарастание или развитие действия. Наша 
задача научить студентов свободно читать литературу по 
специальности. Это и определяет объем лексики,  включающей 
специальную терминологию и фразеологию, характерную для научного 
текста вообще и в частности для текста по данной узкой специальности. 
Очень важно показать,  как знание форм словообразования может быть 
использовано для обогащения лексического запаса студента.Материал по 
словообразованию может быть подкреплен упражнением в переводе 
словарных гнезд или однотипных образований : в английском языке это 
образование прилагательных с разными суффиксами - respect – ive, - ful,  - 
able, c одним суффиксом - able (readable, eatable, measurable,  reliable,  
undoubtable ) и т.п. или разных частей речи с одинаковыми суффиксами, 
например - ing или - ly  (hunting, surprising, regarding, monthly, evidently, 
widely и т.п. ).Пополнение словарного запаса достигается анализом часто 
встречающихся в научных текстах многозначных слов, нередко уже 
знакомых служебных слов, которые должны быть усвоены студентами в 
полном объеме. Довольно обширным материалом для пополнения 
словарного запаса могут быть специальные термины, включающие 
интернациональные корни.При работе над лексикой большое внимание 
уделяется фразеологии в широком смысле этого слова,  как свободным 
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фразеологическим сочетаниям,  допускающим синтаксическое членение, 
типа английским - render useful, meet a requirement, attach importance (to ), 
undergo an examination,  так и неразложимым сочетаниям самого 
разнообразного характера,  типа английских-take place, call in question,  
make up one’s mind; must needs, as a matter of course, to the effect that и т. п. 
Все более трудные служебные слова,  многие наречия  (например, 
approximately, eventually ),  фразеологические сочетания, глаголы,  
связанные с постоянно сопутствующими им предлогами,  и т. п. 
записываются студентами в алфавитные словарики,  постепенно 
становящиеся для них очень ценными справочниками. Преподаватель 
каждой группы имеет свой список слов,  позволяющий ему следить за тем,  
что уже было пройдено,  что надо повторить и что еще следует ввести  
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   İrada Manafova 
 

Analysis of texts on speciality in details 
 

Summary 
 
This article deals with the methodological aspects of understanding  

texts on speciality  in both native language and English.  It is spoken about 
the task.Which stands before the teachers of foreign languages not only to 
define.   

Satisfy the students’ needs and give them new material demanding 
explanations. Systematically guide their independent work at language and 
texts. In the article the history and theoretical issues of translation. So, 
language communication from materialized understanding of text.  It’s 
replacement process from one language to another language material stuff. 
Also, attention was paid to the problems of the language. 

This process and their role in the development of translation activity. 
The plan should provide for a gradual increase in the volume of the text, the 
increase in its difficulty, and the repetition of the past. All difficulties 
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encountered in both general and individual texts are taken into account by 
the teacher, who prepares additional material in the form of individual 
examples taken from the original literature. 

 
  Iradə Manafova 

İxttisas üzrə mətnlərin analizi 
 

Xülasə 
 

 Məqalədə ixtisas üzrə həm ana,  həm  də ingilis dillərində  mətnlərin 
metodoloji aspektlərin  mənimsəməsindən  bəhs olunur. Xarici dil müəllim-
lərinin üzərinə düşən əsas məsələ budur. Tələbələrin  ehtiyacını təmin və 
qane etmək. 

Onlara yeni material vermək. Sistematik olaraq onların dil və mətnlər 
üzərində müstəqil işini nəzarət  etməkdir. Məqalədə tərcümənin yaranma-
sının tarixi tədqiq olunmuşdur.Dil əlaqələr prosesində adın bir dildən 
diqərinə tərcuməsini etmək.  

Bu proses iki dil materialı üzrə getmişdir.Həmcinin dilin müxtəlif 
problemlərinə fikir verilmişdir. Bu proses tərcumə işinin inkişafında böyük 
rol oynayır. 

Plan mətn həcminin tədricən artması, onun çətinlik artırılması, və keç-
miş təkrar təmin etməlidir. Həm ümumi və fərdi mətnləri rast bütün çətinlik-
lər orijinal ədəbiyyat götürülmüş fərdi nümunələri şəklində əlavə material 
hazırlayır müəllim tərəfindən nəzərə alınır. 

 
 

Rəyçi:          Rəhimə Məmmədova  
                Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Açar sözləri: mədəniyyət, nitq, problem, professional, ünsiyyət, elm, aspekt, 
axtarış, mexanizm, proses 
Ключевые слова: культура, речь, проблема, профессионализм, об-
щение, наука, аспект, исследование, механизм, процесс 
Key words: culture, speech, problem, professional, communication, science, 
aspect, research, mechanism, prosses 
 

Цель реферата - рассмотреть взаимодействие понятий «культура 
речи». 

Задачи реферата: 
- проанализировать процесс общения как механизм взаимодейс-

твия людей; 
- рассмотреть понятие «культура речи», «профессионализм»; 
- охарактеризовать проблемы культуры речи, возникающие в 

профессиональной и деловой речи. 
Методологическую основу работы составляют исследования про-

цесса формирования речевой культуры; лингвистические и методи-
ческие исследования по проблеме функциональной стилистики; психо-
лого-педагогическая литература, связанная с проблемами речевого эти-
кета. 

Для решения целей и задач реферата использовался метод изу-
чения и анализа научно - и учебно-методической литературы по проб-
леме исследования. 

1. Общение как механизм взаимодействия людей 
Без общения не может существовать ни отдельный человек, ни 

человеческое общество как целое. Общение для человека - это его сре-
да обитания. Без общения невозможно формирование личности человека, 
его воспитание, интеллектуальное развитие, приспособление к жизни. Об-
щение необходимо людям как в процессе совместной трудовой деятель-
ности, так и для поддержания межличностных отношений, отдыха, эмо-
циональной разгрузки, интеллектуального и художественного творчества. 

Общение представляет собой процесс взаимодействия личностей и 
социальных групп, в котором происходит обмен деятельностью, инфор-
мацией, опытом, навыками и результатами деятельности. 

В процессе общения: 
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- передается и усваивается социальный опыт; 
- происходит изменение структуры и сущности взаимодейст-

вующих субъектов; 
- формируется разнообразие человеческих индивидуальностей; 
- происходит социализация личности. 
Общение существует не только в силу общественной необхо-

димости, но и личной необходимости индивидов друг для друга. В 
общении индивид получает не только рациональную информацию, 
формирует способы мыслительной деятельности, но и посредством 
подражания и заимствования, сопереживания и идентификации 
усваивает человеческие эмоции, настроения, формы поведения. В 
результате общения достигается необходимая организация и единство 
действий индивидов, входящих в группу, осуществляется рациональ-
ное, эмоциональное и волевое взаимодействие индивидов, формируется 
общность чувств, мыслей и взглядов, достигается взаимопонимание и 
согласованность действий, характеризующие коллективную деятельность. 
Так как общение представляет собой довольно сложный и многогранный 
процесс, его изучением занимаются представители разных наук - 
философы, социологи, культурологи, психологи и лингвисты. 

Философы изучают место общения в жизни человека и общества, 
роль общения в развитии человека. 

Социологи исследуют формы общения внутри различных социаль-
ных групп и между группами, различия в типах общения, вызванные 
социальными причинами. 

Психологи рассматривают как форму деятельности и поведения 
человека, рассматривают индивидуальные психотипические особеннос-
ти общения, а также место общения в структуре индивидуального 
сознания. 

Культурологи устанавливают взаимосвязи между типами культур 
и формами общения. 

Лингвисты исследуют языковую и речевую природу социального 
и межличностного общения. 

2. Понятие культуры речи 
Культура речи - часть общей культуры человека. По тому, как 

человек говорит или пишет, можно судить об уровне его духовного 
развития, его внутренней культуры. Владение человеком культурой 
речи является не только показателем высокого уровня интеллек-
туального и духовного развития, но и своеобразным показателем 
профессиональной пригодности для людей самых различных профес-
сий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, 
работников радио и телевидения, журналистов, менеджеров и т. д. 
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Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности 
связан с людьми, организует и направляет их работу, учит, воспи-
тывает, ведет деловые переговоры, оказывает людям различные услуги. 

Что же подразумевает понятие «культура речи»? 
1. Культура речи - это раздел филологической науки, изучающий 

речевую жизнь общества в определенную эпоху и устанавливающий на 
научной основе правила пользования языком как основным средством 
общения людей, орудием формирования и выражения мыслей. Иными 
словами, словосочетания «культура речи» в этом значении - это учение 
о совокупности и системе коммуникативных качеств речи. 

2. Культура речи - это какие-то ее признаки и свойства, совокупность 
и системы которых говорят о ее коммуникативном совершенстве. 

3. Культура речи - это совокупность навыков и знаний человека, 
обеспечивающих целесообразное и незатрудненное применение языка в 
целях общения, «владение нормами устного и письменного литературного 
языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамма-
тики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства 
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и 
содержанием речи». Первое значение словосочетания «культура речи» 
определяет предмет изучения определенной отрасли филологии. Второе 
и третье значение определяют культуру речи как совокупность и систему 
ее нормативных коммуникативных качеств, знание и овладение которыми 
является целью изучения этой дисциплины студентами. В этом смысле 
«культура речи» тождественно понятию «культурная речь», «хорошая 
речь».Исследователи выделяют три аспекта культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Первый, важнейший аспект - норматив-
ный. Языковая норма - это центральное понятие культуры речи. Культура 
речи, прежде всего, предполагает соблюдение норм литературного языка, 
которые воспринимаются его носителями, говорящими или пишущими, в 
качестве «идеала», образца. Норма является главным регулятором ре-
чевого поведения людей. Однако это необходимый, но недостаточный 
регулятор, потому что одного соблюдения предписаний нормы не хватает 
для того, чтобы устная или письменная речь оказалась вполне хорошей, т. 
е. удовлетворяла все потребности коммуникации. Можно привести 
большое количество самых разнообразных по содержанию текстов, 
безупречных с точки зрения литературных норм, но не достигающих 
цели. Обеспечивается это тем, что норма регулирует в большей мере 
чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не затрагивая 
важнейших отношений речи к действительности, обществу, сознанию, 
поведению людей. Поэтому вторым важным качеством культуры речи 
является коммуникативная целесообразность - это умение находить, в 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 117

языковой системе для выражения конкретного содержания в каждой 
реальной ситуации речевого общения адекватную языковую форму. 
Выбор необходимых для данной цели и в данной ситуации языковых 
средств - основа коммуникативного аспекта речи. С коммуникативной 
целесообразностью тесно связан и третий - этический аспект культуры 
речи. Коммуникативная целесообразность как критерий культуры речи 
касается как формы выражения мысли, так и ее содержания. Этический 
аспект куль туры речи предписывает знание и применение правил 
языкового поведения в конкретных ситуациях таким образом, чтобы не 
унизить достоинства участников общения. Этические нормы общения 
предусматривают соблюдение речевого этикета. Речевой этикет 
представляет собой систему средств и способов выражения отношения 
общающихся друг к другу. Речевой этикет включает речевые формулы 
приветствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, 
обращения на «ты» и «вы», выбор полного или сокращенного имени, 
формулы обращения и т. д. Этический компонент культуры речи 
накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения и 
другие формы оскорбляющие достоинство участников общения или 
окружающих людей. Все вышеизложенное позволяет принять 
предложенное Е. Н. Ширяевым определение культуры речи: «Культура 
речи -- это такой выбор и организация языковых средств, которые в 
определенной ситуации общения при соблюдении современных 
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший 
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач». 
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     S.İmanova  
Culture of speech 

Summary 
 
Without speech can not be existed detached person or human society. 

Speech for man is his means dweller. It is impossible to form personality 
without speech.A high level of speech culture is an inalienable feature of a 
cultural person. To perfect speech is the task of each of us. To do this, you 
need to follow your speech, to avoid mistakes in pronunciation. Use of word 
forms in the construction of the sentence. It is necessary to constantly enrich 
your vocabulary. Learn to feel your interlocutor, be able to select the most 
appropriate milking of each word and formation.  

Ability to follow the accuracy, consistency and expressiveness of 
speech. Ability to determine the goal and understand the situation of 
communication. And most importantly the ability to take into account the 
social and individual traits of the person’s interlocutor. 

 
S.İmanova 

Nitqin mədəniyyəti 
Xülasə 

 
Ünsiyyətsiz hec bir cəmiyyət və insan mövcud ola bilməz. Ünsiyyət 

insanın yaşayış tərzidir. İnsanın şəxsiyyətin in formalaşması ünsüyyətsiz 
mümkün deyil. Nitq mədəniyyətinin yüksək səviyyədə olması insanın 
ayrılmaz xüsusiyyətidir. Nitqi inkişaf etdirmək hər birimizin borcudur. Bunu 
etmək üçün hər birimiz cümlə quruluşuna fikir etməliyik, ki tələffüzdə 
sözlərin və cümlənin quruluşunda səhv etməyək. 

Belə ki, daim söz bazamızı zənginləşdirməliyik. Həmsöhbət etdiyimiz 
insanı hiss etməli və hər bir hallarda uyğun söz tapmalı və istifadə etməliyik. 
Dəqiqliyi, məntiqi və ifadəli nitqi nəzarət etməyi bacarmalıyıq.Nitqin məq-
sədini bilməli və anlaşmagı bacarmalıyıq.Və ən əsasi həmsöhbət sosial və 
fərdi özəlliklərini etmək qabiliyyətidir 

 
 

Rəyçi :                    Rəhimə Məmmədova 
                       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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KÖKSÖZ YUVALARI VƏ VERBAL ZONA 
 

Açar sözlər: kök və şəkilçi, düzəltmə sözlər, morfemlər, leksik məna 
Ключевые слова: корень и суффикс, производные слова, морфемы, 
лексическое значение  
Key words: root and suffix, derivative words, morphemes, lexical meaning 

  
 Köksöz yuvalarının semantik-funksional, struktur inkişafının nəzəri 

problemlərindən danışarkən verbal zona xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
 Müasir Azərbaycan ədəbi dilində morfoloji yolla söz yaradıcılığı son 

dərəcə mürəkkəb bir proses olduğu üçün çox müxtəlif formaları vardır. 
Morfoloji yolla sözlər, əsasən, sözdüzəldici şəkilçilərin vasitəsilə yaradilir. 

 "İt/üt" şəkilçisi qədim türk dilində bu gün müasir azərbaycan dilində 
olduğundan daha məhsuldar olmuşdur. Əgər bu gün bu şəkilçi dilimizdə 
yalnız feldən ad düzəltməyə xidmət edirsə, DLT - ün dilində bu şəkilçi həm 
də addan fel düzəltməyə xidmət edir. Məsələn, DLT-də işlənən "öküt"(öyüt) 
sözününün kökü "öy" dür. Bu gün bu söz qədim dilimizdə də düzəltmədir. 
Lakin sonra V.Aslanov DLT-dəki "bulit" sözünü göstərir. Bu sözün kökü 
alimin fikrincə "bul" sözüdür. "Bul" sözü də "bulanmaq", "tutqunlaşdırmaq" 
mənasında işlənir.(Aslanov.V Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər III. 
2012. səh.12). Bu gün Azərbaycan dilində bu söz sadə sayılır. Digər bir söz 
olan "Ümüd" sözü də bu gün sadə olsa da qədim dildə düzəltmə söz kimi 
təqdim olunub. Yəqin ki, bu sözün kökü "ummaq" felidir (Aslanov.V 
Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər III. 2012. səh.93).DLT-dəki 
"qarğış və alqış" sözləri də qədim türk dillərində düzəltmə sözlər kimi 
təqdim olunur. Maraqlıdır ki, bu gün müasir dilimizdə bu sözlərin biri 
"qarğış" sözü düzəltmə söz kimi işlənir və kök "qarğı(maq)" feli bu gün də 
dildə öz müstəqilliyini qoruyub saxlamışdır. "Alqış" sözü isə qədim 
dilimizdə düzəltmə söz olsa da bugünkü ana dilimizdə kök və şəkilçiyə 
parçalanmayan sadə söz kimi işlənir. Əslində bu sözün kökü "alqa" feli 
olmuşdur ki, qədim dildə "alqışlamaq" mənasında işlənsə də bu gün 
dilimizdə bu fel yoxdur. Ona görə də bu gün müasir Azərbaycan dilində 
"alqış" sadə söz kimi, "qarğış" isə düzəltmə söz kimi verilir (Aslanov.V 
Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər III. 2012. səh.96). DLT-də işlənən 
"eniş" və "yoxuş" sözləri də maraqlı sözlərdəndir. Bu sözlər abidədə 
düzəltmə sözlər kimi qeydiyyata alınıb. Bu gün müasir Azərbaycan dilində 
"eniş" düzəltmə söz kimi işlənir: en + iş. Lakin "yoxuş" sözü bu gün kök və 
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şəkilçiyə ayrılmır. Lakin DLT-də "yoquş" sözü bu gün düzəltmə sözdür və 
sözün kökü "yoq"(yüksəlmək, ucalmaq, qaldırmaq, artırmaq) mənaları verir. 
V.Aslanov "yüksək, yüksəl, yuxarı" sözlərinin də kökündə, bünövrəsində 
"yoq" sözünün dayandığını söyləyir. Bu sözlərdəki "sək, səl, ğ/ arı" 
hissəcikləri şəkilçilərdir. DLT- də düzəltmə söz kimi işlənən "ayıq" sözünün 
kökü olan "ay" sözü qədimdə "ayıltmaq, özünə gəlmək" mənaları vermişdir. 
Bu gün "ayıq" sözü sadədir.S.Cəfərov da Azərbaycan dilində leksik yolla söz 
yaradıcılığından danışarkən dilimizdəki düzəltmə sözlərin köklərinin 
müstəqil məfhum ifadə edə bilmək gücünü itirərək sadə sözə çevrilmə 
prosesindən bəhs etmişdir (Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı II cild. Bakı, 
2013, səh. 97). Alim bu sözləri misal kimi göstərərərk, onların bu gün kök və 
şəkilçiyə ayrila bilmədiyini qeyd etmişdir: qovğa, dalamaq, qapamaq, qızar-
maq, gizləmək, qaymaq, parlamaq, dartmaq, qayış və s. Bu sözlərin kökləri 
olan "qov, dal,  giz, qay, qap, par, dar " oz müstəqil mənalarını itiriblər. Bu 
gün onların kökünün hansı mənada işləndiyini yalnız diaxronik tədqiqatlar 
nəticəsində ayırd edə bilərik.Müasir Azərbaycan ədəbi dili motfoloji yolla söz 
yaratmaq üçün çox geniş imkanlara malikdir. Hazırda yeni sözlər yaratmaq 
üçün yüzdən artıq şəkilçidən istifadə olunur. Bunlardan təxminən qırxı isim 
düzəldən şəkilçilərdir. Milli mənsubiyyətinizdən və məhsuldarlıq dərəcə-
sindən asılı olmayaraq bütün şəkilçilər poeziya dilində yeni sözün törə-
məsində az və ya çox dərəcədə iştirak edir. Bədii təfəkkürü hərəkətə 
gətirməkdə müxtəlif səciyyəli morfoloji əlamətlər spesifik işlənmə tezliyi qa-
zanır. Mənali ifadə tərzi meydana gətirir, mükəmməl bədii lövhələr canlan-
dirir. Ənənəvi sözyaratma modelinə uyğun olub - olmamasından asılı olma-
yaraq kök və şəkilçi morfemlərinin vəhdəti sayəsində poetik nitq mühiti 
müəyyənləşir. Neologizmin fəaliyyət sferası poetik mənaların spesifik xü-
susiyyətlərini aşkarlayır, bədii nitq mühiti yaratmağa yol açır. 

  Məna rəngarəngliyinə görə və işlənmə tezliyinə görə - çı, - çi, - çu, - 
çü şəkilçiləri üslubi cəhətdən digər şəkilçi morfemlərdən fəaldır. Bu şəkilçi-
lərin poetik ovqat yaratma əlamətləri həm ədəbi dil normalarının dairəsində 
çıxış edir, həm də normaya müdaxilə məqamları bədii fənd səciyyəsi qa-
zanır. 

 Sözçü (boşboğaz)  Sözün olmayanda, sözçü olanda,  
  Qələmin dərinə işləyə bilmir 
 (Araz M. Seçilmiş əsərləri, Bakı,  Azərnəşr, 1986, s.20) 
 Hünərçi (hünərvər)  Hünər meydanında şəhid ol bu gün,  

Sabah dastanların hünərçisi ol. 
Zəfərçi (qalib) Yalçın zəfərlərin zəfərçisi ol. 

 ( Zəka R.X. Axıb gedən günlərimiz, Bakı, Gənclik, 1984, səh.25)  
  Gerçək (həqiqət) Gerçəkçilər aranılsın, bilinsin 
 ( Zəka R.X. Axıb gedən günlərimiz, Bakı, Gənclik, 1984, səh.81)  
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  Şəriklik bildirən substantiv isimlər əmələ gətirilməsində iştirak edən -
daş - dəş şəkilçisi yeni söz formalaşdırmada özünəməxsus rezonans doğurur 
və eyni qəlibdə yaranan sözlər ustalıqla bədii məqsədə yönəldilir. Bu 
şəkilçinin yaratdığı leksik vahidlər ədəbi dilimizdə məhdud kəmiyyətdə 
mövcuddur. Onların kəmiyyət artımı poeziya dilimizdə baş verdi. 
Neologizmlər bədii nitq mühitinin söz və məna sistemini zənginləşdirdi. 
Xalq dilinin şeirə hopmuş ahəngində fərdi nitq ünsürləri yeni laylar üstündə 
kökləndi. Şeir dilində novatorluğun bu cəhəti aşağıdakı misallardan 
göründüyü kimi, sözün estetik əmsalının böyüdülməsi məqsədinə tabe oldu. 
Yeni sözlər şeir dilində xüsusi emosionallıq doğuran bədii mühit yaradır: 

 yurddaş, əsrdaş - Nəsillər biləcək bu yurddaşları 
  Bütün əsrlərin əsrdaşları. 
 addaş - Atamın varlıqda addaşı vardı 
( Zəka R.X. Axıb gedən günlərimiz, Bakı, Gənclik, 1984, səh.20, 25)  
 famildaş - famildaşım İbrahimov ayağa dur, dil aç görək 
( Araz M. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Azərnəşr, 1986, səh.407) 
 yaddaş - Bütün gözəllərin yaddaşı olum 
 qandaş - Qandaşını daşladım savaşı mən başladım 
 zordaş -  Rəqiblə zordaş ol, sonra sirdaş ol. 
( Laçınlı A. Gecə yuxusu, Bakı, Yazıçı, 1986, səh.71, 111, 113)  
 könüldaş - Səkkiz yaşına girdi ömrümün könüldaşı  
Sənətkar həssaslığı bədii fikri standartçılıqdan yayındırır. Düzəltmə 

sözləri də vərdiş olunmuş, çeynənmiş dil materiallarından uzaqlaşdırır. 
Ənənəvi üsulla yaranmış sözlərin bir komponentini - istər kök, istərsə də 
şəkilçini dəyişməklə semantik təbəddülatına nail olur. Düzətmə söz mətnin 
ümumi məntiqi - semantik və ritmik axarında oxucunun düşüncəsini hərəkə-
tə gətirməklə bədii qayənin dərin qatlarına nüfuz edir. Mətn məhsuldarlığı ilə 
seçilməyən şəkilçilərin söz yaratma imkanlarını genişləndirir.Şeirdə fərdi söz 
yaradıcılığı, okkarionalizmlərin ifadəlilik imkanlarını əyaniləşdirir, üslubi - 
poetik, estetik, məntiqi - fəlsəfi düşüncə sferasında özünü biruzə verir. 
Sözyaratma gedişində ədəbi və linqvistik normalara müdaxilə məqamları 
yaranır. Ənənəvi normalar "pozulur", lakin yaradıcılıq prizmasında qüsurlu 
görünmür. Fərdi söz yaradıcılığı öz mayasını xalq dilinin potensialindan 
götürüb improvizasiyalara meydan verir. Ağır üslubi çəkiyə malik olan 
sözlər şeir dilinin leksik sisteminə daxil olur. Şeir mətni yeni söz yaradıcılığı 
üçün ən münbit zəmindir. Lakin mətn mühiti nə qədər önəmli olsa da, dilin 
öz potensialı əsasdır. Bircə fakta diqqət yetirək: 

  Dalğaları marıtladı düşüklər,  
  Pələng üçün tələ qurdu pişiklər,  
  Qana qaçdı bu ətbaşlar şişiklər 
(Aslan M. Bilməcədir bildiyimiz bu dünya. Bakı, Yazıçı, 1990, səh.9) 
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 Şişik sözünün qafiyə mövqeyində yaranması digər qafiyələrlə               
(düşüklər, pişiklər) yaxından səslənmə keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu söz 
"şişmək"felindən düzəltmədir. İsım (şişin ucu), sifət (şiş, üz), fel (şimşək) 
kimi omonim olan "şiş" sözü sifət kimi "şişik" sözü ilə eyni mənalıdır. Lakin 
şairin fərdi hazırcavablığı, tezfəhmliyi və nitq mühitinin tələbi "şiş" sifətinin 
yox, feildən düzəltdiyi "şişik" sözünün işlənməsini təbii hesab edir. Deməli, 
bu sözyaratma prosesində dilin öz potensiali bünövrədir. Fikrin ifadəsi öz 
qəlibinə görə ümumxalq dilinin sözyaratma üsuluna uyğundur.  

 Bildiyimiz kimi, türk dillərinin ilkin dövrlərində təkhecalı sözlər 
mövcud olmuşdur.Türk dillərində sözün tərkibinin inkişafında bəzi 
istiqamətlər qeydə alınmışdır. Bunlardan birincisi və ən əhəmiyyətlisi 
təkhecalı sözlərin azalması, iki və üç hecalı sözlərin artmasıdır. Türk 
dillərinin ən qədim dövrlərindən başlayan və bu günə qədər sürən bu proses 
indiyə qədər davam etməkdədir. Yazlı abidələrin meydana gəldiyi ilk 
dövrlərdən (VII - VIII əsrlərdən) indiyə qədər türk dillərində tək hecalı 
sözlərin qarşılığının coxhecalı sözlərə verilməsi daha geniş yayılmışdır.  

 "Türk dillərini araşdırarkən qarşınıza zaman - zaman elə sözlər çıxır 
ki, bunları türk dilində quruluşça hansı sözlərə aid etmək lazım gəldiyi 
bilinmir. Belə ki, qarşılaşdığımız sözlərdə şəkilçi, qrammatik şəkilçi olduğu 
halda, bu şəkilçi o sözün tərkibində vaxtı ilə leksik şəkilçi kimi istifadə 
edilmişdir"( Korkmaz Z. Türkcede eklerin kullanış şekilleri ve ek 
kalıplaşması olayları, Ankara 1969, səh.1). Tarixən düzəltmə söz olub bu 
gün sadə söz kimi görünən bu cür sözlər asemantikləşmə adlı bir prosesin 
məhsullarıdır. Asemantikləşmə - qədim sözlərin və digər dil vahidlərinin bir 
qisminin dilin sonrakı inkişaf mərhələlərində suverenliyini itirməsi, qalıq 
şəklində digər sözlərdə izini qoruyub hifz etməsi hadisəsidir. Bu hadisə 
nəticəsində qədim söz kökləri digər sözlərlə, xüsusilə, leksik və qrammatik 
şəkilçilərlə birləşərək, kök və şəkilçiyə parçalanmayan sözlərə dönür. Digər 
bir nümunəyə diqqət yetirək. Z.Qorxmazın, T.Banquoğlunun, M.Erginin 
əsərlərində "bıcaq" sözü düzəltmə söz kimi verilmişdir. "Bicak" sözündəki - 
ağ hissəciyini yuxarıda adları çəkilən müəlliflər sözdüzəldici şəkilçisi kimi 
təqdim edirlər.Azərbaycan dilində sadə sözlər kimi görünən bu cür düzəltmə 
sözlər haqqında məşhur professor Tofiq Hacıyev yazır: "Kitabi-Dədə 
Qorqudun dilində və XVII əsrə qədər "bulmaq və qonmaq" felləri kök və 
şəkilçiyə ayrılmışdır"(Hacıyev T.Türk dillərində sözün morfoloji inkişafı. 
"Türk dillərinin leksik - morfoloji quruluşu" (Elmi əsərlərin tematik 
məcmuəsi).Bakı, 1981, səh.18). Lakin bu gün "bulmaq" feli Azərbaycan dili 
üçün arxaikdir. Bu gün türkiyə türkcəsi "bulmaq" felini qoruyub saxlamışdır. 
Türkiyə türkcəsində "bulmaq" sözü kök və şəkilçiyə ayrılır. 

  Lakin bu dediklərimiz bizə əsas vermir deyək ki, mənasını itirən hər 
bir söz şəkilçiyə dönür. Məsələn: "ulduz" sözünün 2-ci qismini nə söz, nə də 
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şəkilçi adlandırmaq olmaz. Əgər "ulduz/yulduz " sözündə ilk hecanın 
semantik mənası olsaydı, "diz/duz" hissəciyini şəkilçi adlandırmaq olardı. 
Düzdür etimoloji istiqamətdən - yul/-yıl - sözləri qədim dövrlərdə müstəqil 
söz kimi işlənmişdir. Uyğur - Özbək abidəsi olan "Məhəbbətnamə"də, 
M.Kaşğarinin "Divan"ında bu sözə "məşəl, işıq, parıltı" mənalarında rast 
gəlinir. "Kökün mənası qalsa da, əgər sözdə leksik mənadan məhrum nə 
barsa hamısını şəkilçi adlandırmaq olmaz. Söz mənasını itirir və ya səs 
dəyişməsinə uğrayır, bir başqa vəziyyətə düşür. Lakin bu hal onun 
şəkilçiləşməsi anlamına gəlmir"(Hacıyev T. Türk dillərində sözün morfoloji 
inkişafı. "Türk dillərinin leksik - morfoloji quruluşu". Elmi əsərlərin tematik 
məcmuəsi. Bakı, 1981 səh.18). 
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   Malahat Samadova 

   
Word roots and verbal zone in Azerbaijani and other Turkish languages 

Summary 
 
 The article deals with verbal zone that occupies a special place in the 

semantic –functional  and structural development of word roots. 
The author draws attention to the examples taken from azerbaijani and 

other turkish languages. Lots of suffixes are compared due to their 
definitions and usage frequencies by the author.  

The great attention has been given to the changes occured in the 
vocabulary of the language over a long time. According to the author some 
words lost their sovereignty in the next stages of development. Disappearing 
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of some verbs or gaining new meaning has been shown as a result of 
language natural development. 

The author analyzes different approaches to this matter and compares 
them. 

 
Малахат Самедова 

Словообразовательные гнезда и вербальная зона на 
азербайджанском и других тюркских языках 

 
Резюме 

 

Данная статья посвящена рассмотрению вербальной зоны, которая 
занимает особое место в развитии словообразовательных гнезд. Автор 
привлекает внимание к примерам из азербайджанского и других тюркс-
ких языков. 

В статье сравниваются многие окончания по их частоте употреб-
ления и смысловому значению. Большое внимание придается измене-
ниям в словарной композиции языка. 
Некоторые слова теряют свою самостоятельность на очередном этапе 
развития.  
     Автор показывает, что в результате естественного развития языка 
некоторые слова приобретают новые значения или исчезают совсем. 
Автор анализирует и сравнивает различные подходы к этой проблеме.  
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XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq frazeologiya dilçiliyin xüsusi 

maraq dairəsinə daxil olan elm sahəsi hesab edilir. Frazeologiya bugün də 
aktuallığını saxlamaqdadır.  

Frazeologiya nəzəriyyəsi frazeoloji fikrin tarixini əks etdirir. Qeyd 
etməliyik ki, frazeoloji fikrin tarixi rus dilçisi V. V. Vinoqradovdan əvvəl 
formalaşmağa başlayıb və hələ də inkişaf etməkdədir. Qeyd etdiyimiz kimi, 
frazeologiya sahəsində hətta bu gün də bir çox məsələ öz həllini 
tapmamışdır. Bunun əsas səbəbi isə frazeologiya adı altında birləşən dil 
faktlarının mürəkkəbliyi və fərqliliyidir. Dil vahidləri əksər hallarda vahid 
meyara uyğun gəlmir. Ən asan yol bunların hamısını frazeoloji vahid elan 
etməkdir. Bir qədər çətin yol isə müəyyən dərəcədə ciddi meyar tapıb 
bunların yalnız bir qismini frazeologiyaya aid etmək, digərlərinə isə başqa 
bir ad vermək olardı. Dilçilər elə bu yolu da əsas tutub frazeologiyada geniş 
və dar yanaşmanı fərqləndirməyə başladılar. Lakin bu zaman “hansı tərəf nə 
dərəcədə haqlıdır?” sualı meydana çıxır. Artıq bu sual bu gün də dilçiləri 
düşündürür. Əslində məsələnin bu cür qoyuluşu frazeologiyaya xüsusi bir 
aydınlıq gətirmədi. Hər iki yanaşmanın nümayəndələrindən hər biri öz 
materialını birləşdirmək üçün meyarlar axtarmaqda çətinlik çəkir.  

Frazeoloji vahid adlanan konstruksiyalar empirik baxımdan nitq 
axınında çox asanlıqla müəyyən olunur, seçilir və diqqəti cəlb edir. Nitqin 
adresatı, həqiqi frazeoloji vahidlə rastlaşanda, müəyyən dərəcədə şoka məruz 
qalır. Bu şok deyimin yüksək kommunikativ effekti ilə bağlıdır. Xarici dildə 
isə həmin şok anlaşılmazlıqla bağlıdır. Deyimi təşkil edən işarələr bəllidir, 
lakin leksik kompleksin mənası qaranlıq qalır. Belə hallarda biz başa 
düşürük ki, bütövün mənası onu təşkil edən işarələrin cəminə bərabər deyil. 
Burada iki hal mümkündür. Birinci halda bütövü təşkil edən leksik işarələrin 
etimoloji mənaları həmin bütövün qlobal mənasını işıqlandırır, bu iki 
semantik quruluş arasında əlaqə mövcuddur, deməli, qlobal mənanın 
motivasiyası var. İkinci halda isə bütövün mənası onu təşkil edən leksik 
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işarələrin mənası ilə heç cürə əlaqələnmir. Deməli, bu cür komplekslər sırf 
şərti işarə səciyyəsinə malikdir. Əslində bu iki hal təbii dillərə xas olan dərin 
onomasioloji prosesin əksidir. İşarələr yarananda onlar müəyyən dərəcədə 
motivasiyaya malik olurlar, işləndikcə isə daxili forma pozulur, etimoloji 
məna unudulur (1).  

Frazeoloji vahidin növlərindən hesab edilən bəzi ingilis atalar sözü və 
məsəllərində ictimai bərabərsizlik, siniflər arasındakı əksliklər, varlı-yoxsul, 
aclıq-toxluq məsələsi aydın surətdə əks olunur və həmin atalar sözlərini, 
yaxud idiomları təşkil edən sözlərin də bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin olub 
olması, yaxud olmaması diqqətdən yayınmır. Məsələn: 

Hunger will break through a stonewall – Aclıq adamı hər şeyə vadar 
edər.  

Bu atalar sözünün başqa bir variantı da var: 
Hunger breaks stone walls – Ac qılınca çapar; Ac özünü oda vurar. 
Iniquity is the cause of all troubles – Biri yetər, biri baxar, onda 

qiyamət qopar.  
Need knows no law – Ehtiyac heç bir qanun tanımır; Ac qurd balasını 

da yeyər. 
Hunger is the best relish (or sauce) – Aclıqdan darı çörəyi halvadan 

şirin olar (9). 
A.İ.Fyodorov atalar sözlərinnin nitqdə işlənməsi ilə əlaqədar yazır: 

“Atalar sözləri bütöv mənaya malik olub struktur etibarı ilə cümlə kimi təşkil 
olunub və cümlə sistemindən təkcə strukturca yox, həm də mənaca fərqlidir. 
Atalar sözləri mənaca ikiplanlıdır; bir tərəfdən o həqiqi mənanı daşıyır, digər 
tərəfdən məcazi məna, sözlərin mənasına uyğun olmayan fiqurativ məna 
daşıyır” (2, s. 57). Məsələn,  

As you sow you will mow – Nə əkərsən, onu da biçərsən.  
Truth is always bitter – Həqiqət həmişə acı olur. 
Set a beggar on horseback and he will ride to the devil – Donuzu 

masanın arxasına oturt, o ayaqlarını masanın üstünə qoyar.  
Atalar sözləri ingilis dili tədqiqatçıları tərəfindən müxtəlif cür 

adlandırılmışdır. N.N.Amosova bunlara “predikativ quruluşlu frazeoloji 
vahidlər” (3, s.135), A.V.Kunin “predikativ frazeologizmlər” adını vermişdir 
(4, s.29). Bununla birlikdə o, belə konstruksiyaları ikinci bir terminlə – 
“kommunikativ frazeoloji vahidlər” termini altında birləşdirmişdir (5, s.240).  

Frazeologiya termininin əsasında olan fraza kökü deyimin qeyri-
adiliyinə işarədir. Yəni bu və ya digər söz birləşməsi adi konstruksiya deyil, 
qeyri-adi, yəni leksik komponentlərin mənalarının cəmi olmayan deyimdir. 
Onlar bu cür kütləvi şüurda sabitləşir və eyni formada, eyni mənada və eyni 
funksiyada nitq prosesində işlədilir. Frazem göstərilən mühüm üç parametr 
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üzrə nitqdə dəyişmirsə, deməli, nitq vahidi deyil, dil vahididir, onlar sadəcə 
olaraq nitqdə işlənir, nitqdə yaranmır. 

Azərbaycan dilindəki söyləm termini fraza terminini müvəffəqiyyətlə 
əvəz edə bilər, çünki eyni məntiqə tabedir. Söyləm (deyim) sözü “dəqiqlik”, 
“yaddaşlarda qalmaq”, “adətən deyilmək”, “ekspressiya” kimi semləri, məna 
elementlərini əhatə edir. Ə.Orucov bu məsələdən bəhs edərkən yazır: 
“Frazeologiya anlayışı olduqca genişdir; buraya yalnız mənası 
komponentlərinin mənasından asılı olmayan parçalanmaz leksik birləşmələr 
deyil, başqa sabit birləşmələr: atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər, qanadlı 
sözlər, peşə ifadələri və s. də daxildir” (8, s.24).  

Frazeoloji birləşmələrin digər növü olan idiomlar başqa bir dilə 
tərcümə edilmir. Əgər idiomları başqa bir dilə kəlmə-kəlmə tərcümə etsək, o 
halda onlarda ifadə olunan məna təhrif edilər, qəribə, gülünc səslənər. 
İdiomlardan fərqli olaraq elə atalar sözləri var ki, onlar həm məna, həm 
obraz, həm də leksik tərkib etibarilə həm ingilis, həm Azərbaycan dilində 
demək olar ki, tam eyniyyət təşkil edirlər. Məsələn,  

You must reap what you have sown. – Nə əkərsən, onu da biçərsən. 
No flying from the fate – Taledən qaçmaq olmaz.  

Frazeoloji vahidlərin fərqləndirilməsində deduktiv və rasional yol da 
əhəmiyyət daşıyır. Bu zaman dil sisteminin əsas qanunları nəzərə alınır. 
Frazeoloji vahidlər danışıqda müşahidə olunan və kommunikativ baxımdan 
yüksək effektə malik olan ekspressiv bölgülər kimi deyil, dilin ümumi 
inkişaf qanunlarının məntiqi nəticəsi kimi yaranan konstruksiyalar kimi təhlil 
olunur. Yəni birinci halda nitqdən çıxış ediriksə, ikinci halda dil əsas 
götürülür.  

 Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə də frazeologiya sahəsində maraqlı 
elmi işlər yazılmışdır. Tədqiqatçılardan Ə.Hacıyeva, N.Vəliyeva və 
digərlərinin adlarını çəkmək olar.  

Xarici dilin tədrisi zamanı vacibdir ki, dilin frazeologiyasına xüsisi 
diqqət yetirilsin. Bir  nümunə verək:  

Məlumdur ki, frazeologiyanın bir növü olan idiomlar başqa bir dilə 
tərcümə edilmir. Əgər idiomları başqa bir dilə kəlmə-kəlmə tərcümə etsək, o 
halda onlarda ifadə olunan məna təhrif edilər, qəribə, gülünc səslənər. 
İdiomlardan fərqli olaraq elə atalar sözləri var ki, onlar həm məna, həm 
obraz, həm də leksik tərkib etibarilə həm ingilis, həm Azərbaycan dilində 
demək olar ki, tam eyniyyət təşkil edirlər. Məsələn,  

We can live without our friends, but not without our neighbours.- 
Dostsuz yaşamaq olar, qonşusuz yox. 

To be a scientist is easy, but to be a man is difficult – Alim olmaq 
asandır,  

adam olmaq çətin. 
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 Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise 
– Tez yatan və tez duran insanda – can sağlığı, dövlət və ağıl olar. 

 (9, s.103). 
Danışıqda anlaşılmazlıq olmasın deyə xarici dilin leksikasının 

öyrədilməsi zamanı bu kimi idiom və idiomatik birləşmələri tələbələrə 
öyrədilməsi vacib olmalııdr.  

Nümunədən də gördüyümüz kimi, frazeologiya termininin əsasında 
olan fraza kökü deyimin dəqiqləşməsinə xidmət edir. Yəni bu və ya digər 
söz birləşməsi adi konstruksiya deyil, qeyri-adi, yəni leksik komponentlərin 
mənalarının cəmi eyni olmayan deyim hesab edilir. Frazeoloji birləşmələr bu 
yolla fərdlərin şüurunda sabitləşir və eyni formada, eyni mənada və eyni 
funksiyada danışıq prosesində işlədilir.  

1978-ci ildə “Elm” nəşriyyatında işıq üzü görən “Müasir Azərbaycan 
dili” kitabının birinci cildində qeyd olunur ki, hər bir dilin leksik sistemində 
elə söz birləşmələri var ki, mənaları onları təşkil edən sözlərin mənalarından 
ibarət deyil. Onlar tamamilə yeni bir məna kəsb edir. Əslində isə,  heç bir 
dilin leksik sistemində söz birləşməsi ola bilməz, leksik sistem leksik 
vahidlərdən ibarətdir. Bu ənənənin nəticəsi kimi, frazeoloji vahidlər dilin 
leksik sisteminə daxil edilir və dərsliklərdə leksika bölməsində təhlil olunur.  
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The actuality of phrazeological units 

Summary 
 

The article investigates the actuality of phrazeological units and the 
types of phrazeological units such as proverbs and idioms. Firstly, the 
history of phrazeology has been investigated. The division between the types 
of phrazeology such as proverbs and idioms has been touched upon as well. 
Special attention has been paid to the usage of idiomas and proverbs while 
teaching the foreign language. It is stressed that the usage of phrazeological 
units in auditorium is needed to be taken into consideration. As there exist 
some differences between the components of the phrazeological units the 
foreign language learners should pay attention to the real meaning of the 
phrazeological units in speech and writing. The examples cover the essence 
of the article. A lot of reliable linguistic sources have been used in the 
article.  

Г.Алиева 
 

Актуальность фразеологических единиц 
Резюме 

 
Единиц статья исследует актуальность фразеологических единиц 

и видов фразеологических единиц например, идиомы и пословицы. Во-
первых была исследована история фразеологии. Разделение между 
типами фразеологии такими пословицы и идиомы также были затронуты. 
Особое внимание было уделено использованию идиом и пословиц во 
время преподавания иностранного языка. Автор подчеркнул, что исполь-
зование фразеологичеких единиц в аудитории необходимо принимать во 
внимание. Поскольку существуют некоторые различия между ком-
понентами фразеологических единиц изучающих иностранный язык 
следует обратить внимание на реальный смысл фразеологических еди-
ниц в речи и письме. Примеры охватывают суть статьи. В статье были 
использованы много надежных лингвистических источников. 

 
Rəyçi:                     İradə Nuriyeva 
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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ENHANCING STUDENTS’ SPEAKING SKILLS 
 

Açar sözlər: şifahi ünsiyyət, şifahi nitq vərdişləri, metodlar, həvəsləndirmə, 
inam, yaxşılaşdırma. 
Key words: oral communication, speaking skills, methods, motivation, 
confidence, enhancing. 
Ключевые слова: устное общение, навыки устной речи, методы, 
мотивация, вера, улучшение.  
 

Speaking is one of the most important skills to be developed and 
enhanced as means of effective communication. In a short period of time 
English displaced other languages and became the leading means of 
communication worldwide. Its domination continues to extend. The modern 
world of media, mass communication, and Internet demands a good know-
ledge of English, especially of spoken English. Every person wishing to get 
the benefits of modern education, research, science, trade, etc., knows that it 
is impossible without a working knowledge of the English language and 
good communication skills. A person without oral communication skills will 
suffer in this era of competition and may find it difficult to achieve a higher 
position. speaking is one of the four major skills necessary for effective 
communication in any language, speaking skills should be developed along 
with the other skills, so that these integrated skills will enhance the students' 
ability to communicate. Effective communication by means of speaking 
usually creates a number of benefits for both speakers and business 
organizations. In general, for students it is essential to understand spoken 
utterances and give appropriate answers. Communicative competence, the 
ability and readiness to communicate (speaking and listening compre-
hension) is thus formed. To achieve this, students should be given integrated 
tasks which help them develop both skills. The aim of this article is to define 
the strengths and weaknesses of speaking skills of today's students and to 
demonstrate the possibilities of enhancement of the speaking skills of 
students learning English.English has already become the language of 
professional communication in various spheres of life. Most students wish to 
learn to speak English; that is why speaking plays a primary role in teaching 
oral communication. Speaking is considered to be one of the four macro 
skills necessary for effective communication in any language according to 
most research, particularly when speakers are not using their mother tongue. 
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As English is universally used as a means of communication, especially on 
the Internet, English speaking skills should be developed along with the 
other skills so that these integrated skills will enhance communication 
competence. The problem of speaking skills is crucial. A number of 
researchers investigated this field and came to the conclusion about students' 
low level of speaking ability and their inability to speak confidently and 
fluently. One among the many reasons might be the lack of confidence and 
anxiety about making errors. Most university students are not confident in 
their ability to learn to speak. Teachers must overcome their reluctance in 
order to change this situation. As a rule, being willing to communicate is part 
of becoming fluent in a second language, which often is the ultimate goal of 
language learners. Three key concepts: preoccupation, volatility, and 
hesitation form part of the base from which Willingness to communicate in 
the second language is built. Other factors dealing with willingness to 
communicate can be divided into individual differences in the linguistic and 
non-linguistic outcomes of language learning, such as motivation, attitude, 
language learning strategies, language anxiety, and others. We must draw 
attention to the learner's decision to voluntarily speak the language when the 
opportunity arises, even as basic language skills are being acquired. 
Nevertheless, despite the emphasis on communication in modern language 
pedagogy and the well-accepted view that learners require practice in 
speaking in order to learn some language learners habitually choose to 
remain silent. We observe that not enough time is given to various exercises 
and opportunities for the improvement of speaking ability. Students often 
complain of scolding, and discouraging by their teachers for not speaking 
correctly. Although both teachers and students are responsible for the poor 
speaking ability of the latter, the teachers, who have the professional 
knowledge and skills, bear a greater responsibility. Students who study 
English as a foreign language usually have limited opportunities to speak 
English outside the classroom and also limited exposure to English speakers 
or members of the international community. This might be one reason for 
teachers to provide more situations and activities for students to strengthen 
their speaking competence. In addition, there are a number of factors relating 
to speaking skills to be considered for effective English speaking 
performance. Pronunciation, vocabulary, and collocations are singled out as 
important factors to be emphasized in building fluency for students. 
Providing students with a variety of situations and frequent speaking tasks 
plays a significant role in the improvement of students’ fluency. Confidence 
and competence usually reinforce English speaking skills. building up the 
learner’s confidence to eliminate their fear of making errors was a priority 
that a teacher should consider in order to make learners feel comfortable 
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with their language use. Confidence and competence in speaking could be 
developed from appropriate syllabus design, methods of teaching, and 
adequate tasks and materials. Grammatical competence enables speakers to 
use and understand English language structures accurately and unhe-
sitatingly, which contributes to their fluency, which, in turn, develops confi-
dence in communication. In general,  the students’ problems related to 
learning to speak can be divided into four main groups: 

1. Students feel shy speaking English because they are afraid of 
making mistakes. It is usually seen at the initial level as they are afraid of 
being criticized by teachers and other students. 

2. Working in pairs (or groups), students often begin to use their native 
language. 

3. Students don’t have enough information on the topics discussed even 
in their native language. 

4. Students feel a lack of linguistic and verbal resources for solving the 
given task. In that case the teacher should create a friendly atmosphere of 
collaboration so that students will not be afraid of admitting their mistakes 
and will accept criticism.Every teacher chooses a definite set of methods of 
enhancing students' speaking skills. Nowadays it is possible to use traditional 
and modern technologies either separately or in integration. Internet 
communication tools have begun to be used in education, especially in 
English language teaching. New technologies are supplementing traditional 
English teaching methods. Students learn faster and easier than before 
because of the use of technology in schools. If they are trained during their 
school years, they learn language and technology simultaneously. Learning 
English through the Web and using new trends in education in schools and 
colleges make students willing to learn the language. Web-based 
technologies and useful Internet sites provide new possibilities and latest 
trends for teachers and students. English has become easier to learn than ever 
before with the availability of many sources to help people learn in an 
effortless and enjoyable way. Web-based learning is one of the fastest gro-
wing areas in education. It is widely accepted that advances in information 
technology and new developments in pedagogy provide opportunities to 
create well-designed, learner-centered, interactive, affordable, efficient, and 
flexible e-learning environments. For this reason, it could be suggested that 
internet-surfing is an alternative way to study English. Web-based techno-
logies and useful Internet sites provide various new possibilities and latest 
trends for teachers and learners. Today it has become possible to enhance 
speaking skills with the help of tools such as Skype, e-mail, blogs, chats, and 
mobile devices. To build effective communication skills students must learn 
to communicate using digital media and environments to support personal 
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and group learning, share information efficiently and effectively using 
appropriate digital media and environments, communicate thoughts and 
ideas clearly and effectively to different audiences using various media and 
formats. Basic communication skills are at the core of every organization. It 
is crucial that we as teachers help students build this vital set of 21st century 
skills. Everything depends on our ability to be creative and to use modern 
teaching methods. The following is a suggested list of such activities: 
Reading aloud, students give their thoughts on topic assigned by teacher, 
students listen to classmates’ thoughts and respond, oral diary, oral weekly 
report, group presentations on a completed project, oral book report, picture 
description, storytelling, chained storytelling, creating riddles, role play, 
debates, dramatic monologues, radio drama, jazz chants. We can choose any 
methods because all of them help to develop speaking skills. It is possible to 
use them in integration or separately to get positive results. The aim of this 
article is to define strengths and weaknesses of speaking skills of today's 
students and to demonstrate the possibilities of speaking skill enhancement 
of students learning English was achieved as we proved that the integrated 
use of modern techniques may yield positive results and lead to the 
improvement of communicative competence. Learning English by using new 
methods in education and traveling and working abroad makes students 
willing to learn the language. 
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Rəhimə Məmmədova 
Tələbələrin şifahi nitq vərdişlərinin yaxşılaşdırılması 

Xülasə 
 

Bu məqalədə söhbət tələbələrin şifahi nitg vərdişlərinin yaxşılaşdırıl-
masından gedir. Şifahi nitq əsas dil vərdişlərindən biri hesab edilir. Qısa vaxt 
ərzində ingilis dili başqa dilləri sıxışdıraraq, aparıcı ünsiyyət vasitəsinə 
çevrilmişdir. Hər kəs bilir ki, mükəmməl təhsilə malik olmaq, hər hansı bir 
sahədə elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olmaq üçün yaxşı ingilis dili vərdişlərinə 
yiyələnmək lazımdır. Ingilis dili, xüsusilə internetdə universal ünsiyyət 
vasitəsi olduğundan o, başqa nitq vərdişləri ilə birlikdə öyrənilməlidir. 
Tələbələrin şifahi nitq vərdişlərinə yaxşı yiyələnməmələrinin əsas səbəbi 
səhv etməmək üçün onların özlərinə inamsızlığıdır. Bu çatışmamazlığı ara-
dan qaldırmaq üçün müəllimlərin üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. Qeyd 
etmək lazımdır ki, tələbələrin şifahi nitq vərdişlərinin yaxşılaşdırılmasına 
kifayət qədər vaxt ayrılmır. Xarici dillərin tədrisində internet ünsiyyət 
vasitələrinin xüsusi rolu vardır.  

    
  Рахима Мамедова 

Улучшение навыков устной речи у студентов 
Резюме 

 
В этой статье говорится об улучшении устной речи у студентов. 

Устная речь является одной из языковых навыков. За короткое время 
английский язык вытеснив другие языки стал одним из ведущих 
средств коммуникации. Все знают, что для получения хорошего образо-
вания, для проведения научно-исследовательской работы в любой 
области необходимо иметь хорошие навыки английского языка. Так как 
английский язык является одним из универсальных средств комму-
никации, особенно в интернете, этот язык вместе с другими навыками 
общения должен быть хорошо изучен. Одна из основных причин 
недостаточного владения навыками устной речи является их неу-
веренность в себе. Чтобы преодолеть эти недостатки особая ответс-
твенность выпадает на долю преподавателя. Необходимо отметить, что 
для улучшения устной речи студентов выделяется недостаточное коли-
чество часов. При изучении иностранных языков интернет занимает 
особое место.  

 
Rəyçi:                   Sevil Əliyeva 
                  filologiya elmləri namizədi  
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   SAİDƏ QƏMƏRLİ  
  ADNSU, ”Xarici dillər”kafedrası  

  saidaqamarli@mail.ru 
 

LEKSİK MATERİALLARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİNDƏ 
FONETİKANIN ROLU 

   
Açar sözlər: Fonetika, tələffüz, metodika, artikulyasiya, fonem, səs. 
Key word: Phonetics, pronunciation, methodics, articulation, phoneme, 
voice. 
Ключевые слова: Фонетика, произношение, методика, артикуляция, 
фонем, голос. 

   
Dildə fonetikanın çox böyük rolu vardır, çünki müəyyən qaydalara əsa-

sən müxtəlif birləşmələrdə qruplaşaraq, müəyyən fikir, hiss, həyəcan ifadə 
edən sözləri yaradır ki, sözlərsiz heç bir dil ola bilməz.Buna görə də xarici 
dilin öyrənilməsində fonetika üzərində iş böyük əhəmiyyətə malikdir.  

 Fonetikanın izahında dilin linqvistik təbiəti nəzərə alınmalı, düzgün 
tələffüzün spesifikası, metod vı üsulları müəyyən edilməlidir.Sözlərin mə-
nimsənilməsində səslər çıxış nöqtəsi olduğundan, elə metod və üsullar 
seçmək lazımdır ki, onlar idrakın, deməli təfəkkür, nitq, yaddaş, diqqət, 
emosiya kimi psixi proseslərin fəallaşmasına kömək etsin. Bu nöqteyi-
nəzərdən sinifdə tələffüz üzərində iş zamanı evristik müsahibə üsulundan 
istifadə etmək məqsədəuyğundur.Qeyd etmək lazımdır ki, tələffüz üzərində 
iş zamanı şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, bilik səviyyəsi, xarici dildə (ingilis 
dilində) və ana dilində (Azərbaycan dilində) hazırlığı vacib olmasa da, dilin 
orfoqrafik təhlili, eyni zamanda sözün tam anlaşılması üçün zəruri olan 
şərhlər səslərin nitqdə işlədilməsinə aid xarici dilin və ana dilinin oxşar və 
fərqli cəhətlərini aydınlaşdıran izahat və illustrasiyalar çox əhəmiyyətlidir. 

  Səs və hərflərin müqayisəli təhlili ilə əlaqədar verilən iş zamanı 
müəllim, məsələn “man” sözünü izah edərkən soruşa bilər: 

  1.Bu ingilis sözünün səs tərkibi Azərbaycan dilindəki hansı sözə bən-
zəyir? 

  2. “Man” sözünün əvvəlində hansı artikl işlənir? 
  3. [ae] səsini [e] səsilə əvəz etmək mümkündür? 
  4. [ae] səsini daha hansı səslə əvəz etmək mümkündür? 
 Səslərin dəyişdirilməsi ilə sözlərin mənası, xarici dilin fonetiksaı, ana 

dili ilə müqayisə də daxil olmaqla, şagirdlərin ana dilinə tərcümə və sözləri 
izah etmə yolu ilə, xarici dilin öz vasitələrinin köməyi ilə aydınlaşdıra bilər. 
Bu vasitələrə kontekstin sözün tərkibinə görə təhlili, sinonimlər, antonimlər, 
omonimlər, sözün mənasının xarici dildə izahı daxildir. 
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 Səslərin əvəz edilməsi ilə sözlərin mənasının dəyişdirilməsi tələffüz 
üzərində işə nümunə ola bilər.Məsələn, [laed], [led], [laid], [li:d], [leid] və 
s.sözlərində səslərin dəyişdirilməsi ilə yeni məna kəsb etmələrinin 
qanunauyğunluqları haqqında müəllim şagirdlərdə müəyyən təsəvvür 
yaradır. Belə fonetik çalışmalar müəllimin izah etdiyi materiala şagirdlərdə 
maraq oyadır. Bu qaydada aparılan izahat şagirdlərin linqvistik biliklərini 
genişləndirir.Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bunun əməli əhəmiyyəti də 
vardır, çünki bu sözlərin mənasının və orfoqrafiyasının mənimsənilməsinə 
kömək edir. 

 Çox zaman omonimlərin, yəni bir cür səslənən müxtəlif mənalara malik 
olan sözlərin tərcüməsi zamanı bir sıra çətinliklər yaranır. Sözün mənasının 
açılmasında bu və ya digər vasitəni seçərkən müəllim səslər üzərində iş 
üsullarını növbə ilə əvəz etməyə çalışmalıdır, çünki bu şagirdlərin diqqətini 
yeni materiala cəlb edir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ancaq fonetik anlayışlar üzərində iş şagirdlərin 
ortaa məktəbdə, tələbələrin isə ali təhsil müəssisələrində yiyələnməli 
olduqları minimumu əməli şəkilə və dərindən mənimsəmələrinə kömək 
edir.Tələffüz vərdişləri üzərində iş şagird və tələbələri hərf və hərfbirləş-
mələrinin düzgün səsləndirməyə, onların hansı hecada necə tələffüz 
edilmələrini dərindən mənimsəməyə gətirib çıxarır. Belə təlim şagirdlərin dil 
haqqında biliklərini dərinləşdirir, sözləri düzgün tələffüz etmək, oxuduqları 
və yazdıqlarını başa düşmək bacarığını inkişaf etdirir, səslərin bir-birinə 
münasibətini əyani olaraq göstərir, dil hadisələrinə şüurlu münasibətinin 
formalaşmasına kömək edir. 

  Xarici dili təlimində fonetik materialın seçilməsi aktual məsələdir, 
çünki məktəblərdə, qeyri-dil institutlarında xarici dilin öyrənilməsinə 
ayrılmış saatların məhdudluğu dilin səs vasitələrinin bütün zənginliklərini 
mənimsəməyə imkan verir. 

 Fonetikaya nisbətən leksikaya tətbiqən seçmənin vacibliyi əyani olaraq 
daha aydın görünür, lakin dilin başqa aspektləri (xüsusəndə fonetik aspekti) 
uzun müddət seçməyə məruz qalmamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, indi də 
fonetik minimum məsləsinə şübhə edən vardır.Buna görə də həmin problemi 
xarici dil təlimində nisbətən yeni öyrənilmiş və dərin tədqiqata möhtac 
problem hesab etmək olar.Fonetik minimum probleminin həlli prosesində 
qarşıya tədqiqata ehtiyyacı olan üç məsələ çıxır:fonetik minimum anlyaışının 
özü məsələsi; onun tərkib məsələsi; fonetik minimum seçmək məsələsi. 

  Məlum olduğu kimi bütün dillərin səs tərkibi olduqca müxtəlifdir.Aka-
demik A.B.Şerbanın çox dəqiq ifadəsi üzrə tələffüzün tam və natamam üslubu 
onda fərqlənir.Tamamilə təbiidir ki, dil öyrənənlərə bu və ya digər dilin fonetik 
quruluşunun bütün zənginliklərini vermək mümkün deyildir.Bunun üçün uzun 
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illər təhsil və təcrübə lazımdır ki, qeyri-dil təhsil müəsisələrində buna az vaxt 
ayrılmışdır. 

  Dilçi ixtisası verməyən təhsil müəssisələrində xarici dilin tədrisi şəraiti 
təmiz tələffüzə nail olmaq vəzifəsini qarşıya qoymur. Bu təhsil ocaqlarında 
söhbət ancaq “yaxınlaşdırılmış” tələffüzdən gedə bilər.Dilçi ixtisası 
verməyən tədris müəssisələrində bu, tamamilə qanuna uyğundur.Belə ki, bu 
dilin ba.qa aspektlərinin öyrənilməsinə, danışıq bacarığı və vərdişlərinin 
formalaşmasına daha artıq vaxt ayırmağa imkan verir. 

 Tələffüzdə nöqsanların təhlili göstərir ki, onların bəziləri kommuni-
kasiya aktına təsir göstərir, digərləri isə yalnız danışanın nitqinə müəyyən 
akesnt verir, lakin müsahibələrin bir-birini başa düşməsinə təsir göstər-
mir.Akademik Şerba “birirnciləri fonoloji, ikinciləri isə fonetik səhv” 
adlandırır.Bu səhvlər hər bir müəllimə məlum olduğu üçün misal göstərməyə 
ehtiyyac yoxdur.Kommunikasiya aktına təsir göstərməyən tələffüz nöqsan-
ları kobud, xoşa gəlməyən aksent verərsə, digər bir dildə tamamilə yumşaq 
səslənir.Fonetik minimum seçərkən onu nəzərdə tutmaq lazımdır ki, o 
kommunikasiyaya mane olayan və əcnəbi adamın səs qavramasını ciddi surətdə 
kəsən dilin səs vasitələrini özündə birləşdirsin.Bu vəziyyət onunla izah olunur 
ki, ünsiyyət üçün vacib olan və əcnəbi adamın səs qavramasını kəsən material 
subyektiv, öz zövqünə və arzusuna müvafiq olaraq seçilmişdir.Buna görə də 
kommunikasiya aktı üçün lazım olan materialı dilin səs tərkibindən ayrılıb 
çıxarmaq metodikanln çox mühim vəzifəsidir.Ünsiyyət üçün nə lazım olduğu 
məsələsini həll etməkdən ötrü tədqiqatçılar çoxlu tələffüz eksperimentləri 
aparmalıdırlar. 

 Müəllim şagirdlərlə apardığı çalışmalar zamanı nəyi daha çəx işləyib 
cilalamaq lazım gəldiyini möhkəm bilməlidir.Saatların azlığını nəzərə alaraq biz 
fonetik minimumun daha yığcam olmasına çalışmalıyıq.İ.D.Salistra çox haqlı 
olaraq göstərmişdir ki, məktəbin imkanları və ana dilinə müvafiqliyi nəzərə 
almaq lazımdır.lakin ayrı-ayrı dilləri qarşılıqlı tədqiqi göstərmişdir ki, müxtəlif 
dillərdə oxşar fonemlər, oxşar fonetik qanunauyğunluqlar vardır.Məsələn, elə 
səslər vardır ki, həm ingilis, alman dillərinə həm də azərbaycan dilinə 
xarakterikdir. 

 Buradan aydın görünür ki, müxtəlif dillərdə bir-birinə oxşar olan fonemləri 
və fonetik qanunauyğunluqları təkrar öyrətmək vacib deyildir.Məlum olduğu 
kimi leksik və qrammatik minimumlara bir yalnız xüsusi işlənməyə lazım 
olanları daxil edirik.Belə bir yanaşma fonetik minimumu müəyyən etmək üçün 
də lazımdır. 

 Xarici dilin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ana dilinin interferik təsiri 
nəticəsində meydana gələn bütün mənfi faktorları qabaqcadan müəyyən 
etməyə imkan verir. 
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Azərbaycan məktəblərində ingilis dili tələffüzünün tədrisi prosesində 
müəllim milli dilin xüsusiyyətlərini, xarakterik keyfiyyətlərini nəzərə 
almalıdır.Şagirdlərin hər iki dilin səs sistemini başa düşmələri ingilis dilində 
danışıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və ”dili hissetmə”nin yaran-
masından ötrü zəmin hazırlayır. 

 İngilis dili tələffüzü təliminin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, burada 
dərsin məqsədə müvafiq olaraq intensiv, metodik baxımdan düzgün təşkili-
nin və praktik istiqamətdə yönəldilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.Başqa 
dillərdən fərqli olaraq, ingilis dili tələffüzünün təlimində tədrisin başlıca və 
demək olar ki, yeganə vasitəsi dərsdir.Çünki şagirdlər öyrəndikləri dilin 
tələffüzündən ancaq dərs zamanı, dərs prosesində ünsiyyət vasitəsi kimi 
istifadə etmək imkanı tapırlar.İngilis dilinin tələffüzü həm nəzəri həm də 
praktik olaraq ancaq dərs vasitəsilə öyrənilir. 

Şagirdlərin düzgün tələffüzə yiyələnmələrini təşkil etmək üçün onların 
buraxdıqları səhvləri və onların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək vacib-
dir.Tələffüzdə olan səhvlərin aydınlaşdırılması, həm də Azərbaycan məktəb-
lərində ingilis dili tələffüzü təliminin metodik priyomların müəyyənləşdirməyə 
xidmət edir. 

 Mütəxəssislər qeyd edir ki, ingilis dili tələffüzünün öyrənilməsində ən 
böyük çətinlik orasındadır ki, şagirdlər özgə dilin səslərinin ana dilinin fonetik 
sisteminin süzgəcindən keçirirlər.Psixoloqların qeyd etdiyi kimi özgə xalqın di-
linə yiyələnərək transiozisiya və interferensiya baş verə bilər.Transioziya baş 
verdikdə ana dili vərdişləri müsbət mənada xarici dildə tətbiq olunur, ikinci hal-
da isə dilin öyrənilməsinə maneə törədir və interferensiya ilə əlaqədar çətinlik 
meydana gəlir. 

Tələffüz prosesində xarici dilin tələffüz mexanizmi öz əvəzedicisinə 
yaxın olduqda, yaxud onun artikulyasiya elementlərini özündə saxladıqda 
ana dilində olan artikulyasiya vərdişləri yeni öyrənilmiş xarici dil səslərinin 
artikulyasiyasına gətirilir. 
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S.Gamarly 
Role of phonetics in studying lexical materials 

 
Summary 

 
The work on phonetics for learning foreign language has great signifi-

cant. From this point of view the article deals with yhe role of phonetic con-
cepts on the mastering of lexical material.  

During the pronunciation some difficulties crop with phonetics. Informa-
tion about defining problem of pronunciation mistakes is given in the article.  

The importance of connection between lexicology and phonetics stands 
explained if we remmember that a word is an association of a given group of 
sounds with a given meaning.  

Selection of phonetic material in foreign language teaching is a matter 
of urgency, because the limited time spent in studying foreign languages at 
schools, non-linguistic institutions allows to master all the richness of the 
language's voice. 

      С.Гямярли 
Роль фонетики в изучении лексических материалов 

 
Резюме 

 
В изучении иностранного языка фонетика имеет очень важную 

роль. По этой причине в данной статье рассматривается фонетическое 
значение усвоения лексического материала. Во время произношения 
выявляются ряд трудностей, связанных с фонетикой. В статье инфор-
мируется о фонетических и технических ошибках. Важность связи меж-
ду лексикологией и фонетикой объясняется тем, что слово-это связь 
группы звуков, имеющее значение.  

Фонетическая Языковая подготовка также важна при выборе мате-
риала, поскольку неязыковые институты посвящены изучению иност-
ранного языка, чтобы освоить все богатство звука языка, что позволяет 
ограниченные часы. 

 
Rəyçi:            Sevil Əliyeva  
                Filologiya elmləri namizədi  
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MƏTN VƏ DİSKURS İŞARƏLƏR SİSTEMİ KİMİ 
  

Açar sözlər: koherent mətn, diskurs, işarələr sistemi, semiotika, semiosfera. 
Key words: coherent text, discourse, signs system, semiotics, semiosphere 
Ключевые слова: когерентный текст, дискурс, система знаков, 
семиотика, семиосфера. 
 

 

Keçən yüzilliyin ortalarından semiolinqvistik araşdırmalar genişləndi 
və semiotikanın tərkib hissəsi kimi praqmatika bir elm kimi yarandı. XX 
yüzilliyin axırları linqvistika elmində diskurs və koqnitiv istiqamətlər 
genişləndi. Dilin cəmiyyətdə yeri, cəmiyyətin idarə olunmasında insan 
amilinin rolu, gerçəkliyin konseptləşməsi kimi problemlər meydana gəldi və 
aktuallıq qazanmağa başladı. 

 Maddi aləmin işarələr vasitəsilə dərk olunması həyata keçirilir.Bu 
xüsusda dilin semiotik sistemi yaranır. Dil semiotik sistem kimi müəyyən 
qanunlarla idarə olunur.  

Mətnin və diskursun formalaşması tamamilə həmin sistemin istifadə 
olunmasına uyğunlaşır. Dilin (semiotik sistem olaraq) qanunları müəyyən 
məntiqə tabedirsə, mətnin əmələ gəlməsi də həmin məntiqə uyğun gəlir. 

Mətn və diskurs fərqli anlayışlardır. Bu terminlər əsasında mahiyyət 
etibarilə sərhədlər mövcuddur.XX yüzilliyin 70-ci illərində bu iki anlayış 
arasında olan diferesial əlamətlər aydınlaşdırıldı (1, Попова Е.С. Текст и 
дискурс: дифференциация.- Молодой ученый. 2014, № 6, с.641-643). 
Güman edildi ki, diskurs “mətn +situasiya” deməkdir, mətn isə uyğun olaraq 
“diskurs minis situasiya” kimi təyin olundu. Linqvistikada bu terminlərə 
münasibətdə mübahisələr vardır. Mübahisəsiz, mətn və diskurs qarışıq 
anlayışlardır. Ona görə qarışıqdır ki, bir tərəfdən mətn və diskurs termin-
anlayışları fərqləndirilir, o biri tərəfdən isə “diskurs- bu mətndir” fikri 
linqvistikada dolaşır. 

Ənənəvi dilçilikddə “mətn” nə olduğu (“nitq əsəri”, “dil materialı”) 
olduğu, insan fəaliyyətinin indivudal (fərdi) nəticəsi olduğu göstərilir. “Nitq 
fəaliyyəti- mətn-dil sistemi-nitq fəaliyyəti- mətn”. 

 Yəni bu o deməkdir ki, mətn nitq fəaliyyətinin məhsuludur, individual 
səciyyəlidir. Mətn yazılı və şifahi formada gerçəkləşir Mətnin başlıca 
xüsusiyyəti bütövlük, əlaqəlilik, inteqrativlik, koherentlik əlamətlərinə sahib 
olmasıdır. Bu əlaqələr mətndə iyerarxik əlaqələrdir.  
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“Diskurs” termini (fr. Discourse, ing. Discourse, lat. discursus-mənası 
nitq, söhbət, danışıq, hərəkət, dövran, dövretmə və s.). Beləliklə, “diskurs” 
terminin definisiya rəngarəngdir. Əsas definisiya bu terminin real dildə 
diskursiv fəaliyyəti ilə xarakterizə oluna bilər. 

Diskurs- bu nitqdir, “yüklənmiş həyatdır” Diskurs mətnlə möhkəm 
biçimdə bağlıdır, ekstralinqvistik, praqmatik, sosiomədəni, psixoloji və digər 
amillərlə şərtlənir. 

Diskurs öz strukturuna görə digər dil vahidlərindən fərqlənir. Diskurs 
tamın funksional vasitələrin əhatə edir, nisbi olaraq dili bütöv yaxud hissə 
şəkilində əks etdirir (yenidən hasil edir). Diskurs əlaqəsi olmayan mətndir. 

Beləliklə, diskursla mətn arasında prinsipal fərqlərin bəziləri belədir: 
Diskurs-praqmatik, mətn isə linqvistik kateqoriyadır. Diskurs proses 

kateqoriyasıdır, mətn isə kateqoriyanın nəticəsidir. Mətn-mücərrəd 
konstruksiya, diskurs isə onun aktuallaşmasıdır. Diskurs ümumi anlayışdır 
və diskurs həmişə mətndən ibarətdir. Beləliklə, səbəb və nəticə əlaqəsindəki 
kimi diskurs və mətndə bir-biri ilə həmin münasibətdədir. Mətnlə diskurs 
arasındakı münasibət “proses-məhsul” əlaqəsi kimidir. Bununla, belə, hər 
mətn elə diskursdur. Mətn və diskurs-bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. 

Semiotkada hər cür sistemli, ardıcıl və mənalı işarələr və ya kom-
munikativ şəkillənmələrlə bərabər, müəyyən bir tədbir, mərasim, rəqs, yuxu, 
oyun və s. kimi fərdi, kütləvi və etnik-milli fəaliyyətlər və ya fenomenlər də 
ayrı-ayrı mətnlər olaraq tərif edilir. Burada müxtəlif əşyalar, görüntülər, səslər, 
geyimlər, rənglər, mənzərələr, faktlar, hadisələr, hərəkətlər, davranışlar və s. 
kimi gündəlik yaşanılan proseslər və tarixi fenomenlər mətnlərin semantik, 
diskursiv və konseptual ifadə etmə işarələri olaraq özünü göstərir. Bizə elə gəlir 
ki, mövzu seçdiyimiz bu dissertasiya işində koherent mətnlər həmin işarələrə 
əsasən öyrəniləcək. “Linqvistikada isə koherent mətn sözlü (verbal) işarələrin 
bütünlüyü və iyerarxikliyi çərçivələrində diskursiv, konseptual-intellektual 
səviyyədə öyrənilir” (1) 

Semiotikanın 3 əsas fəaliyyət növü-sahəsi özünü göstərir: 1) sintaksis-
işarələr arasında daxili münasibət sahəsi; 2) semantik-koqnitiv işarələrlə onların 
adlandırdıqları arasındakı xarici münasibət sahəsi; 3) praqmatika-işarələrlə 
onlardan istifadə edənlər arasındakı münasibət sahəsi. 

İşarə vahid bir hadisədir, amma onun tərəfləri nisbi müstəqillik kəsb 
edir. Həmin nisbilik özünü işarələyənin işarələnəndən asılı olmadan inkişaf 
durumunda büruzə verir. Yəni işarə mütənasib deyil. Bu baxımdan dil 
işarələr sistemidir, işarələrdən ibarətdir, bu cəhətdən işarənin təbiəti sistemin 
təbiətində özünü göstərir. 

C. Pirsin işarə üçlüyü olan simvol, ikona və indeks fərqli, əlaqələnmiş 
göstərənləri və göstərilmişləri səciyyələndirir. Onun fikrincə, işarə hər hansı 
bir şeyi müəyyən edən nəsnədir (şeydir) ki, o, özü aid olduğu obyektə aid 
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olur və təsvir edən öz növbəsində işarəyə çevrilir (2, s.138). Yəni simvollar 
yalnız öz mənalarının konsepsiyası ilə əlaqələnmiş işarələrdir. 

Ferdinant de Sössür “Ümumi dilçilik kursu” kitabında nitq aktını 
nəzərdən keçirərək aydınlaşdırır ki, dil işarəsinin hər iki tərəfi psixi olub, 
beynimizdə asosiativ əlaqə ilə bağlanır. Bu məqamı biz xüsusi qeyd edirik. 
Dil işarəsi əşya ilə onun adını deyil, anlayışla akustik obrazı əlaqələndirir. 
İşarələyəni simvol sözü əks etdirir. Simvolda işarələyənlə işarələnən 
arasındakı təbii əlaqənin üzvləri var (3, s. 144, 148, 408.) 

  İndi bədii mətn filoloji elmdə müəyyən konseptual şərtlər əsasında 
tədqiq edilir. Düşüncənin vahidi olan “konsept təcrübənin insan yaddaşında 
saxlanılan mənaya malik, dərk olunan tipikləşmiş fraqmentlərinin mental 
strukturudur” (4, s.59). Belə şərtlərdən biri mətnə-diskursa işarələr sistemi 
kimi yanaşmaqdır. Bunlar özəl mətnqurucu işarələr adlanır. Bu işarələri 
aşkar etməklə, əsərdə ifadə edilən müəllif gerçəkliyi yaxud reallığı müəy-
yənləşdirilir. Bu işarələri müəyyənləşdirməklə mətnin-diskursun konseptual-
linqvistik xüsusiyyətləri aşkarlanır. Konseptual kontekst semiotik işarələrin 
sayəsində linqvistik baxımdan təhlil olunur. Bununla belə, dil-danışıq vasitələri 
də hər hansı bir mətnin təşkilində, qurulmasında fəal iştirak edir. 

Qeyd edək ki, bütün mətnlər, diskurslar bu və ya başqa şəkildə işarələrin 
hərəkətləri ilə qurulur. Bədii mətnin xüsusi mətnqurucu işarələri isə, əlbəttə, söz 
adamının özünə yaxud konkret bir vəziyyətdə, şəraitdə onun yazdığı əsərə 
xasdır. Həmin işarələr yazıçı-oxucu və ifadə olunan reallığa müəllif münasibəti 
kontekstində praqmatik olaraq müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, semiotik işarələr 
arasındakı formal və məzmunlu bağlantıya görə isə hər cür mətnqurucu işarələr 
sintaktik xüsusiyyətləri ilə tədqiq edilir. 

Bədii mətnlərdə, ümumiyyətlə, aşağıdakı xüsusi mətnqurucu, diskursquru-
cu işarələrdən istifadə olunur: 

1) bədii mətnlərin başlıqları,  
2) ayrı-ayrı cümlələr,  
3) nominativ adlandırılmalı sözlər,  
4) frazeoloji ifadələr (deyimlər),  
5) mürəkkəb sintaktik bütövlər,  
6) anaqramlar,  
7) qısaldılmış nominativ adlandırmalar,  
8) arxaik sözlər və s. 
 Bədii mətnin xüsusi mətnqurucu işarələri: 
1) müxtəlif fabulalar,  
2) paralel süjet xətləri,  
3) presuppozisiyalar (qabaqcadan görmələr),  
4) hissi baş vermələr 
5) mifoloji xarakter daşıyan kəlmələr. 
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 Dil-nitq vahidlərindən xüsusi mətnqurucu işarələr kimi istifadə edilə 
bilir. Bədii mətnlərin xüsusi mətnqurucu işarələri anlayışı müasir informatika 
yaxud informasiya texnologiyaları epoxası elmşünaslığında bir linqvistik 
qavram olaraq XX yüzilin son rüblərindən etibarən yer almaqdadır. 

 Məlumdur ki, hər bir bilik sahəsinin, incəsənətin müxtəlif sahələrinin, o 
cümlədən bədii ədəbiyyatın hər birinin spesifik işarələr sistemi mövcuddur. 
Semiotikada hər cür sistemli, ardıcıl və mənalı işarələr XIX yüzilin axırlarından 
başlayraq sintaktik, semantik və praqmatik istiqamətlərdə tədqiq edilir (5) 

Mətndə semiotik işarələrin sintaktik istiqamətdə öyrənilməsi. Həmin isti-
qamətdə mətnin nitq zəncirindəki və ümumiyyətlə, zaman ardıcıllığındakı 
işarələrin arasındakı əlaqə müəyyən edilir. 

Mətndə semiotik işarələrin semantik istiqamətdə öyrənilməsi. Bu istiqa-
mətdə mətndə təsvir olunan əşyanın mənası və işarə daşıyıcılarının arasındakı 
əlaqə müəyyənləşdirilir. 

Mətndə semiotik işarələrin praqmatik istiqamətdə öyrənilməsi. Həmin 
istiqamətdə işarə ilə ondan istifadə edənlərin arasındakı əlaqə müəyyənləş-
dirilir (6, s.441- 683.) 

Bəllidir ki, hər bir bədii söz ustalarının spesifik və əsərlərində təzahür 
olunan bir dərketmə dünyası və bununla əlaqədar orlaraq ifadə etdiyi konkret 
bir müəllif gerçəkliyi mövcuddur. Həmin dərketmə dünyası və müəllifə xas 
olan dərketmə və fikir, niyyət reallığı onun istifadə etdiyi bədii dil və xüsusi 
mətnqurucu, diskursqurucu işarələrin hərəkətləri ilə inikas olunur. Müəllif 
mətnquran, diskursquran zaman ayrı-ayrı dil vahidlərindən (fonem, morfem, 
leksem, frazem, sintaktik vahid və s.) elə belə istifadə etmir. O, öz yazıçı 
gerçəkliyini ifadə etməkdən ötrü milli dilə və mentalitetə xas olan semiotik 
məzmunlu və özünün şəkilləndirdiyi ən müxtəlif mətnqurucu işarələrdən 
istifadə edir və bədii mətni onlar vasitəsilə yaradır. Fərqli dil işarələri, ədəbi 
və konseptual xarakterli xüsusi mətnqurucu işarələrin semantik və funksional 
parametrlərinin bir-birinin üzərinə düşməsi isə bədii mətnin müvəffəqiyyətli 
ola bilməsini şərtləndirir. 

Diskursda kommunikasiyanın baş tutması üçün forma ilə mənanın 
ayrılmaz əlaqəsi olmalıdır. Diskursun poetik və fəlsəfi növləri formanın 
mənadan qaçması ilə xarakterizə olunur. Nəticədə isə bu diskurslar yozum tələb 
edirlər, bunların yuxarı səviyyədə hermenevtik analizə ehtiyacı hiss edilir. 

Mətn ümumi sintaktik sistemdə müstəqil quruluş təşkil edir. Bu quruluşu 
cümlələr birliyi və bunlar arasında mövcud olan əlaqə və münasibətlər yaradır. 
Əlbəttə, mətndə əlaqə aparıcıdır. Əlaqəli mətn bitmiş fikri ifadə etmək 
gücünə malikdir. 

“Mətn” termininin bir sinonim vahidi “diskurs” sözüdür. Dünya dillə-
rində diskursun statusu müxtəlif cür müəyyənləşdirilmişdir. “Diskursun 
cümlədə yalnız əlaqələndirmə mənası mövcuddur» (2), “diskurs cümlədən 
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böyük dil vahididir”(7), “Diskurs” dedikdə bir-birinə bağlı olan iki və daha 
çox cümlə nəzərə alınır”(8, s.69) 

Qeyd edək ki, mətn linqvistik tədqiqatların da obyektidir. Mətn 
mürəkkəb və çoxtərəfli hadisədir, onun ontoloji və funksional vasitələri 
vardır. “Mətnin əsas əlamətlərindən biri onun tamamlayıcı (başa çatdırılmış) 
xüsusiyyətə malik olmasıdır. Mətn- bu nitqyaradıcılığı prosesindən əldə 
olunan əsərdir, tamamlayıcı əlaməti özündə əks etdirir, yuxarı fraza 
vahididir, müxtəlif tip leksik, qrammatik, məntiqi, üslubi əlaqələrlə birləşir, 
təyinedicilik, bütöv istiqamətlilik və praqmatik quruluşdadır” (9, 5-18) 

Mətnlər dünya mənzərəsini, dünyanın qavramlar xəritəsində mürəkkəb 
işarələr sistemləri olaraq yeni dil-işlənilmə kəmiyyətləri və keyfiyyətləri 
qazanır. Dünya mənzərəsi insan şüurunun gerçəkliyidir. Dünya mənzərəsi 
dedikdə ictimai şüurda gerçəklik haqqında biliklərin nizamlı toplusunun 
formalaşması dərk edilir. 

Dünyanın dil mənzərəsi xalqın müəyyən inkişaf mərhələsində onun 
gerçəklik haqqında dilin vahidlərində təsbit olunmuş təsəvvürlərin məcmusu, 
dil işarələrində gerçəklik təsəvvürlərinin inikası, dünyanın dildə üzvlənməsi, 
əşya və hadisələrin nizamlı düzümü, dünya haqqında söz mənalarının 
sistemində gizlənən informasiyadır. Dünyanın dil mənzərəsi həmin dilin 
bütövlükdə götürülmüş tam konseptual məzmunudur. “Dil mənzərəsi 
sözlərlə, işarələrlə, frazemlərlə, onların ünsiyyət prosesində seçimilə, obrazlı 
ifadələrlə, metaforla və intonasiya ilə yaranır ki, onların da hər biri ayrılıqda 
tədqiqat obyekti ola bilər: dildə obyektiv gerçəkliyin leksik-semantik sahələr 
üzrə üzvlənməsi, dil sistemində nominativ vahidin olmaması (lakunarlıq) və 
yalnız bir dildə vahidlərin olmasının müəyyən edilməsi (endemik) kimi 
məsələlər tədqiq oluna bilər. Dünya mənzərəsinin əsasında insanın əlaqədə 
olduğu ətraf aləmin onun təsəvvüründə formalaşmış modeli durur” (10, s.39, 
120) 

Semiotikada işarə adı altında informasiyanın hər hansı maddi daşıyıcısı 
yerində işlədilən konkret bir amil başa düşülür. Həmin işarələr müəyyən 
kollektivdə və ya cəmiyyətdə bəlli bir informasiyanın ifadə edilməsi şərtilə 
işlənir. 

Nitq prosesində işlənilən işarələr arasındakı əlaqələr müəyyənləşdirilir. 
İşarələrin açıqlanması və ya fikrin ifadə vasitəsi olan işarə sistemlərinin 
öyrənilməsi məqsədi güdülür. Praqmatikada işarənin adresatla əlaqəsi və 
açıqlanma problemləri araşdırılır. Adresant (verici) və adresat (verici) 
arasındakı əlaqələr müəyyənləşir. Mətn-diskurs işarələr sistemi və mətndən 
istifadə edənlərin arasındakı münasibətlər açılıb göstərilir (11, s.5-42) 
İşarənin işarələnənlə işarələyən arasındakı uyğunluğu aydınlaşır. İşarələrin 
qlobal sahəsi və əhatə dairəsi, məkan və zamanda mövcud olan işarələr və 
dil əlaqələrinin bütününü ehtiva edən semiotik məkan təyin olunur. 
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 “Mətn çox geniş bir anlayışdır. Çünki hər hansı bir işarələr sistemi 
yalnız bütün bir məna ifadə etdikdə və konkret olaraq gerçəkləşən struktur-
semantik bağlılığa malik olduqda, bir mətn ola bilir. Bu baxımdan şəkil, 
cədvəllər, not, ritual, kino və s. də ayrı-ayrı mətnlərdir. Amma ədəbi-bədii 
mətn, özəlliklə də bədii mətn həm özəl mətn və müstəqil mənalı dil işarələri, 
həm də müəllif “avtosemantikliyi” ilə gerçəkləşir. Buna görə də bədii mətn 
ədəbiyyatşünaslıqda və linqvistikada həmişə geniş auralı filoloji tədqiqat 
obyekti olmuşdur”. 

Bizə elə gəlir ki, işarənin həyatı, təbiəti, işarə və məna, işarə, onun 
özəllikləri, işarə və mətn və s. kimi məsələlər tədqiqatlarda öz geniş izahını 
tapmalıdır. 

Bədii mətnlərdə gerçək həyat və ümumiyyətlə, bizi əhatə edən 
obyektiv psixologiya və obyektiv reallıq əks olunur. Bu gün bədii mətnin 
formal-semantik quruluşuna dair öyrənilən başlıca koqnitiv-konseptual 
problemlər yazıçı dünyasını təşkil edən qavramların və buna müvafiq olaraq 
da bədii mətndə təqdim edilən müəllif reallığının müəyyənləşdirilməsindən 
ibarətdir. Yazıçı reallığının bədii mətnlərdəki ifadəsinin detallarının 
(təfərrüatlarının) işarə sistemləri və proseslərinə görə göstərilməsi qeyd 
olunan problemin tədqiqinin elmi tərəflərindən biridir. Həmin problemlərin 
bədii mətnlərin gerçəkləşməsi əsasına görə (semiosferada) praktik olaraq 
müəyyənləşdirilən xüsusi mətn işarələri və ya problemləri isə daha çoxdur. 

F.Veysəllinin “Struktur dilçiliyin əsasları”, (Bakı, 2008) kitabında 
semiotik sistemlər, işarə sistemləri və onların tipləri, dil işarələrinin 
praqmatik və sintaqmatik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir (12)  

Mətnin-diskursun iki başlıca funksiyası mövcuddur: 1) uyğun bir 
anlamın ötürülməsi, 2) mətndə yeni fikir və ya fikirlərin ifadə olunması. Bu 
məsələ ayrıca araşdırma tələb edir. 

Qeyd olunduğu kimi, bədii mətndə xüsusi (özəl) mətnqurucu işarələr 
vardır. Bu gün müasir dilçilikdə artıq sadəcə dil işarələri, işarələr sistemi, 
onların söyləmdəki və diskursdakı təkrarının mətnin əsas adekvat əlamətləri 
olaraq öyrənilməsi işi qənaətbəxş hesab oluna bilməz. Çünki ədəbi-bədii 
mətni ayrıca bir fenomen olaraq təşkil edən və müəyyən konseptual və 
kateqorial əlamətləri ilə seçilən müstəqil bir “özünəməxsus işarələr sistemi” 
və ya vahidləri də vardır. Onlar, hər şeydən öncə, ədəbi-semiotik mahiyyətli 
mətnqurucu vasitələr olaraq öyrənilir (13). 

 “Mətn” və “diskurs” un sərhədlərini ilk dəfə T.A.Vavn Deyk müəy-
yənləşdirmişdir. Deyk bu termindən mücərrəd nəzəri konstruktu müəy-
yənləşdirən və “diskurs”u reallaşdıran bir anlayış kimi bəhs etmişdir. Mətnin 
diskursa münasibəti cümlənin söyləmə münasibəti kimidir. Diskurs- bu mətn və 
kontekstdir, bunlar bir-birinə təsir göstərir. Diskursu kommunikatip proses 
səciyyələndirir, mətnin formal strukturunda yaranır. Diskurs canlı nitqdir, 
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spontan xarakter daşıyır. Dinamikdir, replikalar zəncirvari şəkildə bir-biri ilə 
reaksiya girir. Mətn isə statikdir, durğundur, müəllifin fikrini inkişaf etdirir. 
Diskurs axıb gedir, mətn isə başa salır, anladır. Diskursun illikutiv gücü var, 
kommunikativ sistemə yol açır. Diskurs –kommunikativ hadisədir. Diskurs 
iştirakçıları aktiv və passiv ola bilir. Diskurs adı altında müxtəlif mətnlər 
reallaşır, kommunikantların intraksiyası yaranır, müxtəlif kommunikativ 
situasiya müəyyənləşir. 

Beləliklə, mətn, diskurs, hər şeydən öncə, kommunikativ və informativ 
bir vahid olaraq sadəcə ona məxsus olan özəl (xüsusi) işarələrlə qurulur. 
Bunlar ifadə planına görə dil işarələri ilə uyğun gəlir. Ancaq hər iki işarə 
sisteminin mətdəki mənası və funksiyası elə hər hansı bir ədəbi-bədii mətndə 
də məzmun planına görə bir-birindən prinsipial olaraq ayrılır. Bədii mətni 
formal-semantik baxımdan formalaşdıran özəl işarələr digər hər cür mətn 
işarələrindən də fərqlənir. Bunlar mümkün olduğu qədər bədii mətnin 
açıqlığı, aydınlığı və başa düşülməsini və özəl yazıçı mövqeyini ehtiva edir. 
Həmin özəlliklər isə bir mətnə aid olan “özünəməxsus anlaşırlığ” ı və sadəcə 
hər hansı mətnin müəllifinə məxsus olan məzmun planı və ya 
“avtosemantiklik” olaraq da ifadə oluna bilər. 

Bu o deməkdir ki, mətn başqa dil işarələrindən fərqli olaraq, həm 
kommunikativ, həm də informativ bir məzmun kəsb edir. O, başqa dil və 
nitq vahidlərindən informasiyavericilikdə daşıdığı məqsədyönlü funksiya ilə 
yanaşı, şifahi və yazılı olaraq gerçəkləşmə biçiminə görə də seçilir. Normal 
mətndə hər hansı bir konkret informasiya verilir. Diskursiv ortamda hər 
hansı bir konkret informasiyanın verilə və özəlliklə də müəyyən bir fikrin 
ifadə oluna bilməsi bədii mətnin “özünəməxsus anlaşılırlığ” ı və müəllifə aid 
olan “avtosemantiklik”in paralel olaraq mövcud olması ilə şərtlənir. Belə 
mətn əlamətlərinin ifadəsi isə xüsusi mətn işarələrinin istifadə olunması ilə 
reallaşır.Mətnlərin başlıqları ayrı-ayrı diskursiv ortamlarda xüsusi mətn-
qurucu işarələr yerində işlənir. Həmin başlıqlar tematik və semantik yükünün 
ağırlığı cəhətindən diqqət çəkəndir. Başlıqlar mətnlərdə təzahür olunan tarixi 
və gündəlik hadisə və proseslərin bir əsas süjet xəttində birləşdirilməsini 
təmin edən çox faydalı mətnqurucu özəl işarələrdəndir. Ona görə ki, onlar 
müəllif dünyası qavramlarının açıqlanmasında bir özək və ya açar söz-ifadə 
olaraq özünü göstərməkdədir.Mətnqurucu özəl işarələr hekayə, povest və 
romanların başlıqlarını təşkil edir. Məs: M.Cəlalın “Dirilən adam”, İ.Şıxlının 
“Dəli Kür” və s.Demək, bu kimi başlıqlar da semiotik realizasiyanın 
elementləridəndir, kodlaşma mexanizmini yerinə yetirir.Bu və ya başqa 
başlıqlar bədii mətnin tematik səciyyəli məna-anlam yükü daşıyıcıları kimi 
işlənmişdir. Xüsusi mətnqurucu işarələr yazıçılar tərəfindən uğurla tapılıb 
istifadə edilir. Başlıqlar əslində metatekst yaxud bir kontekstdir. Yazıçı 
onları obrazlaşdırır. Ona görə ki, həmin başlıqlar-semiotik işarələr mətnin 
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həm başlanğıcını, həm də nəticəsini ifadə edir. Konkret hadisələr bu işarəlrlə 
konkretləşir, sonda konseptə çevrilir. Başlıqlar əsərin ümumi süjet xəttinin 
və ayrı-ayrı fabulaların qurulmasında, müəllifin dərketmə dünyasının 
açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Müəllifin yaratdığı gerçəklik bu 
başlıq simvollarla həyata keçirilir. Mətnaltı modellər də yeni reallıqları əks 
etdirir. Oxucu yeni bir semiosferanın əhatəsinə düşür. Başlıca mətnqurucu 
işarələr kimi bədii mətinin ilk cümləsi və paraqrafı və mürəkkəb sintaktik 
bütövləri də yazıçı ideyasını və niyyətini əks etdirir.V.A. Lukinin yazdığı 
kimi, “kontekstlərdə metatekst, intertekstuallıq, müxtəlif mətnlərdən 
gətirilən sitatlar, anaqramlar və s. isə xüsusi bədii mətn qurucusu işarələr 
olaraq təsbit edilmişdir” (14) 

Onu da qeyd edək ki, mətnin konseptual məzmunu ilə mətnlinqvistik 
ifadəsi arasındakı bağlantını mətnqurucu xüsusi işarələr yerinə yetirir. 
Semiotik məkanda semiotik işarələr müəllif niyyətinin açılmasında bir növ 
epiqraf xarakterli açar-işarə rolunu oynayır.Yazıçı gerçəkliyinin ifadə 
olunmasında həmin semiotik işarələr əlverişli mövqe tutur. 

Diskursiv ortamda ortaya çıxan mətn (zaman və məkan məzmunlu) 
həm linqvistik, həm də ədəbi bir əsərə xas olan konseptual xarakterli özəl-
xüsusi işarələrlə reallaşır. Mətnqurucu işarə olaraq yazıçı nəyə işarə edir. 
Sözlər, anlayışlar xüsusi mətnqurucu işarə olaraq xarakterizə oluna bilər. 
Həmin söz-anlayışlar “dünyanın dil mənzərəsi”ni, qavramlar dünyasının bir 
hissəsini özlərində inikas etdirirlər. Mətnin “açar sözlər”i rolunu oynayırlar. 
“Dirilən adam” romanın başlığı məhz böyük bir metamətn olaraq haqsızlıq 
dünyasına işarə edir. Başlıq qavramlar dünyasının əsas xüsusi mətnqurucu 
işarəsi kimi nəzəri cəlb edir. Yeni bir semiotik məkan və ya semiosferada 
(15, s.133-147)Beləliklə, yazıçı mətn-diskurs yaradarkən həm verbal (sözlü), 
həm də qeyri-verbal (mimika, jest və s.) işarələrdən istifadə edir. Mətndə 
verbal işarələrin tez-tez dəyişməsinə baxmayaraq, mətn səviyyəsində, mətnin 
qrammatik kateqoriyalarının və parametrlərinin qorunub saxlanması 
vacibdir. Məhz bu cəhətin əsas götürülməsi bir sıra mürəkkəb problemlərin 
(diskursda metaforlaşma problemi) həllini tələb edir.Yazıçı dərketmə 
əsasında müəyyən olunan qavrayışları semiotik işarələrin və proseslərin 
yaxud somiozislərin müxtəlif zaman və məkan semiosferalarındakı 
hərəkətləri ilə bir reallıq olaraq ifadə edir.Yazıçıların qurduğu mətnlərdə 
mətnqurucu işarələr semiotik məkanda –semiosferada rəngarəng fikirlərinin 
ifadəsinə xidmət edir. Hər hansı bir seçim bədii mətnlərdə müəyyən semiotik 
işarələrlə əks olunur, təhtəlşüur olaraq yerləşdirilir. Semiosferada yol 
işarələri, tüstü, səs, qorxu və s. kimi işarələr yer alır. 
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А.Сафарова 
Текст и дискурс как система знаков 

Резюме 
 

  В статъе рассматривается проблема идентичности понятий 
“текст” и “дискурс”, а также характеризуются общие сходства между 
этими понятиями. Проводится дистрибутивный анализ  текста. Дискурс 
и текст рассматриваются как понятие взаимозаменяющие друг  друга. 
Дискурс анализируются как продукт речевой деятельности. Таким 
образом,  выясняется, что текст широкое понятие. Любой дискурс 
является текстом, но не любой текст можно считать дирскурсом. Дис-
курс категория прагматики, а текст – лингвистики. Дискурс категория 
процесса, а текст – заключения.           
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 Дискурс категория прагматики, а текст – лингвистики. Дискурс 
категория процесса, а текст – заключения.  

Дискурс и текст рассматриваются как понятие взаимозаменяющие друг  
друга. Дискурс анализируются как продукт речевой деятельности. Таким 
образом,  выясняется, что текст широкое понятие. Любой дискурс является 
текстом, но не любой текст можно считать дирскурсом. Дискурс категория 
прагматики, а текст – лингвистики. Дискурс категория процесса, а текст – 
заключения. 

   
A.Safarova 

Text and discourse as signs system 
Summary 

 
  The article deals with problem of text and discourse identical 

definitions, of these concepts one by one the identy signs of the same 
concepts which are charachterized one by one. The distributive analysis of 
the text is carried out. The discourse and text are viewed as alternative 
concepts. The Discourse is analyzed as the production of the speech process. 
From this point of view the text is a great concept. Any discourse is a text, 
but any text can’t be considered a discourse. The discourse is a pragmatic, 
but the text is a linguistics category. The discourse is a category of process, 
but the text is the category of the result. 

The discourse and text are viewed as alternative concepts. The 
Discourse is analyzed as the production of the speech process. From this 
point of view the text is a great concept. Any discourse is a text, but any text 
can’t be considered a discourse. The discourse is a pragmatic, but the text is 
a linguistics category. The discourse is a category of process, but the text is 
the category of the result. 
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QAZAX RAYONU ŞİVƏLƏRİNİN LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
 

Açar sözlər: Qazax şivələri, atalar sözləri, arxaizmlər, terminoloji leksika, 
adət-ənənə 
Key words: Kazakh dialects, proverbs, archaic words, terminological 
vocabulary, traditions 
Ключевые слова: Казахские аксенты, пословицы, архаизм, 
терминологический словарь, традиции 

 
Azərbaycan dilinin zənginliyi tarixən davamlı olmuşdur. Azərbaycanın 

qədim tarixə malik olması onun leksikasında da öz izlərini göstərir. Xalqı-
mızın inkişafı tarixində keçirdiyi bütün mədəni və mənəvi həyat tərzini, 
məişət məsələlərini leksika əks etdirir. Bu cəhətdən Qazax rayonu şivələrinin 
leksikası - arxaizmlər, termin səciyyəli sözlər yenidən nəzərdən keçirilməli, 
öyrənilməlidir. 

 M.Şirəliyev Azərbaycan dili şivələrinin tarixi-coğrafi prinsip əsasın-
da təsnifini verərkən qərb qrupuna Qazax, Qarabağ, Gəncə dialektlərini və 
ayrım şivəsini aid etmişdir (8, 19). E.Əzizov isə Azərbaycan dialekt şivə-
lərinin fərqli bölgüsünü təqdim etmişdir.  

 1957-ci ildə M.Ş.Şirəliyev, R.Ə.Rüstəmov, K.T.Ramazanov, 
T.B.Həmzəyev, M.İ.İslamov və R.Ə.Kərimov Qazax rayonunun Ağköynək, 
Aşağı Əskipara, Qarapapaq, Daş Salahlı, Dəmirçilər, Əzizbəyli, Əli Bayram-
lı, Çaylı, Birinci Şıxlı, İkinçi Şıxlı, Yuxarı Salahlı və digər kəndləri öyrən-
miş, zəngin dialektoloji material toplamışlar (2, 3). Qazax şivərində daha çox 
ərəb-fars mənşəli sözlərdə i səsinin ı səsi ilə əvəzlənməsi (xəbər-xavar), do-
daq ahənginin möhkəmliyi (burda idi-burdoydu, oxuyur-oxuyor), saitlə bitən 
isimlərin təsirlik halda -yı, -yi, -yu, -yü şəkilçilərini qəbul etməsi (qapını-
qapıyı), indiki zamanın -er, -or, -ör şəkilçilərilə ifadəsi (baxır-baxer, görür-
görör), sual cümlələrinin əsasən sual şəkilçiləri ilə iştirakı (baxdınmı?) və s. 
əlamətlər xüsusilə diqqqəti cəlb edir. Bundan başqa, Qazax şivələrində ədəbi 
dildə işlənməyən, lakin rayonun iqtisadiyyatı ilə əlaqədar təsərrüfatla, 
maldarlıqla bağlı olan xeyli sayda terminlər müşahidə edilir. termin səciyyəli 
sözlər insan həyatının müxtəlif sahələrini əhatə edə bilir. Bunlara elm və 
texnika, sənaye və kənd təsərrüfatı terminləri, məişət və qohumluq 
terminlərini və s. aid etmək olar. Bu sözlərin bəziləri yalnız bölgəyə məxsus 
olduğu halda, bəziləri digər şivələrdə tamamilə ayrı anlamı daşıyaraq 
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işlənməkdədir. Bölgədən qeydə aldığımız xalq yaradıcılığı nümunələrində 
termin səciyyəli xeyli sayda sözlər vardır:  

Kasıbın danası dövlətlinin tayasına baxar.  
Buğda olmuyan yerdə darını gözə təpərlər.  
Öyündə yox urvalıx, könlünnən keçir koyxalıx.  
Ayrana getməyə utanmır, sərnici dalında gizlədir.  
Kasıbın pulu, ayğırın çulu namərdə dərd olar.  
Atı meytər gözü ilə, davarı çovdar sözü ilə alarlar.  
Atınkı qara yonca, toyunku şirin-şəkər xonça.  
Atınkı oldu yorğa, min, ye qorğa.  
Atdan azan qatır olar, insanlıqdan azan gavur.  
Atdan dayça törər, eşşəkdən qor-qoduq.  
Qadın ər evində ələkdən yapışar, kələkdən yox.  
 Belə nümunələrə əsasən deyək ki, leksikanın bu qatını təşkil edən 

sözlərə daha çox yaşlıların nitqində rast gəlinir.  
 Bölgədə rast gəlinən bir sıra arxaizmlər var ki, onlar bu gün ədəbi 

dildə işlənmir, lakin Qazax şivələrində işləkliyini saxlamaqdadır: Məsələn, 
Gəlin var, ər evində gün görər, gəlin var ün. Mətn-cümlədə işlənmiş ün sözü 
bugünkü ədəbi dil üçün işləkliyini demək olar ki, itirmişdir. Şivələrdə isə 
müşahidə edilir. Bəlli olduğu kimi, arxaizmlər ədəbi dilin bugünkü vəziy-
yətində fəallığını itirsə də, şivələrdə işlədilən söz və ifadələrdir. Bu cəhətdən 
şivələrin lügət tərkibi ədəbi dilin lüğət tərkibindən fərqlənir. Belə ki, şivələri-
miz arxaik sözləri ədəbi dilə nisbətən uzun müddət mühafizə edib saxlayır.  

 Arxaizmlər. Qazax şivələrində izlərini saxlayan bir sıra arxaizmlərə 
nəzər salaq: 

  Göy. Oğlumunku öy, qızımınkı göy. Kürəkən anlamlı göy fonetik də-
yişmə ilə bir çox şivələrdə işlənməkdədir: məsələn, Şərurda giyəv, Qubada 
giyov və s. Şəkidə də eynilə Qazax şivələrində olduğu kimidir: -Əlinin göyü 
danna bizə gələcək (3, 265). Göy sözünün giyəv şəklinə Ermənistanın Qafan 
rayonunda yaşamış azərbaycanlıların şivəsində bu gün də təsadüf edilir (4, 
75). "Dədə Qorqud" dastanında bu söz işlənmişdir: Xan babamın göygisi, 
qadın anamın sevgisi.  

 Yengə. Qardaş arvadına və ya əmioğlu arvadına verilən qohumluq 
adı. Qardaşımımızın arvadına yengə deyərik (2, 219). Bu söz "Dədə Qorqud" 
dastanında da işlənmişdir: Qısırca yengə derlər bir xatun vardı.  

 İ.Qurbanova bu sözü ətraflı şəkildə araşdıraraq göstərir ki, "Bir-birin-
dən kəskin fərqlənən Qazax-Gəncə bölgəsinin və Qax-Zaqatala bölgəsinin 
şivələrində terminin semantikası üst-üstə düşür". Müəllif sözün hansı türk 
tayfasına məxsus olduğunu müəyyən etmək məqsədilə qıpçaq və oğuz dili 
qruplarına daxil olan dillərin materiallarını müqayisə edir:  
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 "Türkiyə türkcəsi: yengə - qardaş və ya əmi, dayı arvadı. Bəzən söz 
hörmət mənasında yaxın dostun xanımına müraciət kimi işlədilir. Bir növ 
Azərbaycan dilində gəlinbacı termini kimi.  

 Qazax dili: arsıy - qızı oğlan evinə aparan qadın  
 Qırğız dili: djene//jeene - böyük qardaşın arvadı" (7, 130) və s. 
 Müqayisədən də bəllidir ki, Azərbaycan dilinin təşəkkülündə bu və 

ya digər qohum dillər böyük rol oynamışdır. Əslində vaxtilə eyni bir 
mənşəyə bağlı olmuş bir sıra dillər müxtəlif inkişaf şəraitində getdikcə bir-
birindən uzaqlaşmış və müstəqil dillər kimi təşəkkül tapmışdır.  

 Ocaq. Kişi qızını ocağa verər, bucağa verməz. "Dədə Qorqud" 
dastanında da ev-eşik, tayfa, yurd, nəsil mənasında bu söz müşahidə edilir: 
Ocağına bunun kimi övrət gəlməsün; Oğul, ocağım issiz qoma, kərəm eylə, 
varma. Ə.Tanrıverdi bu sözün qərb qrupunda eyni mənanı saxladığını qeyd 
edir: bizim ocağa haram tüşmör - Bizim nəslə haram düşmür (9, 73).  

 Aş. Yaxşı arvadın aşının tamı duzunnan bəllidir. Göründüyü kimi, 
burada aş xörək, bişmiş mənasını ifadə edir. "Dədə Qorqud" dastanında da 
eynilə işlənmişdir: Ayğur atım boğazlayıb aşum versün! Qazax şivələrində 
bu sözün işləndiyi digər ifadələrə də diqqət edək: Ağzıma aldığıma görə aş 
olsun, başıma vurduğuma görə daş olsun; Elat qadınının aşı da gözəldi, xaşı 
da, xaşılı da. Nümunələri müqayisə edərkən birinci misalda "xörək", ikincidə 
isə "plov"un nəzərdə tutulduğu aydındır. Ə.Tanrıverdi qeyd edir ki, "aş" sözü 
Qərb ləhcəsində müstəqil şəkildə yox, mürəkkəb söz daxilində (aş-daş) hər 
cür xörək mənasında işlənir. Məsələn, arvat, aşdan-daşdan nəyin var, gət 
yə:x. Deməli, müasir ədəbi dilimizdə semantik daralma ilə işlənən "aş" sözü 
dialekt və şivələrimizdə ilkin semantikasını saxlamaqdadır (9, 76-77).  

 Kür. Gəlin kür olanda başına kül (gor) olar. Kür burada "bədrəftar, 
tərs" mınalarını ifadə edir. Qazaxın bütün kənd şivələrində işlənir: Kür adam 
biz o adama derih kin, o adam ləj olor (2, 224). Şivələrdə kür sözündən 
törənmiş kürəmə sözünə də rast gəlinir (4, 92). Bu söz "Dədə Qorqud" 
dastanında işlənmişdir: Bəglər, tanrı bizə bir kür oğul vermiş; Sənin oğlun 
kür qopdu, ərcəl qopdu. Axur. Atı axura bağlayarlar, suyu çuxura. Bu söz bir 
sıra şivələrimizdə "heyvanları yemləmək üçün taxtadan və ya daşdan 
hazırlanmış xüsusi yer" anlamında işlənməkdədir. "Dədə Qorqud" 
dastanında da bu söz işlənmişdir: Səni əmiraxur eyləyəyin; Əmiraxurbaşı 
qarşıladı, endirdi, qonaqladı. Eşik. Qızını qoydun beşiyə, cehizini yığ eşiyə. 
Göründüyü kimi, eşik burada qapı, həyət anlamında işlənir. Bu söz "Dədə 
Qorqud" dastanında işlənmişdir. Eşikdəki inaqlar! Dibdə oturan xas bəglər. 

 İrağ. Gözdən uzax, könüldən irax. Nəinki Qazax, bir sıra şivələrimiz-
də uzaq anlamında bu söz müşahidə olunur. "Dədə Qorqud" dastanında irağ 
və ırağ fonetik variantında işlənmişdir: Bərə çoban, irağından, yaqınından 
bərü gəlgil; Gög ıraq, yer qatı.  
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Öynə. Bu söz "yemək vaxtı" anlamında işlənməkdədir. "Dədə Qorqud" 
dastanında da müşahidə olunur: Yanmış arpa ətməgi acı soğan öyni, degil.  

 Arı. Aydan arı, sudan duru ifadəsi işlənir ki, digər şivələrimizdə də 
qeydə alınmışdır. Bundan başqa, düyünü, buğdanı, lobyanı və s. "təmiz-
ləmək" anlamında arıtdamaq sözü işlənir. Arıtlamaq feilinin tərkibində 
işlənən arı sözü bir sıra şivələrdə izlənilir: Arxın qavaanı arıtda, su qıraa daş-
məsin (4, 94). "Dədə Qorqud" dastanında arı sözü işlənmişdir: Arı könüldə 
pas olsa, şərab açar.  

 Al. Qazax şivələrində "al-dilə tutmax" ifadəsi işlənir. Aydın görünür 
ki, bu, hiylə mənasını ifadə edir. "Dədə Qorqud" dastanında da "Namərd 
tayın al eyləmiş" mətn-cümləsində qeyd etdiyimiz mənanı daşıyır. Güz 
almasına bənzər al yanaqlım - cümləsində qırmızı anlamındadır. Şivələrdə 
"Al almaya daş atan çox olar" ifadəsindəki al isə yenə də qırmızı rəngi 
bildirir.  

Ün. Gəlin dil çıxaranda qaynana ün çıxarar. Ə.Tanrıverdi "səs" anlamlı 
ün sözünün Qazax-Borçalı şivələrində qeydə alındığını bildirir: Ünüm ərşə 
çıxıf (9, 60). Bu söz "Dədə Qorqud dastanında da müşahidə olunur: Ünüm 
anlan bəglər, sözüm dinlən bəglər! 

 Çin. Yuxunu çin çıxmaq üçün suya söyləyərlər, ala-səyə söyləməzlər. 
Çin sözü "doğru, düz" mənasını verərək, bir sıra şivələrimizdə işlənir. 

 Yaşmaq. Gəlinin ər evində payı bir yaşmaq, bir də qızıldan başmaq. 
Bu söz "Dədə Qorqud" dastanında da işlənmişdir: Ayağım başmaq, yüzüm 
yaşmaq görmədi; Banıçiçək yaşmağlandı. Bu söz Qax rayonu şivələrində 
yeşinmək feilində izlərini göstərir. Müasir ədəbi dilimizdə isə işləkliyini 
itirmişdir. Şülən. Qazax şivələrində çox müşahidə edilən bu arxaizm 
haqqında Ə.Tanrıverdi qeyd edir: " Şülən sözü Qazax-Borçalı şivəsində ilkin 
mənasını eynilə saxlamaqla bərabər (Bu qoyunnar kimin şülənniyidi?), bir 
apelyativ kimi ləqəblərin yaranmasında da iştirak etmişdir. Məsələn, "Şülən 
Bayram" (9, 87). Şivələrdə şolan eləməh ifadəsi də işlənir və "malını 
dağıtmaq" mənasını bildirir: Kişi ölənnən sonra o boyda mal-döləti bu 
nanəciflər şolan elədilər (4, 88). Bir sıra şivələrdə isə şülənnih, şilan sözləri 
də işlənməkdədir. "Dədə Qorqud" dastanında şülən sözü müşahidə edilir: 
Ağayılda ağca qoyunım sana şülən olsın; Ağam Beyrək gədəli şülənim yoq.   

  Arşın. Arşın olmuyan yerdə çərək də ölçüdür. Arşın 1 metr, çərək 25 
santimetr ölçünü bildirir. Arşın sözü "Dədə Qorqud" dastanında da 
işlənmişdir: Ol kafərin altmış arşun qaməti vardı. 

 Ala. Ala itin qahmarı da varıymış; Ala qarğa çox bilmişdiyindən 
tuzağa tüşər. Bu nümunələrdə ala rəng bildirən sözdür. "Dədə Qorqud" 
dastanında isə "böyük" mənasını da bildirir: Ala gözlü gəlinlər gedərsə... ; 
Ala sayvanı gög yüzünə aşanmışdı.  
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 Xas. Xamralı xas, bağrına bas. Qazax şivələrində bu söz "əla" mə-
nasını bildirir. "Dədə Qorqud" dastanında "Dibdə oturan xas bəglər" mətn-
cümləsində xas sözünün ən yaxşı mənasını ifadə etdiyini görürük.  

 Bağır. Bugünkü bağır-öyfə savaxkı quyruxdan irəlidi. "Dədə Qor-
qud" dastanında bağrı yanmaq ifadəsinə rast gəlirik: Yandı bağrım, göynədi 
içim; Yalnuzca oğul görünməz, bağrım yanar. Ədəbi dildə bağrına basmaq 
ifadəsinin tərkibində bağır sözü işlənir. Bir sıra şivələrdə bağrı çatdamax, 
bağrı yarılmax, bağrı qan olmax ifadələri də işlənir.  

 Qut. Bu söz Qazax şivələrində "qut olmaq", "qutu qurumax" kimi 
işlənməkdədir. Ə.Tanrıverdi yazır ki, qədim türk dili və Azərbaycan yazılı 
abidələrində "can, ruh, həyat gücü" və "xoşbəxtlik, səadət, bərəkət, uğur" 
mənalarında işlənmiş "kut" sözü Qərb ləcəsində, xüsusilə Qazax, Qarabağ 
şivələrində saxlanmışdır: Bu əppəyi ye kin, ürəyində qut olsun (Qazax) (9, 
105). "Dədə Qorqud" dastanında da bu cümlələr müşühidə edilir: Bu ad 
yigidə qutlu olsın. Antonimi olan qutsuz sözü də vardır: Qədəmi qutsuz gəlin 
deyincə udsuz gəlin desünlər. Dialekt leksikasının digər bir qatını - əsas 
qatını təşkil edən termin səciyyəli sözlər Qazax şivələrində olduqca 
maraqlıdır və əhəmiyyətlidir:  

 Adət-ənənələrə aid sözlər. Toy, bayram, yas mərasimlərinin adları 
hər bir xalqın tarixinin dərin qatlarında özünə yer almış adətləri, inancları 
əks etdirir. Adət- ənənələrimiz bütün bölgələrdə qorunub saxlanılmışdır. Bu 
da hər bir şivədə özünəməxsus şəkildə ifadə olunur. Eyni zamanda adətlərin 
uyğun adlarına digər şivələrdə, qohum dillərdə, həmçinin "Dədə Qorqud" 
dastanında rast gəlinir.  

 Toy mərasiminə aid adlar. Qeydə aldığımız bir sıra toy mərasimləri 
adlarına ayrıca olaraq diqqət edək:  

 Bəlgə- evlənən oğlan tərəfindən qız evinə göndərilən ilk nişan. 
Heydargil Məhərrəmin qızına bəlgə apardı. Bəlgə sözü bir sıra şivələrdə 
müxtəlif anlamda qeydə alınıb (4, 93). Bu söz bu gün Azərbaycan dilinin bir 
sıra şivələrində işlənsə də, ədəbi dildə işlənmir. M.Şirəliyev bu sözün arxaik 
söz olduğunu qeyd etmişdir (8, 334).  

 Qardaşdıx - sağdış, soldış. Bu adət "Dədə Qorqud" dastanında da 
vardır. Lakin sağdiş, soldiş terminlərinin "Kitabi-Dədə Qorqud"da 
işlənməsini nəzərə alaraq bu gün dilimizdə oğuz elementi kimi qəbul edilir. 
"Etnoyaddaşın dərin qatlarında möhkəmlənmiş adət, əlbəttə ki, bəyə gəlin 
aparmaqda yardım etmək məqsədi daşımışdır" (7, 175). Bu adətin türk 
tayfalarının hamısında bir zamanlar mövcud olması şübhə doğurmur.  

 Başdıx - oğlan evi tərəfindən qız evinə toydan qabaq verilən pul. 
Başdığı qızın atası alerdı ( Qərb, 199). Bu adətin də adına "Dədə Qorqud" 
dastanında rast gəlinir. Türkiyədə də başlıq adı ilə mühafizə olunub. 
Kürdəmirdə umacağ, Mingəçevirdə mehir, Hamamlıda kəsim adları ilə 
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müşahidə edilir. Toy adətlərinə aid Qazax şivələrinə məxsus leksemlər xeyli 
saydadır: adaxlı, paltarüsdü, şirinşərbəti içmə, şaxqaldırma, hənayaxma, 
yuxaüsdü, məşşatə, gəlinbaşı bəzəmə, belqurşımı, süd pulu, yoldəyişmə (gəlin 
atlananda yol üç dəfə dəyişdirilir), gəlinatdandı, üzəçıxdı, elgördü və s.  

 Yas mərasiminə aid adlar: kəfən, cinaza namazı, tabut, ağuçu, halva, 
oxşamax, təziyə, axirət, qəbir ziyarəti və s.  Araşdırmalarımızdan belə 
nəticəyə gəlinir ki, dərin qatlarına getdikcə türk mənşəli sözlərdən ibarət 
olan Qazax rayonu şivələri leksikasının digər istiqamətlərinin təhlilinə də 
zərurət vardır. 

  
QAYNAQLAR 

 
1. Azərbaycan folkloru antologiyası. Qazax örnəkləri. Bakı, 2012 
2. Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələri. Bakı, 1967, 282s.  
3. Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Bakı, 1999 
4. Həsənova N. Azərbaycan dilinin Yevlax şivələrinin leksikası. Bakı, 2014, 
156s.  
5. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1988.  
6. Quliyev T. Milli-mədəni irs və dil amilinə kulturoloji baxış. Bakı, 2014, 
216s. 
7. Qurbanova İ. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin etnolinqvistik təhlili. 
Bakı, 2014, 240s. 
8. Şirəliyev M. Azərbaycan dilinin dialektologiyasının əsasları. Bakı, 2008, 
416s.  
Tanrıverdi Ə. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Qərb ləhcəsi. Bakı, 2002, 171s.  
 

 
T.Alizade 

Lexical features of the dialect of Gazakh region 
 

Summary 
 

Recently special attention is paid to investigation the lexicon of 
different languages. Because lexical materials are very important in terms of 
learning language and history of the nation. It is very important to collect 
materials about dialects. The lexicon of dialects reflects the material and 
spiritual culture of our nation. 

Some words which are considered archaic for the literary language are 
observed in dialects. Especially, such words are observed in folklore 
samples, in speech the representatives of the older generation. Such words 
attracts our attention in proverbs of Gazakh region. 
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The article explores Kazakh dialect lexical features. Words that we 
collected are compared with other dialects and analyzed.  

To explain some issue we appeal to ancient writing monuments. It is 
investigated folklore texts collected from the region. That we have 
mentioned in the article Gazakh’s dialects is very rich belonged to the 
western group of Azerbaijani language. Some words from the epic "Dada 
Gorgud" are used today. Some of these words: al, ala, yenga, kur, un, ogakh, 
ash, yashmag – and many other words are involved in the research. 

 
Т.Ализаде 

Лексические особенности Казахского диалекта 
 

Резюме 
 

 В последнее время особое внимание уделяется исследованию 
разным тюркским языкам. Так как с точки зрения изучения истории 
того или иного языка, с точки зрения исследования истории народа, 
лексический материал очень важен. Диалектная лексика отображает 
материальную и моральную культуру нашего народа. Для проведения 
таких исследований очень важно найти материалы об этом диалекте. 

Ряд слов, которые считаются архаическими для литературного 
языка,  встречаются в диалектах. Особенно этих слова встречаются в 
образцах народного творчества и в речи взрослого поколения. Здесь 
исследуется лексический характер диалекта Газахского района. 
Отмеченные слова анализируются в сравнении с другими диалектами.  

В объяснении ряда вопросов обращаются к древней письменности 
и диалектическим материалам. К исследованию привлекаются 
фольклорные тексты, собранные в области. Показано, что газахский 
диалект, относящийся к западной группе азербайджанского языка, 
очень богат. Слова,  используемые в эпосе «Деде Горгут» даже сегодня 
употребляются в речи. Некоторые из этих слов - Ал, ала, йенге, кур, ун, 
оджаг, аш, йашмаг и другие привлечены к исследованию. 

 
Rəyçi:           Məfkurə Hüseynova 
              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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THE IMPORTANCE OF PUNCTUATION IN LANGUAGE. 

 
Açar sözlər: durğu işarəsi, dəqiq, tələffüz, vergül, tire, işarələr dəsti, dəqiq 
mənasını çatdırmaq, nida işarəsi, əl yazma, göstərmək məqsədi ilə. 
Key words: punctuation, accurate, pronunciation, comma, dash, set of 
marks, to convey the exact meaning, the exclamation mark, manuscript, for 
the purpose of showing. 
Ключевые слова :пунктуация, точный, произношение, запятая, тире, 
набор знаков, передать точное значение, восклицательный знак, 
рукопись, с целью показа.  

 
At the beginning of my article I would like to cite from English 

punctuation grammar rule of the 18-th century: 
“Punctuation is the art of dividing a written composition into sentences, 

or parts of sentences, by points or stops, for the purpose of marking the 
different pauses which the sense, and an accurate pronunciation require.  

The Comma represents the shortest pause; the Semicolon, a pause 
double that of the comma; the Colon, double that of the semicolon; and a 
period, double that of the colon. 

The precise quantity or duration of each pause, cannot be defined; for it 
varies with the time of the whole. The same composition may be rehearsed 
in a quicker or a slower time; but the proportion between the pauses should 
be ever invariable.” (English Grammar, Adapted to the Different Classes of 
Learners, 1795) Punctuation is one of the  difficult branches of English 
grammar. Punctuation gives colour to the sentence. It helps to understand the 
meaning of the sentence, the attitude of the author, shows the difference of  
emotions. Punctuation is the set of marks used to regulate texts and clarify 
their meanings, principally by separating or linking words, phrases, and 
clauses. The purpose of punctuation is to help the reader understand you and 
to help you make your meaning clear.Converting spoken words into a 
written form is a critical process. If you fail to convey the exact intended 
meaning of what the author said, you are conveying, the message in a 
different form which may entail consequences.Just as the meaning of spoken 
words are varied by pauses or by changing the tone of the voice (voice 
inflexion), the meaning of written words may also be varied by the use of 
punctuation. 
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Therefore, a sound knowledge of the principles of punctuation is 
essential to convey clear expression. Good punctuation shows that a student 
or a writer has a good knowledge of grammatical structure. 

The use of punctuation in English can change from place to place and 
from time to time. Modern typography suggests that punctuation should only 
be used when there is a need. That results in less punctuation than was the 
case the early 20th century. 

Punctuation helps the reader understand what is meant. Consider these 
examples: 

He did not go to town because his father was absent. This means he did 
go to town, and the reason was not his father's absence. 

He did not go to town, because his father was absent. This means he 
did not go to town, and the reason for not going was that his father was 
absent. 

 Punctuation is there to help the reader make sense of what is written. 
Often it is best to change the sentence so that the meaning does not rest on a 
comma. There are fourteen punctuation marks commonly used in English 
grammar. They are the period, question mark, exclamation point, comma, 
semicolon, colon, dash, hyphen, parentheses, brackets, braces, apostrophe, 
quotation marks, and ellipsis. Three of the fourteen punctuation marks are 
appropriate for use as sentence endings. They are the period, question mark, 
and exclamation point. 

The beginnings of punctuation lie in classical rhetoric--the art of 
oratory. Back in ancient Greece and Rome, when a speech was prepared in 
writing, marks were used to indicate where—and for how long—a speaker 
should pause. 

These pauses (and eventually the marks themselves) were named after 
the sections they divided. The longest section was called a period, defined by 
Aristotle as "a portion of a speech that has in itself a beginning and an end." 
The shortest pause was a comma (literally, "that which is cut off"), and 
midway between the two was the colon—a "limb, " "strophe, " or "clause." 

The three marked pauses were sometimes graded in a geometric 
progression, with one "beat" for a comma, two for a colon, and four for a 
period. As W.F. Bolton observes in A Living Language (1988), "such marks 
in oratorical 'scripts' began as physical necessities but needed to coincide 
with the 'phrasing' of the piece, the demands of emphasis, and other nuances 
of elocution." Until the introduction of printing in the late 15th century, 
punctuation in English was decidedly unsystematic and at times virtually 
absent. Many of Chaucer's manuscripts, for instance, were punctuated with 
nothing more than periods at the end of verse lines, without regard for syntax 
or sense. 
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The favorite mark of England's first printer, William Caxton (1420-
1491), was the forward slash (also known as the solidus, virgule, oblique, 
diagonal, and virgula suspensiva)—forerunner of the modern comma. Some 
writers of that era also relied on a double slash (as found today in http://) to 
signal a longer pause or the start of a new section of text. 

One of the first to codify the rules of punctuation in English was the 
playwright Ben Jonson—or rather, Ben:Jonson, who included the colon (he 
called it the "pause" or "two pricks") in his signature. In the final chapter of 
The English Grammar (1640), Jonson briefly discusses the primary functions 
of the comma, parenthesis, period, colon, question mark (the 
"interrogation"), and exclamation point (the "admiration"). 

By the end of the industrious 19th century, grammarians had come to 
de-emphasize the elocutionary role of punctuation. 

Punctuation is the art of dividing written discourse into sections by 
means of points, for the purpose of showing the grammatical connection and 
dependence, and of making the sense more obvious.... 

It is sometimes stated in works on Rhetoric and Grammar, that the 
points are for the purpose of elocution, and directions are given to pupils to 
pause a certain time at each of the stops. It is true that a pause required for 
elocutionary purposes does sometimes coincide with a grammatical point, 
and so the one aids the other. Yet it should not be forgotten that the first and 
main ends of the points is to mark grammatical divisions. Good elocution 
often requires a pause where there is no break whatever in the grammatical 
continuity, and where the insertion of a point would make nonsense. 

(John Seely Hart, A Manual of Composition and Rhetoric, 1892) 
Sentences are the building blocks used to construct written accounts. 

They are complete statements. Punctuation shows how the sentence should 
be read and makes the meaning clear. Every sentence should include at least 
a capital letter at the start, and a full stop, exclamation mark or question 
mark at the end. This basic system indicates that the sentence is complete. 

Punctuation shows how the sentence should be read and makes the 
meaning clear. The comma is useful in a sentence when the writer wishes to: 
pause before proceeding, add a phrase that does not contain any new subject 
separate items on a list, use more than one adjective (a describing word, like 
beautiful) Commas are also used to separate items in a list.For example: 

The shopping trolley was loaded high with bottles of beer, fruit, 
vegetables, toilet rolls, cereals and cartons of milk. 

Commas are used to separate adjectives. For example: 
The boy was happy, eager and full of anticipation at the start of his 

summer holiday. 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 160

As commas represent a pause, it is good practice to read your writing 
out loud and listen to where you make natural pauses as you read it.  

Full Stop (.) 
A full stop should always be used to end a sentence. The full stop 

indicates that a point has been made and that you are about to move on to 
further explanations or a related point. 

Less frequently, a series of three full stops (an ellipsis) can be used to 
indicate where a section of a quotation has been omitted when it is not 
relevant to the text, for example: 

An exclamation mark indicates strong feeling within a sentence, such 
as fear, anger or love. It is also used to accentuate feeling within the written 
spoken word.For example:“Help! I love you!” The exclamation mark at the 
end of a sentence means that you do not need a full stop.Exclamation marks 
are a poor way of emphasising what you think are important points in your 
written assignments. Question Mark (?)The question mark simply indicates 
that a sentence is asking a question. It always comes at the end of a 
sentence:For example:Are we at the end? 

To mark out speech.When quoting someone else's speech.For 
example:"George, don't do that!" 
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Важность пунктуации в языке 
 

Резюме 
 
Статья посвящена одной из сложных частей английской грам-

матики-пунктуации. Здесь на ярких примерах показано, как правильная 
расстановка пунктирных знаков меняет значение предложения и eго 
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понимание. Существуют следующие пунктирные знаки - точка, 
запятая, тире, двоеточие, апостроф, восклицательный знак, точка с 
запятой, кавычки, дефис, пунктир. 

Из 14 –ти пунктирных знаков препинания три используют для 
выделения окончания предложения. Это точка, вопросительный знак и 
восклицательный знак. В Древней Греции и Риме, когда записывали 
речь, знаки использовались, чтобы показать где и насколько долго 
оратор должен сделать паузу. Эти паузы были названы в честь тех 
разделов, на которые они делятся. Самый длинный раздел был назван 
точкой, самый короткий запятой, а среднее между длинной и короткий 
паузой был назван двоеточием. Значение правильной пунктуации 
делает письмо студента ясной и грамотной. Цель пунктуации помочь 
читателю ясно понять мнение автора. 

 
   Nərmin Baba-zadə,  

 Leyla Piriyeva  
 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
Xülasə 

 
Məqalə ingilis dilinin qrammatikasının ən çətin hissələrindən biri olan 

durğu işarələrinə həsr olunub.Burada aydın nümunələrlə durğu işarələrinin 
düzgün yerləşdirilməsi, cümlənin mənasına və anlamasına necə təsir etməsi 
göstərilmişdir.Durğu işarələrinin məqsədi oxuculara müəllifin fikrini aydın 
çatdırmağa kömək etməkdir.Aşağıdakı durğu işarələri mövcuddur- vergül, 
nöqtə, tire, apostrof, defis, nöqtəli vergül, dırnaq işarəsi, sual işarəsi, nida 
işarəsi. 14 durğu işarələrindən üçü cümlənin sonunu bildirmək üçün istifadə 
olunur. Bunlar nöqtə, sual işarəsi və nida işarələridir.Qədim Yunanıstan və 
Romada nitq yazanda durğu işarələri natiq üçün harda və nə qədər fasilə 
edəcəyi məqsədi ilə istifadə olunurdu. Bu fasilələr onların bölündüyü 
bölmələrə görə adlanıblar.Ən uzun bölmə nöqtə, ən qisa bölmə vergül, uzun 
və qısa fasilə arası isə iki nöqtə adlandırılmışdır. Düzgün durğu işarələrin 
istifadəsi tələbənin əl yazmasını aydın və savadlı edir. Məqalədə durğu 
işarərinin tarixi faktlarla istifadəsi öz əksini tapmışdır. 

 
Rəyçi: Aidə Həsənova 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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EFFECTIVE READING STRATEGIES 
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To encourage students to use effective strategies when reading in a 
second language, the teacher can develop simple exercises to elicit 
information via targeted strategies. These exercises can be divided by the 
stage of reading at which they occur. 

Let’s consider the mechanism of using interactive methods in different 
stages of working with the text. 

"Prereading" activities introduce students to a particular text, elicit or 
provide appropriate background knowledge, and activate necessary 
schemata. Previewing a text with students should arouse their interest and 
help them approach the text in a more meaningful and purposeful manner as 
the discussion compels them to think about the situation or points raised in a 
text. The prereading phase helps students define selection criteria for the 
central theme of a story or the major argument of an essay. Prereading 
activities include: discussing author or text type, brainstorming, reviewing 
familiar stories 

Pre-reading stage implies a group or pair work with a board, hand-outs, 
text fragments and communication. The aim of this stage is to ease 
understanding of text context, develop guessing abilities, teach word-
forming skills and analyze the meaning of separate words or phrases. 

Interactive methods in this stage activate logical thinking before getting 
acquainted with the text, i.e. before reading. 

The students have a chance to use gained knowledge and private 
experience, predicting the main context of the text.  

In this stage we can use the following interactive methods: 
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1) Association method. Choose from the text several key words and 
suggest the students to match two or three words which they can associate 
with the given words. The students put down these associated words in their 
copybooks and then read them in turns. The teacher writes these associated 
words on the blackboard and the group decides which associated words are 
most appropriate. 

2) Method of predicting the context of the text resulting from heading. 
Students are divided into pairs and discuss the presumable context of the 
text. Each pair offers their guesses and after reading the text they compare 
their suppositions with real context. 

3) Method of composing possible sentences. The students sit in a 
circle. The teacher gives several key words from the text and within 20-30 
seconds the students should use these words in sentences of their own or 
phrases. After reading the text, they find out whose sentences were close to 
the text ones. 

4)  
The next step is a text stage which is aimed to extracting the main and 

secondary information from the text by finding the main idea of the text. 
In this stage the following methods can be effective: 
Method of completing the phrase. The students are given the sentences 

with gaps and they should complete them according to the studied text and 
express their attitude towards the text. 

Method of finding mistake. The students work in groups of 3 or 4.They 
are given the texts with false information. Having read the text twice they 
find mistakes and correct them. Each group reads its information and 
explains the choice. 

Method of key words. It is a pair work. The teacher hands out the 
students the stripes of paper with key words or phrases and the students have 
to put them in correct logical order corresponding to the context of the text 
and then make up sentences. 

Post-reading stage includes comprehension of the text context and its 
interpretation. The students answer the questions, retell the text, expand and 
continue the text, make up situations, or analogical stories, dramatize 
situations and so on. The read material is the basis for creating new texts. 

The following methods can be used in this stage. 
Method of dozen questions. Each student is given twelve questions to 

answer on the context of the text. Questions are prepared by teacher 
beforehand. The questions are different. The last questions deal with life 
experience and have an estimation character. 

Method of interview. In pairs students exchange information on the 
basis of questions. 
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Method of logical chain. Each student is given a card with a sentence 
from the text. The students have to find a logical consequence of sentences 
and stand in a line with their sentences and read them aloud. 

These interactive methods in post-reading stage open new 
opportunities for communication, exchanging their life experience, 
developing logical thinking, memory, imagination and attention. The 
students take part in these kinds of activities with great pleasure.  

Role-play games and dramatization are also effective methods. Role-
play games have a lot of educational opportunities: 

1)give the exact real model of communication 
2)motivate the students to communication 
3)form skills of collaboration and partnership 
4)expand communication sphere 
Dramatization games generally reflect life expressions according to 

scenario, they are helpful for developing imagination and emphatic speech, 
since students become co-authors of improvised scene. 

Thus, we can say that while teaching to reading it is advisable to follow 
all reading stages: pre-reading stage, text stage and post-reading stage. 
Applied interactive methods which proceed in stages develop not only 
language skills and competence but also imagination, memory, logical 
thinking. This motivates students to learning a foreign language, helps to 
form communicative competence. 
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С.Вердиева  
Тактика эффективного чтения 

Резюме 
 

Обучая иностранному языку, учитель активно использует текст, 
который является как целью, так и средством обучения. В процессе 
работы с текстом студенты приобретают навыки оперирования язы-
ковым материалом, учатся дифференцировать, реконструировать, 
трансформировать и конструировать языковые единицы в целях ре-
шения определенных коммуникативных задач. 

Статья под названием“Effective reading strategies” рассматривает 
основные этапы эффективного обучения чтению. Каждый этап предус-
матривает свои цели и задачи. Чтение текста это один из обучающих 
методов обучению иностранного языка. 

В процессе чтения и работы с текстом студенты приобретают 
навыки оперирования с материалом.  

Обучая чтению необходимо соблюдать предтекстовый, текстовый 
и послетекстовый этапы работы. Интерактивные методы работы, 
применяемые поэтапно, дают студентам возможность развивать не только 
языковые навыки и умения, но также позволяют им использовать 
иностранный язык как средство общения, у них развивается воображение, 
память, логическое мышление.  

Я считаю, что все это повышает мотивацию к изучению иност-
ранного языка, способствует формированию у учащихся коммуникатив-
ной компетенции. 

 
  S Verdiyeva  

Effektiv oxumanın taktikası 
Xülasə 

 
Xarici dil öyrədərək, müəllim mətndən fəal istifadə edir. Mətni oxuma 

prosesində tələbələr dil materialıyla əməliyyat, analiz etmə bacarıqlarını əldə 
edirlər. 

 “Effective reading strategies” adında təqdim olunan məqalədə ingilis 
dilində tələbələrin oxumaq bacarığı inkişafının yolları müzakirə olunur. 

Oxumağa öyrədərək əsas oxu mərhələrinə riayət etmək lazımdır: 
mətndən əvvəl, mətn mərhələsi və mətndən sonra.  

Mərhələlərlə tətbiq edilən interaktiv metodlar tələbələrdə dil bacarıq-
larını inkişaf etdirmək imkanını verir, tələbələrin təxəyyülünu, yaddaş, 
məntiqi düşüncəsini inkişaf edir.  
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Mərhələdə davam edən tətbiq olunan interaktiv metodlar dil biliklərini 
və bacarıqlarını deyil, təsəvvürlərini, yaddaşını, məntiqi təfəkkürünü inkişaf 
etdirir. Bu, tələbələrə xarici dil öyrənməyə, kommunikativ bacarıqların 
formalaşmasına kömək edir. 

Bütün bunlar xarici dilin öyrənilməsinin motivasiyanı artırır və 
tələbələrdə ünsiyyət qabiliyyəti formalaşdırır. 

Tələbələrin ünsiyyət vərdişlərinin inkişafinda rol oyunları və mətnin 
canlandırılması – dramatizləşdirilməsi mühüm rol oynsayır.  

Oxu zamanı  belə interaktiv üsullar istifadə edərək  tələbələr öz heyat 
təcrübəsini istifadə edərək bir-biri ilə daha emosional ünsiyyət yaradırlar.  

 
 
Rəyçi:               Rəhimə Məmmədova  
                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
 
 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 167

    RƏHİLƏ MƏMMƏDOVA  
ADNSU 

rehile.memmedova53@gmail.com 
                                                                                                                         

DİLCİLİKDƏ  SOMATİK FRAZEOLOGİZM 
 
Acar sözlər.frazeologiya, somatizm,   mugayisə,    söz birləşməsi,  dilcilik 
Key words.language,frazeological,  somatic,word combination,lecsical 
Kлючевые слова. соматизм  словосочетания фразеология   языкове-
дение  слова 
 

Somatik frazeoloji problemin ugurlu  həlli ücün somatizm və somatik 
frazeologizm  munasibətlərinin  duzgun başa düşülməsinin  böyuk əhəmiy-
yəti vardır.Bu problemlə tədgigat obyektinin aspektindən asili olmayarag  
garşılaşırıg.Somatik frazeologiya filalogiyanın demək olar ki  bütün sahələri 
ilə  geniş və hərtərəfli əlagəsi olan bir bölmə kimi daha cox lingvistikanın 
Sahələri ilə  ilk novbədə  isə leksikologiya ilə sıx əlagədardır.Frazeologiya 
ilə leksikologiyanın  əlagəsi ilk növbədə onunla əsaslanır ki somatizm somatik 
frazeologiyanın  tikinti materialı rolunu oynayır. Somatizm olmasa somatik 
birləşmşmə olmaz  somatik birləşmə olmasa   somatik frazeoloji  birləşmə yara-
na bilməz. Dilin   frazeoloji vəLeksik  tərkibində coxlu  oxşar cəhətlər vardır.Bu  
oxşarlıg müxtəlif  sahələrdə özünü göstərir. Grammatika sahəsində--- fra-
zeologizm   də sözlər kimi  morfoloji əlamətlərə  malik olur və cümlə üzvü ro-
lunda  çıxış  edə bilir .Onomologiya  sahəsində  insanın müxtəlif  fəaliyyət növ-
lərilə  ilə əlagədar olan  obyektiv gerçəkliyin  hadisələrini  ifadə edə bilər.-
Somatik frazeoloji birləşmələrin mövcudlugu və  inkişafı müəyyən mənada 
onun tərkibində   olan somatizmin  xüsusiyyətləri ilə  əlagədardır.Somatik fra-
zeoloji birləşmələrin komponenti-somatizm özündə leksik vahidə məxsus olan 
xüsusiyyətləri saxlayır.İngilis və Azərbaycan dillərində  somatizmlərin garşılıglı  
mügayisəsi göstərir ki  bədən üzvlərinin adını  bildirən somatizmlər həm İngilis 
həm də Azərbaycan dillərində  semantik cəhətdən  ən  zəngin  ən geniş fraza 
yaratma və sözyaratma  gabiliyyətinə malik olan   leksemlərə aiddir.Bu onunla 
izah olunur ki somatizmlərlə adlandırılan sözlər daha asanlıgla  seçilir və bu or-
ganlardan  hər birinin funksiyası hər bir insan üçun dəgig  və aydındır.Somatik 
frazeologiyanın  dilçilikdə  obyekti və müxtəlif növləri  barədə çoxlu ziddiyyətli 
rəylər  olsa da fakt artıg təsdig edir ki somatik frazeologizmlərin   leksik və 
grammatik   mənaları onlarda  forma və məzmun vəhdəti yaradır.Frazalogiyaya 
aid  elmi  ədəbiyyatın təhlili və aparılan  müşahidələr güstərir ki  hər hansı bir 
dilin  frazeoloji sistemində  somatik vahidlərlə  yaranmış somatik frazeo-
logizmlər  frazeoloji Birləşmələrin  komponenti kimi müxtəlif somotizmlər 
iştirak edir(somatizm –soma bədən  bədənə  aid Yunan sözundən  yaran-
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mışdır. Somatizm insanın  bədən üzvlərinin adlarını bildirən terminlərdir.-
Həm İngilis  həm də Azərbaycan dilində  insanın bədən üzvlərinin adlarını 
bildirən sözlər leksikanın ən gədim nüvəsini təşkil edir.Onların özünə-
məxsuslugu   lingvistik ədəbiyyatda dəfələrlə işıglandırılmışdır. Somatizm 
ilk növbədə semantik dönüşlərin  klassik nümunələri kimi marag dogur-
muşdur.Buna onlar mügayisəli  semantik tədgigatın nəticələri (əsasən İngilis 
və Azərbaycan)olmuşlar.Gohum olmayan müxtəlif sistemli dillərin materialı 
əsasında somatizmlərin tədgiginə aid maraglı bir fikir söylənilmişdir.Gohum 
olmayan  dillərdə insanın bədən üzvlərinin  adlarının obrazlı tərəfini  mü-
gayisə etdikdə  aydın olur ki belə sözlərin  çoxu ayrı-ayrı  dillərdə eyni daxili 
formaya malikdir.Bu  nögteyi –nəzərdən dillərin gruplaşması  sərbəst 
səciyyə daşıyır  özü də  ayrı- ayrı bədən üzvlərinə  münasibətdə  bu  planda 
müxtəlif dillər birləşə bilər.İngilis və Azərbaycan dilləri  mügayisəli tədgigat 
üçün çox maraglı  və orijinal  material verə bilər.İnsanin bədən  üzvlərinin 
adindan konkret söz yoxdur lakin onların məzmun strukturunun  təfərrüatla 
ımüəyyənləşdirilməsi  onların məzmunlarının  nə gədər mürəkkəb oldugunu  
aydınlaşdırır. Somatizmlərin hamısı somatik frazeoloji birləşmələrin  yara-
dılmasında  eyni cür iştirak etmir.İnsanın bədən üzvlərinin funksiyasından  asılı 
olarag müxtəlif xalglarda müxtəlif somatik birləşmələr  yaranmışdır.Məsələn. 
Jest  mimika   simvol    metaforlaşma baxımından  fərglər mövcuddur.Somatk 
frazeologizmlərdə funksiyası və mənası aydın görünən bədən üzvlərinin adları da-
ha tez-tez işlənir.Məsələn.baş  göz    agız   diş  əl  ayag.və.s.Müvafig somatik fra-
zeologizmlər grupunun sayı  və tematik rəngarəngliyi    bədən üzvlərinin vacibliyi  
və aşkarlıgından  asılıdır.Bəzi dillərdə somatizmlər  analoji mənanı bildirir.Dil-
dəki frazeoloji somatizmlər   digərinə  garşı çox fərglidir .Məsələn  ciyər, böy-
rək,  baldır,  içalat  gabırga,   gara ciyər,  somatizmləri frazeoloji birləşmə ya-
ratmır  yaxud da  geyri fəaldır.Əksinə  gırgız dilində bunlar frazeoloji  birləşmə 
yaratmagda  çox məhsuldardır.Cümlədəki  somatik frazeoloji vahidlərin hər-
tərəfli tədgigi onların lingvistik  mahiyyətinə və təbiətinə nüfuz  etməyə imkan 
verir.Müasir dilçilikdə  İngilis və Azərbaycan dillərinin  frazeoloji əhatə dai-
rəsi  hagginda fikir müxtəlifliyi  mövcuddur.Dilçilərin bir gismi  yalnız məh-
dud mənada  somatik frazeologizm anlayışından çıxış edərək idiomları və 
frazeoloji birləşmələri   frazeologizm  anlayışını geniş götürərək  frazeoloji 
ifadə  və  ibarələri  ekspressivlik –emosionallıgla  yüklənmiş terminoloji 
birləşmələri  də frazeologiyanın  obyekti hesab edirlər.Somatik  frazeoloji 
birləşmələrdə  komponentlər  bir söz kimi  səs  guruluşundan  başga öz lek-
sik  mənasını dəyişir,  sərbəst  söz birləşməsində olan funksiuyanı tamamilə 
itirir. Somatik frazeoloji  birləşmələrə daxil olan sözlər bir-biri ilə əlagəyə 
girmir  onların komponentlərini  sərbəst söz hesab  etmək olmaz.Onlar yalnız 
genetik cəhətdən  mənşəcə söz birləşməsi  hesab edilə bilər.O,  bir söz  
birləşməsinin  və yaxud  cumlənin mənasının  dəyişdirilməsi  nəticəsində  
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yaranmışdır.Somatik frazeoloji birləşmələrin  tərkibində komponentlərin mi-
gdarı  frazeologiyanın özünü   təyin edilməsinə yardım edir.Məsələn:başagrısı 
vermək, əzab vermək,zülm mənasindadır.Bu somatik frazeoloji birləşmə  
başagrısı sözünün əsil mənasından uzaglaşarag  məcazlaşmışdır. Somatik  
frazeoloji birləşmələrin tərkibinə və formasına görə komponentlərin  dəyişikliyi 
hallarına  təsadüf olunur.Nitgdə işlənən zaman somatik frazeoloji birləşmələrin 
komponentlərindən biri və ya ikisi düşə bilər.Bu zaman ixtisar olunmuş kom-
ponent, başga  yerdə galan komponentlər,  öz semantik grammatik mövgeyini  
dəyişmir və aid oldugu  kategoriyada galır.Somatizmlər dilin ən gədim  leksik 
gatını  təşkil edir sadə  söz tərkibindən ibarət olub  coxmənalılıga  malikdir.-
Frazeoloji birləşmələrin  əmələ gəlməsində bu xüsusiyyətlər  həmin somatizm-
ləri  şərtləndirən yüksək  göstəricidir.İfadə planı ilə məzmun planı  cəhətdən  
somatik frazeologizmlərdə  iki zidd gütblük  öz əksini tapır.Komponentlər və 
eləcədə frazeoloji vahidlərin  özü bu və ya digər şəkildə  insan və onun 
fəaliyyətini  təsvir etməyə  və səciyyələndirməyə  yönəldilib.İngilis və 
Azərbaycan dillərində dilin  lügət tərkibi  özünün somatik frazeoloji tər-
kibinə görə  zəngindir.Somatik frazeologizmlər  dilin lügət tərkibinin 
ayrılmaz hissəsi  olub onun lügət tərkibinin zənginləşməsində  böyük rol 
oynayır.Somatik frazeologizm dilin lügət tərkibinin xüsusi bir təbəgəsinin təşkil 
edir.Belə birləşmələr başga frazeoloji birləşmələr kimi fikrin yıgcam  dəgig 
obrazlı  emosiyalı ifadəsi üçün bu və ya digər üslubi çalarligla deyilməsi üçün 
lazım  gələn zərurəti  təmin edir.İngilis və Azərbaycan dillərində somatik  
frazeologizmlərin çoxu bu dillərin lügət tərkibini  təşkil edən başga dil  vahidləri 
kimi gədim tarixə malikdir.və bu xüsusiyyət  onları  lügət fonundakı  somatik 
leksemlərlə eyniləşdirir.Somatik frazeoloji birləşmələrin  spesifik xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki burada ifadə edilən fikir məzmuna görə  digər şəxsə aid olsa da  
həmin şəxsi bildirən  söz somatik frazeoloji  cümlə daxilində  müstəgil  mübtəda 
kimi çıxış etmir.və grammatik konstruksiyalardan fərglənir.Somatik frazeoloji  
cümlələrin bu növləri ilk baxişda feli  və ya ismi xəbərli grammatik  cümlələri 
xatırladır.Müasir  dilçilik  tədgigatlarını  öyrənən, dil  faktlarının mügayisəsi  
olmadan,  dilləri mügayisə etməsi,   somatik və frazeoloji tiplərə bölməsi,  
mümkün deyil.Formalarin kategoriyaların  somatizmlərin garşılıglı  mügayisəsi 
tutuşdurulması, onların hər birinin səciyyəsi bu dil faktları  arasında əhəmiyyətli  
dərəcədə forma və məzmun oxşarlıgının müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri şərt 
sayılır.Somatik frazeologizmlərin leksik –grammatik səciyyəsi,   müxtəlif 
sistemli dillərin materialı əsasinda konkret grammatik-leksik sahələrin o 
cumlədən də somatik frazeologiyanın struktur-tipoloji planda öyrənilməsi,bu 
istigamətdə kompleks tədgigatların  aparılması üçün geniş imkanlar 
yaradır.Somatik frazeologizmin ilkin çagında onun sərbəst söz birləşməsi kimi 
mövcudlugunu  gəbul ediriksə  Onda həmin dövrdə onun tərkibindəki  sözlərin 
müstəgil oldugunu və dildə fəal işləndiyini də nəzərdən gaçırmamalıyıg.Bu 
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mənada somatik frazeoloji vahidlərin müxtəlif inkişaf mərhələlərində bir 
komponentin.Somatik frazeologizmlərdə gedən stuktur dəyişikliyi də müx-
təlif səciyyəli olur:a)birləşmələr arasında arasında sözlər işlətmək,artırmag 
olar. Onları aşagıdakı kimi gruplaşdırmag olar:a)iki komponentli somatik 
frazeologizmlər:b)üç komponentli somatik frazeologizmlər:c)üçdən artıg 
somatik frazeologizmlər.Somatik frazeologizmləri müəyyən bədii məgsəd 
üçün strukturunda heç bir dəyiçiklik etmədən,oldugu kimi işlətdikdə 
müəllifin fikri daha da canlı və təsirli olur.Məsələn,Azərbaycan dilin-
də”Ustasına kəm baxanın gözlörindən gan damar”atalar sözü bədii əsərdə 
surətin danışıgını fərdiləşdirməyə,onun səciyyəsini yaratmaga kömək edir.       
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Rəhilə Məmmədova  
Somatic phrazeologism in  linguistics 

 
Sammary 

 
 The article deals with the  phrazeological  analyses  of modern 

linguistics and the categories of language   problems concerning somatic 
phrazeology.All these facts  perfectly describe  about   innovations  on scien-
tific reaserch of phrazeological  somatic word combinations, phrases,   
idioms in English and Azerbaijan languages.Reserches on this field,   greatly 
differ   according to some phrasal verbs, taking an object (transitive),others 
do not taking an object(intransitive).Phrasal words are words  that consist of  
a verb,   a particle  , a preposition ,  an  adverb  and two particles. This article 
is about phrasal words and how they are used  in contemporary English.One 
can find  an explanation of the meaning of the phrasal  words as an example  
in use,where appropriatly,some comments on when and how it is 
used.However it does not matter if you have gained your  knowledge  in a 
different way.There are many improtant information ,interesting aspects  of 
more advanced phrasal words dealing  with important issues as collocation 
,register and metaphor.The article  provides clear definitions of all  the 
phrasal words  that appear  in Azerbaijan and English languages.     
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                                                                Р.Мамедова 
Соматик  фразеологизм  в лингвистике 

 
Резюме 

 
В этой   статье  речь идее об образовании   сомaтизма      и  об 

образовании фразеологических слов   словосочетания. Тема обсуждает  
вопрос   фразеологии  сомaтизма  в  иностранных языkax и фразеологии 
.В сомaтизме  и фразеологии  в их образовании человеческий фактор 
имеет большую и важную роль. Отдельные части тела  тоже играют   роль 
в образовании этих слов  в процессе формировании  сомaтизма – фразео-
логизма в   различных языках.В статье  отмечается различие  сомaтизма в  
формирование новых  словосочетаний  в Английском  и  Азербайд-
жанских языках. В   образовании этих единиц  антонимы  синонимы  
словосочетании изменяют структуру и значение  также меняется .Они иг-
рают основную роль в  словообразовании. Тесный  контакт  человеческого 
фактора   отдельные части тела  очень тесно связаны  со словосочетанием 
и сомaтизм в обоих  языках . В родственных языках  сходство и их 
различие изучается внимательно и доказано  ряд интересных правил в 
образовании  сомaтик фразеологизмов. С точки генетики  не родственные 
языки  и их словообразование связь между ними  находятся в тесном 
контакте с  не родственными языками. Соматизм в разных системах 
словообразовании и грамматических структурах имеет конкретную 
типологическую структуру и это позволяет ему широко, комплексно 
изучат направление соматического фразеологизма.  

  

  Rəyçi:                  Lalə Məsimova  
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THE WAYS OF TEACHING AND LEARNING ESP VOCABULARY 
 

Key words: English language learning and teaching, vocabulary learning, 
vocabulary teaching, vocabulary learning strategies, ESP.  
Açar sözlər: İngilis dilinin tədrisi və öyrənilməsi, söz bazasının öyrənilməsi, 
söz bazasının tədrisi, söz bazasının öyrənilməsi strategiyaları, xüsusi 
məqsədlər üçün İngilis dili. 
Ключевые слова: изучение и преподавание английского языка, 
обучение словарного запаса, стратегии обучения словарного запаса, 
Английский для специфических целей 

 
Vocabulary learning and teaching is very important in learning 

English; nevertheless, vocabulary was a neglected area in foreign language 
teaching for a number of years. In order to develop students’ communicative 
competence, language teachers should encourage them to learn as many 
words as possible. English for specific purposes course (ESP) are new trend 
in English Language Teaching and they include technical English, scientific 
English, English for medical professionals, English for waiters, and English 
for tourism. There are different opinions about teaching ESP courses but 
vocabulary is crucial in this sphere of teaching. Therefore, this paper 
attempts to add to existing studies on the use of vocabulary learning 
strategies in learning vocabulary in ESP. The students should become aware 
of the importance of language learning strategies and get trained to use them 
appropriately.  

Vocabulary is an inseparable part of any teaching syllabus and 
vocabulary should be taught in a well-planned and regular basis. It is 
essential to carefully decide what vocabulary will be selected for teaching, 
and what approach or activities will be used to teach it to the students. 
English has been taught in primary schools from the third grade for several 
years. The traditional textbooks have been changed and the students are 
provided with more modern books that include pictures and focus on 
language skills. The same situation exists in high schools where the students 
attend two to four English classes a week. However, the number of students 
in classes is 30-40 and this is still an issue that should be resolved in the near 
future. English teachers are being trained in using modern methods of 
English teaching and attend local and international conferences. Old teaching 
methods are rapidly being replaced with modern ones. It is difficult to learn 
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words especially ESP words because they are low frequency words and are 
not encountered very often. Vocabulary acquisition is incremental in nature 
and this means that words are not learned instantaneously but they are 
learned over a period of time. The number of words learned depends on 
numerous exposures to a particular word. Short-term memory is also called 
working memory. Working memory is a kind of gateway where the 
information is transferred to long-memory. Working memory is linked to 
human consciousness and its characteristic is that it holds a limited amount 
of information for a limited amount of time. The role of the working memory 
in this case is to extract visuals, for example, that are relevant for ongoing 
comprehension but the capacity of the working memory is always limited. 
Long-term memory serves as the storage area of information. Whereas 
semantic memory refers to all the general information stored in memory and 
recalled independently of how one has learned the information. The 
circumstances under which reading a map was learned are not memorable 
but the skill is remembered. The long-term and working memories are also 
important in producing speech where the material is accessed and assembled 
from the long-term memory. Learning concrete words is easier than learning 
abstract words. Learners can more easily remember words like: peach, 
house, and horse if they appear on a list than words such as freedom and 
injustice. The reason is that the verbal system represents the meaning of the 
words, but the imaginal system represents images of the words. The concrete 
words are remembered better with two memories available at recall, as 
opposed to one for abstract words. A recent trend in higher education is ESP 
(English for Specific Purposes) courses. These courses are designed around 
students’ needs based on their field of study. The goal is to strengthen 
students’ proficiency and help them to get ready to cope with everyday 
situations and deal with professionals in many fields such as: engineering, 
medicine, education, IT, etc. There are many training sessions organized by 
international experts whose goal is to train local teachers to teach these 
courses successfully. In order to develop an ability to learn new vocabulary, 
for both general English and technical vocabulary in learning ESP (English 
for Specific Purposes), the students should become aware of the importance 
of language learning strategies and be trained to use them appropriately. The 
teachers put a lot of effort toward helping them to learn vocabulary related to 
their field of study. It is widely believed that reading is the major source of 
vocabulary growth in L1. Students with strong reading skills who read a 
variety of texts may realize substantial gains in their vocabulary without 
direct instruction. These students may also realize some incidental 
vocabulary gains through independent reading, however. Teachers should 
neither ignore nor rely solely upon incidental acquisition but rather seek to 
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enhance its effectiveness with vocabulary logs, word walls and other 
techniques. Words occur in written texts in four different categories 
distinguished as: 1) High-Frequency words including many content words, 
e.g., government, forests, production, adoption, represent, boundary; 2) 
Academic words include many words that are common in various kinds of 
academic texts, e.g., policy, phase, sustained 3) Technical words are closely 
related to the topic and subject area in the text, e.g., indigenous, beech, 
podocarp, regeneration, timber; 4) Low-Frequency words include words like 
pastoral, aired, perpetuity, zone.  

 ESP teachers should not teach technical vocabulary but should check 
if the learners understood technical vocabulary that appears as carrier content 
for an exercise. A suitable approach for teaching ESP words is the lexical 
approach. The lexical approach follows the principle that lexis is the most 
important part of any language and should be treated that way. Chunks are 
used in communication a lot especially by L2 learners as they strive to meet 
their basic communicative needs. L2 learners sometimes try to be creative 
and combine one part of the lexical phrase with another word in order to 
produce a better utterance. Chunks are also very important in learning ESP 
because the learners should be able to identify them and should be aware of 
them. The usage of lexical chunks helps students write and communicate 
better and they should be able to distinguish high-frequency and low-
frequency lexical items. It is also widely believed that language fluency and 
accuracy is achieved largely by retrieving and combining ready-made 
chunks of language. Most of the students taking ESP identify it with specific 
terminology related to their field of study. There are degrees of technicality 
depending on how restricted a word is to a particular area. ESP is seen as an 
approach rather than a product, by which is meant that ESP does not involve 
a particular kind of language, teaching material or methodology. So, ESP 
relates to the learners, the language required and the learning context, and 
thus establishes the primacy of need. Need is defined by the reasons for 
which the student is learning English. Nation claims that “technical 
vocabulary” is a type of specialized vocabulary and its occurrence is affected 
by factors that influence the use of all vocabulary. Language teachers should 
prepare their learners to deal with the large numbers of technical words that 
occur in specialized texts. Language teachers who teach ESP courses should 
be familiar with the core vocabulary of the field of study and design 
curricula that integrate both content area and English language. The only 
distinction that should be made is between the vocabulary for comprehension 
and the vocabulary for production. The role of teachers is to raise students’ 
awareness of the existence of larger lexical items. It is believed that ESP 
combines subject matter and English language teaching. Being able to use 
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the vocabulary and structures that they learn in a meaningful context 
reinforces what is taught and increases their motivation. Nevertheless, ESP 
concentrates more on language in context than on teaching grammar and 
language structures. Another interesting fact is that ESP words are perceived 
as more complex than general words and they should spend more time 
learning them. This is probably due to the fact that collocations are very 
frequent in ESP and combining them correctly requires more effort. There 
are specific types of collocations in ESP which cause students’ errors due to 
a lack of translational equivalence between the students’ first language and 
the second language.  

Reference  
 

1. Dudley-Evans, T., & St John, M. (1998). Developments in English for 
Specific Purposes. UK: Cambridge University Press. 
2. Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. 
Cambridge: Cambridge University Press. Newton, J., & Nation, I.S.P. 
(1997).  
3. Vocabulary and teaching. In J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second 
language vocabulary acquisition (238-254). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

A.Yunsurova 
 

Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin söz bazasının  
tədrisi və öyrənilməsi üsullari 

Xülasə  
 

Leksika dilin çox vacib bir hissəsidir. Müəllimlərin məsuliyyəti bu 
sahədə tədqiqatçıların təklif etdiyi kimi müxtəlif prosedurlara riayət etməkdir 
və tələbələr üçün sözlərin öyrənilməsini mümkün qədər asanlaşdırmaqdır. 
Sözlər izolyasiya edilmiş formada tədris edilməməlidir, danışıqda daha sonra 
istifadə etmək üçün kontekstdə olmalıdır. Öyrəncilər strategiyaları birgə 
şəkildə istifadə edirlər ki, bu da daha çox öyrənmə üçün müsbətdir. Buna 
baxmayaraq, kontekstdən sözün mənasını tapmaqda çətinlik çəkməyən, 
sözün mənasını dərhal başa düşən öyrəncilər də var. Öyrəncilərə kontekstdən 
istifadə etməklə sözün mənasını tapmağa köməklik göstərilməlidir. Məqalə, 
tələbələrin müxtəlif akademik mətnləri oxuduğunda naməlum sözləri 
öyrənmək üçün uyğun olan müxtəlif strategiyalarla qarşılaşdığını göstərir.  

Tələbələrə müvəffəqiyyətə gətirib çıxaracaq fərqli strategiyalardan 
istifadə etməyə kömək etməkdə ən mühüm addım tələbələrimizin sözləri 
daha effektiv şəkildə öyrənə bilməsi üçün hər sinifdə tələbələrlə strategiya 
təlimləri təşkil edir. 
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А.Юнсурова  
 

Методы преподавание и обучение словарного запаса esp  
Резюме 

 
Лексика является очень важной частью языка. Ответственность 

учителей состоит в том, чтобы следовать различным процедурам, 
предложенным исследователями в этой области, и стараться 
максимально упростить изучение слов для учащихся. Слова не следует 
преподавать как изолированные предметы, а в контексте для после-
дующего использования в разговоре. Наиболее часто используемая 
стратегия, угадывающая из контекста, показывает, что участники этого 
исследования были хорошими угадываниями. Кажется, что учащиеся 
используют стратегии комбинированным образом, что является 
положительным для дальнейшего обучения. В статье предлагается, 
чтобы ученики подвергались различным стратегиям, которые подходят 
для изучения неизвестных слов, с которыми они сталкиваются при 
чтении различных академических текстов. Важнейшим шагом, 
помогающим студентам использовать разные стратегии, которые 
приведут к успеху, является организация учебных занятий по стратегии 
со студентами в каждом классе, чтобы наши ученики могли более 
эффективно изучать слова. 
 
 
 
Rəyçi:                             Gülnarə Əhmədova 

                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) 
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The most important difference lies in the learners and their purposes 
for learning English. ESP students are usually adults who already have some 
acquaintance with English and are learning the language in order to 
communicate a set of professional skills and to perform particular job-related 
functions. An ESP program is therefore built on an assessment of purposes 
and needs and the functions for which English is required. 

ESP concentrates more on language in context than on teaching 
grammar and language structures. It covers subjects varying from accounting 
or computer science to tourism and business management. The ESP focal 
point is that English is not taught as a subject separated from the students’ 
real world (or wishes); instead, it is integrated into a subject matter area 
important to the learners. 

However, ESL and ESP diverge not only in the nature of the learner, 
but also in the aim of instruction. In fact, as a general rule, while in ESL all 
four language skills; listening, reading, speaking, and writing, are stressed 
equally, in ESP it is a needs analysis that determines which language skills 
are most needed by the students, and the syllabus is designed accordingly. 
An ESP program, might, for example, emphasize the development of reading 
skills in students who are preparing for graduate work in business 
administration; or it might promote the development of spoken skills in 
students who are studying English in order to become tourist guides. 

As a matter of fact, ESP combines subject matter and English 
language teaching. Such a combination is highly motivating because students 
are able to apply what they learn in their English classes to their main field 
of study, whether it be accounting, business management, economics, 
computer science or tourism. Being able to use the vocabulary and structures 
that they learn in a meaningful context reinforces what is taught and 
increases their motivation. 
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The students’ abilities in their subject-matter fields, in turn, improve 
their ability to acquire English. Subject-matter knowledge gives them the 
context they need to understand the English of the classroom. In the ESP 
class, students are shown how the subject-matter content is expressed in 
English. The teacher can make the most of the students’ knowledge of the 
subject matter, thus helping them learn English faster. 

The term ‘specific’ in ESP refers to the specific purpose for learning 
English. Students approach the study of English through a field that is 
already known and relevant to them. This means that they are able to use 
what they learn in the ESP classroom right away in their work and studies. 
The ESP approach enhances the relevance of what the students are learning 
and enables them to use the English they know to learn even more English, 
since their interest in their field will motivate them to interact with speakers 
and texts. 

ESP assesses needs and integrates motivation, subject matter and 
content for the teaching of relevant skills. 

A teacher that already has experience in teaching English as a Second 
Language (ESL), can exploit her background in language teaching. She 
should recognize the ways in which her teaching skills can be adapted for the 
teaching of English for Specific Purposes. Moreover, she will need to look 
for content specialists for help in designing appropriate lessons in the subject 
matter field she is teaching. 

As an ESP teacher, you must play many roles. You may be asked to 
organize courses, to set learning objectives, to establish a positive learning 
environment in the classroom, and to evaluate students’ progress. 

You have to set learning goals and then transform them into an 
instructional program with the timing of activities. One of your main tasks 
will be selecting, designing and organizing course materials, supporting the 
students in their efforts, and providing them with feedback on their progress. 

You arrange the conditions for learning in the classroom and set 
long-term goals and short-term objectives for students’ achievement. Your 
knowledge of students’ potential is central in designing a syllabus with 
realistic goals that takes into account the students’ concern in the learning 
situation. 

Your skills for communication and mediation create the classroom 
atmosphere. Students acquire language when they have opportunities to use 
the language in interaction with other speakers. Being their teacher, you may 
be the only English speaking person available to students, and although your 
time with any of them is limited, you can structure effective communication 
skills in the classroom. In order to do so, in your interactions with students 
try to listen carefully to what they are saying and give your understanding or 
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misunderstanding back at them through your replies. Good language learners 
are also great risk-takers, since they must make many errors in order to 
succeed: however, in ESP classes, they are handicapped because they are 
unable to use their native language competence to present themselves as 
well-informed adults. That’s why the teacher should create an atmosphere in 
the language classroom which supports the students. Learners must be self-
confident in order to communicate, and you have the responsibility to help 
build the learner’s confidence. 

The teacher is a resource that helps students identify their language 
learning problems and find solutions to them, find out the skills they need to 
focus on, and take responsibility for making choices which determine what 
and how to learn. You will serve as a source of information to the students 
about how they are progressing in their language learning. 

What is the role of the learner and what is the task he/she faces? The 
learners come to the ESP class with a specific interest for learning, subject 
matter knowledge, and well-built adult learning strategies. They are in 
charge of developing English language skills to reflect their native-language 
knowledge and skills. 

People learn languages when they have opportunities to understand 
and work with language in a context that they comprehend and find 
interesting. In this view, ESP is a powerful means for such opportunities. 
Students will acquire English as they work with materials which they find 
interesting and relevant and which they can use in their professional work or 
further studies. The more learners pay attention to the meaning of the 
language they hear or read, the more they are successful; the more they have 
to focus on the linguistic input or isolated language structures, the less they 
are motivated to attend their classes. 

The ESP student is particularly well disposed to focus on meaning in 
the subject-matter field. In ESP, English should be presented not as a subject 
to be learned in isolation from real use, nor as a mechanical skill or habit to 
be developed. On the contrary, English should be presented in authentic 
contexts to make the learners acquainted with the particular ways in which 
the language is used in functions that they will need to perform in their fields 
of specialty or jobs. 

Learners in the ESP classes are generally aware of the purposes for 
which they will need to use English. Having already oriented their education 
toward a specific field, they see their English training as complementing this 
orientation. Knowledge of the subject area enables the students to identify a 
real context for the vocabulary and structures of the ESP classroom. In such 
way, the learners can take advantage of what they already know about the 
subject matter to learn English. 
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Adults must work harder than children in order to learn a new 
language, but the learning skills they bring to the task permit them to learn 
faster and more efficiently. The skills they have already developed in using 
their native languages will make learning English easier. Although you will 
be working with students whose English will probably be quite limited, the 
language learning abilities of the adult in the ESP classroom are potentially 
immense. Educated adults are continually learning new language ehavior in 
their native languages, since language learning continues naturally 
throughout our lives. They are constantly expanding vocabulary, becoming 
more fluent in their fields, and adjusting their linguistic behavior to new 
situations or new roles. ESP students can exploit these innate competencies 
in learning English. 
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L.Muradli 

Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin öyrədilməsi 
 

Xülasə 
 

ESP tələbələr, adətən İngilis dili ilə tanış olan böyüklərdir və bir sıra 
peşə bacarıqlarını əlaqələndirmək və xüsusi işlə bağlı funksiyaları yerinə 
yetirmək üçün dil öyrənirlər. 

ESP ifadəsindəki “spesifik” termini, İngilis dili öyrənmək üçün 
xüsusi bir məqsədlə əlaqəlidir. Tələbələr əvvəlcədən məlum olan və onlara 
aid olan bir sahə ilə İngilis dilinin öyrənilməsinə yönəlirlər. Bu, o deməkdir 
ki, onlar ESP kursunda öyrəndiklərini iş və tədqiqatlarda istifadə edə 
biləcəklər.  

ESP yanaşması, tələbələrin nə dərəcədə öyrənmələrinin əhəmiyyətini 
artırır və öz sahələrində bildiklərini ingilis dilinin öyrənilməsi üçün istifadə 
etməyə imkan verir. 

ESP ehtiyacları qiymətləndirir və müvafiq bacarıqların öyrədilməsi 
üçün motivasiya, mövzu və məzmunu birləşdirir.  
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Məqalə yuxarıda bəhs edilən məsələ haqqında kifayət qədər məlumat 
verir və xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilini tədris edən müəllimlər və bu dili 
öyrənən tələbələr üçün faydalı ola bilər. 

Л.Мурадлы 
Обучение английскому для специфических целей  

 
Резюме 

 
Студенты ESP обычно являются взрослыми, которые уже 

знакомы с английским языком и изучают язык, чтобы передать набор 
профессиональных навыков и выполнять определенные функции, 
связанные с работой. 

Термин «специфический» в ESP относится к конкретной цели 
изучения английского языка. Студенты подходят к изучению 
английского языка через поле, которое уже известно и относится к ним.  

Это означает, что они могут использовать то, что они изучают в 
классе ESP сразу же, в своей работе и учебе.  

Подход ESP повышает значимость того, что учащиеся учатся, и 
позволяет им использовать знания, которые они знают, для изучения 
английского языка, поскольку их интерес к их области побуждает их 
взаимодействовать с докладчиками и текстами. 

ESP оценивает потребности и объединяет мотивацию, предмет и 
содержание для обучения соответствующим навыкам. 
 
 
Rəyçi:                Rəhimə Məmmədova  
                  filologiya elmləri namizədi, dosent  
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This paper has been made as a guide for teachers of English as a 

foreign language to develop the students’ abilities in the language. It is the 
application of an integrating approach for the development of 
communicative skills in the classroom, in which the four skills in the 
acquisition of knowledge of a foreign language can be taught in a coherent 
way, and practiced together, with a distinction of the importance of one upon 
the other. 

One image for teaching English as a second or foreign language 
(ESL/EFL) is that of a tapestry. The tapestry is woven from many strands, 
such as the characteristics of the teacher, the learner, the setting, and the 
relevant languages (i.e., English and the native languages of the learners and 
the teacher). For the instructional loom to produce a large, strong, beautiful, 
colorful tapestry, all of these strands must be interwoven in positive ways. 
For example, the instructor's teaching style must address the learning style of 
the learner, the learner must be motivated, and the setting must provide 
resources and values that strongly support the teaching of the language. 
However, if the strands are not woven together effectively, the instructional 
loom is likely to produce something small, weak, ragged, and pale-not 
recognizable as a tapestry at all. 

In addition to the four strands mentioned above--teacher, learner, 
setting, and relevant languages--other important strands exist in the tapestry. 
In a practical sense, one of the most crucial of these strands consists of the 
four primary skills of listening, reading, speaking, and writing. This strand 
also includes associated or related skills such as knowledge of vocabulary, 
spelling, pronunciation, syntax, meaning, and usage. The skill strand of the 
tapestry leads to optimal ESL/EFL communication when the skills are 
interwoven during instruction. This is known as the integrated-skill 
approach. 
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If this weaving together does not occur, the strand consists merely of 
discrete, segregated skills--parallel threads that do not touch, support, or 
interact with each other. This is sometimes known as the segregated-skill 
approach. Another title for this mode of instruction is the language-based 
approach, because the language itself is the focus of instruction (language for 
language's sake). In this approach, the emphasis is not on learning for 
authentic communication. 

Segregated-skill instruction 
In the segregated-skill approach, the mastery of discrete language 

skills such as reading and speaking is seen as the key to successful learning, 
and language learning is typically separate from content learning. This is 
contrary to the integrated way that people use language skills in normal 
communication, and it clashes with the direction in which language teaching 
experts have been moving in recent years. 

Skill segregation is reflected in traditional ESL/EFL programs that 
offer classes focusing on segregated language skills. Why do they offer such 
classes? Perhaps teachers and administrators think it is logistically easier to 
present courses on writing divorced from speaking, or on listening isolated 
from reading. They may believe that it is instructionally impossible to 
concentrate on more than one skill at a time. 

Even if it were possible to fully develop one or two skills in the 
absence of all the others, such an approach would not ensure adequate 
preparation for later success in academic communication, career-related 
language use, or everyday interaction in the language. An extreme example is 
the grammar-translation method, which teaches students to analyze grammar 
and to translate (usually in writing) from one language to another. This method 
restricts language learning to a very narrow, non-communicative range that does 
not prepare students to use the language in everyday life. 

Frequently, segregated-skill ESL/EFL classes present instruction in 
terms of skill-linked learning strategies: reading strategies, listening strategies, 
speaking strategies, and writing strategies. Learning strategies are strategies 
that students employ, most often consciously, to improve their learning. 
Examples are guessing meaning based on context, breaking a sentence 
or word down into parts to understand the meaning, and practicing the 
language with someone else. 

Very frequently, experts demonstrate strategies as though they were 
linked to only one particular skill, such as reading or writing. However, it 
can be confusing or misleading to believe that a given strategy is associated 
with only one specific language skill. Many strategies, such as paying 
selective attention, self-evaluating, asking questions, analyzing, 
synthesizing, planning, and predicting, are applicable across skill areas. 
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Common strategies help weave the skills together. Teaching students to 
improve their learning strategies in one skill area can often enhance 
performance in all language skills. 

Fortunately, in many instances where an ESL or EFL course is 
labeled by a single skill, the segregation of language skills might be only 
partial or even illusory. If the teacher is creative, a course bearing a discrete-
skill title might actually involve multiple, integrated skills. For example, in a 
course on intermediate reading, the teacher probably gives all of the 
directions orally in English, thus causing students to use their listening 
ability to understand the assignment. In this course, students might discuss 
their readings, thus employing speaking and listening skills and certain 
associated skills, such as pronunciation, syntax, and social usage. Students 
might be asked to summarize or analyze readings in written form, thus 
activating their writing skills. In a real sense, then, some courses that are 
labeled according to one specific skill might actually reflect an integrated-
skill approach after all. 

The same can be said for ESL/EFL textbooks. A particular series 
might highlight certain skills in one book or another, but all the language 
skills might nevertheless be present in the tasks in each book. In this way, 
students have the benefit of practicing all the language skills in an integrated, 
natural, communicative way, even if one skill is the main focus of a given 
volume. 

In contrast to segregated-skill instruction, both actual and apparent, 
there are at least two forms of instruction that are clearly oriented toward 
integrating the skills. 

Two forms of integrated-skill instruction 
Two types of integrated-skill instruction are content-based language 

instruction and task-based instruction. The first of these emphasizes learning 
content through language, while the second stresses doing tasks that require 
communicative language use. Both of these benefit from a diverse range of 
materials, textbooks, and technologies for the ESL or EFL classroom. 

“Content-Based Instruction.” In content-based instruction, students 
practice all the language skills in a highly integrated, communicative fashion 
while learning content such as science, mathematics, and social studies. 
Content-based language instruction is valuable at all levels of proficiency, 
but the nature of the content might differ by proficiency level. For beginners, 
the content often involves basic social and interpersonal communication 
skills, but past the beginning level, the content can become increasingly 
academic and complex. The Cognitive Academic Language Learning 
Approach shows how language learning strategies can be integrated into the 
simultaneous learning of content and language. 
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 “Task-Based Instruction.”. In task-based instruction, students 
participate in communicative tasks in English. Tasks are defined as activities 
that can stand alone as fundamental units and that require comprehending, 
producing, manipulating, or interacting in authentic language while attention 
is principally paid to meaning rather than form. 

The task-based model is beginning to influence the measurement of 
learning strategies, not just the teaching of ESL and EFL. In task-based 
instruction, basic pair work and group work are often used to increase 
student interaction and collaboration. For instance, students work together to 
write and edit a class newspaper, develop a television commercial, enact 
scenes from a play, or take part in other joint tasks. More structured 
cooperative learning formats can also be used in task-based instruction. 
Task-based instruction is relevant to all levels of language proficiency, but 
the nature of the task varies from one level to the other. Tasks become 
increasingly complex at higher proficiency levels. For instance, beginners 
might be asked to introduce each other and share one item of information 
about each other. 
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S.Çərkəzova 

Ingilis dilinin tədrisində bəzi təlimatlarin əhəmiyyəti 
 

Xülasə 
 

Məqalə ingilis dili müəllimlərinin bu dili öyrənən tələbələrin 
imkanlarını inkişaf etdirməsi üçün bir bələdçi kimi hazırlanmışdır. Dərslikdə 
kommunikativ bacarıqların inkişafı üçün inteqrasiya olunan yanaşmanın 
tətbiqi, xarici dil biliklərinin əldə edilməsində dörd bacarığın tədricən tədris 
edilməsi və birlikdə həyata keçirilməsi prosesi bir-birindən fərqlidir . 

İngilis dili ikinci və ya xarici dil kimi tədrisi bir qoblen (xalça) 
təsvirini ifadə edir. Qoblen, müəllimin və tələbənin xüsusiyyətlərini birləş-
dirən iplərdən toxunur. Böyük, güclü, gözəl, rəngli bir xalça istehsal edən 
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təlimat üçün bütün bu iplər müsbət yollarla əlaqəli olmalıdır. Məsələn, tədris 
prosesində müəllimin tərzi şagirdin öyrənmə tərzini nəzərə almalı, şagird 
motivasiya edilməli və dil tədrisini güclü şəkildə dəstəkləyən resurslar və 
dəyərlər təmin edilməlidir. Lakin, iplər effektiv bir şəkildə toxunulmazsa, 
təlimat dəzgahı kiçik, zəif, cırılmış və solğun bir şey çıxara bilər. Xarici dilin 
tədrisi də belədir, əgər dildə mövcud olan bacarıqlar düzgün əlaqələndirilmə-
sə, səmərəli dil tədrisindən söhbət gedə bilməz. 

 
С.Чарказова 

Важность некоторых инструкций в обучении английского 
 

Резюме 
 

Эта статья была сделана в качестве руководства для препода-
вателей английского языка как иностранного, чтобы развивать способ-
ности учащихся на этом языке. Это применение интегрирующего 
подхода для развития коммуникативных навыков в классе, в котором 
четыре навыка в овладении знаниями иностранного языка могут 
преподаваться последовательным образом и практикуются вместе с 
различием важности одного на другого. 

Одним из изображений для преподавания английского языка как 
иностранного языка является изображение гобелена. Гобелен соткан из 
многих нитей, таких как характеристики учителя, ученика, условия и 
соответствующие языки. Для учебного станка, чтобы создать большой, 
сильный, красивый, красочный гобелен, все эти нити должны быть 
переплетены положительными способами. Например, преподаватель-
ский стиль преподавателя должен учитывать стиль обучения уча-
щегося, ученик должен быть мотивирован, и установка должна обес-
печивать ресурсы и ценности, которые сильно поддерживают препода-
вание языка. Однако, если нити не сплетены вместе эффективно, 
учебный ткацкий станок, скорее всего, произведет что-то маленькое, 
слабое, оборванное и бледное - не узнаваемое как гобелен вообще. 
 
 
Rəyçi:                         Lalə Məsimova  
                    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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XIX ƏSRİN SONU VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ 
UŞAQ POEZİYASINDA DİL, ÜSLUB PROBLEMLƏRİ 

 
Açar sözlər: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələləri ədəbi mühit, uşaq ədə-
biyyatı, uşaq poeziyası, Azərbaycan dili, maarifçilik hərəkatı, dərsliklər, 
üslubiyyat. 
Ключевые слова: конец XIX века,начало XX века литературная среда, 
детская литература, детская поэзия, Азербайджанский язык, просве-
тительное движение,учебники,стиль. 
Key words: the end of XIX and leginning of XX centuries,literal enviro-
nment, children’s literature, children’s poetry, the Azerbaijan language, 
enlightenment movement, textbooks, stylistics. 
 

Мəsələnin qoyuluşu: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri uşaq poezi-
yası və onun dil, üslub xüsusiyyətləri.  

İşin məqsədi: Uşaq poeziyasının XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəllərindəki ümumi mənzərəsini, dil, üslub xüsusiyyətləri uğrunda gedən 
mübarizənin məqsəd və məramını aydınlaşdırmaq.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəlləri xüsusi bir mərhələdir. Bu dövrün bədii düşüncəsində olan əsas 
məsələlərdən birisi uşaq ədəbiyyatındakı nəzərə çarpan boşluğu doldurmaq, 
təhsildəki yaranmış ədəbiyyat ehtiyacını əsaslı şəkildə aradan qaldırmaq idi. 
Çünki yeni tipli məktəblərin yaranması, ona uyğum dərsliklərin yazılması ən 
ümdə məsələ olaraq ədəbi-mədəni mühitin qarşısında dururdu. H.Zərdabi, 
M.Mahmudbəyov müasirlərinə müraciətlərində bu məsələlərə ardıcıl şəkildə 
toxunur və xalqın övladlarının başa düşəcəyi tərzdə əsərlər yazmağı bir 
məqsəd olaraq vurğulayırdı. “Əkinçi”, “Ziya”, “Ziyayi-Qafqaziyə”, “Kəş-
kül”, “Şərqi-Rus”, “Dəvət-Qoç”, “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat” və s. mət-
buu orqanlarında gedən yazılar buna tipik nümunə idi. A.Bakıxanovun, 
M.Ş.Vazehin, İ.Qutqaşınlının, S.Ə.Şirvaninin, M.Şahtaxtlının və başqala-
rının hələ bir qədər əvvəl olan çağırışları, cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin 
qalxması üçün maarifçilik işlərinin gərəkliyinin vurğulanması bir istiqamət 
olaraq sistemli şəkildə qeyd olunurdu. Böyük maarifçi A.Bakıxanov 
“Nəsihətlər” əsərinin başlanğıcında xüsusi olaraq bu vəziyyəti şərh edərək 
deyirdi: “Mən nə qədər axtardımsa uşaqların təlimi üçün elə bir kitab tapa 
bilmədim ki, o asan və anlaşılan bir dil ilə onların əxlaq gözəlliyinə dəlalət 
etsin. Bəzi işlənməkdə olan kitablar o qədər qarışıq-dolaşıq ibarələrlə 
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yazılmışdır ki, müəllimlərin çoxu özləri onları dərk edə bilmirlər. Bəzi 
kitablar isə o qədər uzun və pərakəndədir ki, onları anlamaq çox çətindir. 
“Uşaqlıqda öyrədilən elm daşa qazılmış şəkil kimidir” zərbül-məsəlinin 
məzmunundan qəflət olunur. Uşaq yaşlarında hər zamandan daha artıq əxlaq 
gözəlliklərini onlara öyrətmək lazımdır. Pis xasiyyətlər təkrar olunduğu 
zaman adətə çevrilib uşaq təbiətinə daxil olduqdan sonra, onlara elm və ədəb 
öyrətmək müşkül olar. Beləliklə, aydın və sadə bir kitab yazdım” (2, 68). 
Düşünəndə ki, bu fikirlər 1836-cı ildə söylənmişdir, onda məsələnin 
mahiyyəti daha da önəmli görünür. Göründüyü kimi, burada bir neçə məsələ; 
uşaqların tərbiyəsi, dil məsələsi, təhsil və s. kimi o dövr üçün ciddi 
problemlər qaldırılır. Sonrakı onilliklərdə isə digər ziyalılar tərəfindən daha 
da ciddi şəkildə qoyulur. Q.Zakirin, S.Ə.Şirvaninin, R.Əfəndiyevin, 
A.Şaiqin, A.Səhhətin və başqalarının bu istiqamətdə atdığı addımlar sonrakı 
çağlarda vəziyyətin daha uğurlu tendensiyasını göstərirdi. “Vaxtilə F.Köçərli 
“Vətən dili” dərsliyində milli ədəbiyyat nümunələrinin azlığından 
şikayətlənən Həmzət bəy Qəbulov-Şirvanskinin rəyi münasibətilə “Zakafka-
ziya” qəzeti redaksiyasına göndərdiyi məktubunda israr etmişdi ki: “Qasım 
bəy Zakirdən və Hacı Seyid Əzim Şirvanidən başqa Azərbaycan yazıçıları və 
şairləri elə bir əsər verməyiblər ki, uşaqların oxuması üçün əlverişli və 
yararlı ola bilsin”. (8, 241). Əlbəttə görkəmli ədəbiyyatşünasın ədəbiyyat 
tarixi müstəvisində təhlilləri bütün mərhələlərdə ciddiliyi və faktura 
zənginliyi ilə mühüm önəm daşıyır. Onun problemə bu kontekstdə yanaş-
ması “Zakirə qədərki ədəbiyyat tariximizdə, hətta A.Bakıxanovun özündə 
“uşaqların oxuması üçün əlverişli və yararlı” nümunələr tapa bilməməsinin 
səbəbi isə ilk növbədə dil məsələsi ilə izah edilə bilər. Q.Zakirə qədərki 
klassiklərimizin əsərlərində kiçik oxucular üçün məna və məzmunca nə 
qədər münasib nümunələr olsa da, bu əsərlər ya ümumiyyətlə fars dilində idi, 
ya da ərəb-fars tərkibi ilə ağırlaşdırılmışdı” (9, 16). Göründüyü kimi, uşaq 
ədəbiyyatının ümumi problemləri ətrafında gedən mübarizə bütünlükdə 
mahiyyətin ifadəsi, yolun düzgünlüyünün müəyyənləşməsi məsələlərinə 
yönəlmişdi. Burada digər məsələ həmin dövrdə vurğulanan “bizdə yazıçıları 
və şairləri olmamışdır” tezisi ilə bağlıdır. Ancaq əslində burada məsələnin 
bir qədər kəskinliklə qoyulması vardır. Abbas ağa Nazirin, Mustafa Ağa 
Arifin, Mehdiqulu xan Vəfanın, Q.Zakirin, R.Əfəndiyevin və başqalarının 
uşaqların ruhuna təsir edəcək, məna baxımından xalqın məişətindən 
götürülmüş əsərləri vardır. Uşaqların ümumi tərbiyəsinə, düşüncəsinə təsir 
edəcək anlaqlı əsərlərin tarixi isə daha əvvəlki əsrlərə bağlanır. Elmi-nəzəri 
fikirdə olan bundan ibarətdir ki, bütün prinsip və məzmunu etibarı ilə uşaq 
ədəbiyyatının ən qaynar inkişaf dövrü XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəli ilə 
bağlıdır. Həmin dövrdən bu ədəbiyyatın inkişaf texnalogiyası, dinamik mətn 
məzmunu bir istiqamət olaraq dil, üslub xüsusiyyətləri ilə yeni sferaya daxil 
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olur. Həsənəli ağa Qaradaği, Sultan Məcid Qənizadə, Rəşid bəy Əfəndizadə, 
Həsən bəy Zərdabi, Naseh, Mirzə Seyfəddin Seyidov Şirvani, Yusif 
Əfəndizadə, Məhəmməd Hadi, Əlisəttar İbrahimov, Əlabbas Müznib, 
Əlimişan Hüseynov, Əli Ülvi, Əli Nəzmi, Arifə, Rəbiə, Məhəmmədtağı 
Sidqi, Cabbar Əsgərzadə, Rza Sabit, Mirzə Balaqardaş Muradzadə, Əlövsət 
Fərzəliyev, İsmayıl Həqqi, Səməd Mənsur, Abbas ağa Nazir Qayıbzadə, 
Cəfər Cabbarlı, Əhməd bəy Atamalıbəyov Hafiz, Hacı Səlim Səyyah 
Qasımzadə,  Abdulla bəy Əfəndizadə və s. ədiblər uşaq şeirinin inkişafına və 
zənginləşməsinə özlərinin töhfələrini verdilər. Bir növ bu ədəbiyyatın 
məqsəd və məramını, prinsiplərini, sonrakı dövr üçün gediləcək yolu 
müəyyənləşdirdilər. Doğurdan da “görkəmli şair və maarifpərvər ziyalı 
S.Ə.Şirvaninin XIX əsrin 70-ci illərində Şamaxıda ana dilində açdığı məktəb 
xalqımızın maarif həyatında çox mühüm hadisə oldu. Gündəlik tədris 
prosesi, şagirdlərin mənəvi ehtiyacları S.Ə.Şirvanini bir ziyalı, həmçinin 
özünün şəxsi bacarığı olan bədii istedad sahibi kimi uşaqlar üçün ana dilində 
əsərlər yazmağa və dərslik yaratmağa sövq etdi. Beləliklə, Seyid Əzim özü 
xalq balaları üçün bədii əsərlər yazaraq həmin əsərlərdən ibarət “Rəbiül-
ətfal” (1878) və “Tacül kütüb” (1883) kimi iki dəyərli dərslik tərtib etdi. Bu 
dərsliklərdəki bədii nümunələrlə maarifpərvər şair Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatının bünövrəsini qoymuş oldu” (1, 5). “Əkinçi”, “Kəşkül”, “Ziya”, 
Məktəb”, “Dəbistan” və s. kimi mətbuat orqanlarının bu sahədəki uğurları, 
gördüyü gərəkli işlər artıq problemin həlli sahəsində qətiyyətli addımların 
atıldığını təsdiqlədi. H.Zərdabi, C.Ünsizadə, C.Vəlibəyov, M.T.Sidqi, R.Əfən-
diyev, A.O.Çernyayevski və başqaları fəaliyyətlərində əsas istiqamət kimi uşaq 
ədəbiyyatının zənginləşməsinə üstünlük verdilər. A.Çernyayevskinin “Vətən 
dili” (1882), R.Əfəndiyevin “Uşaq baxçası” (1898), “Bəsirətül-ətfal” (1901), 
M.Mahmudbəyovun “Birinci il” (1907), “İkinci il” (1908), “Uşaq gözlüyü” 
(1910), “Gülzar” (1912), F.Ağazadə “Ədəbiyyat məcmuəsi” (1912) və s. 
dərslikləri məhz öz dövrünün orijinal düşüncəsini ifadə edən, dil və üslub 
xüsusiyyətləri ilə xüsusi əhəmiyyət daşıyan nümunələri idi. Onu da əlavə edək 
ki, bütün yazılanlar, dərslik və dərs vəsaitləri, eləcə də yaranan poetik 
nümunələr hamısı bir növ öz qaynağını xalqın yaradıcılığından alırdı. Zəngin 
xalq ədəbiyyatından gələn motiv, hadisə, süjet kimi önəmli məsələlər uşaq 
düşüncəsinin formalaşmasına əsas olurdu. Ədəbi mühitin nümayəndələri də 
bunu dərk edib dərindən bildikləri üçün həmin zəngin xəzinədən istifadə 
etməklə özlərinin ölməz sənət nümunələrini yaradırdılar. Burada heç 
şübhəsiz ən birinci yerdə dil və üslub xüsusiyyətlərinin cazibədarlığı önəm 
kəsb edirdi. Uşaq dünyasını özünəməxsus, sehrli, füsunkar dil möcüzəsi ilə 
fəth etmək, bunlarla ələ almaq mümkün idi. Ona görə də burada şair hansı 
bədii formaya istinad etməlidir məsələsi bir problem kimi ədəbi mühitin 
diqqətində dayanırdı. Bu məsələlərin problem şərhini verərkən İ.Həbibov 
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yazırdı: “M.Ə.Sabir “Məktəbə tərğib”, A.Şaiq “Can gülüm” şərqilərində 
bayatılarla laylaların formal əlamətlərindən yaradıcı şəkildə bəhrələnmişdir. 
Hər iki şeirin misraları bayatılardakı kimi 7 hecadan ibarətdir. Bu şeirlər 
qafiyə quruluşuna görə də bayatılarla qovuşur (a-a-b-a). Lakin müəlliflər 
həmin şərqilərin bədii təsirini artırmaq üçün onlara laylalara məxsus nəqarət 
əlavə etmişlər” (4, 97). 

Mənim bağım, baharım, 
Fikri ziyalı oğlum! 
Məktəb zamanı gəldi, 
Dur, ey ziyalı oğlum! 
Ey gözüm, ey canım! 
Get məktəbə cavanım! 
 
Məktəbdə var şərafət, 
Dəftərdə var lətafət, 
Sarı olur qələmdən, 
Şirin-şirin hekayət. 
Ey gözüm, ey canım! 
Get məktəbə cavanım! (5, 376) 
Göründüyü kimi, mətnin ümumi sxemi, janr məzmunu bütün 

parametrləri ilə mahiyyətin çatdırılmasına, uşaq dünyasının dərkinə 
hesablanmışdır. Heç şübhəsiz burada dil sadəliyi, uşaqların düşüncəsinin 
fantastik məqamları, dərki və istəyi bir bütöv olaraq cəmlənir. Son olaraq 
sənətkarın yaradıcı üslubunda bu tip nümunələr tərəf olaraq reallaşır və 
sənətkar imkanlarını ortaya qoyan fakta çevrilir. M.Ə.Sabirin ”Məktəb 
şərqisi”, “Uşaq və buz”, “Yaz günləri”, “Ağacların bəhsi”, “Cütcü”, “Qarğa 
və tülkü”, “Məktəb şagirdlərinə töhfə”, “Təbib ilə xəstə”, “Qarınca”, “Molla 
Nəsrəddinin yorğanı”, “Uşaq və pul”, “İsgəndər və fəqir”, “Hörümçək və 
ipəkqurdu”, “Artıq alıb, əskik satan tacir”, “Yalançı çoban”, “Camuşçu və 
sel”, A.Şaiqin “Xoruz”, “Keçi”, “Uşaq və dovşan”, “Yetim cücə”, “Yeni 
köməkçi”, “Səhər”, “Təpəl kəlim”, “Dovşan”, “Layla”, “Çoban mahnısı”, 
“Payız nəğməsi”, “Bir quş”, “Quzu”, “Cütçü”, R.Əfəndiyevin “Durna”, 
“Vəsfi-bahar”, “Məktəbə dəvət”, “Vəsfi-payız”, “Vəsfi-qış”, “Qaz və 
durna”, “Kirpi və dovşan”, “Xəyal”, “Bahar”, “Elmin şərafəti”, “Uşaq və 
ayna”, “Bülbül”, “Keçi”, “Tənbəl”, “Ağlayan uşaq”, “Yazıq balalar”, 
“Çoban”, “Ananın lay-lay sədası”, “Yağış” və s.şeirlər uşaq ədəbiyyatının 
klassik fondu kimi uzun illər bədii mühitin faktına çevrilmişdir. Uşaq 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri öz əsərlərində dil zənginliyindən 
yararlanmaqla əvəzsiz sənət nümunələri yaratmış, özünəməxsus üslub 
yaradıcıları kimi bədii düşüncənin inkişafına yardımçı olmuşlar. Mir 
Seyfəddin Seyidov Şirvaninin “Tənbəl ilə xoruzun mübahisəsi”, “Ninni 
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mahnısı”, Yusif Əfəndizadənin “Ana nəsihəti”, Məhəmməd Hadinin 
“Ricayi-vətən”, Əlisəttar İbrahimovun “Aqil uşaq”, “Ağca”, “Zavallı qız”, 
Əlabbas Müznibin “ “Rəhmli uşaq”, “At və öküz”, Əlimişan Hüseynzadənin 
“Uşaq və ana”, Hacı Mirağa Mirmöhsünzadə Nasehin “Nadan və xəzinə”, 
“Göyərçin və çalağan”, Əli Nəzminin “Məktəb uşağı”, Arifənin “Beşikbaşı”, 
Məhəmmədtağı Sidqinin “Kəblə Nəsir” və s. kimi nümunələri öz məzmun, 
dil və üslub xüsusiyyətləri ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və XIX əsrin 
sonu, XX əsrin əvvəllərindəki uşaq poeziyasının inkişaf təmayülləri 
haqqında dolğun təsəvvür yaradır.  

Elmi işin nailiyyətləri: Təhlillər onu deməyə əsas verir ki, XIX 
əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri ictimai, siyasi, mədəni mühitdə 
yeniləşmələrlə səciyyələndiyi kimi, uşaq poeziyasının inkişafında da 
xüsusi hadisədir. Uşaq ədəbiyyatının qızıl dövrü kimi səciyyələndirilə 
biləcək bu dövr sonrakı zamanlar üçün örnək olmuş və gediləcək yolu 
müəyyənləşdirmişdir.  

Tətbiq sahələri: Uşaq ədəbiyyatı, poeziya, uşaq dərslikləri, məktəb 
tarixi, dilçilik, nitq mədəniyyəti, üslubiyyat. 

Elmi yeniliyi: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatının inkişafında xüsusi mərhələdir. Poeziya bu dövrdə aparıcı 
xətt kimi daha böyük önəm kəsb etmişdir. Ədəbiyyatın görkəmli 
nümayəndələri zəngin yaradıcılıqları ilə uşaq ədəbiyyatını dil, üslub, 
forma baxımından zənginləşdirmişlər. 
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 Р.Алиев 
Конец XIX века, начало xx века проблемы языка и 

стиля в детской поэзии 
 

Резюме 
 

  Конец XIX века, начало XX-ого особый этап развития Азербайд-
жанской детской литературы. В этот период поэзия, проза, драма-
тургия, публицистика, перевод и другие начинало развиваться с 
определенным богатством.Детская поэзия занимает важное место в 
этом богатстве.Детские учебники, появление дополнительных книг для 
чтение относитса к этому периоду.Поэты и писатели этого периода 
ставили перед средой просвещения целиком как проблему. Отмечают, 
что для формирования будущего покаления играет также развитие 
детской литературы. С.А.Ширвани, С.А.Ганизаде, Р.Эфендиев, М.А.Са-
бир, А.Шаиг,М.Хади, А.Низами,М.Сидги и другие сыграли огромную 
роль в создании необходимых произведении в этом направлении.-
Совершенство поэтической системы,своеобразие языка возбудил осо-
бый интерес этим произведениям.  

R.Aliyev 
Language,style problems in children’s poetry at the of nineteenth and 

the beginning of twentieth centuries 
 

Summary 
 

  The end of XIX and the leginning of XX centuries are special periods 
in the development of Azerbaijan children’s literature. On this period poetry, 
prase,drama,publicity,translation and so on began to be developed with 
special diversity. Children’s poetiy is of greet importance in this richness. 
Creation of children’s books and additional reading materials is namely 
connected with this period. The writers and poets of that period proposed 
enlightenment as a problem.They stated specigically the development of 
children’s literature in the formation of future generation. S.A.Shirvani, 
S.M.Ganizade, R.Afandiyev, M.A.Sabir, A.Shaig, M.Hadi, A.Nazmi, M.Sid-
gi and others played significant roles in the creation of necessary plays in 
this direction. These plays aroused special interest with the perfection of 
poetic system,and language peculiarities.Rich imagination of children,their 
attitude to the world were reflected with the narration of folklore.  

 
Rəyçi:                     Afaq Ağayeva  
                 filologiya elmləri doktoru, professor 
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Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

renazulfugarova@gmail.com  
 

İNTERNASİONAL TERMİNLƏR 
 

Açar sözlər: internasional terminlər, dil, elmi-texniki, anlayış, söz, məfhum, 
inkişaf, forma, etmoloji  
Key words: international terms, language, scientific-technical, conception, 
word, notion, development, form, etymological  
Ключевые слова: международные термины, язык, научно-техничес-
кие, концепция, слово, понятие, развитие, форма, этимология 
 
 Hər hansı bir sözün internasional termin səviyyəsinə qalxması üçün 
əsas şərt onun bir neçə dildə işlədilməsi deyildir. Burada terminin həm 
məntiqi, həm də dilçilik cəhəti –dilin əsas vahidi olmaq etibarilə mənası da 
nəzərə alınmalıdır. Məntiqi cəhət ondan ibarətdir ki, bu və ya digər söz 
internasional söz olmaq üçün xüsusi beynəlxalq əhəmiyyətə malik olmalıdır. 
Məsələn, respublika sözünü götürək, bu söz hələ XVII əsrin sonlarında bütün 
dünya dillərinə yayılmışdır. Bu söz dünyanın bütün dillərində başa düşülür. 
 Məlumdur ki, kosmos, kosmodrom, kosmonavtika, kosmonovil 
sözləri əvvəllər də mövcud olmuşdur. Lakin son illərdə kosmosun fəthi və 
kosmos haqqında elmin sürətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu terminlər daha 
geniş, daha əhəmiyyətli məhfumları ifadə etməyə başlamışdır. Belə bir cəhət 
isə onların beynəlxalq meydana çıxmasını və həqiqətən internasional 
terminlərə çevrilməsini təmin etmişdir. 
 1970-ci ildə dünyada ilk dəfə olaraq keçmiş SSRİ tərəfindən Ayın 
səthində özüyeriyən “Lunoxod-I” avtomaşın stansiyası göndərilmişdir. 
“Lunoxod-I” Ay təbiətinin öyrənilməsi üçün uzun müddət təcrübə aparmışdır. 
Elm və texnikanın bu yeni və misilsiz nailiyyəti ilə əlaqədar olaraq sadə rus 
sözü olan “lunoxod” da bütün dünyanı dolanmış, çox qısa bir müddətdə 
internasional terminə çevrilmişdir. İndi müxtəlif xalqlar bu termini rus dilindəki 
kimi işlətməyə, necə deyərlər, ona “adət etməyə” çalışırlar. 
 Deməli, internasional terminlərə verilən əsas tələb həmin terminlərlə 
ifadə olunan anlayışın beynəlxalq xarakter daşımasıdır. Bu və ya digər 
anlayışın beynəlxalq mahiyyəti isə bir sıra xalqların həyat şəraitində, 
varlığına olan münasibətlərində öz əksini tapır. Məhdud yeni anlayışları 
ifadə edən sözlər internasional terminlər sırasına daxil deyildir. 
 Beləliklə, internasional terminlər deyildikdə tam, yaxud qismən ümu-
mi semantikaya malik, orfoqrafik, yaxud fotoloji cəhətdən nəzərə çarpacaq 
dərəcədə yaxın olan, beynəlxalq əhəmiyyətli anlayışları ifadə edən, dünyanın 
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əksər dillərində (o cümlədən qohum olmayan dillərdə) işlənən sözlər nəzərdə 
tutulur. 
 İnternasional terminləri tarixi mənbələrinə görə aşağıdakı qruplara 
ayırmaq olar: 

a) ayrı-ayrı dillərin öz törəmələri; 
b) başqa dillər vasitəsilə alınan terminlər; 
c) başqa dillərdən alınan terminlər; 
d) müəyyən bir dilin daxilində müxtəlif internasional söz elementləri 

əsasında yaranmış terminlər. 
Ayrı-ayrı dillərdə bu termin qrupları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, 

birinci qrupdan olan terminlər dillərin əksəriyyətində yoxdur. Alınan 
terminlər isə hər bir dildəki internasional terminlərin əsas qismini təşkil edir. 

Şübhəsiz, bu və ya digər sözün internasional terminə çevrilməsi üçün 
o, dillər tərəfindən şərti olaraq “dünya dilləri” adlandırılan dillərdə də özünə 
vətəndaşlıq hüququ qazanmalıdır. Həmin dillər ingilis, fransız, alman, rus, 
ispan və italyan dillərdir. 

Sırf dillilik nöqteyi-nəzərindən internasional terminlərin işlədikləri 
bütün dillərdə eyni mənalı ifadə etməsi eyni səs tərkibinə, hətta eyni yazılış 
formasına malik olması zəruridir. Bu elmi-texniki terminologiyanın ayrı-ayrı 
sahələrinin beynəlxalq miqyasda unifikosiya edilməsi üçün böyük əhəmiyyətə 
malikdir. 

İnternasional leksikanın tərkibi çox müxtəlifdir. Onun formalaşmasında 
ayrı-ayrı dillər az və ya çox dərəcədə rol oynamışdır. İnternasional elmi termin-
lərin yaranmasında xüsusən qədim yunan və latın dillərinin böyük rolu ol-
muşdur. Məsələn: 

1. Tmeson (yunanca –tele-uzaq, phone və s.); 
2. avtomobil (yunanca –aitos- özü, latınca mobilis–yeriyən);  
3. fəlsəfə (yunanca phileo – sevirəm, sophia – müdriklik) və eləcə də 

yüzlərlə başqa elmi termin etimoloji cəhətdən yunan və latın dillərindən 
alınmışdır. Və təsadüfi deyildir. Çünki Qərbi Avropada latın dili bütün orta 
əsrlər boyu (qismən intibah dövründə də) alimlərin öz əsərlərini yazdıqları 
yeganə dil idi. Latın dili orta əsrlər Avropası üçün elmi dili olduğundan 
sonra bu dilə məxsus sözlər Qərbi Avropa dillərində geniş yayılmağa 
başlamışdır. Şərqi Avropada isə yunan dili ilə tanışlıq daha qədim 
dövrlərdən başlanmışdır. Müəyyən tarixi şəraitlə əlaqədar ya bilavasitə, ya 
da dolayı yolla yunan dilindən Şərqi Avropa dillərinə bir çox terminlər 
keçmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, klassik gimnaziyalarda da əsasən latın və 
yunan filologiyası öyrənilir. Latın və yunan dillərinə məxsus söz köklərin-
dən, eləcədə sözdüzəldici elementlərdən istifadə etmək yolu ilə elmi-texniki 
terminlərin yaradılması müasir dövr üçün daha xarakterikdir. 
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Latın və yunan dillərinə məxsus elementlərdən düzəldilən terminlər 
internasionaldır, lakin onlar real canlı dil mühiti ilə bağlı deyildir. Köhnə 
texniki terminlər, adətən, onları yaradan milli xarakterini saxladığı halda 
(məsələn ingilis və hollandiya dillərinə məxsus sözlərin dənizçiliyin köhnə 
terminologiyasında üstünlük təşkil etməsi), ən yeni adların əsasları, adətən, 
milli xüsusiyyətlərdən məhrum olmuş oxu latın və yunan dillərindən alınır 
(avtomobil, aeroeşaş, teleqraf və s). 

Lakin əksər hallarda yunan-latın mənşəli internasional terminlərin 
dilçilik cəhətindən təhlili onların tarixinə aid bir şey vermir; burada ifadə 
olunan reallığın özü haqqındakı tarixi məlumat (məsələn, aeroplan, teleqraf 
sözlərində olduğu kimi) həlledici rola malikdir. 

Beləliklə internasional terminlərin böyük bir qismi heç bir müasir dillə 
bağlı deyildir, əsasən yunan və latın dillərinə məxsus elementlərin 
birləşdirilməsindən əmələ gəlmişdir (məsələn, teleqraf, telekon, geologiya, 
digər bir qismi bütövlükdə qədim latın və yunan dillərinə aid sözlərdir, 
məsələn, teatr, demokratiya, respublika və s.); nəhayət, üçüncü qismi öz 
“vətəni” olmasına baxmayaraq “beynəlxalq” terminlərə çevrilmiş sözlərdir. 
Məsələn, fransız dilinə məxsus burjua, ştab, şnur sözləri də bu qəbildəndir. 

Bir sıra internasional elmi terminlər müxtəlif alimlərin, ixtiraçıların ad və 
familiyaları ilə bağlıdır. Məsələn: Om – elektrik müqavimətini ölçmə vahidi 
(alman alimi Omun adı ilə); Vatt, yaxud (uatt) –elektrik güc vahidi (Şotlandiya 
texniki Uattın adı ilə); Amper –elektrik gərginliyi gücünü ölçmə vahidi (fransız 
fiziki Amperin adı ilə); Rentgen –xüsusi gözəgörünməz rentgen şüaları ilə işığa 
salmaq üçün aparat (alman alimi Rentgenin adı ilə) və s. 

Əlbəttə, internasional terminlərin yalnız yunan və latın dillərinə məxsus 
söz elementləri əsasında formalaşdığını söyləmək səhv olar. İnternasional 
terminoloji leksikanın formalaşmasında bir sıra başqa dillərin də rolu vardır. 
İnternasional terminlərin müəyyən qismini ingilis, ispan, alman, fransız dillərinə 
aid sözlər təşkil edir. Belə bir cəhətdən ərəb dilinin rolunu xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır. Yaxın Şərqdə elmi terminlər uzun müddət ərəb dilindən götürülnüşdür. 
Hazırda müxtəlif dillərdə işlənən internasional terminlərə çevrilmiş alqebra 
(cəbr), alkaloid, alkaqol, azimut kimi bir çox sözlər mənşəyi etibarilə ərəb 
dillərinə məxsusdur. 

Qloballaşma dövründə terminologiya sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. 
Əlbəttə sahələrin sayının artması elmi-texniki tərəqqi ilə bağlıdır. Çünki dil 
cəmiyyətlə bağlı olan ictimai hadisədir. Ona görə də cəmiyyətdə, ictimai 
həyatda, elmi-texniki tərəqqidə baş verən hər bir hadisə, elmi yeniliklər dildə 
öz əksini tapır. Beləliklə, cəmiyyət üzvləri arasında ünsiyyətin həyata 
keçiril-məsində əsas vasitə kimi çıxış edən dil, bu cəmiyyətin müxtəlif sosial 
sferalarına məxsus kollektivlərin təsiri altında inkişaf edir. Sosial quruluşun 
dillə əlaqəsi, sosial təbəqələr və onları birləşdirən bütün elementlərlə vəhdət 
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yaradır. Lakin bu amillər eyni dilin daşıyıcıları arasındakı ünsiyyət 
imkanlarını pozmur, onların bir-birini anlamasına əsaslı şəkildə mane olmur. 
Bütün bunlar terminologiyanın inkişafının daim nəzarət altında olmasını 
tələb edir. Dildə diferensiasiya həm cəmiyyətdə təbəqələşmənin nəticəsi, 
həm də dil əlaqələrinin inkişaf xüsusiyyətləri ilə bağ-lıdır. Dil daşıyıcıları 
müxtəlif təbəqələri təmsil etsələr də, müasir dövrdə onlar müxtəlif sahələrə 
aid biliklərə malikdirlər. Eyni zamanda dövrün tələbi kimi meydana çıxan 
cəhətlərdən biri də odur ki, bir çox işlərdə ayrı-ayrı sahələr üzrə bilikləri 
mənimsəmək zəruridir. Bu baxımdan elmlərin terminoloji sistemlərində 
zənginləşmə və inkişafın daha intensiv şəkil alması standatlaşdırma işlərinin 
aparılmasını zəruriləşdirir. Sahə mütəxəssislərinin və müxtəlif elmlərin 
qovşağında yaranan yeni sahələrə müraciət edən tədqiqatçıların bir-birinin 
işlərini başa düşməsi üçün terminoloji səviyyədə heç bir çətinlik 
olmamalıdır. Lakin hər bir elmi araşdırmada terminoloji bazaya müəllif 
mövqeyi özünü aydın göstərir. Bu da elm sahələrinin terminologiyası ilə 
bağlı problemlər yaratmaqdadır.  

 
Ədəbiyyat  

 
1. Otto Jesperson, An International Language.  
2. Harlow, Don. The Esperanto Book, chapter 3: "How to Build a 

Language". 
3. Words appearing in only a few, closely related languages were ignored. 

Gode, Alexander, Interlingua: A Dictionary of the International 
Language, 1971 edition. New York: Frederick Ungar Publishing 
Company. 

R.Zulfugarova 
International words 

 
Summary 

 
In linguistics, an internationalism or international word is a loan-

word that occurs in several languages (that is, trans-lingually) with the same 
or at least similar meaning and etymology. These words exist in "several 
different languages as a result of simultaneous or successive borrowings 
from the ultimate source". Pronunciation and orthography are similar so that 
the word is understandable between the different languages. 

It is debated how many languages are required so that a word is an 
internationalism. Furthermore, the languages required can also depend on the 
specific target language at stake. For example, the most important languages 
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that should include the same lexical item in order for it to qualify as an 
internationalism in Russian, French, German and English. 

The term is uncommon in English, although English has contributed a 
considerable number of words to world languages. 

 
R.Zulfugarova 

Международные слова 
 

Резюме 
 

В лингвистике интернационализм или международное слово - это 
заимствованное слово, которое встречается на нескольких языках (то 
есть, транс-лингвально) с тем же или по крайней мере схожим смыслом 
и этимологией. Эти слова существуют в «нескольких разных языках в 
результате одновременных или последовательных заимствований из 
конечного источника». Произношение и орфография схожи, так что 
слово понятно между разными языками. 

Обсуждается, сколько языков требуется, чтобы слово было 
интернационализмом. Кроме того, требуемые языки также могут 
зависеть от конкретного целевого языка. Например, самые важные 
языки, которые должны включать один и тот же лексический элемент, 
чтобы он квалифицировался как интернационализм на русском, 
французском, немецком и английском языках. 

Этот термин необычен на английском языке, хотя английский 
внес значительный вклад в мировые языки. 
 
 
Rəyçi:                          Lalə Məsimova 
                    fəlsəfə üzrə elmlər namizədi, dosent  
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Technology has been exploited in ESP pedagogy since the very 

introduction of stand-alone computer into the classroom, through the 
development of local-area networks (LAN), wide area networks (WAN), the 
Internet and World Wide Web to the invention of mobile technologies. Not 
only has it made possible to access authentic texts, and analyze them by 
means of software designed for such analysis, but has also played an 
important role in ESP teaching, being used as a tool for helping with 
traditional types of language learning. Thus it has been most frequently used 
as a repository for ESP authentic materials available in the form of 
newspapers, magazines, scientific journals, news broadcasts, lectures, all of 
which represent different written and oral texts. Owing to the growth of 
open-access university courses, ESP teachers have been able to freely exploit 
authentic discipline-specific materials in the classroom and thus bring 
relevant language experiences from outside the classroom. Some news 
organizations like the British Broadcasting Company or National Public 
Radio have offered open access to their programs stored in the form of 
podcasts. Also, some universities have provided both audio and visual copies 
of lectures that can be used for language practice in the classroom or by 
students learning on their own. Moreover, video-hosting sites, the largest and 
most popular of which is YouTube, have provided a wide selection of 
authentic discipline-specific materials. There are closed captioning on many 
of these videos, which gives lower proficiency students a chance to follow 
the videos at their own pace and clarify some difficult parts consulting the 
captions.  

With free programs like Audacity, teachers have been able to create 
their own podcasts and encourage students to do so. These can be stored for 
free online, and shared with an unlimited audience. Sites for storing videos 
are of great importance for ESP learners. Not only do they expand the 
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audience for students’ work, English for Specific Purposes World, 
Technology in ESP Pedagogy but they also make them consider how the 
relationships between them and their audiences are affected by their use of 
language.  

Another technology that has enabled ESP teachers to incorporate 
authentic forms of language into their lessons is concordancers1 and 
concordance sites. The former allows for searches of the occurrence of 
particular words or structures or combination of words, and help generate 
word frequency lists and key word in context (KWIC) concordance lines. 
The latter provide examples of technical vocabulary use and syntactic 
structures from authentic texts in specific areas of discourse, and can be used 
in the classroom with a view to enabling learners to develop language 
awareness in addition to structural knowledge of sets of meanings. As an 
alternative to ready-made corpora2 that are in the public domain, ESP 
teachers can as well develop their own corpora to meet specific needs of 
their learners resulting from the narrowly defined teaching objectives, 
especially when the existing corpora do not appropriately reflect disciple-
specific types of texts. Corpora – whether small teacher-developed or large 
like the Corpus of Contemporary American English (COCA)– can be 
accessed by anyone, at any time, for any purpose, depending on the use of 
web-based interfaces, e.g. the VIEW (Variations in English Words and 
Phrases) in the British National Corpus (BNC), which allows the user to 
search for a word or phrase or patterns including synonyms. Corpora can 
also be used to compare expert texts with learner-produced texts to juxtapose 
the features used in target texts with the characteristics of learners’ 
production.  

Apart from providing information to researchers, materials writers 
and teachers, corpora can be easily incorporated in the classroom on 
condition that they are accompanied by appropriate activities. The 
proliferation of technological resources that support ESP teaching and 
learning dovetails with resources for online learning. The latter can facilitate 
real-life communication and engagement with genuine situations. Owing to 
advances of technology online communication, which constitutes part of 
everyday communication in academic and professional settings, has become 
not only a means for language learning, but also a goal to be reached by ESP 
students, who have to learn to cope with various digital genres, or cyber 
genres. This communication can be asynchronous (“different time, different 
place”), e.g. email, listservs, blogs, discussion boards, social networking 
sites like Twitter or Facebook, where users can interact using any of these 
modes of discourse. It can as well include synchronous modes of discourse 
(“same time, different place”), such as chats, video conferencing, e-learning 
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systems or virtual learning environments, where participants interact in the 
same time frame.  

Taking part in online forums, Facebook, Twitter, as well as in other 
digital media, ESP learners are provided with an opportunity to engage in 
authentic discursive practices related to their areas of study or work. As 
emphasized in the literature of the subject, students’ motivation increases if 
they participate in authentic purposeful communication through meaningful 
tasks as well as projects that involve simulations of real-life interactions. 
With such a proliferation of cyber genres, ESP teachers are confronted with 
unprecedented challenges related to the integration of these “new digital 
literacies” into classroom activities. Since synchronous and asynchronous 
modes of communication have different discourse features, it is important to 
take into account various issues before incorporating a particular technology 
in the classroom. The variables most often include the character of the cyber 
genre, and the type of authorship that is best supported by a particular 
technology. Synchronous modes of CMC tend to produce short forms of 
informal discourse. Depending on the target audience, the language of email 
can be either formal or informal, with its length being usually related to the 
communicative goal that is to be reached by the writer.  

Owing to the delayed nature of asynchronous modes of 
communication, ESP learners required to produce any of this type of digital 
genres are given more opportunities to produce syntactically complex 
language. Accordingly, listservs and discussion boards can make students 
use more formal forms of language engage them in in-depth discussions. 
Blogs, in turn, can help them express or develop their ideas alongside 
various rhetorical strategies. Blogs can as well be integrated with other forms 
of discourse to create new forms of multimodal texts (Bloch, 2013). It thus 
goes without saying that synchronic and asynchronic modes of 
communication can be exploited for different pedagogical purposes. Both 
can be used as tools to enhance language learning by encouraging interaction 
among participants, the formation of electronic communities of learners, as 
well as collaborative text creation.  

The growing importance of working collaboratively, often in 
different physical spaces, has given rise to cloud computing, which is 
defined as a type of computing that relies on sharing computer resources 
rather than having local servers or personal devices to handle applications. 
Since in cloud computing, the word “cloud” is used metaphorically to refer 
to the Internet, cloud computing signifies Internet-based computing, where 
different services (servers, storage, applications) can be accessed 
simultaneously from different locations. Cloud sites, e.g. Google Docs 
contain a set of appropriate programs that facilitate such cooperation when 
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creating a document, spreadsheet, presentation, etc. by means of Web-based 
software.  

It has been pointed out that research into the uses of technology for 
pedagogical purposes is both inconsistent and scarce. On the one hand, there 
are studies reporting large gaps between the usefulness with which 
technology was perceived and its actual usage in the classroom or describing 
the use of technology with language learners as ‘thin”. On the other, some 
research findings point to the success in applying technology to ESP 
instruction. In view of such contradictory research findings, it is difficult to 
draw an unequivocal conclusion related to the beneficial use of technology 
in the ESP classroom. All the more so that since some of the research was 
published, technologies and their availability have evolved and some of the 
earlier findings may no longer apply. Also, little research has been 
conducted to determine whether all students equally benefit from online 
learning, and almost none into the impact of personality and various 
cognitive factors on student outcomes in an online learning environment. 

Technology also offers various visualization tools that can be used in 
language learning. One of them is Mind map, a free mind mapping 
application that enables users to store maps on several cloud storage 
providers, such as Google Drive, and collaborate in real time with other 
users. It is particularly useful in education owing to anonymous access and 
the lack of requirement for account signup to use cloud services. When it 
comes to ESP pedagogy, it can be employed to visualize content, topics, as 
well as the elements of lexis.  
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S.Zülfüqarova 
Texnologiya dilin öyrənilməsi üçün bir vasitə kimi 

Xülasə 
 

Texnologiya lokal şəbəkə, geniş sahə şəbəkələri, İnternet və İnternet 
şəbəkəsinin inkişafı vasitəsi ilə, kompüterin sinif otağına daxil edilməsi ilə 
dilin öyrənilməsində istifadə edilmişdir.  

Texnologiya yalnız orijinal mətnlərə əldə etmək imkanı vermir, həm də, 
onların nəzərdə tutulmuş proqram vasitəsi ilə təhlil edilməklə yanaşı, dil 
tədrisində də ənənəvi tədris növlərinə kömək etmək üçün bir vasitə kimi 
istifadə edilməsində də mühüm rol oynayır.  

Beləliklə, xüsusi məqsədlər üçün İngilis dili üçün texnologiya böyük rol 
oynayır. Bu məqsədlə qəzet, jurnal, elmi jurnal, mühazirə şəklində mövcud 
olan əsli materiallar, hər biri müxtəlif yazılı və şifahi mətnləri əks etdirən bir 
verilənlər bazası kimi istifadə edilir. Məqalədə texnologiyanın bu sahədə 
rolu haqqında kifayət qədər məlumat verilmişdir. Bu sahə ilə maraqlananlar 
və xüsusi məqsədlər üçün İngilis dilini tədris edən müəllimlər və öyrəncilər 
üçün məqalə çox faydalı ola bilər. 

С.Зулфугарова 
Технология как инструмент для изучения языка 

Резюме 
 

Технология была использована на языке обучения с самого 
введения автономного компьютера в класс, посредством разработки 
локальных сетей, глобальных сетей, Интернета и Всемирной паутины 
для изобретения мобильных технологии.  

Он не только позволил получить доступ к аутентичным текстам, но 
и проанализировать их с помощью программного обеспечения, 
предназначенного для такого анализа, но также сыграл важную роль в 
преподавании языка, будучи использованным в качестве инструмента 
для помощи в традиционных типах изучения языка.  

Таким образом, он наиболее часто используется в качестве храни-
лища аутентичные материалы для английский для конкретных целей, 
доступные в виде газет, журналов, научных журналов, новостных 
трансляций, лекций, все из которых представляют собой разные пись-
менные и устные тексты. 

 
Rəyçi:           Fəridə Hüseynova  
                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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INTEGRITING FOUR SKILLS OF THE LANGUAGE  
 

Açar sözlər: vəhdət, bacarıq, ünsiyyət, dil, öyrənci, danışıq, yazı, dinləmə, 
oxu 
Key words: integrity, skill, communication, language, learner, speaking, 
writing, listening, reading  
Ключевые слова: целостность, умение, общение, язык, учащийся, 
говорение, письмо, слушание, чтение 

 
When we learn a language, there are four skills that we need for 

complete communication. When we learn our native language, we usually 
learn to listen first, then to speak, then to read and finally to write. These are 
called the four “language skills”.     

1. Listening comprehension is the receptive skill in the oral 
mode. When we speak of listening what we really mean is listening and 
understanding what we hear. 

Listening, one of the means of language communication, is used most 
widely in people’s daily lives. In addition, teaching the learners a lot of 
listening activities is a good way of enlarging their vocabulary. On the other 
hand, it also helps the learners improve their listening comprehension. For 
instance, people know that the largest difference between mother language 
learning and foreign language learning is the environment. For a foreign 
language, we can meet it only in formal places and classes. Training and 
practicing the oral reading is not a day’s work. Practice is important. Only 
through the practice can the learners improve their listening comprehension. 

 “Listening” is receiving language through the ears. Listening 
involves identifying the sounds of speech and processing them into words 
and sentences. When we listen, we use our ears to receive individual sounds 
(letters, stress, rhythm and pauses) and we use our brain to convert these into 
messages that mean something to us. Listening is any language requires 
focus and attention. It is a skill that some people need to work at harder than 
others. In addition, teaching the learners a lot of listening activities is a good 
way of enlarging their vocabulary. People who have difficulty concentrating 
are typically poor listeners. Like babies, we learn this skill by listening to 
people who already know how to speak the language. This may or may not 
include native speakers. For practice, we can listen to live or recorded 
voices. The most important thing is to listen to a variety voices as often as 
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you can. Therefore, to become a fluent speaker in English, we need to 
develop strong listening skills. Listening is not only helps we understand 
what people are saying to us, but it also helps us to speak clearly to other 
people. It helps us learn how to pronounce word properly, how to use 
intonation and where to place stress in words and sentences. Good listening 
skills bring benefits to our personal lives including a greater number of 
friends and social networks, improved self-esteem and confidence, higher 
grades at school and academic work and even better health and general well-
being. 

 2. Speaking is the productive skill in the oral mode. It, like the 
other skills, is more complicated than it seems at first and involves more 
than just pronouncing words. 

Interactive speaking situations include face-to-face conversations and 
telephone calls, in which we are alternately listening and speaking, and in 
which we have a chance to ask for clarification, repetition, or slower speech 
from our conversation partner. Some speaking situations are partially 
interactive, such as when giving a speech to a live audience, where the 
convention is that the audience does not interrupt the speech. The speaker 
nevertheless can see the audience and judge from the expressions on their 
faces and body language whether or not he or she is being understood. 

Some few speaking situations may be totally non-interactive, such as 
when recording a speech for a radio broadcast. 

Speaking is often connected with listening. For example, the two-way 
communication makes up for the defect in communicative ability in the 
traditional learning. Two-way means the relationship of the communication 
between the teacher and the students at school. This relationship is connected 
with the communicative activities between two people. It can create a fresh 
environment for speaking language. The two-way communication can 
lengthen the dialogue limitlessly. This is its advantage. At the same time, if 
the speakers want to give the correct response, he has to think hard, the 
sentence is not easily forgotten which is created by themselves through 
thinking, sometimes with the teacher’s hint. They can talk freely and express 
themselves as well as they can. 

Speaking is the delivery language through the mouth. Speaking is 
also known as the productive skill in the oral mode. It, like the other skills, is 
more complicated and it seems at first and involves more than just 
pronouncing words. To speak, we create sounds using many parts of our 
body including the lungs, vocal tract, vocal chords, tongue, teeth and lips. 
This vocalized form of language usually requires at least one listener. When 
two or more people speak or talk to each other, the conversation is called a 
“dialogue”. In addition, speech can flow naturally from one person to 
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another in the form of dialogue. It can also be planned and rehearsal as in the 
delivery of a speech or presentation. Of course, some people talk to 
themselves! In fact, some English learners practice speaking standing alone 
in front of a mirror. There are three kinds of speaking situation that we 
should understand which are interactive, partially interactive and non-
interactive. Interactive speaking situations include face-to-face conversations 
and telephone calls, in which we have a chance to ask for clarification, 
repetition, or slower speech from our conversation partner. Whereas in 
partially interactive situations its involve giving a speech to the audience and 
no interruption during the speech. The speaker nevertheless can see the 
audience and judge from the expressions on their faces and body language 
whether or not he or she is understood.  

3. Reading is the receptive skill in the written mode. It can 
develop independently of listening and speaking skills, but often 
develops along with them, especially in societies with a highly-developed 
literary tradition. Reading can help build vocabulary that helps listening 
comprehension at the later stages, particularly. 

“Reading” is the receptive skill in the written mode. It can develop 
independently of listening and speaking skills, but often develops along with 
them especially in societies with a highly-developed literary tradition. 
Reading can help build vocabulary that helps listening comprehension at the 
later stages, particularly. In other words, reading is the process of looking at 
a series of written symbols and getting meaning to them. When we read, we 
use our eyes to receive written symbols (letters, punctuation marks and 
spaces) and we use our brain to convert them into words, sentences and 
paragraphs that communicate something to us. Reading can be silent (in our 
head) or aloud (so that other can hear). Reading is an important way to of 
gaining information in language learning and it is a basic for a language 
learner. Therefore, reading skills refer to the specific abilities that enable a 
person to read with independence and interact with the message. Reading is 
therefore a highly valuable skill and activity, and it is recommended that 
English learners try to read as much as possible in English. Moreover, 
reading is a complex cognitive process of decoding symbols in order to 
construct or derive meaning. Like all language, it is a complex interaction 
between the text and the reader which is shaped by the reader’s prior 
knowledge, experiences, attitude and language community which is 
culturally and socially situated. To sum up, reading process requires 
continues practice, development, refinement, creativity and critical analysis. 
  4. Writing is the productive skill in the written mode. It, too, is 
more complicated than it seems at first, and often seems to be the 
hardest of the skills, even for native speakers of a language, since it 
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involves not just a graphic representation of speech, but the 
development and presentation of thoughts in a structured way. 

Writing is one way of providing variety in classroom procedures. It 
provides a learner with physical evidence of his achievements and he can 
measure his improvement. It helps to consolidate their grasp of vocabulary 
and structure, and complements the other language skills. Sentence is the 
base of an article. So he should begin his writing with sentences. For 
example, translation, sentence pattern exchanging, and text shortening and 
rewriting. It helps to understand the text and write compositions. It can foster 
the learner’s ability to summarize and to use the language freely. 

The result of writing is generally called text, and the recipient of text 
is called a reader. Nowadays, motivation for writing includes publication, 
storytelling, correspondence and diary. Writing also has been instrumental in 
keeping history, dissemination of knowledge through the media and the 
formation of legal systems. A writer may write for a personal enjoyment or 
use, or for an audience of one person or more. The audience may be known 
(targeted) or unknown. Taking notes for study purposes is an example of 
writing to one’s self. Blogging publicly is an example of an unknown 
audience. A letter to a friend is an example of writing for a targeted 
audience. As with speaking, it is important to consider your audience when 
writing. There are many different styles of writing, from informal to formal. 
Therefore, the four language skills are related and connected to each other in 
two ways; which is the direction of communication (in or out) and the 
method of communication (spoken or written). These four language skills or 
sometime called the “macro-skills” are very important and necessity in 
towards learning a second language. 
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Dörd dil bacariğinin vəhdəti 

Xülasə 
 

Hər hansı bir dili öyrənərkən, tam ünsiyyət üçün lazım olan dörd 
bacarıq var. Ana dilimizi öyrəndikdə, ilk növbədə əvvəlcə dinləməyi, sonra 
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danışmağı, oxumağı və nəhayət yazmağı öyrənirik. Bunlara dörd “dil 
bacarığı” deyilir. 

İngilis dilini xarici dil kimi tədris etmək indi ən vacib məsələlərdən 
biridir. Dil kommunikasiyasının vasitələrindən biri olan dinləmə, insanların 
gündəlik həyatında ən çox istifadə olunan dil bacarığıdır. 

Danışıq- şifahi nitqdə məhsuldar bacarıq sayılır. Digər bacarıqlar 
kimi, ilk növbədə göründüyündən daha çətin və sözləri tələffüz etmək daha 
çoxdur. 

Oxumaq, xüsusən sonrakı mərhələlərdə dinləmə anlayışına kömək 
edən sözlər yaratmağa kömək edə bilər. Başqa sözlə, oxu bir sıra yazılı 
simvolları nəzərdən keçirmək və onlara məna verilməsi prosesidir. 

Yazı sinif prosedurlarında müxtəlifliyin təmin edilməsinin bir 
yoludur. 

 
С.Мамедова 

Настройка четыре навыков языка 
Резюме 

 
Когда мы изучаем язык, для полного общения необходимы 

четыре навыка. Когда мы изучаем наш родной язык, мы обычно учимся 
сначала слушать, потом говорить, потом читать и, наконец, писать. Они 
называются четырьмя «языковыми навыками». 

Слушание, одно из средств языковой коммуникации, наиболее 
широко используется в повседневной жизни людей. 

Разговор - это производительный навык в устном режиме. Это, 
как и другие навыки, сложнее, чем кажется на первый взгляд, и 
включает в себя не просто произнесение слов. 

Чтение может помочь в создании словаря, который помогает луч-
ше понять слушание на более поздних этапах. Другими словами, чтение - 
это процесс рассмотрения ряда письменных символов и получения смысла 
для них. 

Писание - один из способов обеспечения разнообразия в процеду-
рах в классе. Он предоставляет ученику физические доказательства его 
достижений, и он может измерить его улучшение. 

 
Rəyçi:                      Rəna Şamiyeva  
                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH 
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yazılış, fərq 
Key words: British English, American English, vocabulary, grammar, 
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Ключевые слова: британский английский, американский английский, 
запас слов, грамматика, правописание, различие 

 
While there are certainly many more varieties of English, American 

English and British English are the two varieties that are taught in most 
ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" 
however, there are certainly preferences in use. The three major differences 
between American and British English are: 

•  Pronunciation - differences in both vowel and consonants, as well 
as stress and intonation 

•  Vocabulary - differences in nouns and verbs, especially phrasal 
verb usage and the names of specific tools or items 

•  Spelling - differences are generally found in certain prefix and 
suffix forms 

The most important rule of thumb is to try to be consistent in your 
usage. If you decide that you want to use American English spellings then be 
consistent in your spelling (i.e. The color of the orange is also its flavour - 
color is American spelling and flavour is British), this is of course not 
always easy - or possible. The following guide is meant to point out the 
principal differences between these two varieties of English. 

Vocabulary. The largest differences between British and American 
English lie in the choice of vocabulary. Some words mean different things in 
the two varieties for example: 
Mean: (American English - angry, bad humored, British English - not 
generous, tight fisted) 
American English: Don't be so mean to your sister! British English: She's so 
mean she won't even pay for a cup of tea. 

There are many more examples (too many for me to list here). If 
there is a difference in usage, your dictionary will note the different 
meanings in its definition of the term. Many vocabulary items are also used 
in one form and not in the other. One of the best examples of this is the 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 209

terminology used for automobiles. For example: American English – hood; 
British English – bonnet; American English – trunk- British English – boot; 
American English – truck British English - lorry 

Spelling. There are hundreds of minor spelling differences between 
British and American English. You can thank American lexicograp-
her Noah Webster for this. You might recognize Webster’s name from the 
dictionary that carries his name. Noah Webster, an author, politician, and 
teacher, started an effort to reform English spelling in the late 1700s. He was 
frustrated by the inconsistencies in English spelling. Webster wanted to 
spell words the way they sounded. Spelling reform was also a way for 
America to show its independence from England. 

You can see Webster’s legacy in the American spelling of words 
like color (from colour), honor (from honour), and labor (from labour). 
Webster dropped the letter u from these words to make the spelling match 
the pronunciation. 

Other Webster ideas failed, like a proposal to spell women as-
 wimmen. Since Webster’s death in 1843, attempts to change spelling rules in 
American English have gone nowhere. 
Here are some general differences between British and American spellings: 
Words ending in -or (American) -our (British) color, colour, humor, humour, 
flavor, flavour etc. 
Words ending in -ize (American) -ise (British) recognize, recognise, 
patronize, patronise etc. 
The best way to make sure that you are being consistent in your spelling is to 
use the spell check on your word processor (if you are using the computer of 
course) and choose which variety of English you would like. As you can see, 
there are really very few differences between standard British 
English and standard American English. However, the largest difference is 
probably that of the choice of vocabulary and pronunciation. 

The most noticeable difference between American and British 
English is vocabulary. There are hundreds of everyday words that are 
different. For example, Brits call the front of a car the bonnet, while 
Americans call it the hood. 

Americans go on vacation, while Brits go on holidays, or hols. New 
Yorkers live in apartments; Londoners live in flats. 

There are far more examples than we can talk about here. 
Fortunately, most Americans and Brits can usually guess the meaning 
through the context of a sentence. 

Grammar differences. There are very few grammar differences 
between American and British English. Certainly, the words we choose 
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might be different at times. However, generally speaking, we follow the 
same grammar rules. With that said, there are a few differences.  

Use of the present perfect. In British English the present perfect is 
used to express an action that has occurred in the recent past that has an 
effect on the present moment. 
For example: I've lost my key. Can you help me look for it? In American 
English the following is also possible: I lost my key. Can you help me look 
for it? 

In British English the above would be considered incorrect. However, 
both forms are generally accepted in standard American English. Other 
differences involving the use of the present perfect in British English 
and simple past in American English include already, just and yet. British 
English: I've just had lunch. I've already seen that film. Have you finished 
your homework yet? American English: I just had lunch OR I've just had 
lunch. I've already seen that film OR I already saw that film. Have your 
finished your homework yet? OR Did you finish your homework yet? 

Possession. There are two forms to express possession in English. 
Have or Have got 
Do you have a car? Have you got a car? He hasn't got any friends. He doesn't 
have any friends. 
She has a beautiful new home. She's got a beautiful new home. 

While both forms are correct (and accepted in both British and 
American English), have got (have you got, he hasn't got, etc.) is generally 
the preferred form in British English while most speakers of American 
English employ the have (do you have, he doesn't have etc.) 

The Verb Get. The past participle of the verb get is gotten in 
American English. 

American English: He's gotten much better at playing tennis. British 
English: He's got much better at playing tennis. 

'Have got' is used predominately in British English to indicated 'have' 
in the sense of possession. Strangely, this form is also used in the United 
States with the British participle 'got', rather than 'gotten'! Americans will 
also use 'have got to' in the sense of 'have to' for responsibilities: I've got to 
work tomorrow. I've got three friends in Dallas. 

Collective Nouns. There are a few grammatical differences between 
the two varieties of English. Let’s start with collective nouns. We use 
collective nouns to refer to a group of individuals. In American English, 
collective nouns are singular. For example, staff refers to a group of 
employees; band refers to a group of musicians; team refers to a group of 
athletes. Americans would say, “The band is good.” But in British English, 
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collective nouns can be singular or plural. You might hear someone from 
Britain say, “The team are playing tonight” or “The team is playing tonight.” 

Auxiliary verbs. Another grammar difference between American 
and British English relates to auxiliary verbs. Auxiliary verbs, also known 
as helping verbs, are verbs that help form a grammatical function. They 
“help” the main verb by adding information about time, modality and voice. 

Let’s look at the auxiliary verb shall. Brits sometimes use shall to 
express the future. 

For example, “I shall go home now.” Americans know 
what shall means, but rarely use it in conversation. It seems very formal. 
Americans would probably use “I will go home now.” In question form, a 
Brit might say, “Shall we go now?” while an American would probably say, 
“Should we go now?” When Americans want to express a lack of obligation, 
they use the helping verb do with negative not followed by need. “You do 
not need to come to work today.” Brits drop the helping verb and 
contract not. “You needn’t come to work today.” 

Past Tense Verbs. You will also find some small differences with 
past forms of irregular verbs. The past tense of learn in American English 
is learned. British English has the option of learned or learnt. The same rule 
applies to dreamed and dreamt, burned and burnt, leaned and leant. 
Americans tend to use the –ed ending; Brits tend to use the -t ending. In the 
past participle form, Americans tend to use the –en ending for some irregular 
verbs. For example, an American might say, “I have never gotten caught” 
whereas a Brit would say, “I have never got caught.” Americans use 
both got and gotten in the past participle. Brits only use got. 
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Z.Əfəndiyeva 
Britaniya və Amerika ingiliscələri arasindaki fərqlər 

Xülasə 
 

Amerikan və Britaniya ingiliscələri arasında üç böyük fərq: tələffüz - 
sait və samit, həm də vurğu və intonasiya arasındakı fərqlər; lüğət bazası - 
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isim və fellər, xüsusən feli birləşmələr və xüsusi subyektlərin adlarının 
istifadəsində olan fərqlər; Orfoqrafiya - fərqliliklər, ümumiyyətlə, müəyyən 
prefiks və suffiks formalarına aiddir.  

Britaniya və Amerikan ingiliscələri arasında ən böyük fərq lüğət 
seçimində özünü göstərir. Bu sahədə Britaniya və Amerikan ingiliscələri 
arasında yüzlərlə nəzərə çarpmayan fərqlər var.  

Amerikan və Britaniya ingiliscələri arasında ən böyük fərq lüğət 
tərkibində özünü göstərir. Bir-birindən fərqlənən yüzlərlə söz mövcuddur. 

Amerikan və Britaniya ingiliscələri arasında qrammatik fərqlər çox 
azdır. Məqalə Britaniya və Amerikan ingiliscələri haqqında lazımi məlumat 
verir və bu sahə ilə maraqlananlar üçün faydalı ola bilər. 

 
З.Эфендиева 

Различия между британским и американским английским языком 
резюме 

 
Три основных различия между американским и британским 

английским: Произношение - отличия как гласных, так и согласных, а 
также стресса и интонации; Словарь - различия в существительных и 
глаголах, особенно использование фразового глагола и названия 
конкретных инструментов или предметов; Орфография - различия 
обычно обнаруживаются в некоторых префиксах и суффиксах. 
Наибольшие различия между английским и американским английским 
языками лежат в выборе словарного запаса. Существуют сотни нез-
начительных различий между английским и американским английс-
кими языками. 

Самая заметная разница между американским и британским 
английским языком - это словарный запас. Существуют сотни повсед-
невных слов, которые отличаются друг от друга. 

Между американским и британским английским языком очень 
мало грамматических различий. 
 
Rəyçi:                        Rəna Şamiyeva  
                      filologiya elmləri namizədi, dosent  
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SUPPLEMENTARY MATERIALS, THEIR CONTRIBUTION TO 
LANGUAGE LEARNING 

 

Açar sözlər: əlavə material, dərslik, kömək, dil, avadanlıq, münasib, dərs, 
əldə etmək, mənbə, seçmək. 
Key words: supplementary material, coursebook, contribution, language, 
equipment, available, lesson, acquire, source, choose. 
Ключевые слова: дополнительный материал, учебник , помощь, язык , 
оборудование, урок , достигнуть, ресурс, выбирать. 
 

   A coursebook isn’t interesting for all students all the time. That’s just 
not possible. A coursebook’s job is to provide a base, a curriculum on which 
to base our lessons. 

   Every day teachers face the fact that the coursebooks they use are just 
not enough for achieving the aims we set for the class. That’s why we need 
supplementary materials. This article describes briefly various types of 
supplementary materials, their contribution to language learning, advantages 
and disadvantages, and invites you to consider which are most useful and 
important to you. 

   Supplementary material-  what is that? 
   Supplementary materials are books and other materials we can use in 

addition to the coursebook. There are various reasons why we might want to 
use supplementary materials and activities. Some of the main reasons are as 
follows: 

1. to replace unsuitable material in the coursebook 
2 .to provide material missing from the coursebook 
3. to provide suitable material for learners’ particular needs and 

interests 
4. to give learners extra language or skills practice 
5. to add variety to our teaching. 
   Now let’s focus on packages of supplementary materials: 
Package 1. A set of computers for learners’ use, with accompanying 

language learning programs on floppy disk. 
Package 2. A set of reference books for the teachers, including 

grammars, dictionaries, various specialized textbooks, handbooks of 
activities, and a subscription to a teachers’ journal of your choice. 
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Package 3. A number of overhead projectors and slide projectors, with 
all necessary film, slides and markers.  

Package 4. Video equipment, with assorted cassettes, including 
language-learning material and films in the target language. 

Package 5. Computers and printers for teachers’ use, each computer 
has a hard disk with the latest word processor and various programs that 
enable you to compose your own computer tasks for learners. 

Package 6. Several cassette recorders with accompanying earphones 
(so that several learners can listen quietly to one machine); a selection of 
accompanying cassettes for language learning. 

Package 7. A wide variety of posters and sets of coloured pictures, 
plus board and card games for language learning. 

Package 8. A library of simplified readers in the target language, 
ranging from very simple to advanced. There would be enough books in this 
library to enable all students to borrow freely.  

Computers: Computers are seen by many as an important teaching aid. 
These days, learners need to be ‘computer literate’, and since computers use 
language it would seem logical to take advantage of them for language 
learning. They enable individual work, since learners can progress at their 
own pace, and many programs include a self-check facility. Also, younge 
learners find the use of computers attractive and motivating. However it 
takes time to train both teachers and students in their use; and in practice a 
lot of time in a computer lesson often goes on setting up programs, getting 
students into them, and then solving problems with moving from one stage, 
one program to another. For teachers who are familiar with their use 
computers can be invaluable for preparing materials such as worksheets or 
tests.Books: Books are very user-friendly ‘ packages’ of material: they are 
light, easily scanned, easily stacked and don’t need hardware or electricity. 
They are still the most convenient and popular method of packaging large 
texts, and a library of them is arguably the best way for learners to acquire a 
wide experience of foreign language reading. It is very useful to have a 
collection of reference books, extra textbooks and teachers’ handbooks 
easily available to the teaching staff; and regular reading of a professional 
journal can inject new ideas and update teachers on current thinking. 

Overhead projectors: These are useful for presenting visual or written 
material to classes: they are more vivid and attention-catching than the black 
or whiteboards. They also save lesson time, since you can prepare the 
displays in advance. However, this does mean added work in preparation! 
Another disadvantage is the need to carry the OHP from class to class, unless 
each classroom has itsbown- which is true only of the more affluent 
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institutions. And of course, like any other electrical equipment, OHPs are 
vulnerable to breakdowns: electricity failure or bulbs burning out. 

Video equipment: Video is an excellent source of authentic spoken 
language material; it is attractive, motivating, flexible. A disadvantage is 
their lack of mobility: few video sets are portable, which means that classes 
need to be specially scheduled for video rooms; and of course there is the 
problem of occasional breakdowns and technical problems. Audio 

equipment: Cassette recorders and cassettes are relatively cheap, and easy to 
use; and they are the main source (other than the teacher) of spoken language 
texts in most classrooms. They are more mobile and easier to use than video 
recorders, but lack, of course, the visual content. Again they may be problems 
with electricity; on the other hand, most portable cassette recorders- unlike 
video and most computers- also work on batteries.When buying cassette 
recorders, make sure that there is a counter, and then use it to identify the 
desired entry-point; otherwise, if you want to replay during the lesson, you may 
waste valuable time running the tape back and forth to find it. 

Posters, pictures, games: Materials of this kind are invaluable 
particularly for younger learners. If you have time, this type of material can 
be largely home-made: glossy magazines in particular are an excellent 
source of pictures. 

   Now I’ll give you some information about teacher-made worksheets 
and workcards: 

   Even with an excellent coursebook and a wide variety of other 
materials available, there comes a point at which many teachers find they 
have to make their own occasional supplementary workcards or worksheets; 
because they want to provide for the needs of a specific class. 

Differences between worksheets and workcards: 
   A worksheet is a page (or two) of tasks, distributed to each student to 

do either in class or at home, intended to be written on, and usually taken in 
by the teacher to be checked. Teacher-made-tests can be seen as a specific 
kind of worksheet. Workcards are made in sets, each card offering a 
different, fairly short task. They are not written on: a student does one card, 
writing answers on a separate piece of paper or in a notebook, and then 
exchanges it for another, working through as many of the set as there is time 
for. Answers are often available for self-checking at home central location in 
the room, or on the back of the card itself. Workcards are permanent and re-
usable; worksheets are disposable- though of course further copies can be 
made. Workcards take more effort and time to produce, but they are also 
more attractive to look at and work on and more individualized: students 
have a choice as to which cards they do, and in which order. 

   Worksheets and workcards should: 
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- Be neat clean, with level lines of neat writing, clear margins, different 
components well spaced; 

- Begin with short and clear instructions (if appropriate in the learners’ 
mother tongue), usually including an example; 

- Be clear and attractive to look at , have a balanced and varied layout, 
using underlining and other forms of emphasis to draw attention to 
significant items; possibly using colour and graphic illustration; 

- Be clearly do-able by the learners on their own; 
- Include a self-check facility. 
   Teachers must take into consideration that supplementary materials 

can provide variety in lessons and useful extra practice. So it is important to 
make sure that we choose the right materials at the right time. The right 
materials fit into the leaners’ programme, are suitable for the class and match 
the aims for particular lessons. Modern times have brought us some new and 
exciting resources of supplementary materials. Most of them can be easily 
found on the Internet. They are websites for practice activity on grammar, 
vocabulary and pronunciation practice, websites for games, puzzles and 
quizzes to provide extra fun activities. Also very popular are newspapers, 
magazines, articles on the Internet , for authentic reading texts. 
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                                                                        A.Məmmədova 
Əlavə materiallar, dilin tədrisində onlarin köməyi 

Xülasə 
 
Dərsdə müəllimlərin istifadə etdikləri darsliklər, heç də həmişə onların 

qarşıya qoyduqları məqsədə tam nail olmalarına kömək etmir. Bəzən bu 
dərsliklər tələbələr üçün maraqsız olur. Bu halda müəllimlərin əlavə 
vəsaitlərdən istifadə etmələri məqsədəuyğundur. Əlavə vəsaitlər tələbələrin 
dil və bacarıq vərdişlərini inkişaf etdirməklə yanaşı, dərsə rəngarənglik verir 
və onlarda dərsə qarşı maraq yaradır.  

 Əlavə vəsaitlərdən (materiallardan) kortəbii şəkildə istifadə etmək 
düzgün deyildir. Hər bir müəllim bu materiallardan vaxtında və düzgün 
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istifadə etməlidir. Müəllim əmin olmalıdır ki, bu materallar dərsin 
mövzusuna uyğundur, grup üçün münasibdir və dərsin məqsədilə üst-üstə 
düşür. Bundan əlavə, müəllimin bu materialları seçərkən grupdakı tələbələrin 
səviyyəsini nəzərə alması zəruridir. Materialları asanlaşdırmaq və ya 
çətinləşdirməklə müəllim onları tələbələrin səviyyəsinə uyğunlaşdıra 
bilər.Əlavə materiallara , dil bacarıq və vərdişlərini, qrammatikanı inkişaf 
etdirən, luğət ehtiyatını zənginləşdirən , qəzet və jurnal materialları və sair 
daxildir. Muasir vaxtlarda, hər bir müəllimin dərsin mövzusuna uyğun olaraq 
İnternetdən muxtəlif materiallar, videolar seçib, slaydlar hazırlaması 
vacibdir.Bu məqalə, ingilis dili müəllimlərinə əlavə materialları seçməkdə 
yardımçı olacaq. 

                                                                     А.Mamedoba 
                                        

Дополнительные материалы и их помощь в обучении языка 
Резюме 

 
   В этой статье дано информация об исползование дополнитель-

ных материалов на уроках английского языка. 
   Учебники , которые используют учителя, не всегда помогают 

достигатъ своей цели. Иногда, такие учебники бывают неинтересными 
для некоторых студентов . В этом случае, учителья должны 
исползоватъ дополнительный материал. Дополнительные материалы 
способствует развитию языковые навыки студентов. Дополнительный 
материал не является правильным исполъзоватъ спонтанно. Учителъя 
должны убедитъся что выбранный материал подходит для урока 
группы и совподает с целью урока. Дополнительный материал должен 
пробуждать интерес к уроку у студентов. При выборе дополнительного 
материала нужно принимать во внимание, уровень группы. Учитель 
должен думать об этих вопросах до урока. К дополнительным 
материалам относяться материалы выбранные из газет и журналов и 
также с интернета. Каждому учителья необходимо взять материалы с 
интернета, собирать слайд-шоу. Эта статья поможет учительям 
выбирать дополнительното материала .  

 
 

Rəyçi                    Sevil Əliyeva 
                        filologiya elmləri namizədi                                                                        
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İSPAN DİLİNİN ARGENTİNA VARİANTI VƏ ONUN QRAMMATİK 
QURULUŞUNA  LİNQVİSTİK ŞƏRH 

 
Açar sözlər: Argentina, İspan dili, Latın Amerikası, paradiqma, dialekt 
Key words: Argentine, Spanish language,Latin America, paradigm,dialect 
Ключевые слова: Аргентина, Испанский язык, парадигма, диалект 
  

Avropada İspaniya dövlətinin, bütün Latın Amerikası ölkələrinin 
(Brazilya istisna olmaqla) dövlət dili olan ispan dili bir sıra coğrafi, iqtisadi, 
siyasi, etnik, tarixi proseslərin təsiri nəticəsində müxtəlif variantlar 
qazanmışdır. Bir çox tədqiqatçıların əsas diqqət mərkəzi olan ispan dilinin 
Argentina variantı öz fonetik, qrammatik və leksik xüsusiyyətləri ilə seçilir. 
Cənubi Amerika qitəsinin böyük əraziyə sahib ölkələrindən biri olan 
Argentina Respublikası 23 əyalətdən ibarətdir və bu, o deməkdir ki, həmin 
adı çəkilən dil variantı hətta bu ölkənin özündə bir neçə şaxələrə bölünür. 
Məsələn, paytaxt şəhər Buenos Ayresdə hər hansı söz Santa Fe şəhərində 
fərqli şəkildə tələffüz olunur,deməli, regional xarakter daşıyır. 

XV əsrdə ispanların Amerika qitəsinə gəlişi və oradakı hökmdarlığı 
bu dilin aktual dövrdə Latın Amerika ölkələrinin rəsmi dövlət dili olmasına 
səbəbdir. Latın Amerika ölkələrindəki ispan dili daha çox klassikliyi ilə 
fərqlənir. Həmin dövrdə İspaniyadan gələn mühacirlərin 60%-i Andalusiya 
vilayətinə mənsub idilər, bu səbəbdən də Latın Amerikası ölkələrində əhalinin 
məişət həyatındakı danışıqlarında Andalusiya ləhcəsi və dialektik çalarları hiss 
olunur. Argentina, Uruqvay və digər ölkələrdə insanların nitqində vurğunun 
sonuncu hecaya düşməsi məhz həmin tarixi faktora əsaslanır. 

İspan dilinin “Argentina variantı”nın yaranmasına səbəb nədir? 
Argentina dövləti dünya müharibələri dövründə xeyli mühacir axınına qapı 
açmışdır. Məsələn, Argentina Nasist Almaniyasının hücumlarından qaçan 
yəhudilərin ən çox məskunlaşdığı bir ərazi kimi də tanınır. Bundan başqa, 
ingilis, portuqal, italyan, fransız və digər millətlərə mənsub insanlar bu 
ölkəyə sığınmışlar. İspan dilinin “Argentina variantı” 1537-ci ildən etibarən 
formalaşmağa başlamışdır. Daha sonra Napaleon Bonapart hakimiyyəti və 
Britaniya krallığının bu ölkəyə marağının artması kimi tarixi hadisələr yerli 
əhalinin danışıq dilinin extralinqvistik təsirlərə məruz qalması üçün kifayət 
qədər səbəb hesab edilə bilər. XIX əsrdə artıq Argentina hökuməti öz 
müstəqilliyini elan etdi və Cənubi Amerikada inkişafa doğru möhkəm 
addımlar atan dövlətə çevrildi. Nəticədə, XX əsrdə ABŞ və Kanadadan da 
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buraya mühacirlərin köçü başlandı. Belə qənaətə gəlmək olar ki, hər hansı 
bir dilin fonetikası, leksikası, qrammatikasında rast gəldiyimiz fərqli 
elementlər baş vermiş tarixi hadisələrin “dəlili”dir. 

İspan dilinin Argentina variantı ilə bağlı linqvistik araşdırmalar 
göstərir ki, fonetika bölməsində bir sıra dəyişiklikləri sezmək olur. İspan 
dilinin əlifbasında Y və Ll hərfləri bir qayda olaraq, [y] səsini verir. Məsə-
lən, yo [yo]- mən, llave[yave]- açar İspaniyada, Argentinada isə bu söz-
lər [şo], [şave] kimi tələffüz olunur. Bəzən bu hərflər Argentinanın müxtəlif 
əyalətlərində fərqli şəkildə tələffüz edilir. Digər fonetik fərqlilik S samiti ilə 
bağlıdır. Argentinada bu səs sözün sonunda gəlirsə, oxunmur. Məsələn, Los 
ojos (gözlər) [los oxos] sözü Argentinada [lo oxo] kimi tələffüz edilir. 

İspan dilin Argentina variantında gözə çarpan müxtəlifliklər qram-
matikasında hiss olunur. Voseo adlanan fenomen başda Argentina olmaqla, bir 
sıra Latın Amerika ölkələrində klassik Kasteyano dilindəki tú(sən) şəxs əvəz-
liyinin vos ilə əvəz olunması deməkdir. Yəni II şəxsin təkini ifadə 
edən tuteo fenomeni Argentinada voseodur. 

İspan dilinin Argentina variantında nəinki sən əvəzliyi, eyni zaman-
da bu şəxsə aid fellərin təsriflənməsi də Kasteyanodan fərqlənir. “Olmaq” 
feli olan “ser” əsl ispan dilində II şəxsin təkində eres formasında təsriflə-
nirsə, Argentina variantında sos formasında dəyişir. Məsələn: 
1.   Tú eres futbolista 
2.   Vos sos futbolista 

Hər iki cümlənin tərcüməsi Sən futbolçusan olsa da, 1. cümlə İspan 
dilinə, 2. cümlə isə İspan dilinin Argentina variantınaaiddir. 

Antik ispan dilində Vos daha nəzakətli müraciət forması idi. Kral və 
ya zadəgan ailələrinə mənsub insanları “siz” deyə çağırmaq üçün “vos” 
deyilirdi. Sonralar isə, müxtəlif sosial qrupların da istifadə etdiyi sözə 
çevrildi, çünki artıq həmin yuxarı təbəqə xalqın gözündə hörmətsiz insanlar 
oldular. Bu səbəbdən, “Usted” əvəzliyinin istifadəsinə zərurət yarandı, çünki 
nitqdə müraciətin rəsmi və qeyri-rəsmi formaları mütləqdir. Argentinada 
“sən” artıq “vos” olmuşdu. “Usted” isə nəzakət ifadə edən “siz” oldu. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Usted istər Kasteyano, istərsə də onun Argentina 
variantında rəsmi müraciət formasıdır. Sosial fərqlilik göstəricisi Usted 
qədim ispan dilində daha çox rast gəlinən “Vuestra Merced”- Əlahəzrət-
dən yaranan şəxs əvəzliyidir. [1, 235] 

Ümumiyyətlə, Amerika qitəsinə hər ikisi – Vos və Tú gəlib çatıb, 
lakin orada bunu İspaniyadakı kimi diferensial paradiqma olaraq 
saxlamadılar, qarışıq bir paradiqma kimi formalaşdırdılar. Bu baxımdan, 
Latın Amerika ölkələrinin ispan dilini 3 zonaya bölmək olar: [2, 240] 

 
I.         Yalnız “tú” dan istifadə edənlər: Meksika və Peru 
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II.    Yalnız “vos”dan istifadə edənlər: Argentina və Mərkəzi Amerika 
ölkələri (Nikaraqua, Qvetamala, Kosta-Rika, Salvador, Honduras) 
III.    Həm “tú” , həm də “vos”dan istifadə edənlər: Çili, Kolumbiya, 
Venesuela, Ekvador, Boliviya, Paraqvay 
  
     İspan dilinin cingilitili və sevilən dil olmasının əsas səbəblərindən biri 
sözlərin ahəngdar düzülüşüdür. Bu musiqi ahənginə bənzəyən harmoniya 
onun qrammatikasına borcludur. Hər felin müxtəlif zamanlarda hər şəxsdə 
fərqli şəkildə təsriflənməsi nə qədər çətinlik törətsə də, bu qrammatik quruluş 
dilə gözəllik verir. İspan dilinin Argentina variantından bəhs ediriksə, bu hissədə 
də müxtəliflikdən danışmasaq olmaz. Yenə də adı çəkilən fərqlilik II şəxsin 
təkində özünü göstərir. Quiero, quieres, quiere... “istəmək” felinin indiki qeyri-
zamanda təsriflənmə formasıdır. Bütün şəxslər olduğu kimi qalır, yalnız II 
şəxsin təki Argentina variantında fərqli şəkildə dəyişir: Querrés. Bu cür 
qaydasız fellər siyahısını artırmaq olar, məsələn, tenés , venís , oís və s. 
     İspan dilinin Argentina variantında 2 cür dialektə rast gəlmək olar: lunfardo 
və kasteyano. Kasteyano ədəbi dil hesab oluna da bilər. Lunfardolar isə bizim 
dildə desək, jarqonlardır. Lunfardo, sırf bu ölkəyə xas olan, oradakı insanların 
başa düşə biləcəyi sözlər toplusudur. Mühacirlərin Argentinaya axını ,görünür, 
bu ölkədə oğurluq və başqa cinayət hallarını artırmışdı. Kiçik qrupların öz 
aralarında istifadə etdikləri “şifrələr” daha sonralar məişət dilinə məxsus 
sözlər hesab olunmaya başladı. Lunfardo hesab edilən aşağıdakı sözlərə 
nəzər yetirək: 
 
Attorante- utanmaz 
Afán – oğru 
Cana- polis (məntəqə) 
Chabón - oğlan 
Gil- axmaq 
Guita- pul 
Mina- qadın 
Pibe- gənc oğlan 
 

Bu siyahını yüz və minlərlə sözlərlə artırmaq olar. Bu sözlərin 
etimoloji araşdırması göstərir ki, lunfardolar italyan, ingilis, fransız və digər 
yerli olmayan etnik qrupların qeyri-qanuni işlər zamanı istifadə etdikləri 
parollardır. 
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Г.Агаева 
 

Лингвистическая интерпретация аргентинского варианта 
испанского языка и его структуры грамматики 

Резюме 
  

В Латинской Америке имеются разные варианты испанского 
языка. Аргентинская Республика, где проживают различные этнические 
группы, в течение разных периодов прошла через исторические 
процессы. Влияние данного фактора на разговорную речь, в частности, на 
грамматическое построение языка. Аргентинский вариант испанского 
языка превратился в главный центр исследований лингвистов. Формиро-
вание аргентинского варианта началось с 1537 года, когда было основано 
первое испанское поселение в Аргентине-Асунсьон. Далее, во времена 
наполеоновского правления далекая Аргентина начала привлекать 
внимание Британии, в то время и произошли вливания английского 
языка в формирование так называемого «аргентинского».В аргентис-
ком испанском можно встретить два крупных диалекта- лумфардо и 
кастельяно, причем официально признан лишь кастельяно. Лумфардо-
это сленг криминализированных окраин Буэнос-Айреса, другими 
словами- блатной язык. Аргентинский испанский сложно перепутать с 
классическим вариантом языка. 

 
G.Agayeva 

  
A linguistic interpretation of the Argentinean variant of the Spanish 

language and its grammar structure 
Summary 

 
There are different variants of Spanish language in Latin America. 

The Argentine Republic is inhabited by different ethnic groups during 
different periods has gone through historical processes. It is obvious the 
influence of this factor on speaking, in particular, the grammatical construc-
tion of language. Argentine Spanish has become the main research center of 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 222

linguists.  Formation of the Argentina option has begun since 1537 when the 
first Spanish settlement in Argentina-Asuncion has been founded. Then at 
the time of Napoleonic board far Argentina has begun to cupture attention of 
Britain, at that time and there were injections of English in formation of so-
called "Argentina". In argentine Spanish it is possible to meet two large 
dialects - Lunfardo and Kastelyano, and it is officially recognized only 
kastelyano. Lunfardo- a slang of the criminalized suburbs of Buenos Aires, 
other words - criminal language. It is difficult to mix the Argentina Spanish 
with classical option of language. 

 
 
 

Rəyçi:                      Aynur Quliyeva 
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PRESENT CONTINUOUS TENSE OF VERB IN ENGLISH 
 

Açar sözlər: indiki davamedici zaman, fel, ingilis dilinin qrammatikası, 
təsrif, fellərin xüsusiyyəti, təkhecalı fellər, sabit fellər 
Key words: present continuous tense, verb, english grammer, the 
conjugation, feature of verbs, monosyllabic verbs, stative verbs 
Ключевые слова: настоящее длительное время, глагол, английская 
грамматика, cопряжение, oсобенность глаголов, oдносложные глаголы, 
cтатические глаголы,  
 

English verbs take on a special form for the expression of the present 
long time, namely the verb to be in the appropriate form is combined with 
the verb ending in the suffix -ing (Ving). Thus, the formula of verbs in 
Present Continuous is as follows: to be + Ving. For example: 

He is watching football on TV. - He watches football on TV. (The 
action takes place at the moment) 

To better understand how verbs appear in Present Continuous, 
consider the conjugation of the verb work on the example of personal 
pronouns: 

I am working (I'm working) - I work 
You are working (you're working) - you work / you work 
He is working (he's working) - he works 
She is working (she's working) - she works 
It is working (it's working) - he / she works (inanimate) 
We are working (we're working) - we work 
They are working (they're working) - they work 
As can be seen from the conjugation, there are also abbreviated 

forms. Moreover, they are preferable. (2,7) 
An interesting feature of verbs with the ending -ing is their 

pronunciation. As a rule, the last letter (g) in the ending is not readable, and a 
deep nasal sound / ŋ / is obtained. For example: 
      Dancing / 'da: nsiŋ / 

Singing / 'siŋiŋ / (especially difficult to pronounce because of a 
double nasal sound) 

Reading / 'ri: diŋ / 
Listening / 'lisəniŋ / 
Writing / 'raitiŋ / 
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There are also several spelling rules for verbs, to which the -ing 
ending is added: 

1. So, for example, to the verbs ending in the letter -e, when the 
ending -ing is added, the -e disappears. For example: 

Change - changing 
Arrive - arriving 
Dance - dancing (dance - dance) 
2. In monosyllabic verbs ending in one vowel and one consonant, 

adding a suffix -ing doubles the consonant. For example: 
Swim - swimming 
Run - running 
Sit - sitting 
3. If the verb ends in a combination of the letters -ie, then adding the 

ending -ing, this combination is replaced by the letter - y. For example: 
Lie - lying 
Die-dying 
Tie-tying (tying-tying) 
There is a category of verbs to which the ending -ing is not added. 

These verbs are called static (Stative verbs). The verbs of all feelings (for 
example: like, love, hate, smell, see, hear, etc.), verbs of thought processes 
(for example: think, know, understand, believe, etc .), And all the modal 
verbs. (1, 15) 

I.As already mentioned, the time of Present Continuous is closely 
connected with the present, namely with actions at the moment. For this 
reason, very often in sentences expressed in the present long time there are 
word-markers: now, at the moment. Consider the example: 

I am reading a book now. - I'm reading the book now. 
They are fishing now. "They're fishing now." 
Claude is watching a cartoon at the moment. - Claude is watching a 

cartoon for now. 
By citing examples, it can be concluded that in affirmative sentences 

in the time of Present Continuous, the subject and the transformed predicate 
are of great importance, and the circumstance (now, at the moment) and the 
complement, depending on the context, may be omitted. As a rule, even 
without the words now or at the moment, the formula to be + Ving in the 
sentence means that the action takes place right now. Let's consider some 
more examples: 

The baby's (is) crying. - The baby is crying (now, at the moment). 
They're having a party. - They have a party (now, at the moment). 
The dogs are barking. - The dogs are barking (now, at the moment). 
She's playing the violin. - She plays the violin (now, for the moment). 
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They're moving furniture. - They move the furniture (now, at the 
moment). 

II. Negative sentences in time Present Continuous are formed by 
adding the particle "not" to the verb to be in the appropriate form. Consider, 
for example, the conjugation of the verb talk (talk) with personal pronouns: 

I'm not talking (I'm not talking) - I'm not talking 
You are not talking (you are not talking) - you do not speak / you do 

not speak 
He is not talking (he is not talking) - he does not speak 
She is not talking (she is not talking) - she does not speak 
It is not talking (it is not talking) - he / she does not speak (inanimate, 

can also refer to kids, and any animal) 
We are not talking (we are not talking) - we do not speak 
They are not talking (they are not talking) - they do not speak (3,35) 
In the examples it is seen that there are also possible shortening. In 

most cases, they are preferable. Let's see in some sentences: 
He is not watching football, he's reading a magazine. - He does not 

watch football, he reads the magazine. 
They are not eating cookies, they're eating ice cream. "They do not 

eat cookies, they eat ice cream." (5) 
The baby is not crying, it is sleeping. - The child does not cry, he 

sleeps. 
III. In the interrogative sentences in the time of the Present 

Continuous, the verb to be is moved forward and the following order of 
words is obtained: 

To be - Subject - Ving - (Object) - (Adverbial modifier - now, at the 
moment)? 

Let's consider some examples: 
Are you looking at the tower? "Are you looking at the tower?" 
Is he listening to the radio now? "Is he listening to the radio now?" 
Are the dogs barking? "Do dogs bark?" 
Are you laughing? - You're laughing? 
Is she writing a letter at the moment? "Is she writing a letter at the 

moment?" (4) 
These examples relate to general questions and require short answers: 

yes or no. And the short answers in Present Continuous repeat the verb to be 
in the question. For example: 

Is he watching a film at the moment? -Yes, he is. -No, he is not. "Is 
he watching television at the moment?" -Yes. -No. 

Are Jill and Erica arguing now? - Yes, they are. -No, they are not. "Is 
Jill and Eric quarreling now?" -Yes. -No. 
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For the formation of special questions in the Present Continuous, you 
need to use the tob to use a question word (who, what, where, etc.) For 
example: 

What are you doing now? - What are you doing now? 
Where is she going? - Where is she going? 
Who are they looking for? - Who are you looking for? 
Why are they crying? "Why do they cry?" 
Thus, we examined the basic rules for the formation of different types 

of proposals in the present long time, as well as some stylistic and phonetic 
features of this time. For practice, it is recommended to build as many 
proposals as possible about the actions taking place around you at the 
moment, and this will be a good language charge. 
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S. Cəfərova 

İngilis dilində felin indiki davamedici forması 
Xülasə 

 
İndiki davamedici zaman əsasən danışıq anında baş verən hadisə 

haqqında fikir bildirmək üçün istifadə olunur. İndiki davamedici zaman həm 
də bütövlükdə prosesdə olan hərəkəti təsvir edir (halhazırda deyil). Digər 
zamanlar müvəqqəti hərəkətlərdən və ya gələcək planlardan danışır. İndiki 
zamanda cümlələr əsasən üç formada qurulur: təsdiq, inkar, sual cümlələri. 
İndiki davam edici zamanda təsdiq cümlələrinin qurulmasında mübtəda və 
transformasiya olunmuş xəbər əhəmiyyət kəsb edir və tamamlıq məzmundan 
asılı olaraq, əks oluna bilər. İnkar cümlələrini qurmaqda təsriflənən fellər 
şəxs əvəzliklərini müşayiət edir. İndiki davam edici zamanda sual cümlələri 
qurularkən, sual hissəciyini ifadə edən fel önə doğru hərəkət edir və 
mübtədadan qabağa keçir. İndiki davam edici zamanda xüsusi sual 
cümlələrini qurmaq üçün sual sözlərinə ehtiyac vardır (kim, nə, hara, və.s). 
Beləliklə, biz indiki davam edici zamanda müxtəlif cümlə formalarını 
incələdik. Bunları praktika etmək üçün mümkün olduğu qədər daha çox 
təklilər verməyə çalışmaq lazımdır. 
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С.Джафарова 
 

Настоящее длительное время глагола b английском языке 
Резюме 

 
Настоящее длительное время в основном используется, чтобы 

выразить мысль о том, что что-то происходит в момент разговора. 
Настоящее длительное время также описывает действия, которые в 
целом находятся в процессе (а не на данный момент). Другие времена 
используются  говорят о временных действиях или планах на будущее. 
В настоящем времени предложения обычно строятся по трём формам: 
повествование, отрицание, вопросительные предложения. В настоящем 
длительном времени при создании повествовательных предложений 
подлежащее и трансформированное сказуемое приобретают значение и 
может выражаться дополнением. При создании отрицательных предло-
жений спрягаемые глаголы сопровождаются личными местоимениями. 
При создании вопросительных предложений в настоящем длительном 
времени глагол, выражающий союзное слово, переносится вперёд перед 
подлежащим. В настоящем длительном времени для создания особых 
вопросительных предложений вопросительные слова не используются 
(кто, что, куда и др.). Таким образом, мы рассмотрели различные формы 
предложений в настоящем длительном времени. Для их практики 
необходимо давать как можно больше советов и предложений.  
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STRATEGIES FOR DEVELOPING SPEAKING SKILLS IN ELT 
 
Açar sözlər:strategiya ,şifahi nitq,kontekst.                                                   
Key words : strategy ,oral speech,context. 
Ключевые слова: стратегия , устный речь, контекст 
 

The language is a system of arbitrary vocal symbols, which permit all 
people in a given culture, or other people who have learnt the system of that 
culture, communication or to interact. By speaking , we do not mean merely 
uttering words through mouth. It means conveying the message through the 
words of mouth. This skill is also neglected in our classrooms. Students do 
not get any chance either in the class room or outside to speak English. 
Speaking is not a part of our examinations. Learning to speak also demands a 
lot of practice and attention. We learn to speak our mother tongue just by 
listening and repeating. The teacher can adopt the same natural way. He can 
give them certain structures and ask them to repeat. This will remove their 
shyness. He can give those drills in the basic patterns of language. Asking 
short questions and the use of short dialogues in the classroom can also 
develop this skill. At present, speaking a foreign language represents one of 
the essential requirements of today´s society. Besides other skills and 
knowledge, it is considered as one of the most influencing factors while 
applying for a job or sustaining in a particular work position under the 
condition of advancing the language level. English conversation plays a 
crucial role in understanding each other and dealing with different kinds of 
uncovered problems. Being able to keep a fluent conversation with a native 
speaker is viewed as the main goal of students, which underlines the 
importance of speaking skills in a student´s point of view. Sometimes we do 
not know, or cannot remember, the precise word we need. This can happen 
in our first language too, but we are probably more aware of it when 
speaking another language. Here are five common strategies for dealing with 
this sort of problem:  Communication strategies in a second language: 
Approximation :Use a more general or related word; e.g. 'animal' instead of 
'rabbit' : Paraphrase :Describe the appearance or function of the word; e.g. 
'He cleaned the house with a... it ‘s the thing that sucks in air' Invention: 
Invent a word made from second language; e.g. 'picture place' instead of 'art 
gallery' Mime/gesture : Demonstrate the meaning with your hands, e.g. 
clapping to show 'applause' Appeal for help :Ask the other person for help: 
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e.g. 'What do you call.. .Students often think that the ability to speak a 
language is the product of language learning, but speaking is also a crucial 
part of the language learning process. Effective instructors teach students 
speaking strategies -- using minimal responses, recognizing scripts, and 
using language to talk about language -- that they can use to help themselves 
expand their knowledge of the language and their confidence in using it. 
These instructors help students learn to speak so that the students can use 
speaking to learn. 1. Using minimal responses :Language learners who lack 
confidence in their ability to participate successfully in oral interaction often 
listen in silence while others do the talking. One way to encourage such 
learners to begin to participate is to help them build up a stock of minimal 
responses that they can use in different types of exchanges. Such responses 
can be especially useful for beginners. Minimal responses are predictable, 
often idiomatic phrases that conversation participants use to indicate 
understanding, agreement, doubt, and other responses to what another speaker is 
saying. Having a stock of such responses enables a learner to focus on what the 
other participant is saying, without having to simultaneously plan a response. 2. 
Recognizing scripts: Some communication situations are associated with a 
predictable set of spoken exchanges -- a script. Greetings, apologies, compli-
ments, invitations, and other functions that are influenced by social and cultural 
norms often follow patterns or scripts. So do the transactional exchanges 
involved in activities such as obtaining information and making a purchase. 
In these scripts, the relationship between a speaker's turn and the one that 
follows it can often be anticipated. Instructors can help students develop 
speaking ability by making them aware of the scripts for different situations 
so that they can predict what they will hear and what they will need to say in 
response. Through interactive activities, instructors can give students 
practice in managing and varying the language that different scripts contain. 
3. Using language to talk about language :Language learners are often too 
embarrassed or shy to say anything when they do not understand another 
speaker or when they realize that a conversation partner has not understood 
them. Instructors can help students overcome this reticence by assuring them 
that misunderstanding and the need for clarification can occur in any type of 
interaction, whatever the participants' language skill levels. Instructors can 
also give students strategies and phrases to use for clarification and 
comprehension check. By encouraging students to use clarification phrases 
in class when misunderstanding occurs, and by responding positively when 
they do, instructors can create an authentic practice environment within the 
classroom itself. As they develop control of various clarification strategies, 
students will gain confidence in their ability to manage the various 
communication situations that they may encounter outside the classroom. 
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The question and the answer are structured and predictable, and often there 
is only one correct, predetermined answer. In real communication, 
participants must manage uncertainty about what the other person will say. 
Authentic communication involves an information gap; each participant has 
information that the other does not have. In addition, to achieve their 
purpose, participants may have to clarify their meaning or ask for 
confirmation of their own understanding. To create classroom speaking 
activities that will develop communicative competence, instructors need to 
incorporate a purpose and an information gap and allow for multiple forms 
of expression. However, quantity alone will not necessarily produce 
competent speakers. Lesson goals are most usefully stated in terms of what 
students will have done or accomplished at the end of the lesson. Stating 
goals in this way allows both teacher and learners to know when the goals 
have been reached.1. Identify a topic for the lesson. The topic is not a goal, 
but it will help you develop your goals. The topic may be determined largely 
by your curriculum and textbook, and may be part of a larger thematic unit 
such as Travel or Leisure Activities. If you have some flexibility in choice of 
topic, consider your students’ interests and the availability of authentic 
materials at the appropriate level.2. Identify specific linguistic content, such 
as vocabulary and points of grammar or language use, to be introduced or 
reviewed. These are usually prescribed by the course textbook or course 
curriculum. If they are not, select points that are connected in some 
significant way with the topic of the lesson.3. Identify specific 
communication tasks to be completed by students. To be authentic, the tasks 
should allow, but not require, students to use the vocabulary, grammar, and 
strategies presented in the lesson. The focus of the tasks should be topical, 
not grammatical. This means that it may be possible for some students to 
complete the task without using either the grammar point or the strategy 
presented in the first part of the lesson.4. Identify specific learning strategies 
to be introduced or reviewed in connection with the lesson. 5. Create goal 
statements for the linguistic content, communication tasks, and learning 
strategies that state what you will do and what students will do during the 
lesson. A language lesson should include a variety of activities that combine 
different types of language input and output. Learners at all proficiency 
levels benefit from such variety; research has shown that it is more 
motivating and is more likely to result in effective language learning. An 
effective lesson has five parts:  

1.PREPARATİON2.PRESENTATİON 3. PRACTİCE 4. EVA-
LUATİON 5.EXPANSİON .The five parts of a lesson may all take place in 
one class session or may extend over multiple sessions, depending on the 
nature of the topic and the activities. The lesson plan should outline who will 
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do what in each part of the lesson. All of these have to be taken into 
consideration while practising conversation in class. Without these, our 
spoken language would sound bookish and unnatural. To avoid this, it is 
essential to introduce and practice “real” communication with our students 
within the learning process. If it is neglected, it may be a reason why 
students are often shocked and disappointed when using a foreign language 
for the first time whilst interacting in foreign environment. 

 
Literature 

 
1.Gee W.R. “Types of communication in the foreign and second language 
classroom with special reference to EFL/ESL” // Journal of Applied 
Linguistics (Greek Applied Linguistics Association), 1992, №1, p. 46-53 
2. Halliday A. The House of TESEP and the Communication Approach: The 
Special needs of English Language Education // ELT Journal, 1994, v.48 (1), 
p. 3-11 
3.Hymes D. On communicative competence / J.B. Pride and J. Holmes (eds.) 
Sociolinguistics. Harmonds worth: Penguin, 1972, p. 269-293 
4.Tarch C. and G. Kasper. The Role of Comprehension in Second Language 
Learning // Applied Linguistics, 1989, №7/3, p. 257-274 
 

                        А.Рашида 
Стратегии для формировании устной речи на преподавании 

английского языка 
 

Резюме 
 

  Данная   статья  посвящена рассмотрению   speaking   у студен-
тов, изучающих английский язык в профессиональных цельях. В 
условиях глобализации основная цель обучения иностранным языкам и 
их изучения состоит в формировании у обучаемых способности использо-
вать язык в целях коммуникации. Умение адекватно воспринимать инфор-
мацию в процессе аудирования является одним из самых важных и 
необходимых умений которыми должен обладать человек, изучающий 
язык в тех или иных целях. Одной из основных целей изучения языка 
является обладение умением эффективно общаться на изучаемом языке. 
Особое внимание должно быть уделено отбору текстовых материалов, а 
также заданий по “speaking”.Также следует отметить, что тексты не 
должны быть слишком сложными для восприятия. Здесь говорится о 
необходимости внесения радикальных изменений в существующую 
систему обучения устной речи на иностранном языке. Процесс 
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английскому языку в целом и процесс обучения диалогической речи 
должен базироваться на коммуникативно – функциональном принципе. 
Обучением устной речи должно носить целенаправленный, системный, 
поэтапный характер, что будет содействовать повышению еффек-
тивности данного процесса. 

  
R.Ağayeva  

İngilis dilinin tədrisində nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün 
strategiyalar 

Xülasə 
 

Bu məqalə ingilis dilini profesional məqsədlərlə öyrənən tələbələrin 
danışıq məsələlərinə həsr olunmuşdur. Qlobalizasiya şəraitində xarici dillərin 
öyrədilməsində əsas məqsəd dil öyrənənlərə dili kommunikasiya məqsədlərilə 
istifadə etmək bacarıqlarını formalaşdırmaqdır. Nitq prosesində informasiyanın 
adekvat şəkildə qəbulu dili bu və ya digər məqsədlərə görə öyrənənlər ücün ən 
vacib və təxirə salınmaz amil hesab olunur. Dilöyrənmənin ən vacib məqsəd-
lərindən biri öyrənilən dildə effektiv ünsiyyətə nail olmaqdır. Xarici dilin tədri-
sinə 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 çəkmə-
yəcəkdir. Əsas diqqət  müqayisəli mətn materiallarına, habelə “kommunikativ” 
tapşırıqlara yönəlməlidir.Bundan əlavə, mətnlər başa düşülmək ücün həddən 
artıq mürəkkəb olmamalıdır. Xarici dillərin tədrisində şifahi nitqin  öyrə-
dilməsində radikal dəyişikliklərin olmasına böyük ehtiyc vardır.Bu prosesdə 
şifahi nitqin öyrədilməsi  məqsədyönlü , sistemli xarakter daşımalıdır. 

                  
     
 

Rəyçi:                   Əliyeva Nuriyyə 
                       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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ORGANIZATION OF PERSUASIVE SPEECHES 
 

Açar sözləri:inandırmaq, nitq, təsir etmək, məqsəd, münasibət, inam, dəyər. 
Key words: persuade, speech, influence, purpose, attitude, belief, value. 
Ключевые слова: убеждать, речь, влиять, цель, отношение, вера, 
ценность. 
 

The use of communication to reinforce, modify, or change attitudes, 
beliefs, values and actions is referred to as persuasion. 

From that viewpoint, when information is presented, the main point 
is trying to persuade listener that the information is true. As a result, all 
speeches are partially persuasive. The goal in information speech is to 
promote understanding of information. In persuasive speech, information is 
used to influence listeners. 

Coercion and manipulation are also the ways to influence people. 
They mustn’t be confused with persuasive speech since both of them are 
unethical.  

Coercion takes place when people act in a particular way out of fear, 
by using force. Throughout the history, we can see how people betrayed each 
other under coercion.  

Manipulation is a negative form of influence, which is used to control 
people’s actions in a deceitful way. An example to this can be mispresenta-
tion of facts in order to benefit.  

Coercion and manipulation are unethical forms of affecting people to 
change their minds and take actions. Ethical persuasion leaves the decision 
about what to think or do up to the people themselves. 

The information presented without coercing and manipulating, allows 
people make up their own minds. 

According to speaker’s purpose, persuasive speeches can be 
classified as: 

1.Attempts to reinforce the listeners’ attitudes, beliefs, and values; 
2.Change their attitudes, beliefs, and values; 
3.Move the listeners to action. 
The first type of persuasive speech is aimed at strengthening the 

listeners’ convictions. By strengthening their attitudes, beliefs, and values 
the probability that listeners pay attention and remember what is said will be 
increased.  
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To reinforce listeners’ attitudes, beliefs, and values, provide them 
with additional information that make up their existing attitudes and what 
they already believe to be true; show the respect for what they think to be 
right and important. 

The second type of speech is intended to change the listeners’ 
attitudes, beliefs, and values. 

To change the listeners’ attitudes is aimed at persuading them to 
change what they like or dislike. The listeners must be provided with 
information that motivates them to listen. The motivation must be strong 
enough to convince them to change their attitudes. 

To change the listeners’ beliefs is aimed at persuading them to 
change what they hold to be true or untrue. In order to achieve this goal the 
listeners must be presented with strong facts from trustworthy resources. 
Information from credible resources is vital to convince the listeners that 
their current beliefs are not true any more and they should change them. 

To change the listeners’ values is aimed at persuading them to 
change what they think important or unimportant. To influence the values is 
more difficult than to influence attitudes or beliefs as values are inseparate 
part of a person’s self-concept. And it is achieved in rare case. 

The third type of persuasive speech is to move listeners to actions. To 
move to actions is aimed at changing listeners’ undesirable behavior, or 
engaging them in a new and desirable behavior. It is significant to 
understand that attitudes, beliefs, and values form and direct actions. So 
actions make up consistently with attitudes, beliefs, and values.  

To change people’s actions, it is necessary to show that their current 
behaviors aren’t consistent with their attitudes, beliefs, and values. If they 
are really convinced in it, it will result in behavioral change. 

One must not consider these three types of speeches unrelated to one 
another. They do sometimes coincide. 

Three techniques are used to make the listeners accept persuasive 
arguments. They are logical appeals, emotional appeals and credibility 
appeals.  

A logical appeal calls on human reason and knowledge, which 
involves how people think. It presents evidence and encourages listeners to 
draw a conclusion based on that information. 

An emotional appeal calls on human emotions, which involves how 
people feel. If the speaker’s argument appeals to the listeners emotions and 
convince them that it is a right one, the persuasive goal will be achieved. 

Both emotional and logical appeals that are based on hearts and 
minds have a good chance of persuading the listeners to act. 
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A credibility appeal calls on three factors: expertise, trustworthiness, 
and charisma. Expertise factor involves specialized knowledge and skill, at 
the same time the speaker brings his/her own experience to the topic. 

The factor of trustworthiness involves honesty and objectivity. 
Telling the truth enhances the speakers’ credibility.  

The factor of charisma involves a quality attributed to those with 
exceptional ability to secure the devotion of large numbers of people. All of 
the nonverbal cues for public speaking help a person become more 
charismatic and a more credible speaker. 

All three factors are inseparate in achieving the persuasion objective. 
People develop their attitudes, beliefs, and values throughout their 

lives. It is not an easy task to influence and change them. What constitutes 
challenges to persuasive speaking? These are the hostility level of the 
listeners and using faulty reasoning. 

In some cases the speaker encounters the listeners’ resistance and 
hostility. It takes place when listeners strongly disagree with the speaker’s 
position or have unfavorable attitude to him/her. Facing such a situation 
causes a great challenge to effective persuasion. 

Another challenge is committing local fallacies, which are errors in 
reasoning and logic. It occurs when a speaker is so intent on achieving 
his/her persuasive goal that he/she introduces information that is in error. 
The result of which is the listeners’ false conclusions. If the fallacies are 
detected, they have negative impact on the speaker’s credibility and doubt 
his/her integrity and ethical standards.  

However, a competent speaker can expect the listeners’ resistance, 
avoid fallacies in reasoning and motivate them to change. It is advisable to 
introduce neutral but valid information first, in order to escape resistance, 
and then state the claim after the listeners have heard the evidence. The best 
way to deal with listeners’ resistance is to eliminate it. 

To avoid errors in reasoning and logical fallacies, the speaker must 
try to make a conscious effort. By doing this, the speaker lets the listeners 
know that he/she is a man of integrity who strives for the highest standards 
of ethical conduct.  

An effective persuasive speech must be carefully organized and 
structured in order to achieve its goal.  

Five way are used to organize a persuasive speech that will assist in 
accomplishing the aim of influencing the listeners. These are problem-
solution, motivated sequence: claim-data-warrant, refuting the opponent, 
comparing alternatives. Let us consider each of them. Problem-solution 
organization defines a problem and then suggests a solution to settle it. The 
pattern of problem solution organization consists of introduction, body and 
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conclusion. The body of the speech includes two main points. The first point 
considers the problem and persuades the listeners that the problem must be 
overcome. A solution to the problem is suggested by the second main point. 
Thus, the body of the speech has been structured as a problem and a solution.  

Motivated sequence follows certain organizational plan AIDA, which 
consists of four phases and stands for 1. Attention; 2. Interest; 3. Desire; 4. 
Action. 

Based on this pattern, a number of alternatives are suggested to 
listeners and some reasons are provided to decline each alternative, except 
the one the listeners are convinced to accept. All alternatives are introduced 
first except for the preferred one, which is presented last.  

A skillful speaker, by using a variety of tools, can deal with 
persuading the listeners, he/she anticipates the listeners’ reactions and 
motivates listeners to change and take actions. 

 
References 

 
1. German, K. M., Gronbeck, B. E., Ehninger, D., & Monroe, A. H. 
(2010). Principles of public speaking (17th ed.). Boston, MA: Allyn & 
Bacon; 
2. Bowe Packer. Persuasive Speaking: Discover The Art Of Speaking 

Persuasively And Become An Effective Speaker. 2013; 
3. Human Communication: Motivation, Knowledge, & Skills, Sherwyn 
P.Morreale, Brian H.Spitzberg, J.Kevin Barge. USA, 2001 
4. Kris Barton, Barbara Tucker, Florida State University, University of 
Georgia. Exploring Public Speaking. 2016; 

 
R.Babayeva  

İnandırıcı nitqin təşkili 
 

Xülasə 
 

Münasibətin, inam, dəyərlərin və davranışın ünsiyyətdə şiddətlən-
məsi və dəyişilməsi inandırma anlayışına aiddir. Məlumatı təqdim etdikdə 
əsas məqsəd onun doğruluğuna dinləyicini inandırmaqdır. Əslində bütün 
nitqlər natamam inandırıcı hesab olunurlar.  

Məlumatlandırıcı nitqdə məqsəd məlumatı çatdırmaqdır. İnandırıcı 
nitqdə isə məlumat dinləyicilərə təsir etmək üçün istifadə olunur.  

Məcburiyyət və manipulyasiya insanları həmçinin inandırma vasitə-
sidir. Məcburiyyət qorxu və gücü tətbiq etməklə, manipulyasiya isə hiylə yo-
lu ilə əldə olunur.  
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İnandırma etikdir, nə düşünmək və nə etmək qərarını insanların özlərinə hə-
valə edir. 
Məqalədə natiqim məqsədinə görə inandırıcı nitqin üç təsnifat növü verilir: 
1. Dinləyicilərin münasibət, inam və dəyərlərinin şiddətləndirmə cəhdləri; 
2. Onların münasibət, inam və dəyərlərinin dəyişilməsi; 
3. Dinləyiciləri hərəkət etmələrinə sövq etməsi. 
Və bunların hər biri məqalədə geniş müzakirə olunur. 

 
Р.Бабаева  

Организация убедительной речи 
 

Резюме 
 

 Использование общения с целью усилить, изменить отношения, 
веру, ценности и поведение называется убеждением. Основной целью 
при представлении информации является попытка убедить слушателя в 
том, что предоставленная информация правдива. На самом деле все 
речи являются убеждающими. Цель информативной речи – способст-
вовать пониманию информации. В убедительной речи информация 
используется для убеждения слушателя.  
 Принуждение и манипуляция также являются способами влия-
ния на людей. Принуждение имеет место быть, когда люди действуют 
под влиянием страха и силы. Манипуляция – это способ влияние на 
людей обманным путем. Оба способа являются неэтичными путями 
влияния на людей и не стоит их путать с убедительной речью. 
 Убедительная речь является этичной и решение как думать и 
поступить остается за самими людьми.  
 Информация предоставляется без принуждения и манипуляции, что 
позволяет людям сделать свой выбор.  
 В статье в соответствии с целью оратора убедительная речь 
подразделяется на: 
1. Попытки усилить отношения, веру и ценности слушателей; 
2. Изменить их отношения, веру и ценности; 
3. Подвигнуть слушателей к действию. 
И каждая из этих ступеней в данной статье рассматривается отдельно. 
 
Rəyçi:           Rəhimə Məmmədova 
              filologiya elmləri namizədi, dosent  
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Ключевые слова: преподаватель, менеджмент, классное руководство, 
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It is universally recognized that teacher is a backbone of any 
educational system because knowledge is transferred from the teachers to the 
taught. Every country is giving prime importance to the quality of teachers 
and national policies have been influenced by the growing realization that 
teachers have a key role to play in determining the quality of output of 
educational institutions. Secret of quality education lies in the quality of 
teachers. artistically described the same idea, “It is a universal fact that 
quality of students depends upon the quality of teachers either highly 
qualified or have high professional development” Teacher ensures that 
teaching progress is running smoothly and efficiently. Once a class period 
starts and students and teacher enter the room; teachers can exercise control 
of the events of the classroom by assuming the role of a manager. Effective 
management is especially important in the early sessions. The role of an 
effective manager is to create a climate that welcomes, supports, and rewards 
innovative thinking and problem solving.  

Teachers are concerned about whether teaching emphasis is placed 
primarily on course context, interpersonal relationship, or on classroom 
discipline and control. They take into consideration the kind of learning 
being promoted, i.e. whether the emphasis, is on the acquisition of skill, facts 
or understanding. They look at the pattern of communication in the 
classroom. Student communication, teacher’s keep an eye on the way in 
which educational tasks are organized i.e. whether students are working on 
the same task, to see all students at all times. Teaching materials and 
supplies are readily available. Students should be able to see instructional 
presentations. Management is a social process, which is designed to ensure 
cooperation, participation, intervention and involvement of others in the 
effective achievement of given or predetermined objectives. Similarly, 
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educational management is also a process of validating purposes and 
allocating resources to achieve the maximum attainment of purposes with the 
minimum allocation of resources” Classroom management: Classroom 
management is an effective and efficient use of time, space and resources to 
achieve some educational objectives. “Classroom management is the process 
of working with and through students effectively and efficiently to achieve 
educational objectives”. There is a difference between the amount of time 
that is allocated to a class and the amount of time students are actually 
engaged in learning. Both time allocation and management of engaged time 
are key issues for teacher. Establishing clear classroom rules and pacing a 
class effectively are important.  

Engaged Time: If time is well allocated, then student’s on-task time is 
more likely to be well spent. Effective teachers try to maintain momentum 
and smoothness of instruction by setting up a meaningful sequence of 
instructions ideas. Managing transitions from one topic to the next helps 
keeps students engaged and focused. Maintaining an entire class’s focus is 
also an important task. Letting students know that the teacher is aware of the 
activities of the class kept students on task. Instructors who can juggle many 
tasks at one time and can work well with both individuals and small groups 
ensure effective on-task instruction Classroom Rules: When instructors start 
the year with a clear set of guidance for students, in which students are 
systematically introduced to the procedures and teacher’s expectations, on-
task and engaged students’ behaviour are more likely to occur. When rules 
are limited in number and clear, they are far more likely to be easily forced. 
In addition, when students are asked to help establish ground rules, such as 
not talking without raising one’s hand, offenders know that they are breaking 
their own rules, not arbitrary punishment fit the crime and that students 
themselves may be the best judges of appropriate punishments.  

Pacing: The pace needs to be varied-short segments are more likely 
to hold attention than long ones. Pacing is determined by nature of the 
students, the material to be covered, and the instructor’s own personal style. 
But combined with classroom rules and effective allocation of time to ensure 
on-task behaviour, pacing is an important element of effective instruction. 
Each of these four elements time-allocation, engaged time, classroom rules 
and pacing helps establish effective instruction. There are other important 
tactics, too, of course, summarizing, using feedback, encouraging students’ 
interaction, and even planning seating arrangements. A major limited factor 
in classroom is the teacher only to his/her character, personality and 
competency play a large part in determining the atmosphere of the learning, 
the short of relationships which exist, the style of communication and the 
rules and regulations surrounding the formalities, but the teacher also 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 240

performs a key role in influencing the pupil’s view of himself and the sort of 
progress he/she makes. Successful teaching learning situation has been 
defined as producing a high rate of work involvement with a low rate of in 
academic settings. Teacher’s Managerial Function in the Classroom: The 
teacher plays multiple roles in the school. The role of teacher is assessed in 
terms of his/her attendance in the class, completion of the course and 
interpersonal relation in the school.  

Information management and communication: Management of 
information as an institutional resource is “Information Management”. It 
includes aspects of collection, processing, dissemination and use of 
information. “Communication” refers to the process of exchange of 
information and feedback. Teaching and learning are indispensable parts of 
any educational system. In this sense, teaching and learning are inseparable. 
This makes the relationship between teaching and learning the same as that 
which exists between teachings and learning the same as that which exists 
between the mother and the child, the teacher is to teach and the child is to 
learn. But the child is not a passive recipient of what the teacher proposes to 
give him; rather, he is an active partner in the successful completion of the 
process. But all this takes place in an environment which should be 
conducive to the acts of teaching and learning. Teacher plays a vital role in 
the society, classroom and character building of the students.  

Teacher Role in Classroom Management: Every society has an 
established set of virtues and vice. It takes conscious and unconscious 
measures at various levels to promote the virtues and eliminate the vice. The 
people reflect contradictions in their actions and in the morality they profess. 
The people are seen violating the values they hold sacred in their sermons 
and lectures. Such an atmosphere is hazardous for the immature and 
sensitive young people who react and suffer from mental confusion and are 
led to believe that there are certain values to be paid lip service only, 
whereas the practical needs of life demand an altogether different set of 
values. A teacher becomes a good teacher when he is sincere to his 
profession and fulfils his duties with great enthusiasm and shoulders all his 
duties and responsibilities with full commitment.  

Teaching and learning situation occurs when students and teachers 
with common interests come together for the purpose of developing an 
authentic product or a service that is an application of their common interest. 
Teachers are a rich resource for students when they examine their own 
interests in ways that reach far beyond their content expertise and general 
classroom experience. However, when asked what special talents and 
interests they have, many teachers fail to recognize their own interests as a 
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valuable resource, or they recognize only those interests that relate to their 
current teaching assignment. 

Motivation: Most teachers and researchers agree today that student 
motivation is essential for school performance. This includes motivation to 
accomplish academic goals, interest and effort in academic work, 
perseverance in doing class work or homework, completion of difficult tasks, 
self-regulation, risk taking, independent learning, etc. Although experienced 
teachers often use a variety of methods and materials to motivate and 
encourage students, there are some students who need little stimulation or 
encouragement from their teachers. They buckle down on their own and 
immediately get into the classroom lesson or homework assignment. They 
take responsibility for their own learning. These students stay on task, do 
their assignments on time, and deal with academic problems as they arise 
without getting “bored,” confused,” or “frustrated.” Many students, however, 
need to be motivated to reduce their perceived confusion or boredom in 
class, and mediate potential frustration. Rather than concentrate on the 
school work, they easily become distracted or withdraw from the risk; they 
tend to daydream, doodle, stare out the window, or become disruptive. 
Because of their inability to stay focused and try to clarify their lessons or 
assignments, their schoolwork becomes increasingly more difficult. 
Eventually, they skip over difficult problems or just give up as if they were 
attempting to get their medicine out of the way quickly. 
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M.Ibrahimova 
Tədris prosesinin idarəedilməsində müəllimin rolu 

 
Xülasə 

 
Bildiyiniz kimi, müəllim hər hansı bir təhsil sisteminin əsasını təşkil 

edir, çünki bilik müəllimlərdən öyrəncilərə köçürülür. Hər bir ölkə müəllim-
lərin keyfiyyətinə böyük əhəmiyyət verir və milli siyasətin müəllimlərin 
təhsil müəssisələrinin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas rol 
oynadığının önə çəkir. Təhsil keyfiyyətin sirri müəllimlərin keyfiyyətinə 
əsaslanır. Bədii şəkildə bu fikir belə ifadə edilir: "Tələbələrin keyfiyyəti 
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müəllimlərin keyfiyyətinə və yüksək ixtisaslı və ya yüksək peşəkar inkişafa 
malik olmasından asılıdır". Müəllim tədris prosesinin düzgün və səmərəli 
olmasını təmin edir. Dərs prosesi başlayanda və tələbələr, müəllim otağa 
daxil olur; Müəllimlər menecer rolunu nəzərə alaraq sinifdə baş verənlərə 
nəzarət edir. Effektiv rəhbərlik, ilk sessiyalarda xüsusilə vacibdir. Effektiv 
menecerin rolu yenilikçi düşüncə və problemlərin həllini dəstəkləyən və 
mükafatlandıran bir iqlim yaratmaqdır. Məqalə tədris prosesinin idarə 
edilməsində müəllimlərin rolu haqqında faydalı məlumat verir. 

 
М.Ибрагимова 

 
Роль преподавателей в управлении ситуацией обучения 

Резюме  
 

Общепризнано, что учитель является основой любой образо-
вательной системы, потому что знание передается от учителей препода-
ваемому. Каждая страна уделяет первостепенное внимание качеству 
учителей, и на национальную политику оказывает влияние растущее 
осознание того, что учителя играют ключевую роль в определении 
качества выпуска учебных заведений. Секрет качественного образования 
заключается в качестве учителей. Художественно описал ту же идею: 
«Это универсальный факт, что качество студентов зависит от качества 
учителей как высококвалифицированных, так и высоко профессиональ-
ных». Учитель обеспечивает бесперебойную и эффективную работу 
преподавателя. Как только начинается классный период, и студенты и 
преподаватели входят в комнату; Учителя могут осуществлять контроль 
над событиями в классе, принимая на себя роль менеджера. Эффективное 
управление особенно важно на ранних сессиях. Роль эффективного 
менеджера заключается в создании климата, который приветствует, 
поддерживает и поощряет инновационное мышление и решение проблем. 
 
Rəyçi:                Rəhimə Məmmədova 
                      filologiya elmləri namizədi, dosent  
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XARİCİ DİL TƏDRİSİNİN MƏQSƏDİ 
 

Açar sözlər: xarici dil, tədris, tələbə, müəllim, təfəkkür, proqram, dil 
bacarığı 
Key words: foreign language, teaching, student, teacher, thinking, program, 
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Ключевые слова: иностранный язык, преподавание, ученик, препода-
ватель, мышление, программа, языковые навыки 

 
 Təlim edilən hər bir fənnin məqsədi olduğu kimi, xarici dil tədrisinin 
də məqsədi vardır. Bu haqda orta məktəb xarici dil proqramında yazılır: 
“Orta məktəbdə xarici dilin tədrisi praktik, təlim və tərbiyəvi məqsəd daşıyır. 
Tədrisin praktik məqsədi – şagirdlərin xarici dil mətnlərini müstəqil 
oxumağından, müəyyən mövzuya dair və oxuduqları mətnlə əlaqədar olaraq 
söhbət aparmağı öyrənməkdən ibarətdir”. 

Gənc nəslin xarici dilləri öyrənməsi xalqlar arasında qarşılıqlı anlaş-
manı asanlaşdırır, dostluq, işgüzar və mədəni əlaqələrin genişlənməsinə və 
möhkəmləndirilməsinə kömək edir. Xarici ədəbiyyatla müstəqil işləmə 
bacarığına yiyələnmək elmi-texniki və bədii ədəbiyyatdan istifadə etmək 
üçün geniş imkanlar açır. Xarici dil tədris fənni kimi ümumi təhsili artırır, 
təfəkkür və nitqlərin inkişafına təsir edir. Tədrisin məqsədinə dair müxtəlif 
fikirlərlə rastlaşmaq mümkündür. Bu mübahisələr əsasən iki səbəbdən irəli 
gəlir. Birincisi, xarici dil tədrisinin spesifik cəmiyyətin, ictimai quruluşun və 
hakim sinfin siyasətilə səsləməsidir. Hər bir cəmiyyət xarici dili öz quruluşu-
nun tələləri fonunda öyrənir. 

Ölkəmizdə xarici dillərin tədrisi, proqram göstəriyi kimi, ümumtəhsil 
və tərbiyəvi məqsəd daşıyır. Bu məqsədlərin konkret müəyyənləşməsinə 
diqqət yetirək: 

a) Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi; 
b) Elm və texnikanın, incəsənətin müxtəlif sahələrinə aparılan fikir 

mübadiləsi; 
c) Nümayəndələrin gediş-gəliş məsələsi. 
Xarici dilin tədrisinə tətbiq edilən “dilə praktik yiyələnmə” terminini 

başqa 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 yiyələnmə nitq 
fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin: şifahi nitqə, oxu və yazıya xarakterik olan 
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bacarıqların formalaşmasını tələb edir. Ünsiyyət məsələsi şifahi nitqlə bağlı 
məsələdir.  

“Bəs şifahi nitq nədir?” sualına bir qədər diqqət yetirmək lazımdır. 
Metodik ədəbiyyatda bu terminə tez-tez rast gəlirik. 

Bu terminlərdən “şifahi nitq”, yəni “şifahi aparılan iş” yaxşı səslənir 
və onu işlətmək daha münasibdir. “Şifahi nitq” dedikdə “şifahi ünsiyyət” 
başa düşülür. Əgər bir addım dil materiallarını yaxşı mənimsəyibsə, o həmin 
dildə şifahi danışmaqda heç bir çətinlik çəkməyəcəkdir. Ona görə, dil ma-
teriallarının avtomatlaşması şifahi nitqin əsasını təşkil edir və aşağıdakıları 
nəzərdə tutur: 

1. Eşitmə və anlama 
2. Danışıq vasitəsilə öyrətmə 

Dildə ünsiyyət yalnız şifahi deyil, yazılı şəkildə də aparıla bilər. Buna 
görə də, xarici dilə praktik yiyələnmək üçün onu oxu və yazı ilə 
əlaqələndirmək lazımdır. Oxunulan mətni başa düşməli və onun məzmununu 
yazılı şəkildə başqasına başa sala bilməlidir. Bu vəhdəti nəzərə almadan 
xarici dili öyrətmək normal hesab oluna bilməz. 

Yazı üçün qarşıya qoyulan məqsədi nəzərdən keçirərək qeyd etmək 
lazımdır ki, oxu və yazı cəmiyyətdə eyni səviyyədə yayılmış ünsiyyət 
formalarından deyil. Yazı oxuya nisbətən çox yayılmış və təhsilin məqsədini 
aydınlaşdıran əsas nitq formalarından hesab edilir. Buna görə də, yaxşı nitq 
bacarıq və vərdişlərini öyrətmək lazımdır. 

Bəzi məsələləri müqayisə edərkən belə bir nəticə çıxır ki, xarici dil 
ilə ana dili arasında oxşar və qeyri-oxşar məsələlər vardır. 

Azərbaycanlı şagirdlər ingilis dili dərsində qrammatikadan “artikl” 
sözünü ilk dəfə eşidirlər. Çünki bu qrammatik kateqoriya onların ana dilində 
yoxdur. Demək, hind-Avropa dillərin məxsus olan bu qayda müəllim 
tərəfindən izah olunmalı və mümkün qədər ana dilində ona uyğun ekvivalent 
göstərilməlidir. Belə olduqda, şagirdlər xarici dili mexaniki yox, şüurlu 
öyrənirlər. Onlar dil öyrənərkən düşünür, nəticələr çıxarırlar. 

Xarici dil tədrisinin başqa bir məqsədi də şagirdlərin təfəkkürünü 
inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Xarici dilin öyrənilməsinin məqsədlərindən 
biri də məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək məsələsidir. Xarici dili öyrənməyə 
başlayarkən, şagirdlər və tələbələr hər şeyi müqayisə etməyə, nəticə 
çıxarmağa çalışırlar. Tələbələr artıq keçilən materialları təsnif etməyi, onları 
müqayisə edərək fikir söyləməyi, cümlədə olan sözləri, sözlərdə olan səsləri 
ayırmağı, onların hər birinə aid qayda söyləməyi bacarırlar. Bu isə verilən 
materialların yaxşı mənimsənilməsi üçün müsbət təsir göstərir. 

Abstrakt təfəkkürü şagirdlər məktəb yaşlarında öyrənməlidirlər. 
Onlar xarici dil öyrənərkən belə, təfəkkürü heç bir söz və ifadə vasitəsilə 
qazana bilməzlər. Məntiqi təfəkkürü şagirdlər hər hansı bir fikir söyləyən 
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zaman onlarda olan məntiqilik, ardıcıllıq gözlənilərkən hiss etmək olar. 
Şagird fikrini şifahi deyərkən, onun məntiqi təfəkkürünü müəllim izləyir və 
yeri gəldikdə ona kömık edir. Bəzi müəllimlər şagirdlərin məntiqi 
təfəkkürünün inkişafına lazımi qayğı göstərmirlər. Onlar belə hesab edirlər 
ki, şagird yalnız xarici dildə danışsa, kifayət edər. Müəllimlər 
unutmamalıdırlar ki, onların şagirdləri xarici dili öyrəndikdə həmin dildə 
çoxlu informasiya qəbul edir və belə informasiyalar onların məntiqi 
təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Xarici dilin tədrisi zamanı müəllim şagirdlərdə və tələbələrdə 
beynəlmiləlçiliyi tərbiyə etmək məqsədini unutmamalıdır. Dili öyrənilən 
xalqın keçmişini müəllim geniş izah etməlidir. Verilən məntlərdə 
vətənpərvərlik geniş surətdə öz əksini tapmalıdır. Bu, tələbələrdə dil 
öyrənməyə olan həvəsi daha da artırar. Deyilənlərdən aşağıdakı nəticələri 
əldə etmək olar: ümumtəhsil və ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi praktik, 
ümumtəhsil və tərbiyəvi məqsəd daşıyır. 

Praktik məqsəd şifahi nitq bacarığı və vərdişlərinin aşılanması, oxu 
və yazı öyrətməkdən ibarətdir. 

Xarici dil dərslərində şagirdlərə beynəlmiləl tərbiyəni daha yaxşı 
aşılamaq olur. Məktəblərdə təşkil edilən xarici dil dərnəkləri beynəlmiləl 
tərbiyə işini aparmaqda müəllimə kömək edir. Pedaqoji prinsiplərin yerinə 
yetirilməsi işinə ingilis dili dərsliyinin tərtibçiləri xüsusi əhəmiyyət 
vermişlər. Bu dərsliklərdə beynəlmiləl tərbiyə işinə aid xüsusi mətnlər 
verilmişdir. Həmin mətnlər dil öyrənilən ölkənin tarixinə, təbii sərvətlərinə, 
xalq təsərrüfatına, elmi və incəsənətinə həsr edilmişdir. Metodik ədəbiyyatda 
xarici dilin tədrisi metodikasının yalnız didaktika ilə deyil, başqa bir fənn 
metodikaları ilə də əlaqəsi göstərilir. Bu əlaqəni ana dilinin tədirisində, rus 
dilinin milli məktəblərdə tədrisi metodikasında aydın hiss etmək olar. Qeyri-
rus məktəblərində rus dili tədrisi ilə xarici dil tədrisi arasında yaranan sıx 
əlaqə xarici dilin intensiv öyrədilməsinə əsaslı surətdə müsbət təsir 
göstərmişdir. Bu əlaqə ona görə yaxşı nəticə verir ki, burada bir sıra ümumi 
problemlər həll olunur. Məsələn, ana dilində də şagirdlərə şifahi və yazılı 
nitqin inkişafının qanunauyğunluqları, dilin üslubiyyət problemləri, qeyri-rus 
məktəblərində nitq materiallarının seçilməsi problemi, tələffüz və qrammatik 
vərdişlərin yaradılması, orfoqrafiya və s.problemləri göstərmək olar. 
Göstərilən bütün bu məsələlər xarici dilin tədrisində də yerinə yetirilir. 
Müvafiq ədəbiyyatın oxunması ilə yanaşı, qabaqcıl müəllimlərin tədris 
üsullarından da xarici dil dərslərinə tətbiq etmək olar.  

Xarici dil öyrənməyin faydaları barədə çox danışmağa ehtiyac 
yoxdur, çünki bu haqda bütün dövrlərdə çox danışılıb və çox yazılıb. Hazırki 
qloballaşan dünyada isə xarici dil bilmək artıq bir üstünlük deyil, vacib şərt 
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olaraq irəli sürülməkdədir. Həm təhsildə, həm də karyerada xarici dil bilmək 
uğur qazanmaq üçün insanın qarşısında böyük imkanlar açır. 

Xarici dilin öyrənilməsinin (öyrədilməsinin) effektivliyinin 
artırılması müasir tədris sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələrindəndir. 
Xarici dilin öyrənilməsinin intensivləşdirilməsi müasir tədris metodologi-
yasının və texnoloji avadanlıqların – kompüter, audio-video texnikanın, 
elektron vəsaitlərin müntəzəm istifadəsini tələb edir. Metodiki ədəbiyyatların 
analizi də göstərir ki, artıq ənənəvi birtərəfli tədrisdən kommunikativ-
interaktiv tədris metodologiyasına maraq artmışdır. Ənənəvi metodda 
müəllim öz işini izah etmək, tapşırıq vermək və yoxlamaq üzərində qurur, 
şagird-müəllim ünsiyyəti birbaşa deyil, dolayı şəkildə həyata keçirilir. 
İnteraktiv metod zamanı isə müəllim bilavasitə şagirdlə ünsiyyət yaradır, 
şagird isə əsas funksional fiqura çevrilərək bacarıqlarını ifadə etmək imkanı 
qazanır. Bu zaman şagird dil baryerlərini daha rahat aşır, yad dildə danışmaq 
utancaqlığı zamanla aradan qalxır, dərs vaxtı həm də real situasiyaların 
məşqini etməyə imkan verir. 

Dərs vəsaiti olaraq audio-video texnikadan istifadə, danışaraq göstərə 
bilmək şagirdləri daha çox maraqlandıraraq dərsə həvəsini artıra bilər. Bu da 
bir həqiqətdir ki, şagird həvəsi olmadığı işi görmək istəmir, və ya “mən bunu 
qavraya bilmirəm” deyərək yanlış fikirlərlə dərsdən soyuyur. Bu cür 
şagirdləri dərsə qazandırmaq üçün təkcə şagird-müəllim ünsiyyətini 
qurmaqla kifayələnməməli, eyni zamanda şagirdlərin öz aralarındakı 
kommunikasiyanı gücləndirmək lazımdır. Bunun ən yaxşı yolu müəyyən 
oyunlar təşkil etmək, şagirdlərə rollar vermək, birgə mahnılar oxumaq, hər 
kəsi müzakirələrdə iştiraka cəlb etməkdir.  
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The puprose of teaching foreign languages  
Summary  

 
The paper gives enough information about the purpose of teaching 

foreign languages.  
There are many ways to teach English. We don’t advocate the 

exclusive way of a single method. We teach our students four basic skills of 
language: listening, speaking, reading, writing. 
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The respondents were actual classroom teachers selected by the 
administrators at their institutions. The survey asked teachers what kind of 
program they want to use. The questions dealt with not only the curriculum, 
but also the relative emphasis that must be given to its various elements in 
language teaching. 

There are many different kinds of ideals in teaching foreign language. 
First of all, we must know that English language plays an important role in 
our social life.  

The paper may be useful for those who are interested in the problem 
mentioned above.  

 
С.Касумова 

Цель обучения иностранных языков 
Резюме 

 
В статье дается достаточно информации о целях обучения иност-

ранным языкам. 
Существует много способов учить английский. Мы не высту-

паем за эксклюзивный способ использования одного метода. Мы обучаем 
наших студентов четырем основным навыкам языка: слушание, разговор, 
чтение, письмо. 

Респонденты были действительными преподавателями в классе, 
выбранными администраторами в их учреждениях. Опрос спросил 
учителей, какую программу они хотят использовать. Вопросы касались не 
только учебного плана, но и относительного акцента, который должен 
быть уделен его различным элементам в преподавании языка. 

В преподавании иностранного языка существует множество раз-
личных идеалов. Прежде всего, мы должны знать, что английский язык 
играет важную роль в нашей общественной жизни. 

Эта статья может быть полезен тем, кто заинтересован в упомя-
нутой выше проблеме. 
 
 
Rəyçi:                         Sevil Əliyeva 
                    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
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XX yüzilliyin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında nor-

maların müəyyənləşməsi ilə xarakterizə olunan yeni mərhələ başlayır. “20-
ci, eləcə də 30-cu illər ədəbi dilimizin sürətlə inkişaf edib (və müxtəlif 
eksperimentlərin obyekti olub) yeni formada milli dilə çevrilməsi dövrüdür. 
20-40-cı illərdə ədəbi dilin fonetik-orfoqrafik, eləcə də morfoloji-sintaktik, 
leksik-terminoloji norması müəyyənləşir (norma planı), milli ədəbi dil üçün 
vacib olan funksional-üslubi diferensiasiya faktlaşır (üslub planı); ədəbi-
bədii dilin əsrlər boyu davam edən hegemonluğu azalır; leksik-terminoloji, 
eləcə də sintaktik normada gedən dəyişikliklər hesabına funksional 
üslubların imkanları artır, hətta publisistik dil ədəbi-bədii dilə təsir edir.” [3, 
633] Dilçilikdə bu məsələ ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılmış, ədəbi dilin 
inkişafında müxtəlif mərhələlər fərqləndirilmişdir. N.Xudiyev “Azərbaycan 
ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı (sovet dövrü)” tədqiqatında əsrin 
əvvəllində ədəbi dilin formalaşma mərhələlərini, dəyişən meylləri geniş 
şəkildə təhlil edərək XX əsrin 20-ci illərini ən mürəkkəb bir dövr kimi 
xarakterizə etmişdir.Bu mərhələnin ən mühüm səciyyəvi cəhəti isə dildəki 
ərəb – fars ibarələrinin, osmanlı türkcəsinə aid sözlərin tədricən milli 
sözlərlə əvəzlənməsinə başlanması ilə bağlıdır. 

Dilçilər tərəfindən birmənalı olaraq qarşılanmasa da dildəki bu 
təmizlənmə siyasəti daha çox dialekt sözlərinin ədəbi dilə gətirilməsi faktı ilə 
reallaşır. Dil sistemi zəncirinin əsas halqalarından olan dialektlər dilin 
leksikasının daxili imkanları hesabına zənginləşməsinin əsas mənbələrindəndir. 
Təbii ki dövrün bədii materiallarında ədəbi dildə gedən bu prosesləri, 
çoxçalarlığı görmək mümkündür. Çünki dialekt sözlər ədəbi dilə daha çox bədii 
əsərlər vasitəsilə keçir. Dialektizmlərin bədii üsluba gətirilməsi ilə əlaqədar 
V.V.Vinoqradov yazır: “Bu və ya digər sosial dialekti saxlamaq naminə 
yazıçılar tez-tez müəyyən dialektlərə müraciət edirlər. Yazıçıların bir hissəsi 
bu xüsusiyyətləri çinovniklərin dilində, başqa bir hissəsi ruhanilərin, 
tacirlərin dilində əks etdirir və s.” [7, 40]. Ondan fərqli olaraq dialektlərin 
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ədəbi dili heç də zənginləşdirmədiyi fikrini irəli sürən tədqiqatçılar da var. 
Məsələn, A.İ.Yefimov dialektizmlərin ədəbi dili zənginləşdirən mənbə 
olduğunu inkar edir, yalnız dialekt sözlərinin müəyyən üslubi məqamla 
əlaqədar işlədilə biləcəyi fikrini irəli sürür: “Müasir rus ədəbiyyatında 
dialektizmlər ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi mənbəyi rolunu 
oynamır: onlar ədəbi materiallarda üslubi məqamlara və müvafiq 
personajların nitqini qurmağa xidmət edir” [2, 453]. Lakin aydın məsələdir 
ki, həm Azərbaycan, həm də digər dillərin lüğət fondu təkcə ədəbi dildə 
işlənən sözlərdən ibarət deyil, dilin şivə və dialektlərində zəngin söz 
ehtiyatının olması inkaredilməzdir.  

Məhz bu səbəbdən də XX əsrin əvvəllərində, xüsusən də 20-30-cu 
illərdə xalq danışıq dilinə yaxşı bələd olan yazıçılar, müxtəlif üslubi 
məqsədlərlə xalqın keçmişini, tarixini özündə əks etdirən dialekt və şivələri 
əsərlərinə gətirir. Bədii üslubun sərhədlərinin açıq olması bir çox mənbədən 
gələn söz və ifadələrin, müxtəlif üslub elementlərinin işlənməsinə maneçilik 
törətmir. S.Cəfərov, A.Axundov, R.Məhərrəmova, A.Qurbanov, M.Cahangirov 
kimi dilçilərimiz və bir çox görkəmli ədəbiyyatşünaslarımız da bədii dildə 
dialektizmlərin işlədilməsinin üslubi əhəmiyyətini və ədəbi dilin zənginləş-
dirilməsindəki rolunu qeyd etmişlər. 

Yaradıcılığı əsrin əvvəllərinə təsadüf edən, 20-30-cu illər ədəbiyyatında, 
xüsusən də satirik nəsrində önəmli yer tutan Qantəmir yaradıcılığı bu baxımdan 
kifayət qədər zəngin material verir. Əsasən, satirik hekayələr müəllifi kimi 
tanınan Qantəmir dialektizmlərə həm qəhrəmanlarının dilində, həm də öz 
təhkiyəsində geniş müraciət etmişdir. Təbii ki, canlılığı artırmaq, özünü də 
bu tiplərdən biri kimi göstərmək cəhdləri də bu məsələdə mühüm rol 
oynayırdı. “Ümümxalq dilinə əsaslanan hər bir yazıçı ədəbi dilimizi yeni söz 
və ifadələrlə zənginləşdirmək üçün doğulduğu dairənin lüğət vahidlərin-
dən(burada dialekt sözləri nəzərdə tutulur) istifadə etməli olmuşdur. Bu 
onlara obrazların dilini fərdiləşdirmək, zəngin sinonim cərgələr vasitəsilə 
fikri daha obrazlı ifadə etmək kimi bədiilik prinsiplərinin tələbinə görə lazım 
idi.” [4, 226] 

Diqqəti cəlb edən bir məsələ müəllifin dilində işlənən bir çox 
dialektizmlərin geniş coğrafi arealda işlənməsi ilə bağlıdır. Ədəbi dilin leksik 
normalarından kənar olsa da bədii ədəbiyyat üçün xarakterik götürülən bir 
çox söz və ifadələr nominativ funksiya daşıyır. Müəyyən dövrdə dialekt kimi 
qəbul edilən bir çox söz və ifadələrə bədii əsərlərin dilində kifayət qədər 
təsadüf edilməsi onların zaman keçdikcə ümumişlək sözlərə çevrilməsi ilə 
nəticələnir. Armıdı balnisanın eşiyindən dəribdir. [5, 311]; Bəzi dövlətlilərin 
xanımları Aybikəyə qahmar çıxırdı[5, 319] Bu cümlələrdəki eşik, qahmar 
kimi sözlər şərti dialektizm adlandırılır. Vaxtilə dar çərçivədə işlənsələr də 
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zaman keçdikcə hamı tərəfindən anlaşıldığı üçün bədii dil materialına, 
oradan da lüğət fonduna keçmişdir.  

Eşik sözü təkcə Qantəmir dilində deyil, əksər yazıçıların dilində 
işlənməkdədir. Bu söz Naxçıvan dialektində, Oğuz, Tərtər, Zaqatala, Qərbi 
Azərbaycan, Böyük Qarakilsə və Çəmbərək şivələrində “həyət” mənasında 
işlənir. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində “binanın və s.-nin xarici” mənası 
ilə yanaşı, “eşik, həyət, çöl, dişarı, kənar, açıq yer” mənasını bildirən bayır 
sözü də işlədilir. Gördüyümüz kimi, həyət, çöl, bayır mənasını bildirən eşik 
sözü ədəbi dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirir və bayır sözü ilə sinonim 
kimi geniş dairədə işlənməkdədir.  

Qantəmirin dilində feli dialektizmlərə də kifayət qədər təsadüf edilir. 
Bəzi dövlətlilərin xanımları Aybikəyə qahmar çıxırdı [5,319]; Doğrudan da 
sizin şəhər xanımları dolmanı lap xırda qayırır [5,31]; Bəlkə öz molud 
gününə hörmətən bacısı oğluna danışmaq imkanını verərək kiridi [5, 305]. 

Qahmar - Qazax, Salyan, Şəmkir, Tovuz dialektlərində tərəfdar, arxa, 
kömək anlamında geniş işlənir. Daha çox feli birləşmənin komponenti kimi 
çıxış edən qahmar sözü “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə məhəlli üslubi 
işarəsi ilə izah edilmş, hətta qahmarçı, qahmarçılıq düzəltmə sözləri şəklində 
də izah edilmişdir. 

Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Şəki, Salyan, Şəmkir, Tərtər, Tovuz, Ucar 
kimi bir çox şivələrdə geniş istifadə dairəsinə malik olan kirimək sözü satirik 
hekayələrdə bir neçə yerdə işlənmişdir. Dialekt və şivələrdə kirimək sözü iki 
fərqli mənada işlənir: 1.susmaq, sakit olmaq və 2.kəsmək, dayanmaq [1, 
255]. Halbuki, “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”nin 1964-cü il 
nəşrində kirimək sözünün Gəncə dialektində və Ağdam şivəsində təkcə 
susmaq mənasında işləndiyi qeyd olunmuşdur [1, 262]. Ədəbi dilimizdə isə 
bu söz “səsini kəsmək, susmaq, dinməmək” və “rahatlamaq, ovunmaq, 
sakitləşmək” kimi müxtəlif mənalarda işlənməkdədir.  

 
“Şirin sözlərinin çox müstaqiyam, 
 Danışmayıb kiriməyin nədəndir?”   

 (M.P.Vaqif)  
 

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində” kirimək sözü ilə paralel 
kirimişcə, kiritmək sözləri də verilmişdir. [III cild, s 71]  

Qantəmirin hekayələrində müxtəlif dialektlərdə fərqli anlam kəsb 
edən bəzi dialektizmlərə də təsadüf etmək mümkündür.  

Əgər yançılar sakit dursaydı ehtimal ki, bu söz burada qurtarıb 
gedərdi. Nəsihət vermək istəyən elə barışdırıcılar işə müdaxilə edərkən, heç 
də təmiz ürəkli yanaşmazlar.[5, 279] 
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 Dialektoloji lüğətə nəzər yetirsək, yançı sözünün müxtəlif mənalarda 
işləndiyini görərik. Bərdə, Kürdəmir, Quba, Borçalı, Xocavənd, Qazax, 
Qarakilsə, Tovuz kimi əksər dialektlərdə köməkçi mənasında işlənən yançı 
sözü Qax, Zaqatalada sağdış, soldış mənasında, Qazax dialektində isə 
çoxdanışan mənasında işlənməkdədir. Yazıçının dilindən seçdiyimiz 
nümunədə də bu söz Quba, Oğuz dialektində işləndiyi kimi- kənar adam, 
məsələyə aidiyyatı olmayan adam mənasında işlənmişdir. “Yançı III (Quba, 
Oğuz) - kənar adam (İkisi qapışır, yançı gəlir ayırtdışdıdır)”[1, 539]. 

Tramvay yelli gedirmiş [5, 270] - cümləsindəki yelli sözünün də 
“Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə 3 fərqli məna daşıdığı göstərilir. 
Naxçıvan, Şərur, Tovuz dialektlərində daha çox məcazi mənada işlənən bu 
söz acıqlı, hirsli mənasını verir. Yelli sözün Şəkidə yel xəstəliyinə tutulmuş 
adamları ifadə edir. Lüğətdə sözün üçüncü mənası isə daha geniş işlənmə 
arealına malikdir. Bakı, Cəbrayıl, Füzuli, Gədəbəy, Kürdəmir, Laçın, 
Sabirabad, Salyan dialekt və şivələrində bu söz cəld, tez mənasında 
işlənir.[1, 547] Yuxarıdakı cümlədə də yelli getmək iti, sürətli getmək 
anlamını verir.  

 Qantəmirin nəsr dilində işlədilən “palan” sözü də maraq doğuran 
dialektlərdəndir: 

 “Ay oğul, həmşəri palanına çatanda mənə xəbər ver”; “A qardaş, sən 
də həmşəri palanına qoyun əti almağa gedirsən?” 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində palan bir neçə formada – minik 
üçün istifadə edilən heyvanların belinə qoyulaniçi saman, ya küləşlə dolu 
primitiv yəhər; keçmişdə hambalların dallarına qoyduqları xüsusi yastıq; 
plan sözünün danışıqda işlədilən təhrif olunmuş forması kimi şəhərin bir 
neçə evdən ibarət hissəsi, məhəllə, küçə anlamında verilsə də burada “palan” 
Bakı, Salyan ləhcəsində küçə mənasında işlədilmişdir. 

Geniş dairədə işlənən sözlərlə yanaşı, yalnız konkret bölgələr üçün 
xarakter söz və ifadələr də Qantəmirin dilində də kifayət qədər 
işlənməkdədir. Əsərlərindən seçdiyimiz nümunələrdə çağlı, təkimləməx, 
soqqur kimi dar areala malik dialektlərə təsadüf etdik. 
Çağlı - İki saat çağlı oturub geri qayıtdı [5, 329]  Çağlı Salyan şivəsində qədər 
deməkdir. Təkimləməx - Bir az atları təkimləyiniz..gedək çataq...gün güdədir [5, 
55]. Əsasən, Tovuz dialektində işlənən təkimləməx - mahmızlamaq mənası 
daşıyır. 
Soqqur - bir soqqur yabını vermisiniz mənə...[5, 55]. Zaqatala şivəsində arıq (at) 
anlamı daşıyan bu söz, Bakı dialektində soqqırı çıxmaq feli birləşməsi şəklində 
işlənib arıqlamaq, sümükləri görünmək mənasında işlənir.  

“Kolxozstan” povestində Qara Hüseynin dilində işlədilən “dambuğ” 
sözü də olduqca maraq doğurur. Yazıçı bu dialekt sözün mənasını dolayı 
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yolla, elə obrazın dili ilə də açır. Sadığın “Dambuq nədir, a başına dönüm?” 
– sualını Qara Hüseyn belə cavablandırır: 

-“Qırqovulu təmizləyib qoyursan üç gün qalır duzda... sonra içini nar 
və soğanla doldurursan... yarım girvənkə çağlı da şit kərə basırsan içinə... 
Möhkəm tikirsən onun qarnını...iki ayağından asırsan ocağın qabağında...-
Sonra götürüb qoyursan plovun yanına![5, 73] 

M.Şirəliyev “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə dambığın 
Şamaxı dialektinə məxsus olduğunu yazaraq “yanında qızardılmış toyuq olan 
plov” anlamını verdiyini qeyd edir. Yuxarıda kiçik mətndə verilmiş “çağlı” 
da dialekt sözdür. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində Salyan dialektinə 
aid söz kimi qədər anlamında verilmişdir. 

“Şotır” sözü də Qantəmirin nəsr dilində işlənmiş maraqlı dialekt-
lərdəndir. “Oğlum Zəhrabəyimin danalarını güdürdü, özüm də yun daramaq-
dan, paltar yumaqdan barmaqlarımın ucu şotır olmuşdu [5, 321]  

“Şotur” sözü Ağdam, Bərdə, Şərur, Şuşa dialektlərində dırnaqda 
əmələ gələn xəstəlik adıdır. Uşaq oyun nəğmələrində - sanamalarda da bu 
sözə rast gəlirik: 

 
İynə, iynə                        Qoz ağacı 
Ucu düymə                       Qotur keçi 
Bal ballıca,                       Hoppan, hoppan 
Ballı keçi,                        Yırtıl, yırtıl 
Şam ağacı,                        Su iç qurtul. 
Şatır keçi 
 
Qantəmirin nəsr dilində dialektizmlərdən danışarkən onların 

quruluşuna da toxunmaq lazımdır. Belə ki ədəbi dilimizin tarixi-morfoloji 
inkişaf qanunauyğunluqlarını müşahidə baxımından morfoloji üsulla 
yaranmış dialektizmlər xüsusən diqqəti cəlb edir.  
-lı, -li: yelli, çağlı  
-la, -lə: təkimləməx, çulğalamax ̕
-laq: yosmalaq 

Qantəmirin dialekt leksikasına daxil olan maraqlı sözlərdən biri də 
xışdəkələyirdi sözüdür. Gülsüm xanım Sürəyyanın ipək köynəyini xışdəkələyirdi 
[5, 332].Quruluşca düzəltmə olan bu söz xişdəx ̕ sözündən morfoloji yolla 
düzəlmişdir. xişdəx ̕ -Qax, Qarakilsə, Qazax, Şuşa dialektlərində köbə mənası 
verir. Qeyri məhsuldar şəkilçilərdən biri kimi adlardan feil düzəldən –ala,-ələ 
şəkilçisinin köməyi ilə xışdəx ̕sözündən - xışdəxə̕ləmək yaranmış, daha sonra -
xışdəkələmək formasına düşmüşdür. Nümunədə işlənən -ala,-ələ şəkilçisi 
tarixən işlək olsa da müasir dilimizdə qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi qəbul 
edilir. “-ala//- ələ. Bu –a və -la feildüzədici şəklçisinin birləşməsindən əmələ 
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gəlmişdir. Bu, prosesin sürəkliliyini bildirən feillər düzəldir: qovalamaq, 
səpələmək, eşələmək və s.” [6, 215] Söhbətlər daha da artır və nevləşirdi [5, 
314]. Maraqlı feillərdən biri də buradakı nevləşmək sözüdür. Gərginləşmək, 
ciddiləşmək anlamının verən bu sözə nə dialektoloji lüğətdə, nə izahlı, nə də 
ərəb-fars sözləri lüğətində təsadüf etmədik. Fikrimizcə bu söz rus avropa 
mənşəli nerv -əsəb sözünün milli feil düzəldən  -laş,- ləş şəkilçisi ilə 
yaranmış yeni sözlərdəndir.  

Qantəmirin dialekt leksikası dialektlərdə də sintaktik üsulla söz 
yaradıcılığının aktiv olduğunu göstərir. Yazıçının yaradıcılığında bu üsulla 
yaranmış leksik vahidlərə kifayət qədər rast gəlmək mümkündür.  
Xanım əminə yumru-yosmalaq və lap uzaq başı on altı yaşında təzəcə 
gəlindir [5,27]. Yaxınmənalı sözlər əsasında yaranan yumru-yosmalaq 
birləşməsində bir komponenet ədəbi dilə, digəri isə dialektə məxsusdur. 
Yosma- klassik ədəbi dilimizdə müəyyən dövrdə işlənsə də sonralar ədəbi 
dildən çıxmış, lakin dialektlərdə izini saxlamışdır. Buradakı yosmalax sözü 
Füzuli, Ucar şivələrində gödəkboylu mənasını verir. Sözün kökünü təşkil 
edən yosma sözü isə “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə alçaq 
daxma mənasını versə də, “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə zərif, işvəli, 
incə anlamı daşıyır, həm də bədii ədəbiyyatımızda da daha çox şairlərin 
dilində işlənmişdir.  

İpəklər içində xumarlandıqca 
Yosma gözəllərə dastanlar deyin. 

        S.Vurğun 
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”də yosmaraq sözü də bəstəboylu, 

kiçik, alçaq mənası ilə izah edilmişdir. Müstəqil və köməkçi feillərin 
birləşməsindən, eləcə də komponentlərdən birinin dialekt leksikasından 
götürülməsi ilə yaranmış birləşmələr idiomatik ifadə şəklində semantikləşir, 
obrazlılığını gücləndirir,emosionallığı artırır. 

 
 Çox düşündüm, çox vara-vurd elədim [5,158].  
Kəndin bütün arvadları iki tirə olmuşdu [5,319]. 
 
Ağdam, Bərdə dialektlərində işlədilən vara-vurd birləşməsi götür qoy 

etmək, fikrən ölçüb biçmək anlamı kəsb etməkdədir.  
iki tirə olmaq ifadəsində mürəkkəb felin yaranmasında əsas tərəf kimi 

çıxış edən tirə sözü geniş coğrafi areala malikdir. Ancaq bu söz ayrı-ayrı 
ərazilərdə müxtəlif mənalarda işlənir. Əksər rayonlarda nəsil, tayfa 
mənasında işlənən tirə sözü, Şəki dialektində lək, Cəbrayıl, Culfa, Kürdəmir, 
Mingəçevir, Salyan şivələrində tir, Qubadlı ləhcəsində isə tərəfdar, həmfikir 
anlamında işlənir.Qantəmirin dilində isə iki tirə olmaq ifadəsi fikir ayrılığı 
nəticəsində iki hissəyə parçalanmaq mənasında işlənir.  
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Qantəmirin nəsr dilində arxaikləşmiş dialektizmlərə də təsadüf 
edilməkdədir. Qayınanaya qarşı kin və qərəz hissləri qayım olurdu [5,337]. 
Dildə öz funksiyasının başa vurmuş bu kimi ifadələr heç də təsadüfi 
işlənmir. Sözlər kimi, sözlərin ünvanlandığı obyektlər də keçmişin adət-
ənənəsini yaşadır, təfəkküründə qaranlıq dünyanın izlərini ehtiva edir. 
Qayım olmaq ifadəsi 1. bərk, uca; 2. möhkəm, ağır bərk;3.simic, xəsis, bərk 
mənalarını versə də Qantəmirin dilində daha fərqli anlamda işlənməkdədir. 
Seçdiyimiz nümunədə qayım olurdu ifadəsi yeni anlam kəsb edərək 
güclənmək, artmaq mənasında işlənməkdədir.  

Tarixi – linqvistik tədqiqatlar üçün diqqəti cəlb edən sözlərdən biri də 
aralıq sözüdür.  

Bir aralıq geri döndü, əlini yuxarı qaldırdı [5, 280]. 
Hətta bir aralıq Zəhra xala ilə Telli xanımın söhbəti çəp düşdü 

[5,314].  
Maraqlı faktdır ki, bu sözə Azərbaycan dilinin izahlı və dialektoloji 

lüğətlərində fərqli anlamlarda rast gəlinir. Qazax və Şəmkir dialektlərində 1. 
Hər tərəfi su ilə əhatələnən quru yer; 2. mərz, iki zəminin, iki evin arası; 
Çənbərək şivəsində isə kənddə adamların yığışıb söhbət etdikləri xüsusi yer 
anlamını daşıyır. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində isə aralıq sözü iki şey 
arasındakı boşluq, boş yer kimi izah olunmuşdur. Qantəmirin nəsr dilində 
işlədilən “aralıq” sözü isə bu anlamlardan heç birini vermir. Sözü mətn daxili 
tədqiq etdikdə onun bir sözü ilə birləşərək bir an, zaman anlayışı ifadə 
etdiyini görürük. 

Yazıçının nəsr dilində elə sözlər də var ki, bu sözlər ədəbi dil faktı 
olmadığı halda elmi dialektoloji mənbələrdə də rast gəlinmir.  

“Gecədən çox keçirdi. Söhbətlər daha da artır və nevləşirdi” [5,314]. 
Nümunədəki nevləşmək sözünə mənbələrdə rast gəlmədiyimizdən onun 
semantikası mətn konteksi daxilində aydınlaşır. Fikrimizcə, bu söz Qan-
təmirin nəsr dilində müxtəlif sözlərin br – birini əvəz etməsi, növbələşməsi 
mənasında işlənmişdir. Nevləşmək sözünün morfematik təhlili də bu 
qənaətimizi təsdiq edir. Belə ki, bu söz nev və -ləş biləşməsindən əmələ 
gəlmişdir.Güman edirik ki, nev leksik vahidi növ sözünün fonetik 
variantıdır. Azərbaycan dili şivələrində dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan 
saitləri əvəz etməsi, konkret olaraq e-ö əvəzlənməsi az da olsa özünü 
göstərsə də, ev-öv əvəzlənməsinə rast gəlmirik. Ancaq danışıq dilində bu 
əvəzlənmə özünü dövr sözünün tələffüzündə təsdiqləyir. Bu sözün xalq 
danışıq dilində devr kimi də tələffüzündə təsdiqləyir. Bu sözün xalq danışıq 
dilində devr kimi də tələfüzünə də rast fəlirik.   

Qantəmir tərəfindən işlədilmiş - qahmar çıxmaq, qayım olmaq, 
xəşdəkələmək, təkimləməx, vara – vurd etmək, soqqur, yelli, çağlı, dambuğ, 
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palan, yançı, şotır və s. kimi dialektlər ədibin xalq dilinə dərindən bələd 
olduğunu bir daha təsdiq edən mühüm faktlardandır. 

Qantəmirin dialekt leksikasının tədqiqatından bu qənaətə gəlmək olur 
ki, yazıçının dilində elə sözlər işlənmişdir ki, indiyə qədərki dialektoloji 
tədqiqatlardan və lüğətlərdən kənarda qalmışdır. Bu səbəbdən onun dialekt 
leksikasını öyrənmək Azərbaycan dilinin leksik ifadə imkanlarını açmaq 
baxımından maraq doğurur.  
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М.Агасиева 
Диалектная лексика языка прозы Кантемира 

 
Резюме 

 
В статье говорится об использовании диалектизмов в творчестве 

Кантемира как нарушении норм литературного языка. 
Также прослеживаются процессы проявления элементов диалекта в 
авторской речи, и выявляется ее научная закономерность. 

В статье исследуются диалекты, использованные в языке прозы 
Кантемира. 

 И рассматривается их лексическое значение. Здесь диалектизмы 
рассматриваются не только как объект диалектологического исследова-
ния, но и как явление представляющее интерес с точки зрения проте-
кающих процессов в языке в период, когда осуществлялся переход 
литературного языка в научную сферу. 
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 В статье также говорится о строении диалектизмов. Исследованию 
подвергаются диалектизм, возникшие, как морфологическим, так и 
синтаксическим путем.  

Раскрываются особенности их возникновения. Здесь нашли свое 
отражение, как именные диалектизмы, так и глагольные. 

 
M.Agasieva 

Dialect lexica of Gantemir’s prose language 
 

Summary 
 

The article deals with dialectisim as disorder process of literary 
language norms in the creation of Gantemir. 

The features of dialects and law-governed studing of this process 
were researched in author’s speech. Phonetic dialectisims were studied more 
in this article, and the process of borrowing words coinsiding with phonetic 
system of the Azerbaijan language. 

Dialects in Gantemir’s prose language have been evolved to 
investigation, and its lexical meanings have been studied.  

In this investigation dialecticisms were studied not only for the 
interests of dialectological, it was also studied from the factors of the process 
in language during national literary language direction toward scientific 
board period.  

The structures of dialecticisms were touched in this article. 
Dialecticisms creating by the semantically and morphological methods were 
researched in this article. The appearing features of dialecticisms have been 
cleared up. Beside noun dialecticisms, verbal dialecticisms have been noted 
here.  
 

 

Rəyçi:                 Qəzənfər Kazımov 
                  filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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РОЛЬ СЛОВАРЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

  
Açar sözlər: sərbəst iş, lüğət, elmi, istifadə etmək, terminologiya, ixtisas, 
leksik, termin 
Keywords: independent work, dictionary, scientific, use, terminology, spe-
cialty, lexical, term 
Ключевые слова: самостоятельная работа, словарь, научный, исполь-
зовать, терминология, специальность, лексический, термин 

 
  Одним из видов самостоятельной работы студентов является 
умение работать со справочной литературой. В плане самостоятельной 
работы с зарубежной научной –технической литературой наиболее часто 
используемый справочниками являются разного рода словаря: одно; два и 
многоязычные, переводные и толковые. Нам предста-вляется, что боль-
шую пользу оказал бы словарь, имеющий кроме перевода компактные, 
доступные определения. 

Может ли словарь учить? 
Вероятно, может, если отвечает общим дидактическим требова-

ниям научности, систематичности, избирательности, наглядности, пос-
ледовательности. Являясь толковым, словарь может использоваться и в 
качестве руководство при текстировании научной литературы. 

Для студентов старших курсов, где имеет место активная спе-
циализация, словарь оказывает помощь при составлении рефератов, пред-
ложений, которые отличаются большим количеством слов с наибольшей 
семантической нагрузкой. 

Отбор терминов, подбор самых доступных и компактных дефи-
ниций к ним, выборке устаревших не рекомендованных терминов, а также 
английских эквивалентов играют большую роль. 

Одним из способов развитии навыков чтения специальной литера-
туры является ознакомление студентов с терминологией данной спе-
циальности. 

Термины в рамках отдельной специализации, как правило, одноз-
начны и соотносятся только с одним понятием. 

Учебный терминологический словарь рассматривается как компо-
нент единой скоординированной системы средств обучения, реализу-
ющей единые требования с содержание и структуре средств обучении. 
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Учебный терминологический словарь должен содержать все су-
щественные правило употребления терминов, способствовать проду-
ктивному овладению изучаемым языком, то есть быть словарей активного 
типа. 

Одним из главных этапов составления словаря является разработка 
подробного плана проспекта словаря по данной отрасли с участием 
специалистов высокой квалификаций. 

Затем приступают к отбору терминов, для чего используется ори-
гинальная литература, учебные пособия и справочники, энциклопедии и 
так далее. 

Регистрация терминов должна производиться в специальной сло-
варной картотеке, куда входят все термины. 

 Терминологическая картотека должна располагаться в строго 
алфавитном порядке и содержать ссылочные данные о литературных 
источниках, а также объяснение термина, и историю его возникновения, 
критические оценки правильности или ошибочности его употребления с 
приведением синонимов. 

Составление словника, отбор терминов и их размещение являются 
важнейшим этапом составления словаря. 

В словник терминологического словаря по нефтепромысловому 
делу необходимо включать все те термины, которые связаны с про-
цессом разведки, бурения, разработки, бурового и технологического 
оборудования, вспомогательные материалы и так далее. 

Терминология смежных отраслей должно быть представлена 
ограниченно. Критерием для внесения термина в словник является 
общеупотребительность его в специальной литературе. 

Быстрое развитие общества ставит язык перед новыми и труд-
ными задачами. Поток технической мысли требует новых слов – 
терминов. Бесспорным является то, что ни одна область человеческого 
познания не ставит перед языком также требования, как наука и тех-
ника. И поэтому исследования в области терминологии представляют 
большой интерес не только для филологов, по для специалистов, 
работающих, а различных отраслях народного хозяйстве. 

Терминологическая лексика – это наиболее быстро развиваю-
щаяся часть словарного состава языка, непосредственно отражающая 
все новое в различных областях науки и производства. Значение этого 
лексического слоя и его удельный вес в общем словарном составе 
языка все время возрастает в результате стремительного развития науки 
и техники и связанного с этим напряжением использование терми-
нология соответствующих отраслей. 
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Совершенствование профессиональной подготовки специалистов в 
значительной мере определяется степенью овладения языком изучаемой 
областью знания, т.е. ее терминологией. 

Создание и использование терминологических словарей учебного 
типа приобретает особую важность. Это комплексная задача, решение 
которой требует анализа семантики и структуры терминологии, 
значимости и взаимосвязанный терминов. 

Лингвистический анализ терминов, подлежащих включению в 
словарь –минимум может решать эту задачу. В условиях научно-тех-
нического прогресса отраслевые учебные словари должны отражать все 
инновации в научной области знания. 

Процесс формирования словника учебного терминологического 
словаря целесообразно осуществлять в несколько этапов. На первом этапе 
при участии специалистов производится отбор наиболее важных тер-
минов соответствующей отрасли. На втором этапе полученный базовый 
словарь терминологических единиц расширяется путем использования 
системный отношений между терминами (рода-видовых), а также некот-
орых лингвистических (синонимических, антонимических) значений. 

Словарь должен представлять собой список лексем, а не слово 
форы, т.е. состоять из слов-носителей лексического значения. 

В условиях исключительно быстрого развития научно-техни-
ческого прогресса одним из важных элементов организации учебного про-
цесса является его интенсификация. Она должна служить цели реализации 
всех возможностей для обучения студентов, аспирантов вуза нацио-
нального и интернационального секторов рациональному освоению 
колоссального объёма иностранных статей по специальностям. 

 Совершенствование профессиональной подготовки специалистов 
в значительной мере определяется степенью овладения языком изучаемой 
области знания, т.е. ее терминологией.  

 В этом плане создание и использование трёхъязычных терми-
нологических словарей учебного типа приобретает особую важность. 

Для отбора терминологического минимума мы исходили на 
следующей характеристики термине: обусловленности значения термина 
как слове или словосочетания его дефиницией, независимости значения 
термина от контекста. На первом этапе был составлен список терминов, 
обеспечивающих достаточное покрытие текстов. Высокая степень 
покрытия текстов на большим количеством слова является доказа-
тельством того, что частность относится к основным критериям отбора 
лексики в учебных целях. К дополнительным критериям относится 
словообразовательная ценность и многозначность. На втором этапе из 
этого списка были изъяты те единицы, которые относятся к по-тенциаль-
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ному языковому материалу. Источником потенциального словаря являю-
тся сложные и производные слова, доступные пониманию на основе 
знания словообразовательных механизмов. Таким образом, был выявлен 
реальный словарь для чтения, т.е. терминологический минимум необходи-
мый и достаточный для чтения английской литературы по специальности. 
Отобранный терминологический минимум подлежит усвоению в процессе 
работы над пособием, составленным в помощь студенту национального 
сектора при освоении новой терминологии и овладения приемами чтения 
текстов по специальности. Экспериментальная проверка подтверждает 
достаточность терминологического минимума для понимания текстов по 
специальности. 

Изложенные положения иллюстрируются на материалах англо-
научно-технических терминов по специальности нефти и газа, геологии, 
экономики и химии. 
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S.Qaibova 

Texniki ali məktəblərdə tələbələrin sərbəst işlərində lüğətin rolu  
 

Xülasə 
 

Tələbələrin müstəqil fəaliyyət növlərindən biri ədəbiyyatlarla işləmək 
bacarığıdır. Xüsusi ədəbiyyatı oxumaq bacarıqlarını inkişaf etdirmənin bir 
yolu tələbələrə bu ixtisasın terminologiyasını tanıtmaqdır. 

Müəyyən bir ixtisaslaşma daxilində mövcud olan terminlər, bir qayda 
olaraq, açıq-aşkar və yalnız bir anlayışa cavab verir. Onlar terminləri seçdik-
dən sonra, orijinal ədəbiyyat, dərsliklər, istinad kitabları, ensiklopediyalar və 
s. istifadə olunur. 

Terminlərin qeydiyyatı bütün terminləri əhatə edən xüsusi lüğət faylı 
çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Terminlərin seçilməsi və yerləşdirilməsi 
lüğətin tərtib edilməsində ən mühüm mərhələdir. Müvafiq sənayenin termi-
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nologiyası məhdud şəkildə təqdim edilməlidir. Lüğətdə terminin tətbiqi me-
yarı onun ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyatda ümumi istifadəsidir. 

Texniki fikir axını yeni sözlər – terminlər tələb edir. 
 

S.Gaibova 
The role of the dictionary with the independent work of students in 

technical high schools 
 

Summary  
 

One of the types of students’ independent work is the ability to work 
with references. One way to develop the skills of reading special literature is 
to familiarize students with the terminology of this specialty. 

The terms within a particular specialization are, as a rule, unambi-
guous and correspond only to one concept. When they proceed to the selec-
tion of terms, original literature, textbooks and reference books, encyclope-
dias and so on are used. 

Registration of terms should be done in a special dictionary file, 
which includes all terms. Selection of terms and their placement are the most 
important stages in the compilation of the dictionary. The terminology of 
related industries should be presented in a limited way. Criterion for the 
introduction of the term in the dictionary is its general use in the specialized 
literature. 

The flow of technical thought requires new words - terms. 
 

 Rəyçi:                   Sevil Əliyeva 
                     filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ III-ГО 
ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Açar sözlər: xarici dil, ixtisas, tədris etmək, elmi-texniki, dərs vəsaiti, ori-
jinal material 
Key words: foreign language, specialty, teaching, scientific-technical, text-
book, original material 
Ключевые слова: иностранный язык, специальность, преподавание, 
научно-технический, учебник, оригинальные материалы 
 
 В основа изучения иностранного языка в неязыковом вузе лежит 
обучение различным видам чтения с целью извлечения информации. 
Обеспечение данной цели требует не только методической и педаго-
гической проработки вопросов, но и большого количества дидакти-
ческих средств. Первостепенное место занимает учебный текст, кото-
рый является составной и основной частью любого учебника или учеб-
ного пособия. 
 В условиях технического вуза, где обучение иностранному языку 
должно быть профессионально ориентированно, далеко не всегда можно 
найти материалы по конкретной специальности, особенно на завершаю-
щем этапе обучения, что приводит к необходимости самостоятельного 
поиска, систематизации и обработки текстового материала. Чтобы данная 
работа имела положительный результат, важно четко представлять задачи 
обучения иностранному языку на завершающем этапе. Эти задачи вы-
текают из реальной профессиональной деятельности, которая в условиях 
постоянно расширяющегося потока научно – технической информации 
предполагает:  

6. нахождение в потоке научно- технической информации нуж-
ной публикации;  

7. нахождение нужной информации в конкретной публикации; 
8. извлечение необходимой информации из текста публикации. 

Именно на учебных текстах будущий специалист должен довес-
ти практические навыки использования иностранного языка до про-
фессионального уровня. 

  Исходя из вышесказанного, при подборе текстов для III-го этапа 
обучения мы стремимся придерживаться следующих принципов:  
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8. новизна информации. По своему содержанию текст должен 
обладать не просто информативность, а совершенно новыми данными в 
конкретной области знаний, представляющие, определенный интерес 
для студентов. Новизна информации обеспечивается использованием 
источников не более пятилетней давности издания. В текстах должны 
быть представлены все жанры публикаций основных журналов и 
бюллетеней по специальности. 

9. Учебный текст должен быть доступным для понимания 
учащихся как на внутри лингвистическом, так и на экстралингвистичес-
ком уровнях. Однако данное требование на должно вести к устранению 
всех трудностей. 

10. Учебный текст должен иметь обучающую значимость, 
которая характеризуется наличием достаточного количество терминов и 
грамматических явлений, характерных, для научно-технического текста. 

За последние годы рамки понятия учебный материал необычайно 
раздвинулись и включают в себя, с одной стороны, такие технические 
новшества, как компьютерные программы, видеоматериалы и т.п., а о 
другой –традиционные учебные пособия, которые продолжают 
оставаться ядром любой учебной программы. 

Возникает необходимость выработки таких критериев оценки 
отборе учебных материалов, которые могли бы помочь как препода-
ватель, так и студентам лучше ориентироваться в обширной учебной 
литературе. 

В связи с этим: 
14. Обсуждаются некоторые практические и теоретические 

причины неудовлетворенности существующими учебниками. 
15. Анализируется рецензии на учебники рецензии на учеб-

ники и дается краткий обзор литературы, посвященной оценке учеб-
ников иностранного языка.  

16. Делается попытка выяснить, существует ли на самом деле 
какой-либо оценочный консенсус и имеется ли фундамент, на котором 
можно было бы построить систематические критерии, определение и 
применение которых является вопросы первостепенной важности при 
оценке учебников и пособий. 

17. Отмечается неизбежная доля субъективности и 
подверженность лингвистической моде при рассмотрении данного 
вопроса и принципиальная невозможность выработки рас в навсегда 
установленных, окончательных критериев. 

18. Предлагается ряд качественных критериев, нацеленных 
на то, чтобы сделать оценку и отбор более систематичными и 
информированными. 
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19. Проводится разграничение между универсальным крите-
риями, действительными в любом реальном контексте, и критериями, 
имеющими локальный характер. 

20. Выделяется критерии, специфичные для пособий с 
профессиональной направленностью. Приводится их качественный и 
количественный анализ. 

Жестко регламентированные временные рамки изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе со всей остротой поставили 
перед нами вопрос о необходимости и возможности обучения чтению 
оригинальной специальной литературы уже на начальных стадиях. 

Практике показала бесперспективность моделирования учебных 
текстов как аналогов реальных жанров, характерных для научной 
литературы. Опыт показывает, что в этом случае почти неизбежно 
искажение пропорций употребления отдельных классов языковых 
единиц, что влечет за собой нарушение естественности языка даже при 
сохранении его нормативности и правильности. 

В методической литературе при рассмотрении специфики 
жанров текстов, распространенных в специальной литературе, 
недооценивается тот факт, что основным жанром текста для студента, в 
особенности на начальных стадиях обучения, является текст учебника. 
Между тем, именно тексту учебника в наибольшей степени свойствен 
подчиненность используемых в нем языковых средств содержанию, 
замыслу, т.е., в конечном счете, коммуникативному намерению автора, 
как специфической черты истинного текста. 

В силу вышеуказанных соображений мы попытались 
использовать для начальной стадии обучения чтению иностранный 
специальной литературы главы и учебнике по программированию, где 
рассматривается базовые понятия, знание которых необходимо при 
обучении любому конкретному языку программирования. 

 Исходный оригинальный материал подвергся дальнейшему 
целенаправленному отбору и сокращению с одновременной длительной 
апробацией в учебных аудиториях разного уровня, результате чего нам 
удалось сделать следующее: 

1. Получить большее количество легких в языковом отношении 
оригинальных текстов, сокращенных по принципу «плато» для овладения 
приемами зрелого чтения из I-II семестрах в академгруппах обучающихся 
на русском языке. 

2. Использовать полученный материал, снабдив его коммен-тария-
ми, для обучения изучающему чтению на III-IV семестрах в ака-
демгруппах, обучающихся на азербайджанском языке.  
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3. Отобрать из полученных текстов минимум, необходимый для 
создания пособия по иностранному языку.  

Решение вопроса о комплексном учебнике непосредственно 
связано с такими вопросами, как место и роль учебника в учебном 
процессе, содержание, структура, методическое построение учебника и 
некоторые другие. Следует также отметить, что и вопрос о том, 
существуют ли специфические проблемы учебника, или учебник 
является реализацией методической системы его составителей, до сих 
пор остается открытым. Если к проблеме учебника подходить с тех 
позиций, что он является моделью реализации определенной системы 
его авторов, то в таком случае «теорий» учебника будет столько же, 
сколько авторов. С другой стороны, если предположить, что учебник 
как один из компонентов подсистемы средств обучения является 
самостоятельной единицей, то, очевидно, ему должны быть присущи 
свои собственные характеристики, независимые от методических 
систем различных авторов. Представляется, что такой подход к 
проблеме будет более перспективным и плодотворным. Он позволит 
рассмотреть принципиальные вопросы теории учебника, на основании 
которых можно будет вычленить логические компоненты учебника, 
что, в свою очередь, даст возможность сформулировать и научно 
обосновать объективные требования к учебнику иностранного языка с 
тем, чтобы, с одной стороны, можно было бы предъявить эти 
требования составителям учебников, а с другой — не лимитировать 
научных поисков наиболее эффективных методов и способов обучения. 

 
Литературе  

 
1. Аксентьева В.Н. Управление процессом понимания текстов по 
специальности при обучении чтению в неязыковом вузе: Киев, 1986. 
23с. 
2. Алл А.А. Методика обучения чтению литературы по специальности 
на иностранном языке (неязыковой вуз): М., 1979. 19с. 
3. Алхазишвили А.А. Теория и практика обучения устной речи на 
иностранном языке. Тбилиси, 1984. -235с. 
 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 266

G.Museyibova 
Selection principles by specialty for the III stage of training foreign 

language in technical university 
Summary 

 
The basis for studying a foreign language in a non-linguistic 

university is teaching various types of reading in order to extract information. 
Ensuring this goal requires not only a methodological and pedagogical study of 
issues, but also a large number of didactic means. Primary place is occupied by 
the text, which is a constituent and main part of any textbook. 

In the conditions of a technical university, where teaching a foreign 
language should be professionally oriented, it is not always possible to find 
materials on a specific specialty, especially at the final stage of training, 
which leads to the need for independent search, systematization and 
processing of text material. 

 In order for this work to have a positive result, it is important to 
clearly present the tasks of teaching a foreign language at the final stage. 

 
G.Ə.Museyibova 

Qeyri-ixtisas ali məktəblərdə xarici dil tədrisinin III mərhələsi üçün  
ixtisas üzrə seçmə prinsipləri 

Xülasə 
 

Xarici dilin qeyri-ixtisas ali məktəblərdə öyrənilməsinin əsasları 
informasiya əldə etmək üçün müxtəlif növ oxu materiallarını tədris edir. Bu 
məqsədə nail olmaq nəinki problemlərin metodoloji və pedaqoji tədqiqatları, 
eyni zamanda çoxlu sayda didaktik vasitələri tələb edir.  

Bu sahədə ilkin yeri hər hansı dərs kitabının tərkib hissəsi və əsas 
hissəsi olan mətnlər təşkil edir. 

Xarici dil tədrisinin peşəkar yönümlü olması lazım olan texniki 
universitet şəraitində xüsusi ixtisas üzrə, xüsusilə də sonuncu mərhələdə 
müstəqil axtarış, sistemləşdirmə və mətn materialının emalına yönəlməlidir. 
  Bu işdə müsbət nəticələr əldə etmək üçün son mərhələdə xarici dil 
tədrisinin vəzifələrini açıq şəkildə təqdim etmək vacibdir. Məqalədə texniki 
ali məktəblərdə xarici dilin tədrisində tədris materiallarının seçilməsi 
haqqında kifayət qədər məlumat verilmişdir. 
 
Rəyçi:             Sevil Əliyeva 
              filologiya elmləri namizədi  
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УПРАЖНЕНИЕ – МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  
УЧЕБНО-ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ 

 
Açar sözlər: çalışma, üsul, bacarıqlar, savadlılıq, imla, orfoqrafiya. 
Ключевые слова: упражнение, метод, навыки, грамотность, диктант, 
орфография. 
Keywords: exercise, method, skills, literacy, dictation, spelling. 
 

   Для овладения речевой деятельностью на русском языке необ-
ходимы, как практические, так и теоретические знания. Практические 
знания – это те правила, руководствуясь которыми студенты оперируют 
грамматическим материалом. Практические знания участвуют в форми-
ровании навыков. С этой точки зрения к ним предъявляются определён-
ные требования.  

1.Так как обучение ведётся на русском языке при ограниченном 
использовании родного языка обучающихся или языка-посредника, то 
грамматические правила преподносятся наглядно, обычно в виде 
специально подобранных примеров, схем и таблиц, в которых материал 
представлен таким образом, что обучающийся сам может сформулировать 
правило.  

2. Важно подчеркнуть необходимость систематизации практических 
знаний, которые накапливаются постепенно, небольшими порциями. 
Систематизация знаний помогает восстанавливать в памяти правила в 
нужный момент, так как далеко не все структуры и формы автоматизиру-
ются в одинаковой степени. 

   Теоретическое знание грамматики, описание грамматических 
явлений и формирование у обучающихся грамматических понятий – всё это 
имеет значение для обучения речи.  

   Грамматические понятия, имеющиеся у студентов, облегчают фор-
мулировку и понимание правил и тем самым помогают формированию 
навыка. Теоретические знания приобретаются постепенно. Они не яв-
ляются целью обучения, но они опосредованно способствуют формиро-
ванию навыков. 

   Упражнения лежат в основе приобретения тех или иных умений и 
навыков. В различных условиях обучения упражнение либо единственная 
процедура, в рамках которой осуществляются все компоненты процесса 
учения: уяснение содержания действия, его закрепление, обобщение и 
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автоматизация,− либо одна из процедур наряду с объяснением и 
заучиванием (упражнение в этом случае обеспечивает завершение 
уяснения и закрепления). 

   На уроках русского языка различные упражнения занимают 
около 80% времени, поэтому очень важно, чтобы они обеспечивали 
высокую активность и самостоятельность обучающихся. 

   Упражнения классифицируются:  
   а) по содержанию – могут относиться к любому из разделов 

программы по русскому языку;  
   б) по форме выполнения – быть устными и письменными;  
   в) по степени трудности – представлять собой самые 

различные ступени перехода от элементарного к сложному. 
   Классифицируются упражнения в соответствии с типом 

применяемых в них умственных операций:  
   а) аналитические упражнения (анализ готового материала) 

формируют навык распознавания языковых фактов и обеспечивают 
развитие чувства языка (наблюдения над языковыми явлениями; 
языковой разбор; имитативное чтение; распределение слов по гнёздам; 
семантизация аффиксов; составление схем и пр.);  

   б) аналитико-синтетические упражнения (преобразование 
данного языкового материала) формируют умения отбирать лексические, 
морфологические, синтаксические средства с точки зрения смысла и стиля 
речи, грамматически их связывать (видоизменение речевых форм; 
лингвистический эксперимент; моделирование; синонимическая замена 
языковых фактов; построение различных единиц языка по опорным 
элементам, предложенным моделям, схемам; реконструирование текста);  

   в) синтетические упражнения (упражнения продуктивного 
характера) формируют навыки анализа текста, обеспечивают понимание 
особенностей функционирования языковых элементов в речи, развивают 
умения строить высказывание в соответствии с нормами литературного 
языка (построение словосочетаний и предложений различных типов; 
составление обобщающих схем и таблиц, редактирование деформирован-
ного текста; конструирование текста – изложения и сочинения разных 
видов). 

   Е.И. Никитиной разработана cистема упражнений для уроков 
русского 

языка. Е.И. Никитина, выстраивает систему упражнений, способс-
твующих формированию и развитию речевых навыков учащихся, выделяя 
следующие типы упражнений: рецептивные (анализ готового (чужого) 
языкового материала); репродуктивные и продуктивные (конструиро-
вание самостоятельных примеров, высказываний). 
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   Е.И. Никитина выделяет 4 типа упражнений. 
   Упражнения 1-го типа – на готовом языковом материале, 

рецептивного характера. Цель этих упражнений: научиться узнавать, 
классифицировать изучаемое языковое явление. Такие упражнения 
развивают также стилистическое чутьё учеников, помогают им запо-
минать нормы употребления языковых единиц. Упражнения первого типа: 
все виды диктантов и списываний без изменения текста, грамматические 
разборы. 

   Упражнения 2-го типа – с изменением языкового материала, они 
связаны с формированием умений выбирать один из нескольких 
вариантов. Цель этих упражнений: изменить дидактический материал так, 
чтобы в нём появилось изучаемое языковое явление.  

   Упражнения второго типа: редактирование, творческое списывание 
или творческий диктант. 

   Упражнения 3-го типа – репродуктивного характера. Цель этих 
упражнений: повторить вслед за образцом использование изучаемого 
языкового явления в тексте. Упражнения 3-го типа: изложения-миниа-
тюры (пересказы) с лингвистическим заданием: передать содержание 
исходного текста, сохраняя изучаемое языковое явление. 

   Упражнения 4-го типа – продуктивного характера. 
   Цель этих упражнений: употребить в собственной речи изучаемое 

языковое явление. В процессе их выполнения формируются коммуни-
кативные умения обучающихся. 

   Упражнения – важный этап в работе над грамматикой. Он связан с 
накоплением языковых средств и практикой их использования в разных 
формах общения. Все упражнения для формирования грамматических 
навыков можно соответственно разделить на тренировочные и упраж-
нения направленные на развитие навыков и умений использования 
грамматики. 

   К упражнениям, формирующим навыки употребления той или 
иной грамматической формы в речи, выдвигаются определённые требо-
вания. 

   1. Задания к упражнениям должны носить коммуникативный 
характер. Т.е. не "Вместо точек вставьте…", "Употребите слова, данные в 
скобках, в нужной форме…", "Составьте предложения со словами…", а 
"Выразите своё согласие/несогласие с…", "Выразите своё сомнение в…", 
"Уточните…".  

   2. Упражнения должны быть ситуативно отнесёнными: для 
тренировки той или иной грамматической конструкции должны от-
бираться те ситуации, в которых эта конструкция реально функциони-
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рует в речи. Например, на вопрос: У вас есть словарь? – ответ "Нет" 
или "К сожалению, нет", а не "Нет, у меня нет словаря".  

   3. Упражнения должны быть построены так, чтобы 
обеспечивались относительная безошибочность и быстрота их 
выполнения. Нельзя, например, тренировку употребления конструкции 
"у кого нет чего" сразу начинать с упражнений типа "Скажите, что у 
вас нет того, о чём вас спрашивают": – Дайте мне, пожалуйста, ваш 
телефон. – У меня, к сожалению, нет телефона. С самого начала лучше 
предложить такие: "Переспросите собеседника, выражая своё 
удивление. Спросите, где находится предмет, о котором идёт речь": – У 
меня нет часов. – Нет часов? А где же они? 

   Использование тех или иных упражнений требует понимания, на 
что направлено данное упражнение, какое место в системе упражнений 
оно занимает и что является результатом его выполнения. Использо-
вание каждого из этих видов упражнений при тренировке грам-
матических навыков необходимо для более полного усвоения материала, а 
также для его закрепления и дальнейшего использования студентами в 
речи. 

    Диктант – одно из наиболее употребительных письменных грам-
матико-правописных аналитико-синтетических упражнений, состоящее в 
воспроизведении услышанного, т.е. воспринятого на слух текста или 
отдельных его элементов (слуховые диктанты). 

   Виды диктантов активно разрабатывались в ХХ веке. Каждый вид 
диктанта имеет своё учебное назначение и приносит пользу только при 
целенаправленном и системном применении. 

   Чтобы эффективно использовать диктанты в процессе обучения, 
надо знать необходимый минимум теоретических сведений о разных 
видах диктантов и методике их проведения. 

   Наблюдения свидетельствуют, что роль диктантов при обучении 
русскому языку значительна. Эффективность его достигается тем, что 
обучающийся, молча, произносит звуки, учится соотносить звуки и 
буквы и чувствовать звук как фонему. Диктант требует усиленного 
внимания, которое определяет скорость и точность образования 
навыков. Это и дает основание рекомендовать диктант как один из 
основных видов работы при обучении правописанию. 

   Диктантом с изменением текста называется любой диктант, при 
записи которого продиктованный текст изменяется по заданию 
преподавателя: выбирается указанный материал, изменяются конструкции 
продиктованных предложений, вставляются новые слова или словосо-
четания и прочее. Такие диктанты не записываются дословно и требуют 
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активной умственной деятельности, что помогает лучше понять и 
запомнить материал. 

   Диктанты проводятся по связному тексту. Текст должен быть 
понятен обучающимся, интересен по содержанию и форме изложения, 
должен давать новую информацию об окружающем мире. При работе над 
диктантами с изменением текста обучающиеся нуждаются в 
дополнительном времени, поэтому диктовать нужно медленнее, чем 
обычные диктанты. Остановимся на различных видах диктантов. 

    Выборочный диктант – это письменная работа, в процессе 
которой обучающиеся из продиктованного текста выбирают и записы-
вают слова, словосочетания или, реже, предложения на закрепляемое 
правило.  

   Распределительный диктант – это письменная работа, в 
процессе которой обучающиеся записывают весь диктуемый текст, 
распределяя его по группам по указанию преподавателя.  

   Выборочно-распределительный диктант – это письменная работа, 
при выполнении которой проводится не только выборочная запись 
диктуемого текста, но и распределение записанного на группы.  

   Творческий диктант – это запись текста под диктовку с 
грамматическим, орфографическим, пунктуационным или стилисти-
ческим изменением каждого предложения по заданию преподавателя.  

    Свободный диктант – это промежуточная работа между дик-
тантом и изложением, при которой текст, прослушанный обучающимися, 
не записывается под диктовку, а пересказывается свободно.  

   Восстановленный диктант – это работа по связному тексту, в 
процессе которой обучающийся сначала прослушивает предложенный 
отрывок, затем пишет по нему выборочный диктант и наконец, 
восстанавливает связный текст по выписанным категориям.  

   Предупредительный диктант используется в целях отработки 
приёмов применения правил и направлен на овладение обучающимися 
алгоритмом действий. Перед записью текста или в процессе записи 
(при так называемом комментированном письме) обучающиеся 
объясняют, как напишут слово и почему. 

   Объяснительный диктант включает доказательство написания 
орфограммы после записи предложения или текста в целом. Данный 
вид диктанта представляет собой своего рода коллективную проверку 
написанного, развивает внимание учащихся к орфограммам. В процессе 
записи обучающиеся подчёркивают орфограммы, требующие проверки, 
после записи – контролируют запись выполнения работы.  

   Творческий диктант – такой вид работы, при котором орфог-
рафические умения и навыки становятся коммуникативно обус-
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ловленными, коммуникативно значимыми. Творческий диктант – одно 
из наиболее эффективных синтетических упражнений по фор-
мированию собственно коммуникативно-речевых и правописных уме-
ний, промежуточное между чисто орфографическими упражнениями с 
одной стороны и специальными упражнениями по развитию речи – с 
другой. 

   Ученые-орфографисты М.В. Ушаков, Т.А. Ладыженская и М.Т. 
Баранов относят к творческому диктанту такую запись текста, при 
которой обучающиеся вставляют в текст слова или словосочетания 
определенной грамматической категории или заменяют одни 
грамматические формы слов другими, близкими по значению, в 
результате чего текст расширяется. В первую очередь обучающийся 
работает над орфограммами во вставляемых словах, в то же время он 
вносит грамматические, орфографические или стилистические 
изменения в каждое предложение по заданию учителя. 

   Творческие диктанты требуют хорошего знания теоретического 
материала, заставляют обучающегося задуматься над выбором слов и 
выражений, т.е. проводится работа с синонимами, чрезвычайно полезная 
для студентов. 

   Самодиктант или письмо по памяти: обучающиеся запоминают 
текст, зрительно или на слух воспринятый, и затем пишут его самостоя-
тельно. 

   Рассмотрим некоторые виды диктантов на примерах. 
   Выборочный диктант.  
Выписать из текста подлежащее.  
Во двор пришла семья лосей. Около них собрались люди и увидели 

на задних ногах лосихи раны. Животное мучилось от ран. Добров принес 
марганцовку, йод, бинты и стал обрабатывать раны. Через три дня 
семейство покинуло гостеприимный двор.  

   Распределительный диктант.  
Выписать предложения с полными причастиями в один столбик, а 

с краткими – в другой.  
   В сентябрьское утро идет первоклассник, сопровождаемый 

родителями, в школу, чтобы воспользоваться своим правом на об-
разование. И трудно сказать, кто взволнован в этот час больше – ребе-
нок или родители. Право на образование гарантировано Конституцией. 
На педагогов возложена обязанность учить и воспитывать детей. А 
школьники должны стать образованными, много знающими людьми. 
Это их главная гражданская обязанность, решающая их дальнейшую 
судьбу. 
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   Роль диктанта при обучении русскому языку значительна. Так, 
Л.П.Федоренко в работе «Принципы обучения русскому языку» 
отмечает, что в классе, выполнявшем большинство работ под диктовку, 
грамотность оказалась почти в трое выше, чем в контрольном, где 
преобладали самостоятельные упражнения по учебнику. Таким об-
разом, можно предположить, что диктант эффективнее списывания и 
что он соответствует закономерностям усвоения письменной речи.  

   Орфографические умения и навыки – составная часть речевых 
умений и навыков. Языкового развития в целом. Иными словами, 
правописание – средство общения. Орфографическая грамотность – это 
составная часть общей языковой культуры. Залог точности выражения 
мысли и взаимопонимания. Работа над орфографической и пунк-
туационной грамотностью обучающихся должна вестись целенап-
равленно и систематически, на протяжении всего периода обучения 
русскому языку. 
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İ.Həsənova 
Çalışma – тəhsil və dil bacarıqlarının formalaşdırılması üsulu 

 
Xülasə 

 

Müəllif Rus dili danışıq fəaliyyətini yiyələnmək üçün həm praktik və 
həm də nəzəri biliklərin vacibliyini bildirir. Praktiki biliklər bacarıqlarının 
formalaşmasında iştirak edir. Nəzəri biliklər tədricən əldə edilir. Məqalədə 
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rus dili tədris bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün lazım olan çalışmaların 
müxtəlif növləri müzakirə edilir. Çalışma dil bacarıqlarının formalaşdırıl-
ması üsulu kimi müəyyən edilir. Müəllif tələbələrin dil inkişafı üçün çalış-
maların nümunələrini verir və rus dili dərslərində müxtəlif çalışmaların dərs 
müddətinin təxminən 80% təşkil etdiyini qeyd edir. Burada imla orfoqra-
fiyanın daha mükəmməl öyrənilməsi üçün olan calışmaların səmərəli bir 
forması kimi verilir. Müəllif imlaların müxtəlif növləri haqqında yazır və 
nümunələr verir. 

 
İ.Hasanova  

Exercise – method of formation of educational and language abilities 
 

Summary 
 
The author notes the need for both practical and theoretical knowledge 

to mastery of speech activity in Russian language.Practical knowledge are 
involved in the formation of skills. Theoretical knowledge is acquired 
gradually. In article various types of the exercises necessary for development 
of skills in case of training in Russian. Exercise is determined as a method of 
forming of educational and language abilities. The author give examples of 
exercises for development of the speech of students and notes that the 
lessons of the Russian language a variety of exercises occupy about 80% of 
the time. Here the dictation is given as an effective type of exercise for 
fixing of spelling. The author dwell on the various types of dictations and 
give examples. 
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CÜMLƏ VƏ MƏTNDƏ NİTQ FEİLLƏRİNİN VALENTLİK 
ƏLAQƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: birvalentli feillər, ikivalentli feillər, üçvalentli feillər, aktant, 
sirkonstant 
Ключевые слова: одновалентные глаголы, двухвалентные глаголы, 
трёхвалентные глаголы, актант, сирконстанты 
Key words: monovalent verbs, bivalent verbs, trivalent verbs, actant, 
sirconstant 

 
Nitq feilləri cümlədə başqa söz növləri ilə əlaqəyə girirlər. Dilçilikdə 

bu feillərin valentlik əlaqələri adlanır. Söz birləşmələrini nəzərdən keçirən 
L.Tenyer feil ətrafında isim, sifət və zərfliyin işlənməsini müşahidə etmiş və 
bunu feil ətrafında olan isim, sifət və zərflik düyünləri adlandırmışdı (1,12). 
O, valentliyi feilin bir neçə “iştirakçı”nı (aktant-mübtəda, tamamlıq) idarə 
etmək qabiliyyəti kimi şərh edir (1,15). L.Tenyer bütün feilləri dörd qrupa 
bölür: 

1) sıfır valentli (avalentlik) feillər: to rain, to snow, to freeze; 2) 
birvalentli (monovalent) təsirsiz feillər: to dose, to travel, to cough; 3) 
ikivalentli (divalent) təsirli feillər, bu feillərin iki aktantı olur: to answer, to 
attack, to keep, to love; 4) üçvalentli (trivalent) feillər, bu feillərin üç aktantı 
olur: to give, to tell, to show, to say.Y.Erbenin fikrincə, valentlik cümlənin 
strukturunu müəyyən edir. O, aktantlara zərflik, predikativ-təyin və 
predikativi də əlavə edir (2). L.Tenyer kimi, o da valentliyin dörd tipini 
müəyyənləşdirir, lakin onun təsnifində sıfır valent yoxdur:1) birvalentli 
feillər, məsələn, /The woman is napping//; 2) ikivalentli feillər, məsələn, 
/The cat caught a mouse// (Pişik siçan tutdu); 3) üçvalentli feillər, məsələn, 
/The mother teaches her daughter to sew.// (Ana öz qızına toxumağı öyrədir); 
4) dördvalentli feillər, məsələn, /The father is writing a letter to his son with 
a pen// (4, 5).H.Helbiq L.Tenyer və L.Erbendən fərqli olaraq, valentliyin üç 
tipini fərqləndirir: məntiqivalentlik, sintaktik valentlik və semantik valentlik 
(3, 6).Məntiqi valentlik ekstralinqvistik və universaldır. Məntiqi valentlik 
altında real həqiqətdə olan hadisələrin söyləmin məlum strukturu kimi for-
malaşdırmağın mümkün olduğu nəzərdə tutulur. Semantik valentlikdə isə 
feillərin yalnız konkret kontekstual aktantlarla əlaqəyə girməsi nəzərdə 
tutulur. Məsələn, /to die/ (ölmək) feili yalnız ona müvafiq kontekst daxilində 
valentlik əlaqəsinə girə bilər. Sintaktik valentlik isə aktantların feillə mütləq 
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və fakultətiv işlənməsini tələb edir. Şübhəsiz valentliyin bu üç növü bir-biri 
ilə əlaqəlidir, lakin oxşar deyillər. Məsələn, /to help/ və /to support/mənaca 
bir-birinə yaxın olsalar da, müxtəlif aktantlarla valentlik əlaqəsinə girirlər. 
To help+ dative case (somebody) -kömək etmək (kiməsə); to support+ 
accusative case (the country) - ölkəni müdafiə etmək (nəyi);B.M.Leykina 
valentlik terminini genişləndirərək onun təkcə bir sözə deyil, bütöv dil 
vahidlərinə aid olduğunu deyir və linqvistik uyğunluğu və valentliyi bir-
birindən fərqləndirir. Onun fikrincə, valentlik - dil faktıdır. Nitqdə əlaqələrin 
mümkünlüyü deyil, əlaqələrin özü - valentliyin reallaşması vasitəsilə çıxış 
edir (6, 4). Nitq feillərinin cümlə və mətn daxilində valentlik əlaqələrini 
nəzərdən keçirək.1. Birvalentli feillər. Bu feillər təsirsiz feil adlanır və yalnız 
S-V sxemi üzrə işlənirlər. Bu feillərin yalnız bir aktantı olur, o da 
mübtədadır. Nitq feillərinin əksəriyyəti təsirli feil olduğu üçün, yəni tamam-
lıq tələb etdiyi üçün, onların S- V sxemi üzrə işlənmələri hallarına çox az 
təsadüf edilir. Məsələn, /İ hope//. –/Mən ümid edirəm//; /İ should not 
imagine// – /Mən gərək düşünməyim//; /“Permanently, Ihope”.- Marion 
qəflətən onun sözünü kəsdi// Çarli, nə vaxtadək ayıq danışmağa 
hazırlaşırsan?Daimi olaraq, ümid edirəm”(7, 24)“İnterruped” və “hope” 
feilləri bu mətndə birvalentli nitq feilləri kimi işlənmişdir, çünki bu feillərin 
bir aktantı var, o da həmin cümlələrin mübtədalarıdır (Marion və İ). Həmin 
cümlələrdə “suddenly” və “permanently” isə sirkonstantdır, çünki onlar 
“interruped” və “hope” feilləri tərəfindən idarə edilmirlər. 2. İkivalentli nitq 
feilləri. Təsirli feillər birbaşa obyektə yönələn hərəkətləri bildirir. Onların 
ifadə etdikləri və ya yönəldikləri obyekt ya isim ya da əvəzliklə işlənir. Bu 
isim və ya əvəzliklər vasitəsiz tamamlıq olur və kimi, nəyi, nə (whom? 
What?) sualına cavab verirlər. Bu baxımdan təsirli feillər iki və daha çox 
valentli ola bilirlər. İkivalentli feillərin cümlədə sintaktik sxemi belədir: S – 
V –O İngilis dilində ikivalentli nitq feillərinin sayı çoxdur. Məsələn, to 
admit, to beieve, to prove, to concede,to evaluate, to discover və s.Alix 
lowered his voice confidentially: “He’s in Paris, but he doesn’t come here 
any more. Paul doesn’t allow it. He ran up a bill of thirty thousand francs, 
charging all his drinks and his lunches, and usually his dinner, for more 
than a year. And when Paul finally told him he had to pay, he gave him a 
bad check”. –Aliks səsini məhrəmanə aşağı saldı: “O, indi Parisdədir, o, 
daha bura gəlmir. Paul buna icazə vermir. O, birildən çox müddət ərzində 
naharına, içki və qəlyanaltılarına üç min frank borc edib. Nəhayət bir gün 
Paul ona borclarını ödəməli olduğunu söyləyəndə, o, ona saxta çek 
Verdi”(7, 17)Bu mətndə/lowered/və/doesn’t allow/feilləri ikivalentli nitq 
feilləridir, çünki onların iki aktantı var. Bu feillər ikisözü - /Alix/və/Paul/ 
(mübtəda) aktantlarını, /his voice/və/it/ (vasitəsiztamamlıq) aktantlarını idarə 
edirlər. Birinci cümlədəki /confidentially/ zərfliyi isə sirkonstantdıt, çünki 
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feil bu sözü idarə etmir. Bu cümlələrin strukturu belədir: S (subject) + V 
(verb) + Od (direct object) 

Bu mətndə “And when Paul told him he had topay….” cümləsində 
/told/ feili üçvalentlidir, çünki o, üçaktantı idarə edir: /Paul/ (mübtəda), /him/ 
(vasitəli tamamlıq), /he had to pay/ (vasitəsiz tamamlıq). Bu cümlənin 
strukturu belədir: S(subject) + V (verb) + Oi (indirect object) + Od (direct 
object)3. Üçvalentli nitq feilləri. (S-V-Oi-Od).1) Üçvalentli nitq feilləri 
mübtəda və daha iki aktanta əlaqəyə girmək üçün şərait yaradır. Üçvalentli 
nitq feilləri işlənən cümlələrdə cümlənin strukturu belədir: S(subject) + V 
(verb) + Oi (indirect object) + Od (direct object) və yaxud S(subject) + 
V(verb) + Od (direct object) + Oi(indirect object). 

Üçvalentli feillər iki tamamlıq tələb edirlər. Bu cür feillərdən sonra 
iki ismi birləşmə və ya ismi birləşmə + to (for) sözönü + ismi birləşmə 
işlənir.Məsələn,/Charlie indicated Honoria with his head//. /They both 
laughed//./“What’s your address?” said Duncan skeptically//. 

/He hesitated, unwilling to give the name of his hotel/. – Çarli 
Honoriyaya başı ilə işarə verdi.” Ünvanın necədir?”, deyə Dunkan şübhəli-
şübhəli soruşdu. O, qaldığı otelin ünvanını vermək istəmədiyindən tərəddüd etdi 
(7,22).Növbəti mətn parçasınnın birinci cümləsindəki indicated feili üçvalentli 
feildir, çünki o, üçaktantı idarə edir: Charlie (mübtəda), Honoria (vasitəli tamam-
lıq), with his head (sözönülü tamamlıq). Beləliklə, bu cümlənin strukturu belədir: 
S(subject)+V (verb)+Od (vasitəlitamamlıq)+Prep. Oi (sözönülüvasitəlitamamlıq). 
Üçvalentli nitq feillərinə nümunə aşağıdakı feilləri göstərmək olar, məsələn, to 
tell, to express, to report, to represent, to explain, to prove, to declare, to proclaim, 
to confirm, to affirm, to assign, to announce, to confess./Do let me recommend 
you to Mrs. Elizabeth//- /İcazə verin size Elizabet xanıma (misiz Elizabetə) 
təqdim edim//; /Elizabeth declared Mr Collins her resolution// (Elizabet cənab 
Kolinzə öz qərarını elan etdi//; /I assure you of your modesty, Miss Elizabeth// 
(Mən əminəm ki, sən təvazökarsan); /Elizabeth told the story among all her 
friends// (Elizabet hekayəni bütün dostları arasında danışdı);/Mr. Darcy 
presented Elizabeth his true feelings// (Cənab Darsi Elizabetə öz əsil hisslərini 
etiraf etdi (açdı) (8,19).Bu mətndə birinci cümlədə decide feili ikivalentli feildir, 
cümlənin strukturu belədir: S (subject) + V (verb) + Od (direct object) 

2) Yuxarıdakı S+V+Oi+ Od və yaxud S+V+Od+Oi strukturu bəzən bir 
qədər dəyişə bilir. Nitq feilləri ilə az da olsa belə hallara rast gəlmək olur. Bu 
zaman ikinci tamamlıq əvəzinə predikativ, yəni xəbərin adlıq hissəsi 
işlənir.(S + V + O+Pred.) Əksər hallarda bu sifət və yaxud sözönülü 
birləşmə ilə ifadə edilir, məsələn, Miss Bingley pronounced Elizabeth’s 
manners very bad indded.-Mis Binqli Elizabetin davranışlarının çox pis 
olduğunu dedi.S+V+O+Pred. sxemində işlədilən nitq feillərinə missal 
olaraq, to pronounce, to declare, to announce, to elect, to appoint, to name, to 
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call və s. göstərmək olar. Bu sxem üzrə işlədilən nitq feilləri kimisə necə 
adlandırmaq, kimısə nəsə elan etmək, kimisə hansısa vəzifəyə təyin etmək 
kimi mənalarda işlənirlər. 

3) Üçvalentli nitq feillərindən bəziləri iki aktant qəbul edirlər, 
onlardan biri vasitəsiz tamamlıq, digəri isə əlavə tamamlıq (complement 
object) olur. Qeyd etdiyimiz cümlə strukturunu aşağıdakı kimi göstərə 
bilərik: S (subject) + V (verb) + Od (direct object) + Comp.O (complement 
object)a) /Elizabeth considered herself mistaken// (Elizabet özünün səhv 
etdiyini zənn etdit): b) /Elizabeth believed Mr. Darcy proud and conceited// 
(Elizabet cənab Darsinin qürurlu və özündənrazı olduğuna inanırdı). 

Yuxarıda göstərilmiş a) və b) cümlələrində Elizabeth hər iki cümlədə 
mübtəda, herself və Mr Darcy vasitəsiz tamamlıqdır, mistaken və proud 
andconceited isə müvafiq olaraq mübtədaya deyil, tamamlığa aid olduğu 
üçün complement object, yəni tamamlıq əlavəsi adlandırılmışdır. 
Complement object, və yaxud tamamlıq əlavəsi, adətən, vasitəsiz tamamlığın 
xüsusiyyətini, keyfiyyətini, əlamətini bildirir və sifət, isim və s. ilə ifadə 
edilə bilər.Nitq feillərindən to elect, to believe, to suppose, to appoint, to 
think, to imagine, to name, to designate və s. bu sintaktik struktur əsasında 
işlənə bilər. Məsələn, /Everyone thought Mr.Darcy rather sad at the party// 
(Hər bir kəs cənab Darsinin qonaqlıqda qəmgin olduğunu düşünürdü); /Miss 
Bingley elected Elizabeth her friend// (MisBinqliElizabetiözünə dost seçdi). 

Cümlə və mətn daxilində nitq feillərinin valentlik əlaqələrini 
nəzərdən keçirdikdən sonra biz belə qənaətə gəldik ki, nitq feilləri cümlənin 
mərkəzini təşkil etməklə bərabər, ətrafındakı sözləri də idarə edir. Nitq 
feillərinin neçə sözü idarə etməsi isə onun məntiqi, semantik və sintaktik 
xüsusiyyətlərindən asılıdır. 
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Ш.И.Ибрагимова  
Валентностные связи глаголов речив предложениях и текстах 

Резюме 
 
Данная статья посвящена исследованию валентностных связей 

глаголовречи в предложениях и текстах. Основной целью статьиявля-
ются исследование семантические и лингвистические особенности 
валентностных связей глаголов речи. В статье дается обзор мнений 
таких ученых, как Л.Теньера, Л.Эрбена и Г.Хельбига. В отношении 
вопроса валентности глаголов автор опирается на классификации 
Л.Теньера: нулевая валентность, одно-, дву-, трехвалентные глаголы. В 
статье также рассматриваются понятия логическая, семантическая и 
синтаксическая валентность. По мнению автора, несмотря на 
взаимосвязь между этими валентностями, нельзя считать их 
идентичными.Автор приходит к выводу, что глаголы речине нетолько 
составляют ядро предложения, а также они управляют некоторые слова 
в предложении, которые называются валентными связями.  
 
 

Sh.I.Ibrahimova  
Valence relations of speech verbs in sentences and texts 

Summary 
 

 This article has been dedicated to the investigation of valence 
relations of speech verbs in sentences and texts. The main aim in this article 
is to investigate the semantic and linguistic features of the valence relations 
of speech verbs. The summary of the scientists like L.Tenier, L.Erben, 
G.Helbig are given in the article. The author here, in the matter of verb 
valency, refers to the classification of L.Tenyer: zero valent, monovalent, 
bivalent and trivalent. In the article, logical, semantic and syntactic valency 
notions are looked through. According to the author, though there is mutual 
connection among these types of valency, it is not right to consider them 
identical. In this article we have come to the conclusion that speech verbs are 
not only the nuclear of the sentence but also govern the other words in the 
sentence that are called valence relations of speech verbs.  

 
Rəyçi:                     Şəlalə Əliyeva  
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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TRANSFORMATIONS IN SIMPLE SENTENCES 
 

Açar sözlər: əsas, diaqram, qayda, çevrilme, növ, məğz, lazım olunan, tək, 
cəm, şəxsli, əlavə olunan, köməkçi fel, yöntəm, dilçi, seçilmiş. 
Key words: fundamental, kernel, basic, contemporary, require, 
transformational, rule, semantic, element, grammatical, diagram, auxiliary, 
general, suffix, generate linguist, modal, phrasal. 
Ключевые слова: основные, диаграммы, правила, преобразование, 
тип, сущность, множественное число, конечный, добавлено, 
вспомогательные глаголы, метод. 
 

The two fundamental problems of the Transformational Grammar 
are:  
1) the establishment of the domain of the kernel sentences ( the set of kernel 
or basic structure); 
2) the establishment of the set of transformation rulers for deriving all the 
other sentences as their transforms. 
 Thus a fundamental distinction is made between two kinds of 
sentences: kernel sentences the kernel sentence and transforms. 
 A third, and a less important problem of the Transformational 
Grammar in the s the establishment of the order in which the transformations 
occur. 
 The first problem has been dealt with in several works of 
contemporary linguists. Z. S. Harris gives the following list of kernel 
sentences of the English language: 
N v V   The team went there. 
N v V N  We’ll take it. 
N v V P N  The teacher looked at him. 
N is N   He is an architect. 
N is A   The girl is pretty. 
N is P N  The paper is of importance. 
 A transformational rule is a rule which requires or allows us to 
perform certain changes in the kernel structure. The product of a 
transformation is a transform. It retains the grammatical and semantic 
relations of the kernel sentence it is derived from. A transformational rule 
tells us how to derive something from something else by switching things 
about, putting things in or leaving them out. 
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 The transformational rules may be called also “derivation rules” 
because they tell us how a variety of sentence structures and nominal 
structures are derived or generated from the kernel sentences. 
 Intramodel Transformation 
 These transformations are generally designated as T-AUX (AUX 
stands for the word “auxiliary”). T-AUX involves the following changes of 
the finite V: 
1) the choice of the tense: 
2) the choice of number and person: the addition of the –s suffix if the V is 
in the present tense, if the NP is singular, third person; the zero-suffix if the 
NP is plural (“John has been laughing”; “The boys have been laughing”); 
3) the choice of modality: the addition of a modal verb(“The boys must have 
been laughing”, “The boys will be laughing”; “They ought to be crying”); 
 4) the choice of aspect; 
(a) the addition of the discontinuous morpheme “have-en” (You have seen 
that); 
(b) the addition of the discontinuous morpheme “be-ing”(she was smiling). 
 We must note that some modern linguists do not extend the term 
“tense to the phrasal constructions (such as “is writing”, “has written” and 
others), they reserve the term “tense” for those expressed in the verb itself, 
thus recognizing only two tenses in the English verb: present and past. The 
phrasal constructions are considered to be “aspect”(with “have-en” and with 
“be-ing”) and modals (“will do”, “shall ask’, “can do”, etc.), all these also 
have two tenses. 
 The general formula of the grammar of the finite verb reflecting the 
T-AUX, is: 
AUX → tense (M) (“have-en” “be-ing”) {V/BE} 

The sign V/BE shows that all these transformation on the morphemic 
level can be applied to verbs and to the word BE. 

The sign M shows that one of the modal verbs can be added: can, 
may, will, ought to.  

The sign AUX stands for tense ( present or past). Tense applies to 
whatever follows it in the verbal phrase (only “must” and “ought” do not 
change). It also involves the number and person transformations: 

                     Singular → third persons-s 
V-----------present------- 
                    Plural → ≠ 
V-----------past 
                     Singular → I am, he (she, it) is 
BE--------present---------- 

                           Plural → are 
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                           Singular → was 
      BE---------past------------ 
                          Past → were 
 Each grammatical signal (morpheme) must be added to the end of the 
following element. Thus if you choose to construct a sentence in the present 
with the V, say, “walk”, you will begin it in the following way:” The man 
you don’t need expressing modality so you discard (M)-and add –s to the 
element “have” and so get “has”; the next element –en should be added to 
“be” and you get “been”; the next element in the diagram is –ing which is 
added to the V “walk” yielding “walking”, and the whole form of the V will 
appear as “The man has been walking”. 

Transformations on the Syntactic Level.  
T-A The transformation of affirmation is generally designated as T-

A. this transformation cosists in introducing the functional word “do” into 
the Kernel sentence, if it is verbal e.g. “I love summer” (NPVTNP) → “I do 
love summer”. The place of “do” is before V (it may be “does”, or “did” 
depending on tense and person transformations performed on the morphemic 
level), e.g. “She does love sweets”. “You do know it”. “He did say it”. “I do 
hate winter”. The function word “do” is always stressed in T-A. 

Into sentences with “be” (Aux or link) “do” is not embedded, but 
“be” is stressed in the same way as “do” is. In sentences with “have” the V-
HAVE is stressed. But there is a tendency to introduce the function “do” into 
sentences with HAVE, e.g. “And I did have fun”. “He does have a family”. 

T-Not designates a negative transformation. The procedure here 
consists in introducing the function word “not”, or its phonetical variant 
“n’t”, which is put after Do, Be, Have or some modal (M) and is sometimes 
fused with them.E.g.”She did not see him”. “The girl didn’t see him”. “She 
was not (wasn’t) happy”. “He has not (hasn’t) come”. “Don’t you like it?” 
“Haven’t you seen him?” 
 There are some other ways of constructing negative transforms: 
1. With negative substitutes: 
“Somebody saw that → Nobody saw that”. 
“I saw a man there → I saw none there”. 
2. By introducing negative function words, such as ‘never”, “nowhere”. 
“You can tell → You never can tell”. 
“I see him there → I see him nowhere”. 

T-Q is the transformation of interrogation, it transforms an 
affirmative sentence into a question, hence the symbol T-Q. 
 A question is easily derived from the T-A. the operation of 
transforming it into a T-Q consists in changing the arrangement of the units 
in the underlying string (sentence). The function word “do” changes 
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positions with the NP, standing now before it, thus the product will be the 
transform: “Do you love summer?”,“Do you know it?”,”Did he say 
it?”,”Does she love sweets?”. 
 The operation used in this transformation is called permutation. 
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                                                              А.Исрафилова 

         Преобразования в простых предложениях 
Резюме 

 
Простые предложения делятся на виды по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, по составу главных членов, по наличию (или 
отсутствию) второстепенных членов, по наличию или отсутствию 
необходимых членов предложения. По цели высказывания — 
сообщение, вопрос, побуждение — простые предложения делятся на 
повествовательные, вопросительные, побудительные. В устной речи в 
повествовательном предложении голос повышается на одном из членов 
предложения и понижается к концу предложения. Это повество-
вательная интонация. В побудительных предложениях выражаются 
различные побуждения к действию — приказ, просьба, призыв, совет и 
др.: Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись и с вызовом миру 
поведай (О. Берггольц); Отец, пойдём! (А. Чехов); Хлеб-соль ешь, а 
правду режь (пословица). Простые предложения могут дополнительно 
выражать эмоции (чувства) говорящего и пишущего. Произносятся они 
при этом с особой интонацией восклицания. По цели высказывания 
восклицательным может быть каждое простое предложение: 
повествовательные восклицательные, вопросительные восклицатель-
ные, побудительные восклицательные. Например: Как хорошо в лесу! 
Разве это хорошо? Пойдём в лес! По наличию или отсутствию 
необходимых членов предложения простые предложения делятся на 
полные и неполные. Полные простые предложения — это такие 
предложения, в которых все члены предложения налицо: С запада 
надвигалась дождевая туча. Постепенно темнело. Неполные простые 
предложения — это такие предложения, в которых пропущен какой-
либо член — главный или второстепенный, но легко восстанавливается 
по смыслу: Товарищ пошёл в библиотеку, а я — в бассейн. 
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  A.İsrafilova 

Sadə cümlələrdə dəyişikliklər 
Sammary 

      
   Cümlə insanlar arasında fikir mübadiləsinin vasitəsidir. Ayrı-ayrı sözlərlə 
yanaşı, söz birləşmələri də cümləyə daxil olur. Söz birləşməsindən fərqli 
olaraq cümlənin baş üzvlərdən ibarət qrammatik əsası olur. Cümlə bitmiş 
fikir ifadə edir. Cümlə vasitəsilə bir iş və hadisə haqqında məlumat verilir, 
bir şey soruşulur, bir işə təhrik edilir. Heç bir söz və ya söz birləşməsi cümlə 
şəklinə düşmədən bitmiş fikir ifadə edə bilməz. Sözlərin bitmiş fikir ifadə 
edən birləşməsinə cümlə deyilir. Məsələn: Nəsrin kolu qızılgül koluna 
oxşayır. Mən dram əsərlər oxumağı sevirəm. Hər şeyin öz vaxtı var. Cümlə 
bir sözdən ibarət ola bilər. Məsələn: Gecdir. Yoruldum. Səhərdir. – 
misralarında cümlə intonasiyası tələffüz edilən Gecdir, Yoruldum, Səhərdir 
sözləri bimiş fikir ifadə edərək cümlə kimi formalaşmşdır. Cümlələr 
quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Sadə cümlələrin yalnız bir qramatik əsası 
olur. Məsələn: Uşaqlar oturdular. Müəllim ayaq üstə durub sinfə göz 
gəzdirdi. 
 
 
Rəyçi:                  Rəna Şamıyeva 

         filologiya üzrə fəlsəfə doktoru ,dosent  
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Dil çox-çox qədim zamanlarda toplu halında yaşayan insanların bir-

birinə söz demək ehtiyacından, bir-biri ilə ünsiyyət saxlamaq zərurətindən 
ortaya çıxmışdır. Deməli, dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Dil 
ünsiyyət vasitəsi kimi yalnız müəyyən şəraitdə - insan cəmiyyətində yaranır 
və fəaliyyət göstərir. Buna görə də dil ictimai hadisə sayılır. Dilin varlığı 
üçün bəşər cəmiyyətinin olması mühüm şərtdir. Insan cəmiyyəti olmayan 
yerdə dil mövcud ola bilməz. Belə ki, yeni doğulan uşaq insanlarla ünsiyyət 
saxlamasa, yəni insan yaşamayan mühitdə böyüsə (və ya lal adamlar 
arasında tərbiyə olunsa), o danışa bilməz.Dil ancaq insana məxsusdur, 
heyvanlar yalnız münasibəti duya bilirlər.Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlı 
deyil. Buna sübut olaraq, belə bir nümunə göstərmək olar: bir zənci balası 
körpəlik çağından valideynlərindən ayrı düşərək Azərbaycan ailəsində 
böyüyərsə, o, Azərbaycan dilində danışmağa başlayacaq.Dil mənsub olduğu 
xalqın həyatı ilə sıx bağlıdır. Hər hansı bir xalqın milli şüuru, mədəni 
səviyyəsi inkişaf etdikcə onun dili də inkişaf edir, təkmilləşir Dil haqqında 
kəlamlar: "İnsan öz dilinin altında gizlənmişdir, danışmağa başlayandan 
sonra ağıllı və ya ağılsız olduğu bilinir. (Hz. Əli əleyhissəlam). "Dil fikri 
açmaq üçün yox, gizlətmək üçündür. (Taleyran).ilçilik elmi dilin qayda-
qanunlarını, xüsusiyyətlərini, quruluşunu öyrənir. Dil müxtəlif baxımdan 
öyrənildiyi üçün ayrı-ayrı sahələrə bölünür. Dilçiliyin fonetika, leksikologiya, 
morfologiya və sintaksis kimi bölmələrindən başqa, etimologiya, lüğətçilik, 
dialektologiya kimi sahələri də vardır.Avropada xristianlığın yayılması orta 
əsrlərdə elmin bütün sahələrində o cümlədən dilçilik sahəsində də 
durğunluğa səbəb oldu.Orta əsrlərdə yalnız latın dili öyrənilirdi.Bu dövrdə 
elmi əsərlər,bədii əsrlər latın dilində yazılırdı.Bu dövrdə latın dili ilə 
yanaşı,yunan dili də tədqiqat obyektinə çevrilir.İntibah dövrü feodalizmdən 
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kapitalizmə keçid dövrü idi.A.A.Reformatskinin fikrincə.bu dövr dil 
qarşısında üç əsas problem qoyur; 
1. Milli dillərin yaranması və inkişafı. 
2.Beynəlxalq miqyasda müxtəlif dillərin öyrənilməsi və mənimsənilməsi. 
3.Antik dövr və orta əsrlər dilçilik irsinə münasibətin dəyişilməsi. 
Bu dövrdə "insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsi" olan dil 
ümummilli xarakter daşımağa başlayır.Bu dövrdə məşhur İtalyan alimi 
Aligerin Dante kimi sima olmuşdur.A.Dantenin böyüklüyü ondadır ki o, 
nəinki ölməz "İlahi komediya" poemasını və şeirlərini,habelə elmi əsərlərini 
də ölü latın deyil,canlı ümumxalq danışıq dilində yazmışdır. Dante eyni 
zamanda dil məsələləri ilə maraqlananlardan olmuşdur.O,elmi əsərlərində bir 
sıra dilçilik problemlərinə toxunmuşdur.Dante "xalq dilinin bəlağəti 
haqqında" adlı elmi riyaləsində dilin mənşəyi məsələsinə toxunaraq yazır 
ki,insanlar təkcə əl hərəkəti vasitəsilə bir-birini başa düşə bilməzlər.Yeni 
dövrün əvvəllərində mill dillərin qrammatikaları məlum olduğu 
kimi,kanonik-Qərbi Avropanın yeni dilləri üçün latın dilində,Şərqi-Avropa 
dilləri üçün kilsə-slavyan dilində yazılırdı.İntibah dövrü qrammatikları 
arasında Pyotr Pameni xüsusi qeyd etmek lazımdır.O,Aristotelin sxolastikası 
əleyhinə çıxmış,yunan,latın və fransız dillərinin qrammatikalarını yazmışdır.-
Rame məktəbinin nümayəndələrindən olan Jakov Madsen Aarusu Danimarka 
dilinin səs quruluşunun sistemli təsvirinə və həmin dilin dialektlərinin bəzi 
xüsusiyyətlərinə həsr edilmiş "Hərflər haqqında iki kitab" adlı əsərini 
yazmışdır.İngilis filoloqu C.Uollisin "İngilis dilinin qrammatikası" əsəri də bu 
dövrün məhsuludur.Bu dövrdə dilçilik nəzəriyyəsində də əhəmiyyətli dəyişiklər 
baş verir.Milli dilin mənşəyi,formalaşma,mənbəyini və səbəblərini tədqiq edən 
əsərlər İtaliya,afransa,İngiltərə və Rusiya da çap edilir.Belə əsərlərəJ.Menajın 
"Fransız dilinin mənbələri",və "Fransız dilinin etimoloji lüğəti" əsərlərini və 
Ferrarinin "İtalyan dilinin mənbələri" əsərlərini nümunə göstərmək olar. 
Əvvəllər lüğət-komentariyalar və lüğət kataloqlar tərtib edilirsə,XVII əsrin 
sonu XVIII əsrin əvvəllərində yeni tipli lüğətlər-normativ izahlı lüğətlət 
tərtib edilir.İlk akademikizahlı lüğət 1612-ci ildə nəşr edilmiş İtalyan dilinin 
"Kruska Akademiyasının lüğətidir" XVII əsrdə dilçilik nəzəriyyəsində 
kəskin dönüş yaranır.Bu dövrədək yazılan qrammatikalar ya fəlsəfi,ya da 
təsviri xarakterik daşıyırdısa,indi nəzəri qrammatikalar yaranmağa 
başlayır.İlk belə qrammatika 1660-cı ildə Fransada Paris yaxınlığındakı Por-
Royal qadın monastrında çap edilmişdir.Por-Royal qrammatikasına Duklo və 
Framan əlavələr etmişdir və Por-Royal qrammatikası bizə onların əlavəsi ilə 
çatmışdır.XVII-XVIII əsrin bir sıra görkəmli filosof və dilçiləri bu əsərdən 
öyrənmişdir. "Por-Royal qrammatikası" iki hissədən ibarətdir.Altı fəsildən 
ibarət olan birinci hissədə səslər və hərflər,vurğu və heca tədqiq edilir.İkinci 
hissə 24 fəsildən ibarətdir.23 fəsil morfologiya məsələlərinə,24-cü fəsil isə 
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sintaksisdən bəhs edir. "Por-Royal qrammatika"sında ilk dəfə olaraq budaq 
cümlələrin mövcud olduğu göstərilir.XVIII əsrdə Por-Royal qrammatikasına 
tənqidi münasibət bəsləyən əsərlərdə yazılıb.Belə əsərlərdən H.Bozenin 
1767-ci ildə nəşr edilmiş "Ümumi qrammatika" əsərini qeyd etmək olar. 
Boze öz qrammatikasını üç yerə bölür; 
1."Sözün ünsürləri" 
2. "Nitqin ünsürləri" 
3. "Sintaksisin ünsürləri" 
   Struktur dilçilik XX yüzillikdə - F.de. Sössürün 1916 – cı ildə nəşr edilmiş 
“Ümumi dilçilik kursu” adlı əsərindən sonra yaranmışdır. O, XX əsrdə 
təzahür edən dilçilik cərəyanları arasında ən geniş yayılmışdı.  
    Struktur dilçiliyin irəli sürdüyü yeni ideyalardan ən çox tənqid ediləni hələ 
Ferdinand de Sössürün söylədiyi “dilin xalis münasibətlər sistemi ” olması 
haqqındakı fikir və ” dilçilik elə bir formal nəzəriyyədir ki, bu nəzəriyyə 
mövcudluğu müşahidə edilən dil faktlarından bilavasitə hasil edilməyən 
obyektləri öyrənir” ideyasıdır. 
         Struktur dilçiliyin yaranmasının xarici faktorları arasında, heç şübhəsiz, 
XX əsrin elmi – texniki inqilabı əsas yer tutur. Hələ birinci dünya 
müharibəsi (1914-1918) dövründə başlanan texniki tərəqqi elmin inkişafına, 
elmin inkişafı isə texniki tərəqqiyə təkan verdi. Bəşəriyyət ikinci dünya 
müharibəsindən çıxanda elm, elmi – texniki inkişaf görünməmiş dərəcədə 
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Əsrin ikinci yarısında “ağıllı” 
maşınların – elektron – hesablayıcı maşınlar ə müxtəlif kibernetik cihazların 
kəşfi struktur dilçiliyin yaranması və təşəkkülü üçün mühüm stimullardan 
biri oldu. Texnikaların inkişafı, uğurları ikili effekt verdi: bir tərəfdən, 
dilçiliyin qarşısında yeni tələblər qoyan informasiya işi təzahür etdi, digər 
tərəfdən, o qədər də yaradıcılıq səyi tələb etməyən, lakin əmək tutumlu 
dilçilik işlərini mexanikləşdirmək  imkanı yarandı. Beləliklə, dilçilik 
elmimin qarşısında yeni perespektivlər açıldı. İndi maşınlar keçmişdə icrası 
mümkün olmayan böyük həcmli linqvistik işləri icra edir, məsələn, böyük 
həcmli mətnləri təhlil edir ki, bunu da dilçilər köhnə vasitələrlə edə bilməzdi 
və ya belə işin icrasına külli miqdarda yüksək ixtisaslı dilçi əməyi sərf 
edilərdi. Dilçilik elminin tarixində hələ araşdırılmamış çox məqamlar var. 
Belə tədqiq olunmamış məsələlər dilçiliyin xüsusilə, dilçiliyin “Struktur 
dilçilik cərəyanı ” adlanan sahəsinə aiddir. Buna baxmayaraq XX yüzilliyin 
60 cı illərində struktur dilçiliyin üç ən geniş yayılmış məktəbi – Praha 
funksional dilçilik məktəbi, Amerika deskriptiv dilçilik məktəbi və 
Danimarka qlossematika məktəbi haqqında müəyyən mənbələrdə tez-tez rast 
gəlinir. Struktur dilçiliyin digər məktəblərinin fransız funksional dilçiliyinin, 
London struktur dilçilik məktəbinin, Cenevrə və Tokio struktur dilçilik 
məktəbinin mövcud olması, barədə demək olar ki, xatırladılmırdı, yalnız 
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1964 – cü ildə nəşr olunmuş “Основные направления структурализма ” 
(Moskva, “Nauka”) adlı bir kitabda struktur dilçiliyin digər üç məktəbi Praha 
funksional dilciyi, Amerika deskriptiv dilçiliyi və Kopenhagen qlossematika 
ilə yanaşı, London struktur dilçilik məktəbi haqqinda da məlumat verilir.  
    Bu məqalə struktur dilçilik cərəyanının ingilis qolu, daha doğrusu, Y. 
Vaxekin “dilçilərin London qrupu”(The London group of linguistics) 
adlandırdığı struktur dilçilik məktəbi və onun görkəmli simaları haqqında 
bəhs edir.  
          Elmi ədəbiyyatda London dilçilik məktəbi adlanan London struktur 
dilçilik məktəbinin ideya təşkilatçısı və rəhbəri Con Rupert Förs (1890 -
1960)olmuşdur. Məktəbin linqivistik doktoriasının əsasında Försün 
linqivistik konsepsiyası durur. Förs elə tip dilçilərdən idi ki, onların fikirləri 
yazdıqları əsərlər vasitəsilə deyil, onlarla şəxsi ünsiyyət vasitəsilə 
başqalarına təsir edir. O, çox vaxt hələ püxtələşdirmədiyi çap olunmuş 
əsərlərində yayğın şəkildə ifadə etdiyi, o qədər də müfəssəl olmayan, 
işlənilib hazırlanmayan ideyalarnı başqaları ilə bölüşərdi. O, ideyalarını 
inkişaf etdirən, onun konsepsiyalarını dəqiləşdirən bütöv bir dilçilər nəslini 
öz ətrafında birləşdirmişdi. 
           C. R. Förs 1920- ci ildən 1928 – ci ilədək Hindistanda Lahor 
şəhərində ingilis dili müəllimi işləmişdir. 1928 –ci ildə İngiltərəyə qayidan 
Förs Daniel Counzun müdir olduğu London universitetinin fonetika 
şöbəsində lektor işləyir. Həmin dövrdə o, görkəmli antoropoq olan 
Bronislavv Malinovski ilə əməkdaşlıq edir. 1932- ci ildən Försün yaradıcılığı 
Şərqi və Afrikanın öyrənən Məktəb adlandırmışdırş O, 1941 ci ildə həmin 
məktəbin linqivistika və fonetika şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Förs 1944 – cü 
ildə Böyük Britaniyada ilk olan London universitetinin ümumi dilçilik 
kafedrasınıı təşkil etmiş və 1956 – cı ilədək həmin kafedraya müdirlik 
etmişdir. Müharibədən sonrakı illərdə o, elmi – tədqiqat işləri ilə məşğul 
olur, Misirdə, Pakistanda və Amerikada mühazirələr oxuyur. O, 1960 – cı 
ildə ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Onun ömrünün bütün son illərinin 
həsr etdiyi “Dilçiliyin prinsipləri” adlı əsəri yarımçıq qalmışdır. Əslində 
Försün nəzəriyyəsinin əsas müddüaları, implisit şəklində olsada, onun hələ 
1930 – cu ildə Londonda nəşr etdirdiyi “ Speech” (Nitq) adlı əsərində ifadə 
olunmuşdur. Buna görə də Försün dilçilik konsepsiyasının XX əsrin 30 – cu 
illərindən formalaşmağa başladığını demək olar  
          London struktur dilçilik məktəbi haqqında informasiya yoxluğu 
struktur dilçilik və ümumiyyətlə dilçilik elmi üçün qüsurdur, dilçilik elminin 
müasir inkişafı üçün nöqsandır, struktur dilçilik cərəyanının təşəkküllü 
yollarını araşdırmaqda çətinliyə, naqisliyə səbəb olur. Bu naqisliyi, boşluğu, 
hər şeydən əvvəl, onunla izah etmək olar ki, London Struktur dilçilik 
məktəbi nümayəndələrinin böyük əksəriyyətinin əsərləri, qeyri – hind - 
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Avropa dillərinin və az məlum olan dillərin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 
Lakin Struktur dilçilik məktəbinin nəzəriyyə müdallarının geniş ictimaiyyətə 
məlum olmasının ən böyük səbəbini C.R. Försün özündə, habelə onun 
ardıclıları V. Allen, R. Robins, C. Karnohan, S. Spring, V. Haas, M. Halidey 
və başqalarınıda axtarmaq lazımdır. Förs və onun məktəbinin nəzəri 
müddəaları XX yüzilliyin 50 – 60 – cı illərinə qədər yalnız ayri – ayri, hətta 
çox vaxt implisit şəkildə ifadə olunmuş monoqrafiya və ya rəhbərlik şəklində 
tərtib olunmamış formada mövcud idi. 1957 – ci ildə iki kitab nəşr 
olunmuşdu.Försün və onun ardıcıllarının fəaliyyət göstərdiyi illərdə 
Londonda iki dilçilik məktəbi fəaliyyət göstərirdi. London dilçilik məktəbi 
və İngilis fonetika məktəbi. London fonetika məktəbinin vaxtilə məşhur 
ingilis dilçisi H. Suit təşkil etmişdi və London dilçilik məktəbi fəaliyyət 
göstərdiyi illərdə həmin məktəbə D. Counz rəhbərlik edirdi; London dilçilik 
məktəbini isə C.R.Förs və onun ardıclıları təşkil etmişdi. Şübhə yoxdur ki, 
ingilis fonetika məktəbi ilə və London dilçilik məktəbi arasında dərin 
əlaqələr mövcud olmuşdur və ənənələrin varisliyi də göz qabağındadır. 
Məsələn, alman dilçiliyindən fərqli olaraq, hər iki dilçilik məktəbi canlı 
dillərin fonemlərini öyrənirdi.    Maykl Aleksandr Körkvud Hallidey (tez-
tez M. A. K. Halliday; 1925 13 aprel il təvəllüdlü) beynəlxalq nüfuzlu 
sistemli funksional dilçilik model inkişaf etdirən İngiltərəli bir dilçi . Onun 
qrammatik təsviri sistem funksional qrammatika (SFG) adı ilə işlənir 
Halliday dili işarə sisteminin əlaməti deyil semiotik sistem kimi təsvir edir. 
Halliday üçün dil bir "məna potensial" dir; uzadılma vastəsilə, o, "insanları 
dili necə mübadilə etməsini öyrənilməsi kimi dilçiliyi müəyyən edir. 
Halliday özünü bir generalist təsvir edərkən dili hər mümkün tərəfdən təhlil 
etdiyini nəzərdə tutmuşdur Halliday  bakalavr dərəcəsini Çin dili və 
ədəbiyyatı üzrə London universitetində və sonra linqivistika üzrə aspirantıq 
işini Pekin Universitetində davam etdirmiş və daha sonra 1955 – ci ildə 
Kembric Universitetində, dilçilik üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini aldı. 
     Henri Svit (1845- 1912). İngilis filoloqu, fonetisti və qramattisti 
olmuşdur və London dilçilik məktəinin formalaşmağında böyük əməyi 
olmuşdur. O əsasən German dilləri vvə əsasəndə qədim ingilis dili üzərində 
ixtisaslaşmışdır. Ayrıca Svit dillərin tədrisində fonetika ə qrammatika 
məsələlərinə dair geniş yazılar dərc etdirmişdir.Onun fikir və ideyalarının 
əksəriyyəti öz təsirini hələdə saxlayır və dərc olunur və kollec və 
uniersitetlərdə istifadə olunan dərsliklırdə istifadəolunur. Daniel Cons 
(1881- 1967). Britaniyalı fonetist. O, 1907 – ci ildən beynəlxalq fonetika 
əlifbasını təkminləşməsinə cəlb olunur və kardinal saitlər sistemini 
araşdırmada davam edir və 1917 – ci ildə ingilis dilinin tələffüz lüğətini 
işləyib hazırlayır. Daniel Cons Svitin fonetika ilə bağlı işini qəbul edir və 
onu genişləndirir. Onun işləri fonetika elminin inkişafına cox böyük təsiri 
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olmuşdur, və onun “İngilis dilinin fonetikasının təsviri” (1914) və “İngilis 
dilinin tələfüzü lüğəti” adlı kitabları bütün dünyada geniş istifadə olunur.   
Canlı dilləri öyrənmək, araşdırmaq, tələbindən çıxış edərək, bu tələbi həyata 
keçirərək London struktur dilçilik məktəbinin nümayəndələri ən müxtəlif 
dillərin, o cümlədən nadir, indiyədək araşdırılmamış dillırin materiallarını 
toplayırlar. Amerika deskriptiv məktəbinin nümayəndələri kimi, London 
struktur dilçiləri də indiyədk öyrənilməmiş dilləri araşdıraraq yunan – latın 
dilçiliyi ənənələrini bu dilləri tədqiqinə yaramadığını ğörürdülər və rast 
gəldikləri yeni tipli dil hadisəslərini araşdırmaq, izah etmək üçün yeni 
dilçilik metodları axtarmağa, tətbiq etməyə məcbur olurdular. London 
struktur dilçilik məktəbinin nümayəndələri dilin ele bir təsvirini nəzərdə 
tuturdular ki, bu təhlildə dilin spesifikası ciddi nəzərə alınsın və universal 
qrammatikanın heç bir kateqoriyası dilə süni surətdə qəbul etdirilməsin. 
Göründüyü kimi, dilin ümumi nəzriyyəsini yaratmaq məqsədini qarşıya 
qoyan London struktur dilçilik məktəbi bu məsələdə Kopenhagen 
qlossematika məktəbinə yaxınlaşır.  Lakin onlar dilin universal qrammatikası 
yaratmaq ideyasını rədd edirlər. Onlar həm dilin umumi nəzariyyəsini dil 
təhlilinin konkret metodiklaraı ilə əvəz edilməsinə, həm də “universal” dil 
nəzəzriyyəsi yaradılması təsəvvürunə qarşı çıxırdılar. Əsərlərinin birirdə (A 
synopsis of linguistics theory, p 21) C.R.Förs yazırdı ki, o, umumlinqvistik 
nəzəriyyə işləyib hazırlamışdır. London dilçilik məktəbinin nümayəndədlri 
qlossematiklərdən daha bir məsələdə fərqlənirlər: ingilis strukturalistləri 
dilçiliyin riyziləşdirilməsi və cəbrləşdirilməsi əlehinədirlər. Förs L. 
Yelmslevin nəzəriyyəsindəki əla səviyyəsli umumiləşdirici səciyyəyə 
(excellent in that general quality) yüksək qiymət verərək göstərir ki, praktik 
munasibətdə bu nəzəriyyə hələ özünü doğrultmamışdır: dat dili də daxil 
olmaqla hələ heç bir dilin qlossematik təhlili mövcud deyildir (Application 
of general linguistics, p 2) Försün fikrincə, bu onun nəticəsidir ki, 
qlossematiklər dil faktlarına aksiomlar, postulatlsr və fəlsəfi – rizayizi 
səciyyəli ümumi nəzıriyyələr mövqeyindən yanaşırlar (Structural linguistics, 
p 97). 
 

Tamilla Gafarova 
The prominent members of the London School of linguistics 

Sammary 
 

     This research looks at the work and the respectable members of the 
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research is to identify the work of the researchers of the London School of 
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School of Linguistics, Prague Functional School of Linguistics, etc.  
 

Ədəbiyyat  
 

1. Əbülfəz Rəcəbli “London struktur dilçilik məktəbi” 
Bakı – 2016 
2. Əbülfəz Rəcəbli . “ Struktur dilçilik” 
Bakı – 2005 
3. Əbülfəz Rəcəbli “Deskriptiv dilçilikdə fonologiya və qrammatika 
problemləri 
Bakı – 2016 
4. Fəxrəddin Veysəlli” “Struktur Dilçiliyin Əsasları” 
Bakı – Mütərcim 2008 
5. Fəxrəddin Veysəlli “Dilçilik Ensiklopediyası” 
Bakı – Mütərcim - 2006 

Тамилла Гафарова 
Видные члены Лондонской школы лингвистики 

Резюме 
 

     Данная статья исследует работы Лондонской школы лингвистки и 
уважаемых представителей этой школы.  
Статья включает в себя исследования о том, как возникла и 
прогрессировала Лондонская школа лингвистики в средине 20 века, 
цель этой статьи заключается в том чтобы ознакомить Азербайджанского 
читателя информацией о Лондонская школы лингвистики. Кроме того, 
цель работы направлена на изыскание процесса исследования Лондонская 
школы лингвистики. Статья также тесно связана с взаимно отношением 
между  

Лондонской школой лингвистики и другими лингвистическими 
школами, такими как Американская Дескриптивная Школа Лингвистики, 
Пражская Функциональная Школа Лингвистики, и т.д.  

 
Rəyçi:             Əbülfəz Rəcəbli 
               filologiya elmlər namizədi, professor 

 
 
 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 292

ГЮЛЬШАН АЛИЕВА  
Азербайджанская Госсударственный Университет Нефти и 

Промышленности 
Педагог кафедры «Иностранных языков-1» 

gulshanaliyeva10@yahoo.com 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНОВ 
 

Açar sözlər: terminologiya, dil, texniki, söz, semantika, termin, xüsusi 
leksika. 
Ключевые слова: терминология, язык, семантика; термин; 
специальная лексика, технический, слово 
Key words: terminology, language, semantic, technical, word. 

 
Терминоведение как наука о терминах состоит из двух разделов: 

теоретическое (анализ терминов и терминосистем, закономерностей их 
создания и функционирования) и прикладное (решение ряда прикладных 
задач с применением определенного арсенала методов работы над 
терминами и их совокупностями). Практическим результатом решения 
различных терминоведческих задач являются словари и сборники 
терминов, терминологические стандарты, базы данных и картотеки по 
терминологии и т.д. Одним из наиболее значимых для нашего исследо-
вания положений теоретического терминоведения является концепция о 
неразрывной взаимосвязи между термином как единицей лексической 
подсистемы языка и научной картиной мира как ментальным конструк-
том, отражающим познавательную деятельность человека. Современный 
английский язык и, в частности, его лексический состав, находятся в 
процессе постоянного изменения и обновления в условиях быстро 
протекающего научно-технического прогресса. Организация научного 
знания, его систематизация, описание и трансляция происходят именно 
при посредстве терминологии. Данный факт создает условия для 
сохранения современных научных знаний и концепций, а также интегри-
рования и накопления новых знаний на базе уже существующих. Помимо 
того, что терминология представляет собой определенную совокупность 
терминов, она также составляет часть специальной лексики. Последняя 
выходит за пределы собственно терминологии в смежные с ней сферы 
словарного состава языка и включает профессионализмы, специальный 
сленг и другие, более мелкие, подсистемы. При этом общие 
закономерности формирования и развития специальной лексики в 
значительной степени характерны и для терминологии. Не секрет, что 
специальная лексика функционирует в определенных лингвистических 
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и экстралингвистических контекстах, коррелирующих со специаль-
ными сферами человеческой деятельности. Термины представляют 
собой выработки и формулирования теорий и концепций, описывающих 
строго специализированные и регламентированные области знаний и 
деятельности, наряду с номенклатурными элементами, терминами-
эпонимами, символами, математическими формулами, символами химичес-
ких элементов, структурными элементами искусственных языков 
программирования и т.д. Все возрастающий интерес к терминологической 
лексике может быть объяснен «пристальным вниманием специалистов к 
вопросам теории познания и его отражению в научном языке» . Терми-
нологический пласт языка является средством отражения и выражения 
социально-организованной действительности, в частности, науки, техники, 
искусства, политики и т.д. Таким образом, терминология представляет 
собой часть лексической системы языка, границы которой обусловлены 
определенной социальной организацией действительности и принципами 
дифференциации специализированных видов деятельности. Таким 
образом, структурно-семантическое изучение терминологических единиц, 
по нашему мнению, является актуальным для понимания сущности 
когнитивно-дискурсивных механизмов представителей различных сфер 
профессиональной деятельности, а также профессиональной коммуника-
ции в целом. Говоря о семантической структуре термина, следует 
отметить, что она неоднородна и делима на определенное число 
компонентов – ядро, периферию и вспомогательную область семантики.  

Под ядерной областью понимается семантическое ядро термина, т.е. 
та часть семантического пространства терминологической единицы, 
которая содержит основной функциональный признак, учитывающийся в 
процессе терминологической номинации. Семантическое ядро термина 
принимает на себя основную понятийную нагрузку. В периферийной 
области содержится дополнительная семантическая информация. Кроме 
того, в структуре любого термина можно выделить вспомогательную 
область, элементы которой несут в себе не лексическое, а только 
грамматическое значение. Данная область направляет и организует 
понятийную информацию и представлена обычно предлогами и иными 
служебными словами и терминоэлементами . Таким образом, говоря о 
классификации по семантическому признаку, все термины можно 
разделить на: - одноядерные; - одноядерные с периферией; - одноядерные 
с периферией и добавочной областью; - двуядерные.  

Следует подчеркнуть, что при переводе терминологической единицы с 
одного языка на другой для обеспечения переводческой эквивалентности 
должна сохраняться исходная корреляция ядерной и периферийной областей 
как несущих на себе основную смысловую нагрузку. Достаточно хорошо 
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изучены отличия терминологии от общеупотребительной лексики , 
однако в рамках специальной лексики наличествуют не только 
термины. Ведь далеко не каждое специальное слово является термином, и 
не всякую совокупность специальных слов можно назвать терминологией. 
Примером подобной специальной лексики, не относящейся к разряду 
терминологической, могут послужить профессионализмы , которые не 
являются общепринятыми средствами обозначения какого-либо 
конкретного научного понятия . Как будет показано далее, функция 
профессионализмов отличается от функции, выполняемой терминами. Не 
секрет, что профессиональная деятельность играет очень важную роль в 
жизни человека и поэтому занимает достойное место в речевой 
деятельности людей. Это обусловлено тем, что существует необходимость 
передавать профессиональные знания и опыт, накопленные за время 
существования конкретной сферы материального производства (в нашем 
случае – цементного производства) другим ее представителям в рамках 
письменной и устной речи, а также обсуждать различные 
профессиональные проблемы. По мнению Н. В. Терских, профессиональ-
ная коммуникация представляет собой такую разновидность общения, 
которая характеризуется общностью специальных знаний и восприятия 
участников коммуникации (коммуникантов), стереотипностью ситуаций 
общения, а также наличием особых надситуативных целей . 
Профессиональная коммуникация, в отличие от, например, общественно-
бытовой, включена в контекст специализированной профессиональной 
деятельности, что и определяет ее особые характеристики. В данной 
статье мы ставим целью проанализировать профессиональную лексику, 
используемую в речи специалистов для обозначения профессиональных 
предметов, процессов и явлений. Помимо терминов и профессионализмов, 
к специальной лексике мы также относим профессиональный жаргон .  Как 
уже было сказано выше, термины – это слова или словосочетания, точно 
называющие специальные понятия какой-либо сферы производства, науки, 
искусства. Они составляют ядро специальной (отраслевой) лексики и 
передают основную часть научных понятий данной сферы деятельности . 
Термин представляет собой «всегда результат и орудие профессионального 
мышления и специально профессионального общения» . При этом термины 
обозначают наиболее значимые ментальные репрезентации объектов и 
процессов профессиональной деятельности, вербализуют логическую 
модель определенной системы знания и выступают в качестве 
когнитивных ориентиров в рамках таких систем . Традиционно в составе 
терминологической лексики выделяют, по крайней мере, два слоя – 
общенаучные термины, принадлежащие научному стилю речи в целом, 
использующиеся в различных областях знаний: experiment – 
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эксперимент, findings – результаты исследования, scholar – ученый, 
scientist – ученый, study – исследование, method – метод, researcher – 
исследователь и т.д., и специальные термины, функционирующие в 
определенной сфере человеческой деятельности. В связи с 
принадлежностью к различным наукам одновременно, общенаучные 
термины имеют наибольшую частотность использования. В целом, 
общенаучные термины репрезентируют общий понятийный фонд 
различных наук, посредством которого они объединяются в единую 
научную парадигму. Специальные термины принадлежат определенным 
научным дисциплинам, отраслям производства и техники. К специальным 
терминам мы относим и рассматриваемые в настоящей публикации 
терминологические единицы сферы нефтегазовой индустрии ; derrick- 
буpовая вышка, kelly-ведущая буровая штанга, concrete – бетон, asphalt – 
асфальт, natural cement – естественный цемент. В целом, в рамках частных 
терминологических систем концентрируется основной объем знаний 
каждой науки. Успешность профессиональной деятельности напрямую 
зависит от уровня владения соответствующей терминологической 
лексикой, ориентирования в терминологической системе, так как термин 
представляет собой инструмент профессиональной деятельности, а в 
рамках терминологии точно описаны теория и методология определенной 
профессии. Говоря об отличиях терминов и профессионализмов, следует 
отметить, что термин представляет собой официальное, общепринятое в 
данной науке наименование какого-либо понятия, зафиксированное в 
словаре, в то время как профессионализм – это полуофициальное слово, 
распространенное среди людей какойлибо профессии, не являющееся 
традиционным средством вербализации определенного фрагмента научной 
картины мира. Все профессионализмы несут в себе определенный 
коннотативный элемент и не могут отождествляться с терминами , так как 
они относятся к профессиональному просторечию как ненормативной 
форме существования языковых средств . Профессионализмы, в отличие 
от терминов, употребляются представителями той или иной профессии 
преимущественно в разговорной речи, они представляют собой своего 
рода «полуофициальные» синонимы специальных наименований. Говоря 
о стилистической функции, выполняемой профессионализмами, следует 
отметить, что в профессиональной среде, где они используются по 
своему назначению, данные лексические единицы не выполняют 
определенной стилистической функции. Однако при употреблении в 
различных речевых стилях профессионализм приобретает определенные 
стилистические функции: он либо употребляется как образное 
выражение с выделением одной из характеристик или признаков 
описываемого предмета, процесса или явления, либо служит средством 
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речевой характеристики. Говоря в целом, профессиональная деятель-
ность характеризуется целенаправленным характером, резу-
льтативностью и общественной значимостью, непосредственной связью с 
ее источником и профессиональным деятелем. В рамках профес-
сиональной коммуникации можно выделить формальное (статусное, 
статусно-ролевое) и неформальное (межличностное) общение между 
коммуникантами . В рамках первого типа отношений профессионально-
значимая информация представлена нейтральными, объективированными 
единицами, стремящимися к однозначности содержания, т.е. главным 
образом терминами. Во втором типе отношений – неформальных – 
имеется множество форм репрезентации профессионального знания. 
Существует также особая разновидность неофициальных отношений – 
узкокорпоративные, грубосниженные – фамильярные, возникающие в 
профессиональных коллективах, где взаимодействие коммуникантов 
сопряжено с выполнением напряженного, тяжелого труда, например, 
летчиков, строителей, шахтеров, спортсменов, железнодорожников, 
портовых грузчиков, медиков, моряков, продавцов, водителей грузовиков, 
автобусов и такси, компьютерщиков и т.д. В профессионализме присут-
ствует ярко выраженный разговорный оттенок, выражаемый посредством 
метафоры, в основе которой лежит определенный мотивирующий признак 
. В рамках профессионализма как языковой единицы происходит 
обобщение новых знаний (внешнего вида, материальнотехнических 
характеристик и т.д.) на основе легко реконструируемых ассоциаций с 
обыденными предметами, зачастую с применением экономии языковых 
средств. В целом, профессионализмы характеризуются большей 
дифференциацией в обозначении орудий и средств производства, в 
названии конкретных предметов, процессов, явлений, действий, лиц и 
т.д. Кроме того, профессионализм часто является результатом 
творческого переосмысления, «освоения» узкоспециального явления. 
Подобные профессионализмы легко замещают термины (зачастую 
затем переходя в состав терминологии), а также делают специальную 
речь более живой, в некоторой степени более простой для понимания. 
Некоторые ученые отождествляют профессионализмы с жаргонной 
лексикой отдельных профессий, однако это представляется неверным . 
Профессиональный жаргон – это исторически сложившиеся и генетически 
неоднородные, относительно устойчивые субстандартные формы 
специального лексического просторечия, охватывающие социально-
стилистически маркированную лексику, обозначающую употребительные 
в сферах специальной профессиональной коммуникации специальные 
предметы, явления, процессы и признаки, отличающуюся от литера-
турного стандарта и от других форм лексического просторечия 
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своеобразной этико-стилистической сниженностью . Люди, упот-
ребляющие жаргон, в большинстве своем объединены в социально-
структурированные группы по профессиональному признаку, поэтому 
можно справедливо говорить именно о профессиональном жаргоне.  

Благодаря своей внутренней форме жаргоны становятся средством 
создания экспрессивности, они обладают значительной метафорической 
образностью. Кроме того, термин обозначает явление относительно 
объективной научной картины мира, тогда как профессионализм и 
профессиональный жаргонизм вербализуют явление обыденной картины 
мира, повседневной действительности .Таким образом, на основании 
изложенных выше соображений можно прийти к выводу о том, что 
каждый вид специальной лексики (термины, профессионализмы, профес-
сиональные жаргонизмы) имеет свои особенности, которые позволяют 
указанным лексемам в совокупности осуществлять хранение, обработку и 
передачу профессионального знания, они приспособлены для выражения 
определенных объемов информации в рамках профессиональной 
коммуникации.  
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Gülşən Əliyeva 

Terminlərinin semantik strukturu 
Xülasə 

 
Bu məqalə terminlərinin semantik strukturundan bəhs edir. Ter-

minlogiyanı araşdırarkən əsas məqsəd peşəyə aid olan predmetlərin, proses-
lərin, hadisələrin, əsasən də termin, professionalizm və peşəyə dair 
jarqonlarını müəyyən edib mütəxəssislərin nitqinin peşə leksikasını analiz 
etməkdir. Jarqonlar formalaşmanın ifadə olunması üsulları olmuşdur, onların 
əhəmiyyətlimetaforik görüntüləri mövcuddur. Onların funksiyaları peşəkar 
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ünsiyyəti səmərələşdirmək və onları qənaətçil etməkdir. Bu onları uzun 
uzadı standart leksik ekvivalentlərin əvəzləməsi edən peşəkar terminlərin 
geniş semantik strukturuna görə əmələ gəlmişdir. Hər bir növdə xüsusi 
leksik məna vurğulanmışdır, ümumi daxilolmaya, dərk etməyə, müvafiq 
informasiyanın ötürülməsinə imkan verən öz əlamətləri var,peşakar biliyə 
malik olmaqla professional ünsiyyətdə istifadə olunur. Struktur və semantik 
terminlojı vahidlərini öyrənməklə, yalnız müxtəlif peşəkar fəaliyyətlər üçün 
deyil həmçinin peşəkar ünsiyyət üçün onların proseslərini, funksiyalarını 
başa düşməkdə aktualdir. Bu baxımdan bu məqalə lingvistika sahəsində elmi 
tədqiqat axtarışlarında məqsədə uyğundur.  

 
Gulshan Aliyeva 

Semantic Structure of Terms. 
Sammary 

 
    This article deals with semantic structure of terms and special lexics. 

The main goal researching the terminology is to analize professional lexis 
used in specialists’ speech for defining professional subjects, processes and 
phenomena, but namely: terms, professionalalisms and professional slangs. 
The slangs become the ways of expressing formation, they have significant 
metaphorical imageries. Their function is to rationalize professional 
communication and make it economical. This is achieved due to a broad 
semantic structure of professional terms which makes them economical 
substitutes for lengthy standard vocabulary equivalents. Each type of special 
lexis is highlighted has its own features which allow in common to input, to 
realize, to transfer the appropriate information, consisting of professional 
knowledge, involved in professional communication. Learning the structure 
and semantics of terminological units is actual for understanding their 
processes, functions not only for different professional activities, but also for 
professional communication . In this regard this article can be appropriately 
used for scientific researches in the sphere of linguistics. 
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Dilin lüğət tərkibi cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq həmişə 
hərəkətdə, fəaliyyətdədir. İctimai mühitdə baş verən proseslər dilin lüğət 
tərkibində də öz əksini tapır. Cəmiyyət həyatındakı hər bir inkişaf və təkamül 
dilin leksikasında üzə çıxır. Prof. H.Həsənov yazır ki,  «...tərəqqi dildə yeni 
sözlərin yaranmasına səbəb olduğu kimi, köhnəlmiş məfhumları ifadə edən 
sözlərin işlənmə dairəsinin daralaması və dildən tamamilə çıxmağı ilə də 
nəticələnir. Bu, daimi və fasiləsiz prosesdir. Bu və ya digər sözün nə vaxt və 
necə köhnələcəyi barədə qabaqcadan fikir söyləmək, onun qarşısını almaq, sədd 
qoymaq qeyri – mümkündür. Söz dildə uzun müddət fəal şəkildə fəaliyyət 
göstərir, yaşayır, müəyyən səbəblərlə əlaqədar olaraq tədricən köhnəlir. Hər bir 
sözün taleyi onun ifadə etdiyi məna, məfhum, əşya və xidmət etdiyi xalqın 
düşüncəsi və inkişafı ilə bağlıdır. Sözün köhnəlməsinə təsadüflük nəticəsi kimi 
yox, obeyktiv qanunauyğunluq kimi baxmaq lazımdır. Sözün köhnəliyi, dilin 
müasir vəziyyəti, hal – hazırda aktiv işlədilməsi ilə müəyyənləşir» (5, s. 152). 

Arxaik sözlər bədii üslub üçün əlverişli leksik materiallardandır. Onların 
üslubi mənaları kontekst fonunda reallaşır. Bədii əsərin məzmununa uyğun 
olaraq köhnəlmiş leksika obrazları, hadisələri tipikləşdirmə vasitəsi kimi çıxış 
edir, personajların nitqini fərdiləşdirir. Söz ustalarımız həmişə köhnəlmiş 
sözlərin üslubi keyfiyyətlərindən düzgün və yaradıcı şəkildə faydalanmışlar. 
Y.V.Çəmənzəminlinin «Qan içində» romanının nümunəsində görürük ki, fəal 
işləklikdən düşmüş sözlər, yəni arxaik leksik vahidlər də fəallaşmış, üslubi 
tələblərdən asılı olaraq geniş şəkildə istifadəyə cəlb olunmuşdur. Müxtəlif 
anlayışları,hadisələri, obrazların fikir və hiss- həyəcanlarının daha ifadəli, daha 
mənalı formada təsviri üçün romanda passiv leksikaya müraciət edilir, 
köhnəlmiş sözlər bədii ifadə vasitəsilə çevrilərək üslubi əhəmiyyət daşıyırlar.  

Tarixilik çaları yaratmaq arxaizmlərin əsas üslubi vəzifələrindən biridir. 
Onlar təsvir edilən dövrün tarixi xüsusiyyətlərini real və inandırıcı əks etdirmək 
üçün bədii mətnə daxil edilir, tarixi kaloritin qabarıq verilməsində mühüm rol 
oynayırlar. 
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Romanın dili üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, mühiti və tarixi 
şəraiti arxaik sözlər canlı, dəqiq və real formada əks etdirirlər. Titul, peşə, 
inzibati – idarə, vəzifə bildirən köhnəlmiş sözlər də tarixi dövrü bütün reallığı ilə 
ifadə edir. Məsələn: Ətrafdakı yığın – yığın hücrələrə saray əhli toplanarmış. 
Divanxana ən dəhşətli bir mənzərədir (bax: 2; saray, divanxana). 

Arxaik leksikaya epik əsərin mövzusuna, ideyasına və obrazların 
səciyyəsinə uyğun olaraq tez – tez və ya ara-sıra müraciət olunur. Həmin sözlər 
təsvir olunan taixi şəraitin ahənginə uyğunlaşdırılır. Məsələn: Məmməd bəy 
nizəsini ona tuşladı. Ağ çuxası vəznəlidir (nizə, çuxa). 

Arxaik sözlər həm də güclü ekspressivlik yaratma vasitəsidir. Bədii 
əsərdə onların müxtəlif üslubi məqamları və rəngləri vardır. Köhnəlmiş sözlərdə 
satira və yumor çalarları bəzən güclü olduğundan müəllifin obrazlara, yaxud 
personajların bir – birinə istehzalı, kinayəli münasibətləri də belə leksik 
vahidlərlə ifadə edir. Məsələn, o da sənin kimi nökər olub, yad ocağı qalamadı 
ki (nökər). 

Köhnə məişət tərzi, bəzi adət – ənənələr, dini – mövhumi anlayışlar köh-
nəlmiş sözlərin köməyi ilə daha münasib ifadə vasitəsi kimi çıxış edirlər. 
Məsələn: bu gün nə şaxsey var, na də vaxsey. Nə zəncir vuran var, nə də baş 
yaran. Kiçik bəyim qara çarşafını örtdü. 

Arxaik sözləri bədii kontekstə daxil etməyin özünəməxsus 
qanunauyğunluqları mövcuddur. Onları necə gəldi işlətməklə heç bir üslubi 
məqsədi yerinə yetirmək olmaz. Köhnəlmiş sözlərin bədii dildə işlədilməsinin 
özünəməxsus qaydaları, bədii dilin funksiyasına tabe olan öz normaları vardır. 
Söz ustaları məhz həmin norma və qaydalar daxilində nümunəvi estetik təsir 
yarada bilirlər. Y.V.Çəmənzəminlinin «Qan içində» romanında köhnəlmiş 
sözlərin təhlili göstərir ki, əvvəllər yazılı ədəbi dildə əsasən klassik üslubda 
işlənmiş əcnəbi arxaik sözlər daxil olduğu sinonim cərgənin digər sözləri ilə 
yanaşı işlədilir. Arxaik leksikanın bu cür işlənmə üsulunun səmərəli cəhəti 
ondadır ki, həmin sözün leksik – semantik mənası sinonimik cərgə fonunda 
daha aydın və tutumlu olur. Məsələn: ləşkər, ordu. 

Deməli, dilin lüğət tərkibinin bütün qatları həm də üslubi kategoriya kimi 
olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Onun hər bir qatı özünəməxsus bədiilik, 
ahəngdarlıq səciyyəsi daşıyır, estetik və üslubi keyfiyyət kimi üzə çıxır. 
Köhnəlmiş sözlər də bədii üslubda müəyyən norma daxilində işləklik qazanır. 
Xüsusilə epik əsərlərin dilində arxaik leksika işlənmə tezliyi ilə fərqlənir. 
Arxaizmlər xalq dilinin daxili potensial imkanlarını, emosional ekspressiv 
xüsusiyyətlərini də aydın nümayiş etdirir.  

«Qan içində» romanında işlənmiş leksik arxaizmlərə aşağıdakı sözləri 
misal göstərmək olar: 

Malcəhət – xana çatan vergi; məhsulun onda biri. Bir gün əvvəl 
Xanməmməd kəndlərin birindən malcəhət yığıb qayıdarkən Səfərə rast gəlir. 
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Kəllayı – otaq. İkisi də qalxıb Kəllayının yuxarı başındakı bayram 
süfrəsinin qırağında, döşəkcə üstündə əyləşdilər. 

Yesir – fonetik arxaizmdir; «əsir» deməkdir. Seyida, cəddinə yesir olum. 
Pənabat – Şuşada orta əsrlərdə Pənah xanın kəsdirdiyi pul. Sözün əsli 

pənahabaddır Başqa bir gənc altındakı kəhəri yel kimi uçurur, sanki çadırlardan 
ilham alaraq, havaya bir pənabat atıb, onu güllə ilə vurur. 

Saray – xanın iqamətgahı. Xan qızı bütün günü saraydan məscidə gedən 
küçəni seyr edir. 

Külafirəngi – sarayın yuxarı mərtəbəsində hündür, kiçik otaq. O,sarayın 
külafirəngisinə çəkilir. 

Yağı– düşmən. Yusif əminin bizə yağı olduğunu bilirdik. 
Şərbaf – əl ilə parça toxuyan və boyayan. Şərbaf Kazımın qızıyam. 
Sərkar – təsərrüfata baxan məmur. Bir gün biçin vaxtı xanın sərkarı 

kəndliləri topladı. 
İrmək – çatmaq. Vaqif cecim pərdənin dalında durub, irilməz səmada işvə 

və nazla dolaşan bir məlakəyə baxırmış kimi onu seyr edirdi. 
Yəğma – talan, qarət. O biri gün isə İran və dövləti–Osmaniyyə torpaqları 

yəğma olunacaq. 
Bağbaşı – bağ vergisi. Bunların hamısı bağbaşı olaraq kəndlərdən 

göndərilmişdi. 
Eşikağası – vəzifə adı. Eşikağası yenə vəziyyətini dəyişməyərək: «Nə 

təhər şeydirlər?» - dedi. 
Yüzbaşı – hərbi vəzifə adı. Yüzbaşı ondan ilin bu vaxtında bağbaşı 

istəyirmiş. 
Yarlıq – hökm, fərman. Get, - dedi- qazıdan yarlıq gətir. 
Arxalıq, çuxa – kişi üst geyimləri. Eşikağası əllərini yerə dəstək verib 

qalxdı, arxalığını, çuxasını düzəltdi. 
  Məlumdur ki, dilin lüğət tərkibində daim dəyişmə, artma və zənginləşmə 

prosesi gedir. Lüğət tərkibinə daxil olan sözlərdən o dildə danışanların hamısı 
eyni dərəcədə istifadə etmir. Bu da təbiidir, çünki dilin leksik tərkibini təşkil 
edən hər bir leksik vahidin özünəməxsus və üslubi vəzifələri vardır. Ona görə də 
bir qrup sözlər dilin bütün üslublarında işlənmir, digər qrup sözlər isə müəyyən 
üslubi məqsəd üçün yalnız bir üslubda işlənir. Bu mənada dilin lüğət 
tərkibindəki sözlər işləkliyinə görə müxtəlif qruplara ayrılır ki, bunların da 
içərisində dialekt və şivə sözləri xüsusi yer tutur. 

Dialektzmlərin üslubi imkanları, onların bədii əsərlərdəki mövqeyi ilə 
bağlı Azərbaycan dilçiliyində bir sıra maraqlı araşdırmalar aparılmış, qiymətli 
fikirlər söylənmişdir. Məlumdur ki, «dialekt leksikası» ədəbi dil normalarından 
kənarda duran müəyyən ərazidəki əhalinin yerli dilinə məxsus olan danışıq – 
məişət sözləridir. Dialektizmlərin tərifi, təzahür səviyyələri barədə söylədikləri 
fikirlərində yekdil mövqedə dayanan alimlərimiz bu sözlərin istər ədəbi dili 
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təşkil edən funksional üslublarda, istərsə də bədii üslubun öz daxilində işlənmə 
məqamları haqqında müxtəlif fikirlər söyləmişlər. T.Əfəndiyevanın fikrincə, 
müasir dildə dialektizmlərin işləndiyi yeganə üslub bədii üslubdur (4, s. 130). 
Bu mənada T.Əfəndiyevanın fikri Ə.Dəmirçizadənin fikri ilə üst – üstə düşür: 
«…belə ifadələrin (dialektizmlərin) əsas tətbiq sahəsi bədii üslubdur» (3, s. 92). 

Ədəbi dil ilə dialektlər arasında əlaqə, əsasən bədii üslublar, bədii 
ədəbiyyat vasitəsilə yaranır. Dialekt sözlərin yazılı dilə gətirilməsi üçün bədii 
ədəbiyyat ən yaxşı vasitədir. Ədəbi dilə dialektlərin təsiri onun bütün inkişaf 
mərhələlərində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şivələrin bədii dilə təsiri prosesi 
indi də davam edir, məhəlli dil xüsusiyyətlərindən obrazların dilini 
fərdiləşdirmək üçün indi də istifadə olunur. 

Ədəbi dil sözü ilə dialekt sözlərinin bədii ədəbiyyatda funksiyası eyni 
deyildir. Məhz buna görə də bədii ədəbiyyatdan ədəbi dil və dialekt sözlərini 
seçmək, fərqləndirmək və ayrılıqda izah etmək lazımdır. Dialekt sözəlri çox 
vaxt ədəbi sözlərin əhatəsində yeni mənada, funksiyada və birləşmə tərkibində 
işlənə bilir. «Ədəbi dil ilə dialekt və şivələr bir – birilə daim qarşılıqlı əlaqədə 
inkişaf edir». 

Bədii ədəbiyyat dialekt sözləri ilə ədəbi dil sözlərinin qarşılıqlı əlaqəsini 
izləmək, lüğət tərkibinin terminoloji fondunun daxili imkanlar hesabına 
zənginləşməsi və söz yaradıcılığı prosesini üzə çıxarmaq üçün zəngin material 
verir. Eyni zamanda bu, dialektoloji lüğətlər üçün də çox faydalıdır.  
Azərbaycan dili tarixinin öyrənilməsində yazılı mənbələrlə yanaşı, canlı dilin, 
xüsusən şivələrin verdiyi faktlar da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dialekt və ədəbi 
dilin qarşılıqlı təsiri məsələsinin tədqiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki dil 
və dialekt problemi dilçiliyin bir sıra mühüm məsələləri ilə bağlıdır. Odur ki, 
bədii ədəbiyyatdan toplanmış dialekt faktları leksik – semantik söz qruplarının 
inkişafında əsas sayılan mənbələrin müəyyənləşdirilməsində, xüsusilə 
sinonimlərə münasibətin, söz yaradıcılığı, məna dəyişikliyi, nəhayət, ədəbi dilin 
dialekt sözləri hesabına zənginləşməsinə təsir edən dil və sosial faktların 
qarşılıqlı təsirinin aydınlaşdırılması baxımından da zəruridir. 

Azərbaycan dilinin leksik cəhətdən zəngin olan dialekt və şivələri, demək 
olar ki, bütün dövrlərdə söz sənətkarlarının diqqətini cəlb etmişdir. Görkəmli 
söz ustaları öz yaradıcılıqlarında bədii sözün siqlətini artırmaq, əsərlərin dilini 
xalq danışıq dilinin bədii çalarları ilə zənginləşdirmək üçün ümumxalq dili 
məxəzlərindən, canlı danışıq dilinin incəliklərindən məharətlə istifadə etmişlər. 
Onların içərisində Y.V.Çəmənzəminli və onun «Qan içində» romanı xüsusi yer 
tutur. Bu əsərdə tarixi keçmişimizi əks etdirən lövhələrə, xalqımızın adət – 
ənənələri ilə, məişətimizlə bağlı bir sıra maraqlı dialektizmlərə təsadüf olunur. 
Ən önəmli məsələ budur ki, həmin əsərdə təsvir olunan hadisələrin baş verdiyi 
əraziyə məxsus dialekt və şivə sözlərindən istifadə edilmişdir.  Dildə olan 
sözlərin hamısı eyni quruluşda olmur. Dilin inkişafı bir sözdən yeni bir sözün 
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yaranmasını tələb edir. Sadə bir söz kökünün qədim mənası əsasında yeni 
mənalı sözlərin yaranması lazım gəlir ki, bu da sadə söz kökünün fonetik 
tərkibini, öz şəklini dəyişməsilə mümkün ola bilər. Lakin bu dəyişmə elə 
olmalıdır ki, sözün təkcə formasına yox, məzmununa da təsir etmiş olsun. Buna 
görə də dilimizdə işlənən sözlərin bəzisi bir kökdən, bəzisi kök və leksik 
şəkilçidən və s. ibarətdir. 

«Qan içində» romanında işlənmiş şivə sözlərinin içərisində sadə şivə 
sözləri (küz – otlaq, payız otlağı;ban – dam, çardaq;tuğra, tuğ – bayraq;yovuq – 
yaxın;şətəl – yun corab;yağır – dəridə açılmış yara;yassar // yasar – fərasətsiz, 
tənbəl,unamaq // unamax – başa düşmək;çillə – qışın ilk iki ayı. Şahnisə xanım 
çilləsini kəsdirirdi; cirə – pay, vaxtaşırı və s.) xüsusi yer tutur. Araşdırmalar 
göstərir ki, bu sözlərin bir qismi tarixən düzəltmə və mürəkkəb olsalar da, indi 
sadə sözlərdir.Sadə sözlərin quruluşu da müxtəlifdir. Bunların bəziləri birhecalı, 
bəziləri isə iki və çoxhecalı sözlərdən ibarətdir. 

Əsərin dilində işlənmiş leksik dialektizmlərə aid aşağıdakı nümunələri 
göstərmək olar: 

Lığa – mayenin qatı yeri. Qamış qələm davatın lığasına dəyib mavi 
kağızların üzərinə çəpəki misralar tökürdü. Bakı, Cəbrayıl, Şərur, Gəncə, 
Xəçmaz, Füzuli, Qazax, Meğri şivələrində oxşar fonetik tərkibdə lığ sözü 
“palçıq”, Füzuli, Kürdəmir şivələrində lığab “palçıqlı su”, Bakı, Salyan 
şivələrində lığalığ “həddindən çox sulu” mənalarını bildirir (1, s. 332-333)  

Boyana – bitki. Hər adama bir məcməi verildi və hər məcməidə bir 
boşqab boyanalı plov, üstündə quzu soyutması, yanında da sarımsaqlı qatıq və 
bağır-beyin vardı. Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Şuşa, Tərtər, 
Mingəçevir şivələrində işlənir (1, s. .61).   

Dit vermək – göyərmək. Bizlərdə boyana hələ indi dit verir. 
Quzulamaq – artmaq, çoxalmaq.Bir tərəfi quzulayıb, ot saçaqları sallanan 

bir tərəfdə iri, qol-qanadı qurumuş bir ağac vardı. Torpağın quzulaması – 
torpağın yumşalıb narınlaşması. 

Xaşmaş – xışıltılı. Görünür, dünəndən bəri ziyarətə hazırlanırmış. Çünki 
xaşmaş şalvar bütün gecəni quyuya sallanmış olmasaydı, bu qədər xışıldamazdı. 

Qarpışdırmaq – qəfil alıb qaçmaq. Həyətdəkilər bir-birini əzişdirərək pulu 
qarpışdırdılar. 

Lığırsa – içi yaxşı bişməmiş çörək. Lığırsa çörəyi iştahasız çeynəyərək 
arabir danışır, qırıq-qırıq fikirlər və mülahizələr yürüdürdülər. Naxçıvan, 
Şamaxı şivələrində lığırs, Lənkəran şivəsində lığəndə sözləri “yaxşı bişməmiş, 
alaçiy” mənasında işlənir (1, s. 333). Bu çörəy lığırsdı (Şamaxı). 

Pəlmə - duman, çən. Toran yavaş-yavaş qovuşur, qürubun sumağı 
boyaları tutqun pəlmələrə bürünürdü. Ağcabədi, Cəbrayıl, Füzuli, Ordubad, 
Şahbuz, Meğri, Ucar, Tərtər, Zəngilan şivələrində işlədilir (1, s. 398) Havada 
pəlmə var (Tərtər). 
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Qapladı - əhatə etdi, bürüdü, yayıldı. Sükut ətrafı qapladı. 
Cürlər – yoldaş, dost, yaxınlıq etduyu tay-tuş. Qızxanım cürlərilə 

duvaqqapamada şirin söhbətə məşğulkən, Vaqif də Mədinənin vüsalına 
qovuşurdu. Vaqifin oğlu Qasım ağa Məmməd bəyin cürlərindən idi. 

Tulumbaşı – tamada. Gürcü zadəganlarından biri tulumbaşı seçildi, 
dəbdəbəli ziyafət başladı. 

Höyüş – yaş, nəm. Gəncəli olduğu üçün danışığında Qarabağda 
anlaşılmayan bəzi sözlər işlədir və Tutubəyimin rişxəndinə səbəb olurdu. 
Tutubəyim bilə-bilə – ana, yer höyüşdü – deyə qəhqəhə çəkdi. Ağdam, Gəncə, 
Kürdəmir, Qazax, Qəbələ, Şəmkir, Tovuz, Yevlax şivələrində müşahidə olunur 
(1, s. 211). Bu odun höyüşdü (Qazax). Gədəbəy şivəsində högüş şəkli də işlənir.     

Qəlbi – hündür, uca. Anası da istehza üçün: -Dağ qəlbidir, -dedi, 
qarabağlı qızına sataşdı. Ağdam, Bərdə, Borçalı, Daşkəsən, Füzuli, Gədəbəy, 
İmişli, Klbəcər, Kürdəmir, Naxçıvam, Şuşa, Tərətər, Zəngilan şivələri üçün 
xarakterikdir (1, s. 291).Qəlbi dağlarda ala-tala qar görünürdü (Şuşa). 

Bədii əsərlər üçün nitq vasitələrinin seçilməsi, qruplaşdırılması böyük 
bacarıq və sənətkarlıq tələb edən keyfiyyətlərdəndir və onlardan istifadə 
yazıçının dünyagörüşü, fərdi yaradıcılığını birbaşa əks etdirir. 
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М. Вейсалова 

Устаревшие слова и диалектная лексика на языке 
художественного произведения 

 Резюме 
 

Архаические слова, являясь важной составной частью устаревших 
слов, в определённые моменты считаются приемлемым лексическим 
материалом для художественной стилистики.  

Соответственно характеристике художествен-ного произведения, 
устаревшая лексика выступает  как средство типизации явлений, образов и 
отличает речь персонажей произведения. Это проявляется в творчестве 
мастера слова в зависимости от выбора его индивидуального стиля. 
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Связь между литературным языком и диалектами создаётся в основ-
ном посредством разнообразия художественных стилей и художественной 
литературы.  

Процесс влияния диалектов на художественный язык продолжается 
и ныне, и используется для  отличения  образного языка  от просторечий. 

 

M.Veysalova 
The archaisms and dialectial lexicology in the language  

of literary work 
 

 Summary 
 

Archaisms are one of the important lexical materials for the literary style 
in some cases as the main part of ancient words according to the characteristics 
of literary work. Ancient lexicon plays the role as the means to make characters 
and events typical in the work and to make speech of character individual. Such 
cases of usage appear according to the individual style of poet. 

The relation between literary language and dialects create with the help of 
literary styles and fiction mainly.  

The influence of the dialects to the literary language also continue now, 
and the characteristics of local language are used to make language of characters 
individual. 

 
 

Rəyçi                 Yadigar Əliyev 
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SÖHRAB TAHİRIN POEZİYASININ DİL VƏ ÜSLUB 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Açar sözlər: şeir, mətn, üslub, inversiya 
Key words: poem, text, style, inversion 
Ключевые слова: стихотворение, текст, стиль, инверция 
 

Söhrab Tahirin şeirləri yüksək bədii məziyyətləri ilə yanaşı, dil va-
hidlərinə məxsus üslubi xüsusiyyətlərin zənginliyi ilə də diqqəti cəlb edir. Bu 
xüsusiyyətlər fonetik vahidlərin geniş üslubi  imkanları, fonetik, leksik tək-
rarlar, bədii təsvir və ifadə vasitələri sistemi, arxaik sözlər, dialekt sözləri, lek-
sik-semantik söz qrupları, sözyaradıcı vasitələr, qrammatik şəkilçilərə, sintaktik 
vahidlərə məxsus üslubi xüsusiyyətlər, sintaktik quruluşların tam və yarımçıq 
təkrarı, ellips, inversiya ilə təmsil olunur. Fonetik vahidlərə məxsus üslubi 
keyfiyyətlər müxtəlif fonetik səsləşmələrdə, oxşar fonetik tərkiblərdə, fonetik 
tərkiblərin təkrarlanmasında, saitdüşümü, samitdüşümü və digər fonetik 
hadisələrdə özünü göstərir.  

İstənilən dil vahidində səs və mənanın vəhdəti böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Sözün daxilində həm fonetik vahidlərin funksionallığı üzə çıxır, həm də 
onlar arasında assosiativ münasibətlər yarana bilir. Fonemlə fonemin 
qovuşması başqa bir fonetik vahidi – hecanı əmələ gətirir, hecaların 
birləşməsi isə yeni dil vahidini – sözü formalaşdırır. Vurğu, intonasiya kimi 
fonetik vahidlər də öz növbəsində sözün sərhədləri daxilində reallaşa bilir.  

Dilin ən kiçik mənalı vahidi olan fonem fonetik tərkib əmələ gətirir 
və bu, sözün fonetik cildini fərqləndirməyə xidmət edir. Fonetik tərkib şeir 
dilində daha geniş funksional imkanlar nümayiş etdirə bilir. Söhrab Tahirin 
şeirlərində oxşar fonetik tərkibli sözlərin işlədilməsi bədii üslub elementi 
kimi diqqəti cəlb edir. Gülləsini gözlərimin giləsindən doldurmuşam (4, s. 
15) misrasında güllə və gilə sözləri bir-birindən kiçik səs fərqi ilə ayrılırlar. 
Fonetik tərkibin kiçik səs fərqi ilə təkrarı misradaxili ahəngdarlığa səbəb olur 
və xüsusi bədii effekt yaradır. Başqa bir şeirdəki kəhər və yəhər sözlərində 
də bir samit fərqi ilə oxşar fonetik tərkibin təkrarı ahəng yarada bilir. Kəhər 
küləkləri saxla, yəhərlə (4, s. 43). Burada təkrar fonetik tərkibə malik leksiik 
vahidlər misradaxili quruluşda simmetrik yerləşirlər; biri əvvəldə, digəri 
sonda işlənir. 

Fonetik tərkibin təkrarı sözün müxtəlif mövqelərində müşahidə 
olunur. Söz əvvəlində belə fonetik təkrar daha çox samit səsləşməsi ilə 
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müşayiət olunur. Bir bulaq başında biz qoşa dinək (4, s. 43; b samit 
səsləşməsi). Verilmiş nümunədə misradaxili birinci bölgünün əvvəlində bir, 
ikinci bölgünün əvvəlində oxşar fonetik tərkibə malik təkhecalı biz 
sözlərinin yerləşməsi daha bir ahəng, ritm yaranmasına səbəb olur. Samit 
səsləşməsi bir misra daxilində olduğu kimi, bənd daxilində də işlənə bilir və 
bənddaxili misralarda alliterativ ahəngdarlıq yaradır. Nifrət yükləyəcək bu 
gündən belə, Neft gəmilərinə, tankerlərinə (4, s. 31; nifrət və neft). Eyni 
fonetik tərkibin təkrarı leksik vahidlərin sonunda müşahidə edilir. Şəhidlərin 
canı mənim, qanı mənim, Azadlığa qurban olmuş, Azadlığım hanı mənim ?! 
(4, s. 15). Bu misralarda oxşar fonetik tərkibə malik canı-qanı-hanı leksik 
cərgəsi təkrar olunan sintaktik quruluşlarda yerləşdiyindən şeirə bədii 
quruluş detalı kimi daxil olur. Oxşar fonetik tərkib eyni misra daxilində 
həmahənglik yaradır. Pis gün düşsə, o qoymasın, Bizi ayrı, əyri yola (4, s. 
17; ayrı, əyri).  

Oxşar fonetik tərkibin eyni kökə malik sözlərdə işlənməsi də 
ahəngdarlığa səbəb olur. Nəfəsilə qurum-qurum qurumuşdur taxta sinən, 
Sürüm-sürüm o sürünsün qürbət elin yollarında! (4, s. 17). Burada eyni kökə 
malik ad və feillərin (qurum-qurum qurumaq və sürüm-sürüm sürünmək) 
yanaşı işlənməsi bədii dil elementi kimi xüsusi maraq doğurur.  

Bəzən oxşar fonetik tərkibi sözün tələffüz forması yarada bilir. Sənə 
nişan alıb, güllə atdılar… Qılıncı, baxışı qanlı atlılar! (4, s. 18). İkinci 
misradakı atlılar sözünün tələffüz şəkli (atdılar) yazılış şəklindən fərqli 
olaraq, birinci misradakı atdılar feili ilə eyni fonetik tərkib əmələ gətirir.  

Bəzən də sözün fonetik şəkli bilərəkdən təhrif olunur. Çatdı 
döyüşlərdə qurban olmağa, şərəflə ölməyə növbətim mənim (4, s. 19). 
Burada işlənmiş növbət sözü ilk baxışdan bədiiliyə xidmət edən professional 
pozuntu kimi diqqəti cəlb edir; əvvəlki bəndlərdə işlənən söhbətim, 
möhnətim tipli sözlərlə səs tərkibi baxımından həmahəng olur. Digər 
tərəfdən bu söz xalq dilində işlənən nobat sözünün fonetik quruluşuna 
uyğunlaşdırılmış forma kimi maraq doğurur. 

Bədii dildə leksikanın üslubi imkanları daha genişdir. Söhrab Tahir 
poeziyasında leksik-semantik söz qrupları, köhnəlmiş sözlər, dialekt sözləri, 
leksik təkrarlar, terminlərin işlədilməsi, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən, 
frazeoloji vahidlərdən istifadə olunması, bir qayda olaraq, bədiiliyin 
ifadəsinə xidmət edir. Eyni leksik vahidin müxtəlif misralarda təkrarlanması 
bədii effekt yaradır. Leksik təkrara misraların əvvəlində təsadüf edilir. Ağ 
günlərdən tac hörərəm, Ağ başına ana sənin! (4, s. 18). Təkrar olunan eyni 
leksik vahid birinci misranın əvvəlində məcazi mənada (ağ gün), ikinci 
misranın əvvəlində həqiqi mənada (ağ baş) işlənir. Burada həqiqi və məcazi 
mənaların eyni leksik vahiddə növbələşməsi sözün təsir gücünü daha da 
artırır. Bəzən müəllif eyni sözün təkrarı ilə mürəkkəb söz modelində yeni dil 
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vahidi yaradır və işlədir: gül-gül olmaq. Qızılgüllər gül-gül olar üzündə (4, s. 
62). Müxtəlif morfoloji quruluşa malik leksik təkrarlar da bədii dil elementi 
ola bilir. Ulduzlar at çapsın bizə bizimlə (4, s. 42; bizə, bizimlə). Təkrar 
olunan sözlər eyni morfoloji quruluşda da ahəng, ritm yaradırlar. Birləşək! 
Dünyada güclər birləşib, Qalalar birləşib, bürclər birləşib. Birləşib dünyada 
dili ayrılar, Torpağı ayrılar, eli ayrılar (4, s. 42; birləşib, ayrılar).  

Leksik məna dəyişməsə də, mətn ilə məna tutumu arasında uyğunluq 
da olmur. Yaylım atəşilə küçə çıraqban (4, s. 31). Adətən çıraqban sözü 
şadyanalıqla əlaqədar işlənir, mətndə isə bunun əksu müşahidə olunur; 
çıraqbanlığı işıqlar yox, yaylım atəşləri yaradır. Başqa sözlə, leksik vahidin 
semantik təyinatı qismən dəyişir.Antonimlər bədii üslubi detal rolunu 
oynayır. Bizi uzaq yollar ayırmasa da, Bizi “yaxın dostlar” ayıra bildi (4, s. 
30). Uzaq, yaxın sözləri bədii təzadla yanaşı, müqayisə məzmunu yaradır. 
Üslubi antonimlərdən istifadə olunur. Xaraba qalıbdır cənnətim mənim (4, s. 
19). Xaraba sözünün antonimi abad, cənnət sözünün antonimi cəhənnəm 
sözləri olduğu halda, mətndə müvafiq qarşılıqlardan istifadə olunmur. 
Müəllif antonym olmayan sözləri əks mənalı leksik vahidlər kimi işlədir 
(xaraba-cənnət). Şeir dilində oksimorondan istifadə edilməsi daha qüvvətli 
təzad yaradır. Mənə kömk elə, unudum daha, hələ qocalmayan cavanlığımı 
(4, s. 46; qocalmayan cavanlıq).Müxtəlif qrammatik formaya malik 
omonimlərin yanaşı işlənməsi üslubiliyə xidmət edir. Çaylar möhürlüdür, 
dağlar dağlıdır (4, s. 36; dağlar dağlıdır).Arxaik sözlərdən seyrək şəkildə 
istifadə olunur. Üstündə pərdələr qayım çəkilib (4, s. 20; qayım sözü “bərk” 
mənasını bildirir). Başqa bir şeirdə isə tarixizm müşahidə edilir. Saatda yüz 
ağac gedən maşın da, Tək sağlam bir qıçın yerini verməz (4, s. 21). Ağac 
sözü altı-yeddi kilometrə bərabər uzunluq ölçüsüdür (1, s. 37). Müəllif sözü 
təsadüfən işlətmir. Köhnəlmiş söz əvvəlki misralarda işlənən ağac sözü ilə 
leksik-semantik cəhətdən olmasa da, fonetik cəhətdən səsləşir. Saya-danışıq 
leksikasına (yaxud loru leksika) aid sözlər bədii üslubi məqam yarada bilir. 
Öz haqqını uca qaldır, Təp acgözün gözünə sən! (4, s. 35). Burada gözünə 
təpmək birləşməsi “acgözlüklə yemək” mənasını ifadə edir. Professor 
S.Cəfərov yazır ki, saya-danışıq leksikası şifahi danışıq dilində çox zaman 
müəyyən həyəcan əmələ gətirmək məqsədi ilə işlədilir. Eyni məqsədlə yazıçı 
bəzi üslub xüsusiyyətlərini əmələ gətirmək üçün saya-danışıq leksikasından 
istifadə edir (2, s. 92). Akademik T.Hacıyev M.Arazın şeir dilindən bəhs 
edərək yazır ki, şeir dilində leksik və frazeoloji sadə nitq (loru) 
elementlərinin bolluğu onun bədii nitqinin ədəbiliyinə bir zərrə kölgə salmır, 
…şairin bədii üslubunda novatorluğu təmin edən ən aparıcı faktlardandır. 
Məlum qədim fakt burada da özünü göstərir ki, müdrik sözün müdrikliyi 
təmtəraqlı deyilişdə deyli (3, s. 307).Söhrab Tahir şeirlərinin dili 
özünəməxsus neologizmləri ilə səciyyələnir. Onların bir qismi dildə hazır 
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şəkildə mövcud olan birləşmələrin qəlibində kalka yolu ilə (yeni sözləri 
məlum sintaktik quruluşa köçürməklə) yaradılır, digərləri ədəbi-bədii dilimiz 
üçün yenidir: vicdan oğrusu, həyat oğrusu, ulduz salxımları, ağız arşını, 
həyat ampulu, izdiham dənizi, nitq tribunu, dibçək taleyim, dünya baba və s. 
Bunlar dilin qrammatik strukturu, leksik-sematik xüsusiyyətlər baxımından 
neologizmlər olsa da, bədii dil üçün yeni obrazlar sistemidir. Söhrab Tahirin 
şeirlərində heç bir müəllifdə olmayacaq qədər terminlərdən istifadə edilir. 
Hərbi terminlər işlədilir: uzaqvuran tanklar, toplar, döyüş, vuruş. Uzaqvuran 
toplar ağız açaraq, Baxır üç milyonluq bir nümayişə (4, s. 32). Termin 
formaca dəyişdirilir: gülləbatmaz (gülləkeçirməz yerinə). İndi gülləbatmaz 
zireh kəfəndir (4, s. 32). Dilçilik terminlərindən istifadə olunur. Sinələrdə 
güllə yeri, Nöqtələrim, vergüllərim. Qalxan-enən yumruq əllər , Cümlələrdə 
nidalarım (4, s. 34). Tibbi terminlərə təsadüf edilir. O Səttarxan qeyrətindən 
qan köçürtdü damarıma (4, s. 37; qanköçürmə, damar). Fizika ilə bağlı 
termindən istifadə olunur. O inqilab maşınına qoşdu məni, Otuz milyon at 
gücündə (4, s. 37; at gücü).Bədii təsvir və ifadə vasitələrindn istifadə 
olunması güclü bədiilik, obrazlılıq əmələ gətirir. Metaforlar işlədilir. Mən 
uçdum ulduzlar göydə susanda (4, s. 15; ulduzlar susanda). İnsana aid 
xüsusiyyət təbiət hadisələrinə köçürülür. Meh əsir dənizdən üşüyür gecə (4, 
s. 27; üşüyür gecə). Simvoldan istifadə olunur. “Aldanmış ulduzla”, aldanan 
şahla, Aldatmaq olmayır daha İranı (4, s. 20). “Aldanmış ulduz” ifadəsi ilə 
müəllif böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadəyə, onun müəllifi olduğu 
“Aldanmış kəvakib” povestinə işarə edir. Epitet müşahidə olunur. Nə 
gözəldir, gözlərimə, Güzgü tutan ayna göllər (4, s. 40; ayna göllər). Söhrab 
Tahir şeirlərinin dilində ümumi qrammatik kateqoriyaların morfoloji 
əlamətləri, bəzi əsas nitq hissələrinə məxsus morfoloji quruluş, numerativ 
sözlər, ədatlar, təsdiq və inkar feilləri, xəbərlik şəkilçilərinin ixtisarı, bəzi 
qrammatik şəkilçilərin təkrarı üslubi xüsusiyyətlərlə səciyyələnir.Şeir dilinə 
məxsus misra-cümlələrdə sözlərin yeri kitab dilindəki kimi ciddi normalılığa 
tabe olmaya bilir. Bu halda isimdən əvvəl işlənməli olan əlamət bildirən 
sözlər aid olduğu isimdən ayrı düşür. Bir vaxt əsgər idin, döyüşkən, igid (4, 
s. 9). Əgər buradakı məlum atributlar (döyüşkən, igid) isimlə yanaşı (yəni 
ondan əvvəl) işlənsəydi, bu cür bədii ifadə tərzi yarana bilməzdi. Əlamət 
bildirən sözlər arasındakı sadalama intonasiyası isə həminifadə tərzini daha 
da qüvətləndirir. Fonetik və leksik vahidlərdə olduğu kimi, morfoloji 
vahidlərin də təkrar olunması ritm, ahəngin yaranmasına səbəb olur. 
Dərələrin gül xırmanı, Gül içinə bataram, Qayaların sərin kölgə, xumarlanıb 
yataram, Güllə edib daşlarını, Tüfəngimdə ataram, Sənin zirvən azadlıqdır, 
O zirvənə çataram (4, s. 60). Verilmiş misralarda işlənən bataram, yataram, 
ataram, çataram feillərinin strukturundakı zaman və şəxs şəkilçiləri oxşar 
fonetik tərkibli köklərə (bat-, yat-, at-, çat-) qoşulmaqla ahəngdarlıq yarada 
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bilir. Bəzən də təkrar olunan eyni leksik vahidlərin müxtəlif qrammatik 
şəkilçilərlə işlənməsi əlavə bədii çalar əmələ gətirir. Yaramı yaranla yuyb 
bağladın (4, s. 12). Nümunədəki yara sözü bir dəfə birinci və bir dəfə ikinci 
şəxsə aid mənsubiyyət şəkilçiləri ilə işlənir, üstə gəl, təsirlik hal forması və 
ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş variantı ilə də müşayiət olunur. Eyni leksik 
təkrarın fərqli qrammatik formalarda işlənməsi misraya əlavə bədii çalar 
verir, təkrarda yeknəsəqlik yaratmır. Şeirdə mükəmməl qafiyələrin, oxşar 
fonetik tərkiblərin yaranmasında da qrammatik (sözdəyişdirici) şəkilçilərin 
rolu böyükdür. Sifətimə su çiləyib lil Arazdan, Deyib qorun hər şaxtadan, 
hər ayazdan (4, s. 12; Arazdan-ayazdan sözlərində çıxışlıq hal şəkilçiləri 
həmin vəzifəni yerinə yetirir). Təkrar olunan xəbərlərin birincisində xəbərlik 
şəkilçisinin ixtisarı şeir dilində ahəng, harmoniya yaradır. Yurdum parça-
parça, sökük-sökükdür (4, s. 13; parça-parça ismi xəbərində xəbərlik şəkilçii 
iştirak etmir). Bəzən numerativ söz öz yerində işlənmir. Bir yol ömrüm 
varsa, o bir yol ömrü, Min yol qurban verim mən Təbrizimə! (4, s. 14). 
Sonuncu misradan fərqli olaraq, əvvəl gələn misradakı yol numerativ sözü 
feil ilə yanaşı işlənmədiyindən öz funksionallığından kənara çıxır (bir yol 
ömür). Ancaq ahəngin yaranmasına, bədiiliyə xidmət etdiyindən bu, 
normativ pozuntuya çevrilə bilmir. Qrammatik formalar qrammatik məna 
yükündən kənara çıxdıqda da, bədii üslub faktına çevrilir. Məsələn, antonym 
sözlər deyil, təsdiq və inkar feilləri şeirdaxili təzad yaradaraq bədiiliyi 
qüvvətləndirməyə xidmət edir. Saçına dən düşdü cavan yaşında, Ancaq ki, 
bəxtinə uşaq düşmədi (4, s. 26; düşdü-düşmədi). Mən xoşbəxt olmadım, 
döyüşçü oldum (4, s. 35) misrasında isə təsdiq və inkar feillərinin 
növbələşməsi ahəng yaradır (olmadım-oldum).  

Bəzən müəllif ənənəvi morfoloji quruluşdan istifadə edərək, yeni söz 
yaradır. Ancaq müvafiq leksik vahidlərlə müvafiq leksik şəkilçilərin 
morfoloji kontaktı ənənəvi formadan kənar yaradıcılıq məhsuluna çevrilir. 
Analar ərləşib, şirləşib bu gün (s. 32; ərləşib, şirləşib). Lakin bu yeni 
sözforma onu əvvəlki misranın eyni fonetik tərkibli leksik vahidi ilə 
həmahəngləşdirir (Məhəllə-məhəllə birləşir bu gün, 4, s. 32; birləşir). Qeyri-
ənənəvi sözformaların düzəldilməsi ədəbi normalılıqdan kənara çıxsa da, 
misranın, şeirin bədii təsir gücünü artıra bilir. Qarğış tufanları bizlərdən uzaq 
(4, s. 44) misrasındakı biz şəxs əvəzliyi qeyri-ənənəvi şəkildə cəmlik 
şəkilçisi ilə işlənmişdir.  

Miqdar sayı numerativ sözlə birlikdə təkrarlanır və onların hər biri 
təkrar olunan müvafiq sintaktik quruluşlarda yerləşir. Iki yol yaşayıb, bir yol 
doğulub (4, s. 49; iki yol, bir yol). Və bu misranın bədii təsir gücünü 
artırmağa xidmət eüdir. Belə bir bədii üslub keyfiyyətini sıra saylarının 
ardıcıl işlənməsi də əmələ gətirir. Bu mənə birinci, sonuncu dərsdir (4, s. 48; 
birinci, sonuncu). 
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O, bu əvəzlikləri təkrarlanan sintaktik konstruksiyalarda işlənir. 
Ruhum o taydadır, qəbrim bu tayda (4, s. 49). Burada işarə əvəzliklərinin 
növbəli işlənməsi ilə yaxın-uzaq əksmənalılığı da təkrar konstruksiyalar 
arasında paylanır. 

Şeir dilindəki sintaktik üslubi xüsusiyyətlər müxtəlif sintaktik 
konstruksiyalara məxsus üslubi funksionallıqları, sintaktik təkrar, həmcins 
üzvlərin işlənməsi, eləcə də ellipsis, inversiya kimi bədii dil fiqurlarını əhatə 
edir. Şeir daxilində bütöv bir cümləyə məxsus sintaktik quruluşun ardıcıl 
təkrarı bədiilik göstəricisi olur. Burda dəmir iradələr əridilir, Burda polad 
iradələr suvarılır (4, s. 33). Bu tank nədir, bu top nədir, Bu tank deyil, bu top 
deyil (4, s. 33) Təkrar olunan sintaktik quruluş misraların yalnız birinci 
hissəsində yerləşir və yarımçıq sintaktik təkrar əmələ gətirir. Mey ver mənə, 
dünya kimi qartım, qocalım, Od ver mənə, taleyimdən qızıl bac alım (4, s. 
51; Mey ver mənə- Od ver mənə). 

Bəzən bir bənddə eyni cümlə vahidi olduğu kimi təkrarlanır və hər 
dəfə müxtəlif üslubi təyinatlar nümayiş etdirir. Bilirəm, görürəm, sən də 
sevirsən, Düşürsən bəzən də itkin izimə, Bilirəm, görürəm, sən də sevirsən, 
Əriyib dolursan qəmli gözümə (4, s. 45). Birinci misra mikromətndəki-
bənddəki fikrin ekspozisiyası (başlanğıcı) kimi işlənir, ikinci dəfə təkrarı isə 
mətnin informativ tutumuna yekun vurur.  

Cümlə üzvlərindən biri ellipsisə uğrayaraq, bədii dil xüsusiyyətinə 
çevrilir. Od oddan alışar, baxış baxışdan (4, s. 28). Tabeli mürəkkəb cümlə 
quruluşunda olan misranın birinci komponentində feili xəbər iştirak etsə də, 
ikinci tərkib hissədə buraxılır. Şeir dilindəki inversiya da eyni məqsədə 
xidmət edir. Daha çox xəbər digər cümlə üzvlərindən əvvələ keçir. Dol 
ruhuma, beynimə (4, s. 58). 

Eyni misra daxilində həmcins cümlə üzvlərindən istifadə olunması 
bədii dil detalını yaradır. Üzümün salxımı, giləsi xurma (salxımı, giləsi; 4, s. 
50). Müəllif təxəyyülü birinci və ikinci növ təyini söz birləşmələri qəlibində 
yeni sintaktik birləşmələr yaradır: ağız arşını (Ağız arşınıyla ölçürdü onu, 4, 
s. 20; “öz arşını ilə ölçmək” ifadəsinin qəlibində yaranmışdır), tunc dözüm, 
dəmir irad (burada da “dəmir iradə” idiomatik ifadəsinə məxsus quruluş-
qəlib var), qurğuşun ağacı (4, s. 36). 
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M.Orucova 
Language- stylistic features in S.Tahirˊs  poems 

 
Summary 

 

  Sohrab Tahir poems attract attention with high art features and 
features a stylistic richness of language units.  

These features represented with wide stylistic possibilities of 
phonetic units, phonetic, lexical recurrences, means of artistic expression and 
description, archaic words, dialect words, lexical semantic word groups 
method of create words, grammatical suffixes, syntactical unit features a 
stylistic , full and partial repetition of syntactic structures, ellipse, inversion.  

A stylistic qualities of phonetic units shows, different phonetic 
sounds, phonetic similar composition, phonetic repetition of content, vowel 
fall, consonant fall and other phonetic events. 

 
М.Оруджова 

Языковые и стилистические особенности поэзии 
 Сохраб Тахира 

Резюме 
 
Язык произведений Сохраб Тахира отличается некоторыми 

специфическими особенностями и занимает поэтому особое место.  
Эти особенности выражаются в широком использовании стилис-

тических возможностей фонетических, лексических и синтаксических 
единиц, в разных фонетических явлениях, в ритмике и фонетике худо-
жественной речи, а также лексическими и синтаксическими параллелями, 
иносказительной изобразительности и выразительности слов, словоиз-
меняющими морфемами и словообразовательными средствами.  

Язык художественных произведений С.Тахира также богат ху-
дожественными эпитетами, эллипсисом, словесными повторами, словес-
ной антитезой и инверцией. 

 
Rəyçi                Yadigar Əliyev 
                  filologiya üzrə elmlər doktoru 
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Universiteti 
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FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MAKSİMAL ADEKVAT 

TƏRCÜMƏSİ 
 
Açar sözlər: frazeoloji birləşmələr, məna, zənginləşdirmək, müxtəliflik, 
çətinliklər, leksik vahid,uyğun olmaq. 
Key words: phraseological units, meaning, enrichment, diversity, 
difficulties, lexical unit, to be compatible. 
Ключевые слова: фразеологические соединение, значение, обогаще-
ние, разнообразие, проблемы, лексическая единица, чтобы иметь право. 
 

Hər bir dilin zənginliyi onun tərkibindəki söz vahidləri, onların 
yaranma formaları, mənaları, söz birləşmələri və onların tipləri, nəhayət 
frazeoloji birləşmələr adlanan bölməsidir. Sözlə cümlə arasında bir körpü 
rolunu oynayan frazeoloji birləşmələr sərbəst və sabit durumu ilə fərqlənir. 
Frazeoloji birləşmələr tərkibcə dəyişməz, bütövlükdə məcazi bir mənanı 
bildirən sabit söz birləşmələridir. Məsələn,  dabanına tüpürmək (qaçmaq), 
dilini saxlamaq (susmaq), yanıb tökülmək (heyifsilənmək), gözü su içməmək 
(inanmamaq), əldən düşmək (yorulmaq) və s. frazeoloji birləşmələrdir. 
         Frazeoloji birləşmələr nitqə xüsusi ifadəlilik, canlılıq gətirir. Belə 
birləşmələr- dən, əsasən, danışıq üslubunda və bədii üslubda istifadə olunur. 
Bundan ötəri böyük,hərtərəfli frazeoloji söz birləşmələrinin ehtiyatı 
olmalıdır. Sadə bir misal demək olar ki, sərbəst ifadələr artikllə işlənməsi ilə 
sabit söz birləşmələrindən fərqlənir: go to the sea - dəniz istiqamətində 
getmək. Go to sea – dənizçi olmaq,to be at loss – itgin duşmək ,to be at a 
loss  -ozünü itirmək,at glance –nəzərdən ,at a glance – ilk baxışdan.   

Frazeoloji birləşmələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 
     1. Frazeoloji birləşmələrin komponentlərindən birini dəyişmək 
mümkündür. Məsələn: a bosom friend - ürək dostu , bosom buddy - yaxın 
yoldaş,a junk mill -silindrik frezer,a packer mill –tıxac frezeri, pilot mill – 
istiqamətləndirici frezer. 
     2. Bu birləşmələrin əsas tərəfini onun sinonimi ilə əvəz etmək olar. 
Məsələn: a burn shoe –rotary shoe –başmaq  frezeri,bear completion- open-
hole completion- quyu dibi açıq olan tamamlama. 
     3. Frazeoloji birləşmələrin komponentlərinin yerini dəyişmək 
mümkündür. Məsələn: range of  load,load range – yük diapozonu,turbulent  
flow of fluids,fluids turbulent flow - mayenin turbulent axını . 
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     4. Bu tip birləşmələrin komponentlərindən birinin müstəqil, digərinin 
isə asılı olması mütləqdir. Məsələn: rotary  equipment-fırlanma  qazma avadan-
lığı, surface equipment – səth avadanlığı, gelled mud – clay mud – gilli məhlul. 
           İngilis dilinin frazeoloji birləşmələri müxtəlif  ictimai-tarixi şəraitdə və 
çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir. Bu dilin frazeologizmlərinin 
əsas mənbələri Bibliya, bədii ədəbiyyat, mifik rəvayətlər və əfsanələrdir.  
        Başqa dillərdən alınma frazeologizmlər ingilis dilində böyük rol oynayır. 
Müasir dövrdə elə bir dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi yalnız öz frazeoloji 
birləş- mələrindən ibarət olsun. Müasir inkişafla əlaqədar olaraq xalqlar bir-biri 
ilə elmi, mədəni, siyasi, iqtisadi cəhətdən sıx əlaqədardır. Bu dillərin 
yaxınlaşması, birinin digərinə frazeoloji birləşmə vermək üçün zəmin yaradır.  
           İngilis dilinin frazeoloji birləşmələri öz zənginliyi və müxtəlifliyi ilə 
digər dillərin frazeologizmlərindən fərqlənir. Bu frazeologizmlərin başqa 
dillərə tərcüməsi dilçilikdə ən mühüm və mürəkkəb məsələlərdən biridir. 
İstər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə ingilis dili frazeologizmlərinin tərcüməsi 
işinə xüsusi diqqət yetirilir. Təcrübə göstərir ki, dünyanın ən zəngin 
dillərində verilmiş elə bir fikir tapmaq çətindir ki, onu bizim dilimizdə ifadə 
etmək qeyri-mümkün olsun. Bununla belə, ingilis dilində olan frazeoloji 
birləşmələri azərbaycan dilinə tərcümə edərkən müəyyən çətinliklərə də 
təsadüf olunur ki, bu çətinliklər ingilis dili ilə azərbaycan dilininin lüğət 
tərkibi və qrammatik quruluşu arasındakı fərqdən irəli gəlir. İngilis dilindəki 
sabit söz birləşmələrinin azərbaycan dilindəki qarşılığı ilə tam, eyni ilə 
uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi onların ingilis dilinin qayda-qanunları 
əsasında, xalqın həyat tərzindən, məişətindən, dünyagörüşünə təsir edən 
amillərdən asılı olaraq həmin dilin yüz illər boyu davam edən tarixi inkişafı 
nəticəsində sabitləşmə-sidir. Buna görə də frazeoloji birləşmələrin lüğətlərdə 
dəqiq qarşılığının verilməsi, demək olar ki, mümkün də deyil. Frazeoloji 
birləşmələr hər bir xalqın milli kaloritini, adət-ənənəsini, nəhayət dil 
sistemindəki özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks etdirdiyindən belə 
ifadələr azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən orijinaldakı xüsusiyyətlərinin 
hamısını eyni dərəcədə saxlamaq imkanı xaricin-dədir. Məsələn, dog house -
gözətçi butkası;monkey board- yuxarı fəhlə  meydan- çası ;sweet corrosion - 
sulfidsiz korroziya,christmas tree –fontan armaturu,pawl of spindle rack (pawl 
shaft) – kremalyer çəngəli, 
            Digər tərəfdən, sözün daxili formasında və bir sıra başqa hadisələrdə 
dillər arasındakı yalnız ayrılan cəhətlərin deyil, həm də uyğun gələn cəhətlərin 
frazeolo- gizmlərdə mövcüd olmasını görməmək olmaz. Belə ki, frazeo-
logimzlərin leksik vahidlərinin  mənalarını hər iki dilə məxsus lüğətlərlə 
tutuşdursaq, onlar arasında müəyyən məna yaxınlığı tapmaq olar. Müxtəlif 
dillərə məxsus frazeoloji  birləş- mələrin məna və formaca bəzən bir-
birlərinə uyğun olması insan təfəkkürünün eyni istiqamətdə, eyni qanunlar 
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üzrə inkişaf və təkamül etməsini göstərən əlamətlərdən biridir. Burada həm 
də oxşar tarixi şəraitin, mənəvi yaxınlığın rolu böyükdür.  
            Frazeologimlərin öyrənilmə tarixi, onların mahiyyəti, ingilis dilinin 
alınma frazeologizmləri və bu dildəki frazeologizmlərin azərbaycan dilinə 
tərcüməsi haq-qında danışdıqlarımızı yekunlaşdıraraq aşağıdakı nəticələrə 
gəlmək mümkündür.    
     Son illərdə bir tərəfdən frazeologiya üzərində daha mükəmməl 
tədqiqat apa-ran mütəxəssislərin dəlilləri, digər tərəfdən, türk dilləri 
faktlarının dərindən öyrə-nilməsi tədqiqatçıları bu qənaətə gətirmişdir ki, 
dilçilik fənlərindən biri kimi fra-zeologiyanın dar mənada götürülməsi 
tamamilə məqsədə uyğundur.  

Lakin son illərdə bir sıra dillərin frazeologiyası ilə daha dərindən 
məşğul olan tədqiqatçılar müəyyənləşdirmişlər ki, bu dilçilərin təsnifatı 
özünü doğrultmur. Frazeologizmləri “frazeoloji birikmələr”, “frazeoloji 
bitişmələr” və “frazeoloji birləşmələr” adı ilə üç semantik qrupa bölürlər. 
Bunların hər birinin özünəməxsus əlamətini göstərirlər.  
     İngilis dili frazeologizmlərin azərbaycan dilinə tərcüməsi çox çətin və 
məsuliyyətli işdir. Bu çətinliklər ingilis dili ilə azərbaycan dilininin lüğət 
tərkibi və qrammatik quruluşu arasındakı fərqdən irəli gəlir.  
    İngilis dilində verilmiş frazeologizmin azərbaycan dilində maksimal 
adekvat tərcüməsini əldə etmək üçün tərcüməçi tərcümənin müxtəlif 
növlərindən istifadə edir. Bunların sırasına ekvivalent, analoq, təsviri, kalka 
və ya hərfi, antonim, müştərək, parallel tərcümə növləri daxildir.  
       Frazeoloji birləşmələr hər bir xalqın milli kaloritini, adət-ənənəsini, 
nəhayət dil sistemindəki özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks 
etdirdiyindən belə ifadələr azərbaycan dilinə çox zaman yanlış tərcümə 
edilir. Onların  yanlış tərcüməsinin əsas və ilkin səbəblərindən biri onların 
verilmiş mətndən düzgün seçilməməsi, sərbəst söz birləşmələri ilə 
qarışdırılmasıdır. Digər bir səbəb isə tərcüməçinin seçilmiş bu 
frazeologizmləri yalnış dərk etməsidir ki, bu da çox zaman mətnin təhrifinə 
gətirib çıxarır. Buna görə də tərcüməçi ingilis dilində  verilmiş frazeologizmi 
azərbaycan dilinə düzgün, səhvə yol vermədən, orijinaldakı xüsusiyyətlərini 
saxlayaraq tərcümə etməlidir. 
       İngilis dilini bəzi frazeologizmləri bir deyil, bir neçə varianta malik 
olur. Məsələn: to go (row, strive, swim) against the stream frazeologizmləri 
azərbaycan dilinə yalnız bir cür, “axının əksinə getmək” kimi tərcümə 
olunur. 
        Beləliklə hər bir dil bu və ya digər frazeologizmi özünəməxsus 
şəkildə dərk edir. Buna görə də tərcüməçi dillər arasındakı fərqi dəqiq 
şəkildə öyrənməyə borcludur.Tərcüməçi tərcümə prossesi zamanı 
orijinaldakı frazeologizmin xüsusiyyətlərini saxlamaq üçün hər iki dilə 
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məxsus müxtəlif ifadə vasitələrindən istifadə edir, frazeoloji birləşmələrin 
ekvivalentini verir, ifadələri bir-birinə yaxın şəkildə (komponentlərin in 
dəyişdirilib başqa leksimlərlə əvəz edilməsi) tərcümə edir, ingilis dilindəki 
frazeologizmi azərbaycan dilinə tərcüməsində onların sinonimlərindən, hərfi 
tərcümə və.s. vasitələrdən geniş istifadə edir. Frazeoloji birləşmələrdə əsas 
və asılı tərəf olunur.Frazeoloji birləşmələr omonimlik, sinonimlik və 
antonimlik xüsusiyyətlərinə malik olur.Frazeoloji omonimliyə aid 
nümunələr: can vermək, üz vermək, ürəyi yanmaq, işə düşmək, başa vurmaq 
və s. Məsələn: Elə bil yağış susuz torpaqlara can verdi. – Döyüşçü 
yaralanaraq meydanda can verdi; Susuzluqdan ürəyi yanır. – Ananın qocaya 
ürəyi yanır; Əvvəllər də bədbəxt hadisələr üz verirmiş. – Üz verirsən, astar 
istəyir. Frazeoloji sinonimlik dedikdə eyni və ya yaxın mənaları bildirən 
frazeoloji birləşmələr nəzərdə tutulur. Məsələn: qulaq asmaq – qulaq 
vermək, qılığına girmək – qəlbinə yol tapmaq və s. Frazeoloji 
antonimlik dedikdə mənaca bir-birinə əks olan frazeoloji birləşmələr nəzərdə 
tutulur. Məsələn: xoşu gəlmək – zəhləsi getmək, ağzına su alib oturmaq – 
dilotu yemək və s. Frazeoloji birləşmələr omonimlik, sinonimlik və 
antonimlik xüsusiyyəti daşıyarkən hər iki tərəf mütləq Frazeoloji birləşmə 
olmalıdır. 
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L.Babayeva 
Maximal adequate translation of the phraseological combinations 

Summary 
 

The article concerns the role of the phraseological combinations in 
the building of the sentences. When translating the texts, they must be paid 
much attention. Their peculiarities have been revealed and confirmed with 
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the examples. But it is impossible to deny the role of the borrowed phraseo-
logisms. 
          Phraseological combinations of the English language distinquish from 
the ones of other laguages for their enrichment and diversity. Translation of 
the English phraseologisms into Azerbaijan has its own difficulties.  

It depends on the vocabulary content and grammar structure of both 
languages. Various types of the translation are used to get adequate 
translation: While translating into another language the terms have to meet 
its requirements. 

 
Л.Бабаева 

Адекватный перевод фразеологические соединения 
Резюме 

 
          В статье описывается роль фразеологических соединений в 
строении предложений. Им надо уделять особое внимание при переводе 
текстов. Их особенности были раскрыты и подтверждены примерами. 
        Но наряду с этим невозможно отрицать особую роль взаимствован-
ных фразеологизмов. Фразеологические соединения Англического языка 
отличаются от фразеологических соединением других языков по 
обогощенности и разнообразию. Перевод английских фразеологизмов на 
Азербайджанский язык состоавляет трудности.  

Это зависит от словарного состава и грамматический структуры 
обеих языков. Чтобы получить адекватный перевод используются разли-
чные виды перевода. При переводе на другой язык термины должны 
отвечать ее требованиям.  
 
 
Rəyçi:                       Gülnarə Əhmədova  

              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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EXPLORING THE WAYS OF STUDENTS’ MOTIVATION 
 

Açar sözlər: məqsədin əsaslandırılması, qərarların qəbul edilməsi, 
tələbələrin motivasiyası, dərketmə qabiliyyəti, yanaşmalar 
Key words: goal setting, decision making, learners’ motivation, cognitive 
ability, approaches 
Ключевые слова: обоснование цели, принятие решений, мотивация 
учащихся, способ сознательности, подходы 

 
1. Introduction.  The role of motivation is of great importance in the 

process of learning. The paper explores the ways of students’ motivation. It 
has become one of the ongoing problems of the world of globalization. 
Currently it is a discussing area in education. All new methods and 
approaches enhance motivation. Carried out researches show that setting 
goals, implementing cooperative, technology-enhanced and problem-based 
learning are the best ways to generate students’ motivation concerning their 
study. The purpose of the study is to increase secondary students’ 
motivation. How to improve it? What must be done to arouse pupils’ 
attention? These are the major questions of the research. They need to be 
clarified. The main purpose of the investigated paper is directed to the 
students’ motivation problem. Motivation is paramount in every field, 
particularly in education for school students’ learning process, as students’ 
academic performance success depends on how they are motivated. As 
teachers cannot afford the needs of students of modern era in the classroom, 
it diminishes motivation. Therefore, a great deal of learning strategies is 
implemented to draw students’ attention in class because interest increases 
learning. Increasing motivation engenders high-quality learning and 
creativity.  

1. Literature Review. 1.1. Goal setting and autonomy support. 
Goal setting in learning is commonly regarded as one of the strategies that 
also encourages learner autonomy, which is a long-term purpose of 
education and a basic factor in successful learning. The more explicit goals 
students have, the higher outcomes they will get. Teachers should make 
powerful and pervasive effects on students’ intentions for learning and 
academic engagement.  Therefore, pupils’ understanding of classroom 
instructions is largely related to motivational beliefs and behaviors that 
learners embrace. Pintrich (2000) describes The relationship is in the 
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following: “Goals are assumed to be cognitive representations or knowledge 
structures, which are sensitive to both contextual, internal personal factors. 
Accordingly, strong classroom contexts or experimental manipulations 
(where the context defines the situation and appropriate behavior in many 
ways) can influence individuals to activate different goals than the ones they 
would normally and chronically access” (p.102). Assor et.al (2002) elicited 
that autonomy support can be distinguished on the basis of indefinite various 
features such as suggesting options, interpretation of relevance, and 
opportunities for pupils to express perspectives with regard to the efficacy of 
the learning tasks. 
       2.2. Future Goal Setting and Task Motivation on Students. 
Andriessen, Phalet, Lens (2006) state that pupils who value distant future 
plans, particularly, self-set future goals, and those who comprehend positive 
relations between current school tasks and future goals, improve a grown 
interest in their schoolwork. This increased interest, in its turn, enhances 
effective learning in the school environment. Obviously, future goals are 
substantial for students’ encouragement toward the learning process. The 
adaptive effect of internally organizing future goals offers a plausible means 
of developing learners’ educational performance. Future goals should get 
attention in multi-ethnic classrooms by inspiring students to figure out their 
future and set their peculiar goals. Through explanation, discourse, and 
elaboration pupils help each other’s learning.  The teacher facilitates this 
process by arranging time and face-to-face seating to promote interaction. 
According to the paper of Sadik (2008), students do not only account for 
facts and concepts but they are also engaged in discussion, visually and 
aurally. CL method prepares students to an intercultural knowledge 
environment and is grounded on verbal communication. It is such an 
environment where students’ knowledge and skills can be achieved, and 
their discourse embodies students’ initiative rather than just answering 
teacher questions. Motivating learning-to-learn skills is feasible when 
learners are listening to one another rather than just to their instructor. The 
main role of the method is that all learners have an equal opportunity to 
express their valuable and constructive ideas to contribute to their task.  

2. Study. 2.1 Social skills. Effective skills such as conflict 
resolution, decision-making processes, effective leadership, and active 
listening should be taught learners who do not already possess them.  
Students as a group discuss and evaluate their learning goals how well they 
do it by working collaboratively. Teachers cannot teach social competences 
to their students directly, since learners themselves need to cooperate more 
in classroom discussion, as today’s classrooms are based on much more 
learner-initiated intellectual behavior and constructive talk. Both Day and 
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Bryce (2011) revealed that by utilizing cooperative learning teachers should 
espouse participation but avoid close-ended questions, autocratic and 
recitative styles in classroom discourses. The effectiveness of cooperative 
learning mainly focuses on student-to-student and student-to-teacher not 
teacher-to-student approach.  

2.2 Meaningful technology integration and learning. For living in 
a time of unprecedented technological change, technology-enhanced learning 
is a thought- provoking approach to the learning process for effectively 
cultivating pupils’ digital competences by promoting more student-centered 
teaching approaches. Information Communication technology has been 
improving considerably and impacting on teaching activities and develops 
meaningful assessments and inspires pupils to study with their full potential. 
Moreno and Ortegano-Layne even (2008) found that classroom 
visualizations may also enrich learning by strengthening learners’ motivation 
and attention. Kim and Hannafin (2011) showed that technology in 
education enables learners to convey, visualize their understandings, 
research, arrange resources, make notes, and control cognitive loads.  

4. Discussion. 4.1. Theoretical Framework, research question. 
Motivation is an immensely indispensable foundation for students’ academic 
development. The state of lacking an intention to learn is an inevitable fact 
on education. If students are academically motivated, they will comprehend 
school and learning as valuable. In this study, pupils, teachers and education 
are leading variables. The best way to increase student motivation is to 
follow modern trends such as helping to set definite goals for students, give 
them autonomy, improve their digital skills, providing flipped classroom 
learning, create problem based environment where students associate the 
initial knowledge with the current one and learn from each other. The 
suggested ways increase academic performance and achievement of 
secondary school pupils.  

4.2. Methodology. The problem and approaches will be defined by 
the research. The goal of the research paper is to present the importance of 
motivation for secondary school students and show the ways how to 
implement reasonable methods, which in turns, affect students’ academic 
achievement and center on strengthening students’ motivation and 
engagement. Lack of motivation or the passion for learning is due to a 
number of students attend physically in the classroom but mentally absent, 
which is the indicator of not concentrating themselves on the experience of 
learning. This research is carried out considering phenomenological 
approach, since “the inquirer collects data from persons who have 
experienced the phenomenon and develops a composite description of the 
essence of the experience for all of the individuals” (Moustakas, 1994, as 
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cited in Creswell, 2007 p.58). It emphasizes on the necessity of personal 
experiences and its interpretation. Data collection from phenomenological 
researches is composed of in-depth interviews and multiple interviews with 
participants. Accordingly, teachers will be interviewed to get information 
about students’ motivation. In this regard, signing a consent letter in advance 
will be helpful. Theory or concept sampling will be used in this study to 
know teachers and students’ perspectives towards the topic.  

Conclusion. Having carried out manifold investigations on student 
motivation, it becomes obvious that innovative methods improve the 
effectiveness of instruction in the school setting and nurture students’ 
ambition to study, collaborate and tackle problems. Goal-setting, 
cooperative, problem-based and technology enhanced learning keeps 
students engaged, creates a sense of willingness on learners stay focused, 
and gives an opportunity to pupils to interact. All these ways provide in- 
depth learning, a stronger pillar of the community as well as ownership and 
enforce learners to put their maximum endeavor in learning. The suggested 
ways support students’ learning by inspiring them to express and share their 
ideas and knowledge in a worthwhile way. By using these methods, 
students’ passion can increase and as a result, it will change their education 
outcomes and lead to successfully accomplish their tasks and exams. Also, 
the approaches make student think, find solutions to the given problem and 
fully focus on the results of activities. This paper will further carry out 
investigations to uncover more reliable and effective methods that will be 
advantageous for arousing and keeping students’ motivation.  
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S.Şıxıyeva 
Tələbələrin motivasiya yollarının tədqiqi 

Xülasə 
 

 Məqalədə təlimin məqsədin əsaslandırılması, əməkdaşlıq, texnoloji 
yüksəldilmiş hazırlıq və s. kimi xüsusi strategiyaları və akademik 
nailiyyətlərə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Bütün bunlar biliyi inkişaf etdirir 
və həmçinin kritik düşünmə, qərarların qəbul edilməsi, problemlərin həlli 
kimi bacarıqlara yiyələnməsinə imkan verir. Bu metodların effektivlik 
dərəcəsini əminliklə təsdiq etmək qeyri-mümkündür.  

Lakin araşdırmalar sübut etmişdir ki, təklif olunan yanaşmalar 
tələbənin akademik nailiyyətinə pozitiv təsir göstərir və tələbələrin təhsilə 
motivasiyasını artırır.  

Məqalədə həmçinin təsvir olunan metodların prinsipləri araşdırılır, 
həmçinin orta məktəblərdə yüksək qiymətləndirilən elmi yanaşmalar 
işıqlandırılır. 

 
С.Шихиева 

Исследование путей мотивации студентов  
Резюме  

 
 В статье рассматривается исследование стратегий обучения, как 
обоснование цели, сотрудничество, технологически повышенное 
обучение и т.д. и их влияние на академическое достижение.  

Все это развивает знание, а также позволяет овладеть такими 
способностями, как критическое размышление, принятие решений, 
разрешение проблем.  

Невозможно утверждать степень эффективности этих методов с 
уверенностью, но ряд изучений доказали, что предложенные подходы 
позитивно влияют на академическое достижение студентов и повышает 
их мотивацию к обучению.  

В статье исследуются принципы описанных методов, а также 
освещаются учебные подходы, которые высоко оцениваются в средних 
школах.    
 
Rəyçi:                Rəna Şamiyeva  
              filologiya elmləri namizədi, dosent  
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Aşıq ədəbiyyatı milli ədəbiyyatın ayrılmaz və zəngin bir qolunu 

təşkil edir. Bu ədəbiyyat həm də öna görə özünəməxsusdur ki,  xalqımızın 
düşüncə və təfəkkür tərzi,  həyatabaxışları söz ustalarının ifasında boyaqsız,  
heç bir dəyişikliyə uğramadan bədii şəkildə təqdim olunur. Aşıq 
ədəbiyyatının ən boyük və ən geniş yayılmış janrı olan dastanlarda bu,  
xüsusi şəkildə əks olunmaqdadır. Məlumdur ki,  Azərbaycan xalq dastanları 
struktur baxımından bir neçə yerə bölünür. Daha dəqiq desək,  “aşıqlar 
tərəfindən ifa edilən hər bir dastan üç hissədən: ustadnamə,  dastan özü və 
düvaqqapmadan (bəzən də cahannamə və ya vücudnamədən) ibarətdir. 
Aşıqların dastana başlamazdan əvvəl dediyi ustadnamələr (adətən,  üç 
ustadnamə deyilir) bir tərəfdən qədim ustadları xatırlayıb yaşatmaq,  bir tərəfdən 
də ustadnamədə deyilmiş hikmətamiz aforizmləri, el müdriklərindən,  
uzunmüddətli həyat təcrübələrindən gələn məsləhətləri dinləyicilərə çatdırmaq,  
adamlarda xeyirxah,  mərdlik,  ləyaqət,  halallıq kimi yüksək insani keyfiyyətlər 
yaratmaq məqsədi daşıyır”.(1,  5-6).  Adından məlumdur ki,  ustadnamələr 
”ustad sözü”,  “ustad öyüdü” mənalarında olub dünya görmüs ustad aşıqların 
hikmətamiz ifadələri ilə zəngin olan bədii yaradıcılıq nümunələridir. Böyük 
sənətkarlar öz həyat təcrübəsinə əsaslanaraq gənc nəsli məhz bu kimi 
nümunələrlə tərbiyə etməyə çalışmışlar. Azad Nəbiyevin bu barədəki fikirləri 
qənaətimizin doğru olduğuna şübhə yeri qoymur: “Ustadnamə ağsaqqal,  
böyük sözü,  böyüyün nəsihəti,  məsləhəti mənasında başa düşülməli-
dir”.(10;233) Paşa Əfəndiyev də sözügedən şeir şəklinə münasibət bildirərək 
yazırdı: ”Belə şeirlərdə ən çox aşıqların dünyagörüşü,  həyat hadisələrinə,  
dövrə münasibətləri,  xalqa nəsihətləri ifadə edilmişdir. Ustadnamələrdə 
əxlaqi fikirlərlə,  nəsihətlərlə yanaşı müəyyən dini motivlər də öz əksini 
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tapmışdır. Bu isə zamanla,  dövrlə,  dünyagörüşü ilə əlaqədardır. Görkəmli 
aşıqlarımızın hamısı ustadnamə yaratmışlar. Ancaq XVIII əsrdə yaşamış 
Xəstə Qasım öz ustadnamələri ilə daha çox tanınmışdır”. (8;182) 
 Qeyd olunduğu kimi xalq dastanları əsasən ustadnamə adlı lirik hissə 
ilə başlanır. Adətən,  məhəbbət dastanlarında bu cür müqəddimənin şahidi 
oluruq. Birinci ustadnamədən sonra dastançı “ustadnaməni bir yox,  iki 
deyərlər,  biz də deyək iki olsun. İkinci ustadnamədən sonra ustadnaməni iki 
yox,  üç deyərlər,  biz də deyək üç olsun”, -deyərək ilk nəzm hissəni yekun-
laşdırır və ardınca dastan söyləyir.  Bu ənənə qədim dövrdə yaranıb forma-
laşan və Oğuz xalqının qəhrəmanlığından bəhs edən “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanında da özünəməxsus şəkildə əksini tapmışdır. Düzdür,  adıcəkilən 
eposda hal-hazırda sözügedən şəkildə ustadnamə verilməmişsə də,  həmin 
məzmunu və mahiyyəti özündə saxlamışdır: “Qorqud ata oğuz xalqının çətin 
işlərini həll edərdi. Nə olsa,  Qorqud ataya danışmayınca iş görməzdilər. O 
nə buyursa,  qəbul edərdilər,  sözün tutub gedərdilər.”(9, 172) Bundan sonra 
məhz ustadnamələrdə əksini tapan dərin,  hikmətamiz kəlamları burada da 
görmüş oluruq: 

Allah,  Allah deməyicə işlər düzəlməz,  
Qadir allah verməyincə kişi varlanmaz. 
Əzəldən yazılmasa,  qul başına qəza gəlməz,  
Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz... (9, 172)  

 
          Bu nümunə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının əvvəlində verilən hik-
mətamiz fikirlərlə zəngin olan nəzm hissədən bir parçadır,  ancaq bu qoşma 
deyildir. Amma biz onu ustadnamə adlandıra bilərik. Çünki ustadnamələrin 
ifadə etdiyi əsas məzmunu bu nümunə əhatə edə bilmlşdir. Bilirik ki,  elmi 
ədəbiyyatlarda ustadnamələr şəkil xüsusiyyətlərinə görə qoşmanın bir növü 
kimi təqdim edilir. Onlardan birində deyilir: “Ustadnamələr qoşmanın şəkil 
xüsusiyyətiə əsaslanır və ondan yalnız məzmun fərqinə görə seçilir.(8,  182) 
Başqa bir mənbədə isə vurğulanır ki,  “ustadnamələr ictimai-fəlsəfi və 
didaktik şeirlər əsasında formalaşır. Onlar deyildiyi kimi,  ayrı-ayrılıqda aşıq 
yaradıcılığında müstəqil qoşmalar kimi yayılmışdır...Qoşmanın bütün poetik 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən bu nümunələr məhəbbət dastanlarının 
əvvəlində veriləndə ustadnamə kimi təqdim olunur. Nəsilərin tərbiyəsində,  
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasında,  fəlsəfi-didaktik şeirin 
xalq arasında yayılmasında böyük rolu olmuşdur. Bütün poetik quruluşu,  
qafiyə və bölgü sistemi ilə qoşmanın eyni olan ustadnamə sonralar aşıq 
yaradıcılığında müstəqil şeir şəkli kimi yayılmışdır”. (10; 233) Bizcə,  
ustadnamələr yalnız qoşma şeir şəkli ilə əsasına ərsəyə gətirilməmişdir. 
Təcrübə göstərir ki,  bir çox digər janrlarda da ustadnamələr yaradılmışdır. 
Bu barədə Araz Dadaşzadənin də fikirləri maraqlıdır: “XVII əsrdən bəri irsi 
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bizə məlum olan aşıqların və el şairlərinin qoşma,  gəraylı və bayatılarında 
nəsihətçiliyə güclü meyl duyulur. Bu meyl dastanların əvvəlində söylənilən 
ustadnamələrdə öz bitkin əksini tapmışdır. Adətən,  tərbiyəvi fikirlər əxlaq 
qaydalarına riayət etməyə,  yaşlılara,  ağsaqqallara hörmətə,  düzlüyə,  sədaqətə 
çağırışda özünü büruzə verirdi” (6, 130). Hal-hazırda bir çox dastanların 
müqəddiməsində verilən ustadnamələrə nəzər salsaq,  görərik ki,  onlar janr ba-
xımından gah qoşma,  gah gəraylı,  gah da cığalı təcnisdir. “Abbas və Gülgəz” 
dastanında verilən ustadnamərdən birinə nəzər salaq: 

...Göyə çəksə baş tayalar,  
Fələk onu tez payalar. 
Hər külüng çapmaz qayalar,  
Hər iyiddən Fərhad olmaz. 
 
Dərviş olan baxmaz pusta,  
Uslu olan olar usta. 
Güvənmə bivəfa dosta,  
Bivəfadan imdad olmaz... (2,  107.) 

 
Göründüyü kimi,  verilən ustadnamə gəraylı janrındadır. Bundan 

başqa,  Azərbaycan xalq dastanlarından olan “Aşıq Qərib”,  “Fərhad və 
Şirin” dastanlarında ustadnamələrin bir hissəsi  gəraylı,  “Əmrah”,  “Nəcəf 
və Pərzad”da cığalı təcnis,  “İrvahım”da isə divani üstündədir. 

Elmi ədəbiyyatların birində ustadnamələrə,  dastanda baş verəcək 
əhvalatlardan qabaqcadan üstüörtülü şəkildə soraq verən nümunələr kimi 
baxılır: Orada vurğulanır ki,  “adətən,  məhəbbət dastanlarının əvvəlində üç 
ustadnamə bir-birinin arxasınca verilir. Bu isə dastana forma yaraşığı verən,  
onu gözəlləşdirən,  hadisəni tamaşaçıların,  dinləyicinin,  oxucunun diqqət mər-
kəzinə çəkən,  bir az da dastanda baş verəcək əhvalatlardan qabaqcadan üstüör-
tülü şəkildə soraq verən nümunədir (10; 233). Ancaq biz dastanın əvvəlində 
verilən ustadnamələrin onun məzmunu ilə əlaqəsinin olmaması qənaətindəyik. 
Məsələn,  “Şəhri və Mehri” dastanında Şəhri əmioğlu və Mehri əmiqızı olaraq 
bir-birlərini sevirlər və heç bir zaman maneyələr qarşısında sözlərindən 
dönmürlər. Axırda dastan onların qovuşması ilə bitir. Amma dastanın əvvəlində 
gələn ustadnamə vəfasızlıqdan bəhs edir. 

...Bir məsəldir: hər ağacda bar olmaz,  
Tur dağı tək hər dağ laləzar olmaz.  
Cəfa çəkmə,  bivəfadan yar olmaz,    
Gedib bir doğru yar tutsana,  bülbül. 
Əgər yarın bivəfa yar isə,     
Sübhü-şam çəkdiyin ahu-zar isə.  
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Fərhadi-Məcnunca dərdin var isə,   
Gətirib dərdimə qatsana bülbül”.(4; 15) 

Yaxud,  “Mahmud və Ağcaquş” dastanında verilən ilk ustadnamənin 
məzmunu namərdliyin pis bir əməl olmasından bəhs olunur,  amma dastanda 
buna uyğun heç bir hadisə baş vermir. (4;33) Dastanlarımızın məzmunu ilə əla-
qəsi olmayan daha bir hissə də vardır ki,  ona elmi ədəbiyyatda pişrov deyilir.(8; 
222) Beləliklə,  dastan söyləyicisi onu dinləyənlərin nəzərini özündə saxlamaq,  
məclisdə yaxşı mühit yaratmaq məqsədi ilə sözügedən kompozisiyadan istifadə 
edir: məclisi ələ almaq üçün ustadnamədən,  yormamaq məqsədilə qaravəllidən 
faydalanır. Aşıq dinləyiciləri ələ almaq üçün əvvəldə söyləyəcək üstadnaməyə 
məclisəmüvafiq xitablar əlavə edir. Bununla şeirin təsir gücünü və dinləyicinin 
marağını artırır. Bu barədə Vaqif Vəliyevin fikirləri də maraqlıdır: “Dinləyiciləri 
cəlb etmək,  məclisi ələ almaq,  şeirin təsir gücünü qüvvətləndirmək məqsədilə 
el sənətkarları həmişə şeirin misrasını xüsusi vurğu ilə başlamış,  kiməsə 
müraciət etmişdir. Bu üsul,  bu manera dinləyicilərlə sənətkarlar arasında 
əlaqə yaratmış,  onların hiss və həyəcanlarını,  sevinc və kədərlərini bir-
birinə birləşdirmişdir. Ustad sənətkar bu üsulla məclisi öz arxasınca apara 
bilmişdir”.(11; 17-18)  

 Göstərilən qənaətlərin praktik rolunu müəyyən etmək üçün bir neçə 
nümunəyə müraciət edək: 

 
Ay həzərat,  bir zamana gəlibdi,    
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz.  
Oğullar atanı,  qızlar ananı,    
Gəlinlər də qaynananı bəyənməz.(4; 49) 

Yaxud,  
Dinləyin,  ağalar,  tərif eyləyim,    
Heç yaza çıxmasın yazı namərdin.  
Kor olsun gözləri,  batsın oylağı,    
Ala qarğa olsun quşu namərdin.(3;126) 
 

 Göründüyü kimi,  “Əzətinli Əmrah” dastanından verilən birinci,  “Ab-
bas və Gülgəz” dastanından verilən ikinci nümunədə aşıq xitablardan istifadə 
edərək,  dinləyicilərin nəzər diqqətini cəlb etmək üçün,  şeirin təsir gücünü daha 
da artırmışdır.       

Dastanın əvvəlində verilən ustadnamənin əhəmiyyəti,  aşıqlar üçün 
onların sənətkarlıq bacarıqlarını ortaya qoymaq baxımından nə qədər bö-
yükdürsə,  insanların təlim və tərbiyə vasitəsinə çevrilməsi baxımından bir o 
qədər faydalıdır. Məhz ona görə də Cavad Heyət vurğulayır ki,  “ustadnamə 
aşıq şeirinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də onda nəsihət,  yaxşılığa təşfiq,  
əql və kamala hörmət və insani fəzilətlərin təbliğidir”. (7;102) Elə buradan 
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aydın olur ki,  ustadnamələr gənc nəslin tərbiyəsində bir neçə aspektdən 
əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəla,  dastanlarımızın yaranıb inkişaf tarixinə nəzər 
salsaq,  görərik ki,  onlar hardasa orta əsrləri əhatə edir. Təbii ki,  bu dövrdə 
azərbaycanda dünyəvi təhsil sistemi demək olar ki,  yox dərəcəsində idi. 
Mədrəsə təhsili alanların sayı da çox az idi. Bu baxımdan deyə bilərik ki,  el 
arasında dastan söyləyiciləri ustadnamələri ilə məktəbdarlıq funksyasını 
üzərlərinə götürmüşlər. Onlar adıçəkilən bədii nümunələr vasitəsilə gəncləri 
elmə yiyələnməyi təşfiq edir. Elimsizliyin heç bir faydası olmadığını 
ustadnamələrlə diqqətə çatdırırdılar. Arif və elm adamlarının yanında 
nəzakətli olub onların yolunu getməyi məsləhət bilirdilər.  

 
Arif məclisində alim yanında,  
Şirin sözün dilə yazılsın gərək.    
Sazın gumbuldayıb,  səsin gələndə,   
Qəflətdə yatanlar ayılsın gərək. 
Əməyə,  sənətə,  elmə uymayan,     
Övladına təməl daşı qoymayan. 
Kitab oxumayan,  məna duymayan,   
Ağlasın gözləri yaş olsun gərək.(5;31) 
 

Ustadnamələrin ən mühüm rolu isə,  heç şübhəsiz ki,  gənç nəslin 
tərbiyəsi işindəki əhəmiyyətidir. Məclisin əvvəlində söylənilən bu nümunələr 
insanlarda özünütərbiyə mədəniyyətinin fomalaşmasına yardım edir. 

 
Salam verib bir məclisə varanda,   
Yaxşı əyləş,  yaxşı otur,  yaxşı dur. 
Dindirəndə kəlmə-kəlmə cavab ver,   
Görən desin: bərəkallah,  yaxşıdır. (4; 8) 

Yaxud,  
Adam oğlu,  yol,  ərkanı dürüst bil,    
Yol,  ərkan bilənin yeri dar olmaz.  
Sirrini söyləmə qamu aləmə,    
Bivəfa dilbərdən sənə yar olmaz. (4; 170)  

Dastançının məclisin əvvəlində özünütərbiyə səciyyəsi daşıyan 
ustadnamələrə müraciət etməklə işinin sonrakı rəvanlığını təmin etmiş olur. 
Ancaq ustadnamələrin tərbiyəedici mahiyyəti bunula bitmir. Biz yeri gələndə 
əməyə olan xüsusi münasibəti,  insanların məhz əməyin sayəsində ucalmasının 
mühüm olduğunu vurğulayan nümunələrə də rast gəlirik. Burada insanın yalnız 
öz əməyinə bel bağlanması məsələsinə önəm verilir,  əyri yollarla qazanılan 
neymətin halal olmadığı vurğulanır. 
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Öz süründən qurban desən,  deyərsən,   
Öz yunundan şal toxuyub geyərsən. 
Bəslədiyin bağın barın yeyərsən,    
Yad bağından sənə heyva,  nar olmaz. (1; 170) 
 

  Ustadnamələrdə böyüyə,  ağsaqqala hörmətin ifadəsi ən çox səslənən 
məsələlərdən biridir. Burada göstərilir ki,  insan zəngin olsa da,  böyüyün 
qarşısındakı hörmətsizliyi onu əvvəl-axır puç edəcəkdir. Ən böyük zənginlik 
hörmət sahibi olmaqdır. 
 

Dörd yanımız baxça ola,  bağ ola,    
Sinəm üstü düyün ola,  dağ ola.   
Bir kiçik ki,  böyüyünə ağ ola,     
Düşər el gözündən bəxtiyar olmaz. 

 
Özündən böyüyün gözlə yolunu,    
Soruşub xəbər al,  hal-əhvalını.   
Əmanət saxla sən,  qonşu malını,    
Qonşu istəməyən özü var olmaz.(4; 198) 
 

 “Hüseyn və Reyhan” dastanından verilən nümunədə gənclərin öz 
valideyinlərinə,  el ağsaqqallarına ehtiram bəsləməsi məsələsinə edilən 
çağırışı aydın şəkildə görürük.    

Müsbət insani keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan ustadnamələrin içərisində 
mərdlik,  vətənpərvərlik kimi dəyərlərə daha çox önəm verən nümunələr də 
vardır. Burada yalan danışmaq,  xəyanət etmək,  zalıma boyun əymək kimi 
mənfi keyfiyyətlər tənqid olunur. Əvəzində igilik,  mərdlik kimi bəşəri 
əməllər vəsf edilir. 

 
Bu dünyanı mən təcrübə eylədim,    
Namərd körpü salsa,  onda ad olmaz.   
Bir mərd ilə ağı yesən,  şirindi,     
Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz. (4; 223) 

Ustadnamələrin məzmununa nəzər yetirərkən bir daha aydın olur ki,  
burada məqsəd yetişən gənc nəsli milli ruhda tərbiyə etməkdir. Dastançı və 
ya aşıq bu zaman təkcə öz həyat təcrübəsinə deyil,  həm də xalqımızın 
hikmətli söz xəzinəsinə,  atalar sözləri və məsəllərə müraciət edərək onu 
nəzmə çəkir və ustadnamə şəklində dinləyicilərə çatdırır. Paşa Əfəndiyevin 
dili ilə desək: ”Aşıqlar ustadnamə yaradarkən xalqın təcrübəsini ifadə edən 
atalar sözündən,  aforizmlərdən istifadə edirlər. Çox zaman bir neçə atalar 
sözünü şeirin vəzninə uyğunlaşdırıb deyirlər”.(6; 276)   
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       Göründüyü kimi,  
ustadnamə dastanlarımızda ona yalnız forma və gözəllik verən nəzm hissəsi 
deyildir,  onlar həm aşıqların öz sənətkarlıqlarının bir daha təqdimatı üçün 
imkan vasitəsi,  həm də dinləyicilərə gözəl,  insani keyfiyyətlər aşılayan 
dəyərli söz xəzinəsidir. 
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   G. Rufullayev 

The place and role of ustadname in Azerbayjan national eposes 
 

Sammary 
 
 The article is devoted to the study of the poem form of widespread 
“ustadnama” in minstrel literature. It is noted that,  "ustadnama”is the mostly 
found form of minstrel poetry. They are of great importance in forming the 
composition of saga. Ashugs (national musical instrument players) often 
apply to “ustadnama”to demonstrate their mastery skills. 
        The foreword examples of saga contains moral and ethical essence of 
the epics. Therefore,  “ustadnama” is mostly used to delight the audience’s 
taste as well as to achieve significant progress in training and education of 
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the young generation. This is when the narrator or minstrel composes a poem 
applying not only to his life experience but also to proverbs and sayings.                        

 
    Г.Руфуллаев  

Место и роль устаднаме в национальных Азербайджанских епосах 
 

Резюме 
 

Статья посвящена исследованию «поучений» в стихотворной 
форме,  широко распространенные в ашугской литературе. Указывается 
что,  «поучения» как образцы стиха,  это форма стиха имеет большое 
значение в построении композиции сага.  

Ашуги очень часто обращаются в этой форме стиха,  чтобы 
продемонстрировать свои творческие способности. Oбразцы,  данные в 
эпилоге саги имеют нравственно-воспитательное значение. Поэтому 
рассказчики широко используют эту форму стиха в целях образования 
и воспитания подрастающего поколения. Чтобы сочинить стих они 
используют не только свой жизненный опыт,  но и богатый и мудрую 
сокровищницу слов. 

  
 

 

 

Rəyçi:                 İslam Qəribli 
                 filologiya elmləri doktoru,  professor 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA ELMİ-TEXNİKİ 
KİTABXANALARIN INKIŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ 

İNFORMASİYA AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ  
 
Açar sözlər: Elmi-texniki kitabxana, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası, 
informasiya axtarış sistemləri. 
Ключевые слова: Научно-технические библиотеки, Республиканская 
научно-техническая библиотека, информационно-поисковые системы. 
Key words: Scientific and scientific-technical libraries.Republic scientific-
technical Library.Information searc systems. 
 

Elmi məqalədə texniki kitabxanaların məqsəd və vəzifələri izah edil-
miş, respublikamızda Elmi-Texniki Kitabxanaların yaranması və for-
malaşması haqqında məlumat verilmişdir.Tədqiqat işində Respublika Elmi-
Texniki Kitabxanasının iş təcrübəsindən geniş istifadə edilməklə oxuculara 
göstərilən kitabxana-informasiya xidməti və informasiya axtarış sistemləri 
şərh edilmişdir. 

Açar sözlər: Elmi-Texniki Kitabxanalar.Respublika Elmi-Texniki 
Kitabxanası.İnformasiya axtarış sistemləri. 

Azərbaycanda ilk müstəqil elmi-texniki kitabxanalar XIX əsrin axırları 
və XX əsrin əvvəllərindən yaranmağa başlamışdır.XIX əsrin axırlarında 
etibarən Bakının sənaye şəhərlərinə çevrilməsi texniki profilli müəssisələrin 
surətlə inkişafına səbəb olmuşdu.Nəticədə mühəndis-texniki işçilərə və ixtisaslı 
fəhlələlərə təlabat artmış və bu tələbatı ödəmək üçün Bakıda bir sıra texniki 
məktəblər və ixtisas kursları açılmışdı. Bu məktəblərdə ixtisas təhsili alan 
dinləyicilərin, o cümlədən neft sənayesində çalışan fəhlələrin ədəbiyyat olan 
tələbatını ödəmək məqsədi ilə Bakı şəhərində texniki profilli kitabxanaların 
açılması zərurəti meydana çıxmışdı. Düzdür, bu kitabxanalar əsasən qapalı 
və yarımqapalı şəraitdə fəaliyyət göstərmiş və bütün oxucuların üzünə açıq 
olmamışdır.Buna baxmayaraq 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra ilk texniki kitabxanalar məhz bu kitabxanaların bazası 
əsasında təşkil edilmişdir. 
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Respublikanın kitabxana sisteminin iri bir şəbəkəsini təşkil edən 
texniki kitabxanalar özləri də müstəqil bir sistem kimi formalaşmışdır. Bu 
kitabxanalar XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Respublika Dövlət Elmi və 
Texniki İnformasiya sisteminin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda 
mənsub olduğu və xidmət etdiyi sənaye sahələrinin, idarə və müəssisələrin 
ayrılmaz hissəsini təşkil edirdi. 

Hazırda respublikamızda texniki kitabxana şəbəkələrinin fəaliyyət 
istiqaməti aşağıdakı kimi qurulmuşdur:  
1.Çoxsahəli və ixtisaslaşdırılmış respublika əhəmiyyətli kitabxana mərkəzi. 
Buraya daxildir: Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası və onun filialları olan 
Respublika Patent Fondu və Respublika Standartlar Fondu. 
2.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Çoxsahəli Kitabxana Mərkəzi. Muxtar 
Respublikanın Elmi-Texniki Kitabxanası. 
3.İstehsalat və elmi-istehsalat birliklərinin dayaq elmi kitabxanaları. 
4.İstehsalat müəssisələrinin, konstruktur və layihə təşkilatlarının elmi-texniki 
kitabxanaları. 

Terminoloji araşdırmalar göstərir ki, “texniki kitabxana” termini 
Azərbaycanda 1920-ci ildən işlənməyə başlanmışdır. Bu dövrə qədər texniki 
kitabxanalar “istehsalat kitabxanası“, “işgüzar kitabxana”, “sənədlərlə 
xidmət” və s. adlarla fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycanda vahid kitabxana 
sisteminin ayrıca bir şəbəkəsi kimi formalaşan texniki kitabxanaların sosial 
funksiyaları və vəzifələri ölkədə gedən demokratik cəmiyyət quruculuğunun, 
sosial-iqtisadi və texniki inkişafa istiqamətlənən dövlət siyasətinin vəzifə və 
tələblərinə uyğun olmuşdur. Texniki kitabxanaların qarşısına qoyulan 
vəzifələr onların iş metodlarını və xüsusi məzmununu müəyyənləşdirir. 

Texniki kitabxanaları başqa tip kitabxanalardan fərqləndirən əsas 
cəhətlər aşağıdakılardır: 

1.Texniki kitabxanalar (TK) konkret olaraq bu və ya digər idarə və 
müəssisələrin kollektivlərinə xidmət göstərir. Texniki kitabxanaların 
fəaliyyəti konkretdir, operativdir və istehsalat kollektivinin hər bir üzvünə 
fərdi xidmət göstərə bilir. 

2.Əmək kollektivlərinin peşə-ixtisas tələbatını ödəməyə yönəldilir. 
Bu ədəbiyyatın təbliğinin təşkili üçün yeni cəmiyyət quruculuğunda, aktual 
məsələlərin həllində əsas mənbə hesab olunur. 

3.Texniki kitabxanalar xidmət etdikləri müəssisələrin fəaliyyətində 
bilavasitə iştirak edir: müəssisə və kitabxanalar arasında “əmək bölgüsü” 
yaradılır. Birincisi, qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətləri istehsalata tətbiq edir, 
ikincisi, bu ədəbiyyatı tapıb işçilərə çatdırır, müntəzəm olaraq yeniliklər 
haqqında məlumat veririlir. Həmçinin, sənayedə çalışan kadrların texniki 
biliklərə yiyələnməsi üçün onların maariflənməsinə xidmət göstərir. 

Bütün bunlar texniki kitabxanaların xidmət metodlarını müəyyən 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 333

edir. Texniki kitabxanalar, həmçinin elm və istehsalatla məşğul olan bütün 
kollektivə xidmət göstərir. Onlar təkcə vətən nəşrləri ilə deyil, həmçinin 
xarici ölkə ədəbiyyatı və müxtəlif materiallarla da xidmət edirlər. Eyni 
zamanda, yeni texniki məsələləri daha da operativ əks etdirən dövri 
mətbuatı, texniki sənədlərin xüsusi növləri(patent sənədləri, normativ-texniki 
sənədlər, preyskurantlar, sənaye kataloqları), istehsalat- texniki sənədlər 
(nümunəvi lahiyələr, hesabatları, çertyojları), qabaqcıl təcrübə haqqında 
məlumatları geniş təbliğ edir və tələbatçıların istifadəsinə verirlər. Xüsusi kitab-
xanalar tipinə aid edilən texniki kitabxanaların geniş şəbəkəsinə müəssisələrin 
layihə binalarını, texniki məktəb kitabxanalarını, normativ-texniki sənədlərin 
toplandığı kitabxanalar, mərkəzi-sahəvi politexniki kitabxanalar daxildir. 

XX əsrin I yarısında texniki kitabxanaların əsas funksiyaları aşağıdakı 
kimi müəyyənləşdirilmişdi: 

1.İnformasiya funksiyası ondan ibarətdir ki, istifadəçilərin müxtəlif 
istiqamətli informasiya tələbatını və sorğularını ödəyir, onların peşəixtisas 
vəzifələrının yerinə yetirilməsinə yardım göstərir. 

2.Təhsil funksiyası onunla xarakterizə olunur ki, sənaye işçilərinin 
ümumi nəzəri səviyyələrinin yüksəldilməsi, geniş zəhmətkeş kütlələrin təhsilinə 
yardım göstərməsi, fəhlələrin peşə hazırlığında, mühəndis-texniki işçilərin 
hazırlanmasında fəal iştirak edən, istehsalatdan ayrılmadan təhsil alan ali və orta 
ixtisas məktəblərinin tələbələrinə xidmət göstərir. 

3.Yeni texnologiya haqqında ədəbiyyatın təbliği isə texniki kitabxana-
ların əsas ictimai funksiyasını müəyyənləşdirirdi. 

Texniki kitabxanaların fəaliyyətinin əsasını təşkil edən bu funksiyalar 
sonralar rədd edilmiş və 1984-cü ildə “Kitabxana işi haqqında əsasnamə”də 
buna son qoyulmuşdur. 1999-cu ildə Azərbaycanda qəbul edilmiş “Kitab-
xana işi haqqında” qanunda kitabxanaların 5 funksiyası (mədəniyyət, təhsil, 
tərbiyə, informasiya, elm) müəyyənləşdirilmişdir ki, texniki kitabxanalar 
xidmət etdiyi idarə və müəssisələrdə qanunla təsbit olunmuş bu funksiyaları 
rəhbər tutur. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən texniki kitabxanalar arasında neft 
sənayesinə xidmət edən kitabxanlar müstəsana mövqeyə malikdir. Həmin 
kitabxanaların yaranması tarixini qısaca olaraq nəzərdən keçirək. 

1920-ci illərdə respublikamızda neft-sənaye müəssisələrinin idarə 
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Neft Komitəsi (“Azərneftkom”) təşkil 
edilmişdir (5). Azərneftkomun yaradılması ölkədə neft sənayesinə 
rəhbərliyin vahid bir sistemdən idarə olunmasına səbəb olmuşdur. “Azərneft-
kom” neft sənayesinə rəhbərlik etməklə yanaşı ölkədə mədəni-maarif müəs-
sisələrinin, o cümlədən texniki kitabxanaların inkişafına köməklik göstərirdi. 
“Azərneftkom” un rəyasət heyətində vaxtaşırı olaraq ayrı-ayrı müəssisə və 
təşkilatlarda texniki kitabxanaların təşkili, onların komplektləşdirilməsi 
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məsələlərinə yardım edirdi. Bu məqsədlə 1921-ci ilin mart ayının 11-
də“Azərneftkom” müstəqil kitabxanalar komissiyasının yaradılması 
haqqında qərar qəbul etmiş və bununla əlaqədar respublikada texniki 
kitabların toplanması haqqında göstəriş vermişdir. 

1920-ci ilin 5 ayı ərzində Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayan 10 
xüsusi kitabxanadan dördüncüsü Azərbaycan Neft Komitəsinin tərkibində 
açılmış texniki kitabxana olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq “Azərneft” 
Komitəsinin 1921-ci il 22oktyabr tarixli 92 nömrəli əmri ilə texniki kitabxana 
üçün 2 nəfər ştat vahidi ayrılır. Bu ştat vahidləri təyinat üzrə Xalq Maarif 
Komissarlığından “Azərneft”Komitəsinə verilir (8).  Bununla əlaqədar olaraq 
“Azərneft” Komitəsi 1922-ci ildə (307 nömrəli əmr) texniki kitabxananın ştatını 
elan edir və ona bir nəfər xidmətçi ştatı da əlavə olunur(9). 

Komitə 7 avqust 1928-ci ildə ayrıca sərəncam (317 nömrəli əmr) 
imzalayır. ”Texniki Kitabxanalardan istifadə etmək qaydaları “ adlı bu sərəncam 
“Azərneft”in tərkibində fəaliyyət göstərən kitabxanaların vahid qaydada idarə 
edilməsində mühüm rol oynamışdır(10). 

1924-cü ildə respublikamızın neft sənayesi müəssisələrində “Neftçilər” 
klubu təşkil edilmiş və “Azərneft” in tərkibində fəaliyyət göstərən texniki 
kitabxanalara rəhbərlik bu müəssisəyə tapşırılmışdı(11). 

XX əsrin 20-ci illərində ölkədə neft sənayesinin inkişafında maraqları 
olan ölkə rəhbərliyi 1929-cu ildə Bakıda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunu, 1930-cu ildə isə Azərbaycan Neft Maşınqayırma Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunu və onların tərkibində texniki kitabxanalar təşkil edilmişdi(12.43). 
1928-ci ildə respublikanın Mərkəzi Texniki Kitabxanasından başqa, ayrı-ayrı 
müəssisələrində 27 texniki kitabxana fəaliyyət göstərirdi(13). 

1930-cu ildə “Azərneft“ idarəsinin 1456 və 1986 nömrəli əmrləri ilə 
“Neftçilər” klubunun tərkibində olan kitabxanaların əsasında neft səna-
yesinin Mərkəzi Texniki Kitabxanası təşkil edilmişdir(14). Bu kitabxananın 
təşkili neft sənayesi müəssisələrində çalışan fəhlələrin, mühəndislərin, texniki 
işçilərin texniki ədəbiyyata olan tələbatının ödənilməsinə, kadr tərkibinin 
möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir göstərmişdir. Aparılan tədqiqatlardan 
məlum olur ki, kitabxananın 1932-ci ildə 12 nəfərlik ştatı, 35 min nüsxə fondu 
və 4000-dən çox oxucusu var idi(17.78). 

Ölkədə texniki ədəbiyyata olan tələbatı ödəmək məqsədilə 1931-ci ildə 
yaradılmış “Azərneftnəşr” neftə dair kitabların və digər texniki ədəbiyyatın nəşri 
sahəsində mühüm işlər görmüşdür. Bu illərdə respublikamızın neft sənayesində 
fəaliyyət göstərən 28 texniki kitabxananın komplektləşdirmə mənbəyi əsasən 
“Azərneftnəşr” olmuşdur (13). 

1941-1945-ci illərdə Azərbaycan neft sənayesi işçilərinin ölkə 
qarşısında müstəsna xidmətləri olmuşdu. Azərbaycan neftçilərinin ən yüksək 
istehsalat göstəriciləri 1940-1945-ci illərdə olmuşdur. Bu illərdə Azərbaycan 
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neftçiləri keçmiş SSRİ-də istehsal edilən neftin 70%-ni vermişlər. 
Azərbaycan neftçiləri müharibə illərində keçmiş SSRİ-də istehsal edilən 
neftin üçdə bir hissəsini, yəni, 75 milyon ton neft vermişdir (16). Azərbaycan 
neft sənayesi müəssisələrinin kollektivləri Ümumittifaq sosializm yarışında 
380 dəfə birinci yeri tutmuş, 161 dəfə Dövlət Müdafiə Komitəsinin və Neft 
Komissarlığının keçici bayrağına layiq görülmüşlər (17).Bu işdə texniki 
kitabxana işçilərinin də böyük əməyi olmuşdur. Bunu nəzərə alaraq, dövlət 
Respublika Elmi Texniki Kitabxanasının 4 nəfər əməkdaşını “Böyük Vətən 
müharibəsində fədakar əməyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir. 1954-cu ildə 
Azərbaycan SSR Neft Sənayesi Nazirliyi yaradılmış və texniki kitabxanalara 
rəhbərlik bu nazirliyə tapşırılmışdır (17). 1956-cı ildə Nazirlik texniki 
kitabxanalar haqqında üç əmr imzalamışdı. “Kitabxana işçiləri ilə seminarların 
keçirilməsi haqqında “ 1956-cı il 10 aprel 203 nömrəli (18) birinci əmrdə 
kitabxana işçiləri üçün müntəzəm olaraq seminarların keçirilməsi göstərişi 
verilir və bu işə nəzarət  texniki kitabxananın direktoruna tapşırılırdı. “Elmi-
texniki, texniki kitabxanaların və tədris kitabxanaların işinin yaxşılaşdırılması“ 
haqqında 1956- cı il 5 iyul 203 saylı (18) əmrdə texniki kitabxanalarda mövcud 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması tələb edilirdi. 1956-cı il 3 dekabr tarixli 
631 nömrəli əmrdə (18) isə respublikada fəaliyyət göstərən texniki 
kitabxanaların siyahıya alınması tələb edilirdi. Azərbaycanın daxil olduğu 
keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti 1966-cı ildə “Ümumidövlət Elmi-Texniki 
İnformasiya Sistemi” haqqında (19) qərar qəbul etmiş və bu qərarda Elmi-
texniki kitabxanaların Dövlət Avtomatlaşdırılmış Elmi-Texniki İnformasiya 
Sisteminin tərkib hissəsi olduğu qeyd olunmuşdur. Bu da 60-70-ci illərdə 
Elmi-Texniki Kitabxana (ETK) şəbəkələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Bu 
qərarı əsas götürərək Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası 1968-cı ildə 
Azərbaycan Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu ilə birlikdə məlumatın 
seçilib yayılması sistemi üzrə xidmətə başladı və bu sistem vasitəsi ilə 
sənayedə çalışan mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidməti göstərilməsi 
təşkil edildi.  

1968-ci ildə keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən qəbul edilmiş 
Azərbaycan Elmi-Texniki Kitabxanasında yaradılan məlumatın seçilib 
yayılması sistemi yeni iş forması kimi başqa texniki kitabxanalarda da tətbiq 
edilməyə başlamış və bununla ölkəmizdə kitabxana-informasiya proseslərinin 
avtomatlaşdırılmasının və mexanikləşdirilməsinin əsası qoyulmuşdur. Bu illərdə 
kitabxananın elmi potensialı inkişaf etdikcə onun kadr potensialına və sənəd-
informasiya təminatına da nəzarət artırıldı. Nəticədə 1959-cu illə müqayisədə 
işçilərin sayı 21 nəfərdən 1970-ci ildə 90 nəfərə çatmış, sənəd-informasiya 
fondu isə 1959-cu ilə nisbətən (263.751 c. v) 3.599.341 nüsxə artaraq 
3.820.016 nüsxə olmuşdur. Oxucuların sayı da müvafiq olaraq artmış və 
1959-cu ildə onların sayı 6011 nəfər, kitab verilişi isə 198.774 nüsxə 
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olmuşdu. 1970-ci ildə isə bu rəqəm 6.322-nin 391.265-ə nisbətinə 
dəyişilmişdi (20). 

1968-ci ildə RETK-nın xüsusi şöbəsi Azərbaycan ETETİİ 
(Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İnstitutununİnstitutu) ilə birlikdə keçmiş SSRİ məkanında 
birincilər sırasında informasiyanın seçilib yayılmasının avtomatlaşdırılması 
sistemini işləyib hazırlayaraq və tətbiq etdi(Az İNTİ-2). Həmin sistemə 
əsasən 707 abonentə müxtəlif informasiya mərkəzlərindən alınmış maqnit 
lentlərinə yazılmış biblioqrafik informasiya vermişdi. Bu sistem 1986-cı ilin 
sonlarından 5 min nəfərdən çox abonentə 25 minə qədər daimi sorğu 
əsasında cari biblioqrafik informasiya xidməti göstərmişdi. 

1975-ci ildə RETK başda olmaqla, Azərbaycanın bütün elmi-texniki 
kitabxanalarını özündə birləşdirən inteqral avtomatlaşdırılmış idarəetmə 
sisteminin yaradılması barədə qərar qəbul olundu. Az sonra, 1976-cı ildə 
RETK-da bu işin layihələşdirilməsi və həyata keçirilməsi ilə məşğul olan 
xüsusi elmi-tədqiqat şöbəsi yaradıldı. Sistemin proqram təminatının 
yaradılması Rusiya Federasiyasının Sverdlovks şəhərindən olan proqramçılar 
tərəfindən həyata keçirilmişdi. Sistem üçün lazım olan elektron-hesablama 
maşın bazası kimi Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun və 
Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun və 
Dövlət Statistika Komitəsinin Hesablama Mərkəzinin EHM-lərindən istifadə 
edilirdi. Layihələşdirilən bu sistem “ASU  NTB Azerb. SSR” adlanırdı və 
aşağıdakı altsistemlərdən ibarət idi:  
1. Sənəd-məlumat bankı ( elektron kataloq və s. ) ;  
2. Avtomatlaşdırılmış komplektləşdirmə;  
3. Sənədlərin analitik-sintetik işlənməsi;  
4. Kitabxana xidməti;  
5. Biblioqrafik informasiya;  
6. İdarəetmə; 
7. Maddi texniki təchizat;  
8. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti. 

Hər bir sistemin özünün bir sıra kompleks məsələləri var idi.Sistemdə 
32 belə kompleks məsələ mövcud idi. 

Layihənin həyata keçirilməsi mərhələli şəkildə yerinə yetirildi və 
1981-1987-ci illərdə iki əsas altsistem-kitabxanaxidməti və idarəetmə 
istifadəyə verildi və keçmiş SSRİ Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin 
xüsusi komissiyası tərəfindən təhvil götürülmüşdü. 

Bu sistem keçmiş SSRİ-də ilk inteqral avtomatlaşdırılmış kitabxana 
idarəetmə sistemi kimi çox yüksək səviyyədə layihələşdirilmişdi.Buna görə 
də SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisindəki “NTİ-80” 
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ekspozisiyasında bu layihə həmin sahədə ən uğurlu layihə hesab edilərək 
sərginin I dərəcəli diplomuna və pul mükafatına layiq görülmüşdür.Heç də 
təsadüf deyildir ki, bu layihənin ideyaları əsasında Ukrayna, Moldova və 
Özbəkistan texniki kitabxanalarının inteqral avtomatlaşdırılmış sisteminin 
layihələri yaradılmışdı. 

1982-ci ildə kitabxana xidmətinin bir sıra məsələlərinə (“Oxucu 
tələbatının təhlili”, “Abonent”, “Kitabxanalararası mübadilə” və s. ) dair 
avtomatlaşdırılmış sistemin, 1989-cu ildə isə “Cari il ərzində RETK-nın və 
bəzi sahəvi texniki kitabxanaların aldığı dövrü nəşrlərin göstəricisi”nin 
buraxılışı üzrə avtomatlaşdırılmış sistemin tətbiqinə başlanılmışdır.  

70-ci illərdə RETK-da aparılan elmi-tədqiqat işləri kitabxananın maddi-
texniki bazasının genişləndirilməsini tələb edirdi. Bunu nəzərə alaraq 1971- ci 
ildə kitabxananın istifadə etdiyi ümumi sahə 550 kv. metrdənartılaraq 1975-ci 
ildə 1.786 km metrə çatdırılmışdı. 

RETK-nın Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Gəncə və Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətində filiallarının açması kitabxana fondunun, 
oxucuların və kitab verilişinin artmasına səbəb olmuşdu. Belə ki, 1980-ci ildə 
Kitabxananın fondu 11.726.247 nüsxədən 1980-ci ildə 19 milyon nüsxəyə 
çatdırılmışdı, oxucuların sayı isə 1970-ci ildə 6.322 nəfər, 1975-ci ildə 9.821 
nəfər, 1979-cu ildə 21.546 nəfər olmuş, onlara 1970-ci ildə 391.265 nüsxə, 
1975-ci ildə 302.260 nüsxə, 1970-ci ildə isə 4 milyon 500 çap vahidi 
miqdarlında sənədlər verilmişdi. 

Kİtabxananın sənəd fondunun artması prosesi Azərbaycanın tam dövlət 
müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sora da davam etmişdi. 2000-ci ildə RETK-
nın ümumi sənəd fondu 19.768.831 çap vahidi təşkil etmişdi. Ondan 17.283.074 
patent sənədləri Respublika Patent Fondunda, 928.552 nüsxəsi isə normativ-
texniki sənədlər olmaqla Respublika Standart Fondunda qorunub saxlanılmışdır. 
1999-cu ildə Kitabxana 21.528 nəfər oxucuya xidmət göstərilmiş və 
onlara786.396 nüsxə müxtəlif növ elmi-texniki ədəbiyyat və digər sənədlər 
verilmişdi(21). 

Azərbaycan Respublikası öz tam müstəqilliyini bərpa etdikdən və 
Sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra Azərbaycanın ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi 
həyatında baş verən  köklü dəyişikliklər zəminində yaranan böhran cəmiyyətin 
bütün fəaliyyət sahələrinə, o cümlədən kitabxana işinə ciddi zərbələr vurmuşdu. 
Bunun bariz nümunəsini Azərbaycanın ən zəngin sənəd-informasiya ehtiyatla-
rına malik RETK-nın timsalında görmək olar. Belə ki, 90-cı illərin əvvəl-
lərindən RETK-nın normal fəaliyyəti üçün lazımi vəsait ayrılmadığından burada 
texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətində aparılan işlər 
dayandırılmışdır. 80-ci illərlə müqayisədə, hazırda RETK-nın fonduna daxil 
olan yeni elmi-texniki ədəbiyyatın və müxtəlif informasiya daşıyıcılarının 
miqdarı kəskin azaldılmışdır.Buna baxmayaraq RETK oxuculara kitabxana-
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informasiya xidməti sahəsində avtomatlaşdırılmış sistemlərin işlənməsi 
sahəsindəki işləri davam etdirməyə çalışmış və 1991-95-ci illər üçün 
perspektiv planda aşağıdakı işləri görməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu: 

1. “Yeni kitablar” avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması. 
2. “Elmi-texniki kitabların hesabatı” avtomatlaşdırılmış sisteminin 

yaradılması. 
3. “Abunə” avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılması   

Göstərilən işləri davam etdirmək üçün maliyyə vəsaiti çatışmadığından iş 
fasilələrlə davam etdirilmişdir.Belə ki, 1994-cü ilin III rübündən etibarən isnad 
ədəbiyyat təsvirləri xüsusi banklarda qeydə alınmağa başlanmış, 1250-yə qədər 
isnad haqqında məlumat maşın yaddaşına daxil edilmək üçün işlənmişdir. Bu iş 
müvafiq olaraq 1995-96-cı illərdə də davam etdirilmiş, 116 jurnaldan 1000-dən 
çox məqalə seçilərək, kodlaşdırılıb maşın yaddaşına daxil edilmək üçün təqdim 
edilmişdir.  

2004-cü ildə layihənin deyilən mərhələsinin reallaşdırılması başla-
mışdır.2005-ci ilin birinci yarısında şəbəkə elektron kataloq xidmətinin tam 
şəkildə tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin təmir və kitabxananın başqa binaya 
köçürülməsi ilə əlaqədar bu iş dayandırılmışdır.  

1967-ci ildə RETK-da Patent Fondu yaradılmışdı.Bu fondun yaradıl-
ması mütəxəssislərə sənaye mülkiyyətinin müxtəlif nğvləri üzrə sənəd-
informasiya xidmətini xeyli yaxşılaşdırdı və onların vaxtına qənaət etmək 
imkanı yaratdı. İxtisaslaşmış Patent Fondu dünyanın 35 ölkəsinin 27 dildə 
Beynəlxalq və Avropa Patent İdarəsinin sənədləri, həmçinin müəllif şəhadət-
namələri ilə komplektləşdirmişdi. 

1969-cu ildə yaradılmış Normativ-texniki Sənədlər Fondunda isə üç 
şöbə fəaliyyət göstərir: 
1.Normativ-texniki sənədlərin komplektləşdirilməsi və işlənməsi şöbəsi; 
2.Sənaye kataloqlarının komplektləşdirilməsi və işlənməsi şöbəsi; 
3.Xidmət şöbəsi; 

Məlum olduğu kimi,  XX əsrin 60-cı illərdən başlayaraq respub-
likamızda elmi-texniki informasiya orqanları, informasiya xidməti 
metodlarından avtomatlaşdırılmış informasiya təminatı metodlarına keçiblər. 
Bu məqsədlə respublika, respublikalararası və beynəlxalq avtomatlaşdırılmış 
informasiya mərkəzləri şəbəkəsi yaradılmış və sənəd  informasiya strukturlu 
və funksiyalı bir sıra inteqral avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri 
işlənib tətbiq edilmişdir. Həmin sistemlərdə informasiya xidməti və təminatı 
metodları kompleks və əlaqəli formada birləşdirilmişdir. 

Bu cəhət informasiya işinin təşkilində ilkin ümumi xüsusiyyət-
dir.Lakin təbii ki, informasiya təminatı metodlarının kompleks tətbiqi daha 
səmərəli perspektiv istiqamətdir və bu cəhətdən TK-ların fəaliyyətini daha 
da intensivləşdirmək məqsədəuyğundur.İnformasiya təminatı məqsədilə ilk 
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növbədə TK-ın lazımi texniki vasitələrlə təchiz etmək və kadr tərkibini 
təkmilləşdirmək lazımdır.Çünki informasiya təminatı fasiləsiz prosesdir.Əl 
əməyi əsasında onun icra edilməsi çətindir və iqtisadi cəhətdən məqsə-
dəuyğun deyildir. 

İkinci ümumi xüsusiyyət odur ki, TK-da informasiya xidməti və 
qismən informasiya təminatı məqsədilə  sənədlərin işlənməsi və verilməsi 
yeni tipli proseslər olmasına baxmayaraq paralel şəkildə aparılır, müstəqil  
(avtonom) xarakter daşıyır və qarışılıqlı əmək bölgüsünə əsaslanmır. İşin 
belə təşkili informasiya xidmətinin dolğunluğunu və operativliyini aşağı salır 
və xeyli baha başa gəlir.Müasir informasiya orqanlarında isə belə eyni tipli 
problemlərin təşkili başqa xarakterdədir. Belə ki, hazırda qismən 
respublikamızda da xidmət edən bir neçə ixtisaslaşdırılmış  (elm və texnika 
sahələrinə görə) elmi-texniki informasiya institutu vardır. Onlar əlaqədar 
sahələr üzrə cari informasiyanın biblioqrafik və referativ məlumatlarını 
hazırlayır, maqnit lentlərinə yazaraq bir-biri ilə mübadilə edir və həm də 
digər informasiya orqanlarını (respublika, sahəvi, ərazi və s.) həmin 
informasiyalarla təmin edirlər. Beləliklə, dövlətlərin siyasi quruluşundan, 
münasibətlərindən asılı olmayaraq hamı üçün əlverişli olan qarşılıqlı əmək 
bölgüsü şəraitində dünya informasiya məkanı tam əhatə edilir. 

Üçüncü əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, informasiya orqanlarında 
əsasən mütəxəssislərin, müəssisələrin və idarələrin peşə informasiya tələbatı 
ödənilir.Bu məqsədlə biblioqrafik və referativ informasiyalardan və informasiya 
nəşrlərindən istifadə edilir.Bu səbəblərə görə də TK-ların informasiya xidməti 
işlərinin həcmi daha da genişlənir və quruluşu etibarilə mürəkkəbləşir. 

Texniki kitabxanalarda təşkil edilən "İnformasiya günləri" mütəxəs-
sislərə göstərilən biblioqrafik informasiya xidmətinin mühüm formalarından 
biridir.Əksər müəssisə, idarə informasiya şöbələri və bir sıra TK-ları bu xidmət 
formalarından geniş istifadə edir.Kitabxanaşünaslığa və biblioqrafiyaşünaslığa 
dair elmi-metodiki və tədris ədəbiyyatında "informasiya günü" texniki 
biblioqrafik informasiya xidmət forması hesab edilir.Lakin "informasiya 
gün"lərinin təşkili və keçirilməsinin təcrübi texnologiyası deyilən fikrə uyğun 
deyil. Belə ki, "İnformasiya günləri"ndə mütəxəssis oxucular nəinki müəyyən 
mövzulara, məsələlərə dair yeni, cari biblioqrafik informasiya, həm də yeni 
ədəbiyyatın əsli ilə bilavasitə tanış olurlar. "İnformasiya günlərinin" əsasını 
yeni ədəbiyyata açıq baxışlar və referat icmalar təşkil edir.Sərgi-baxışlar 
ayrı-ayrı bölmələrdə müxtəlif növ sənədlərin sərgiləri formalarında təşkil 
edilir.Yeni daxil olmuş ədəbiyyat sərgilərində bütün sahələr və növlər üzrə 
sənədləri nümayiş etdirmək, müəssisə və idarələrin informasiya xidməti ilə 
bağlı olan mütəxəssislərin həmin sənədlərdən sərbəst istifadəsini və lazım 
olanlarını seçib sifariş verməsini təşkil etmək heç də həmişə mümkün olmur. 
Buna görədə "informasiya gün"ləri əsasən elmi-texniki və istehsalat 
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ədəbiyyatı ilə mütəxəssislərin müntəzəm və istiqamətli tanış olmasını 
nəzərdə tutur. Deyilənlərdən aydın olur ki, "İnformasiya günü" kitabxana 
informasiya və biblioqrafiya informasiya xidmətinin müəyyən elementlərini 
özündə birləşdirən kütləvi informasiya xidməti formasıdır."İnformasiya gün-
ləri" adətən ayda bir dəfə təşkil edilir.Keçirilmə müddəti 1-3 gündür.Həmin 
xidmət formalarının təşkili aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir. 
 - Sənədlərin seçilməsi və sərgi baxış ekspozisiyasının (vitrinlərdə, stendlərdə, 
masaların üstündə) hazırlanmasının təşkili; 
- "İnformasiya günü"nün təşkilinə dair mütəxəssis oxuculara xəbərdarlıq 
edilməsi; 
- "İnformasiya günü"ndə nümayiş etdirilən sərgilərin sahələr, mövzular və s. 
cəhətdən icmalının verilməsi; 
- Yeni biblioqrafik nəşrlərin icmalı; 
- Oxucuların sifarişlərinin yoxlanması, onlara kitab verilişinin təşkili. 

"Mütəxəssis günü" isə kompleks informasiya xidməti formasıdır. 
Onun nisbətən az istifadə edilməsinin bir neçə səbəbi vardır. Birincisi, TK-
ların sənəd-informasiya fondları hələlik elmi və istehsalat profilinə dolğun 
cavab imkanına malik deyil. İkincisi, "mütəxəssis günü" ancaq əlaqədar 
sahənin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında təşkil edilə bilər.Belə ki, 
"mütəxəssis günü"ndə yalnız əlaqədar sahə üzrə cari və referativ ədəbiyyatın 
icmalı verilmir, həm də problemin müasir vəziyyətinə və inkişafına dair 
müzakirələr təşkil edilir. 

"Mütəxəssis günü" kitab sərgisi, tematik oxucu konfransı və biblioq-
rafik icmal kimi xidmət formalarının əsas elementlərini özündə birləş-
dirir.Adətən, bu tədbiri kitabxana işçisi və əlaqədar sahənin yüksək ixtisaslı 
mütəxəssisi birlikdə təşkil edirlər."Mütəxəssis günü" müəyyən sahəvi, 
kompleks sahəvi və sahələrarası problemə dair cari və retrospektiv 
ədəbiyyatın, elmi və texniki nailiyyətləri tətbiq etmək məqsədilə təşkil edilir. 

 "Mütəxəssis günləri" ilə "informasiya günləri"nin bəzi oxşar 
cəhətləri (ədəbiyyatın seçilməsi, nümayişi, nəzarət vərəqinin doldurulması 
və s.) olsa da, “mütəxəssis günü” məqsədinə və oxucu istiqamətinə görə 
fərqlənir. Belə ki, "mütəxəssis günləri" yalnız cari ədəbiyyatı deyil, aktual 
retrospektiv sənədləri də əhatə edir, yalnız çoxlu sahələr və ya altsahələr üzrə 
təşkil edilir. "İnformasiya günləri"ndən fərqli olaraq bu tədbirdə əlaqədar 
problem müzakirə edilmir, mütəxəssislərdən biri həmin sahədə mövcud 
ədəbiyyatın icmalını verir və s. 

2009-cu ildə Respublika Elmi-texniki Kitabxanasının oxucularının 
sayı əvvəlki illərə nisbətən azalmış və 7187 nəfər təşkil edib. Abonement və 
oxu zalı üzrə 5712 nəfər, kitabxanalararası abonement üzrə 216 nəfər, 
Respublika Patent Fondu üzrə 961 nəfər, Normativ Texniki Sənədlər Fondu 
üzrə 514 nəfər təşkil edir. Xidmət şöbəsinin ən böyük və məsuliyyət tələb 
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edən bölmələrindən biri oxuculara xidmət şöbəsidir.Burada oxucuların 
ümumi sayı 5712 nəfərdir.Bu oxuculardan 3912 nəfəri yeni qeydiyyatdan 
keçmişdir. 

2009-cu il ərzində oxuculara 42347 nüsxə ədəbiyyat təqdim edilmişdir. 
Bunlardan abonement və oxu zalı vasitəsilə 7312 çap nüsxəsi, xarici ədəbiyyat 
310 nüsxə, patent ədəbiyyatı 129730 çap nüsxəsi verilmiş, il ərzində 12 yeni 
ədəbiyyat sərgisi keçirilmişdir. Kitabxanaya yeni daxil olmuş 1250 nüsxə və 
oxucular tərəfindən qaytarılmış 7312 nüsxə ədəbiyyat UOT vasitəsilə yerinə 
düzülmüşdür. Normativ Texniki Sənədlər Fonduna 2020-cu il ərzində 32 nüsxə 
jurnal daxil olmuşdur. Normativ texniki sənədlərin elmi işlənməsi və 
komplektləşdirmə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 1500 texniki şərt nömrə-
lənərək fondda yerinə qoyulmuşdur.2010-cu ildə 120000 köhnəlmiş və vaxtı 
qutarmış, ləğv edilmiş sənədlər fonddan çıxarılmış və bu barədə akt tərtib 
edilmişdir (21). 

2010-cu il ərzində Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının oxucu-
larının sayı 6486 nəfər olmuşdur. Bunlardan Abonement və oxu zalı üzrə 5636 
nəfər, kitabxanalararası abonement üzrə 216 nəfər, Respublika Patent Fondu 
üzrə 42 nəfər, Normativ Texniki Sənədlər Fondu üzrə 392 nəfərdən ibarət 
olmuşdur.  

Xidmət şöbəsinin oxucularından 4109 nəfər yeni qeydiyyatdan 
keçmişdir.Həmin oxuculara cəmi 114582 nüsxə ədəbiyyat təqdim edilmişdir. 
Bunlardan abonement və oxu zalı vasitəsilə 25325 çap nüsxəsi, kitabxana-
lararası abonement vasitəsilə 4q çap nüsxəsi, patent ədəbiyyatı üzrə 106783 çap 
nüsxəsi, normativ texniki sənədlər üzrə 3933 çap nüsxəsi təşkil etmişdir. 2011-
ci ilin yekununa əsasən xidmət şöbəsi vasitəsilə 7526 çap nüsxəsi ədəbiyyat 
oxuculara təqdim edilmişdir.Bunlardan kitablar 3672, jurnallar 3743, məlumat 
xarakterli 751 çap nüsxəsi oxuculara təqdim edilib. 2012-ci il ərzində 
kitabxanaya müraciət edən oxucuların sayı 6681 nəfərdən ibarət olmuşdur. 
Bunlardan abonement və oxu zalı üzrə 5910 nəfər, kitabxanalararası abonement 
üzrə 216 nəfər, Respublika Patent Fondu, Normativ Texniki Sənədlər Fondu 
üzrə 412 nəfərdən ibarət olmuşdur. 2012-cu ildən xidmət şöbəsinin oxucu-
larından 4270 nəfəri bu ildə qeydiyyatdan keçib, həmin oxuculara cəmi 
89862 nüsxə ədəbiyyat təqdim edilmişdir. 2012-ci il ərzində kitabxanaya 343 
nüsxə yeni kitab daxil olmuşdur (20). 

2015-ci il ərzində kitabxanaların oxucularının sayı 6122 nəfərdən 
ibarət olmuşdur. İl ərzində kitabxanaya gələn yeni oxucuların sayı 231 
nəfərdən ibarət olmuşdur.Bu oxuculardan 80 nəfəri kitabxanaya qanuni 
sənəd əsasında yazılmışdır.151 nəfər oxucuya isə telefon vasitəsilə şifahi 
xidmət olmuşdur.Belə ki, bu oxucular elm və texnikanın günün tələblərinə 
cavab verən yeni ədəbiyyatın alınması, istifadəsi və müəyyən qanunların 
tarixi, məzmunu haqqında telefon vasitəsilə məlumatlandırılıb.Bu oxucular 
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üçün xüsusi qeydiyyat jurnalı vardır.Orada oxucuların yalnız adı, soyadı, 
atasının adı, onun sorğusunun məzmunu qeyd olunur. Göstərilən rəqəmlərin 
getdikcə azalması keçmiş sovet hakimyyəti illərinə məxsus şişirdilmiş 
rəqəmlərin tədricən reallığa uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır. 

RETK-larda informasiya xidmətinin forma və üsulları qismən digər 
kitabxanalarda oldu kimidir.Bunlar fərdi və kütləvi xidmət formalarına 
bölünür.Fərdi xidmət üsullarına abonoment və oxu zalı vasitəsilə xidmət, 
informasiyanın seçilmiş yayılması, sorğu-cavab rejimində xidmət və s. 
daxildir. Kütləvi xidmət üsullarına yeni daxil olmuş ədəbiyyatın informasiya 
bülletenlərinin hazırlanması və göndərilməsi, informasiya günləri, mütəxəssis 
günləri, yeni daxil olmuş ədəbiyyatın biblioqrafik icmalı, ədəbiyyata açıq baxış 
və s  daxildir. Xidmət üsullarından RETK-larda ən çox tətbiq ediləni fərdi 
xidmət üsuludur. Kütləvi informasiya xidmətinin üsullarından biri də əlaqədar 
elmi-texniki informasiya  şöbəsi ilə keçirilən "informasiya günləri"dir.  

Qeyd edilməlidir ki,RETK-nın fondunun məzmunu tərkibinə görə digər 
kitabxanaların fondundan əsaslı şəkildə fərqlənir.Belə ki,texniki kitabxana-
larda xidmət sistemi patent ədəbiyyatı,standartlar,normativ texniki sənədlər,çap 
olunmamış materiallar,müəlliflik şəhadətnamələri,ixtiralar və səmərələşdirici 
təkliflərə dair ədəbiyyatın xidmət istiqamətində inkişaf etmişdir. 

RETK-da elmi işçilər,mühəndis-texniki işçilər,fəhlələr,tələbələr və 
başqa oxucu qruplarına xidmət abonoment,oxu zalı,zəngin informasiya axtarış 
sistemləri,o cümlədən soraq-biblioqrafiya fondu,standartlar və sənayə 
kataloqları şöbəsi,xarici ədəbiyyat şöbəsi,patent ədəbiyyatı fondu,kitabxanal-
ararası abonoment vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Müstəqillik illərində Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası öz 
fəaliyyətini informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun qurmaq,oxucuların 
informasiyaya durmadan artan tələbatını ödəmək məqsədi ilə kitabxana işini 
avtomatlaşdırmağa,yeni kitabxana və informasiya texnologiyası ilə təmin etmək 
istiqamətində əməli addımlar atmağa başlamışdır. 

1999-cu ildə Dövlət Elm və Texnika Komitəsi kitabxananı kompüterləş-
dirmək,İnternet sisteminə qoşulmasını təmin etmək üçün kompüter dəsti ilə 
təmin etdi.Kitabxanada İnternet və elektron poçt sisteminə qoşulmaq üçün 
texniki baza hazırlandı.Kitabxana işinin kompüterləşdirilməsini həyata keçir-
mək üçün ayrıca “Diferensial məlumat xidməti və tədqiqat işləri” şöbəsi 
yaradıldı.Bu şöbə bütün növ oxucu sorğularını araşdırır,elm sahələri üzrə kom-
püterin yaddaşına daxil edirdi.Şöbədə elektron kataloqun yaradılmasına 
başlanmışdı.Neft ədəbiyyatına olan böyük tələbat nəzərə alınaraq bu 
ədəbiyyatın elektron kataloqunun yaradılması üçün intensiv iş aparılırdı. 

Şöbə həmçinin tərcümə mərkəzi ilə birlikdə UNİMARC-ın 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi və redaktəsində yaxından iştirak etmiş və 
kompüterdə çap etmişdir.Azərbaycanda kitabxana işinin avtomatlaşdıılması 
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problemləri ilə hələ 80-ci illərdən məşğul olmağa başlayan kitabxana son 
illərdə kitabxana işinin kompüterləşdirilməsi sahəsində mühüm təcrübə 
qazanmışdır.Bu təcrübənin təkmilləşdirilməsinə və yayılmasına böyük 
ehtiyac hiss edilməkdədir. 

Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi , məhz kitabxanalar, informasiya 
orqanları və analoji idarələr kommunikasiya texniki vasitələri ilə birlikdə hər 
bir ölkənin və bütövlükdə dünyanın başlıca informasiya infrastrukturunu 
yaradır. Yeni texniki-texnoloji və intellektual əsasda bu informasiya 
infrastrukturunun ehtiyatlarından istifadə etmədən XXI əsrdə dünyada 
informasiyalaşdırılmış cəmiyyətə inteqrasiya etmək, hər hansı bir addım 
atmaq inandırıcı deyildir. Məhz ona görə də dünyanın iqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrində dünya informasiya resurslarından səmərəli və 
maksimum istifadə etmək üçün yeni informasiya texnologiyalarından geniş 
tətbiqinə üstünlük verirlər.Respublikamızda son illərdə kitabxana 
quruculuğunda bir sıra işlər görülməkdədir.  

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi “İnformasiya, İnfor-
masiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” (1998), “Kitabxana işi 
haqqında” (1999), “ Patent haqqında” (1997) qanunları,Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları üzrə (2003-2012-ci illər ) Milli Strategiyası” , 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər 
üçün Milli Strategiya”-nı, “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətlərinin 
yaxşılaşdırılması “ (2007) haqqında sərəncamı kitabxanaların informasiya resurs 
mərkəzləri kimi formalaşdırılmasında mühüm işlər görülmüşdür. 
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Захида Рзаева 

 
Особенности развития научно-технических библиотек в 

Азербайджанской Республике и информационно-поисковые 
системы 

 
Резюме 

 
Развитие нефтяной промышленности в Азербайджане во второй 

половине XIX столетия способствовало возникновению технических 
библиотек. Эти библиотеки-читальни, носившие закрытый характер, в 
основном оказывало услуги руководящим сотрудникам производства. 
Поскольку эти библиотеки комплектовались в основном технической 
литературой и оказывали услуги потребителям, работавших в сферах 
промышленности, транспорта и строительства, они стали называться 
техническими. Библиотеки, оказывавшие услуги в учреждениях, от-
носящихся к научно-исследовательской, промышленно-заводской, про-
мышленно-фабричной сферах, также назывались техническими. Точно 
также фонды патентной и нормативно-технической документации, 
которые функционировали при предприятиях и учреждениях, относи-
лись к техническим библиотекам. 

В нашей стране интенсивное развитие технических библиотек 
пришлось на советский период. Именно в 20-30 годы ХХ века в 
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Азербайджане была создана широкая сеть технических и научно-
технических библиотек, которая стремительно развивалась. 

В Азербайджане нефтяная сфера промышленности традиционно 
развивалась больше других сфер. Это связано, прежде всего, с 
богатством нефтяных и газовых залежей. Развитие добычи нефти, 
высокая производительность труда в сфере нефтедобычи, ее переработки, 
развитие передовых технологий и техники, необходимость удовлетво-
рения потребностей инженерно-технических работников в докумен-
тальной информации, формирование нефтяного сектора на научной 
основе привела к необходимости создания на ряде научно-исследо-
вательских учреждений библиотек отраслевого технического профиля. 
Некоторые из этих библиотек функционируют и по сегодняшний день. 
Изучение их деятельности является актуальным для библиотековедения, 
как науки. 
           В исследовании рассмотрены цели и задачи технических библиотек, 
дана информация о создании и развитии научно-технических библиотек в 
Азербайджане. В данной статье также, на основе подробного рассмот-
рения деятельности Республиканской Научно-технической библиотеки 
дается информация о библиотечно-информационных услугах и инфор-
мационно-поисковых системах. 

 

 
Mehmanali Mammadov, 

Zahida Rzayeva 
 

Information retrieval systems and development features of scientific  
technical libraries in Azerbaijan Republic 

 
Summary 

 
Development of the oil industry at the second half of the nineteenth 

century caused creating of technical libraries in Azerbaijan. This closed 
libraries mainly were serving to the executive officer of the company. 

These libraries were called technical libraries because they were 
serving to the users who worked in industry, transport and construction 
sectors and completed its collection basically with technical literature. The 
libraries that serve to the scientific-research, factory, plant and other 
industries by mentioned areas are called technical libraries. At the same time 
collection of patent and regulatory-technical documents can be included in 
technical libraries. 
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In our country technical libraries developed intensively at Soviet 
period. Large network of technical and scientific-technical libraries were 
created and developed fast at 20-30 years of the twentieth century. 

In Azerbaijan oil industry historically developed more than other 
industries. First of all, it is related to the abundance of the oil and gas 
reserves. 

For developing higher productivity and technologies in oil extraction, 
oilfield, oil refinery, for satisfaction of the engineering staff’s require of 
document in the current area, for building oil industry with scientific grounds 
was founded libraries with technical profile. Some of these libraries continue 
its activities nowadays. It’s actual to investigate their activity for the library 
science research. 

Purposes and objectives of technical libraries were explained in this 
work and gave information about foundation and formation of scientific-
technical libraries in our republic. 

With using the work experience of scientific-technical library infor-
mation retrieval systems and library-information service presented to readers 
were lightened in this article. 
  
 
Rəyçi:  dosent Pərviz Kazımi 
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Ərəb məhcər ədəbiyyatının korifeyləri sırasında həm Şərq, həm də 

Qərb dünyasında məşhur olan Əmin ibn Faris ər-Reyhani(1876-1940) XX 
əsr ərəb ictimai-siyasi, ədəbi-fəlsəfi fikrinin inkişafında xüsusi xidmətləri 
olan yazıçılardandır. Onun qələmindən çıxan hər bir əsər özünün ideya-
məzmun xüsusiyyətlərinə, oxucuya aşıladığı qayə və məqsədinə görə olduq-
ca düşündürücü və ibrətamizdir. Məhz belə əzəmi xüsusiyyətlərinə, ərəb 
xalqlarının milli-mənəvi köklərinə olan baglılığına görə onun əsərləri ərəb 
aləminin hər bir guşəsində oxucuların dərin marağına səbəb olmuşdur. 

Əmin ər-Reyhani Azərbaycanda ilkin tədqiqata görkəmli şərqşünas 
alim prof. Aida İmanquliyeva tərəfindən cəlb olunmuşdur. Aida xanım ötən 
əsrin 70-80-ci illərində Ə.ər-Reyhani haqda silsilə məqalələr (“Əmin ər-
Reyhani və din”, “Ərəb yazıçısının əsərlərində kapitalizm dünyasının ifşası”, 
Əmin ər-Reyhani yaradıcılığında təbiət”, “Əmin ər-Reyhaninin “Hərəmxana 
divarlarından kənarda” povestində və kiçik həcmli əsərlərində romantizm”, 
“Əmin ər-Reyhaninin ədəbi-estetik görüşləri”) yazaraq respublikanın 
nüfuzlu jurnal və məcmuələrində nəşr etdirmişdir. Bundan əlavə, Aida 
xanım doktorluq dissertasiyasının bir fəslini Əmin ər-Reyhaninin yaradıcılıq 
yoluna həsr etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, prof. A.İmanquliyeva Əmin 
ər-Reyhani irsinin ölkəmizdə ilk tədqiqatçısı olsa da, özünün də etiraf etdiyi 
kimi o, ədibin yaradıcılığında yalnız romantizm probleminin tədqiqi ilə 
məşğul olmuşdur. Alim “Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri” (Bakı, Elm, 2003) 
adlı fundamental əsərində belə yazır: “Əmin ər-Reyhani yaradıcılığının 
tədqiqinə müraciət edərkən biz onu bütün təfərrüarı ilə hərtərəfli araşdırmağı 
qarşıya məqsəd qoymamışıq. Bu tədqiqat işinin önə çəkilən problemlər 
çərşivəsində bizi belə bir məsələ maraqlandırır: sənətkar Əmin ər-Reyhani 
Qərb, xüsusilə də Amerika romantizmini hansı dərəcədə qəbul edib və 
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romantizmin ideya və konsepsiyaları onun yaradıcılığında hansı inkişaf 
səviyyəsinə çatıb” [1,143]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Əmin ər-Reyhani özünün məhcər ədəbiyyatı 
həmkarları ilə müqayisədə XX əsrin əvvəllərindəki Ərəb Şərqinin mövcud 
həyatı ilə yaxından maraqlanan realist bir şair, yazıçı-publisist olmuşdur. 
Ədibin həyat yoluna nəzər salrkən görünür ki, ilkin təhsilini fransız dilində 
aldığı üçün o, ərəb dilini onun qrammatik qayda-qanunlarını eləcə də ərəb 
ədəbiyyatını ilk vaxtlar yaxşı bilmirmiş. Özünün etiraf etdiyinə görə o, 
ərəbcə adi danışığı da çox pis başa düşür, ərəbcə sistemsiz şəkildə 
danışırmış.  

Əmin ər-Reyhanidə ərəb dilinə, ərəb ədəbiyyatına maraq o, Amerikaya 
gedəndən xeyli sonralar, təxminən onun 17 yaşı olanda oyanmışdır. Həmin 
maraq onu çox zəngin tarixə malik olan ərəb dilini və ədəbiyyatını 
mükəmməl öyrənməyə sövq etmişdir. Əmin ər-Reyhani ərəb ədəbiyyatına 
ilk dəfə olaraq Müqəddəs Qurani-Kərimin üslubuna yaxın bir tərzdə nəsrlə 
yazılmlş yeni şeir nümunəsi- mənsur şeir formasını gətirdi. Bu janr məhz 
onun sayəsində Suriya-Amerika məktəbi yazarlarının başlıca janrına çevrildi. 
Beləliklə, “Əmin ər-Reyhani 40 il ərzində yuksək təkamül yolunu keçdi. 
Nəticədə ədibin son əsərləri onu müasir ərəb ədəbiyyatının klassiki 
səviyyəsinə yüksəltdi” [2, 93]. Bu fikirlər İ.Y.Kraçkovskinin XX əsrin 30-cu 
illərinin ortalarında Əmin ər-Reyhani irsrinə verdiyi obyektiv qiymət idi. 

Əmin ər-Reyhaninin 1920-ci ildən həyatının sonlarınadək olan ədəbi 
fəaliyyəti sırf ərəb ölkələri, Ərəb Şərqi ilə bağlıdır. Çünki həmin dövrdən 
omum yaradıcılığında ərəb ölkələrinin müstəqilliyi, ərəb milli dirçəliş 
ideyası baş qaldırır. O, sonralar qələmə aldığı “Mərakeş” adlı əsərində 
yazırdı ki, 1920-ci illərdə özünü yüz faizli amerikalı hesab etsə də, 121 mil-
yonluq amerikalılar arasında yeganə ərəb, yeganə livanlı idi ki, ərəb 
ölkələrinin taleyi onu daha çox narahat edird” [3, 135]; [4, 25]. Ədibin 1924-
cü ildə Beyrutda nəşr etdirdiyi “Muluk əl-arab”(“Ərəb kralları”) adlı ikicildli 
səyahət əsərinə yazdığı müqəddiməyə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olur 
ki, onun XX əsrin əvvələrinə qədər Ərəb dünyası, ərəb dili və ədəbiyyatı 
haqda məlumatı çox səthi olmuşdur. Livanda uşaqkən fransız dilində təhsil 
alan bu xristian ərəb gəncinin təsəvvüründə dünyanın ən azad, demokratik 
ölkəsi Fransa, bəşəriyyətin ən mədəni xalqı da fransız xalqı imiş. Yenə də 
özünün yazdığına görə, o, Ərəb Şərqi haqda ilk bilgilərini səyahətə çıxan və 
tədqiqatlarını ingilis dilində yazan alim və yazıçıların əsərlərindən almışdır 
və məhz həmin kitabları oxuduqdan sonra ərəb dünyası ilə maraqlanmağa 
başlamışdır. 

 Əmin ər-Reyhaninin1922-ci ildə ərəb ölkələrini səyahətə çıxdıqdan 
sonrakı yaradıcılığının böyük əksəriyyəti Ərəb Şərqi ilə bağlı olmuşdur. Bu 
əsərlərin sırasında ikicildlik “Muluk əl-arab” ilə yanaşı “Qalbu-l- İraq”-
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(“İraqın qəlbi”) Beyrut,1935)), “Qalbu Lubnan”(“Livanın qəlbi”) Beyrut, 
1938)), “Feysəl əl-avval”(“Birinci Feysəl”) Beyrut, 1933)) kimi kitabları, bir 
sıra publisistik məqalələri, həmçinin onun ərəb ölkələrini səyahəti zamanı 
Qahirə və Bağdadda yazdığı şerlərini qeyd etmək olar. Onun Ərəb Şərqi ilə 
bağlı yazdığı şeir, poema, esse, məqalə və məktublarında ərəblərin ulu 
babaları hesab olunan Qəhtan və Ədnan qardaşlarından tutmuş Məhəmməd 
peyğəmbər, Raşidi xəlifələrindən Əbu Bəkr (xəl.dövrü 632- 634), Ömər bin 
əl-Xəttab (xəl.dövrü 643-644), Əli ibn Əbi Talib (xəl.dövrü 656-661), 
Abbasi xəlifələrindən əl-Mənsur (xəl.dövrü 755-779), Harun ər-Rəşid 
(xəl.dövrü 786-800), onun oğlu Məmun (xəl.dövrü 813-832) orta əsrlərin 
məşhur sufi teoloqu Əbu Hamid Muhəmməd əl-Qəzali (1058-1111), orta əsr 
ərəb tarixçisi İbn Xəldun kimi onlarla məşhur şəxsiyyətlər yad edilir, onlar 
haqqında xoş sözlər deyilir. Bu şəxsiyyətlərin sırasında VIII-IX əsrlərin məş-
hur dilçi alim və filoloqları əl-Kisai və əs-Sibəveyhi, orta əsrlərin görkəmli 
ərəb şairləri Əbu-l- Ətahiyə, Əbu Nuvas, Əbu Tayyib əl-Mütənəbbi (915-
965), Əbul Əla əl-Məərri (973-1057) kimi şairlərin də adları hörmətlə yad 
edilir. Ərəb ölkələrini səyahəti zamanı ədibin şəxsən görüşüb tanış olduğu 
misirli Əhməd Zəki Əbu Şadi, İraq şairlərindən Cəmil Sidqi əz-Zəhavi 
(1863-1936), Məruf ər-Rusafi (1875-1945), Əhməd əs-Safi ən-Nəcəfi, 
Əbdül-kərim əd-Dəcili kimi şairlər, həmçinin tanınmış Misir yazıçısı Taha 
Hüseyn kimi müasirləri ilə polemikası, onlarla şeir, sənət barədə söhbətləri 
onun XX əsrin əvvəllərində Ərəb Şərqinin məşhur simaları ilə yaxından tanış 
olmasına bariz nümunədir. Ər-Reyhani yazır: “...Ola bilər ki, mənim bu 
sözlərim, söylədiklərimkimlərəsə qəribə görünər, lakin bu bir həqiqətdir. 
Məsələn mən bir ingilis ədibi vasitəsilə ilkin olaraq ərəblərin ən böyük 
şəxsiyyəti olan İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd (ə.s.)ilə tanış oldum. 
Mənim qəlbimdə ərəblərə ilk dəfə rəğbət hissi oyandı. Mən onları sevməyə 
və onlar haqda ətraflı məlumatlar toplamağa başladım” [5, 7]. 

Əmin ər-Reyhani “Ərəb kralları”(“Muluk əl-arab”) adlı səyahət əsərinə 
yazdığı müqəddimədə ərəb xalqına, Ərəb Şərqinə olan rəğbətini, onlara 
bəslədiyi sevgi və məhəbbəti birmənalı şəkildə izhar etməklə yanaşı, özünün 
bu xalqın oğlu olmasından qürur keçirdiyini fəxrlə belə ifadə edirdi: 
“...Sübhan Allah-Təala məni ingilis filosofu vasitəsilə ərəb peyğəmbəri ilə 
tanış etdikdən sonra Əbul-Əla əl-Məərri ilə görüşdürdü. Mən bu görkəmli 
şairin “Luzum mə lə yəlzəm” və ya “Luzumiyyat”) (“Lazım olmayan 
vacibatlar”) əsərini əvvəlcə təəccüblə oxudum, sonra isə sevgi və məhəbbətlə 
dönə-dönə təkrarladım və onunla fəxr etməyə başladım. Ona görə fxr etdim 
ki, mən belə bir cəsarətli mütəfəkkiri, qüdrətli şairi dünyaya bəxş edən bir 
xalqın oğluyam” [4, 8]. 

Məhz bu sevgi və məhəbbətin, müdrikliyi dərk etməyin nəticəsində o, 
XX əsrin əvvəllərində, daha dəqiq desək, 1903-cü ildə ərəb klassiklərindən 
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olan Əbul Əla əl-Məərrinin (973-1057)”Əbul-Əla əl-Məərrinin rübailəri”, 
1918-ci ildə isə “Luzumiyyat” əsərlərini ərəbcədən ingilis dilinə tərcümə 
edərək çap etdirir. Bütün Qərb aləmi Əbul-Əla əl-Məərrini ilk dəfə məhz 
Əmin ər-Reyhaninin tərcüməsi vasitəsilə tanımış olur. Əmin ər-Reyhani öz 
ölkəsinə qayıtdıqdan sonra ərəb dili və ədəbiyyatı ilə çox ciddi şəkildə 
məşğul olmağa başlayır. Livanda olduğu bir il ərzində ərəb dilini mükəmməl 
öyrənən ər-Reyhani ərəb ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini dərindən mütaliə 
edir. Bu zaman o, xüsusilə Əbul-Əla əl-Məərrininin yaradıcılığına heyran 
qalır. Ədib ərəb xalqına, Ərəb Şərqinə olan hisslərini belə ifadə edirdi: “Ey 
ərəb ölkələri! Allaha and olsun ki, Allah istəmədi ki, mən sizin barənizdə 
cahil olaraq qalım, mənə özü də sizdən çox-çox uzaqlarda olduğum vaxtda 
bir ingilis göndərdi. O məni sizin peyğəmbərinizlə tanış etdi. Bir amerikalı 
göndərdi ki, o məni sizin əcdadlarınızın ülvi keyfiyyətlərini əxz etməyə 
çağırdı. Xüsusilə Vaşinqton İrvinqin “Alhambra”əsərini oxuduqdan sonra 
mənim amerikalı, ingilis, fransız düşüncəli xəyalımŞərqə tərəf istiqamət gö-
türdü. Bu insanlar sizin keçmiş şan-şöhrətinizi mənim önümdə dirildərək 
yaşatdılar” [4; 8].  

Qərb dünyasında böyüyüb başa çatan ədibin düşüncələrinin Ərəb 
Şərqinə istiqamətlənməsində Amerika və ingilis yazıçıları U.Uitmen, 
H.Toro, R.U.Emerson, T.Karleyl və V.İrvinqin ərəblər barəsində yazdığı 
əsərlərin böyük rolu olmuşdur. Onlar Əmin ər-Reyhaninin mənəvi dün-
yasında inqilab yaratmışlar. 

Əmin ər-Reyhani 1916-1917-ci illərdə Meksika, Fransa və İspaniyaya 
səyahətə çıxır. Beləliklə, ədib illərdən bəri arzusunda olduğu Əndəlus 
torpağına qədəm qoyur.Ərəblərin təqribən 8 əsr hökmranlıq etdiyi bu diyarın 
memarlıq üslubu ilə tanış olur və İspanların milli etnoqrafiyasında, 
adətlərində onu maraqlandıran Şərq-Qərb elementlərinin uhğunluq əlamətlə-
rini görməyə çalışır[6, 11].  

Əmin ər-Reyhani 1922-ci ildə bir dəfəlik Amerikanı tərk edir. Çoxdan 
arzusunda olduğu ərəb ölkələrini səyahət etmək istəyini reallaşdırır və 
təqribən iki il çəkən uzun müddətli səfərə çıxır. O, bu haqda 
“Mərakeş”əsərində belə yazırdı: “Millilik, vətən həsrəti, vətənpərvərlik, 
Qəhtan və Ədnan nəsillərinin problemləri ilə yüklənmiş bir səs məni yola-
səfərə səsləyirdi” [7, 8]; [4, 25]. 

Həmin dövrdə Əmin ər-Reyhani beş kiçik dövlətə bölünmüş əzəli ərəb 
ərazisini (Suriya, Livan, İordaniya, Fələstin, İsrail) bir dövlət tərkibində 
birləşdirmək uğrunda təşəbbüs də göstərmişdir. Əmin ər-Reyhani elə o 
dövrdə bu birlik, daha doğrusu, Ərəbistan yarımadasında və Kiçik Asiyada 
yerləşən ərəb dövlətləri və əmirliklərini bir bayraq altında birləşdirmək 
naminə həmin ölkələrə səyahətə çıxır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, o, 1922-ci ildə Hicaz Xarici İşlər Nazirliyinin Kral Hüseyn və 
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Kral İbn Səudu barışdırmaq barədə rəsmi dəvətini də qəbul etmişdir. Kral 
İbn Səud həmin il Əmin ər-Reyhaninin ərəbləri birləşdirmək barədə 
cəhdlərini nəzərə alaraq ona özünnün şəxsi qılıncını da bağışlamışdır[3, 
135]; [4, 26]. Bu faktlardan bir daha aydın olur ki, Əmin ər-Reyhani ədəbi 
fəaliyyətlə yanaşı, həm də siyasi, ictimai xadim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Əlbəttə, qeyd olunmalıdır ki, özünü “xoşməramlı emissar” adlandıran Əmin 
ər-Reyhaninin bu təşəbbüsü ərəb kralları tərəfindən xoşniyyətli səfər kimi 
qəbul olunsa da, onun Şərqlə Qərb arasında vasitəçiliyi obyektiv səbəblər 
üzündən öz bəhrəsini vermədi. Ancaq bununla belə, Əmin ər-Reyhaninin 
Ərəb Şərqinə gəlişi onun olduğu ərəb ölkələrinin ədəbi və mədəni mühitində 
çox böyük ehtiramla qarşılandı. Ərəb ölkələrini səyahətə çıxmış Reyhaninin 
İraqa gəlişi də ədəbi dairələrdə böyük təm-təraqa səbəb oldu, İraqın bütün 
ədəbi mühiti onun pişvazına çıxdı. Həmin günlərdə kral Feysəlin Əmin ər-
Reyhaninin şərəfinə verdiyi ziyafətdə İraqın dövlət rəsmiləri ilə yanaşı, bir 
qrup ziyalılar və şairlər də iştirak etmişdir. Misirdə də onun şərəfinə 
məclislər, ziyafətlər düzəldildi. Bu məclislərdə Əmin ər-Reyhani ərəb 
dünyasının dostu, təəssübkeşi kimi təqdim edildi. Misirdə ehramlar 
qoynunda şair Əhməd Zəki Əbu Şadinin onun şərəfinə təşkil etdiyi ziyafətdə 
Əmin ər-Reyhani sanki göylərdən enmiş bir elçi kimi dəyərləndirilmişdi. O, 
orada yazdığı şeirlərdən birini-“Misir ölkəsi”(“Bələdu Mısra”) qəsidəsini 
oxudu. Onun həmin qəsidədə yazdıqları adi səyyahın qələmə aldığı səfər 
təəssüratları deyil, uzun illlərin daşını, torpağını, səhralarını, vadi və xurma 
plantasiyalarını, dağ və çaylarını görmək arzusu ilə yaşayan, milli 
mənsubiyyət etibarı ilə ərəb, dini etiqatına görə xristian, təhsil, tərbiyə və 
təfəkkür tərzi ilə qərbli olan bir vətənpərvər ərəb ədibinin ürək çırpıntıları, 
ərəb ölkələrinin vəhdəti uğrunda mübarizə aparan bir təəssübkeş ərəb 
fanatının düşüncələri və aruları idi. Özünün bu məqamını, bu istəyini Əmin 
ər-Reyhani ingilis dilində yazdığı “Ərəbistan: dağlar və səhralar” adlı 
kitabında daha ətraflı açıqlamışdır. Həmin kitabda o, hər hansı bir problemi 
qılıncın, silahın gücü ilə həll etməyə çalışan ərəb krallarını zorun yox, ağlın 
gücü ilə iş görməyə və ərəb ölkələrinin vəhdətinə nail olmağa səsləyirdi.  

Qeyd olunduğu kimi, Əmin ər-Reyhani 1922-ci ildə ərəb ölkələrinə 
səyahətə çıxaraq İraqı, Hicazı, Yəməni, Ədən protektorantlığını, Nəcd 
sultanlığını və Ərəb Əmirliklərini(indiki BƏƏ) səyahət edir. On dörd ay 
sürən bu səyahətdən sonra doğulduğu Livanın Fureykə kəndinə qayıdan 
Əmin ər-Reyhani dördcildlik “Reyhaniyyat” toplusunun III və IV cildlərini, 
eləcə də ikicildlik “Muluku-l-arab” kitabını çap etdirir. Bu əsərlərin meydana 
gəlməsində başlıca səbəb ədibin səyahət zamanı topladığı zəngin təəssüratlar 
olmuşdur desək, əsla yanılmarıq.  

Sonrakı on il ərzində isə Əmin ər-Reyhaninin “Ərəbistan kralı ibn 
Səud”,“Müasir Nəcdin tarixi” və “İranın qəlbi” kimi əsərləri işıq üzü görür. 
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Bu kitablarda Əmin ər-Reyhaninin həmin ölkələrdə rastlaşdığı ictimai-siyasi, 
ədəbi-mədəni vəziyyət, ərəblərin etnoqrafiyası və s. barədə çox orijinal fikir 
və düşüncələri toplanılmışdır. Lakin xəstəlik onu yavaş-yavaş üstələyirdi. 
Bununla belə o, 1936-1939-cu illərdə Livanın bütüb bölgəsini at belində 
gəzir. O, bir il ərzində ərəb ölkələrini gəzib dolaşır. Hətta ikinci dəfə yenidən 
İspaniyaya səyahətə də çıxır. Onun son səyahətləri ölümündən sonra nəşr 
olunmuş “Uzaq Qərb” kitabında öz əksini tapmışdır.  

Əmin ər-Reyhani 1940-cı ildə sentyabrın 13-də dünyaya əbədi olaraq göz 
yumur. Vəfatından sonra onun bütün ədəbi irsi kiçik qardaşı Albert Reyhaninin 
sərəncamına keçir. O da öz növbəsində Livanın Fureykə kəndində qardaşının ev 
muzeyini yaradaraq onun bütün əsərlərini orada cəmləşdirir. 
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The partial thinker of Arabian East 
Summary 

 
AmeenRihani (1876-1940), the notable man of Arabian literary, did a 

special turn to the development of Arabian socio-political and literary-
philosophical ideology. In comparison with other members in Arab 
immigrant literary, being closely involved in Arabian East, he was a realist 
poet and writer-publicist.AmeenRihani who lived in America, when he was 
young, thought about national revival of Arabic people, their unity and 
freedom and bright future and even he played the role of goodwill emissary. 
After traveling Arabian countries in 1922, his works names “Arab kings” 
“History of Contemporary Nacd”, “Ibn Saud the Arabian king”, “Remote 
West” are his remarkable books that he favored the westerns and eastern 
world.The article narrates an arabian poetry of Ameen Rihani, his trans-
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lations of creativity of classics and his simpaty to the arabian philosophical 
poetry. He had translated and published in 1903 “The quatrains of Abu-l-Ala 
Al-Marry” and his “Luzumiyyat” in 1918. This outstanding person was 
subtitled to the West thereby A. Rihani translations. 

In addition A. Rihani was engaged in public activities. He advocated 
for allying 5 little countries (Syria, Libya, Gordian, Israeland Palestine) to 
one Arabic country. As well as he tried to reconcile the king Husain and the 
king Ibn Saud, for this aim he visited Arabic countries for several times. 

 
Фатима Меджидова  

  П0ристрастный мыслитель Арабского Востока 
Резюме 

 
Выдающийся арабский литератор Амин ар-Рейхани(1876-1940) 

сыграл важную роль в развитии социально-политической, литературно-
философской мысли ХХ века. В сравнении с другими представителями 
арабской эмигрантской литературы. Он был поэтом-реалистом, писате-
лем-публистом, который был тесно связенс арабским востоком.Амина 
ар-Рейхани, проживавшего в юности в Америке, всегда интересовало 
национальное возрождение арабских народов, а также их единство и 
свобода, светлое будущее. Он выступал также и в качестве доброжела-
тельного эмиссара. Его такие произведения, как «Арабские короли», 
«История современного Неджа», «Сердце Ирака», «Сердце Ливана», 
«Далекий Запад», написанные после его путешествия в арабские стра-
ны в 1922 году, считаются бесценным даром как Востоку, так и Западу. 

В статье повествуется о стихотворениях Амина ар-Рейхани, напи-
санных на арабском языке, а также о его переводах произведений 
арабских классиков и о его страсти к арабской философской поэзии. В 
1903-году им были переведеныи изданы «Рубаи Абуль Ала аль-Маар-
ри», а в 1918 году произведение «Лузумийят». Именно благодаря этим 
переводам на Западе стало известно имя Абуль Ала аль-Маарри- ве-
ликого арабского незрячегопоэта.Амин ар-Рейханипроявил себя и как 
политический общественный деятель. Им было предложено объеди-
нение территории пяти небольших арабских государств (Сирия, Ливан, 
Иордания, Палестин и Израиль) и создание одного целого государство. 

 
 
Rəyçi:                      Cəfər Vilayət  
                    filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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Literature was one of a developing number of publications at the time 
meaning to re-investigate the field of writing as an asset for teaching 
language. Using literature at all was not for the most part viewed as being 
helpful to language learners. It was related in many people groups' brains 
with disposed of,  defamed,  awful past times of linguistic use interpretation,  
and however to be both excessively troublesome and unessential. Perspectives 
on the valuable part literature can play have advanced a decent arrangement 
from that point forward,  somewhat because of an acknowledgment that 
influence is a vital segment of any learning,  and halfway as more complex 
materials in view of scholarly literature have turned out to be accessible. At the 
end of the day,  things have proceeded onward,  and what once has appeared an 
unsafe and unusual endeavor is currently generally acknowledged. It is this 
advancement in the view of literature in language discovering that prompts this 
new version of the prior book. That said,  the justification for using literary texts 
remains substantially the same. They offer rich input for language 
acquisition. They can contribute to cultural knowledge and understanding. 
They appeal to feelings as much as to thought and thus make a contribution 
to students’ own personal growth. In the words of Theseus in A Midsummer 
Night’s Dream,  literature involves: 
Such shaping fantasies,  that apprehend 
More than cool reason ever comprehends… 
Above all,  well-chosen texts are motivating and thus stimulate learning. 
 This is not to say that such text is unproblematic. The choice of texts 
and their accompanying activates too much level and interests of a specific 
group of learners are an art which teachers only acquire over time.  
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In 1990s the idea of using literary texts as a language teaching 
resource was relatively new. Since then,  it becomes more generally 
accepted. New ways of using literary texts have emerged and there is now an 
even greater choice of stimulating texts available. This includes a whole new 
generation of original graded readers which have acquired the label of 
“Language Learner Literature”. Although the idea of using literary texts as a 
language teaching resource has gained more general acceptance,  it is wort-
hwhile rehearsing the justifications for doing so and to deal potential objections. 
 Using literature in this way has been justified in three main ways; in term 
of linguistic,  cultural,  and personal growth factors. 
•  Linguistically,  literary texts offer a range of genuine texts in a variety of 
registers,  styles,  and text-types at many levels of difficulty. This presents 
learners with an unrivalled richness of input which can feed into vocabulary 
acquisition,  extending the range of syntactic patterns,  developing a feel for 
textual cohesion and coherence,  and a sense of linguistic appropriacy. 
•  Literary texts are in a very real sense the vehicle for culture. This is not 
to say that we can “learn” the culture (or cultures) of a language through its 
literature. Indeed,  the very nature of culture is so complex and problematical 
that it defies simple categorization. However,  the settings,  characterization,  
situations and assumptions which literary texts embody offer manifold 
opportunities for raising awareness of “difference” and for developing 
tolerance and understanding. 
•  Literature involves affect and emotion. It is therefore the perfect 
medium for involving students personally in their learning. Literary texts are 
not trivial,  and in order to process them we have to embark on a process of 
making imaginative interpretations of the reality they represent. Interaction 
with a literary text usually involves a deeper level of mental processing,  a 
greater personal involvement and response,  and hence a greater chance of 
leaving traces in the memory. Such texts are therefore generally more 
motivating,  and more enjoyable,  than many of the referential texts which 
students often have to process. A student who has worked with literary texts 
has usually learnt a lot about reading critically,  empathetically,  and 
creatively. An additional powerful reason for using literary texts is that they 
are open to multiple interpretations. Only rarely will two readers interpret the 
same text in an identical way. This ready-made opinions gap between one 
individual’s interpretation and another’s lends itself to genuine discussion 
and interaction. The objection is sometimes raised that literary texts are too 
difficult for second language learners to cope it. It is true that some literary 
texts are objectively too difficult. To exclude all literary texts from 
consideration on these grounds would be excessive however. If a text is too 
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difficult don’t use it. Choose one which is more accessible. After all,  there 
are plenty to choose from,  including original graded readers. 
The usual types of difficulty cited are: 
•  Linguistic difficulty. Most often what is referred to is lexical difficulty 
or density,  or syntactic complexity. Occasionally it may refer to discoursal 
organization. When choosing a text,  you will need to make a subjective 
judgment as to the level of linguistic difficulty it poses. There is no point in 
choosing texts which are way beyond the level of the students’ 
comprehension. But there is no need to either: there are plenty of accessible 
texts available,  including “Language Learner Literature” 
•  Length difficulty. Length is a problematic concept too. In terms of the 
time available,  it may be desirable to work with shorter texts since these can 
be utilized within the framework of a class hour. This is the case with most 
of the texts we have looked up. However,  there is also an argument for 
using more extended texts,  both to develop reading skills but also because,  
the longer the text,  the more time there is for the author to provide more 
contextual detail,  more repetition,  more development of character,  plot,  
etc. all of which provide support for the readers.  
•  Cultural difficulty appropriacy. If a text is too ‘insider’-oriented in 
terms of culture,  it will be difficult for the ‘outsider’ reader to penetrate. 
However,  even if we are not already familiar with the range of new cultural 
references in a text,  we can still make some sense of it. The fact that most 
western readers have no in-depth experience of South India does not mean 
they cannot appreciate the humor,  irony,  and human warmth. By the same 
taken,  Indian readers do not have to have seen a daffodil to be able to 
appreciate the sentiments Wordsworth expresses in his famous poem. It seems 
to us that we should use these cultural differences as opportunities for 
exploration rather than as an excuse not to undertake the journey. 
•  Referential difficulties. Some texts make extensive use of frames of refe-
rence outside the text itself. One example would be T. S. Eliot’s accessed fully 
with a toolkit of notes,  and then it is not suitable for use in the way we envisage 
here. 
•  Conceptual difficulty. This refers to the difficulty of the ideas the text 
conveys. Sometimes an apparently simple text,  in terms of the language,  is 
very difficult in terms of the ideas it presents. The poetry of William Blake is a 
good example of this,  as are many of the poems of W. H. Auden. Again there is 
a subjective,  intuitive judgement to be made before choosing such texts. Yet 
however we construe the notion of ‘difficulty’,  there are ways of dealing with 
it: 
1. Apply criteria for the selection. Simply asking a few basic questions 
about the suitability of a text for a particular group helps eliminate 
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inappropriate texts. As the teacher,  you are best placed to make this kind of 
judgement. For example: 
•  Is the subject matter likely to interest this group? 
•  Is the language level about right? Not too easy? Not too difficult? 
•  Is it about the right length for the time available? 
•  Does it require a lot of cultural or literary background knowledge? 
•  Is there anything culturally offensive in it? (if there is,  you may still 
decide to use it as a way of discussing such matters but you should be aware 
of what you are doing) 
•  Does it lend itself to exploitation for language learning? 
2. We can vary task difficulty as well as text difficulty. One way of 
gradually building up the demands on students would be: 
Level 1 Simple text + low level task 
Level 2 Simple text + more demanding task 
Level 3 Difficult text + low level task 
Level 4 Difficult text + more demanding task. 
Whatever we do however,  it is clear that the notion of ‘difficulty’ is a highly 
subjective matter,  and that different students perceive difficulty differently.  
How relevant is literature to the ‘real-world’ needs of our students? The 
objection is more sometimes raised that literary texts have little or nothing to 
do with the objectives of language courses. In a world dominated by 
pragmatic considerations,  surely there is no time for literature? It is all to 
airy-fairy. So goes to argument. We would argue strongly that working with 
such texts does promote communication skills which are generalizable for 
use in a variety of other contexts. They also have a potential to promote 
better understanding of self and others,  and to create a better motivated 
group atmosphere. The fact that we are using literary texts does not imply 
that we are studying literature: rather we are using literary texts to promote 
language learning. Another objection occasionally raised is that such an 
approach in some way to demands the status of the literary text. From this 
point of view,  by ‘playing around with texts’,  cutting them up,  putting 
them to uses for which they were not designed,  we are showing a lack of 
artistic merit of the text. There seems no substance to this argument. Writers 
themselves hack their work about,  revise it,  or throw it away. What is more,  
excessive reverence for a text does not necessarily improve our 
understanding of it. By de-sacralizing texts,  we believe students gain in 
confidence and lose their culturally-induced inhibitions. 
Features of the approach: 
� It is not our main aim to teach students how to study literature but 
simply to use literary texts as a resource to teach language. This means we 
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don’t need to be concerned with critical commentary,  literary metalanguage 
and historical explanation. 
� Our aim is to engage students interactively with the text,  with fellow 
students,  and with the teacher in the performance of tasks careful attention 
to the text itself and to generate language in the process of completing the 
task. Any enhanced understanding of the text as a literary artifact which they 
may acquire as spin-off from this approach,  we regard as a bonus. 
� The text itself is therefore central,  not background information,  or 
commentary about the text. 
� The students are active participants,  not passive recipients of the text. It is 
central to this approach that the students are involved in a genuine interaction 
with the text and between the readers of the text,  including the teacher. 
� The activities should offer students ample opportunities to contribute and 
share their own experiences,  perceptions,  and opinions. By their very nature,  
literary texts give access to the world of personal experience which every 
student carries within. 
� Texts can be presented in a variety of ways. This may sometimes mean 
withholding the complete text until the end of an activity,  cutting it up,  
using fragments only and so on. Finally,  the text is not the only element in 
the activity. Literary quality is not the only criterion of texts. Quite often,  
‘bad’ writing can prove more productive or stimulating than ’good’. The text 
are not necessarily presented as models of good writing but rather as good 
starting points for using and thinking about language. 
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Məqalə ədəbiyyatın inkişaf etməkdə olan cəmiyyətdə tədris dili kimi 

ədəbiyyat sahəsinin yenidən tədqiq etmək üçün resurs olmasından bəhs edir. 
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Ədəbiyyatdan istifadə ümumilikdə dili öyrənənlər üçün çoxda faydalı hesab 
edilməmişdir. Ədəbi mətnlərdən istifadə əhəmiyyətli dərəcədə eyni qalır. 
Onlar dil üçün zəngin giriş təklif edir. Bu şəkildə istifadə ədəbiyyatı üç əsas 
hissəyə bölür: dilçilik,  mədəni və şəxsi amillər. Ədəbi mətnlərdən istifadəyə 
əsas səbəb onların şərhlərə açıq olmasıdır. Yalnız nadir hallarda iki oxucu bir 
mətni eyni şəkildə şərh edə bilər. Tələbələr fəal iştirakçılardır,  mətni passiv 
şəkildə qəbul edəmlər deyil. Bu halda tələbələr mətni orijinal şəkildə 
müəllim daxil olmaqla qebul edir,  və o cümlədən mətn ilə oxucu arasında 
yanaşmada iştirak edir. Mətn mütləq yaxşı yazı modeli kimi deyil,  dildən 
istifadə və düşünmə üçün də yaxşı bir başlanğıc kimi təqdim olunur. 

 
У.Магеррамова 

Азербайджанская Государственная Академия Физической 
Культуры и Спорта 

 
Резюме 

 
Тема рассказывает,  что литература была одним из растущего 

числа публикаций в то время,  направленных на повторное изучение 
области литературы в качестве ресурса для обучения языку. 
Использование литературы вообще не рассматривалось как полезный 
изучение язык. Обоснование использования литературных текстов 
остается практически одинаковым. Они предлагают богатый ввод для 
изучения языка. Использование литературы,  таким образом,  было 
оправдано тремя основными способами: с точки зрения лингвистических,  
культурных и личностных факторов роста. Мощная причина для 
использования литературных текстов состоит в том,  что они открыты для 
множественных интерпретаций. Лишь в редких случаях два читателя 
одинаково интерпретируют один и тот же текст. Студенты являются 
активными участниками,  а не пассивными получателями текста. Именно 
в этом подходе студенты участвуют в подлинном взаимодействии с текс-
том и между читателями текста,  включая учителя. Текст не обязательно 
представлен как образец хорошего письма,  а скорее как хорошая отправ-
ная точка для использования и размышления о языке. 
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TƏRCÜMƏDƏ MİLLİ ŞEİR FORMALARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: bədii tərcümə prinsipləri, tərcümənin keyfiyyəti,  yaradıcılıq 
aktı,  tərcüməçi 
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Keywords: principles of the literary translation,  translation quality,  creative 
act,  translator 
 

Bədii tərcümə tərcümə sənətinin çox mühüm bir sahəsi olaraq 
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Ən başlıca cəhətlərdən biri 
tərcümə olunan ədəbiyyatın milli özəlliklərinin qorunub saxlanılmasıdır. 
Müasir tərcümə nəzəriyyəsi israrlı şəkildə orijinalın milli xüsusiyyərinin 
qorunub saxlanılması zərurətini vurğulayır. Tərcüməçinin qarşısına çıxan 
birinci sual hansı məsələlərə daha çox diqqət yetirməli olmasıdır. Hər hansı 
bir bədii əsəri tərcümə etmək,  ilk növbədə onu forma və məzmunun 
vəhdətində başqa dildə ifadə etməkdir. Lakin dil özü özlüyündə bu millətdən 
ötrü spesifik olan ünsiyyət vasitəsidir. İrji Levıy "Tərcümə sənəti" kitabında 
yazmışdır: "O yerdə ki dil ancaq əsərin forma və məzmunu üçün materialdır,  
orada dilin milli və tarixi xüsusiyyətlərini anlamaq mümkün deyil,  çünki bu 
zaman o özü material olmaqdan çıxıb formaya çevriləcək,  yəni özü məzmun 
kəsb edəcək "(1). Müəllif dildən yalnız forma kimi istifadə olunmasını qəbul 
etmir,  onun milli xüsusiyyətlərini də diqqətə alınmasını tələb edir. Alman 
dilindən Azərbaycan dilinə poeziya tərcüməsinin tədqiqini ləngidən bir sıra 
problemlər vardır. Onlardan birinci bəlkə də ən mühüm səbəbi hər iki 
poeziyanın real təbiəti,  obyektiv siqləti müqayisəli şəkildə tutuşdurulmamışdır. 
Bu müqayisə olmadan,  hər iki poeziyanın təbiətini öyrənmədən isə,  Q.Qa-
çeçiladzenin qeyd etdiyi kimi “poetik tərcümə mümkün ola bilməz”. (2) İrji 
Levıy yazmışdır: “Poeziya qanunlarının,  formalarının qarşılıqlı,  müqayisəli 
şəkildə öyrənilməsi hər iki şeir sisteminin poetik təbiətinin mahiyyətinin 
özünəməxsus,  xarakterik cəhətlərinin aydınlaşdırılmasına əsaslı kömək etmiş 
olar. Bu müqayisə mütərəqqi yeniliyi formal söz oyunundan fərqləndirməyə,  bu 
və ya digər milli şeir sisteminin müxtəlif variantlı diapazonlarını 
müəyyənləşdirməyə kömək edir”. (1)  

Qeyd olunanları nəzərə alaraq Hötenin müxtəlif şeir formalarının və 
“Faust” faciəsinin tərcüməçisi Həmid Arzulunun orijinaldan edilən 
tərcümələri əsasında çalışacağıq ki,  hər iki şeir sistemlərini müqayisə edək 
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və imkan daxilində onların xarakterik xüsusiyyətlərinin Azərbaycan dilində 
necə əks olunduğu yollarını müəyyənləşdirək.  

Ədəbiyyatşünaslara və tərcüməçilərə yaxşı bəllidir ki,  şeirin spesifik 
xüsusiyyətləri,  dilin səs quruluşunun spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 
Alman və Azərbaycan səs sistemləri isə bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlənir. 
Məsələn,  alman şeiri bir qayda olaraq,  vurğuların düzülüşünə görə qurulur. 
Azərbaycan milli şeiri isə ritm və heca saylarına görə nizamlanır. Ona görə 
də hər iki şeirin milli inkişafında ümumi cəhətlər çox azdır. Hər bir 
poeziyanın özünəməxsus yaranma tarixi,  tarixi inkişaf yolu,  formalaşması 
və inkişaf qanunları mövcuddur. Alman xalqının şeir sənəti çox mürəkkəb 
yol keçərək formalaşmışdır. Y.V.Höte (J.W.Goethe 1749-1832),  Xristof 
Martin Viland (Christoph Martin Wiland 1733-1813),  Fridrix fon 
Haqendron 1708-1754),  Qothold Efraim Lessinq (Ephreim Lessinq 1729-
1781),  Yohan Qotfrid Herder (Yohan Qotfrid 1744-1803),  Fridrix Şiller 
(Friedrich Schiller),  Henrix Heyne (Heinrich Heine 1797-1856) və başqalarının 
əsərləri alman və dünya ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir. Alman poeziyasında 
Y.V.Hötenin xidmətlər xüsusilə misilsizdir. O hər cür yeniliyin,  yeni 
təşəbbüslərin,  yeni yaradıcılıq cərəyanlarının öncülü idi. S.V.Turayev "Alman 
ədəbiyyatının tarixi" kitabında yazmışdır: “Onun lirik şeirləri sözün həqiqi 
mənasında əsl bədii yaradıcılıq kəşfi idi və ilk dəfə alman şairi bütün millət 
üçün aydın,  anlaşıqlı dildə danışmağa başladı.” (3) Hötenin yaradıcılığında,  
xüsusilə onun dünya şöhrətli “Faust” əsərində biz demək olar ki,  alman 
poeziyasının o dövr və o dövrə qədərki bütün formalarına rast gəlirik. Məhz bu 
dövrdə alman ədəbiyyatında çox orijinal şeir formaları,  o cümlədən azad ritm,  
azad qafiyə,  və digər formalar (Freie Rhytmen,  freie Rifmen) yarandı. Bu for-
malardan ən çox Klopştok,  Ayxendorf,  Şamisso,  Burger,  Merike,  Höte,  
Heyne istifadə etdi. Bu azad qafiyəli şeir forması alman poeziaysına yol tapdı və 
burada öz əbədi yerini tutdu. Klopştokun “Qenezunq”u sərbəst,  azad şeir 
forması sahəsində ilk qaranquş oldu. Bu formada Höte özünün "Prometey",  
"İnsan" və başqa klassik şeirlərini yaratdı. XVIII-XIX əsrlərdə alman şairləri öz 
yaradıcılıqlarında dolnik,  sillabik,  sillabo-tonik,  təmiz-tonik şeir formalarından 
istifadə etmişlər. Bu sahədə Y.V.Höte,  X.M.Villand,  F.Haqedron,  Q.E.Les-
sinq,  Q.Herder,  F.Şiller gözəl sənət nümunələri yaratmışlar. Alman poeziya-
sında bu dövrdə ən çox iki hecalı vurğulu Aleksandrik şeirlər və Blanken-
frezlər,  üç hecası vurğulu,  yəni alman milli hekzametrləri geniş vüsət 
tapmışdı. Bu şeirlərin xarakterik xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki,  vurğulu 
(┴) və vurğusuz ( - ) hecaların sıralanmasına görə onlarda fəsilələr,  bölgülər 
müəyyənləşdirilir. Vurğusuz hecalar qısa,  vurğulu hecalar isə uzun adlanır. 
Uzun hecalar iki qısa hecanın ekvivalenti kimi hesablanır. Bu cür quruluş-
larda sait səslərdən sonra ən azı iki samit səs gəlir. Sillabo-tonik şeirlərdə isə 
beş əsas ölçü vardı. Bunlar antik adlar verilmişdir. 
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Der Jambus (Yamb) – U′,  Der Trocheus Oder Choreus (Troxey və 
yaxud Xorey) U′ –,  Der Daktilus (daktil) U′ U U,  Der Amphibrachus 
(Amfibrak) U U′ U,  Der Anapest (Anapest) U U U′ və s. 

Ağamusa Axundov "Şeir yaradıcılığı sənəti" kitabında yazmışdır ki,  
Azərbaycan şeir yaradcılığının da özünəməxsus inkişaf yolu olmuşdur. Bu 
şeir xalq əmək nəğmələrinin,  şifahi heca vəznli şeirlərin daxili və xarici 
xüsusiyyətləri əsasında (holavarlar,  bayatılar,  qoşmalar və s.) təşəkkül 
tapmış formalaşmışdır. Klassik ərəb və fars əruz formaları ilə yanaşı 
Azərbaycan poeziyasında lap qədim zamanlardan indiki günlərimizə qədər 
şeirdə heca vəzni aparıcı,  formalaşdırıcı mövqedə dayanmışdır. Demək olar 
ki,  bütün Azərbaycan şairləri heca vəzinində ən müxtəlif məzmunlu,  ən 
müxtəlif formalı,  xüsusi qafiyə strukturlu şeirlər yazmış və hazırda da 
yazmaqdadırlar. Azərbaycan dilinin təbiəti,  onun fonetik qanunları bu 
ecazkar şeir formasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Məhz bu dil qanunları 
müxtəlif tonik şeirlərin şeirimizə daxil olmasına imkan verməmişdir. Bu 
barədə məşhur dilçi-ədəbiyyatşünas,  Azərbaycan şeir formalarının bilicisi və 
tədqiqatçısı Ağamusa Axundov yazır: Bizim poeziyada tonik şeir ölçülərinin 
işlənməməsinin əsas səbəbi dilimizin məhz fonetik strukturu ilə bağlıdır. Bizim 
dilin spesifik cəhəti onun stabil fonetik vurğsusu poeziyamıza vurğulu və 
vurğusuz hecalar əsasında yaranan şeir formalarının keçməsinə imkan 
verməmişdir. (5)  

Həmid Arzulu öz monoqrafiyasinda qeyd etmişdir ki,  təmiz Azərbaycan 
milli sözlərində iki samitin ardıcıl işlənməsi çox nadir hallarda meydana çıxan 
hadisədir. Azərbaycan dilinin başlıca fonetik hadisəsi incə,  yumşaq saitlərin 
incə bir-birilə uzlaşması sözə xüsusi bir musiqilik bəxş edir. Alman dilində 
sözlərin sonunda çox tez-tez samit səslərin toplanması baş verir. Bunun bir neçə 
səbəbi vardır. O səbəblərdən biri də söz sonunda “e” səsinin işlənməməsi və 
yaxud oxunmamasıdır. 

İkinci mühüm səbəb alman şeirində misrada ifadə olunacaq fikir 
həmişə sətrin sonunda bitmir,  bu fikir harada gəldi qurtara bilər: misranın 
ortasında,  sona yaxın bir yerdə və s. Bu yazı manerası Hötedə də,  Şillerdə 
də,  Heynedə də mövcüddur. Azərbaycan şeirində çezuralar (fasilələr) bir 
qrup sözlər arasında sadəcə formal intervallar deyildir. Onlar həmçinin 
məntiqi məna kəsb edən fasilə,  ən vacib poetik fərdi üslubi və estetik 
vasitələrdir. Bu bölgü vasitələri nə qədər aydın,  dəqiq olarsa,  fikir də bir o 
qədər aydın şəkildə oxucuya çatacaq və şeirin ahəngi xeyli artacaqdır (6).  

Beləliklə,  bunu deyə bilərik ki,  tərcüməçi alman sillabik şeirlərinin 
doğma dilə uyğun analoqunu tapmaq üçün o,  mütləq hər iki şeir vəzninin 
həm oxşar,  həm də milli fərqlərini,  formalarını çox ciddi şəkildə nəzərə 
almalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,  tərcümə funksional və kamil 
olmalıdır. Yalnız kamil sənət,  yaradıcılıq nümunəsi “qiymətini qazanan 
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tərcüməni əsl tərcümə hesab etmək” olar. Belə tərcümələrin ömrü adətən 
uzun,  təsiri səmərəli olur. Lakin o vaxt kamil tərcümə,  əsl sənət nümunəsi 
yaratmaq olar ki,  hər iki xalqın dilini (əsərini tərcümə edəcəyin müəllifin və 
öz milli dilini) kamil,  həm də tərcüməçilik istedadı,  dünyagörüşü 
səviyyəsində biləsən. Gərək ədəbiyyatını tərcümə edəcəyin xalqı,  onun 
tarixini,  bütün mənəvi sərvətlərini o torpağın yüksək səviyyəli vətəndaşı 
kimi hərtərəfli sevəsən və biləsən.  
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Лейла Гасанзаде 
  Особенности форм национального стиха в переводе 
 

Резюме 
 

В статье говорится о функциональности перевода и необхо-
димости сохранения национальных особенностей в процессе перевода. 
При переводе образцов поэзии с немецкого языка на азербайджанский,  
характерные особенности немецкого стиха также должны быть 
сохранены. Чтобы определить качество этих переводов,  следует 
исследовать образцы обеих литератур. Рубеж конец ХIX начало ХХ вв. 
являлся переломным в истории освоения Азербайджаном культуры 
Западной Европы. Начиная с конца ХIX века культура и литература 
Западной Европы была в центре внимания и особенно привлекала 
передовых представителей Азербайджанской литературы. В этот пе-
риод западноевропейская литература и культура сыграли немало-
важную роль в духовном развитии Азербайджана. Западноевропейские 
традиции играли колоссальную роль в развитии азербайджанской 
литературы,  благодаря богатству художественных форм и глубине 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 364

поднятых проблем. Самые выдающиеся представители Азербайджана в 
этот период ощущали на себе влияние западноевропейской литературы,  
предвидели новую эпоху национальной цивилизации в синтезе 
возрождения древних национальных традиций и обогащением её 
западными достижениями. Изучая и усваивая культуру и литературу 
Западной Европы,  азербайджанцы стремились приблизиться к более 
развитой европейской цивилизации. Художественное воплощение 
традиций Западной Европы в азербайджанской литературе и культуре 
должно осмысливаться как форма освоения западноевропейских 
традиций,  как исторический и эстетический факт расширения горизонтов 
азербайджанской культуры. 

Leyla Hasanzade 
Features of forms of a national verse in translation 

 
Summary 

 
In article it is told about functionality of the translation and need of 

preservation of national peculiarities in translation process. At the translation 
of samples of poetry from German on Azerbaijani,  characteristics of the 
German verse also have to be kept. To define quality of these translations,  it 
is necessary to probe samples of both literatures. 

The cultural and literary creativity of leading figures of Western 
Europe began to be widely learned in Azerbaijan since the end of 20th 
century. The Western European traditions played an enormous role in 
development of the Azerbaijani literature,  thanks to richness of art forms 
and depth of the lifted problems. The most outstanding representatives of 
Azerbaijan during this period sufferred influence of the Western European 
literature,  expected a new era of a national civilization in synthesis of 
revival of ancient national traditions and enrichment by her western 
achievements.  

Studying and learning the culture and literature of Western Europe,  
the Azerbaijanians have sought to approach the more advanced European 
civilization. Artistic embodiment of the traditions of Western Europe in 
Azerbaijan literature and culture should be comprehended as a form of 
development of the Western traditions,  both historical and aesthetic 
horizons of the expansion of the Azerbaijani culture. 
 
Rəyçi:               Ludmila Səmədova 
                filologiya elmləri doktoru,  professor  
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İbtidai insan özünü dərk etmə istəyi ilə mifoloji düşüncənin yaran-

masına səbəb olur. Həyat,  ölüm,  yaradılış haqda düşünməyə başlayan insan 
özünü təbiətdən kənar hiss etmir,  onun bir hissəsi kimi anlayır və qəbul edir. 
Buna görə də hiss etdikləri zaman və məkana sığmayan ilahi gücün inikasını 
təbiətdə - heyvan,  ağac,  quşda görür. Onları özünə sitayiş və pənah yeri 
kimi bəlirləyir. Beləcə,  inanc motivli kultlar yaranır. 

 Kult latın sözü olub,  itaət,  sitayiş,  ibadət deməkdir. İlkin dini 
təsəvvürlərlə birgə yaranmış kultlar və onunla bağlı adət-ənənələr vasitəsilə 
qədim insan İlahiyə,  Tanrısına ibadət edir,  onun aliliyini qəbul edirdi. Bizim bu 
gün öyrəndiyimiz,  qorumağa çalışdığımız ətraf mühit,  təbiət minilliklər öncə 
insanın maddi və mənəvi dünyasının bir parçası idi. Özünü təbiətlə bir vəhdətdə 
hiss edən insan ətrafında mövcud olan hər bir şeyə müqəddəs ruh kimi baxır,  
ondan kömək gözləyir və onu qoruyurdu. 

 Əcdalarımızın düşüncəsini özündə əks etdirən kultlara əfsanə,  rəvayət və 
dastanlarda rast gəlmək olar. Ağac,  quş,  dağ,  su,  at kimi kultlar bu qəbildən-
dir.  

Hər bir xalqın mifoloji düşüncə sistemi onun mifik təsəvvürlərinə əsas-
lanır.  Türkdilli xalqların (azərbaycanlı,  türk,  türkmən, qazax,  qırğız,  özbək,  
uyqur,  tatar,  karakalpak,  qaqauz və s.) da mifoloji düşüncəsi qədim türklərin 
mifik təsəvvürlərinə söykənir. Bu məqalədə,  ilk növbədə,  biz bütün dünya 
xalqlarının,  eləcə də türkdilli xalqların yaradılış,  əcdad şəcərəsinin başlanğıcı 
kimi qəbul etdiyi ağac kultundan danışacağıq.  

Ağac qədim türklər üçün Mavi səmanı (Tenqrini) və yeri birləşdirən,  
arzu və istəkləri həyata keçirən inam mənbəyidir. İlkin mifik təsəvvürdə 
qadının dünyaya övlad gətirəbilmə xüsusiyyətini həyat ağacına köçürməklə 
onu türk xalqlarının soyunun başlanğıcı olan Ana kimi təsvir edirlər. 
Məsələn,  V.V. Rad-lovun adı ilə bağlı olan I Altay variantında insanların və 
onların soylarının yaradılması həyat ağacı ilə bağlanır: 

 
Günlərdən bir gün idi,  Tanrı dolanır idi,  
Baxdı,  bir ağac gördü,  göyə uzanır idi. 
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Qəribə ağac idi,  qolsuz,  budaqsız idi. 
Tanrı bunu görüncə öz-özünə söylədi: 
“Çılpaq qalmış bir ağac,  belə qolsuz,  budaqsız,  
Gözləri heç oxşamır,  görkəmi də çox dadsız”. 
Tanrı buyurdu: “Bitsin doqquz qolu hələlik”. 
Bitdi dərhal doqquz qol,  doqquz budaq üstəlik. 
Heç kim bilmir,  Tanrının düşüncəsi nə idi,  
Soylar törəsin deyə belə bir əmr verdi: 
“Doqquz kişi qılınsın doqquz qolun kökündən,   
Doqquz oymaq törəsin həmin doqquz kişidən!”  
[3,  s.449].   
  

Mifik təsəvvürün yaranmasının ilk mərhələlərində dağ,  su,  ağac kimi 
kultların ruhu olduğu düşünülür. Bu kultlar təbiət və insanı birləşdirən 
səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə (ruh,  nitq) fərqlənirlər. İnanclara görə ağac 
müqəddəs torpağın – cənnətin yer üzündəki rəmzidir. Səma,  yer və yeraltı 
dünyanı özündə birləşdirən ağac böyük güc mənbəyi sayılır. Middendorfun 
topladığı “Ər Soqotox” adlı saxa-yakut dastanında deyilir: 

 
Ağac xaqan böyükdü,  hər şeyin anasıydı,  
Varlıq ona bağlıydı,  göylə yer binasıydı. 
Kökləri qapadardı yeraltı dünyasını,   
Zirvəsi dələrdi göyün doqquz qatını. 
 

Və yaxud N. Qoroxov tərəfindən toplanaraq yazıya alınmış variantda 
göstərilir: 
...Dünyadan göyə çıxan bir dəmir ağac vardı,  
O qədər böyükdü ki,  yerlə göyü bağlardı. 
Göylərin göbəyində qəm,  kədər əskik idi,  
Burada nə günəş batar,  nə də ki ay əskik idi... 
...Bu ağacın zirvəsi yeddi göyü dələrmiş,  
Göylər üstünə çıxıb,  lap Tanrıya gedərmiş [9]. 
 

Türk xalqları mifologiyasında Tanrı qismində çıxış edən ağacın 
özünəməxsus keyfiyyətləri var. Müqəddəs sayılan ağac yerləşməsinə görə 
tənha,  ölməzlik rəmzi olaraq həmişəyaşıl,  formasına görə digərlərindən 
böyük,  yaş nisbətində qədim,  barverməyən,  kömək məqsədli böyük sahəyə 
kölgə verən iri həcmli budaqlara malik olmalıdır. Bütün bu xüsusiyyətlər 
ağacı Tanrı səviyyəsinə yüksəltmək üçün vacib sayılırmış. Çünki hətta ilkin 
mifik və dini təsəvvürdə belə,  tənhalıq,  ölməzlik,  həmişə var olmaq,  qüd-
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rətli,  ilk və son,  doğmayan və doğulmayan, ən mərhəmətli kimi xüsu-
siyyətlərin yalnız Tanrıya məxsusluğu qəbul olunur. 

Hətta meşə vaxtilə əcdadlarımız tərəfindən bir möcüzə,  sirr kimi qəbul 
edilib. Çünki meşə insanın var olması və yaşaması üçün vacib amillərdən 
biri idi. Heçdən yaranmış meşə heyvanı,  insanın özünün əkib-becərtmədiyi 
meyvə və giləmeyvələr,  göbələklər insan üçün lazım olan qida idi. Meşə 
onlara istilik,  işıq (odun),  qorunmaq və yaşamaq üçün ev vermişdi. Həm də 
o, yeni əmək aləti,  qorunmaq üçün silah idi. Və insana elə gəlirdi ki, yaşa-
maq üçün vacib olan bütün bunları onlara bəxş edən meşə sehirli,  ilahi gücə 
malik tanrıdır. 

 Bu günə qədər gəlib çatmış Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərində də 
ağaca olan inancın izləri görünür. Məsələn: 

Bir kasıb oğlan axır çərşənbənin səhərisi sübhdən durub görür ki,  
həyətdəki söyüd başını əyib,  başı yerə dəyir. Özünü itirib deyir: 

- Gedib görüm,  anam qızıl olub. 
Evə girib görür ki,  anası dönüb qızıl olub. Başına gözünə döyə-döyə 

başlayır ağlamağa. Oğlan anasının qızıla dönmüş heykəlini bir il evdə 
saxlayır. Yenə axır çərşənbə gəlir. Oğlan sübh çağını gözləyir. Görür 
həyətdəki söyüd yenə başını əydi. Tez deyir:  

- Anam dönüb adam olsun.  
Oğlan qayıdır evə,  görür anasının qızıl heykəli dönüb adam olub.[3,  64] 
Söyüd qədim türk mifizmində ağac obrazlarından biridir. Novruz 

bayramı,  ilin təhvil verilib təzələnməsi ilə bağlı belə bir inanc var imiş ki,  
axır çərşənbədə qışda yuxuya gedən təbiət oyanır. Söyüd də mifik bir obraz 
kimi bu təsəvvürün daşıyıcısı kimi qəbul edilir. Söyüdün oyanıb səcdəyə 
gəlməsi mifik bir məqam kimi dəyərləndirilir. Həmin anda səcdədə olan 
ağaca söylənilən arzu və istəklər həyata keçir. Lakin burada maraqlı bir 
psixoloji yanaşma da var. İnsanın şansından düzgün istifadə edə bilməmək,  
dünya malının dünyada qaldığını bilə-bilə maddiyyata önəm verməsi kimi 
xarakteri üzə çıxır.   

Digər əfsanədə isə söyüd sevgililərin qoruyucusu,  pənah yeri kimi 
təqdim olunur. Hətta başqa ağacların budaqlarının günəşə,  səmaya sarı boy 
atmasından fərqli olaraq,  söyüdün budaqlarının yerə sarı uzanmasını da 
aşağıda göstərəcəyimiz əfsanə ilə bağlayırlar.  

Bir qız istədiyi oğlanla söyüdün altında oturub söhbət eləyirmiş. 
Birdən görür ki,  atası gəlir. Qız söyüdə yalvarır ki,  bəs məni gizlət,  atam 
görməsin. Söyüd budaqlarını əyib yerə vurur,  qızla oğlan görünməz olur. O 
vaxtdan salxım söyüdün budaqlarl göyə qalxmır,  yerə sarı uzanır. [4,  86] 

Əfsanələrimizdə Yalqız ağacdan mifik obraz kimi istifadə edilib. 
Yalqız ağac sevgilisinə qovuşa bilməyən,  ona göz dikənlərdən qurtulmaq 
üçün ağaca çevrilməyini Allahdan diləyən gənc qızın simvoludur. Öz 
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sevgisini,  sədaqətini,  şərəfini,  namusunu hər şeydən üstün tutması qızın 
Yalqız ağaca dönüb daimi tənhalığa,  müqəddəsliyə ucalması ilə nəticələnir. 
İnanca görə də bu ağaca xətər yetirən ziyan görər. 

Alma ağacı mifik və dini təsəvvürlərdə bilik ağacı kimi göstərilir. Hət-
ta ilk insanın – Adəm və Həvvanın cənnətdən qovulma səbəbi kimi də verilir. 
İlan cildinə girmiş şeytan tərəfindən aldadılaraq qadağan olunmuş meyvəni - 
almanı yeyən Həvva və Adəmin gözləri açılır,  yaxşı və pisi anlayırlar,  lakin 
itaətsizlikləri ucbatından cənnəti tərk etməli olurlar. Bu gün xristianlarda hələ də 
belə bir inam var ki,  Müqəddəs ruh və bakirə Məryəmdən olan İsa Peyğəmbər,  
simvolik olaraq,  qadağa olunmuş almanı əlinə götürməklə bütün bəşəriyyətin 
günahını öz üzərinə götürəcək. İnsanlar da bundan sonra əfv edilərək mənən 
təmizlənəcəklər.  

Bu günə kimi gəlib çatmış nağıllarımızda da alma öz mifikliyini qoruyub 
saxlamışdır. Məsələn,  “Sehirli alma” nağılında deyilir ki,  bir padşahın uşağı 
olmur. Padşahın dərdindən xəbərdar olan bir dərviş onun hüzuruna gəlib kömək 
etmək istədiyini söyləyir. O,  padşaha bir yanı qırmızı,  bir yanı ağ bir alma verir 
və deyir: 

- Bu almanın qavığını soy,  arvadınnan ye,  qavığını da atına ver. Almanı 
yeyənnən sora bir oğlun olajax,  atın da balalıyajax [1, 256]. 

Həqiqətən,  düz 9 aydan sonra padşahın bir gözəl oğlu olur, hətta atı da 
balalayır.  

Burada alma həyat mənbəyi kimi xarakterizə edilir. Almanın həyat 
verdiyi oğlan öz ağlı və şücaəti ilə digərlərindən fərqlənir. Alma bu nağılda,  
miflərdə olduğu kimi,  həm də bilik,  ağıl mənbəyidir. 

Və ya “Məlikməmməd” nağılını da misal gətirmək olar:  
- Biri varmış,  biri yoxmuş,  bir padşah varmış. Bu padşahın da 

bağında bir alma ağacı varmış. Bu ağac birinci gün çiçək açarmış,  ikinci 
gündə çiçəyini tökərmiş,  üçüncü gündə bar verərmiş. Bu almanı hər kəs 
yesəymiş,  on beş yaşında oğlan olarmış. [7,  15 

Alma burda dirilik suyu ilə eyniləşir. Bu cür mistisizm qocalığa,  sona 
yaxınlaşan insanlara ümid verir. Gəncliyin,  təravətin,  gücün qayıdışına olan 
inam insanın daimi ölümsüz həyat arzusundan irəli gəlir.  

“Ağ atlı oğlan” nağılında isə alma sevgisini,  həyatını başqasına həvalə 
etmə vasitəsi kimi verilir. Nağılda göstərilir: 

- Sizin oğlanlarınız igid olduqlarını sübut elədilər. Mənim sözüm 
yoxdu. Ancaq gərək mənim qızlarımın üçünün də toyu birdən ola. Bir də 
gərək qızlar özləri deyələr ki,  kimə getmək istəyirlər. 

Padşah əmr elədi,  sabahısı gün bütün əhali sarayın qabağına yığışdı. 
Qızların üçü də eyvanda oturdu. Hərəsinin də əlinə bir alma verdilər. 
Tapşırdılar ki,  kim hansı oğlanı istəyirsə,  almanı ona atsın [1, 129].  
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Nağıldan görsənir ki,  alma aşiq və məşuq arasında buta xarakteri 
daşıyır,  enerjinin,  istəyin ötürülməsi rolunu oynayır. 

“Hatəm” və “İlan oğlan” nağıllarında da ağac kultuna rast gəlirik. 
“Hatəm”in nağılında qeyd olunur: “...Elə ki,  divlər getdi,  quyudan çıxarsan,  
birinci lovu oxuyarsan qapılar açılar,  gedərsən içəri. Həmin lovu oxuyarsan,  
qapılar örtülər. Başlarsan bağı gəzməyə. Qabağına bir uca ağac çıxacaq,  
görəcəksən onun hər yarpağının dibində bir qumrov asılıb. Sənin atanın 
gözünün dərmanı həmin ağacın yarpaqlarıdır.” [7,  96] 

Dərdə dərman olan ağacın yarpağının varlığı insanı hələ hər şeyin 
bitmədiyinə inandırır. İnsan qəlbində bir işıq yandırır ki,  bir möcüzə baş 
verəcək və mən ayağa duracam. Bu möcüzə öz reallığını yaranışın simvolu 
olan ağac vasitəsilə tapır. 

 “İlan oğlan” nağılında isə böyük ağac obrazı verilib. Böyük ağacın 
dibindən tapılmış yumurtadan çıxan sehirli ilan oğlan hər çətinə düşəndə 
böyük ağaca müraciət edir. Böyük və sehirli ağac himayəsində olan bu 
oğlana,  bir ana kimi,  hər dəfəsində kömək edir,  dayaq olur. Hətta ağaca 
“ey oğul sahibi” deyə müraciət olunur.  

Ölkəmizdə inanc yeri olan ağaclardan biri də ardıcdır. Ardıcı Peyğəm-
bər nəfəsli,  onun qoruyucusu kimi qəbul edirlər. Bu haqda xalqın arasında 
belə bir rəvayət gəzir: 

Deyir bir gün peyğəmbəri qovurmuşlar. Peyğəmbər də gəlib ardıc 
ağacının dalında gizlənir. Xilas olmuş Peyğəmbər alqış edib deyir: “Ardıc,  
görüm səni ilin on iki ayı göy qalasan!” [4,  s.88] 

Ardıcın həmişə gömgöy olmasını da bu alqışla bağlayırlar. Ona görə 
də peyğəmbərdən xeyir-dua almış ardıc bu gün həm də pir kimi qəbul 
edirlər. Adına da Məşədi Atakişinin piri deyirlər. Arzu və istəklərini diləmək 
üçün pirə gedənlər ordakı ardıc ağacına parça bağlayır və qurban kəsirlər. 

Ümumiyyətlə,  Azərbaycanda pirlərə inam bu gün də qalmaqdadır. 
Bəziləri bu yerləri Tanrı tərəfindən seçildiyini fikirləşir,  bəziləri isə buna 
dini cahillik deyir. Amma yaddan çıxartmaq da lazım deyil ki,  biz yaranan 
gündən islam mövcud olmayıb. Elə buna görə Allahın nişanəsini insanlar 
ətraflarında axtarmalı olublar. Bu hiss,  bu inam şüuraltı belə olsa,  nəsildən-
nəsilə ötürülərək gəlib bugünki məqama çatıb. İnsanlar əlacsız qaldıqda,  
əsasən də,  sonsuzluq,  xəstəlik kimi problemi olanlar ümidlərini şüuraltı 
yaddaşımızla bizə ötürülən pirlərə yönəldirlər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi,  ağac da yaradılışı simvolizə etdiyi üçün ağac-pirlərimiz çoxdur. 
Məsələn,  “Armud”,  “Ardıc”,  “Fındıqlı”,  “Qoz” və s. 

F.Sumərə görə Söyüdlü,  Armudlu və s. kimi etnik adları həm də 
mifoloji düşüncə ilə bağlıdır. 

Xalq arasında dağdağan ağacı ilə bağlı deyim var: “Dağdağan 
ağacınnan kəsip uşağın çiyninə tikillər ki,  göz dəyməsin”. [4,  281] 
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Altıağac,  Qaraağac,  Qızılağac,  Qalaqayın,  Söyüdlü,  Qaraçinar,  Ərikli,  
Almalı kimi yer adları da ağacla bağlı inancın qalıqlarıdır. 

Rəvayətlərdə ağac həm də sonu bəlirləyən mistik obrazdır. Məsələn: 
O dünyada bir ağac var. Onun hər bir yarpağı bu dünyadakı bir 

adamındı. O yarpaq saralıb yerə düşəndə adam ölür. Yarpax düşəndə başqa 
yarpaxlara dəyib tərpədirsə,  bu dünyadakı yarpaq sahiblərinin qulağı 
cingildəyir. 

Kimlərəsə bəsit görünə bilən kiçik bir rəvayətdə həyat və ölüm 
fəlsəfəsi... Yarpaqlarla bağlı bu düşüncələr incəsənətdə,  bədii ədəbiyyatda 
da öz əksini tapmışdır. 

Ana kitabımız “Kitabi-Dədə Qorqud”da da ağac kultunun izlərini 
görmək olar. Kafirlərin əlinə düşən Uruz üzünü ağaca tutub onunla danışır: 
Sənə “Ağac!” “Ağac!” deyirəmsə,  çəkinmə,  ağac! 
Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac! 
Museyi-Kəlimin əsası ağac! 
Böyük-Böyük suların körpüsü ağac! 
Əlinin Düldülünün yəhəri ağac! 
Əlinin qılıncının qınıyla dəstəyi ağac! 
İmam Həsənlə Hüseynin beşiyi ağac! 
Ərin də,  arvadın da,  qorxusu ağac! 
Başını tutub baxarsam,  başsız ağacsan! 
Dibini tutub baxarsam,  dibsiz ağacsan! 
Məni səndən asarlar, götürmə,  ağac! [6,  146] 

Burada ağac dini-mifik obraz kimi çıxış edir. Həm də Uruzun ağacla 
ünsiyyət qurmaq istəyi animizmin (ruhların və eyni mahiyyətdə olan qeyri-
maddi varlıqların mövcudluğu və insanların onlarla ünsiyyətinin müm-
künlüyünü qəbul edən inanclar sistemidir) qalığıdır. 

Bütün bu dini-mənəvi inanclar sistemi Təktanrıçılığa gedən yolun 
keçdiyi mərhələlərdir. Hər biri özlüyündə Təkallahlığı təbliğ və tərənnüm 
edir.  
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A.Бабаева 

Культ дерево в мифологической представлении 
 

Резюме 
 

Человек,  раздумывающий о жизни,  смерти,  возникновении 
мира,  не чувствует себя вне природы,  он понимает и принимает себя 
как часть ее. И поэтому он отождествляет божественную силу с при-
родой – с животными,  деревьями,  птицами. На начальных этапах 
возникновения мифологического представления считается,  что такие 
культы,  как гора,  вода,  дерево,  имеют свой дух. 

Дерево для древних тюрков является объединяющим элемен-
том между Голубым небом (Тенгри) и Землей,  источником,  реализую-
щим мечты и желания. 

Священное дерево должно быть одиноким,  вечнозеленым,  как 
символ бессмертия,  самым высоким среди остальных,  древним,  бес-
плодным,  будучи полезным,  иметь огромные ветви,  затеняющие боль-
шую площадь. Все эти качества нужны для того,  чтобы возвысить дерево 
до уровня Бога. Потому что даже в первоначальных мифических и 
религиозных представлениях качества как одинокий,  вечный,  всемогу-
щий,  бесплодный и нерожденный,  милосердный,  начало и конец при-
сущи Богу. 

Вся эта система религиозно-духовных убеждений является эта-
пом на пути монотеизма,  единобожия. И каждый этап включает в себя 
продвижение и восхваление единому Богу. 

 
A.Babayeva 

Cult tree in mythological representation 
 

Summary 
 

A person who begins to think about life,  death and creation does not 
feel himself/herself apart from nature,  but as a part of it. That’s why they 
see in nature – in animal,  tree and bird the reflection of divine power of time 
and space which is incompatible that of they feel. In the initial stages of the 
appearance of the mythological representation,  it is considered that cults like 
mountain,  water,  tree has its own spirit. 
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For Turks,  a tree is an origin of belief that unites the blue sky (Tengri) 
and earth,  realizes wishes and desires. 

A tree which is regarded sacred must be alone in situation,  evergreen 
as a symbol of immortality,  bigger than others in form,  old in age,  without 
harvest and must have huge branches shading large area to be helpful. All 
these features were important in order to raise the tree to the level of God. 
Because even in the original mythical and religious representations of quality 
as lonely,  immortality,  eternity,  power,  alpha and omega,  the unborn,  
infertility and kindness were accepted as features belonging only to God. 

All these religious and moral beliefs are the steps of the way going to 
only single God. Each of them glorifies and propagates monotheism by 
itself. 

 
 
 
Rəyçi:                   Aslan Bayramov  
                 filologiya elmləri doktoru,  professor  
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YAXIN UZAQ KEÇMIŞ ƏDƏBiYYATIMIZIN AYNASINDA 
 

Açar sözlər : Mövzu, Bəla, tarix, povest, obraz 
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1991-2011-cu illərdə İsi Məlikzadənin “Qırmızı şeytan”, Vidadi 

Babanlı “Ana intiqamı”, Anarın “Ağ qoç, qara qoç”, Əzizə Cəfərzadənin 
«Bəla», Əlisa Nicatın «Rza xan», Elçinin «Bayraqdar», Zaman Qarayevin 
«Kürü keçdilər», Elçin Hüseynbəylinin «Qurdun şərqisi», Mustafa 
Çəmənlinin «Ruhların üsyanı» və b. povestlər ideya müasirliyi və qaldırılan 
problemin aktuallığı baxımından maraq doğurmaqdadır. 

Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif dövrlərini əks etdirən roman, povest 
və hekayələri yazmaq da müəllifdən böyük hünər, gərgin zəhmət tələb edir. 
Burada bədiilik, nəzəri prinsiplər gözlənilməklə yanaşı bəhs olunan tarix də 
dərindən mənimsənilməli, tarixi reallıqlar, təhrif olunmamalıdır. Bu mənada 
professor Qəzənfər Kazımovun fikri daha düzgün nəticə çıxarmağa kömək 
edir. O yazır: “ Bədii ədəbiyyat tarixdən çox oxunur, buna görə də onun 
düzgün və obyektiv mövqeyi daha vacibdir. Bu tələblərə cavab verməyən 
əsərlər sadəcə olaraq mövzunu korlamaqla qalmır, dövrə yanlış münasibət 
yaratmaqla zərərli bir şey kimi ortaya çıxır”(1) 

Müasir Azərbaycan nəsrində M.S.Ordubadidən sonra tarixi roman 
yazarı kimi tanınan Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığının maraqlı ör-
nəklərindən biri olan «Bəla» povesti özünəməxsus ideya məzmun və yazı 
tərzi ilə seçilməkdədir. Bu özünəməxsusluq bədii sənətkarlığın müxtəlif 
aspektlərini əhatə etməklə yanaşı, həmçinin qaldırılan problemin günün 
tələbləri səviyyəsində işlənilməsi ilə şərtlənir.  

«Əzizə Cəfərzadə sovet siyasi rejiminin ən sərt dönəmlərində belə 
ənənəvi stereotiplərə uymamış, yazılarında ideoloji sapıntılara və əyintilərə 
yol verməmişdir. O, bütün məqamlarda yalnız mənsub olduğu xalqa bağlı 
olmuş, onun tarixini və bugününü qələmə almış, Vətənin və millətin 
problemləri və idealları ilə nəfəs almışdır. O bir çoxları kimi sovet ideo-
logiyasının yanlış təmayüllərinə uyaraq müraciət etdiyi tarixi mövzuları 
saxtalaşdırmamış, yanlış, birtərəfli şəkildə təqdim etməmişdir. Əksinə, 
yazıçının fəaliyyətinin əsas qayəsi Vətənin qaranlıqlar içərisinldə itən, giz-
lədilən, yasaq edilən tarixinə işıq tutmaq, aydınlatmaqdır. Bu mənada Əzizə 
Cəfərzadənin yaradıcılığına millilik ruhu hakimdir. Əlbəttə, saxta 
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beynəlmiləlçiliyin cidd-cəhdlə təbliğ olunduğu, konsepsiya və şüara 
çevrildiyi bir dövrdə millilik ruhunun qabarıq göründüyü əsərlər yazmaq 
yazıçıdan böyük cəsarət tələb edirdi. Bu cəsarət daima Əzizə Cəfərzadənin 
yaradıcılığında özünü göstərmişdir» (2, 109-110). 

Tarixi mövzuda qələmə alınmış «Bəla» povestində Səfəvi hökmdarı 
Şah İsmayıl sülaləsindən olan Məhəmməd Xudabəndənin səltənəti illərində 
İranda türk və fars tayfa birlikləri arasında gedən gizli və aşkar mübarizə-
lərdən bəhs edir. Müəllif povestdə Məhəmməd Xudabəndənin xanımı 
Məhdi-Ülyanın İranı farslaşdırmaq uğrunda apardığı mübarizələri və bu 
siyasətin acı nəticələrini on plana çəkmiş, hadisə və əhvalatları bu kontekst-
də aşkarlamağa çalışmışdır.  

Povestin digər süjet xəttini Həmzə Mirzə ilə Əsma xanım arasında olan 
məhəbbət təşkil edir. Məhdi-Ülya oğlunun məhəbbəti qarşısında ciddi 
maneələr çəkir. Sünni-şiə məzhəbinin ucuz qurbanı olan gənclərin sevgisi 
faciə ilə nəticələnir. Belə ki, Məhdi-Ülyadan intiqam almaq məqsədilə 
düşmənləri onun oğlu Həsən Mirzəni qətlə yetirirlər. 

Yazıçı tarixi mövzuda qələmə aldığı digər əsərlərində olduğu kimi, bu 
povestində də bir sıra təkrarsız, yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. Bunların 
içərisində Məhdi-Ülya, Məhəmməd Xudabəndə, Ərən Baba, Həmzə Mirzə, 
Əsma, Rumlu Dədə Budaq və Mirzə Salman obrazları daha çox nəzər-diqqəti 
cəlb edir. Müəllif bu obrazların hər birini fərdi cizgiləri ilə canlandırmağa nail 
olmuşdur. 

Povestdə yazıçının yaratdığı obrazlar içərisində Məhdi-Ülya canlılığı, 
təbiiliyi, fərdi boyaların qabarıqlığı ilə seçilir. Ümumiyyətlə, əsərdə təsvir 
olunan hadisə və əhvalatlar, qaldırılan problemlər bu obrazın daxili-mənəvi 
dünyası kontekstində bədii həllini tapmışdır. Məhdi-Ülya mənəvi aləminin 
bütün ziddiyyət və təzadları ilə təqdim edildiyindən dolğun və inandırıcı təsir 
bağışlayır. Müəllif onun xarakterindəki mürəkkəblikləri üzə çıxarmaq üçün öz 
qəhrəmanını fərqli situasiyalarda canlandırır. Əri Məhəmməd Xudabəndəni 
öz təsir dairəsində saxlayan, faktiki olaraq ölkəyə rəhbərlik edən Məhdi-Ülya 
ən çətin, riskli məqamlarda belə çıxış yolları arayıb tapa bilir. Yazıçı onu 
doğma övladının qətli mərasimində belə qürurunu, dəyanətini itirməyən, 
düşmən qarşısında əyilməyən bir şəxs kimi canlandırır. 

«O təxti-taca göz dikən, o vəzifə üçün, şan-şöhrət, şaha təsir gücünü 
artırmaqçün çarpışanların qarşısında ağlaya bilməzdi, ağlamazdı Məhdi-
Ülya! O müqəddəs balaların beşiyi hələ bətnindəykən cismi, qollarının, 
ürəyinin, döşlərinin üstündə bəsləyən, beşiyini hələ dayələrin, cariyələrin 
yellətməsinə aman verməyən Məhdi-Ülya! Ağlamazdı yağı düşmən 
qarşısında. Şirvana hücum edən düşmənlərlə çarpışmada əlində qılınc hərb 
meydanında dayanan, sərkərdələrə göstərişlər verən Xeyranisa Bəyim idi o! 
Ağlamazdı, ağlaya bilməzdi. Elə indi də təxtinə çıxmış yumşaq təbiətli, 
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balasıyçün çox zəif görən gözlərindən bircə damla yaş da axıda bilməyən 
Padişahi-aləmpənah deyildi o. Qızılbaş sərkərdələri içində hamını heyran 
qoyan, bir çoxunun qəlbində düzgün əmrlər verən sərkərdəyə heyranlıq... 
Buydu Xeyranisa Bəyim! Ağlamayacaqdı» (3, 106-107). 

Tarixi hadisələr kontekstində cərəyan edən süjetin maraq doğuran 
məqamlarından biri hökmdar Məhəmməd Xudabəndənin yanına gələn 37 
türk tayfa başçısının ona xanımı Məhdi-Ülyanın səltənət işlərindən uzaqlaş-
dırılmasını tələb etməsi səhnəsi ilə bağlıdır. Hökmdar tayfa başçılarına vəd 
etsə də, lakin vermiş olduğu sözü yerinə yetirməyə iradəsi və qətiyyəti 
çatmır. Tələblərinin yerinə yetirilmədiyini görən tayfa başçıları hökmdarın 
xanımı Məhdi-Ülyanı qətlə yetirirlər. 

Xatırladaq ki, Əzizə Cəfərzadənin «Bəla» povestində ölkədəki tayfa 
başçılarının sayının 37 rəqəmi ilə ifadə olunması təsadüfi səciyyə daşımır. 
Müəllif bu rəqəmin arxasında gizlənən əsas məramı povestin sonunda 
oxucuya ünvanlanan müraciətində ifadə etmişdir: 

«Dayan! Qapama kitabı, mənim dərdli bacım, dərdli qardaşım. Əli 
ətəyindən uzun, bir parça çörəksiz evə, balalar yanına, külfət yanına gələn 
atalar, qardaşlar, ərlər, oğullar! Sənə son sözüm qalıb. Bəs bayaqdan bəri 
oxuduğun bu kitabdan sən və mən nə nəticə çıxardıq? Təriqətbazlara qarşı 
çıxışlar, qurbanlar olmadımı? Kimlərdi onlar? Axı, o vaxtdan bəri bu bəlalar 
millətin üzərindən götürülmədi; başının üstündə qara buludlar indi də durur. 
Çəkilməyəcək də. Həmzə Mirzədən əvvəl onun əmisi II Şah Ismayıl bu 
BƏLAnın badına getdi. Ondan sonra Səfəvi sülaləsinə, Səfəvi xanədanına 
son qoymuş Nadir şah Əfşar kimi qüdrətli hökmdar belə bu təriqət ayrı-
seçkiliyini aradan qaldıranda qurban getdi. 

XIX yüzilliyin möhtəşəm şairi Seyid Əzim Şirvani bu əməlləri məhv 
etməkçün balalarının aqibətini qurban verdi. Birinin adını Ayişə, birininkini 
Osman, o birininkini Ömər qoydu. Nifrin qazandı. Özü dünyasını dəyişəndən 
sonra bu adlar da götürüldü. 

... Ayıq ol, oxucum, ayıq ol! 
Ən yaxşı diləklərim səninlədir, əzizim, canım, məni yaşadan oxucum, 

var ol!» (3, 138-139). 
Oxucuya ünvanlanan bu müraciəti ilə yazıçı özünün vətəndaş mövqeyini 

aktiv şəkildə ifadə etmişdir. Əlbəttə, bu cəhət əsərin bədii keyfiyyətinə müəyyən 
qədər xələl gətirməkdədir. Lakin problemin son dərəcə aktuallığı nəzərə 
alınarsa, bu məqamda yazıçıya bəraət qazandırıla bilər. 

Filologiya elmləri doktoru, professor Yavuz Axundlu «Ədəbi yaddaşdan 
səhifələr» kitabında Əzizə Cəfərzadənin «Bəla» povestinin ideya-problematika 
müasirliyini səciyyələndirərək yazır: «Povest həcmcə kiçik olsa da, qaldırdığı 
problem böyükdür. Xalqın, xüsusən ziyalıların ölkənin taleyinə biganə mü-
nasibəti, özünün şəxsi marağını ümummilli mənafedən üstün tutması, baş 
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verən hadisələrə susmaqla «cavab» verməsi faciədir, bəladır. Əsərin 
süjetində məhz bu faciənin səbəb olduğu dəhşətlər əsas yer tutur. Elə bu 
məziyyətinə görə də tarixi mövzuda qələmə alınmış povest olduqca aktualdır 
və müasir dövrümüzlə səsləşir» (7, 36). Tənqidçinin mülahizələrinin 
doğruluğunu qeyd etməklə yanaşı, povestin ideya-problematika müasirliyini 
şərtləndirən digər amillərin olduğuna da diqqəti çəkmək lazımdır. Bu hər 
şeydən əvvəl, milli birlik ideası ilə bağlıdır. Povestdə təsvir olunan hadisə və 
əhvalatlar fonunda bu məsələyə kifayət qədər geniş yer verilmişdir. 

Əzizə Cəfərzadənin «Bəla» povestinin süjet xəttində Məhəmməd 
Xudabəndənin ölkə başçısı seçilməsi ilə bağlı məqamlar aparıcı yer tutsa da, 
yazıçı bu proses fonunda o dövrdə xalqın tərəqqisinə mane olan bir sıra 
problemlərə diqqəti yönəldə bilmişdir. Həmin problemlər içərisində ən 
mühümü hökmdarın seçimində ictimai mənafedən deyil, şəxsi istək və 
maraqlardan çıxış edilməsidir. Məhz bu aspekti ümummilli bəla kimi təqdim 
edən yazıçı belə bir qənaəti vurğulayır ki, xalqın taleyinə münasibətdə 
ictimai maraqlardan çıxış edilməməsi son nəticədə ölkənin tənəzzülünə, 
yadelli işğalçıların hücumuna məruz qalmasına səbəb olur. 

Filologiya elmləri doktoru, professor İfrat Əliyeva yazır: «Əzizə 
Cəfərzadənin bir yazıçı kimi tarixə bu günün mövqeyindən yanaşmasının 
nəticəsidir ki, fantastik filmlərdə olduğu kimi, tarix doğrudan da bu günə 
çevrilir və bu günün problemlərinə xidmət etməyə başlayır. Dərindən 
fikirləşəndə görürsən ki, başqa cür olsaydı, tarixlə mistikanın heç bir fərqi 
olmazdı, tarix bizim üçün «əjdaha öldürmək elmi» qədər mənasız və yararsız 
olardı» (4, 54). Doğru mülahizələrdir. Həqiqətən də yazıçının tarixə bu 
günün mövqeyindən yanaşması digər əsərlərində olduğu kimi, «Bəla» 
povestində də qabarıq şəkildə təcəssümünü tapmışdır. Bunun ən bariz tə-
zahürlərindən biri povestdə qaldırılan problemlərin yalnız konkret zaman 
kəsimində deyil, bütün dövrlər üçün yaşarı olması ilə şərtlənir. 

Nüşabə Məmmədlinin qənaətincə, Əzizə Cəfərzadə «Azərbaycanda 
Məmməd Səid Ordubadidən və Yusif Vəzir Çəmənzəminlidən sonra ilk 
tarixi əsər yazan yazıçıdır. Qadınlar arasında isə nə ondan əvvəl, nə də sonra 
tarixə hələ ki, müraciət edən olmayıb - yeganə qadın yazıçıdır ki, bir deyil, 
iki deyil, onlarla tarixi əsər bəxş edib xalqımıza» (108, 115). Şübhəsiz ki, hər 
bir yazıçının bədii istedadı onun tarixin və ya müasir dövrün problemlərinə 
müraciəti ilə şərtlənmir. Həmçinin yazıçının əsərlərinin kəmiyyəti də aparıcı 
faktor sayıla bilməz. Burada əsas məqam istisnasız olaraq yazılan əsərin bədii 
keyfiyyəti ilə bağlıdır. Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığını səciyyələndirən əsas 
cəhətlərdən biri məhz əsərlərinin bədii keyfiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

«Əzizə Cəfərzadənin nəsrində müasirlik ruhu qabarıqdır. Yazıçının tarixi 
povest və romanlarında, ən qədim dövrdən XX əsrədək cərəyan edən tarixi 
hadisələr bədii əksini tapmışdır. Lakin müəllif tarixi keçmişi əks etdirsə də, 
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bütün məqamlarda əsərlərinin ideya müasirliyini təmin edə bilmişdir» (2, 
109). Bu mülahizələrdə diqqəti cəlb edən ən mühüm məqamlardan biri 
yazıçının əsərlərində ideya müasirliyinin qabarıq ifadə olunmasıdır ki, tarixi 
mövzuda qələmə alınan əsərlər üçün bu olduqca mühüm cəhətlərdəndir. 

Qeyd edək ki, əsərdə müasirlik ruhunun qabarıqlığı digər tədqiqatlarda 
da vurğulanmışdır. «Povestdə keçmiş və indiki zaman anlamı tarixi 
həqiqətlərə müasirlik baxımından yanaşmağa, indiki bəlaların keçmişdən üzü 
bəri davam etdiyinə işarədir. Tarixi nəsrin ən son nümunəsi kimi meydana 
çıxan bu povestdə biz təkcə tarixdə baş verən hadisələrlə tanış olmuruq, həm 
də tarixdən bu günə boylanırıq. Beləliklə, «Bəla» təkcə Şah İsmayıl Xətai 
dövrünün «bəlası» kimi yox, daha çox sonrakı dövrlərin, əsrlərin faciələri 
kimi maraq doğurur. 

Əzizə Cəfərzadənin «Bəla» povestinin mühüm bədii məziyyətlərindən 
biri də yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmasıdır. Yazıçı tarixi hadisələri 
olduğu kimi yazıya almamış, onun ruhunu, mahiyyətini ifadə etməyə 
çalışmış və bu istəyinə nail olmuşdur. Povestin az bir zamanda ədəbi-nəzəri 
fikirin diqqətini cəlb etməsi bu qənaətə gəlməyə əsas verir. Yazıcının həm 
tarixi mövzulu əsərlərində tariximizin əhəmiyyətli dövr və şəxsiyyətlərinin 
həyatı, fəaliyyətinin işıqlandırılması baxımından, həm də müasir mövzulu 
əsərlərində yaşadığı dövrün reallıqlarının əks etdirilməsi, yeni nəslin sosial-
mənəvi tərbiyyəsində, psixologiyasının formalaşmasında mühüm 
mərhələdir. Yazıçı Elçinin bəhs olunan dövrdə qələmə aldığı «Bayraqdar» 
povesti yalnız məzmun baxımından deyil, həmçinin ideya-problematika 
yeniliyi ilə seçilən orijinal, bənzərsiz sənət örnəklərindən biridir. Müəllif 
povestdə dövrün aktual məsələlərindən birinə - Azərbaycan mətbuatını ən 
çox məşğul edən problemə - Dağlıq Qarabağ faciəsinə diqqəti yönəltməklə 
kifayətlənməmiş, həmçinin bu problem kontekstində bədii cəhətdən kamil 
bir əsər ortaya çıxara bilmişdir. Ümumiyyətlə, Elçinin yaradıcılıq manerası 
üçün səciyyəvi olan cəhətlərdən biri cəmiyyətin aktual problemlərinə 
vaxtaşırı diqqəti yönəltməklə bədii düşüncəni silkələmək, ədəbi mühitdə 
canlanma yaratmaqdır. Müəllifin əvvəlki dövr yaradıcılığının məhsulu olan 
əsərləri kimi son illərdə qələmə aldığı bədii nəsr örnəklərinə də bu cəhət 
xasdır. «Bayraqdar» povestində Elçin bir yazıçı-vətəndaş kimi özünün 
yaradıcılıq kredosuna olan sədaqətini bir daha nümayiş etdirmişdir. O, 
əsərdə qaldırmış olduğu problemə seyçi mövqeyində dayanmamış, 
tərəfsizlik, yaxud gizli tendensiyalılıq məramından çıxış etməmiş, aşkar 
şəkildə bədii düşüncə və qənaətlərini ortaya qoymuşdur. Məhz bu cəhət 
«Bayraqdar» povestinin mühüm bədii özəlliklərindən biri kimi diqqəti 
çəkməkdədir.Şübhəsiz ki, istər tarixi mövzuda, istərsə də müasir mövzuda 
qələmə alınmış hər bir əsərin bədii özəlliyini şərtləndirən cəhətlərdən biri 
ideya-problematika müasirliyi ilə bağlıdır. Çünki ideya-problematika 
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baxımından müasir olmayan bir əsərin (o cümlədən povestin) oxucu 
biganəliyi ilə üşləşəcəyi şübhə doğurmur və ədəbiyyat tarixində bunun çoxlu 
sayda örnəyi mövcuddur.AMЕA-nın müxbir üzvü, professor Yaşar 
Qarayеvin «Səhnəmiz və müasirlərimiz» kitabında yazdığı kimi, «Müasirlik 
– müasir еpoxanın inkişaf qanunauyğunluğunu açmağa kömək еdən hər şеy 
dеməkdir. Zəmanənin, dövrün böyük problеmlərinə və böyük mübarizələrinə 
nüfuz еtmədən müasirliyə yüksək səviyyədə xidmət еtmək çətindir» (6, 251). 
Müəllifin son dərəcə sərrast müşahidədən doğan qənaətləri ilə razılaşmamaq 
mümkün deyildir. Həqiqətən də müasirliyin yalnız müasir mövzularda 
yazılan əsərlərlə məhdudlaşdırılması doğru deyildir. Bütövlükdə müasirlik 
bədii əsərin mahiyyətində gerçəkləşən estetik komponent kimi özünü büruzə 
verməli, bu kontekstdə dərk olunmalıdır. Elçinin «Bayraqdar» povesti də bu 
baxımdan maraq doğurmaqdadır. Belə ki, povestin müasirliyi onun müasir 
mövzuda yazılması ilə deyil, burada qaldırılmış olan problemin mahiyyətində 
özünü büruzə verməkdədir. Yazıçı bu aspekti böyük sənətkarlıqla əks etdirə 
bilmişdir. Tənqidçı-ədəbiyyatşünas Nizaməddin Şəmsizadə yazır: «Elçinin 
yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin bir təmayülünü təşkil edir. O, 60-
cı illərdə yeni bir nəfəslə ədəbiyyata gəlmiş və artıq əlli ilə yaxındır ki, bu nəfəs 
yeniliyini, bədii təravəti qoruyub saxlamaqdadır» Yazıçının konkret bir əsərinin 
deyil, bütöv yaradıcılıq yolunun səciyyələndirildiyi bu mülahizələrdə 
müasirliyin qabardırması nəzərdən qaçırılmamalıdır. Çünki müasirlik amilinin 
hər hansı mövzuda yazılmış bir əsərdə deyil, bütünlüklə yaradıcılıq prosesində 
qorunması mühüm bədii keyfiyyət göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. 
Povestdə ideya-problematika müasirliyini şərtləndirən cəhətlər sırasında ilk 
növbədə Qarabağ amili, mövzunun bu müstəvidə işlənildiyi də nəzərdən 
qaçırılmamalıdır. «Bayraqdar» povestində Surxay, Cümü, Əhməd Ağayeviç, 
Kolxoz kişi, Məleykə müəllimə, Əbülfət, Cəmilə və bir sıra başqa obrazlar 
daxili-mənəvü dünyasının fərqli çalarları ilə canlandırılmışlar. Müəllif onların 
hər birini fərdi keyfiyyətləri ilə təqdim etməyə müvəffəq olmuşdur. Elçin bəhs 
olunan povestdə öz qəhrəmanlarını epizodik planda təqdim etməyə 
çalışmamış, onların hər birini fərdiləşdirməyə, tipikləşdirməyə cəhd etmişdir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs olunan dövrdə yalnız Elçinin yaradı-
cılığında deyil, bütövlükdə Azərbaycan nəsrində, o cümlədən povest janrında 
qələmə alınmış bədii örnəklərdə Qarabağ probleminə həssas münasibətin 
qabarıqlığı özünü büruzə verməkdədir. Tənqidçi-ədəbiyyatçünas Elçin 
Mehrəliyev yazır: «Qarabağ faciəsinin dözülməz məşəqqətlilik panoramı, 
qaçqın və köçkünlərin doğma yurd-ocaq təşnəsi incə psixoloji duyğu, cizgi 
və məqamlarla, nəinki sözün, ifadənin, hətta durğu işarələrinin belə verə 
biləcəyi imkanlardan özünəxas yaradıcılıq məharəti ilə istifadə edilməklə əks 
etdirilir» (7, 20). Ümumiyyətlə, Elçinin yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan 
cəhətlərdən biri kimi müasirlik probleminin daim diqqət mərkəzində 
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saxlanılması, bu aspektin zahiri effekt xatirinə deyil, bədii tamlıq zəminində 
dəyərləndirilməsidir. Məhz buna görə də yazıçının əsərləri hansı mövzuda 
yazılmasından asılı olmayaraq müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Qeyd edək ki, 
bu cəhət Elçinin «Bayraqdar» povestinin də səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 
biri kimi dəyərləndirilə bilər. 
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В.Гусейнзаде 

Ближайшее и далекое прошлое в зеркале литературы 
 

Резюме 
 

В современной азербайджанской литературе жанр истори-
ческого романа проходит новый этап своего развития. Наблюдается новое 
отношение к историческим событиям, фактам с учетом национальной 
идеологии. Исходя из этого писатели в своих произведениях смог силой 
литературного языка осветить различные периоды истории Азербайджана, 
описать исторически значимые заслуги выдающихся государственных 
деятелей и полководцев. В современный период  не только деятельность 
Эльчина, А. Джафарзаде, но и во все время существования Азербайджана, 
в жанре повести написанные произведения о родине, особенно четко 
описывающие и показывающие проблемы Карабаха ярко выражают себя. 
В повести "Беда" написанной В.Джафарзаде,которая является истори-
ческого характера, описываетя борьба между подпечником Сефевидс-
кого правителя шах Х. Мухаммеда в период иранско-фарскими 
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племенами и скрытой войной. В повести говорится о борьбе против 
фарсицизма жены Мухаммеда Ульи и о горьких результатах против 
этой политики, хотев показать события в этом контексте. В повести 
Эльчина “Знаменосец” отличительной чертой является не только 
содержание, но идея проблематика в оригинале, которая полагается 
истинным произведением. Автор не удовлетворилься упоминанием в то 
время бывшей Нагорно Карабахской войной,а также сумел создать 
произведение ,которое раскрыло и показало всю проблему в своём 
контексте. 

V.Huseynzadeh 
The far and near past in the mirror literature 

 
Summary 

In modern Azerbaijan literature genre of historical romance is passing 
through a new stage of its development. We can see the new attitude towards 
historical events and facts based on national ideology. In view of this  writers 
tried to cover in his works different periods of Azerbaijan’s historical past, 
and he was able to outline the most significant historical merits of 
outstanding statesmen and commanders. Not only in modern period but also 
during existence of Azerbaijan in genre of novels written work about 
motherland especially showing and describing a problem of Karabakh 
brightly express itself. In novel "Calamity " written by A.Jafarzadeh which 
has historical character is described a struggle between dynasty of safavids 
shakh Ismail's Muhammad during fars iran hidden war. In novel I'd said 
about fight against farsism which was led by Muhammads wife ulya and 
about sad results of this politics, all of it was described in the text. In Elchin 
novel “Standard-bearer” the main feature is not only content but also 
problematic idea in original which is considered to be a perfect nove 
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TONİ MORRİSONUN “SULA” VƏ “QƏTRAN UŞAQ” ADLI 
ƏSƏRLƏRİNDƏ AFROAMERIKALILARIN “ŞƏXSİYYƏT” VƏ 

“KİMLİY"İNIN KƏŞFİ 
 

Açar sözlər: şəxsiyyət,kimlik axtarışında,qadın şəxsiyyəti,saxta kimlik 
Key words : identity,in search of identity,woman identity,artifical identity 
Ключевые слова: личность, в поисках личности, личность женщины, 
фальшивая личность. 

 
1. KİMLİK AXTARIŞINDA Toni Morrison öz əsərlərində müxtəlif 

qadın xarakterlərinin timsalında onlara qarşı olan ədalətsizliyə və tətbiq edilən 
qeyri-insani hərəkətlərə necə münasibət göstərdiklərini və müxtəlif şəkildə 
reaksiya verdiklərini təsvir edir.  O, özünü eyniləşdirmə və özünəqiymət 
konsepsiyalarına şübhə ilə yanaşmaqla bərabər, qaradərili qadının həm insan 
kimi, həm də istənilən canlı varlıq kimi azadlıq əldə etməsi uğrunda mübarizə 
aparmışdır. "Dil istismar olunmamalı" adlı məqalədə isə T. Morrison afrikalıla-
rın öz nüfuzlarını necə itirməsi (Dr. Tamilselvi və R. M. Prabha müəssisələrində 
dərc edilmiş İngilis Dili və Ədəbiyyatının öyrənilməsi haqqında Byenəlxalq 
Jurnal) (səhifə 80, quldarlıq) və bununla da onların öz əcdadlarından qopması 
haqqında yazmışdır.  Toni Morrison qaradərili qadınlara sosial ədalətsizlik zə-
minində heç vaxt tam səlahiyyətlərin verilməyəcəyini də vurğulayır.   

Məhz onun romanları sayəsində biz qaradərili qadınların düşüncələrini və 
ruh aləmini dərk etmiş oluruq.  

Morrison bizi təzyiq altında qalan, əzablara düçar olmuş təbəqənin səsini 
duymağa çağırır.  Həm qaradərili feminizm hərəkatı dövründə, həm də bu 
nəzəriyyə meydana çıxdıqdan xeyli müddət sonra Toni Morrison kimi 
müəlliflər bu hərəkatın xüsusi nümayəndələri hesab olunurdular. Nəsildən-nəslə 
ötürülən mübarizə, öz səslərini duyurmağa çalışmaq, düşüncə və fəaliyyətin bir-
birindən qarşılıqlı asılılığı, gündəlik həyatda hüquq və səlahiyyətlərin genişlə-
nməsi qaradərili feminizm hərəkatının əsas mövzularından idi. Müəllif fikirləri və 
fəaliyyəti ilə qaradərililərə, xüsusilə də qaradərili qadınlara əzab-əziyyət veril-
məsinə qarşı çıxdığına görə qaradərili feminizm hərəkatının, demək olar ki, bü-
tün ideoloji məqamları onun romanlarında açıq şəkildə öz əksini ta-
pıb. Qaradərili Feminizm hərəkatının birinci dalğasında səsvermə hüququ da 
daxil olmaqla, qaradərililərə mütləq hüquqların verilməsi ilə bağlı məsələ-
lərə diqqət yetirilirdi. Feminizm hərəkatının ikinci dalğası isə daha çox qaradə-
rililərə edilən ayrı-seçkilik və təzyiqlərin dayandırılması, onlara bərabərlik 
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hüququnun verilməsi ilə əlaqədar idi. Ron Eyerman "Mədəni travma: Quldarlıq 
və afroamerikalılarda şəxsiyyətin formalaşması" adlı kitabında qeyd etmişdir ki, 
mədəni travma nəticəsində şəxsiyyət və onun mahiyyəti faciəli şəkildə yox ola-
caq, ictimai struktur parçalanacaq və bütün bunlar da müəyyən dərəcə-
də həmrəyliyə nail olmuş insanlara təsir göstərəcək (Eyerman 2).  Afrikalı qullar 
öz ətraflarından və cəmiyyətdən irqi təzyiq gördükərinə görə birləşmişdilər. 
Toni Morrisonun əsərlərindəki xarakterlərə gəldikdə isə, quldarlıq mövzusunun 
obyekti olan travma hər hansı bir quruluş və ya bir təcrübə kimi yox, insanların 
şəxsiyyət anlayışının formalaşmasının əsasını qoymuş kollektiv xatirə, bir 
yaddaş növüdür.  

Afroamerikalıların özləri ilə bağlı şəxsiyyət anlayışını formalaşdırmaq 
uğrunda göstərdikləri səylər zamanı qarşılaşdıqları əsas problem ağdərililərin 
onların mövcudluğu ilə bağlı məsələləri müəyyənləşdirmələri idi. Nilin fikrincə, 
isə hər hansı afroamerikalını onun daşıdığı ad cox narahat edirdi. Bunun səbəbi 
isə amerikalıların Afrika əsilli əhaliyə verdikləri “zənci” adı idi ki, bu da onları 
fiziki baxımdan təsvir etməklə bərabər, onların mədəni kimliklərini də 
əllərindən alırdı, onları qaradərili və ya qul kimi müəyyənləşdirən bir söz idi. Bu 
sinifləndirmə isə quldarlığın və diasporanın acı tərəflərini xatırlatmağa xidmət 
edirdi. Əsərdəki baş qəhrəman Sula, Bottomdakı qaradərili cəmiyyətə mənsub idi. 
Sula bilirdi ki, qaradərililərə aşağı səviyyəli həyat tərzi keçirən insan kimi 
baxırlar.  

O, yeniyetmə yaşlarında başa düşürdü ki, yalnız öz iradəsinə uyğun həyat 
tərzi keçirdiyi vaxt həyatdan zövq alacaqdır. Sula mənsub olduğu cəmiyyətdə 
yaşamaqda deyil, əksinə bu cəmiyyətə qarşı üsyan etməkdə özünə güc tapırdı. Bir 
dəfə o nənəsi Evayla söhbət edərkən nənəsinə öz həyatını qurmaq istədiyini dedi. 
(Sula 92)   

Sulanın niyyəti irqi ayrıseçkilik sisteminə qarşı çıxmaq idi. O, bu vaxta 
qədər yaşadığı rayonu tərk edib uzağa getmək, keçirdiyi həyat tərzindən fərqli 
bir şeyə nail olmağı arzulayırdı. – O, bir kollecə qaçaraq özünü şəhər həyatına 
atır (Sula kitabının üz qabığı).  Sula öz üzərinə çətin bir tapşırıq götürür.  O həm 
afrikalı, həm amerikalı olmaq və həm də bir dünyadan başqa dünyaya keçid 
etmək istəyir. Buna baxmayaraq, Sula əsl arzularını həyata keçirmək üçün 
özünə münasib yer tapa bilmir.  

Beləliklə də, on il sonra Sula Bottoma qayıdır. Görünür, o, ağdərililərin 
dünyasına qəbul olunmadığını anlayır və yenidən öz ana vətəninə qayıdır.  
Ancaq qayıtdıqdan sonra çox şey dəyişir. O öz ailə köklərinə qayıtdığı zaman 
üsyançı, masqaraçı, kişiləri başdan çıxaran əxlaqsız qadın kimi qəbul edilir 
(Sula üz qabığı).  

2. "Saxta kimlik" adlı əsərin müəllifi olan Herbert Kelman Harvard 
Universitetində Sosial Etika bölməsinin professoru idi.  Onun fikrincə, şəxsiyyət 
anlayışı bir kəsin "öz" anlayışını müəyyənləşdirən daimi cəhətdir, insanın 
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müəyyən zaman daxilində və müəyyən situasiyalarda “kim” və “nə” 
olduğunu müəyyənləşdirən konsepsiyadır. O həmçinin, şəxsi kimliyin insanın 
həyatı boyunca qazandığı təcrübələrin məcmusu olduğunu da deyir.  Eriksona 
görə, şəxsiyyət hisləri formalaşmadan yetkinlik yaşına çatmış hər bir fərd 
insanlarla əlaqə qurmada çətinlik çəkəcəkdir ("Arı" əsəri 372). Buna görə də 
belələri gənclərlə nəinki birgə yaşaya, hətta onlarla dostluq edə bilmirlər.  
Şəxsiyyət anlayışı sadəcə şəxsi ehtiyaclardan qaynaqlanmır, eyni zamanda ailə, 
etnik və iş sahəsindəki müxtəlif qruplarla əlaqə yaratmaq tələbatından irəli gəlir. 
("Arı" əsəri 372)  Qadın şəxsiyyəti fərdi olaraq yox, ətrafındakı şəxslərlə 
əlaqədə formalaşır. Ancaq "Sula" və "Qətran uşaq" əsərlərindəki qəhrəmanlar 
bu köhnə qanuna qarşı çıxırdılar. Onların şəxsiyyət anlayışlarına qarşı 
qaldırdıqları üsyan 1960-cı illərdə bir çox afroamerikalı qadınların apardığı 
mübarizənin təcəssümü idi.  Nilin fikrincə isə, qaradərililərin şəxsiyyət anlayışı 
ilə bağlı yaşadıqları proses əslində paralel şəkildə gedirdi: bir tərəfdə 
arfrikalılıqdan kənarlaşma prosesi (Afrikalıların mədəniyyət və ənənələrinin yox 
edilməsi prosesi), digər tərəfdə isə, irqləşmə prosesi idi. Buna görə də 
afroamerikalılar azlıqlar içərəsində azlıq idilər.  

Afroamerikalılarla Amerikalılar müqayisə oldunduğunda onların 
dislokasiya ilə bağlı xatirələri daha da çoxalır. Afro-Amerikalılar öz ana 
vətənlərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirdilər.  Sula və Jadin bir övlad, ana 
və ya həyat yoldaşı kimi ənənəvi rollardan imtina etmişdilər. Onlar öz 
kimliklərinə nifrət edirdilər. Kimlik arayışı zamanı yaşadıqları çətinliklər özünə 
nifrət hissi və həyatda başqa biri olmaq arzusu ilə sıx bağlı idi.  Onlar saxta bir 
kimliyi əldə etməklə müvəffəqiyyət qazandıqlarını düşünürdülər və bu sonda 
onların həyatdan narazı olmalarına gətirib çıxarmışdı. Morrison öz əsərlərindəki 
qadın qəhrəmanlarını patriarxiyanin, irqçiliyin və verilən haqsız hökümlərin 
gətirdiyi köhnəlmiş ənənələri və qanunları məhv edən Yeni Azad Qadın modeli 
kimi qələmə almışdır.  Bu qadınların əsl kimliklərini qazanmaq uğrunda 
axtardıqları yol və əl atdıqları üsullar əslində qaradərili qadınlara verilən 
kimliklərə xas əlamət deyildi. Azadlıq, qurtuluş və güclənmə bir ilğım xarakteri 
daşıyırdı. Digər tərəfdənsə, qadınların bu özgüvəni aşağı təbəqədən olan 
qaradərili qadınların öz mədəni kimliklərini necə dərk etdiyini bariz şəkildə 
göstərir. 3. Sosial Reallıq. Belə bir situasiyadakı gerçəklik odur ki, qaradərili 
qadınlar köhnə fikirli ənənələrin mahiyyətini və afrikalılardan qalma mirasın nə 
olduğunu anlamasaydılar, onlar heç vaxt patriarxiyanın, rasizmin və haqsız 
çıxarılan hökmlərin təhlükələrinə qarşı çıxa bilməzdilər.  Fransız M. Bil 
qaradərili bir feminist, sülh və ədalət uğrunda aparılan siyasi hərəkatın fəal 
iştirakçılarından biri idi.  O, Tələbələrin Qeyri-Zorakı Kordinasiyası 
Komitəsinin (SNCC) nəzdində Qadınların Azadlığı Komitəsinin əsasını 
qoymuşdur. 1969-cu ildə "İkiqat təhlükə: Qaradərili və xanım olmaq" adlı 
əsərini qələmə almışdır.  
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O, bu əsərdə yazır: Qaradərili qadının fiziki görünüşünə qəsdən iftira 
atılmışdır, o, ağdərili müstəmləkəçilər tərəfindən cinsi zorakılıq və istismara 
məruz qalmış, məcburi olaraq ağdərili qadınların xidmətçisi kimi işlədilmiş, öz 
övladları aclıqdan və baxımsızlıqdan öldükləri halda, ağdərili uşaqlara süd 
analığı etməli olmuşdur (Bil, 1). 

  Əsərin hər iki qaradərili qadın qəhrəmanı Sula və Jadin özlərinin şəxsiyət 
anlayışları ilə bağlı şübhələrinin gətirdiyi problemlərlə üzləşməli olurlar. Bu 
problemlərin nəticəsində isə onlar yaşadıqları dünya haqqında təcrübə 
qazanırlar. Həm Sulanın, həm də Jadinin qaradərililikdən ağdərililiyə doğru 
dəyişmək istəyi üçün əsaslı səbələri var idi. Dr. A. Tamilselvi və R.M Prabhanın 
İngilis dili və Ədəbiyyatının tədqiqatı üzrə Beynəlxalq Jurnalda (IJSELL) Page | 
82) bildirdikləri fikirlərinə görə, ictimaiyyətin idealları ilə cəmiyyətin yanaşması 
və ətrafdakıların təsiri bu romandakı iki qadın qəhramanın davranış və fikirlərini 
yönləndirən başlıca faktorlardan biridir. Sula da, Jadin də ciddi şəkildə öz 
kimliklərini sorğulayır, narazılıq, kədər, şübhə və arzularının səbələrini 
araşdırırlar.  Erik Eriksonun fikrincə isə, fərdlərin psixososioloji inkişafı 
“onların özlərini, bir-birilərini və ətraflarındakı dünyanı anlamaları zamanı 
yaranan dəyişiklilərlə bağlıdır (qtd. in Feldman 392).  

Erikson həmçinin qeyd edir ki, şəxsiyyətin formalaşması uşaqlıqdan 
başlayarsa, yeniyetməlikdə də üstünlüklər əldə edilə bilər. Fiziki inkişaf və cinsi 
yetkinlik yaşına çatmış bu şəxslər əldə etdikləri əvvəlki təcrübə və 
xüsusiyyətləri öz şəxsi kimlikləri ilə  birləşdirməyin öhdəsindən layiqincə gələ 
bilirlər. Sula və Jadinin mənsub olduqları sosial və irqi qrupların hüquq və 
səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldığından, onların qazandığı təcrübələr öz kimlikəri 
ilə bağlı olan ehtiyyaclarını ödəyə bilmirdi.  
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The discovery of “personality” and “identity” of african americans in the 
novels of “Sula” and “Tar baby” by Toni Morrison 

 
Sammary 

 
In the early decades of the 20th century, there were continuing racial 

injustice and widespread lynching and other types of violence against the Afro-
Americans. The civil war ended and officially, slavery was terminated after all 
the abolitionist movements. The now “free” Afro-Americans had to achieve a 
societal standard of whiteness in order to gain acceptance. After 1920, the Afro-
American literature thrived in Harlem. It was not only a literary movement.  

The Harlem Renaissance was the name given to the cultural, social, and 
artistic explosion that took place in Harlem between the end of World War I and 
the middle of the 1930s. The 1980s and 1990s saw a major growth in black 
feminist writers. Because of their double identity, black women are the victims 
of both sexual discrimination and racial discrimination. 

 
 
 
 
 
 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 386

 
В.Тахирова 

Открытие "личности" и "идентичности" афроамериканцев в 
романах "Сула" и " Смоляное Чучелко" Тони Моррисона 

 
Резюме 

 
В начале ХХ веков был ширако распространен расизм, притеснение 

негров. Гражданская война закончилась и после аболициониситских 
движений было официално отменено рабство. Уже «свободные» афроа-
мериканцы для самоутверждения должны были достичь социального 
статуса на равне с белыми людьми. После 1920-го года в Гарлеме была 
ширако распространена афроамериканская литература. Это не был только 
литературным движением. Это было название того взрыва, который 
произашел в области культуры, искусства и в обществе.  

Период, который охватывает 1980-1990-ые годы был периодом 
ренессанса чернокожих писательниц-феминистов. Чернокожие женщины 
из за двойной личности подвергались половому насилию и расизму.  

 
 

  Rəyçı:                      Sevinc Zeynalova  
                        filologiya elmləri doktoru, dosent  
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Klassik şairimiz və böyük dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətayinin adı 
XVI əsr Azərbaycan varlığının bütün taleyüklü məsələləri ilə bağlı olaraq 
iftixar hissi ilə çəkilir. Onun müstəsna qabiliyyəti və ardıcıl qayğısı 
sayəsində milli dilimizin yad dillərin təsirindən təmizlənməsi və qədim 
mədəniyyətimizin dirçəlişi başlanmışdır.Səfəvi imperiyasının yaradıcısı, 
ağıllı və güclü sərkəndə, dahi Azərbaycan şairi Şah İsmayıl Xətai 1487-ci 
ildə Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur. Xətai – 14 yaşında hakimiyyətə 
gələn, 14 ilə 14 eli birləşdirərək, vahid və indiyə qədər ən böyük Azərbaycan 
dövləti – Səfəvi dövlətini yaradan bir şəxsiyyətdir (1). Onun yaratdığı 
Səfəvilər dövləti 1736-cı ilə qədər mövcud olmuşdur. İsmayıl 1501-ci ildən 
Cənubi Azərbaycanda On iki imam şiəliyinə əsaslanan Səfəviliyi yayaraq 
1509-cu ildə bütün İran, Azərbaycan, İraq, Şərqi Anadolunu və s. əraziləri 
vahid dövlətdə birləşdirmişdir. O ilk dəfə türk dilini rəsmi dövlət dili elan 
edən dövlət başçısıdır. Halbuki, özlərini türk varisi hesab edən Osmanlıda 
dövlət dili fars dili idi. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dilində fars sözləri 
istifadə olunduğu kimi, fars dilində də türk sözləri öz yerini tapıb. Şah 
İsmayıl Səfəvi Xətai – ilk dəfə türk dilində heca vəznində şeir yazan şairdir. 
Onun türk dilində yazdığı gözəl şeirlər meydana gəldikdə şeiriyyata öz 
damğasını vurmuş fars dili ikinci plana keçdi. Xətai eyni zamanda sufizmi 
Azərbaycan və digər bir çox ölkələrdə təbliğ edən dahi şəxsiyyətlərdən 
olmuşdur (5, 37). XIII-XIV əsrlərin sərhədində yaşayan Şeyx Səfiəddin 
İshaq Ərdəbilinin dövründən fəaliyyətə başlayan Ərdəbil Darül-irşadı nəinki 
təkcə Azərbaycan miqyasında, bəlkə bütün Yaxın Şərq aləmində gedən 
elmi,fəlsəfi döyüşlərin ən güclü mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır. “Bir 
yandan xürrəmilik və məzdəkilik,bir başqa yandan sufizmlə bağlı olan,bir 
çox hallarda qızılbaşlıq adı ilə tanınan səfəviyyə fikri cərəyanı burada 
formalaşmış,burdan Şərqin bir çox ölkələrinə yayılmışdır. Darül-irşad adi bir 
təriqət xanəgahı olmaqdan çox zamanın tələblərindən irəli gələn bir fikir və 
ideologiya ocağı idi. Bu ocağa inamla gələn fədəkar sufilər,müridlər vaxtilə 
Şah İsmayılın babası Sultan Cüneydə və atası Sultan Heydərə dayaq 
olmuş,onlara yeni bir dövlətin bünövrəsini qoymaqla yaxından kömək 
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etmişdilər”.(4,82) Xətayi həyat və insan haqqındakı düşüncələrini bəzən 
mistik boyalar işlətmədən də ifadə edir. Belə şeirlərdə onun sufi panteist 
görüşləri hissolunmaz dərəcədə unudulmuş kimidir.  

    Hər gələ dünya mənim der, sən qədim dünyadənsən, 
   Cümlənin könlün alıbsan, nə əcəb səyyadsən? 

   Hər kəsə bir yüz ilə verdin muradın dünyada, 
   Xızır olan buldu həyatı, bildi kim zülmatsən. 
   Hər kiminlən oynadın, çəkdin, çevirdin, çərxini, 
   Hiç arif nəqşini duymaz, əcəb nərradsən. 

Dünyanın malıvü mülkü gəncinə aldanma kim, 
   Əvvəli zərqü nişatdır, axiri şəhmatsən. 

Ey Xətayi, sən cahanın cövrünə şad ol müdam, 
   Çünki sevgin dust iləndür, eşq ilə ustadsən. (2,15) 
   Bütünlükdə bu şeir dünya və insan haqqındakı dialektik düşüncələrdən 
ibarətdir. Dünyanın kəşməkəşləri, ziddiyyətləri, hərə ilə bir cür davranışı, 
insanın onun dərk edə bilməsi, “dünya mənim” deyənlərin boş iddiaları, 
əvvəli sevinc, axırı şahmat olan həyat haqqındakı bu kiçik sənət incisində 
şair öz sualları, hökmləri ilə düşündürür, ibarətləndirir. 
  Hələ XII əsrdə Nizami Gəncəvi sufizmə rəğbətlə yanaşmış, sufiləri ürəkdən 
xəbərdar olan adamlar kimi təqdim etmişdir. Şairin “Sirlər xəzinəsi” əsərində 
müxtəlif xaraktarlərə malik sufi surətləri yaradılmışdır. Nizami əqidə və 
məsləyindən dönən, əmanətlə xəyanət edən sufilərin olduğunu göstərdiyi 
kimi, tutduğu yolun doğruluğuna inanan və ondan dönməyən sufilərin 
olduğunu da təsdiq edir. Şah İsmayıl Xətayinin əsərlərində də vəziyyət 
belədir. O da sufiləri halal və haram yola gedənlər adı ilə iki yerə bölür. 
Xətayi də ən yüksək insani kefiyyətləri əsl sufilər arasında axtarır, lakin 
insanlıq adına ləkə olan sufilərin də olduğunu danmır. Özü sufi şeyxi olan 
şair muridlərini əsl sufi kimi hərəkət etməyə, sufi-insan adını uca tutmağa 
cağırır. Aşağıdakı dörd misralıq şeir parçasında onun mövqeyi bütün 
aydınlığı ilə nəzərə çarpır.  

Sufi isən, alıb-satma, 
Halalına haram qatma, 
Yolun əyrisinə getmə, 
Doğru yola nəzər eylə. 

    Şairin nəzərində həqiqi sufi əsl insandır. Onda alıb-satmaq, harama 
meyl etmək, əyri yola getmək kimi hərəkətlər, sifətlər ola bilməz. Əgər hər 
hansı bir sufi bu sifətlərə malik deyildirsə, o, sufilikdən də, insanlıqdanda da 
uzaq bir adamdır. Xətayi belə sufiləri rədd edir. 

Xətayinin poeziyasında ehkamçılığa, mövhumatçılığa, insan 
mənəviyyatını buxovlayan zəncirlərə qarşı güclü bir etiraz vardır. Mənəvi 
əsarəti təcəssüm etdirən zahidlərin, nasehlərin tənqidi bu baxımdan xüsusi 
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mane kəsb edir. Zahid klassik şerimizdə aşiqin ziddidir. Xətayinin 
şeirlərində isə o həm də sufinin əksidir. Zahid mənən özünü əsarətə, zəncirə 
bağlayan, insani hisslərdən uzaq olan mövhumatçılarln ümumiləşmiş 
obrazıdırsa, aşiq, eyni zamanda sufi, hər cür əsarət buxovlarından azad 
olmuş insandır. Aşiqin və sufinin əməlləri, düşüncələri nə qədər insanidirsə, 
zahidin işi və fikri bir o qədər qeyri insanidir. Özünü Allahın, dinin 
müdafiəçisi kimi təqdim edən, guya insanları şərdən qorumaq istəyən zahid 
Xətayinin şeirlərində ən qorxunc bir şər qüvvə kimi təqdim olunur. Özünü, 
deməli, həm də Allahı dərk etməyən zahid şairin əsərlərində əsas tənqid 
hədəfidir. Çünki o, insanı Allah səviyyəsində görə bilmir, gözəlin ilahi 
nurdan başqa bir şey olduğunu anlamır. Zahid insanları məscidə, daşa, divara 
səcdə etməyə çağırırsa, aşiq və sufi onun yerinə insanı qoyur, insana səcdə 
etməyi üstün tutur. Ona görə də şairin əsərlərində daim aşiqlə zahid qarşı-
qarşıya qoyulur, zahidlik rədd edilir, sufilik və aşiqlik isə ən doğru yol və 
məslək kimi təqdim olunur. İnsanı ucaldan, ilahiləşdirən şair onun üzünü 
aşiq üçün əsl Quran sayır. Quranı insanın üzündə görmək, onu insanın üzü 
ilə əvəz etmək dolayısı ilə də olsa, bu müqəddəs kitabın və onunla bağlı bir 
çox ehkamların şübhə altına alıması kimi səslənir. Zahidə aşiqin, ehkamçı 
dünyagörüşü ilə mənəvi azdlığın bu şəkildə qarşılaşdırılmasına aid Xətayinin 
əsərlərindən külli miqdarda nümunələr gətirmək olar. 

Ta camalın müshəfin gördüm, əya nuri-illah, 
Zikri-eşqin dildə daim virdi-Qurandır namana. 
Məscidə varmaq nə hacət, dedim, ey zahid, mana?- 
Ruy ilə sulfi anın küfr ilə imandır mana... 
Ögmə, ey zahid, mana rizvanü cənnət bağını, 
Kik onun yarım yüzü tək bir güli-həmrası yox... 
Səni sevmən deyənlər kafər oldu, 
Yüzünü kim sevər, iman anındır... 
Behişt istərsən, ey zahid, biya dər məclisi-rindan, 

Həqin didarı, ey aşiq, nə cənnətə müyəssərdir. 
Müxtəlif şerlərdən gətirilmiş bu beytlərdə zahidliyin güclü inkarı ilə 

qarşılaşırıq. Mənən azad olmuş insan zahidin məscidini, Quranın, imanın 
cənnətini rədd edir, bəyənmir. Xətayini lirik qəhrəmanı özünü mənasız, boş 
xəyallarla yormağın əleyhinədir. Özünü dərk etmiş insan bu xülyalarla, 
zahidlikdə kifayətlənə bilmir. Daşa və divara məhəbbəti insana məhəbbətlə 
əvəz edir. Insana, həyata bu münasibət öz xarakteri etibarilə intibah dövrünə 
məxsus bir münasibət kimi diqqəti cəlb edir. 

 “Nəsihətnamə” sufizmin panteist müddəalarını şərh edən fəlsəfi əsər 
olmaqla bərabər, insan haqqında qabaqcıl humanist düşüncələri də əks 
etdirir. Ona görə o da böyük sələfi Nizami kimi dinləyicilərini birinci 
növbədə zülmdən uzaq olmağa çağırır. Xətayiyə görə,insan gülşəndəki gül 
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kimi saf və ətirli olmalıdır. Bunun üçün zülm yükünü atmaq, dünya qəmini 
vəhdətlə dəyişmək lazımdır.İnsan hər şeyə könül gözü ilə baxmalı, kamal 
sahibləri ilə oturub durmalıdır ki, özünü və həyatın həqiqətini görə bilsin. 
Şair saf qəlbi əsl Allah evi adlandırır, könül yıxmağı yox, könül tikməyi 
məsləhət görür. 
Budur sözüm sənə məndən əmanət: 
Könül yıxma,vəli eylə imarət. 
  Dəxi yoldaş ilə qonşunu gözlə, 
  Ki, xanqın eybini sən açma gizlə. 
  Xamu əməldən əfzəldir bir insaf, 
  Həqin öz evidir, olsa könül saf. (3, 75) 

“Xətayi şerinin əsas obyekti insan,əsas qayəsi insana məhəbbətdir. 
İstər fəlsəfi örtüyə bürünmüş şəkildə ifadə edilsin,istər səmimi real insani 
duyğular kimi qələmə alınsın, bu şeirlərdəki fikirlər, duyğular, qənaətlər yeni 
insan idealının əks etdirir. Xətayi dövründə islam dininin insan idealı ilə 
humanist ziyalıların insan idealı bir deyildi” (2,17). Dindar insan,yəni zahid 
hər cür istək və arzularını buxovlayıb cənnət xəyalıyla yaşadırdısa, humanist 
ziyalıların ideal insanı əsl cənnət bu dünyada axtarır və tapırdı. İnsansız 
dünyanı və cənnəti barsız bağa bənzədir, insansız cənnəti istəmirdi:  

Neylərəm ol cənnəti,içində dildar olmasa?! 
 Qoy anı viranə qalsın – bağçada bar olmasa. 

Şairin bu misralarındakı azad ruhu,fikir sərbəstliyini izah etməyə 
ehtiyac yoxdur. Xətayi də insanı yer üzünün ən qiymətli gövhəri saydığından 
insansız olan, insana zidd olan, insanın səadətinə mane, buxov, əngəl olan 
hər şeyi rədd edir. “İnsana və dünyada bu şəkildə yanaşan mütəfəkkir şair 
eşqi şerinin baş mövzusuna çevirir. Onun şeirlərində gah real insanı sevgi 
tərənnüm olunur,gah da məhəbbətdən genis fəlsəfi bir kateqoriya kimi 
söhbət açılır” (2,18).  
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Sevinc Maharramova 
Sufism in shah ismail Khatai’s literary activity 

Summary 
 

The article discusses role of sufism in great Azerbaijan poet and 
warlord Shah Ismail Khatai’s literary activity. .Shah Ismail was a wise and 
talented poet. 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. According to poet the true Sufi is true person. 
The main object of Khatai’s poem is human, the main purpose of human 
love. He thinks that the highest human qualities are among Sufis, but he does 
not deny that there were Sufis which are spot in the name of humanity. 
Because of considering the human most precious jewel of the world, Khatai 
rejects everything that is contrary to human. Thinker poet made love the 
main topic of his poems. Real human love praised in his literary activity.  
 

Севиндж Махаррамова 
Суфизм в в творчестве шаха Исмаила Хатаи 

Резюме 
 

 В статье рассматривается роль суфизма в литературной 
деятельности великого азербайджанского поэта и вождья Шах Исмаила 
Хатаи. Шах Исмаил был мудрым и талантливым поэтом. Большинство 
стихотворений посвящено любви, в частности мистического суфийского 
рода, - хотя есть также стихи, пропагандирующие учение Шии и политику 
Сафави. Согласно поэту истинный суфий - истинный человек. Основной 
объект поэзии Хатаи - человек, главная цель человеческая любовь. Он 
считает, что высшие человеческие качества относятся к суфиям, но он не 
отрицает, что существуют суфии, которые являются пятнами во имя 
человечества. Из-за рассмотрения человека как очень драгоценного в мире 
Хатаи отвергает все, что противоречит человечеству. Поэт- сделал любовь 
главной темой своих стихов. Реальная любовь человека восхвалялась в 
его литературной деятельности. Хвала любви связана с его гуманизмом 
и свободой мысли.          
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HUMAN DIGNITY AND MORAL LEIGHT IN THE TRAGEDY 
“HAMLET” BY W SHEAKESPEARE 

 
Key words: tragedy, Shakespeare, Hamlet, medieval heroes, the Ghost, the 
king, Renaissance,  
Ключевые слова: трагедия, Шекспир, Гамлет, Средневековые герои, 
призрак, король, Ренессанс,  
Açar sözlər: faciə, Şekspir, Hamlet, orta əsrlər qəhrəmanları, kabus, Kral, 
intibah,  
  

Shakespeare is the creator of an entire artistic universe, he possessed 
an incomparable imagination and knowledge of life, knowledge of people, 
and therefore the analysis of any of his plays is extremely interesting and 
instructive. However, for Azerbaijan culture, Hamlet was the first of all 
Shakespeare's plays, which is evident even in the number of his translations 
into Azerbaijani - over forty of them. On the example of this tragedy, let us 
consider what Shakespeare introduced into the understanding of the world 
and man by the late Renaissance. To begin with, the story of "Hamlet", like 
almost all other works of Shakespeare, is borrowed from the previous 
literary tradition. The tragedy of Thomas Kidd "Hamlet", which was 
presented in London in 1589, did not reach us, but it can be assumed that 
Shakespeare relied on it, giving his version of the story first told in the 
Icelandic chronicle of the 12th century. Saxo Grammatik, author of "The 
History of the Danes", tells an episode from the Danish history of "dark 
time". Feudal Horwendil had the wife of Gerutu and the son of Amlet. 
Brother Horwendil, Fengo, with whom he divided power over Jutland, 
envied his courage and glory. Fengo killed his brother in the eyes of the 
courtiers and married his widow. Amlet pretended to be crazy, deceived 
everyone and avenged his uncle. Even before that, he was exiled to England 
for the murder of one of the courtiers, where he married an English princess. 
Subsequently, Amlet was killed in battle by his uncle, King of Denmark 
Viglet. The similarity of this story with the plot of Shakespeare's "Hamlet" is 
obvious, but Shakespeare's tragedy unfolds in Denmark only by name; Its 
problems go far beyond the tragedy of revenge, and the types of characters 
are very different from the whole medieval heroes. (1,27) Its action begins in 
Elsinore, the castle of the Danish kings. The night watchman informs 
Horatio, Hamlet's friend, about the appearance of the Ghost. This is the ghost 
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of the late father Hamlet, who tells the son at "the dead hour of the night" 
that he did not die by his own death, as everyone thinks, but was killed by 
his brother Claudius, who took the throne and married Gareth's mother, 
Queen Gertrude. The ghost requires Hamlet to revenge, but the prince must 
first make sure of what was said: suddenly the ghost is the messenger of 
hell? To gain time and not find himself, Hamlet pretends to be crazy; 
Mistrustful Claudius conspires with his court Polonius to use his daughter 
Ophelia, in which Hamlet is in love, to check whether Hamlet really lost his 
reason. For the same purpose, the old friends of Hamlet, Rosencrantz and 
Guildenstern are summoned to Elsinore, who willingly agree to help the 
king. Exactly in the middle of the play is the famous "Mousetrap": the scene 
in which Hamlet persuades the actors who came to Elsinore to play a 
performance that accurately depicts what the Ghost told him, and Claudia is 
convinced of his guilt by the embarrassed reaction. After that, Hamlet kills 
Polonius, who overhears his conversation with his mother, in the confidence 
that Claudius is hiding behind the carpets in her bedroom; Claudius, who felt 
the danger, sends Hamlet to England, where he is to be executed by the 
English king, but Hamlet succeeds in replacing the letter aboard the ship, and 
Rosencrantz and Guildenstern accompanying him were executed instead. 
Returning to Elsinore, Hamlet learns about the death of Ophelia, who has 
gone mad, and becomes the victim of Claudius' last intrigue. The king 
rebukes the son of the late Polonius and brother Ofelia Laertes to take 
revenge on Hamlet and hands Laerta a poisoned sword for a court duel with 
the prince. In the course of this duel, Gertrude dies after drinking a bowl 
with poisoned wine for Hamlet; Killed Claudius and Laertes, Hamlet dies, 
and the troops of the Norwegian king Fortinbras enter Elsinore. (6) Hamlet is 
the same as Don Quixote, the "eternal image" that emerged at the end of the 
Renaissance practically simultaneously with other images of great 
individualists (Don Quixote, Don Juan, Faust). All of them embody the 
Renaissance idea of the boundless development of the personality, and in 
this, unlike Montaigne, who appreciated the measure and harmony, in these 
artistic images, as is typical of the literature of the Renaissance, great 
passions, extreme degrees of development of one side of the person are 
embodied. The extreme of Don Quixote was idealism; The extreme of 
Hamlet - reflection, self-analysis, paralyzing in man the ability to act. He 
does many things during the tragedy: he kills Polonius, Laertes, Claudius, 
sends Rosencrantz and Guildenstern to death, but since he lingers with his 
main task - revenge, the impression of his inactivity appears. From the 
moment he learns the mystery of the Ghost, for Hamlet the past life 
collapses. What he was before the beginning of the tragedy, you can judge 
by Horatio, his friend at Wittenberg University, and on the stage of meeting 
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with Rosencrantz and Guildenstern, when he shines with wit - until the 
moment when friends confess that they were summoned by Claudius. 
Indecently, the early marriage of the mother, the loss of Hamlet the elder, in 
which the prince saw not just his father, but the ideal of a man, explain his 
gloomy mood at the beginning of the play. And when Hamlet faces the task 
of revenge, he begins to understand that Claudius's death will not correct the 
general situation, because everyone in Denmark quickly betrayed Hamlet the 
elder's oblivion and quickly became accustomed to slavery. The era of ideal 
people in the past, and through the whole tragedy there is the motive of 
Denmark-prison, given the words of an honest officer Marcellus in the first 
act of the tragedy: "Something rotted in the Kingdom of Denmark" . To the 
prince comes the realization of hostility, the "dislocations" of the 
surrounding world: "The age has shattered - and the worst of all, / that I was 
born to restore it" (3, 40). Hamlet knows that his duty is to punish evil, but 
the idea of evil in him no longer corresponds to the rectilinear laws of tribal 
revenge. Evil for him is not confined to the crime of Claudius, whom he 
ultimately punishes; Evil is spilled in the world around him, and Hamlet 
realizes that one person is not strong enough to confront the whole world. 
This internal conflict leads him to the thought of the futility of life, of 
suicide.The central storyline of Hamlet is reflected in a kind of mirror: the 
lines of two other young heroes, each of which sheds new light on the 
situation of Hamlet. He avenges the murderer of his father, not disdaining 
collusion with Claudius. The second is the Fortinbras line; Despite the fact 
that he owns a small place on the stage, his significance for the play is very 
great. Fortinbras is a prince who took over the emptied Danish throne, the 
hereditary throne of Hamlet; Is a man of action, a determined politician and 
military leader, he realized after the death of his father, the Norwegian king, 
precisely in those areas that remain inaccessible to Hamlet. All the 
characteristics of Fortinbras are directly opposed to the characteristics of 
Laertes, and it can be said that Hamlet's image is placed between them. 
Laertes and Fortinbras are normal, ordinary avengers, and the contrast with 
them gives the reader a sense of the exclusivity of Hamlet's behavior, 
because the tragedy depicts an exceptional, great, sublime. (5) Since the 
Elizabethan theater was poor in decorations and the external effects of 
theatrical spectacle, the power of its influence on the viewer depended 
mainly on the word. Shakespeare is the greatest poet in the history of the 
English language and his greatest reformer; The word in Shakespeare is 
fresh and capacious, and in "Hamlet" strikes the stylistic richness of the play. 
It is mostly written in white verse, but in a number of scenes the characters 
speak prose. Shakespeare uses metaphors to create a general atmosphere of 
tragedy. English writers B. Shaw and M. Murray explained the slowness of 
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Hamlet unconscious resistance to the barbarous law of tribal revenge. 
Psychoanalyst E. Jones showed that Hamlet is a victim of the Oedipus 
complex. Marxist criticism saw in him an anti-Makkiavellian, a fighter for 
the ideals of bourgeois humanism. For the Catholic K.S. Lewis Hamlet - 
"everyman," an ordinary man, suppressed by the idea of original sin. In 
literary theory there is a whole gallery of mutually exclusive Hamlets: selfish 
and pacifist, misogynist, brave hero, incapable of melancholy, the ultimate 
embodiment of the Renaissance ideal and the expression of the crisis of 
humanistic consciousness - all this is Shakespeare's hero. In the process of 
understanding the tragedy, Hamlet, like Don Quixote, broke away from the 
text of the work and acquired the meaning of the "supertype" (the term of 
Y.M. Lotman), that is, it became a socio-psychological generalization of 
such a wide scope that he recognized the right to a timeless existence. (4) 
Today in Western Shakespeare studies, the focus is not on Hamlet, but on 
Shakespeare's other plays - Measure for Measure, King Lear, Macbeth, and 
Othello, each in its own way, consonant with the present, because each 
Shakespeare's play puts eternal questions of human existence. And in each 
play contains what determines the exclusivity of Shakespeare's influence on 
all subsequent literature. American literary critic H. Bloom defines his 
author's position as "disinterestedness", "freedom from any ideology": "He 
has neither theology, nor metaphysics, nor ethics, and political theory less 
than" read "contemporary critics. It is clear that, unlike his character Falstaff, 
he had a superego, unlike Hamlet of the final act, he did not cross the 
boundaries of earthly existence, unlike Rosalind, he did not have the ability 
to control his own life at will. "You can’t limit Shakespeare to the 
framework of the English Renaissance, just as it is impossible to limit the 
Prince of Denmark to the framework of his play. 
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L.Əhmədova 
V. Şekspirin ”Hamlet” faciəsində insan ləyaqəti və mənəvi 

yüksəklik 
Xülasə 

 
Danimarka şahzadəsi Hamlet faciəsi Vilyam Şekspir tərəfindən 

təxminən 1599 və 1602-ci illər arasında yazılmışdır. Hamletin atasının ruhu 
onun qarşısına çıxır və Hamlet öyrənir ki, onun atasını əmisi Klavdi 
öldürmüş, anası ilə evlənmiş, taxt-tacı ələ keçirmişdir. Bundan sonra Hamlet 
əmisindən qisas almaq qərarına gəlir. Hamlet əmisini öldürür və anası ilə 
məsələni müzakirə edir. Bu zaman Claudius pərdənin arxasında onları izləyir 
və Hamleti təhlükə kimi gördüyündən İngiltərə kralı tərəfindən edam 
olunmaq üçün oraya göndərir. Lakin Hamlet orda uğur qazanır və geri 
qaydır. Hamlet özüdə ölsədə bu mübarizədə qaliub gəlir. Bu əsər orta əsrlər 
intibah mədəniyyətini təcəssüm etdirməkdə əvəzsiz rola sahibdir. Şekspirin 
digər əsərləri və digər yazarların möhtəşəm əsərləri kimi önəmli olmağından 
əlavə, ingilis ədəbiyyatında ən sanballı əsərlərdəndir.  

 
 Л.Ахмедова 

Человеческий нрав и моральная высота в трагедии романа 
шекспира «Гамлет» 

Резюме 
 

Трагедия Гамлета, принца Дании, написана Уильямом 
Шекспиром в неопределенную дату между 1599 и 1602 годами в Дании. 
Пьеса драматизирует месть, которую принц Гамлет призван нанести на 
его дядю, Клавдия, призраком отца Гамлета, короля Гамлета. Клавдий 
убил своего брата и схватил трон, а также женился на вдове своего 
покойного брата. После этого Гамлет решает отомстить дяде. Гамлет 
убивает дядю и обсуждает вопрос с матерью. В это время Клавдий 
подслушивает их разговор, и видя Гамлета как опасность, отправляет 
его туда на казнь. Однако Гамлет одерживает там победу и 
возвращается назад. Хотя Гамлет и умирает, он одерживает победу в 
этой борьбе. Это произведения воплощает культуру возрождения 
средних веков. Несмотря на огромное количество произведений 
Шекспира, данное произведение считается самым значимым в 
английской литературе.  
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В самом общем виде топос можно определить как обозначение 

общеизвестного и не требующего доказательств. С некоторой натяжкой 
можно сказать, что характер топоса обнаруживается в стандартах и 
стереотипах, являющихся сегодня объектом когнитивной лингвистики. 
Если топос представлен в древнейшем памятнике письменности, 
следовательно, он непосредственно отражает этноментальные 
стереотипы. Если когнитивную лингвистику интересует прежде всего 
способ постижения мира этническим мышлением, то такого рода 
стереотипы должны составлять один из фундаментальных объектов 
новой парадигмы. При этом следует исходить из основных рабочих 
принципов, наличие и адекватность которых и говорит в пользу 
формирования когнитивного подхода в лингвистике. Основной же 
рабочий принцип когнитивизма в языкознании гласит о том, что в 
естественных языках представлена картина мира, которая не столько 
адекватна миру, сколько манифестирует специфику человеческого 
мозга и характер отражения в сознании информации о внешнем по 
отношению к человеку мире, а также о внутреннем его мире.  

Древнейшие тексты представляют собой своеобразные нар-
ративы, в которых отсутствует подлинная рефлексия. Эта мысль может 
показаться кощунственной, между тем мы исходим из механизма 
рефлексирующего сознания. Если понимать под рефлексией не 
элементарную мысль о факте, но мысль о собственной мысли, то клас-
сические эпические произведения можно рассматривать и оценивать как 
мысль первого порядка – мысль о факте, ставшем объектом переживания 
для коллективного сознания. Скажем, в истории литературы могут иметь 
место эпические произведения, в которых так или иначе оцениваются 
другие эпические произведения. Такого рода эпосы вторичного порядка 
представляют собой факты подлинной рефлексии. Разумеется, в этом 
случае не обязательно должна идти речь о полном тексте произведения. 
Факты рефлексии могут быть интертекстами, некоторая перекличка с 
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предшествующей традицией, представляющая собой попытку осмыс-
ления пратекста.  

«Китаби Деде Коркуд» является таким эпическим текстом, в 
структуре которого древнейший нарратив предстает важнейшим 
документом, свидетельствующим не только об обычаях племени, но и о 
его мировостриятии. Стереотипы коллективного мышления и 
отношения к миру в тексте как раз и представлены в виде топосов. Если 
топос представляет собой общепринятое и общеизвестное, о котором и 
говорить не стоит, то, следовательно, в нем представлена модель 
отношения к миру, этнической реакции на стимулы внешнего мира. 
Поскольку такие модели объединяют весь этнос, самим нарратором и его 
слушателями, коллективным адресатом, они воспринимаются как 
естественные, безусловные и полностью адекватные миру. Таким образом, 
топос несет в себе истину, следование которой создает гармонию между 
миром и человеком, обеспечивает наиболее благоприятный режим 
существования этноса. В языке Деде Коркуда топос занимает особое 
место. Фактически с него начинается собственно нарратив. После 
представления самого Коркуда слово передается ему: “Dədə Qorqut 
soylamış”, затем следует речь Деде: “Allah-Allah diməyincə işlər oñmaz. 
Qadir Tañrı verməyincə ər bayımaz. Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza 
gəlməz. Əcəl vədə irməyincə kimsə ölməz. Ölən adam dirilməz. Çıxan can 
gerü gəlməz. Bir yigidin qara dağ yumrısınca malı olsa, yığar-dərər, tələb 
eylər, nəsibindən artuğın yiyə bilməz” (1, 19).  

В переводе В. В. Бартольда этот текст звучит следующим 
образом: «Если не помолиться богу, дело не удастся; если не подает 
всемогущий бог, челвеку не разбогатеть. Если не предопределено от 
века, раба (божьего) беда не постигнет; без того, чтобы настал смертный 
час, никто не умрет. Умершему человеку не ожить, вышедшей (из тела) 
душе не вернуться. Накопив богатств до вершины черной горы, джигит 
все собирает, копит, ищет, (хоть) больше своей доли ему не съесть» (2, 9). 

Сопоставление древнетюркского оригинала с русским переводом 
дает много поучительного, поскольку совершенно закономерная 
концептуальная субституция трансформирует содержание нарратива. 
Если тюркский нарратив рассчитан на подсознательное восприятие 
собственным адресатом, то перевод предстает чисто условным знаковым 
пространством. И дело тут не только в том, что русский читатель не 
является тем адресатом, на которого текст рассчитан и который должен 
воспринимать его с полуслова. И тюркская аудитория Деде Коркуда 
данную концептуальную последовательность не способна воспринять на 
подсознательном уровне как закономерный и естественный нарратив. В 
этой связи можно вспомнить ситуацию с восприятием родного языка, 
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который интерпретируется обычным носителем как система совер-
шенно закономерных, природно мотивированных обозначений. Ведь та 
немецкая крестьянка, о которой в статье «В поисках сущности языка» 
пишет Р. О. Якобсон, совершенно искренне поражалась тому факту, что 
ее франкоязычные соседи называли сыр fromage (3, 106). Она была 
уверена в том, что немецкое название сыра было что называется 
названием от бога. В этом случае мы имеем дело с чисто 
психологическим явлением, когда знаки родного языка сроднились с 
сознанием человека. Мистики могут, наверно, дать этому явлению 
мистическое толкование, на самом же деле здесь работает глубинный 
психический механизм освоения реалий, существующих в едином с 
человеком пространстве и времени. Такое же сроднение, например, 
характеризует отношение воина к своему оружию, когда оружие 
воспринимается как продолжение руки (ср. этику самураев), или 
единство всадника и лошади. Разумеется, в случае с языком такое 
единство выглядит органичным, поскольку, в отличие от лошади и 
меча, мы имеем дело с психическим явлением. Возможно, здесь и 
кроется объяснение происхождения термина естественный язык, при 
понимании того обстоятельства, что язык как семиотическая система 
является не естественным, а общественным явлением. 

В приведенном вступительном фрагменте из Деде Коркуда 
подлинным топосом являются только два утверждения Ölən adam dirilməz 
и Çıxan can gerü gəlməz. В этих двух утверждениях устанавливается 
истина, опирающаяся на эмпирический опыт каждого отдельно взятого 
члена этнолингвокультурологического коллектива. Все остальные 
предполагают рациональный анализ, в чем и состоит существенная 
разница между ними. Иными словами, остальные утверждения Деде не 
опираются на собственные знания адресата, более того, они предполагают 
объяснение и убеждение. Следует также учитывать временной фактор, то, 
что сегодня воспринимается как норма, тысячу лет тому назад требовало 
ответа на вопрос почему. Например, Allah-Allah diməyincə işlər oñmaz. 
Данное утверждение не опирается на эмпирический опыт, оно 
непосредственно связано с исламской философией. Интересно также, 
что в этом небольшом отрывке, причем в предложениях, следующих 
одно за другим, встречаются и арабское слово Allah и исконно 
тюркское Tañrı – Allah-Allah diməyincə işlər oñmaz. Qadir Tañrı 
verməyincə ər bayımaz. Каждое из этих имен ассоциируется с 
определенными силами. Но употребление исконно тюркского 
производит впечатление некоторого подтверждения факта. Конечно, на 
рациональном уровне тюркам сказали, что Аллах и Танры – это одно и 
то же. На уровне коллективной психики за именем Аллах на том 
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древнем этапе знакомства с исламом стоит абстрактное понятие, 
содержание которого непосредственно связано с Кораном. Напротив, имя 
Танры устойчиво позиционировано в картине мира тюрок. Оно 
воспринимается на подсознательном уровне. Возможно, Танры в какой-то 
степени отождествляется и с судьбой, поэтому и утверждается, что Танры, 
если не даст, муж не разбогатеет.  

Интересно, что два эмпирически осмысленных топоса – Ölən adam 
dirilməz и Çıxan can gerü gəlməz – находятся в очевидном противоречии с 
другими топосами исламского происхождения. Так, известно, что, в 
соответствии с исламским мировоззрением, всё находится в воле Аллаха, 
следовательно, если он пожелает, то мертвый может воскреснуть. Вообще 
в Библии и Коране представлена одна и та же модель отношения к 
миру, обусловленная сменой политеизма монотеизмом. Достаточно 
вспомнить, что в Евангелии Христос очень просто воскрешает 
мертвых. Таким образом, подлинным топосом, воспроизводящим 
древнейший тюркский нарратив, являются только указанных два. 
Вместе с тем обращает на себя внимание структурно-семантическая 
вписанность этих двух топосов в структуру фрагмента, который может 
быть обозначен и как сложное синтаксическое целое. Так, утверждению о 
том, что умершему человеку не ожить, а вышедшей душе не вернуться 
предшествует фраза «без того, чтобы настал смертный час, никто не 
умрет». Здесь, бесспорно, прослеживается исламская реминисценция.  

Столь же характерной для концептосферы предопределения 
является и заключительная фраза этого фрагмента: Bir yigidin qara dağ 
yumrısınca malı olsa, yığar-dərər, tələb eylər, nəsibindən artuğın yiyə bilməz. В 
переводе В. В. Бартольда: «Накопив богатств до вершины черной горы, 
джигит все собирает, копит, ищет, (хоть) больше своей доли ему не 
съесть». В древнетюркском тексте использовано арабское слово nəsib, в 
современном азербайджанском – арабское qismət (172). С точки зрения 
распространения и восприятия концептуального содержания, конечно же, 
слово qismət преобладает в исламском мире. Более того, как экзотизм 
исламского происхождения qismət знакомо и европейским народам, в том 
числе и русскому. Следует отметить, что в данном сложном 
синтаксическом целом в оригинале использовано одно, на наш взгляд, 
ключевое слово, довольно выпукло представляющее концепт «богатырь». 
Это слово tələb или сочетание tələb eylər. Бартольд пытается передать 
соответствующее содержание словом искать – джигит все собирает, 
копит, ищет. В современном азербайджанском переводе данный 
концепт вообще не вербализуется: “yığar-toplayar, qismətindən artığını 
yeyə bilməz”. Между тем значимость данного концепта не подвергается 
сомнению. Суть его в передаче особенностей древнетюркского 
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менталитета. Тут уместно было бы вспомнить такое понятие, ставшее 
весьма популярным после Л. Н. Гумилева, как пассионарность. Именно 
пассионарность древних тюрок заставляет их все время чего-то искать 
и требовать, не успокаиваться на достигнутом. Понятие «гысмет» здесь 
противопоставляется пассионарности. Активности кочевника 
противостоит предопределение. Более того, активность кочевника не 
смиряется с долей, не хочет с ней мириться, тюрок выше судьбы, в этом 
состоит его исторический статус. Мотив гысмета, выраженный в 
данном топическом утверждении, связан скорее с грустью по поводу 
того, что с предопределением ничего не сделаешь. Однако тюркское 
сознание и в этом случае оставляет возможность изменения судьбы, 
например, столь ярко выраженную в сказании о Домруле.  

Вообще современный азербайджанский перевод иногда упускает 
важнейшие подробности древнего текста. Например, подлинник 
начинается следующим образом: “Rəsul əleyhissəlam zamanına yaqın” (1, 
19). В азербайджанском переводе: “Məhəmməd peyğəmbərin zamanına 
yaxın” (1, 172). На наш взгляд, здесь очевидно очень серьезное 
упущение. Имени пророка без так называемого салавата употреблять 
не принято. Если это не принято сегодня, то тысячу лет назад такого 
рода нормы соблюдались еще строже. Чисто арифметически перевод 
соответствует подлиннику, поскольку двум единицам оригинала 
соответствуют две единицы перевода: Rəsul əleyhissəlam = Məhəmməd 
peyğəmbər. Однако из двух единиц оригинала первая представляет 
собой упоминание пророка, вторая – салават, т.е. приветствие его. В 
переводе обе единицы представляют собой упоминание пророка, 
первая – это его имя, вторая – название статуса. Таким образом, 
приветствие, без которого вообще невозможно говорить о пророке, 
опущено по непонятной причине. В. В. Бартольд, в отличие от 
азербайджанских переводчиков, соблюдает норму: «Близко к времени 
посланника (божьего), привет ему» (2, 9).  

На наш взгляд, текст «Китаби Деде-Коркуда» содержит в себе 
топосы различного уровня сознания. Анализ памятника с точки сбора, 
систематизации и дифференциации топосов имеет большие перспек-
тивы в аспекте современного когнитивного языкознания.  
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S.Fataliyeva 
Kitabi Dede qorqudda topos funksiyasi 

XÜLASƏ 
 

Məqalə epos dilində toposun vəzifəsinə həsr olunub. Diqqət 
mərkəzində Dədə Qorqudun dili dayanır. Qeyd olunur ki, topos epik mətndə 
mühüm rol oynayır, narrativi təşkil edən vasitə kimi çıxış edir. Digər 
tərəfdən, hər bir topos xalqın kütləvi şüurunu formalaşdıran freymlərin 
nümayəndəsi kimi çıxış edir. Qədim mətnlər özünəməxsus narrativlər kimi 
təqdim olunur, onlarda əsas refleksiya yoxdur. Ədəbiyyat tarixində elə epik 
əsərlər var ki, onlarda digər epik əsərlər qiymətləndirilir. Belə növ eposlarda 
əsas refleksiya amilləri mövcuddur. Əlbəttə ki, burada tam mətndən söhbət 
getməlidir. Refleksiya amilləri intertekst ola bilər. “Kitabi-Dədə Qorqud” elə 
epik mətndir ki, onun strukturunda qədom narrativ əsas sənəd qismində çıxış 
edir, həm dünyagörüşü, həm də qəbilə ənənələrindən xəbər verir. Kollektiv 
təfəkkür və dünyaya münasibət mətndə topos şəklində verilib. 

  
S.H.Fataliyeva 

The function of topos in “kitabi Dede Gorgud”  
SUMMARY 

 
The article deals with the function of topos in the language of epos. 

The language of Dede Gorgud is the centre of attention. Topos is argued to 
play important role in epic text, as well as to be main instrument structuring 
narrative. On the other hand topos acts as a representative shaping nation’s 
collective conscience. The oldest texts are original narratives, in which there 
is no genuine reflection. In the history of literature there can be epic works in 
which some other epic works are evaluated in one way or another. Such 
epics of the secondary order are facts of genuine reflection. Of course, in this 
case it is not necessary to talk about the full text of the work. Reflection facts 
can be intertexts. "Kitabi Dede Korkud" is such an epic text, in the structure 
of which the oldest narrative appears to be the most important document that 
testifies not only to the customs of the tribe, but also about its world-view. 
The stereotypes of collective thinking and attitude to the world in the text are 
just represented in the form of topos.  

 
Rəyçi: professor A.M.Məmmədli 
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XVIII ƏSR TÜRK ƏDƏBİYYATINDA FÜZULİ ƏNƏNƏLƏRİNİN 
MÖVZU BƏNZƏRLİYİ 

 
Açar sözlər: Füzuli, XVI əsr, XVIII əsr, Şeyx Qalib, “Leyli və Məcnun” 
“Hüsn və Eşq” 
Key words: Fuzuli,   XVI,  XVIII century, Sheikh Galib, “Leyli and 
Mejnun”, Image and Love"(Khusn ve eshg) 
Ключевые слова: Фузули, XVI,  XVIII века, Шейхом Галибом, “Лейди 
и Меджнун”, "Лик и Любовь"(Хусн ве Эшг),  

 
 Ölməz Azərbaycan şairi Füzulinin (1494-1556) sənət sehri XVI əsrdən 

başlayaraq dünyaya yayılmış ,onun əsərlərinin mövzusu daima aktuallıq 
kəsb edərək bütün elm sahələrinə sirayət etmişdir. Bu böyük istedad 
sahibinin yaratdığı əsərlər  öz dövründən bu günə kimi insnların maraq 
dairəsində olub və olacaqdır. Onun əsərlərinin sehrinə düşən hər bir sənətkar 
bu təsirdən bəhrələnmiş, yeri gəldikcə onlara nəzirələr də yazmışlar. 

 Belə sənətkarlardan biri də XVIII əsr türk təsəvvüf şairi Şeyx Qalib 
(1757-1799)   olmuşdur. Osmanlı dönəminin son böyük  şairi olan Şeyx 
Qalib Azərbaycan ədəbiyyatında az tanınmış sənətkarlardan biridir. Onun 
haqqında ədəbiyyatımızda ilk dəfə M.Quluzadə “Füzulinin lirikası” (1965) 
adlı monoqrafiyasında məlumat vermiş və göstərmişdir. Sənətkar  Şeyx 
Qalibin “Hüsn və Eşq” əsərini Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinin təsiri 
ilə yazıldığını göstərir.  Daha sonar bu böyük sənətkar haqqında A.Abıyev 
Türkiyə ədəbiyyatı tarixi (2005) kitabında məlumat vermiş, onun türk 
ədəbiyyatındakı təsəvvüf şairi kimi rolundan söz açmışdır. X.Hümmətova isə 
həm şairin “Hüsn və Eşq” məsnəvisi, həm də qəzəllərinin təhlili ilə bağlı 
məqalələr çap etdirmişdir. 

Şeyx Qalib XVIII əsrin böyük təsəvvüf şairi olmuş və divan ədəbiy-
yatının son nümayəndəsidir. O, özündən sonra təsəvvüf ədəbiyyatının inkişaf 
istiqamətlərini müəyyənləşdirən, onun inkişafına təkan verən bir sənətkar 
olmuş dur. Şairin gənc yaşlarında yazdığı “Hüsn və Eşq” məsnəvisi həyat 
idealını, fəlsəfi dünyagoruşünü, sevgi duyğularını,  həyatın mənasını rəmz və 
simvollarla əks etdi- rən bir əsər yazmışdir.  “Hüsn və Eşq” əsəri Qalibi 
təsəvvüf ideyalarının carçısı kimi tanınmasına xidmət edir. Ziya Paşa 
“yeganə şair”( 1,20) saydığı Qalibin sirf “Hüsn və Eşq” üçün cahana 
gəldiyindən bəhs etmişdir. Şair bu əsəri yazarkən qeyd edir ki, artıq o zaman 
yetişmişdir ki, daha gözəldən, güldən, bülbüldən yazmaq vaxtı deyil. 
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Dövrün, zamanın problemlerini əks etdirən əsərlərin yazılacağı vaxtdır. 
Yanaq, dodaq gözəlliyindən bəhs etmək şairlik deyildir deyən sənətkar öz 
fikirlərinin şeir dili ilə belə ifadə edir.  

             Ruyi ləbi etməyiz tənəzzül 
            Açsun çəməni görülmədik gül. 
Şairin söz, şeir haqqında özünəməxsus müddəaları var, o, mənaca bir-

birinə bağlı olan sözləri bir araya gətirmək, onlara lirik don geydirməyi 
şübhəsiz ki, hünər sayır, amma belə işlərlə, yəni sözləri bir-birinin yanına 
düzməklə məşhür şair olmaq olmaz deyir. Sənətkar şair “Hüsn və Eşq” 
əsərində “Sözün varlığı haqqında ilk bəhs” bölümündə göstərir ki, əgər şeir 
deməyə, söz söyləməyə şairin qüdrəti varsa, bu qüdrətin sahibi də “O”dur. 
Sözə feyz verən də Allahdır. Şair sözün gözəlini söyləmək, onlarda məna 
yaratmaq, sözün dəyərini artırmaq kimi məsələlərə  böyük dəyər verirdi. 
Sənətkarın sözə verdiyi dəyər Füzulinin söz haqqında yazdığı məşhur qəzəli 
ilə üst-üstə düşür.  

Füzuli deyirdi:   
Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izharı söz,  
Ol nə sirdir kim olur, hər ləhzə yoxdan varı söz. 
 
Artıran söz qədrini sidq ilə, qədrin artırır, 
Kim nə miqdar olsa, əhlin eylə ol miqdarı söz. 
  
Ver sözə ehya ki, ttutduqda səni xabi-əcəl, 
Edə hər saət səni ol uyqudan bidaqı söz. ( 2, 78) 
 Qalib isə deyirdi: 
Məqturə ki müqtədir gərəkdir, 
Söyləməyə söylətir gərəkdir. 
Feyyazi süxən Cənabi-Haqdır, 
İnsan bu ətaya müstəhaqdır. (1, 50) 

Hər iki sənətkar sözün haqq dərgahından gəldiyini, Allahın izni 
olmadan gözəl söz söyləməyin mümkün olmadığınnı vurğulayır. Şair bəzən  
bədahətdən söylənilən şeirləri, ilhamsız deyilən sözləri  qəbul etmir, hamının 
eşidib bildiyi fikir və ifadələrlə şeir söyləməyi hünər saymır. 

               Nush etsə əgər budur məzakı, 
               Dünya fani, axirət baqi. 
               Olsa nə qədər xarabi mağşuş, 
               Yoxdur bunu eşitməmiş quş. 
   Çox az bir ömür sürən Şeyx Qalib bir müddət üçüncü Sultan Səlimin 

sarayında çalışmış, Osmanlı sarayının gözəl xanımlarından olan Beyhan 
Sultan ilə aralarında bir “ hüsn eşq macərası “ yaşamışdır. ( 3, 320) Şairin 
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şeir ilhamını coşduran səbəblərdən biri də böyük bir eşq macərası yaşaması 
səbəb olmuşdur.  

Gənc yaşlarından Türk hökmdarı Sultan Səlimlə yaxınlıq  sənətkarın 
həyatında   böyük rol oynamışdir.  Şeyx Qalibin yaradıcılığında  Sultan 
Səlim üçün yazdığı şeirlərlə yanaşı, Beyhan xanımın sevgisini əks etdirən 
şeirlərinə də rast gəlmək mümkündür. Belə şeirlərində şair bəzən demek 
istədiyi fikirləri tam sevgi lirizminə çevirə bilir, bəzən də onları sətraltı 
ifadələrlə əks etdirir. Şair qəzəllərinin birirndə deyir;                    

Yenə zevraki dərununim qırılıb kənara düşdü, 
Dayanırmı şişədir bu rehi sengi sarə düşdü. 
 
O zaman ki, bezmi- canda bölüşüldü kalei kam, 
Bizə hissi məhəbbət dili parə-parə düşdü. 
 
Gahi ziri serde dəsti gah ayagi qoltuğunda, 
Düşə qalxa xastəi qəm dəri lütfi yarə düşdü. 
 
Süzülüb o çeşmi ahü edi zövqi vüsalə Ya Hu 
Bu deyildi neyləyim bu yolum intizarə düşdü 
 
Rəhi Mövləvidə Qalib bu sifatla qaldı heyran, 
Kimi tərki namü şanə, kimi etibarə düşdü. 

      Şeyx Qalib əruzun prinsiplərini gözəl bilmiş, ancaq heca vəznində 
də yazdığı şeirlər də olmuşdur. Onun xalq dilinin əzbəri olmuş bu şeiri hamı 
tərəfindən sevilə-sevilə oxunmaqdadır. 

          Hasili aləm bilir bu sirri inkar eyləməm, 
          Gizləsəm də , aşikar etsəm də canımsan mənim.  
 Və ya 
           Gerçi sənsən hər kəsin könlündə cövlan eyləyən, 
           Hanki aşiqdir sənin könlündə könlün kimdədir. 
    Şeyx Qalibin yaradıcılığında  əsas yeri “Hüsn və Eşq “ məsnəvisi 

tutur. Təsəvvüf ideyalarının bütün mərhələlərini “Hüsn və Eşq” əsərində əks 
etdirən şair bu məsnəvini 26 yaşında yazmış, bununla da ədəbiyyat tarixində 
özünə əbədilik qazanmışdır.  Başqa sairlər kimi şair bu əsər üzərində uzun 
müddət düşünməmiş, nə də uşaqlıq və gənclik illərinin arzularını bu əsərdə 
əsk etdirməmişdir. O, bu  əsəri yazmazdan əvvəl özündən öncə yazıb-
yaratmış sənətkarların da əsərlərində bəhrələnmiş, yeri gəldikcə onların 
məhəbbətlə yad etmişdir.  Şair məsnəvidə Nizaminin, Xaqaninin, Nəvainin 
və Füzulinin adını çəkərək   qeyd edir ki, Füzuli Nəvaidən bəhrələnmiş, onu 
yaradıcılığına yaxından bələd olduğunu vurğulamışdır.   
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             Bülmüş süxəni büləndi-namı 
              Firdovsiyü Xosrovu Nizami, 
             Ayini Nəvaidə Füzuli, 
              Bulmuş süxənə rəhi-vüsuli. (1,176) 
Əsərin başqa bir yerində şair Mövlanı yad etdərək deyir: 
              Əsrarımı Məsnəvidən aldım, 
         Çaldımsa da mehri- malı çaldım. 
 Şairin bu fikirləri əsərin hansı mənbədən qaynaqlandığını göstərir. 

Müəllif “Hüsn və Eşq”in məhəbbətini  “Leyli və Məcnun”un məhəbbəti ilə 
müqayisə edirək deyir ; 

                Kim gövhəri Hüsnə talibəm mən, 
                Qovğayi tələbdə qalibam mən. 
 
M.Füzülinin “Leyli və Məcnun” əsərində isə şairin ifadələri belədir: 
 
                 Təmiri xaraba talibam mən, 
                 İnşallah ki, qalibam mən. 
Məlum bir həqiqətdir ki, ərəb dastanı olan “Leyli və Məcnun”da  

əhvalatlar ərəb qəbiləsində  baş verdiyi kimi, “Hüsn və Eşq” məsnəvisində 
də   bütün əhvalatlar ərəb qəbiləsində baş verir. Füzuli də dastanın süjetini 
olduğu kimi saxlayaraq , əsərdəki əhvalatların ərəb qəbiləsi arasında baş 
verməsi ilə başlayır. Nağılvarı bir başlanğıcla başlayan hər iki əsərdə demək 
olar ki ,əhvalatlar eynidir. Amma Füzulidən fərqli olaraq Şeyx Qalib  
simvolik obrazlara daha üstünlük vermiş, əsərini rəmz və simvollar üzərində 
qurmuşdur. Hər iki əsər əruz vəzninin həcəz bəhrində yazılmışdır. Şeyx 
Qalibin “Hüsn və Eşq” əsərində əhvalatların baş verdiyi qəbilənin adı Beni 
Məhəbbət adlanır. Məhəbbət qəbiləsinin sakinləri iztirab və qorxu içərisində 
yaşayır. Bu da məhəbbət əhlinin qismətinə düşən bir haldır. Məhəbbət əhli 
iztirabsız yaşaya bilməz. Günlərin bir günündə Beni məhəbbət diyarında bir 
qız və bir oğlan uşağı dünyaya gəlir .Qızın adını Hüsn, oğlanın adını isə Eşq 
qoyurlar. Məhəbbət diyarının sakinləri bu uşaqları bir-birinə nişanlayır.İl 
dolanıb, aylar keçir, uşaqlar böyüyür. Onlar məktəb yaşlarına çatırlar. Bu 
uşaqlar Molla Cünündan məktəbində ədəb dərsi alırlar. Süjet xəttində baş verən 
əhvalatlar “Leyli və Məcnun” əsərinə tam uyğun şəkildə baş verir. Müəllif öz 
dövründəki gercəklikləri alleqorik obraz və simvollarla oxucusuna çatdırır.   

Əsərin başqa bir yerində Hüsnün Lələsi tərəfində ona verilən öyüd- 
nəsihət Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərindəki Leylinin anasının ona verdiyi 
nəsihətlə sanki bərabər səslənməkdədir. “Hüsn və Eşq”də Lələ Hüsnə nəsihət 
verərək deyir: 

 
 



Filologiya məsələləri, №9, 2017 

 407

Ol mərd ilə düşməz inmisarın, 
Ayinəsidir cəmal yarın. 
Ahu dilin etmə jenki məst, 
Burhanları sərd edib tamami, 
Bu oldu ki zübdeyi kəlami. 
Yıxmaq bu binanı nə rəvadır, 

                 Kim bir yüzü bundan yanadır. 
M. Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində anasının Leyliyə dediyi 

sözlərə nəzər yetirək: 
Key şux!Nədir bu göftgular? 
Qılmaq sənə tənə eybucular? 
Nəyçün özünə ziyan edirsən? 
Yaxşı adını yaman edirsən? 
Nəyçün sənə tənə edə bədgu? 
Namusuna layiq işmidir bu? ( 4,25) 

 Şeyx Qalibin də məsnəvisi dövrün həqiqətlərini gerçəkləşdirən bir 
materialın  əksidir. Bu əsər haqqında Türk tədqiqatçısı yazır: “Hüsnü Eşq” 
də şair daxili aliəmini, öz mahiyyətini, hisslərini şəffaf menfezin 
den şeirə keçirir.” ( 5, 45)  Hər iki əsərdə başqa bir oxşarlığa nəzər yetirək.  

   “Leyli və Məcnun” məsnəvisində Məcnunu görməyən Leyli hicran 
əzabındn xəstələnməsi epizoduna “Hüsn və Eşq” əsərində rast gəlirik. 
Əsərdən məlum olur ki, Sühan həkim cilidində gəlir və Eşqi Hüsnün 
sarayına aparır. Sühan məhz həkim cildində görünməsinin təsəvvüf 
ədəbiyyatında” dərd əhli olmaq, “dərdə mübtəla olmaq” kimi ifadə və 
deyimlərdə ilahi eşqin həsrətindən dərd əhlinə çevrilmiş sevən aşıq obrazı 
nəzərdə tutulur. Dərd əhli olan aşıqın dərmana ehtiyacı var. Bu “ söz-
dərman” müstəqil mənasından çıxaraq, həkimin məlhəmini -“ruhi müalicəni” 
xatırladır. Qədim təbabət elmində əməli müalicə ilə yanaşı, ruhi müalicə 
olduqca geniş işlənmişdir  (6, 45) . 

Sözügedən əsərlərdə belə müqayisə və paralelləri  daha da çox 
aparmaq olar. Bu müqayisələr onu göstərir ki, Füzuli təsiri, onun yaradıcılıq 
izi XVI əsrdən başlayaraq, yaxın və uzaq ərazilərə yayılmış, onun təsiri ilə 
necə-necə gözəl əsərlər ərsəyə gəlmişdir. Belə əsərlərdən biri də türk 
təsəvvüf şairi Şeyx Qalibin qələmə aldığı, bu gün də oxucuların və 
tədqiqatcıların diqqət mərkəzində olan “Hüsn və Eşq” əsəri olmuşdur. 
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                                   Kh.Merdanly 
 

In xVIII century turkish literature congeniality of themes of fuzuli  
traditions 

 
Summary 

 
From XVI century Fuzuli influence spreaded over to nearby and far 

countries,under influence of his creativity was created a lot of fine works,the 
trace of his creativity was found in works of many of his successors.One of 
this kind of works is "Image and Love"(Khusn ve eshg) by Turkish poet-
mystic Sheikh Galib,which is till now under attention of not only researchers 
but readers. In the article, figures and their semantic meaning features of 
“Husn and Eshg” work by well known poet and wisdom of XVIII century 
are studied.  

The work is based purely on “metphoris a bridge of truth” idea. The 
author reflected the reality of his time by irphan symbols and could find out 
the sence of conflicts between ideal and existence. Creativity subject is 
standing in the center of the wrok written by the poet. Either tasaffuv world 
view, or other world views are entering to the poem by filtering through 
thought of Sheykh Galib.  

That means, tasaffuv turns to asubjective thought materia of th e 
author in th ecreativity of Sheykh Galib.And so by transfering his 
felling to words the poet conveys his opinion to the readers.The figures 
mentioned in the article (husn, seyri-suluk, well, ogre, tie) and their 
semantic meanins are explained. Husn is a symbols of Husni- 
mutlag(beauty-God.) This article is about comparative analyze of creations 
of these two poets. 
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 Х.Мерданлы  
 

Тематическая схожесть традиций Фузули в турецкой литературе 
XVIII века 

Резюме 
 
Начиная с XVI века влияние творчества Фузули расспрост-

ронялось в близкие и дальние страны,под влиянием его творчества 
создавалось много прекрасных произведений,след его творчества 
чувствовался в произведениях разных мастеров.  

Один их них написанный турецким поэтом мистиком Шейхом 
Галибом произведение "Лик и Любовь"(Хусн ве Эшг),которое по сей 
день находится Фузули в поле внимания как исследователей так и 
читаталей. Представленная статья исследует символические образы в 
месневи «Хюсн-ю Ашк» выдающегося турецкого поэта и мыслителя 
XVIII века Шейха Галиба. Это произведение занимает особое место в 
суфийской поэзии тюркской литературы. Данное месневи построено на 
идее, считающей метафору «мостом истины». Поэт в своем месневи 
подробно отразил действительность своей эпохи посредством кодов и 
символов ирфана, он сумел раскрыть противоречия между идеалом и 
действительностью и их суть. В центре месневи стоит творческий 
субъект самого поэта. Как суфийское, так и другие мировоззрения 
входят в поэму Шейха Галиба, пройдя через призму его собственного 
творческого мышления. Таким образом, тасаввуф в творчестве 
философа и мыслителя Шейха Галиба превращается в материал его 
субъективного мышления, поэт доводит свои чувства и мысли до чита-
теля, оформив их в поэтические слова.  

Подробно рассматриваются образы, использованные поэтом в 
месневи (хусн, сейр-сулук, колодец, див, вервь), раскрываются их 
семантические оттенки. Хусн – символ абсолютной красоты (Аллаха).В 
этой статье будет говорится о сравнительном анализе произведений 
двух поэтов. 

 
 
Rəyçi:             Xuraman Hümmətova 
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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