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 Leksikologiya hər bir konkret dilin material bazasıdır. Bu bazada söz-

lər rəngarəngdir və onların məna çalarlılıqları da müxtəlif olur. Çoxlarına 
məlumdur ki, sözlər quruluşuna görə sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf 
etmişdir. Hətta ikihecalı sözlər də sadə deyil. Sadə sözlər təkhecalıdır və hər 
bir dilin ən qədim layları hesab olunur. Əlbəttə, səs-sözdən sonra yaranmış-
ları nəzərdə tuturam.  

Azərbaycan dilçiliyində kənarda qalan dilçilik məsələləri çoxdur, 
onlardan biri də şəkilçilər, mürəkkəb şəkilçilər və ya şəkilçi rolunda iştirak 
edən komponentlərdir. Məsələn, Azərbaycan dilində elə isimlər vardır ki, -
lar//-lər çoxluq bildirən şəkilçi qəbul etmir, onlardan: qar,bal (arı 
bal),un,qum,su (bəzən naşilər “sular”-yazırlar), süd, ayran, buğda, darı, düyü 
və ümumiyyətlə, dənli bitkilərin əksəriyyətinin adları -lar//-lər şəkilçisi 
olmadan qrammatik cəhətdən tək hesab olunurlarvə s. Bu tipli sözlərə ingilis 
dilində sayılan və sayılmayan isimlər deyilir. Məsələn, ingilis dilində: sugar-
qənd, snow-qar, honey-bal və s. sözlər sayılmayan isimlərdir. Biz bu məqalə-
də birinə toxunacağıq. Bu komponent “–çək”söz-şəkilçisindən ibarətdir. Bu 
haqda az da olsa, “Azərbaycan dil yaddaşında bəzi tapıntılar” məqaləmizdə 
qeyd etmişik: “Yazırlar ki, feillərdən isim düzəldən məhsuldar şəkilçilərin 
sırasında –caq, -çək şəkilçisi də var. Bu şəkilçi əşya adı bildirən isimlər dü-
zəldir.  Amma, əm+cək,tüp+ür+cək,sanc+caq,bürün+cək,pen+cək,əl+cək, 
sözlərin struktur tarixindəki –cək, heç də şəkilçi deyil-komponentdir və tari-
xən leksik mənasını itirmiş sözdür”.Leksik mənası da “çəkmək” feilinin 
məsdər formasıdır. Bu feildən “çəkmə“ (son samiti –k düşməklə)- “ayağa 
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geyilən qab” mənasında məişətimizdə istifadə olunur. Yuxarıda verilən mi-
salların hər iki komponentlərinin mənaları var və bunların sayını da artırmaq 
olar: lə+çək, bö+cək, mil+çək, ağ+bir+çək, gö(v)//göy+çək, dib+çək və s. 
Məsələn, götürək, “əl+cək”, məlum olacaqdır ki, birinci tərəfi “əl-“ və ikinci 
tərəfi feil kökündən qalan “–cək”- çək(mək)” feilin əmr formasıdır. Doğ-
rudan da, əli soyuqdan qorumaq üçün ələ toxunulmuş bir örtük çəkmişlər, 
geyinmişlər və onda “əl(ə)+cək əlcək” deyə ad verməklə yeni bir ismin 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Yəni bu mürəkkəb söz tarixən elə qaynaqlan-
mışdır ki, iki müstəqil sözdən olmasını belə düşünülmür (“ərişdə” sözü təki). 
Məqalədə biz çalışacağıq ki, yuxarıda göstərdiyimiz “–çək” komponenti ilə 
bitən sözlərin linqvistik təhlilini verək.  

“Çiçək, ləçəkləri çətir-bəzək, harda olsan sənlə də gülək, qoy sevinsin 
vuran ürək, təndirində isti çörək”: Bu söz də mürəkkəb sözdür iki sərbəst 
sözdən yaranıb “çi“- təzə, tər və “-cək(mək)” feilindən ibarətdir. Doğrudur, 
“çi-“ sözünü çi(y) ət, çi(y) balıqifadələrində deyirik, amma çi(y) tərəvəz 
demirik, tər, təzə deyirik, “çi(y)” -təzə mənasında tarixən işlənib. Görkəmli 
alim Səlim Cəfərov “–çək” haqqında az da olsa, doğru fikir söyləyib. Alim 
yazıb: dilimizdə qeyri-məhsuldar –cıq,-cik,-cuq,-cük(gəlincik,sucuq) və -
caq,-cək (utancaq, əlcək) şəkilçiləri müxtəlif mənalı sözlər əmələ gətirdiyi 
halda “şor” dilində məhsuldar olub –caq, -cək formasında işlədilir və hər iki 
şəkilçinin məna xüsusiyyətini əks etdirir” (1, 159). Bu söz komponenti sözün 
əvvəlində də gəlir. Q.Kazımov bu haqda qeyd edib:  

                           Dağların gözünün yaşına baxma 
Şairlər çəkəni dağlar çəkməyib. (H.A.) 

Misallarda dağ, göz, yaş, bax, şair və çək hissələri sözlərin kökü qalan 
hissələr şəkilçilərdir. Söz kökləri müstəqil leksik və qrammatik mənaya 
malikdir; şəkilçilər isə yalnız ümumiləşmiş qrammatik mənalar ifadə edir. 
Biz həmin söz köklərini şəkilçisiz də işlədə bilərik: “Dağ çox ucadır. Göz 
gördüyünü unutmaz. Yaş 50-yə çatdı. Bu dünya cəsur adamları sevir.”  və s. 
Qeyd edilən sözlərə qrammatik şəkilçilər artırmaqla müxtəlif sözlər düzəlt-
mək olar: dağlı, dağlıq, gözlük, gözcük, gözsüz, baxış, çəkmə, çəki və s.” 
(2.29). Belə olan halda, bir daha sübut olunur ki, -cək suffiks deyil, sərbəst 
sözdür. Məsələn, “cək-kugüc”- “nəyi isə döymək”-güc tələb olunur, səki -
çək+i- tərəzidə miqdar bildirir, çəke çək+e balığın bir növünün adıdır, çəkmək-
ayağa geyinən, göndən tikilən uzun boğaza deyirlər və bu söz feilin məsdər 
forması ilə üst-üstə düşür. Burada bir məsələyə də öz iradımızı bildirmək 
istəyirik, belə ki, “qrammatik-leksik şəkilçilər” demək və dərsliklərdə yazmaq 
düzgün deyil. Bu məsələyə çox adi yanaşmalıyıq, yəni “söz, sözün kökü, sözün 
əsası və şəkilçi” zəncirini unutmamalıyıq. Görkəmli alimimiz Qəzənfər 
Kazımov da bu məsələyə dair öz iradını bildirib: “leksik şəkilçi demək olar, 
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lakin qarşılığına qrammatik şəkilçi dedikdə prinsip pozulur, çünki sözdüzəl-
dici şəkilçilər özləri də qrammatik şəkilçilərdir (2,30).” Nə olsun, fleksiya da 
qrammatikaya aiddir, fonologiyada hər bir fonem formanı da, məzmunu da 
dəyişir: “daş baş bac dağ yağ və diş və s. Buna görə də dildə hər 
bir element qrammatikaya bağlıdır. Axı Əflatun qrammatikaya belə bir məna 
verir: “hərf öyrənən elm”. Dionis isə mənasını daha da genişləndirmişdir: 
“Ana dilində danışmaq qaydaları öyrənmək” demişdir. Bəli, istər fonetika , 
istər leksikologiya, istər morfologiya və sintaksis qaydalar öyrədən elmdir və 
bütövlükdə “Qrammatika” adlanır.  

İlkin yoxlamalardan məlum olur ki, “çiçək” sözünün etimologiyası ilə 
məşğul olmamışlar, amma  bu yaxınlarda Aygül Ağamusa qızı Hacıyeva 
“Türk və Azərbaycan dillərində gül adları” adlı avtoreferatını əldə etdik və 
diqqətlə oxuduq. Bu yazıda nə “gül”, nə “çiçək” sözlərinin etimologiyası 
verilməmişdir. Avtoreferat komeral materialların yığımıdır. Doğrudur, bu 
komeral materiallardan istifadə edərək, elmi iş yazmaq olar və inanıram ki 
yazılacaq. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi “çək(mək)” ifadəsi sözü əvvəlində, 
axırında gəlir və eləcə də, “çiçək” sözü ozü mürəkkəb söz olsa da, başqa söz-
lərə birləşərək çiçək növ adlarını bildirən sözlərdə iştirak edir: toyçiçəyi, 
nəstərənçiçəyi, küpəçiçəyi, qaymaqçiçəyi, qızçiçəyi,sünbülçiçəyi, həvəçiçək, 
inciçiçəyi, novruzçiçəyi, peyğəmbərçiçəyi, zəngçiçəyi və s. (5, 11). Misal-
lardakı sonuncu “–k” samit səsi hal şəkilçisi olan “–yi” ilə əvəz olunur. Am-
ma bu sırada olan “həvəsçiçək” tam termindir, sonda heç bir hal şəkilçisi 
qəbul etmir. Beləliklə, məlum olur ki, S.Cəfərovun qeyd etdiyi fikirlər özünü 
doğrultmadı. Alim yazıb: “Dilimizi başqa türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə 
təhlil etdikdə aydın olur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilimizdə qeyri-
məhsuldar olan bəzi şəkilçilər başqa türk dillərində məhsuldar və əksinə 
olaraq, işlədilir.”(1, 159). Yuxarıda verdiyimiz misallar sübut etdi ki, “cək” 
ünsürü (formantı deyim), Azərbaycan dilində çox aktiv iştirak edir. H.Ə.Hə-
sənovda bu “–cək” şəkilçisinə bir misalla kitabında  yer verib. Yazır ki, Azər-
baycan dilində işlədilən sözdüzəldici morfemlərin əsas qismi şəkilçidir.  
Məsələn, -li (sevimli), -çu (hücumçu), -laq (duzlaq),-cək (diyircək) və s. (6,286). 
“Çiçək” sözü monqol dili ilə müştərək sözdür. Monqol dilində c ц (тс)kimi 
işlənir: çiçək- цэцег(çöl цöл kimi). Maraq doğuran bir məsələni də xatırla-
daq, məsələn, Türklər vergülə “çək” deyirlər. Həqiqətən, sözdən sonra 
intonasiyaya bağlı olan durğu işarəsi qoyulur və vergül isə çəkilir. Botaniklər 
də “çiçək” haqqında maraqlı izahatlar aparmışlar. Məsələn, yazıblar “Çiçək 
sporofitin törəməsi olub, şəklini dəyişmiş zoğdur. Məhz bu səbəbə görə, 
onlar çiçəkli bitkilər adlanır.”(9, 46). Məlumdur ki, zoğ da gülün 
mərkəzindən çəkilərək qalxır. 
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Gördüyümüz kimi cək ifadəsini komponent kimi yox, şəkilçi kimi 
vermişdir. Mən heç də tərəfdarı deyilən kimi isə tənqid edim, onlar özləri 
mənim qırmağıma ilişirlər. Niyə? Ona görə ki, işlərinə məhsuldar yanaşma-
yırlar. Axı, atalar deyib: “Yüz ölç, bir biç.” 

Ləçək. Bu sözün “–çək” tərəfi artıq məlumdur. İndi də birinci “lə-“  tə-
rəfinin nə məna daşıdığını sübut edək. Dilçi alim H.ƏHəsənov qeyd edib ki, 
“linc Azərbaycan sözüdür” (6, 116). Gülüş doğuran fikir olsa da, gərək mü-
nasibət  bildirək. Çoxuna məlumdur, sonor səs olan “l” ilə başlanan Azər-
baycan sözləri yoxdur. Bu düzələn sözün izahını vermək üçün dilimizdə  “l” 
ilə başlanan sözlərə müraciət edək: lır lır+tə “yumşaq” (müqayisə et: 
lırtə+pırtə “badımcan pətəsi”), lınc lınc plov- “yumşaq plov”, “Lə+j”– 
yumşaq torpağı olan sucaq yer”, “leh+mə” -“həddindən artıq palçıqlı yer” və 
s. Deməliyəm ki, H.Ə.Həsənov dərsliyin 130-cu səhifəsində ərəb  və fars 
sözləri sırasında la+qeyd, la+məkan sözlərini də veribdir, (amma bu 
sözlərdən hansı ərəb və hansı fars mənəlidir ayırmayıb, yəqin oxucunun 
ümidimə saxlayıb). İlkin axtarışlarımdan məlum oldu ki, la-də ərəb mənşəli-
dir – qeyd də, ikinci sözə gəldikdə  yəni la+məkan la- ərəb mənşəli, -mə-
kan  fars yox, iran mənşəli sözdür (çünki fars dili də yeni iran dillərinə da-
xildir. Bəli iranda müxtəlif sistemli dillər də olduğu üçün bu qəbul olunmuş 
“iran dilləri” ifadəsini “Qədim Pəhləvi dilinə qohum olan dillər”  deyilməsi 
daha  doğru olar.) Azərbaycan dilinin özünəməxsus –la, -lə şəkilçisi adlardan 
feil düzəldən məhsuldar çəkilçilər sırasındadır: gözlə, başla, yağla, sula, 
suvaqla,dişlə, işlə- söz kökləri isim,pislə, qarala, təmizlə  söz kökləri sifət və 
özünə yer cütlə, beşlə,ikilə söz kökləri saylar olan sözlərdə özünə yer tapıb 
və s. Maraqlı məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, “pəhləvi qrup dillərdə” 
–la, -lə və ya lo kiçilmə və ya kiçik bir şey, yer, sahə. Məsələn, pəhləvi dilinə 
qohum olan talış dilində “kütlə-it balası, küçük, sük-xoruz, süklə-beçə”. Bu 
dildə də “-lə” kiçilmə dərəcəsi bildirən şəkilçidir. Əslində Azərbaycan dilin-
də də “-lə, -la” şəkilçisi var. Bu şəkilçi vasitəsilə ən çox isimlərdən, az miq-
darda isə sifət, say və təqlidi sözlərdən (yəni mimemlərdən) feil düzəldilir (1, 
182). Amma S.Cəfərov verdiyi misalları diqqətlə araşdırdıqda, bəzi dilçilik 
məsələləri üzə çıxır. Birinci deməliyəm ki, isimlərdən göstərdiyi misallarda 
gözlə, bizlə, başla  və  s. sözlər kontekstdə, cümlənin məzmununa görə, vur-
ğunun dəyişməsindən asılı olaraq,  məzmun da dəyişir. Məsələn, “gözlə”-
isimdən feil düzəlib, amma əmr formasında, əgər desək “gözlə bax-
dım” burada“gözlə” vurğu birinci hecanın üstünə düşür və eləcə də, bu söz-
lərdə kiçilmə simptomu da var. Götürək işləmək işlə iş. Məsələn, “İşlə əla-
qədar Bakıya getdim” və ya “Ay bala nə deyirəm ki, işlə və dişlə”. Axı atalar 
deyib “işləməyən dişləməz”. Digər bir misal: tala tal- “sucaq yerdə bitən 
ağac”, bəzən tal+lıq, “söyüdlük”, tala- meşədə kiçik bir açıq yer. Əslində tala 
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iki “l” sonorundan ibarət olub tal+la, necə ki tal+lıq sözündə olduğu kimi, “tala” 
sözündəki “–la” şəkilçisi kiçiklikdən əlavə yığcamlıq da bildirir. F.Cəlilov qeyd 
edir ki, “qədim qaşqayların toponimikasında da “–la” morfemi geniş işlən-
mişdir. Məsələn, Taxankulla, Timmuxala, Kammala və s.”(3, 193). 

Professor Q.Kazımov yazır ki, “tək isimlərin morfoloji əlaməti yoxdur. 
“–lar, -lər” şəkilçisi olmadan işlənən isimlər qrammatik cəhətdən tək hesab 
olunur. Məsələn: dəftər,alma, odun, tələbə və s. kimi isimlər qrammatik 
cəhətdən tək isimlərdir (2, 60). Bəlkə də, belədir, amma iki hecalı sözlər tək 
deyil, cütdür. Digər tərəfdən, bu cür nəzəri məsələlərə doğma dilin özü-
nəməxsus sözlərindən misal gətirmək lazımdır, “dəftər” və ya “tələbə” - alın-
ma sözlərdən misal çəkmək qətiyyən düz deyil. Yeri gəlmişkən, təkrar da 
olsa, yenə vurğulayırıq ki, Azərbaycan dilində elə isimlər vardır ki, çoxluluq 
bildirir, lakin çoxluluq bildirən  “-lər, -lər” şəkilçisi qəbul etmir. Misal üçün 
qar, Məgər qarlar deyən bir kəs varmı? Yoxdur. Bu məsələyə başqa bir 
məqaləmizdə yer verəcəyik. Mən “cəm çəkilçisi” ifadəsinə qarşı çıxıram, be-
lə ki, azdan çoxa doğru inkişaf var. Tək olan yerdə cüt də və çox da var. Di-
gər tərəfdən “cəm” ifadəsi çoxluğun yığımıdır, alınma sözdür və bu sözdən 
də cəmiyyət yaranmışdır, kəmiyyət sözü də alınmadır, sözün kökü “kəm”-az 
deməkdir. 

“Böcək” böyrü çəkilən, burnu uzun və s. “Böyrü enli cək” haqqında 
olanları qeyd etdik, lakin bir əlavəni də etmək yerinə düşərdi. Görkəmli alim 
Səlim Cəfərov “–caq//-cək” məhsuldar şəkilçi kimi verib və bu haqda yazıb 
ki, “bu şəkilçi,əsasən, sonor samiti ilə bitən sözlərə əlavə edilərək, rəngarəng 
mənalar əks etdirən adlar əmələ gətirir; Məsələn, sallancaq, utancaq, bürün-
cək,sevincək (1, 180).  

“Böcək” sözünə gəldikdə isə İ.Kərimova bu ailədən olanların bir neçə 
növünü təyin etmişdir: a) çörək uzunbağı; b)qovaq qızılböcəyi; c) uzun-
bığ; d) ağcaqovaq uzunbığ;e) hibrid qaçağarı; f) hamar-parıldaq; g) 
uzunburun; h)qızılböcək (9, 104). Bunlar həşəratlar sinfinə də daxildir. Ya-
zılı mənbələrdə həşəratların bir milyona yaxın növü əhatə edib, müasir hey-
vanlar aləminin ən böyük taksonudur. Bunların çoxunun uzun çəkilən qanad-
ları var (onlara da “düzqanadlılar”), “uzun xortumlular”, “uzunbığ” və s. bö-
cək adları yuxarıda verdiyim məna ilə düz gəlir. Amma Sərtqanadlı böcəyin 
üst (yəni bel) tərəfi enli olur, elə bunun mənası “cək(mək)”, “çəkilən (taxta 
kimibərk)” mənasını verir vəxalqın verdiyi ad “bö+cək” mənasına uyğun 
gəlir. Bu sıraya “mil+çək” də daxildir. Çünki milçəyin şirə, qan sovurmaq, 
“çəkmək” üçün boru mili vardır. Beləliklə, kiçik bir məqalədə verilən 
misallar sübut edir ki, “-cək” suffiks deyil, komponentdir. Komponentlər də 
mürəkkəb söz yaradır və göstərilən misallar sadə deyil,  onları sadə hesab 
edənlər yanılırlar. 
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Масуд Мамедов, 
Ибрагимова Джамила 

 
Лингвистический анализ компонента – чəк  

в Азербайджанском языка 
 

Реэюме 
 

Известно что, самым надежным критерием выделения суффикса-
льном морфемы является проведение словообразовательного анализа, 
т.е. нахождение такого слова, от которого образовано анализируемое. 
Мы в данном статье рассматриваем словообразовательным суффикс - 
чəк от глагола чəкмəк-тямуть. Сопоставить данное слово с группой 
родственных слов (əлcəк, чичəк, бöсəк, милчəк), каждое из которых 
является более простым по форме и значению.  

Тут доказываем что - чəк не суффикс, а компонент. Каждый из 
этих компоненте имеют самостоятельное  значение.  

Слово сочетание этих слов с компонентом -сəк занимают про-
межуточное положение между целостным дериватом и сочетанием 
слов. 
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Masud Mamedov, 
Ibrahimova Jamila 

 
Linguistic analysis of the component “–çək”  

in Azerbaijani 
 

Summary 
 

It is known that the reliable criteria of extraction of suffical morpheme 
is carrying-out word derivational analysis, i.e. finding such a word from 
which the analysed word is formed/ in this article we analise that the word 
derivational suffix “–çək”, from the verb “çəkmək”- to draw, and juxtapose 
if with the group of related words (əlcək, çiçək, böcək, milçək) each of 
which is simpler by its form and meaning.  

We also prove that “–çək” is not a suffix, but a component, and each of 
the components has its independent meaning.  

Combination of these words with a component “–çək” takes an 
intermediate position between a holistic derivative and a collocation. 

 
 

Rəyçi:                          Nadir Məmmədli 
                        Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor  
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MÜASİR FARS DİLİNDƏ XİTAB 
 

Açar sözlər: xitab, növ, əlaqə, müqayisə, məna, cümlə, sadə cümlə, ara 
sozlər, ara söz birləşmələri, intonasiya, uzlaşma 
Ключевые слова: обращение, тип, связь, сравнение, смысл, пред-
ложение, простое предложение, интонация, вводные слова, вводные 
словосочетания 
Key words: address, type, connection, comparsion, meaning, sentences, 
simple sentences,intonation  

 

Məlum olduğu kimi, xitablar cümlədə müraciət məqsədi ilə adlıq halın-
da işlədilən və cümlə üzvü olmayan sözlərdir.  

Müraciət olunan və ya belə təsəvvür olunan şəxs məntiqi olaraq ikinci 
şəxs olduğundan xitablar da mənaca bir qayda olaraq ikinci şəxsi ifadə edir.  

Xitabların mənaları ilə formaları arasında bir növ uyğunsuzluq nəzərə 
carpır (1, 45). 

Məlumdur ki, isimlər adlıq halında üçüncü şəxsi ifadə edir. Lakin for-
maca üçüncü şəxs şəklində olan xitablar ikinci şəxs, yəni müraciət olunan 
mənasında işlədilir (1, 460). 

Xitablar adlıq halda işlədildiyindən zahirən mübtədanı xatırladır və ona 
çox oxşayır. Lakin mübtəda ilə xitab qrammatik cəhətdən eyni deyildir. 

Xitab haqqında düzgün təsəvvür yaratmaq, xitabla mübtədanı fərq-
ləndirmək üçün xitabın nəinki mübtəda olmamasını, hətta onun cümlə üzvü 
olmamasını sübut etmək üçün birinci növbədə xitabın iştirak etdiyi cümləni 
düzgün və hərtərəfli təhlil etmək, cümlədə sözlər arasındakı qrammatik əla-
qələri aydınlaşdırmaq, xüsusən mübtədanı tapıb onu xitabla müqayisə etmək 
lazım gəlir. Ancaq bundan sonra mübtəda ilə xitabın cümlədəki mövqeyini 
başa düşmək olar. Azərbaycan dilində xitabla mübtədanın oxşar və fərqli cə-
hətlərini ilk dəfə Y. Seyidov tədqiq etmişdir. Digər mənbələrdə isə bu möv-
zuya qismən toxunulmuşdur.  

Y.Seyidov xitab və mübtəda arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri aşağı-
dakı kimi göstərir: 

1.Adından deyildiyi kimi, xitab qrammatik cəhətdən cümlə üzvü deyil, 
mübtəda isə cümlənin baş üzvüdür. 
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2.Mübtəda və xitab hər ikisi ismin adlıq halında olur. Lakin mübtəda 
xəbər ilə birlikdə cümlədə bitmiş fikri ifadə edir. Xitabın isə belə bir xü-
susiyyəti yoxdur.  

3. Mübtəda cümlədə müəyyən bir suala-ismin adlıq halının sualların-
dan birinə cavab verdiyi halda, xitab ismin adlıq halında olmasına baxmaya-
raq heç bir suala cavab vermir. 

4.Mübtəda müstəqil və qeyri-müstəqil şəkildə bütün nitq hissələri ilə 
ifadə oluna bildiyi halda xitab bütün nitq hissələri ilə ifadə oluna bilmir. Bü-
tün şəxs əvəzlikləri (ikinci şəxs əvəzliyindən başqa) o cümlədən qeyri-müəy-
yən əvəzliklər cümlədə xitab kimi işlənə bilmir. Xitab kimi işlənən ikinci 
şəxs əvəzliklərinin öz xüsusiyyətləri var. 

5.Mübtəda başqa cümlə üzvləri ilə həm məzmun, həm də qrammatik 
cəhətdən əlaqədar olur, yəni mübtəda ilə başqa üzvlər arasında uzlaaşma, ya-
naşma və idarə əlaqələri hökm sürür. Xitab, cümlə və onun üzvləri ilə qram-
matik cəhətdən deyil, yalnız məntiqi cəhətdən bağlı olur. Məsələn, mübtəda 
ilə xəbər uzlaşdığı halda, xitabla xəbər arasında uzlaşma əlaqəsindən bəhs 
etmək belə mümkün deyil. 

6.Mübtəda cümlədə haqqında danışılanı bildirir, cümlədə ifadə edilən 
fikir müübtədaya istinad olunur, xitab isə haqqında danışılanı bildirmir, o an-
caq müraciət ediləni bildirir. 

7.Mübtəda başqa cümlə üzvləri ilə qrammatik əlaqədə saxladığına görə 
heç bir işarə ilə onlardan ayrılmır, xitab isə cümlə üzvləri ilə qrammatik cə-
hətdən əlaqədar olmadığından müəyyən işarələrlə onlardan ayrılır. 

8.Dildə mübtəda adətən xəbərdən əvvəl gəlir. Xitabın isə cümlədə 
müəyyən yeri yoxdur. 

 Fars dilində də xitabları mübtədalardan ayıran iki əsas fərq vardır: 
1.İntonasiya. 
Xitablar mübtədalardan fərqli olaraq yüksək intonasiya ilə deyilir. 

Çünki bu sözlər çağırış, müraciət, emossionallıq və s. bildirir. Məsələn: 
   شھریار بدون دوست خود سفر نمی کرد                                                 
 [şəhriyar bedun-e dust-e xod səfər nemikərd] Şəhriyar dostsuz səfər 

etməzdi. 
                  .                        شھریار بدون دوست خود سفر نکن

[şəhriyar, bedun-e dust-e xod səfər nəkon] Şəhriyar, dostsuz səfər 
etmə. 

Yuxarıdakı misallarda شھریار   sözü hər iki cümlədə eyni qrammatik 
formaya malik olsa da, həmin söz birinci cümlədə mübtəda, ikinci cümlədə 
isə xitabdır. İkinci cümlədə işlənmiş   شھریار  sözü dinləyicinin diqqətini cəlb 
etmək məqsədi daşıdığına görə yüksək intonasiya ilə deyilməlidir. Birinci 
cümlədəki شھریار sözü isə mübtəda olduğuna görə heç bir intonasiya tələb 
etmir.  
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2.Uzlaşma. 
Hər hansı bir cümlədə mübtəda və xitabın zahiri oxşaqlığına 

baxmayaraq cümlənin xəbərindən çıxış etdikdə məsələ aydınlaşır. Məsələn: 
).                                 ه.ص(خسرو، من در این مسابقھ شرکت نخواھم کرد     

[xosrou, mən dər in mosabeğe şerkət nəxahəm kərd]  
Xosrov, mən bu müsabiqədə iştirak etməyəcəyəm. 
Yuxarıdakı misalda  خسرو sözü zahirən mübtədaya oxşayır. Lakin 

cümlənin mübtədası من   sözüdür. Məhz buna görə də, cümlənin xəbəri olan 
 felindəki şəxs sonluğu mübtədaya uyğun olaraq birinci ”شرکت نخواھم کرد“
şəxsin təkini ifadə edir. خسرو  sözü isə xitab olduğundan xəbərlə uzlaşması 
mümkün deyildir. 

Xitablar istər danışıq dilində, istərsə də bədii ədəbiyyatda geniş 
işlənir.Danışıq dilində işlənən xitablar əsasən müraciət və çağırış bildirir.  

)ه.ص" (ا یوسف ھمکالس ھستیمزھرا، خودتان می دانید کھ ما ب: "مجید گفت       
  [məcid qoft: zəhra, xodetan midanid ke ma ba yusef həmkelas həstim]  
Məcid dedi: Zəhra, özünüz bilirsiniz ki, biz Yusiflə sinif yoldaşıyıq. 
 

ه فرھاد، قبل از این کھ دیر شود برای امتحانات برنامھ ریزی کنیم وگرنھ بھ نتایج دلخوا"
  ).ه.ص" (دست نخواھیم یافت

     [fərhad, ğəbl əz in ke dir şəvəd bəra-ye emtahanat bərnamerizi 
konim və gər nə be nətayec-e delxah dəst nəxahim yaft]  

Fərhad, gec olmadan imtahanlar üçün proqram tutaq, yoxsa yaxşı 
nəticələr əldə edə bilməyəcəyik. 

Xitablar ən çox vətənə, xalqa müraciətlə söylənən nitqlərdə, şüar və 
elanlarda, bədii əsərlərdə yüksək hiss və həyəcan ifadə etmək məqsədilə, 
danışan və ya yazanın nitqini daha da təsirli etmək üçün işlədilir. Bədii 
ədəbiyyatda, xüsusilə şeirdə xitablar ritorik mənada daha çox işlənir, yüksək 
emosional-ekspressiv məna çaları kəsb edir.  

ِزبان در دھان ای خردمند، چیست؟        کلید در گنج صاحب ھنر  ) سعدی(ِ  
[zəban dər dəhan ey xerədmənd çist, kelid-e dər-e gənc-e sahebhonər] 
Ey müdrik insan, bilirsənmi dil nədir? Istedadlı adamın xəzinə qapısına 

açar. 
)شھریار(ای معلم چون کنم توصیف تو         چون خدا مشکل توان تعریف تو         

  [ey moəllem, çun konəm tosif-e to, çun xoda moşkel təvan tə’rif-e to] 
Ey müəllim, səni necə təsvir edim, Allah özü səni tərif etməkdə çətinlik 

çəkib. 
  ای مادر عزیز کھ جان داده ای مرا                                           

)  ابولقاسم حالت(  سھل است اگر کھ جان دھم اکنون برای تو   
[ey madər-e əziz ke can dade-ye məra, səhl əst əgər ke can dəhəm 

əknun bəra-ye to] 
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Ey mənə həyat bəxş edən əziz ana, Sənin uğrunda can vermək mənə 
asandır. 

تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟                             ! دال  
ِ  یکی زین چاه ظلمانی برون شو، تا جھان بینی  

)سنایی(   
[dela ta key dər in zendan fərib-e in o an bini, yeki zin çah-e zolmani 

borun şo ta cəhan bini]  
Ey ürək, nə vaxta qədər bu zindanda riyakarlıq görəcəksən, bu zülmət 

quyusundan çıx ki, (həqiqi) dünyanı görəsən. 
)معیری(ای سر و پای بستھ بھ آزادگی مناز       آزاده من کھ از ھمھ عالم بریده ام   

[ey sər o paye bəste be azadegi mənaz, azade mən ke əz həme aləm 
borideəm]  

Ey azadlıq fikri ilə yaşayan (insan), qürrələnmə, Azad (olan) insan 
mənəm ki, tərki-dünya olmuşam. 
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L. Mahmudova 
 

Address in modern persian language 
Summary 

 
The article is deals with studying address in Persian language. Some 

lexic-semantic peculiarities are described in the articles. 
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 It is mentioned that address unlike other parts of speech does not 
express the main meaning of the sentence and answers no guestions.  

There are no grammatical connection between address and other words 
of the sentence. Examples of various types of address have been brought in 
the article too, address connected with names of personality, with the names 
and abstract things.  

Above mentioned types of address have comparatevily been analyzed 
both in Azerbaijan and Persian languages. It is said that there are some 
differences and similarity of address in Azerbaijan and Persian languages. 
For example az in Azerbaijan as well as in Persian address can stand at the 
beginning in the middle at the end of the sentences.  

 
Л.Махмудова 

Обращение в современном персидском языке 
 

Резюме 
 
Статья посвящена изучению обращения в современном персидс-

ком языке. В данной статье описаны лексико-семантические особеннос-
ти обращения.  

Отмечено что, обращение в отличие от других частей речи не вы-
ражает главной смысл предложений и не отвечает ни на какие вопросы.  

Между обращением и другими словами составляющие предло-
жения не имеются ни какие грамматические связи.  

В статье приведены примеры различных видов обращения связан-
ные с человеческими именами личностью, именами других одушев-
ленных, неодушевленных и абстрактных предметов.  

Вышеупомянутые виды обращения сравнительно анализированы 
на Азербайджанском и Персидском языках.  

Отмечено что, имеются некоторые различия и сходства обраще-
ний на Азербайджанском и Персидском языках. Например, как  на 
Азербайджанском так и Персидском языку обращения может стоят в 
начале, в середине и в конце предложений, отделяется от предложений 
с запятой. 

 
Rəyci:                Nigar Musayeva  
                  Filologiya elmləri namizədi, dosent   
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INDO-EUROPEAN AND GERMANIC INFLUENCES ON  
THE ENGLISH LANGUAGE  

 
Key words: language, development, ancient, influence, conversion, derive, 
meaning 
Ключевые слова: язык, развитие, древние, влияние, преобразование, 
вывод, значение 
Açar sözlər: dil, inkişaf, qədim, təsir, çevrilmə, törəmək, məna 

 
English is a member of the Indo-European family of languages. This 

broad family includes most of the European languages spoken today. The 
Indo-European family includes several major branches: 

Latin and the modern Romance languages; The Germanic languages; 
The Indo-Iranian languages, including Hindi and Sanskrit; The Slavic lan-
guages; The Baltic languages of Latvian and Lithuanian (but not Estonian); 
The Celtic languages; and Greek. 

The influence of the original Indo-European language, designated 
proto-Indo-European, can be seen today, even though no written record of it 
exists. The word for father, for example, is vater in German, pater in Latin, 
and pitr in Sanskrit. These words are all cognates, similar words in different 
languages that share the same root. 

Of these branches of the Indo-European family, two are, for our 
purposes of studying the development of English, of paramount importance, 
the Germanic and the Romance (called that because the Romance languages 
derive from Latin, the language of ancient Rome, not because of any bodice-
ripping literary genre). English is in the Germanic group of languages. This 
group began as a common language in the Elbe river region about 3,000 
years ago. Around the second century BC, this Common Germanic language 
split into three distinct sub-groups: 

East Germanic was spoken by peoples who migrated back to sout-
heastern Europe. No East Germanic language is spoken today, and the only 
written East Germanic language that survives is Gothic. North Germanic 
evolved into the modern Scandinavian languages of Swedish, Danish, Nor-
wegian, and Icelandic (but not Finnish, which is related to Estonian and is 
not an Indo-European language). West Germanic is the ancestor of modern 
German, Dutch, Flemish, Frisian, and English. 
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Old English (500-1100 AD). West Germanic invaders from Jutland 
and southern Denmark: the Angles (whose name is the source of the words 
England and English), Saxons, and Jutes, began populating the British Isles 
in the fifth and sixth centuries AD. They spoke a mutually intelligible lan-
guage, similar to modern Frisian—the language of northeastern region of the 
Netherlands—that is called Old English. Four major dialects of Old English 
emerged, Northumbrian in the north of England, Mercian in the Midlands, 
West Saxon in the south and west, and Kentish in the Southeast. 

These invaders pushed the original, Celtic-speaking inhabitants out of 
what is now England into Scotland, Wales, Cornwall, and Ireland, leaving 
behind a few Celtic words. These Celtic languages survive today in Gaelic 
languages of Scotland and Ireland and in Welsh. Cornish, unfortunately, is 
now a dead language. (The last native Cornish speaker, Dolly Pentreath, died 
in 1777 in the town of Mousehole, Cornwall.) Also influencing English at 
this time were the Vikings. Norse invasions, beginning around 850, brought 
many North Germanic words into the language, particularly in the north of 
England. Some examples are dream, which had meant ‘joy’ until the Vikings 
imparted its current meaning on it from the Scandinavian cognate draumr, 
and skirt, which continues to live alongside its native English cognate shirt. 

The majority of words in modern English come from foreign, not Old 
English roots. In fact, only about one sixth of the known Old English words 
have descendants surviving today. But this is deceptive; Old English is much 
more important than these statistics would indicate. About half of the most 
commonly used words in modern English have Old English roots. Words 
like be, water, and strong, for example, derive from Old English roots. 

Old English, whose best known surviving example is the poem 
Beowulf, lasted until about 1100. This last date is rather arbitrary, but most 
scholars choose it because it is shortly after the most important event in the 
development of the English language, the Norman Conquest. 

The Norman Conquest and Middle English (1100-1500). William the 
Conqueror, the Duke of Normandy, invaded and conquered England and the 
Anglo-Saxons in 1066 AD. (The Bayeux Tapestry, details of which form the 
navigation buttons on this site, is perhaps the most famous graphical 
depiction of the Norman Conquest.) The new overlords spoke a dialect of 
Old French known as Anglo-Norman. The Normans were also of Germanic 
stock («Norman» comes from «Norseman») and Anglo-Norman was a 
French dialect that had considerable Germanic influences in addition to the 
basic Latin roots. 

Prior to the Norman Conquest, Latin had been only a minor influence 
on the English language, mainly through vestiges of the Roman occupation 
and from the conversion of Britain to Christianity in the seventh century 
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(ecclesiastical terms such as priest, vicar, and mass came into the language 
this way), but now there was a wholesale infusion of Romance (Anglo-
Norman) words. 

The influence of the Normans can be illustrated by looking at two 
words, beef and cow. Beef, commonly eaten by the aristocracy, derives from 
the Anglo-Norman, while the Anglo-Saxon commoners, who tended the cat-
tle, retained the Germanic cow. Many legal terms, such as indict, jury, and 
verdict have Anglo-Norman roots because the Normans ran the courts. This 
split, where words commonly used by the aristocracy have Romantic roots 
and words frequently used by the Anglo-Saxon commoners have Germanic 
roots, can be seen in many instances. 

Sometimes French words replaced Old English words; crime replaced 
firen and uncle replaced eam. Other times, French and Old English com-
ponents combined to form a new word, as the French gentle and the Ger-
manic man formed gentleman. Other times, two different words with roughly 
the same meaning survive into modern English. Thus we have the Germanic 
doom and the French judgment, or wish and desire. 

It is useful to compare various versions of a familiar text to see the 
differences between Old, Middle, and Modern English. 

In 1204 AD, King John lost the province of Normandy to the King of 
France. This began a process where the Norman nobles of England became 
increasingly estranged from their French cousins. England became the chief 
concern of the nobility, rather than their estates in France, and consequently 
the nobility adopted a modified English as their native tongue. About 150 
years later, the Black Death (1349-50) killed about one third of the English 
population. The laboring and merchant classes grew in economic and social 
importance, and along with them English increased in importance compared 
to Anglo-Norman. 

This mixture of the two languages came to be known as Middle 
English. The most famous example of Middle English is Chaucer’s 
Canterbury Tales. Unlike Old English, Middle English can be read, albeit 
with difficulty, by modern English-speaking people. 

By 1362, the linguistic division between the nobility and the 
commoners was largely over. In that year, the Statute of Pleading was 
adopted, which made English the language of the courts and it began to be 
used in Parliament. 

The Middle English period came to a close around 1500 AD with the 
rise of Modern English.  

Early Modern English (1500-1800). The next wave of innovation in 
English came with the Renaissance. The revival of classical scholarship 
brought many classical Latin and Greek words into the Language. These 
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borrowings were deliberate and many bemoaned the adoption of these 
«inkhorn» terms, but many survive to this day. Shakespeare’s character 
Holofernes in Loves Labor Lost is a satire of an overenthusiastic 
schoolmaster who is too fond of Latinisms. 

Two world wars, and the military influence on the language during 
the latter half of this century has been great. Before the Great War, military 
service for English-speaking persons was rare; both Britain and the United 
States maintained small, volunteer militaries. Military slang existed, but with 
the exception of nautical terms, rarely influenced standard English. During 
the mid-20th century, however, virtually all British and American men 
served in the military. Military slang entered the language like never before. 
Blockbuster, nose dive, camouflage, radar, roadblock, spearhead, and 
landing strip are all military terms that made their way into standard English. 
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L.Məsimova 
Hind-avropa və german dillərinin ingilis dilinə təsiri 

Xülasə 
 
Məqalə Hind-Avropa və German dillərinin ingilis dilinə təsirindən 

bəhs edir. İngilis dilinin tarixi əhəmiyət daşıyır, çünki beynəlxalq dilçilik 
ensiklopediyasına görə ingilis dilinin çin dilindən başqa hər hansı bir dildən 
daha tez-tez danışıldığı müəyyən edilir. İngilis dili dünya nəşriyyat, elm və 
texnologiya, konfrans, eləcə də beynəlxalq hava nəqliyyatının idarə edilmə-
sinin əsas dilidir. İngilis dili beynəlxalq ünsiyyət, beynəlxalq siyasət, biznes 
əlaqələri və akademik icmalar üçün də istifadə olunur. 

İngilis dili tarixi milad dördüncü minilliyində Avropada və Cənubi 
Asiyaya yayılmış dillər ailəsindən olan insanların kolonizasiyası ilə 
əlaqələndirilir. Qara dənizin şimal bölgəsində yaşayan bir qrup əhalinin 
Avropa və şərqdən İrana və Hindistana köçürülməsi, onların mədəniyyətini 
və dillərini yaymaları iddia edilir. Kembric Ensiklopediyasına görə, Avropa 
dilləri və Hindistan sub-qitəsinin qədim dili Sanskrit ümumi mənbəyə bağlı 
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idi. Həm köklərə, həm də qrammatik formalarda sistemə əsaslanaraq, ingilis 
dili Hind-Avropa və German dillərinin təsirinə məruz qalmışdır. 

 
Л.Масимова 

Индо-европейские и германические влияния на 
английский язык 

Резюме 
 

История английского языка имеет значение, потому что английс-
кий язык говорят чаще, чем любой другой язык, кроме китайского, сог-
ласно Международной энциклопедии лингвистики. Английский язык 
является основным языком мирового издательского дела, науки и тех-
ники, конференцсвязи и компьютерного хранения, а также языком меж-
дународного управления воздушным движением. Английский язык 
также используется для международных коммуникаций и международ-
ной политики, деловых коммуникаций и академических сообществ. 

Историю английского языка можно отнести к колонизации 
людей из семейства языков, которые распространялись по всей Европе 
и Южной Азии в четвертом тысячелетии до нашей эры. Считается, что 
полуседое население, живущее в степном регионе к северу от Черного 
моря, переместилось на запад в Европу и на восток в Иран и Индию, 
распространяя свою культуру и языки. Согласно Кембриджской энцик-
лопедии языка, европейские языки и санскрит, старейший язык индийс-
кого субконтинента, были привязаны к общему источнику.  
 
Rəyçi:             Rəna  Şamiyeva  
              Filologiya elmləri namizədi, dosent  
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “İSGƏNDƏRNAMƏ” ƏSƏRİNDƏ CANSIZ 

VARLIQLARA VƏ MÜCƏRRƏD ANLAYIŞLARA AİD ÜSLUBİ 
ANTONİMLƏR 

 
Açar sözlər: Nizami, “İsgəndərnamə”, cansız varlıq, “Xəmsə”, üslubi, antonim, 
yaradıcılıq 
Ключевые слова: Низами, “Искендернаме”, неживое существо, “Хамса”, 
стилистический, антоним, творчество  
Keywords: Nizami, “Iskendername”, lifeless reality, “Xamsa”, stylistic, 
antonym, creation.  
 

“İsgəndərnamə”də çoxsaylı üslubi antonimlər mövcuddur. Onların bir 
qolunu cansız əşyalara və mücərrəd anlayışlara aid üslubi antonimlər təşkil edir. 
Cansız əşyalara və mücərrəd anlayışlara aid üslubi antonimləri aşağıdakı qruplara 
bölmək mümkündür: Qiymətli-qiymətsiz oppozisiyası Bu bölmə altında Nizami 
dilində aşağıdakı mövqelər qarşılaşdırılır: keyfiyyətcə üstün və keyfiyyətsizlik, 
mənəvi dəyər və mənəvi nöqsan və s.: تودرروی جوھرکشی  جواھر توبخشی دل سنگ را

)3 ، 1(رنگ را  (Daşa cəvahir verən sənsən, cövhərin üzərinə rəng çəkən sənsən.) 
Məlum olduğu kimi, gövhərlə daş biri-digəriylə fiziki tərkibi və dəyəri ilə 
qiymətli olub-olmamaları ilə qarşılaşdırılsalar da, onlar antonim deyillər. Yəni daş 
deyəndə biz onu daha çox möhkəm, davamlı tikinti materialı, ağır bir cisim kimi 
tanıyır, uzaqbaşı, onu torpağa antonim bilirik. Yuxarıdakı beytdə isə Nizami onu 
məcazi mənada qiymətsiz varlıq kimi təqdim edir. Beytin mənası belədir: daşa 
gövhər bağışlayan (daşı gövhərə çevirən) sənsən, cəvahirə rəng verən sənsən. 
Demək Allahın əmri, istəyi ilə daş gövhər, qiymətsiz qiymətli olur.Şairin dilində, 
qiymətinə görə qarşı mövqelərdə duran sözlərdən گندم (gəndom)-buğda və جو 
(cou)- arpa da maraqlıdır. Belə ki, istər buğda və istərsə arpa biri digəri ilə 
antonim münasibətində deyillər. Nizami dilindən götürdüyümüz aşağıdakı beytdə 
isə həmin sözlər elə qarşılaşdırılır ki, گندم qiymətli, جو qiymətsizlik simvolları kimi 
başa düşülür: 33 ، 1(نھ چون جوھرفروشان گندم نمای  نمایم جوو گندم آرم بجای(  (Buğda 
göstərib arpa satanlar kimi deyil, arpa göstərib əvəzində buğda satıram.)
 Beytin hər iki misrasında جو ucuz, qiymətsiz mal, گندم isə əksinə qiymətli, 
bahalı mənalarında işlənmişdir. Yəni buğda göstərib arpa satanların əksinə arpa 
göstərib əvəzində buğda verirəm. Aydındır ki, Nizami burada arpa göstərib buğda 
verirəm dedikdə sözünün və əsərlərinin qiymətliliyini dolayısı ilə təqdim etmişdir. 
Qiymətli-qiymətsizlik oppozisiyasında Nizami çox geniş sahələrə əl atmış, 
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mövqeləri qarşılışdırmaq üçün müxtəlif və müvafiq şeylərdən istifadə edərək, 
münasib sözlər seçməklə əsərlərinin dilini əlvanlaşdırmış, təkrara yol 
verməmişdir.  Zaman oppozisiyasıBu baxımdan aşağıdakı beytlərə nəzər salaq: 

)6 ، 1(تو بریادی ازھرچھ دارم بیاد  شب وروزدرشام وبامداد  
(Gecə, gündüz, şam, səhər sən bütün yadımda olanlardan (daha çox) 
yadımdasan.) 

)6 ، 1(بتسبیح نامت شتاب آورم  چو اول شب آھنگ خواب آورم  
(Gecə yarısı yatmaq istəyəndə, adını təsbihlə çəkməyə tələsirəm.)  

)6 ، 1(ترا خوانم وریزم از دیده آب  چو نیم شب سربرآرم زخواب  
(Gecənin yarısında, yuxudan ayılanda səni çağırır, gözümdən yaş axıdıram.) 

)6، (! ھمھ روزتا شب پناھم بتست  وگر بامدادست راھم بتست  
(Səhər olcaq yolum sənə doğrudur, bütöv günü gecəyədək pənahım sənsən.) 

)64 ، 1(بگفتن درآمد خروس سپید  فروماند زاغ سیھ نا امید  
(Qara qarğa (gecə) ümidsiz qaldı, ağ xoruz dilə gəldi (banladı).) 
Bu beytlərdə zaman oppozisiyası müəllif tərəfindən iki şəkildə, həm nominativ, 
həm də üslubi antonimlərlə ifadə olunmuşdur. Yəni, burada olan روز və شب 
zaman kəsiklərini ifadə edən sözlər fars ədəbi dilində də həmin məfhumları ifadə 
edir və biri digəri ilə antonim münasibətdədir. İki dünya, yəni yaşadığımız bu, 
ölüb gedəcəyimiz o dünya əksmənalı cəhətlərinə görə oppozisiya yaratmışdır. 
Məsələn: )6 ، 1(درآن عالم آزاد گردد زرنج  درین عالم آباد گردد بگنج  
(Bu dünyada xəzinə ilə abad olur, o dünyada əzabdan azad olur.) 
Nizaminin təbirincə, burada رنج və گنج (gənc) sözləri biri-digəriylə qarşılaşdırılır. 
Yəni bu dünya xəzinəyə çatmaq üçün əzablardan ibarətdirsə, o dünya xəzinə 
əziyyətindən azaddır. Burada iki dünya qarşılaşdırılması poeziya üçün 
xarakterikdir. Çünki, burada şairin az sözlə çox mətləbləri demək sənətkarlığı bir 
daha təzahür edir. Əziyyət-rahatlıq oppozisiyası 
Əziyyət və rahatlıqla əlaqədar رنج- سختی کشی، دلخوشی- ناتوان، دلخوشی- آسوده  antonim 
qütbləri işlənmişdir: 7 ، 1(چنان کافریدی چنان میزیم  گرآسوده گرناتوان میزیم(  
(Əgər asudə, ya gücsüz yaşayıramsa, necə yaratmısansa, elə yaşayıram. )  

)175، 1( رنج وسختی کشی مگرکزپی نھ ایم آمده از پی دلخوشی  (Dünyaya şadlıq üçün deyil, 
əziyyət və çətinlik çəkmək üçün gəlmişik.)Yuxarıda göstərdiyimiz رنج və گنج 

oppozisiyası rahatlıq və əziyyət kimi əks mövqelərini də dolayısı ilə əks 
etdirdiyindən burada da verilə bilər:  ، 1(درآن عالم آزاد گرددزرنج  ددبگنجدرین عالم آباد گر
6( (Bu aləmdə abadlıq xəzinə ilə olar, O biri dünyada (insan) xəzinə əziyyətindən 
azad olar.) Göründüyü kimi, رنج və گنج sözləri ayrılıqda biri-digəri ilə qarşılıqlı 
mövqeləri əks etdirmədikləri halda, sonuncu beytdə çox məntiqi və münasib 

verilmişdir. Yəni, bu dünyada böyük zəhmət, əziyyət nəticəsində گنج (xəzinə) əldə 
edilirsə, o dünyada insanlar xəzinə yığmaq əziyyətindən azaddırlar. Nəticədə bu 

aləm-گنج (əziyyət), o dünya əzabdan azadlıq.Həyat-ölüm oppozisiyası 
Biri digərini inkar edən bu məfhumlar Nizami dilində غایب- نیست، ھست- ھست  
antonim qütbləri ilə belə verilmişdir: 
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)7 ، 1(نھد تھمت نیست بر ھست من  پژوھندهء حال سربست من  
(Mənim halımı araşdıran varlığıma yoxluq töhməti vurur.) 

)7 ، 1(اشد کھ ھست کزین غایب آگاه ب زغیب آن نمودارش آری بدست  
(Qeybdən o göstəricini əldə edərsən ki, bu yox, ola bilər ki,var.) 

)59 ، 1( گھی خاردرخاطرم گھ ترنج زجا جستم ودرخزیدم بکنج  
(Yerimdən tullanıb gah ölüm, gah həyat haqqında düşünərək bir küncə 
süründüm.)  Ucalıq-alçaqlıq oppozisiyası 
 Nizami ucalıq və alçaqlıq oppozisiyasının istər mənəvi və istərsə də fiziki 
cəhətini rəngarəng mövqe qarşılaşdırmaları ilə verir: 

)8 ، 1(بھ ارتاج بخشی بھ آن سرنھ تیغ  سری کان ندارم ازین در دریغ  
(Bu qapıdan əsirgəmədiyim o başa tac bağışlasan, yaxşıdır, nəinki xəncər.) 
Bu beytdə iki variantlı üslubi antonim vardır. Birinci variantla iki əks mənalı 
feillər, yəni  تیغ بخشیدن-تاج بخشیدن  (tac bağışlımaq)-yüksəltmək, (qılınc 
bağışlamaq)- öldürmək, alçaltmaq oppozisiyasında insanın (Nizaminin) ucaldılıb 
şahlıq mövqeyinə, mənəvi ucalığa çatdırılması, onun mənəvi alçaldılmaması ulu 
Tanrıdan təvəqqə edilir. İkinci variantda həmin məna qarşılaşdırması simvolik 
şəkildə تاج və   sözləri vasitəsi ilə təcəssüm etdirilir.  Söz-təfəkkür oppozisiyası تیغ
  Nizami əsərlərində söz və fikrin, təfəkkür və ağlın çox geniş bədii epitetləri 
vardır. Burada isə söz və təfəkkür odla su mövqeyindədirlər. O, öz sözlərinin su 
kimi axıcı, səlis, durr, təfəkkürünün isə od kimi atəşli, qızğın, təsiredici, mənalı, 
hərarətli olduğunu aşağıdakı beytdə belə təqdim edir: 

)21 ، 1(دماغی پرآتش دھانی پرآب  رطب چین درآمدز نوشینھ خواب  
(Xurmadərən şirin yuxudan atəşin fikir, sözlə dolu ağızla oyandı.) 
 Yəni, xurmadərən (Nizami), şirin yuxudan beyni atəşin (fikirlərlə dolu), 
ağzı sulu ( su kimi axıcı və s. sözlərlə dolu) oyandı.) Çoxluq-azlıq 
oppozisiyası )23 ،1(وزان یک عدد درصدآمیختن  فروماندمرداززرانگیختن  
(Kişi, qızılın uzaqlaşmasına, o bir ədədin yüzə qarışmasına məəttəl qaldı.) 
Burada söhbət bir ədəd qızıl pulun çoxlu qızıla qarışmasından gedir və həmin çox 
qızılın sayı yüz yox, qeyri-müəyyəndir, yəni çoxdur. Şair həmin qeyri-müəyyən 
çox qızılın topasını صد sayı ilə vermişdir. Keyfiyyət-keyfiyyətsizlik oppozisiyası 
 Bu başlıq altında qruplaşan üslubi antonimlər vasitəsi ilə istər xarici, istərsə də 
daxili məzmun, keyfiyyət, məziyyət, üstünlüklər və bunlardan məhrum şey və 
varlıqlar qarşılaşdırılır, müqayisə olunur, nəticə çıxarmaq isə oxucunun öhdəsinə 
düşür. Bu məqsədə çatmaq üçün müəllif, müxtəlif sahələrdən elə sözlər seçmişdir 
ki, onlar bir-birindən keyfiyyətcə fərqlənən şeyləri əks etdirməyə qabildir. 
1.  Sağlamlıq-zəiflik oppozisiyası 
Bu müqabil məfhumların əksi kimi güllər, rənglər və s. istifadə olunmuşdur. Belə 
ki, گل سرخ (qoli-sorx)-qızıl gül, خیری زرد (xeyriyi -zərd)-sarı xeyri gülü isə zəifliyin 
üslubi sinonimləri kimi verilmişdir: 

)447 ، 1(گل سرخشان خیری زردشد  ھمھ روس رادل پرازدرد شد  
(Rusların ürəyi dərdlə doldu, qırmızı gülləri (üzləri) sarı xeyri oldu.)   
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2.  Qocalıq-zəiflik oppozisiyası 
 İnsan ömrünün bəzi zahiri əlamətləri vardır ki, onlar qocalıq və cavanlığı 
müəyyən edir. Onlardan biri insanın başının tükünün ağ və ya qaralığıdır: 

)28 ، 1(سرینگاه اومشک باید نھ عاج  سری کوسزاوار باشد بتاج  
(Taca layiq başın kəlləsi müşk (rəngli) olmalı, ac (rəngli) yox.) 
Beytdə cavanlıq və qocalığı qarşılaşdırarkən مشک-ün qaralığı, عاج-ın ağlığı əsas 
götürülərək, birinci cavanlıq, ikinci isə qocalıq kimi başa düşülməlidir. Başqa 
sözlə, taca layiq baş qoca yox, cavan olmalıdır. 
3.  İşıq-qaranlıq oppozisiyası 
 Bu məfhumların qarşılaşdırılmasına aşağıdakı beytlərdə təsadüf olunur: 

)33 ، 1(فروغم فراوان فریب اندکیست  پس و پیش چون آفتابم یکیست  
(Günəş kimi hər tərəfim birdir, işığım çox, kölgəm azdır.) 
  .qaranlıq, kölgə mənasında üslubi antonimdir-(fərib) فریب ,işıq (foruğ) فروغ
4.  Yaxşılıq-pislik oppozisiyası 
Bu məfhumlar bədii ədəbiyyatda nisbətən çox təbliğ olunan antoqonik abstrakt 
anlayışlardır. Bunun ifadəsi üçün Nizamidə yenə də təkrar olunmayan sözlərdən 
istifadə edilmişdir: 

)33 ، 1(بپاداش نیکش پشیمان کنم  زبدگوی بدگفتھ پنھان کنم  
(Pis danışandan pis sözü gizli saxlayıram, yaxşı mükafatla onu peşiman edirəm.)
  Yerlərin coğrafi müxtəlifliyi oppozisiyası 
Bu məfhumlar “İsgəndərnamə”də üslubi antonimlərin bir qismini təşkil edir və 
burada coğrafi yer formalarını, onların müxtəlifliyini bildirmək üçün işlədilir: 

)188 ، 1(چھ برطاق ایوان چھ زیرزمی  چراغی کھ بادی بدودردمی  
(Küləyin əsdirdiyi çırağın göydə, yerin altında olmasının əhəmiyyəti yoxdur.) 
5.  Sülh-müharbə oppozisiyası 
 Bu anlayışlı oppozisiyalarda işlənən sözlər ədəbi dildən fərqli olaraq məcazi 
mənada işlədilmişdir. Məsələn, burada فریب خوش، آب، جام ، سرد  sözlərinin sülh, 
 sözlərinin müharibə mənasında işlədildiyinin şahidi خشم ناخوش، سنگ، آتش، گرم
oluruq: )145 ، 1(برافشاندن آب ازآتش بھست  فریب خوش ازخشم ناخوش بھست  
(Xoş yalan, xoşa gəlməyən kindən (müharibə), su səpmək, od səpməkdən 
yaxşıdır.) 
6.  Hərəkət-sükunət oppozisiyası      

)58 ، 1(شتابنده رادرسکون جای داد  دگرباره این بستھ را پای داد  
(Başqa dəfə dayananı hərəkətə gətirdi, hərəkətdə olanı yerində saxladı.) 
7.  Faydalı-faydasız oppozisiyası 

)71 ، 1(گنج کھ دستوردانابھ ازتیغ و بدستوری اوشوی شغل سنج  
(Onun göstərişilə iş qurarsan, çünki ağıllı vəzir xəncərdən, xəzinədən yaxşıdır.) 
8.  Abadlıq-xarabalıq oppozisiyası 

)78 ، 1(ھمھ خارمیکند وگل میفشاند  عمارت ھمی کردوزرمیفشاند  
(Tikinti tikir, qızıl paylayırdı, həmişə tikanı qoparıb gül əkirdi.)  
9.  Namünasib varlıqlar oppozisiyası 
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 Namanasib varlıqların verilməsi üçün də əsərdə münasib sözlərdən istifadə 
olunmuşdur. Namünasib varlıqlar deyəndə Nizami aşağıdakıların biri birinə 
münasib olmadıqları qənaətini belə nəzmə alır: 

)150 ، 1(مندی بکوھی درآنداختن ک نھ چابک شداین چابکی ساختن  
(Belə cəldlik göstərmək, cəldlik yox, dağa kəmənd atmaq oldu.) 

)150 ، 1(فلک راجھانداری آموختن  چراغی بصحرابرافروختن  
(Səhrada çıraq yandırmaq, fələyə dünyaya sahiblik öyrətmək (deməkdir).) 
Bu beytlərdə چراغ (çerağ)-çıraq, صحرا (səhra)-səhra, کمند (kəmənd)-kəmənd, کوه 
(kuh)-dağ namünasib varlıqlardır.  
10.  Qurtuluş-ölüm oppozisiyası 

)156 ، 1(کھ یامرگ خواھی زمن یاگریز  چنانت دھم مالش ازتیغ تیز  
(İti xəncərlə sənə elə qulaq burması verim ki, məndən ya ölüm, ya qurtuluş (qaçış) 
istəyəsən.) 
Beytdə مرگ (mərg)-ölüm və گریز (qoriz)-qurtuluş, qaçış biri-digəriylə zidd iki yol 
kimi qarşılaşdırılır. Əsərdə bunlar ölüm və həyat kimi antonimlərdir. 
11.  Düşmən mövqelər oppozisiyası 
 Nizami müxtəlif sahələrdən götürdüyü sözlər, xüsusi, tarixi, dini adlarla 
düşmən mövqeləri çox maraqlı priyomlarla vermişdir. Məsələn, aşağıdakı beyt bu 
cəhətdən diqqəti cəlb edir: 

)156 ، 1(بزردشت کوخصم اھریمنست  بیزدان کھ اھریمنش دشمنست  
(Əhrimən düşməni olan Yəzdana, Əhrimənə düşmən Zərdüştə ( and olsun).)  
12.  Dini adətlərin qarşılaşdırılması oppozisiyası 
Nizami həyatı boyu insanlara xoşbəxtlik gətirən, onları düzgün yola hidayət edən 
İslam dini və onun ehkamlarının sədaqətli icraçısı və təbliğatçısı olmuş, özünün 
bütün işlərini, əxlaq və həyat tərzini onların əsasında qurmuşdur:  

)162 ، 1(کھ بوی خوش مشک پنھان نماند  برین مشک خاشاک نتوان فشاند  
(Bu müşkə zibil tökmək olmaz, çünki müşkün xoş ətri gizlin qalmaz.) 
13. Peşə oppozisiyası Burada bəzi peşələr biri digəri ilə qarşılaşdırılır. Məsələn: 

)205 ، 1(آغاز کرد سپاھی کشاورزی  کشاورزشغل سپھ ساز کرد  
(Əkinçi, qoşun işiylə məşğul oldu, hərbçi əkinçiliyə başladı.) Beytdə سپھ - کشاورز 

 kimi oppozisiya qrupu vardır ki, burada ictimai həyatın  سپاھی- ساز؛ کشاورز
dəyişməsiylə əlaqədar peşəkarların bir-birinə zidd işlərlə məşğul olmalarına işarə 
olunur. 
14.  Toy-yas oppozisiyasıRənglər adətən biri digəriylə nadir halda antonim 
olurlar ki, bu da əsasən qara və ağ rənglə ifadə olunur. Nizami dilində qara ilə 
qırmızı yas və şənlik, toy mənasında işlədilmişdir. Məsələn: 

)216 ، 1( کرد رنگ سیاه بسرخی بدل فرستاد یک سربمشکوی شاه  
(Birbaşa şahın hərəmxanasına göndərdi, qara rəngi qırmızı rənglə əvəz etdi.) 
 Yəni: Birbaşa şah hərəmxanasına göndərdi, yası ( سیاه ) toya ( سرخی ) çevirdi.  
15.  Gecə-gündüz oppozisiyası 
Bu məfhumların hər ikisi günün, birinin digərinə həm zaman, həm də aydın və 
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qaranlığına görə əks münasibətdə olan iki kəsiyini təşkil edir. Nizamidə həmin 
məfhümlar göstərilən cəhətlərinə görə qarşılaşdırılır və müxtəlif obrazlar yaranır. 
Məsələn, məlumdur ki, Həbəşistan qara, Xotən isə ağ dərili insanlar məskənidir. 
Həmin məskənlərin göstərilən xüsusiyyətindən istifadə edən Nizami, aşağıdakı 
beytdə حبش (həbəş)-i gecə, ختن (xotən)-i gündüz mənalarında işlətmişdir. Başqa 
sözlə, bu iki coğrafi yer biri digərinin antonimi olmadığı halda, şair tərəfindən 
üslubi antonim funksiyasında təqdim olunur: 

)224 ، 1(ختن برحبش داغ جزیت نھاد  چوصبح از رخ روزبرقع گشاد  
(Səhər, gündüzün üzündən rubəndi götürəndə, Xotən, Həbəşistana vergi dağı 
vurdu.) Beytin mənası belədir: Səhər açılanda, gün çıxanda, başqa sözlə, səhər 
gecənin üzündən örtüyü açanda, Xotən (gündüz) Həbəşə (gecəyə) bac damğası 
vurdu. 
16.  Xarakterlərin qarşılaşdırılması oppozisiyası 
  Bu məqsədlə Nizami su və atəş, Günəş və bulud sözlərindən istifadə 
etmişdir. Məsələn: 

)230 ، 1(م آب بیک دستم آتش بیک دست یکی پیکرم زابروازآفتاب  
(Bulud və Günəşdən ibarət bir bədənəm, bir əlimdə atəş, birində su (var).) 
Günəş və buluddan (qəddarlıq və mülayimlik) yoğrulmuş bir varlığam, bir əlim 
atəş (yandırıb yaxan), bir əlim su (öd söndürən) dir. 
17.  Çətinlik-çarə oppozisiyası 
 Aşağıdakı beytə nəzər salaq: 

)230 ، 1(زمن بند ھرقفل یابد کلید  بدان ناحق ازباطل آرم پدید  
(O haqsızın günahını üzə çıxararam, hər qıfıl açarı məndə tapar.) 
 Burada قفل (qofl)-qıfıl çətinlik, کلید (kelid)-açar, çarə mənasınadır.Yəni hər 
çətinliyin çarəsi məndədir.  
18.  Mərdlik-namərdlik oppozisiyasıMərdlik və namərdlik məfhumu çox geniş 
məna çalarlarını əhatə edir. Onlardan biri konkret olaraq vuruşmağın tərzi-
hərəkəti kimi işlədilir. Yəni mərdliklə və əksinə namərdliklə vuruşmaq. Nizami, 
İsgəndərin diliylə qılıncla vuruşmağı mərdlik, zəhərlə öldürməyi namərdlik hesab 
edir və bu tərzi-hərəkətləri belə qarşılaşdırır: مگرکاشکارا  نکشم نھانی کسی رابزھر

)231 ، 1(بشمشیرقھر  (Aşkarda düşmənçilik qılıncıyla (öldürdüklərimdən) başqa, heç 
kəsi zəhərlə gizlin öldürmürəm.) 
19.  Susuz-axar su oppozisiyası. 
 axar su-(abi-rəvan) آب روان susuz və-(təşne) تشنھ  

)248 ، 1(چوآب روان تشنھ رادرخورست  بیا ساقی آن می کھ جان پرورست  
(Gəl,saqi, susuza gərək olan axar su kimi, canbəsləyən o meyi (gətir).) 
Cansız əşyalara və mücərrəd anlayışlara aid edilən üslubi antonimlər-
oppozisiyaların hər birinə aid “İsgəndərnamə” əsərində onlarla misallar 
mövcuddur. Nizaminin ədəbiyyata gətirdiyi çoxsaylı belə appozisiyaların geniş və 
hərtərəfli tədqiqata cəlb olunması zəruridir. 
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М.Мамедова 

 
Стилистические антонимы о неживых существах и абстрактных 

понятиях в произведение «Искендернаме» Низами Гянджеви 
Резюме 

 
Данная статья посвящена к изучению стилистических антонимов в 

произведение «Искендернаме» Низами Гянджеви. Потому что, стилис-
тические антонимы являются одной из разновидностей антонимии в языке 
Низами Гянджеви и употребляются широко и многозначно. В статье харак-
теризуются образы стилистических антонимов с точки зрения их области 
употребления, в результате чего становится ясно, что эти изобразительные 
средства широко охватывают многие детали жизни. Стилистические 
антонимы в языке Низами по мастерски оживляются и становятся 
оригинальными символами и эталонами и приобретают своеобразные худо-
жественные облики и значения. В данной статье даются лишь те стилис-
тические антонимы из «Искендернаме», которые обозначают неживые 
существа и абстрактные понятия.  

M.Mamedova  
Stylistic antonyms about lifeless realities and abstract ideas in the work  

of “Iskendername” by Nizami Gancavi 
Samary  

 
This article is dedicated to the study of stylistic antonyms in the work of 

“Iskendername” by Nizami Ganjavi. Because, stylistic antonyms are one of the 
varieties of antonyms and used widely and multi-menacingly in Nizami Ganjavi’s 
language. In the article the forms of stylistic antonyms are characterized from the 
point of view of their fields of usage, as a result of which it became evident that 
these figurative means widely cover many details of life. 

Stylistic antonyms in Nizami’s language get animated become original 
symbols and references and acquire peculiar artistic aspects and meanings.In the 
present article only investigated those stylistic antonyms from “Iskendername” 
which stand for alive realities.In the present article are given only those stylistic 
antonyms from “Iskendername” which stand for lifeless realities and abstract 
ideas.  
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MƏHƏMMƏD  SADIQ  BƏY  AĞABƏYZADƏ –   

GENERAL-MAYOR, NAZİR MÜAVİNİ, ŞƏRQŞÜNAS ALİM 
             
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Məhəmməd Sadıq bəy 
Ağabəyzadə, general-mayor, nazir müavini, şərqşünas-alim, Lvov 
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востоковед, Львовский университет. 
 
        Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu  dəyərli şəxsiyyətlərin itiril-
məsi, görkəmli ziyalıların ölkədən getməsı, mühacir həyatı yaşamağa məh-
kum edilməsi demək idi.  Belə görkəmli ziyalılardan biri də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Nazirinin müavini işləmiş Məhəm-
məd Sadıq  İsmayıl bəy oğlu Ağabəyzadədir. 
      “İsmayıl bəy Ağabəyov  Əli bəy Hüseynzadənin əmisidir.  Məkkədə 
dünyasını dəyişmiş İsmayıl bəyin övladları, yəni Əli bəyin əmisi uşaqları - 
Sadıqpaşa,  Həzrət bəy,  Badam xanım və  Rəhim bəydir... 
        Əli bəyin ən yaxın dost  və silahdaşlarından olan Sadıqpaşa məşhur 
general- şərqşünas Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadədir (Azər Turan. “Əli 
bəy Hüseynzadə”, səh. 210). 
       Məhəmməd Sadıq bəy (bəzi sənədlərdə Sadıq bəy, Sadıqpaşa, Məm-
mədsadiq) Ağabəyzadə (Ağabəyov) 1865-ci il mart ayının 15-də Bakı 
quberniyasının Göyçay qəzasında anadan olmuşdur. Əslən  Salyanın məşhur 
Ağabəylilər nəslindəndir. Birinci yazımızda Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəy-
zadənin çar ordusunda hərbi xidmətindən və onun rus dilində yazdığı 
türkmən dili dərsliyindən bəzi qeydlər veririk. 
 

TÜRKÜSTANDA HƏRBİ  XİDMƏT 
          M.S.Ağabəyzadə 1883-cü ildə Bakı realnı məktəbini  əla qiymətlərlə 
bitirir. Elə həmin il də Peterburq şəhərindəki II Konstantinov hərbi 
məktəbinə daxil olur, daha sonra Mixaylov Topçular məktəbinə köçürülür. 
Topçular məktəbini əla qiymətlərlə başa vuran Məhəmməd Sadıq bəy 1886-
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cı ildə Qafqazda Qars-Aleksandropol qalasında podporiçik (çar ordusunda 
rütbə) rütbəsində  xidmətə başlayır.  1888-ci il avqust ayının 14-də poruçık 
rütbəsi alan Ağabəyzadə 1893-cü ildə III dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” 
ordeni ilə təltif olunur. 1894-cü ildə M.S. Ağa-bəyzadəyə ştabs-kapitan 
rütbəsi  verilir. 
        M. S. Ağabəyzadə 1896-cı ildə Rusiya Xarici işlər nazirliyinin Asiya 
departamenti nəzdindəki Sərq dilləri üzrə tədris bölməsinə daxil olur. Şərq 
dilləri kursunda qiyabi təhsil alan M. Ağabəyzadə kursu əla qiymətlərlə 
qurtarır.  
       M.S.Ağabəyzadə hərbi xidmətini davam etdirmək üçün Türküstan via-
yətinə göndərilir. 1898-ci il 19 iyulda ona kapitan rütbəsi verilir və 
Məhəmməd Sadıq bəy  IV dərəcəli  “Mügəddəs  Vladimir”  ordeni ilə təltif 
olunur. 1899-cu il  avqustun 21-dən Krasnovodski qəzasının sahə ptistavı iş-
ləyir. 1900-cü il iyulun 23-dən Tedcen gəza( inzibati ərazi bölşüsü) rəisinin 
kəməkçisi, 1901-ci il 11 oktyabrdan  isə Aşqabad qəza rəisinin köməkcisi 
təyin edilir.  
        Türküstanın son dərəcə çətin və mürəkkəb şəraitində öz vəzifə borcunu 
şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə  1904-
cü il fevralın 26-da podpolkovnik rütbəsinə yüksəlir.      
          Türküstanı yaxindan taniyan Məhəmməd Sadıq bəy burada yerli 
xalqın yaşam tərzi,  məişəti,  adət-ənənəsi ilə maraqlanır,  atalar sözlərini və  
məsəlləri toplayır,  türk xalqlarının dil xüsusiyyətlərini dərindən öyrənirdi. 
Türkmən atalar sözləri və məsəllərini toplayan M.S. Ağabəyzadə 1904-cü 
ildə Zakaspi vilayəti türkmənlərinin ləhcəsinə dair “Учебник тюркменского 
наречия с приложением сборника пословиц и поговорок тюркмен 
Закаспийской области” dərsliyini yazır.  Rus dilində yazılmış, 135 səhifədən 
ibarət olan bu dərslik 1904-cü ildə Asxabadda ( O vaxtlar Aşqabada belə 
deyirdilər) K.M. Fedorov mətbəəsində çap edilir.  Bu əsər şərqşünas P.Şimkevi-
çin kitabından (1892)  sonra Türkmən dilinə dair ikinci dərslikdir.  
        M. Ağabəyzadənin dərsliyi diqqət mərkəzinə düşdü. Sonradan  görkəmli 
şərqşünas kimi məşhur olan, tarix elmləri doktoru, professor, Orta Asiya  
(Daşkənd) Dövlət Universitetinin, yaradıcılarından biri, Tacikistan SSR Dövlət 
Akademiyasının akademiki (1951), Özbəkistan SSR Dövlət Akademiyasının 
müxbir üzvü (1943),  Tacikistan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix, 
Arxeologiya, Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru ( 1954-cü ildən) Aleksandr 
Aleksandrovıç Semenov (1873-1958) Moskva Universitetinin “Этногра-
фическое обозрение” (Mocква, 1904 , №4, c. 169-172) jurnalında Məhəm-
məd Sadıq bəy Agabəyzadənin dərsliyi haqqında yüksək fikir söylədi. İste-
dadlı şərqşünas, sonradan Petroqrad Şərq dilləri Universitetinin rektoru 
(1922-1925), SSRİ  Elmlər Akademiyasının akademiki (1925-1929) 
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Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviş (1880-1938) də Məhəmməd Sadıq  bəyin 
kitabını  yüksək qiymətləndirdi. 
         P. Şimkeviçin kitabından fərqli olaraq M. S. Ağabəyzadə təqdim etdiyi 
nümunələrin transkripsiyasını və ərəb əlifbası ilə yazilişini da göstərmişdir. 
Bu, dərslikdən istifadə edənlərin işini asanlaşdırırdı. Mətnlərdə işlənmiş 
sözlərin rus dilinə tərcüməsi də müsbət hal kimi giymətləndirilir. Kitabın 
sonundakı əlavələr onun dəyərini daha da artırır. Türkmən dilini və onun 
folklorunu diqqətlə araşdıran M.S. Ağabəyzadə zəngin materiallar toplayib, 
kitabin sonunda ayrıca bir başlıq vermişdir. Burada müəllifin topladığı 160 
atalar sözü, məsəllər oxucuya təqdim olunur, atalar sözü və məsəllərin rus 
dilinə tərcüməsi verilir. Bu əsər Məhəmməd Sadıq bəy Agabəyzadənin 
gərgin əməyinin, yorulmaz fəaliyyətinin  məhsulu idi. Folklor nümunələrinin  
ustalıqla, dəqiqliklə tərcüməsi, onların qarşılığınin tapilması hətta ən 
istedadlı tərcüməçiləri də razı salır. Bəzən rus şərqşünaslari hansı sözdə, 
məna incəliyində mübahisə etsə də, Ağabəyovun türkmən dilini, türkmən 
məişətini, adət-ənənəsini, yaşam tərzini, “səhra cəngavərləri”nin xarakterini 
ustalıqla öyrəndiyini qeyd edirlər.  
          Məhəmməd Sadıq bəy  əsərə böyük məsuliyyətlə, bu sahədə təcrübəsi 
olan əsl şərqşünas alim kimi yanaşmışdı. Bu illərdə Türkmənistanda 30-a 
yaxın dialekt və şivə var idi. Türkmənistanın mərkəzində teke dialektində, 
qərb və şimal vilayətlərində yomud dialektində, şərqdə, Amudərya ətrafında 
ərsarp dialektində, İran və Özbəkistanla sərhəd rayonlarda noxur, jevli, 
xasartlı, eski, çandır, bayat və s. dialektlərdə danışırdılar. Türkmən dilini 
tədqiq  edəndə bu dialektləri fərqləndirə bilmək, konkret bir dialektə, ləhcəyə 
əsaslanmaq, onu təsvir etmək lazım idi. Birinci dərsliyin  müəllifi  P.Şim-
keviç konkret bir dialektə  əsaslanmırdı, onun gətirdiyi nümunələrin yerı, 
“ünvanı” göstərilmirdi. P. Şimkeviçdən fərqli olaraq  M. S. Ağabəyzadə 
türkmən ləhcələrilə yaxından tanış idi və  Ağabəyzadə Axal-Teke ləhcəsinin 
təsvirini əsas götürmüşdü. Sonradan bu ləhcə türkmən ədəbi dilinin əsasini 
təşkil etdi. Müasir türkmən ədəbi dili  20-ci əsrin əvvəllərində teke dialekti 
əsasında formalaşdı.  
          Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə  M.Ağabəyzadənın  əsərində türkmən 
dilinin qrammatikası kifayət qədər dolğun şəkildə verilməmişdir. Bu, 
aydındır. Məhəmməd Sadıq bəyin kitabı elmi, nəzəri grammatika deyil,  
Türküstanda yaşayan və işləyən ruslara türkmən dilini öyrətmək və türkmən 
folkloru ilə tanışlıq məqsədilə yazılmış dərslikdir.  
    Məhəmməd Sadıq bəyin türkmən dili və onun folklorunu təsvir edən bu 
əsəri Buxara əmiri Seyid Mir Əbdül Əhəd  xan (1859-1910) və onun vəliəhdi 
Seyid Alim xanın (1880-1944)  nəzərindən yayınmadı.  Buxara əmiri Əhəd 
xan elmi xidmətinə görə Məhəmməd Sadıq bəy  Ağabəyzadəni əmirliyin ali 
mükafatı “Qızıl Ulduz” ordeni ilə təltif etdi. Çar ordusunda xidmət illərində 
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M. Ağabəyzadə  Buxara əmirliyinin fars “Şire Xorşid” ordeninə və əmirliyin 
daha iki ordeninə layiq görüldü. 
       Bu illərdə Məhəmməd Sadıq bəy  Ayişə adlı bir özbək qizi ilə evlənir və 
ömrünün sonuna qədər bu məhəbbətə sadiq qalır. 
       Bu gün Türkmənistan  Elmlər Akademiyasının  həqiqi üzvü (akademik) 
Muradgəldi Söyüqov  Türkmənistanda türkologiyanin inkişafından  danışan-
da (“Akademik bakış dergisi” , sayı: 37. Temmuz-Ağustos 2013) türkmən 
dili və onun folklorunun öyrənilməsinə hələ XIX əsrin sonu və XX əsrin əv-
vəllərindən başlandiğini və bu işdə şərqşunaslardan P.Şimkeviç və  
 M. S. Ağabəyzadənin xidmətlərini, onların ilk kövrək addımlarını qeyd et-
məyi də unutmur. Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyovun bu dərsliyi Moskvada 
Rusiya Milli Kitabxanasında (Saxlanma yeri- S 60/94 T 1/192) və Aşqa-
badda Türkmənistan Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. 
      1908 –ci il  may  ayının 22-də  Məhəmməd Sadıq bəyə polkovnik rütbəsi 
verilir.  Lakin türkologiyaya məhəbbət, elmə, müəllimlik peşəsinə maraq 
hərbə, topculuq peşəsinə üstün gəlir. M. S. Agabəyzadənin ən böyük arzusu 
döğma rayona qayitmaq, burada məktəb açmaq, azərbaycanlı balalarına təh-
sil vermək idi. Son vaxtlar səhhətindən də çox şikayətlənirdi. 
         Müsəlmanların  əsgərliyə çağırılmadığı, necə deyərlər, “etibar edilmə-
diyi” bir dövrdə 48 yaşlı Məhəmməd Sadıq bəy rus ordusunun ən ali hərbi 
rütbəsinə - general rütbəsinə layıq  görülür. Lakin elə həmin ildə də (1913-cü il) 
general-mayor M. S. Ağabəyzadə səhhətinə  görə istefa verir, doğma Göyçaya 
qayıdır.Ona elə gəlirdi ki, hərbi karyeriyası başa çatdı, ömrünün qalan hissəsini 
sevdiyi peşəyə, müəllimliyə sərf edə bilər, bilik , savad öyrədər.  Lakin 1914-cü 
ildə başlanan I  Dünya müharibəsi M.S. Ağabəyzadənin  planlarını yenidən 
dəyişdı. Səhhətindən şıkayət edib, tez-tez xəstələnsə də, əsgər andına sadiq 
qaldı, müharibə vaxti evdə oturmağı general paqonlarına  sığışdırmadı, 
könüllü olaraq müharibəyə getdi. M .S. Ağabəyzadə  Qafqaz və Ukrayna 
cəbhəsindəki  döyüşlərdə iştirak etdı. Lakin müharibədə cəmi iki il qala 
bildi, ağır xəstəliyə görə ordudan tərxis olundu.  
         Məhəmməd Sadıq bəy yenidən Azərbaycana, ata-baba yurdu Göyçaya 
qayıtdı. Burada eşitdiyi xəbər Məhəmməd Sadıq bəyi çox kədərləndirdi. 
Onun ayrılığına dözə bilməyən Ayişə gənc yaşlarında xəstələnib vəfat 
etmişdi. Məhəmməd Sadıq bəylə Ayişənin nigahindan övlad dünyaya 
gəlmədi. Məhəmməd Sadıq bəy ömrünün sonuna kimi Ayişəni unutmadı, bu 
sevğiyə sadıq galdı. 
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Mahammad Sadig bay Aghabayzada – general – mayor,      
deputy minister, orientalist scientist 

 
Summary 

 
Collapse of Azerbaijan Democratic  Republic meant to lose valuable 

personalities, outstanding intelligents’ leaving the country, condemned to 
live expatriation life. One of the outstanding intelligents is Mahammad Sadig 
bay Aghabayzada who had worked as deputy minister of Internal Affairs 
(October 23, 1918 – December 23, 1919) in APR. M.S.Aghabayzada  who 
was born in Goychay county in Baku province on March 15, 1865, finished 
Baku realni school in 1883, Mikhaylov Topchular school in Petersburg in 
1886. He entered education department on Oriental languages of Russia 
ministry of foreign affairs in 1896 and finished  with excellent marks. 
During the period of char Russia  M.S.Aghabayzada, who served in Turkus-
tan was known as outstanding general, as well as orientalist scientist. His 
manual on  grammar of Turkman language written in Russian   language  
was published in Ashgabad in 1904.  

Russian orientalists such as A.Semenov, A.Somoylovich highly 
valuated this work.  Amir of  Bukhara  Ahad khan awarded M.Aghabayov  
with  “Golden Star”  order  for his scientific service.  
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Н. Манафов  

                 
Мухаммед Sадыг бек Aгабекзаде – генерал – майор,  

заместитель министра, ученый – востоковед 
 

Реэюме 
 

 Распад Азербайджанской Народной Республики означал потеря 
ценных личностей, уход из страны видных интеллигентов, обречение 
на жизнь в эмиграции. Одним из этих интеллигентов был Мухаммед 
Садыг бек Агабекзаде, работавший в АНР заместителем Министра 
Внутренних Дел (23 октября 1918 – 23 декабря 1919). М. С. Агабекзаде 
родился в 1865 году в Гёкчайском уезде Бакинской губернии. 1883 году 
окончил Бакинскую реальную школу, в 1886 году - артиллерийскую 
школу Михайлова в городе Петербурге. Он в 1896 году поступил в 
сектор преподавания по Восточным языкам министерства Иностранных 
дел России и с отличными оценками окончил это заведение. М. С. 
Агабекзаде, служивший в Туркестане в период царской России, был 
известен и как знаменитый генерал, и как ученый – востоковед. Его 
учебник по грамматике туркменского языка, написанный на русском, в 
1904 году опубликовался в Ашгабате.  

Русские востоковеды А. Семенов, А. Сомойлович высоко оценили 
это произведение. Эмир Бухары Ахад хан за научные заслуги наградил 
М. Агабекова орденом «Красной звезды». 
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Açar sözlər: poeziya, simvolizm, heca vəzni, mistika, din, türk ədəbiyyatı 
Keywords:   poetry, syllabic meter, Nemystic, religion,turkish literature 
Ключевые слова:поэзия, символизм, мистицизм, турецкая литература, 
ислам  

 
XX əsrin əvvəllərində Türk poeziyasına yeni ruh qazandıran şairlərdən 

biri də Nəcib Fazil Qısakürək olmuşdur. Onun poeziyasının yeniliyini gözəl 
şairimiz Mikayıl Müşfiq də təqdir etmiş və Əkrəm Cəfərə yazdığı 
məktubunda şairin “Hörümcək toru” adlı ilk kitabı haqqında belə fikir 
söyləmişdir: “Məsələn, Nəcib Fazil. Doğrudan da bu, hər şeydə yeni bir 
istedaddır. Bunun Örümcək ağı namlı əsərini oxumuşuq. Bir az səthi idi. 
Amma elastikli bir lisana malikdi. Bunu ikinci Qaldırımlar namlı əsəri sübut 
etdi. Cumhuriyyət qəzetində bunun haqqında yazılan bir məqaləyə təsadüf 
etdik. Bir şeiri də buraxılmışdı. Təəssüf həpsi yadımda deyil. Doğrudan da 
gözəl qitələr. Təəssüf ki, həpsi əlimə keçmədi.” [4.88] 

Nəcib Fazil 1905-ci ildə İstanbulda anadan olmuşdur. İlk təhsilini 
Amerikan, sonra da Fransız Kollecində almış, on iki yaşında isə Bəhriyyə 
məktəbində təhsil almağa başlamışdı. 1922-ci ildə İstanbul Universitetinin 
fəlsəfə bölməsinə yazılan şair 1925-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
təhsilini davam etdirmək məqsədilə  Fransanın Sorbon universitetinə 
göndərilir. Lakin Nəcib Fazil təhsilini yarım qoyaraq bir il sonra vətəninə 
geri qayıdır. 1926-cı ildən şair bank sahəsində işləməyə başlayır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu sahə heç də şairin ürəyincə deyildi. 1939-1944-cü illər 
arasında o, Qərb ədəbiyyatından dərslər deyir. Şairliklə yanaşı Nəcib Fazil 
həm də publisist olaraq fəaliyyət göstərirdi. Şair 1936-cı ildə Ağac və 1943-
də Büyük Doğu adlı jurnalları çıxarırdı. Nəcib Fazil həm də səhnə əsərlərinin 
müəllifi olmuşdur. Yazıçının ilk səhnə əsəri “Toxum” adını daşımış və 1935-
ci ildə qələmə alınmışdır. Eyni dövrdə N.Fazil “Bir adam yaratmaq”, 
”Künyə”, ”Səbir daşı”, ”Para”, “Nam-ı digər Barmaqsız saleh” adlı əsərlərini 
də yazmışdır. Bu əsərlər arasında “Səbir daşı” və “Künyə” istisna olmaqla 
digərləri İstanbulda səhnəyə qoyulmuş və geniş izləyici kütləsi tərəfindən 
müsbət qarşılanmışdır. 

Yazıçının səhnə əsərlərini yaratdığı dövrü şərti olaraq iki dövrə ayıra 
bilərik. Birinci dövr 1935 - 1949-cu illəri əhatə edir. Bu dövrdə yazılmış 
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əsərlərdə müəllif cəmiyyət problemlərini, bu cəmiyyətdə yer alan insanların 
iztirablarını, onların həyatda qarşılaşdıqları problemlər qarşısında tutduqları 
müxtəlif mövqeləri qələmə almaqdadır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
yazıçı mövzu ilə yanaşı formaca da səhnədə oynanıla biləcək səviyyədə 
əsərlər yaratmaq üçün çox səy göstərmişdir. Məhz bu səbəbdən də bu dövrdə 
yazılan əsərlərin əksəriyyəti səhnəyə qoyulmuşdur. 

N.Fazil əsərlərinin çoxunda məna və maddiyyat mübarizəsindən bəhs 
edir. Məsələn, onun “Toxum” pyesində daim mübarizə aparan bu iki ünsür 
millət miqyasında üzə çıxmaqdadır. Burada iman və inkar iki ziddiyyətdir ki, 
bu iki cəbhənin bir tərəfində öz vətənini, qürurunu, namusunu qoruyanlar, 
digərində isə tamah və hərisliyə düşkün insanlar durmaqdadır. Əsərin 
qəhrəmanın timsalında hər hansı bir millətin amansız düşmənə qarşı zəfəri 
təsvir edilmişdir. Yazıçının fikrincə əsas olan insanın daxilində olan mənəvi 
qüvvədir. Məhz bu qüvvə onu bütün sədləri yıxmağa qadir edir. 

Məna axtarışı yazıçının “Bir adam yaratmaq” və “Künyə” əsərlərində 
də davam edir. Birinci əsərdəki qəhrəman Xosrov bütün maddi mənfəətləri 
inkar edənlərin nümunəsidir. Sənətkar fəlsəfi düşüncələrə dalır, baş verən 
hadisələri dərindən təhlil edir və onların baş verməsi qarşısında insanın 
acizliyini hiss edir. Onun fikrincə əsl qüdrət yüksəklərə, tək varlığa - Allaha 
çatmaqdır. Bu fikirlər Nəcib Fazilin poeziyasında da öz əksini tapır. 

“Para” əsərində insanların yanılaraq həyatlarında bağlandıqları pula 
hərislik probleminə nəzər salır. İnsanlar yanlış olaraq pulun əqlin ən böyük 
icadı olmasını düşünürlər. Pula, mala, mülkə olan hərislik insanı əsas 
dəyərlərdən mənəviyatdan uzaqlaşdırır, onu öz maddi ehtiyaclarının əsiri 
halına salır. 

Yazıçının “Bir adam yaratmaq” əsəri ictimai mövzuda yazılmışdır. Bu 
əsərdə yazıçının idealları əks olunmuşdur. Bir çox tədqiqatçılar bu əsəri 
yazıçının ən gözəl əsəri adlandırmışlar. Demək olar ki, bu əsərdə toxunulan 
mövzu və problemlər digər əsərlərdə də işlənmişdir. Sanki əsərin qəhrəmanı 
Xosrov “Toxum”-dakı Fərhad Bəydir. Lakin, buradakı Fərhad daxili 
sıxıntılarından qurtulmuş və xalqını xilas etmək üçün savaşa başlamışdır. 

N.Fazilin 1962-ci ildə çapdan çıxan şerlər kitabı “Çilə” adını daşıyır. 
Bu çilə şairin çəkdiyi çilədir ki, onun yaratdığı pyes qəhrəmanları da bu 
çiləni çəkməkdədirlər. Çilənin sonunda isə insan ruhu yetişkinlik çağına girir. 
N.Fazilin hər bir əsərində əsas bu fikir vardır. İnsan ruhu çəkdiyi əzabların 
sonunda müdrikləşir. Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz əsərlərdə də, ”Rəis Bəy” 
əsərində də əsər qəhrəmanları çilə çəksələr də sonunda Allaha qovuşaraq 
qurtuluşlarını tapmış olurlar. 

N.Fazilin bu dövrdə yazdığı “Səbir daşı” əsəri türk nağıllarının 
motivlərini daşıyır. Bu əsərdə fatalist dünyagörüşü üstünlük təşkil edir. Səbr 
edərək insan bütün dərdlərindən qurtulur. Burada İslam dinindən gələn səbr 
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edənlərin muradlarına çatacaqları fikri hakimdir. Əsərdə gənc bir qızın öz 
arzusuna çatması uğrunda səbr edərək bütün çətinliklərə qalib gəlməsi təsvir 
edilir. Əsər yazıldığı dövrdə çox müsbət qarşılanmış və müsabiqədə birinci 
yerə layiq görülmüşdür. 

İkinci dövr 1960-cı ildən başlayır. Bu dövrdə mühüm siyasi proseslər 
baş verir ki, bütün bunlar yazıçının yaradıcılığından yan keçmir. 1964-cü 
ildən başlayaraq N.Fazilin “Rəis Bəy”, ”Ahşab Konak”, ”Siyah Pelerinli 
Adam” adlı əsərləri işıq üzü görür. 1964-1978-ci illər arasında yazmış 
olduğu əsərləri sosial, fəlsəfi, tarixi və dini-təsəvvüfi məzmunlarına görə 
təhlil edə bilərik. 

“Rəis Bəy”-dəki qəhrəmanın işi cəza hökmü çıxarmaqdan ibarətdir. O 
müttəhimə mərhəmət hissi bəsləməməlidir. Bu səbəbdən o, ağıl və məntiqlə 
iş görməkdədir. O, mənəvi böhran keçirən insanların nələrə qadir ola 
biləcəklərini sadəcə ağlıyla ölçür, heç bir hisslərin üzə çıxmasına yol vermir. 
Lakin, bir zaman gəlir ki, o, Allahın ən vacib xüsusiyyəti olan bağışlamanın 
nə dərəcədə vacib bir amil olduğunu dərk edir. O, başa düşür ki, insanda bu 
hissləri yox etməkdənsə onlara yardım əli uzatmaq lazımdır. 

“Siyah Pelerinli Adam” adlı pyesdə şeytan və ya nəfs ilə insanın 
mübarizəsi təsvir olunur. İnsan bunlarla mübarizə edərkən öz-özü ilə 
vuruşmuş olur. Çünki bu xüsusiyyətlər insanın özündə mövcuddur. İnsan bu 
mübarizədən yalnız Allaha bağlanmaqla qalib çıxa bilər. Bu fikir N.Fazilin 
bir çox əsərində hakimdir. 

Lakin sözsüz ki, Nəcib Fazilin yaradıcılığının ən maraqlı tərəfi onun 
zəngin poeziyasıdır. 17 yaşından başlayaraq şeir yazan Nəcib Fazil ilk 
mənzumələrini 1925-ci ildə “Hörümcək toru” kitabında toplayır. Xalq 
ədəbiyyatının ab-havasını daşıyan, avropa poeziyasından türk ədəbiyyatına 
gələn ədəbi cərəyanların təsirilə yazılan, mistik, fəlsəfi fikirlərlə dolu olan, 
həqiqəti axtarmaq ümidiylə yaradılan şeirlər o dövr türk poeziyası üçün 
doğrudan da, yeni bir nəfəs kimiydi. İlk kitabında aşıq ədəbiyyatının təsiri 
həm şeirlərin məzmununda, həm də formasında hiss olunur: 

 
Benim de yerim bu il oldu yahu, 
Gençlik bahçesinde sel oldu yahu, 
 
Çünki ta derinden bağrımı yaran 
O başımın tacı el oldu yahu. 
 
Saçların boynumda halkalandı da, 
Beni boğmak için tel oldu yahu. 
 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 36

Misralardan göründüyü kimi qəzəl şəklində yazılan bu şeirdəki 
təşbehlər xalq ədəbiyyatının nümunələrini xatırladır. Cinaslı qafiyələr də 
xalq ədəbiyyatının ruhunu özündə daşımaqdadır 

 
Ümidim yılların seline düştü, 
Saçının en titrek teline düştü, 
Kuru yaprak gibi eline düştü, 
İstersen rüzgara salıver gitsin. 

 
İlləri axan selə bənzətmək, dərdi, ümidi quru yarpaq kimi rüzgara 

atmaq təşbehləri türk aşıq ədəbiyyatına xas olan motivlərdir. 
Nəcib Fazilin ilk şeirlərində xalq və təkkə ədəbiyyatına xas olan forma 

və şəkillərin müasir qərb poeziyasının məzmunuyla birləşdiyini görürük. Bu 
şeirlərdə Faruq Nafiz nəslinin poeziyasına xas olan qürbət, eşq, həsrət, ölüm, 
vətən sevgisi mövzularının rəngarəngliyinə rast gəlirik. Məsələn, “Azgın 
deniz” adlı şeirində Faruq Nafiz şeirinin ab-havası hiss olunur: 

 
               Hangi hissin parmağı dokundu ki derine, 
               Düştü gizli bir alev salkımı içerine 
               Hangi kabus bastı ki seni uykularında 
               Birdenbire cehennem kaynadı sularında? [2.107] 
 
Nəcib Fazilin poeziyasında sadə və axıcı türkcə nəzərə çarpır. Şair 

təmiz türkcəni, heca vəznini ustalıqla əsərlərində istifadə etməyə nail 
olmuşdur. Aşıq ədəbiyyatının, türk folklorunun təsiriylə yanaşı, Nəcib Fazil 
poeziyasında qərb şeirinin təsiri də olduqca böyükdür. Simvolizm 
cərəyanının bir çox xüsusiyyətləri şairin bəzi şeirlərində açıqca 
görülməkdədir. Lakin məsələn, məşhur simvolist Əhməd Haşımdan fərqli 
olaraq, Nəcib Fazil şeirlərində təbiətin deyil, şəhər mühitinin mübhəmli 
atmosferi nəzərimizi cəlb edir. 1928-ci ildən sonra Nəcib Fazil rind tərzi 
poeziyaya meyl göstərməyə başlayır. İnsanın daxili çiləsi, kədərli 
düşüncələri, yalnızlığı bu şeirlərin əsas mövzularını əks etdirir. Nəcib Fazilin 
sevilən şeirlərindən biri olan “Kaldırımlar” məhz şəhər insanının yalnızlıq 
hissindən əzab çəkməsini mistik təsvirlərlə oxucuya çatdırır. Burada təsvir 
olunan şəhərli insan o qədər yalnızdır ki, onu əhatə edən cansız əşyalarda 
özünə bir həmdəm axtarmağa məcburdur 

           
Kaldırımlar, ıstırap çekenlerin annesi 
Kaldırımlar,içimde yaşamış bir insandır. 
Kaldırımlar, duyulur sükun içinde sesi 
Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.  
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1928-ci ildən sonra şairin poeziyasında yeni ruh hakim olur. Şəhər 
həyatı sürən insanın yalnızlığı və qorxuları, onun şəxsi faciəsi demək olar ki, 
bir çox şeirlərin hakim mövzusuna çevrilir. İnsan ruhunun çiləsi, ətrafdakı 
insanlarla anlaşmaqda çəkdiyi əziyyətlər bu dövr şeirlərinin əsas 
mövzularıdır. Bu şeirlərdə şüşəsiz pəncərələr, küçələr, səkilər, bacalar, soyuq 
mehmanxana otaqları sanki canlı bir məxluqlar kimi şairlə söhbət edirlər.  
Bütün yalnızlığıyla şəhərin hər bir daşında özünə həmdəm axtaran  şair 
sonunda rahatlığa qovuşur: 

  Anladım işi, sanat Allah”ı aramakmış 
Buymuş oyun, gerisi yalnız çelik-çomakmış...  
 
Simvolist şair Əhməd Haşım kimi Nəcib Fazil də bir çox şeirlərində 

gecə vaxtından bəhs edir, lakin onun gecə mühiti fəlsəfi düşüncələrlə 
doludur. Belə gecələrdə Nəcib Fazil cinlərlə, liliputlarla rastlaşır, gizli qorxu 
hissiylə üzləşir. Bu qorxu hissi insan ruhunun daimi yalnızlığından yaranan 
bir hissdir. Dini-mistik axtarışlarda şair yolun sonunda Allaha qovuşur və 
məhz bunun nəticəsində rahatlıq tapmağa nail olur. 

Şairin öz fikrincə onun poeziyasını iki ünsür meydana gətirir. Bu 
ünsürlər hiss və fikirdir. Şeirdə əsas ünsür duyğu halına düşən düşüncədir. 
Yəni Nəcib Fazil şeiri bir təbliğat və ya izah etmək vasitəsi kimi görməmiş, 
məna axtarışı yolunda fikirlərini izah etməyə çalışmışdır. Bu fikirdən irəli 
çıxan şairin zəngin poeziyası da başdan-ayağa fəlsəfi fikirlərlə doludur. 
İnsanın mütləq həqiqəti axtarması, şübhələrə qapılması, böyük bir şəhərin 
səkilərində yalnızlığa qapılması Nəcib Fazil şeirinin atmosferini yaratmışdır. 
Onun şeirlərində insan ruhunun iztirabı, çiləsi heç də sosial  problemlərdən 
qaynaqlanmır. Nəcib Fazil poeziyasının insan qəhrəmanı fərdi çiləsini çəkmək-
dədir, özünü axtarmaqdadır. Bu haqda məşhur tədqiqatçı-ədəbiyyatşünas alim 
Tahsin Banguoğlu yazır: “Onun bir çok şiirlerinde görülen ruhi bunalım dıştan 
gelen sosyal sebeblerden değildir, şairin ıstırabı daha çok ferdi ve metafizik 
düşüncelere dayanır; bütün güzel sanatlar gibi şiir de Varlığı çeviren sırların 
ve güzelliklerin yolunda Allah”ı yani mutlak hakikatı arama işidir”.  

Yuxarıda səslənən fikirlər Nəcib Fazilin poeziyadakı kredosunu ifadə 
edir. Məhz bu fikirlərin nəticəsində şair illər sonra yazdığı şeirlərindən 
imtina etməyə başlayır. Çünki onun fikrincə sənət mütləq həqiqəti axtarmaq 
işidir və mütləq həqiqət Allah olduğundan, onunla bağlı olmayan əsərlər 
boşuna yazılan əsərlərdir. Bu haqda şair 1962-ci ildə Çilə kitabına yazdığı ön 
sözdə belə deyir: “Bundan evvelki üç eserim ( O vakitler Allah”a bağlılığım 
belli olmadığı için göklere çıkarıldım) küçük ve kifayetsiz davranışlardı. 
Şimdi eskilerden birçoğunu atmak, onlarla bağımı koparmak isteyerek 
diyorum ki, mal sahibi bensem, bunları istemediğim, tanımadığımve çöplüğe 
attığım bilinsin, ruhuma mal edilemez”. 
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Nəcib Fazilin istər poeziyasında, istərsə də dram əsərlərində “mən” 
fikri üstünlük təşkil edir. İnsan “mən”ini axtarır: 

Ben,usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların 
Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların. 

Bu misralardakı təsvirlərin hamısı yenə də insanı ifadə edir. 
Ümumiyyətlə, şairin bu şeiri sanki onun bütün yaradıcılığı boyunca 
axtarışının bir xəritəsidir. Şair özünü tapmaq naminə uzun və keşməkeşli, 
şübhələrlə, nəfsinə yenilmələrlə, əzablarla dolu olan bir səyahətə çıxır. Bu 
səyahət şairin həyatıdır. Həyatını əsərlərində, poeziyasında təsvir edən şair 
oxucunu ən gizli qorxularıyla tanış edir. 

 
                      Ben, kimsesiz seyyyahı, mechuller caddesinin 
                      Ben, yankısından kaçan çocuk, kendi sesinin 
                      Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı, 
                      Allah”ın körebesi, cinlerin padişahı.  
 
Şair Sezai Karakoçun fikrincə, Necib Fazilin bu şeirində təsvir edilən 

mühit qərbliləşərək yadlaşmaya doğru üz tutmuş İstanbuldur. İslam 
mühitindən uzaqlaşaraq qərbin ənənələrini mənimsəyən istanbullu getdikcə 
baş verənlərdən yalnızlıq hissinə qapılır. Sezai Karakoç yazır: “Bu ortam 
İslami üslubu yitirmeye başlayan, Batılılaşarak yabancılaşmaya yüz tutan 
böyük şehir yalnızlığını yaşamaya başlayan İstanbuldur. Çocukluğu böyle 
bir ortamda, özellikle İstanbul da geçen sanatçılarımızın bir kısmı maddi 
sıkıntılar içinde diyalektiğe sarılmış, bir kısmı da manevi aleme sığınarak 
Allah a giden yolda i lerlemeye çalışmıştır. Şiirdeki “meçhuller caddesi” 
.airin kendini hep yalnız hissederek yürüdüğü sanat ve ilahiyat caddesidir”.[  
2. 167] 

Nəcib Fazil bir çox şeirində insanın “mən”indən bəhs edir. Bu “mən” 
şairin özü deyil, bütün insanlardır.  

Nəcib Fazil poeziyasının forma və üslub xüsusiyyətlərindən bəhs 
edərkən qeyd etməliyik ki, şeirin hər bir formada gözəl ola biləcəyinə inanan 
şair, daha çox heca vəznində yazmağa üstünlük vermişdir. Şairin bu vəzndə 
yaratdığı əsərlər dil baxımından sadə, danışıq türkcəsindədir. Şair əsərlərdə 
işlədilən dil haqqında deyir: “Yazı dilinden maksat sanatkarın kullanacağı dil 
ise bu dil halkın konuştuğu dil olmalıdır.Sanata mahsus halkın konuştuğu 
dilden ayrı bir dil tasavvur edemem, fakat halkın konuştuğu dille konuşmak 
mutlaka halkın anlaması lazımgelen bir şeyi söylemeğe mecbur olmak 
değildir.” [ 2. 46] 

Yuxarıda deyilənlər şairin illərlə davam edən “sənət sənət üçünmüdür” 
və ya “sənət cəmiyyət üçünmüdür” suallarına olan cavablarından biridir. Bu 
mövzuda fikirlərini izah etməyə çalışan Nəcib Fazil əlavə edir: “Benim için 
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edebiyatın gayesi her şeydir, fakat bir şey değildir. 19. Asrın malum olan 
klasik sanat sanat içindir nazariyesine tam manasıyla taraftar olmaksızın 
diyebilirim ki sanat cemiyet için değildir. Sanat ayrı bir dünydır ve o dünya 
kendisi içindir. Sanat nazarında ayrı ve mücerret ve kendi kanunlarına tabi 
bir alemdir”. [2.46] 

Şairin fikirlərindən belə çıxır ki, o, sənəti sənətdən anlayanlar üçün və 
sadə bir dildə yaratmağın tərəfdarı olmuşdur. Məhz bu səbəbdən onun 
şeirlərinin dili sadədir, lakin bu sadəlik qəliz bir fəlsəfi düşüncəni izah 
etməyə doğru yönəlmişdir. Şairin yaradıcılığında yer alan mövzular sonralar 
sadəcə bir qayəyə - mütləq həqiqəti tapmağa xidmət edəcəkdir. Bu yolda 
irəliləyərkən isə şair bir-birindən gözəl, lakin təəssüflər olsun ki, sonralar 
bəyənməyəcəyi misralara imza atmış olur. İlk şeirlərində otel otaqlarından, 
ölülərdən, cənazələrdən, yarı qaranlıq otaqların çılpaq divarlarındakı 
mıxların kölgəsindən, gözləri çıxarılmış korlar kimi küçələrə nəzərlərini 
zilləyən evlərdən bəhs edən Nəcib Fazil bu tərz şeirlərində məhz axtarış 
içindədir. Onun duyğuları, keçirdiyi hisslər bəzən həzin olmaqla bərabər 
qorxu hissləriylə də doludur: 

                  Kalbim bir güldür ki gündüzler ölgün 
                  Onu açın, onu açın geceler! 
                  Beni yadedermiş gibi bütün gün 
                  Ötün kulağımda çın çın ... Geceler. 
 
                 Geceler, çekmeyin benimçin hüzün 
                 Gelin siz, ruhumu tenimden yüzün, 
                 Bırakın naşımı yerde gündüzün, 
                 Gölgemi alın da kaçın geceler. [ 2. 51] 
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        A.Xandan 

Features of the poetry of Nejip Fazil Kisakurek 
 

Summary 
     
This article is about  a poetry of turkish poet Nejip Fazıl.  Kısakürek is 

best known for the poems that he wrote during the first years of the 
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Republic; rendered in syllabic meter, these are aesthetically minded, 
profoundly metaphysical and psychological pieces. This type of poetry 
especially because of the emphasis placed on the aesthetic aspect represented 
his quest for a common and pure poetic language an entthusiasm that he 
shared with some of his contemporaries. In addition, he is unique among his 
contemporaries because of his pathetic and tragic characters, who manifested 
themselves through mystical and metaphysical tendencies, unfounded fears, 
and delirium. Through this innovative approach, Nejip Fazıl had a lasting 
impact on many poets that followed him.  Nejip Fazil led an extremey 
productive life and wrote many poems, plays, articles and essays. His plays 
often forced thlimits of the mind and took up themes such as the relationship 
between destiny and will, between mind an feeling and the conflict of the 
tangible versus the abstract. In 1980 in an official ceremony The Turkish 
Foundation for Literature granted him the Sultani Shuara (Mastermind) title.  

 
А.Хандан 

           Особенности поэзии Неджип Фазыл Кысакюрека 
 
                                                    Резюме 
 
Известный турецкий поэт, драматург,литературовед Неджип 

Фазыл стал наиболее известным в литературных кругах после выхода в 
свет сборника стихов под названием «Паутина», «Мостовые». Он стал 
одним из ведущих поэтов символистов. В первый период творчества 
поэзия Неджип Фазыла была наполнена мистическими, тайными 
темами. Город и одиночество человека в городе являлась одной из 
основных тем поэта. Он также написал немало статей посвященных 
теории литературы и в частности поэзии. Свое поэтическое кредо 
изложил в Поэтике, приложенной к сборнику стихов «Испытание». Он 
также автор многих пьес таких как «Зерно» и «Человек» родился. 
Также Неджип Фазыл автор многих литературоведческих 
исследований. В последние годы творчества поэт увлекся изучением 
Ислама и его произведения обрели совершенно иной смысл и цель. В 
стихах основными темами стали преобладать философия, религия, а 
также течение суфизм. Также тема Родины, героизма одна из основных 
тем его творчества. 

        
Rəyçi:             Şüküfə Qədimova 
             Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent  
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THE NON-FINITE FORM OF THE VERB – THE GERUND 

 
Açar sözlər: cerund,isim kimi, feil kimi,cerund tərkibi,funksiya 
Key words: gerund, nominal, verbal, gerundial construction,function 
Ключевые слова: герундий, номинальная, вербальная, конструкция с 
герундием, функция 
 

The verb has finite and non-finite forms,the latter being also called 
verbals.The verbals, unlike the finite forms of the verb, do not express 
person, number or mood.Therefore, they cannot be used as the predicate of a 
sentence.Like the finite forms of the verb the verbals have tense and voice 
distinctions, but their tense distinctions differ greately from those of the 
finite verb.There are three verbals in English: the participle,the gerund and 
the infinitive.The characteristic traits of the verbals are as follows: They 
have double  nature, nominal and verbal.The participle combines the 
characteristics of a verb with those of an adjective; the gerund and the 
infinitive combine the characteristics of a verb with those of a noun. 

 The tense distinctions of the verbals are not absolute (like those of the 
finite verb), but relative the form of a verbal does not show whether the 
action it  denotes refers to the present, past or future; it shows, only whether 
the action expressed by the verbal is simultaneous with the action expressed 
by the finite verb or prior to it. 

All the verbals can form predicative constructions, i.e. constructions 
consisting of two elements, a nominal(noun, or pronoun) and a verbal 
(participle,gerund or infinitive); the verbal element stands in predicate 
relation to the nominal element, i.e. in a relation similar to that between the 
subject and the predicate of the sentence.In most cases predicative 
construction form syntactic units, serving as one part of the sentence. 

The Gerund developed from the verbal noun, which in course of time 
became verbalized preserving at the same time its nominal character.The 
Gerund is formed by adding the suffix-ing to the stem of the verb, and 
coincides in form with Participle I. As a result of its orign and development 
the gerund has nominal and verbal properties.The Gerund has the following 
nominal properties. As a noun, the gerund is used as (a) the subject,(b)the 
object,(c)the attribute,(d)the adverbial modifier. In the last two functions it is 
always preceded by a preposition. 
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Examples: 
(a) Crossing the river was a hard task. 
(b) She likes sitting in the sun. 
(c) My grandmother was in the habit of smoking a pipe after dinner. 
(d) On reaching the house, I heard a cry of a woman. 
II. The Gerund has the following verbal properties. 
1.It has tense distinctions-Indefinite and Perfect, such as: 
Indefinite: taking, being taken 
Perfect: having taken, having been taken 
The tense of the Gerund, like the Infinitive and the Participle, is not 

absolute, but relative. As a result of this: 
1) The Indefinite gerund expresses an action simultaneous with 

that of the finite form of the verb in the sentence. 
He stood a moment without saying a word. 
It was a pleasant summer day and she enjoyed sitting in the sun. 
The Indefinite Gerund may also express the action referring to the 

future, denoted by such verbs as to intend,to insist,to rely,etc. 
2)the perfect gerund indicates that the action of the gerund precedes the 

action expressed by the finite verb. 
They parted without having spoken to each other. 
She denied outright having been there. 
However, a prior action is not always expressed by a perfect gerund; in 

certain cases a prior action may be expressed by an indefinite gerund.This 
occurs after the verbs  to remember,to excuse, to forgive, to thank, and 
after the prepositions on (upon), after and wiithout. 

2. The gerund of transitive verbs has voice dictinctions: 
Active voice : writing, having written. 
Passive voice: being written, having been written. 
3.Like finite verbs, the gerund can be modified by an adverb. 
4.Like finite verbs, the gerund of transitive verb can have a direct 

object. 
 The gerund may be used in various syntactic functions.It can be used 

as a subject, as a predicative,as a direct object,as a prepositional object,as an 
attribute(always with a preposition),as an adverbial modifier(always with a 
preposition). 

Avoiding difficulties is the habit of lasy-bones. 
The only remedy for such a headache as mine is going to bed. 
The bookshelf needs mending. 
He was born with the gift of winning hearts. 
After leaving his umbrella in the hall, she entered the living room.    
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   Like all the verbals the gerund can form predicative constructions, 
i.e. construction in which the verbal element expressed by the gerund is in 
predicate relation to the nominal element expressed by the gerund is in 
predicate relation to the nominal element expressed by a noun or pronoun. 

Example: 
I don’t like your going off without any money. 
  The Infinitive and the Gerund are both verbals, each of them having 

their own distinguishing features.But still they have much in common since 
they both have some nominal and verbal properties.However, in the 
infinitive the verbal nature, whereas in the gerund the nominal nature is 
prominent.The basic difference in their meaning is that the gerund is more 
general, but the infinitive is more concrete, as in the sentences ‘I like playing 
chess’( in general) but:  

‘I don’t like to play chess now, as I am tired’(a concrete occasion). 
    Gerund and participle I both are verbals, they have the same 

morphological form –ing.They both have tense and voice distinctions.-
Therefore, at first sight it seems too difficult to draw a distinction between 
them. But in fact, the Gerund and Participle I are different morphological 
units in contemporary English; they are different in meaning and syntactic 
usage; the gerund has nominal features, Participle I has adjectival and 
adverbial features; the gerund may be used in the function of the subject, the 
object,etc. but Participle I is never used as a subject  an object in the 
sentence.These facts show that the two verbals, i.e. the gerund and participle 
I, are quiet different morphological units. On this ground they are considered 
as different verbals in contemporary English. 

       The gerund and the verbal noun are quite alike in form,both are 
constructed by adding the suffix –ing .Therefore, sometimes it seems 
difficult to draw a distinction between them,having the same morphlogical 
form.But when we go into detail, it becomes quite evident that they, i.e. the 
gerund and the verbal noun, are quite different: the gerund has tense and 
voice distinctions ,the verbal noun has not, the gerund of the transitive verb 
may take a direct object, such as: After finishing work, he left the lab.The 
verbal noun never takes a direct object.The gerund can be modified by an 
adverb, such as I was tired of sitting still, but the verbal noun can take the 
plural suffix-s, but the gerund can’t, the verbal noun may be used with both 
articles(of definiteness and indefiniteness), such as: the coming of spring, a 
clapping oh hands. As a result of these distinctions existing , they are 
considered as different units and treated separately in grammar books of 
contemporary English. 
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S.İsgəndərova 

Felin şəxsiz forması- Cerund 
 

Xülasə 
 

Məqalədə felin şəxsiz forması olan- Cerunddan bəhs olunur.Məqalənin 
əvvəlində felin şəxsiz formalarının xususiyyətləri haqqında umimi məlumat 
verilmişdir.Daha sonra cerundla bağlı konkret məsələlər qeyd edilmişdir.-
Məlum olduğu kimi, müasir Azərbaycan dilində felin cerund adlanan şəxsiz 
forması yoxdur.Bundan başqa  ingilis dilində mövcud olan indiki zaman feli 
sifəti də cerund ilə eyni olaraq felin əsasına –ing suffikisi əlavə edilməklə 
düzəlir.Bu isə o deməkdir ki, ingilis dilində mövcud olan felin bu iki 
müxtəlif forması, yəni indiki zaman feli sifəti və cerund morfoloji 
baxımından bir-birlərindən seçilmirlər.Müasir ingilis dilində feli isim də həm 
morfoloji forma, həm də sintaktik funksiya baxımından demək olar ki, 
cerunddan fərqlənmir.Bəzən bütün sadalanan eyniliklər cerundu müəy-
yənləşdirməyi çətinləşdirir.Lakin bəhs olunan eyniliklərə baxmayaraq, onlar 
bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənirlər.Qeyd olunanlar göstərir ki, mövzu çox  
maraqlı və  öyrənənlər üçün müəyyən qədər mürəkkəbdir. 

 
                 

С.Искендерова                
Герундий – безличная форма глагола 

 
Резюме 

 
Статья повествует о герундий – о безличной форме глагола. В 

начале статьи представлены общие сведения об особенностях безлич-
ной формы глагола. Затем указаны конкретные примеры, связанные с 
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герундий. Как известно, в современном азербайджанском языке отсутс-
твует безличная форма глагола. Кроме всего прочего, причастие 
настоящего времени, которое существует на английском языке, 
слагается добавлением английского суффикса к основе глагола, как это 
наблюдается у герундий. А это означает, что две различные формы 
глагола, существующие на английском языке, то есть причастие настоя-
щего времени и герундий не отличаются друг от друга с морфоло-
гической точки зрения. Глагольное существительное на современном 
английском языке практически  не отличается от герундий не только с 
морфологической точки  зрения, но и с точки  зрения синтаксической 
функции. Иногда перечисленные идентичные ситуации осложняют 
процесс установления герундий. Но, несмотря на вышеуказанные адек-
ватные черты, они  существенно отличаются друг от друга. С учетом 
всех вышеуказанных обстоятельств, настоящая тема является весьма 
интересной и в то же время достаточно  сложной  для  изучающих. 

 
Rəyçi:                 Nailə  Sadıxova 
                 Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor  
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Kino sənətinin səsli dövrü ilə müqayisədə səssiz dövr daha maraqlı 

və cəlbedici idi. Səssiz filmlərin ssenarisində aktyor sözü yoxdur, lakin dərin 
fikir, fəlsəfi düşüncə var. Aktyorun məharətli oyunu, ustalıqla çəkilən və bö-
yük bacarıqla təqdim olunan təsviri görüntülər kifayət qədər öz sözünü deyir. 

Kino sənəti təxminən otuz il səssiz həyat keçdikdən sonra söz və 
mətn hesabına yaranan kinofilmləri qəbul etməyən Ç.Çaplin haqqında kino 
nəzəriyyəçisi Z.Krakauerin yazdığı: “Çaplin  balaca boylu, avara qəhrə-
manını danışan təsəvvür edə bilmədiyindən o, özünün “Böyük şəhərin 
işıqları” və “Yeni zəmanə” filmlərində şərti dialoqu satirik şəkildə oynatdı” 
[1, 146  cümləsi bütöv bir mərhələnin portretini yaradır. Əlaqəsiz fabula 
üzərində bərqərar olan səssiz kinodramaturgiya ilə dilin hesabına ədəbi sujet 
xəttinə yaxınlaşmış səsli kinodramaturgiya arasındakı ziddiyyətli problemləri 
araşdırma predmetinə çevrildi. Nəticədə səsli kinonun yaranması ilə 
kinemotoqrafın fotoqrafik əsasının öz inkişafını bəşəriyyətlə yaşıd olan 
ədəbiyyata doğru yönəltməsi təsdiqləndi. Dil və nəzəriyyə özünün problematik 
qanunları əsasında kinossenarilərin müxtəlif janrlarını formalaşdırmağa başladı.  

Səssiz kinoda obrazlılığın və ekranın ifadə vasitəsinin əsas yükünü 
kompozisiya, rakurs, plan, işıq, rəng prinsiplərindən ibarət təsvir və plastika 
çəksə də, səsli kinossenaridə bu yükü söz, dialoq, səs, musiqi ilə ziddiyyət 
üzərində qurulmuş təsvir təşkil edərək, yeni estetikanı meydana çıxardı. Bu 
estetikaya yaradıcı şəkildə müdaxilə edən görkəmli kino sənətkarı S.M.Ey-
zenşteyn bu ünsürlər arasındakı üzvi əlaqəni: “İfadə vasitələrinin bütün 
imkanlarından tam şəkildə istifadə etmək, həmçinin onları həmahəng 
dinləndirmək gərəkdir ki, heç bir hissəcik belə bu kompozisiya tamlığının 
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arasında itib-batmasın” [2, 581] fikrini şərh etməklə riyazi bölgü sistemini 
önə çəkirdi. 

Səsli kinossenari audiovizual harmoniya istiqamətində intensiv 
inkişaf edərək mükəmməl sujet xəttinə malik ədəbiyyat nümunəsinə çevrildi 
və eyni zamanda gələcək filmin obrazlılığına, sintetik həllinə xidmət etməyə 
başladı. Kino nəzəriyyəçisi İ.V.Vaysfeldin yazdığı: “Nəticədə kino 
sənətindəki səs-təsvir obrazlılığı pauzanın və musiqinin, səsin və sükutun, 
dialoqun və mimik hərəkətin sintezindən ibarət oldu” [3, 227] cümləsi yeni 
istiqaməti dəqiq şərtləndirdi. Audiovizual sintez səssiz kinonun bədii ifadə 
vasitəsi olan qəfil qaranlıq, işıq elementləri hesabına yaranan “sapsens” 
adlandırılan həyəcanlı gözləmənin gərginliyinə səs və xışıltı effektləri əlavə 
edərək ifadəliliyi artırdı. 

Səsli kinonun yarandığı ilk dövrlərdə yeni təsvir estetikası; dramaturji 
model, rejissor həlli, kinoaktyor oyunu və montaj prinsipləri meydana gəldi. 
Yeni dramaturji model səssiz kinonun obrazlı dilindən uzaqlaşaraq dialoqlar 
üzərində quruldu, rejissor həlli kino tamaşaçısı görümünə uyğun olan obyektiv 
kamera prinsipinə tabe oldu və təsvir planlarının sujet xətti üzrə növbələşdi. 
Sujet xəttinin diqtəsilə yeni kinoaktyor plastikası formalaşaraq daxili element-
lərdən; mimikadan, jestdən, him-cimdən və nəhayət mətnarası pauzadan 
istifadə etməyi öyrəndi. Bununla belə sujet xətti və mətn səssiz kinonun 
montaj üsulu əsasında formalaşmış vizuallığı yeni audiovizual strukturda 
mexaniki təqdim etdi.  

Fransız tədqiqatçısı Andre Bazenin: “Mətnin məntiqinə görə dialoq 
zamanı bu və digər həmsöhbətin ekranda görünməsi, çarpaz planların 
növbələşməsinin xarakterik üsulu idi” [4, 90] cümləsi uzun müddət kinoda 
lövbər salan statik iş prinsipini səciyyələndirdi. Bu çarpaz planlarda təqdim 
olunan “danışan başlar” audiovizual təhkiyənin təqdimatına maneəçilik 
törədirdi. Bütün bunlar səsli kino ssenarilərində yeni üslubların  yaranmasına 
kəskin ehtiyac yaratdı və sonrakı illərdə ssenari forma və məzmunca 
təkmilləşərək dilin xarakterinə çevrildi. Audiovizual cəhətdən təmilləşmiş 
müasir ssenari haqqında ssenariçi – pedaqoq E.İ.Qabriloviçin: “Bədii nəsr 
kimi qələmə alınan müasir ssenari təsvirin görümlülüyü, dialoqların 
tutumluluğu kimi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olaraq roman və povest 
kimi oxunaqlıdır” [5, 9] fikri nəsrin müsbət təsirini önə çəkdi. Səsli ssenaridə 
hadisələr əks qüvvələrin toqquşmasının, qəhrəmanların niyyət və məram-
larının, fəaliyyət istiqamətlərinin ziddiyyəti audiovizuallıq hesabına oxunaqlı 
dramaturji strukturu formalaşdırır. Əslində, hərəkət edən kadrların zəncirvarı 
birləşməsinin dramaturji modeli olan ssenarinin təhkiyəsi rejissor müdaxilə-
sindən sonra qismən pozularaq, oxunaqlığını itirir və bədii ekran həllinin 
dəqiq modeli olan rejissor ssenarisinə çevrilir.  
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Müasir rejisor ssenarisində kadrların şərti təsvir masştabında iri plan 
qəhrəmanın keçirdiyi hiss və həyəcanların təqdimatında əsas rol oynamaqla 
yanaşı, dramaturji detalların diqqət mərkəzinə gətirərək onları fəallaşdırır. 
Orta plan insanı hadisələrin cərəyan etdiyi mühit daxilində təqdim etməklə 
onun plastikasını və hərəkətini göstərə bilir. Ümumi plan isə naturada və 
yaxud interyerdəki geniş fəaliyyət məkanını göstərir, kütləvi səhnələri əks 
etdirərək hadisələrin cərəyan etdiyi mühit barədə geniş təsəvvür yaradır. 
Rejissor ssenarisində bu təsvir şərtiliyi audiovizuallıq hesabına səssiz 
kinonun obrazlı həllini daha da dərinləşdirməyə imkan yaranır. Kinonun 
istehsal prosesinin ilkin mərhələsi olan rejissor ssenarisinin yazılışı dövründə 
modelləşmə və eksperiment aparmağa imkan yarandı. Kağız üzərində film 
hesab oluna biləcək ssenari, kinolent kimi kinonun öz dəyərini bütünlüklə 
hazır mala keçirən dövriyyə vəsaiti hesab olundu. 

Səsli filmdə ekrandakı fəaliyyət sujet xəttinə tabe oldu və ekran 
həmin sujeti, səbəb və nəticə əlaqəli ekran hekayətini hərəkətli təsvirlə 
tamaşaçıya çatdırmağa başladı. Kinossenarinin ədəbi söz materialı, dil 
elementləri oxucu ilə yanaşı, ekrana, tamaşaçıya üz tutdu və obrazlı 
mahiyyətə tərəf yönəldi. Ədəbi sujetin istiqaməti, mühit və xarakterlər 
kinossenaridəki emosionallıqdan ekran dilinin tələb etdiyi rasionallığa üz 
tutmağa məcbur oldu. Əgər səssiz kinoda ssenarist ibtidai formada mən-
zərəni, mühiti, detalı, kinoaktyor hərəkətini, kadrarası yazıları, titrləri işləyir-
disə, səsli kinoda ssenarist audiovizual harmoniyalı dil-üslub xarakterini 
yaratmalı idi. Bu cür dil-üslub xarakteri səssiz kinonun eskizi, iş planı olan, 
ssenaridən fərqli olaraq, gələcək filmin kağız üzərində modelləşməsinə imkan 
verən oxunaqlı dil-üslub nümunəsi yaratmalı idi.  

Fransız ədəbiyyatşünası Andre Berj belə şərh edir: “Kino sadəcə 
duyğular oyatmaqla kifayətlənmir. O, hissləri, fikirləri, şərti qənaətləri ifadə 
edərək bizim daxili fəaliyyətimizin tamamlanmış şəklini yarada bilir. Bu 
baxımdan kinonun imkanı daha zəngindir” [6, 251] fikri kinodramaturgiyanın 
ədəbiyyatın digər sahələri qarşısında hələ ki, uduzmasını təsdiqlədi. Odur ki, 
məhz bu səbəbdən ssenariləşdirilmə prosesini keçmiş kinossenari ilkin ədəbi 
mənbə ilə müqayisədə oxunaqlığını qismən də olsa itirir. Lakin əvəzində yeni 
bədii dəyərlər qazanaraq həmin ədəbiyyat nümunəsinin geniş kütlələrə 
çatdırılmasında əvəzsiz rol oynayır. 

Səssiz kinoda insan fəaliyyətinin zahiri əlamətləri nəzərə alınırdısa, səsli 
kinonun  dil və üslubu insanın dərin psixoloji aləminə nüfuz etməyə imkan 
verdi. Səssiz kinoda hadisələr keçmiş zamanda: baxdı, keçdi, getdi, oynadı 
kimi təsvir olunurdusa, səsli kino dramaturgiyasında indiki zaman əsas götü-
rülür və sanki ekran hadisələrindən reportaj verilərək tamaşaçını iştirakçıya 
çevirir. Səsli kinonun yarandığı ilk illərdə kinossenarinin yaranma prosesi 
ağrılı keçirdi. Uzun illər ərzində səsdən, sözdən, müəllifin, diktorun səsi, 
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yaxud daxili monoloq kimi istifadə edilirdi, dialoqlar sxematik şəkildə təq-
dim olunurdu. Sonrakı dövrdə isə, dialoqlar ifrat dərəcədə fəallaşaraq 
ssenariləri pyesə çevirdi. 

Kinoekranda plastikanı sıxışdıran söz canlı obrazların daşıyıcısı olan 
aktyorları tipajlıqdan çıxararaq onların aktyor olduqlarını – oynadıqlarını hər 
an tamaşaçıya xatırlatdı. Beləliklə, səssiz kinonun əsasında duran plastika və 
montajın yaratdığı fotoqrafik poeziya, ədəbiyyatdan gələn və artıq radioda 
möhkəmlənən ədəbi prozaya çevrildi və eyni zamanda kino, texnika ilə 
təchiz olunmuş teatra bənzədi. Ekranda özünə möhkəm yer tutmuş kinoaktyor, 
teatr sistemindəki daxili monoloq prinsipinə əsaslandı və bu prinsipi inkişaf 
etdirən ekran dramatrgiyası meydana çıxdı. Daxili monoloq üzərində qurulan 
dramaturgiya kinemotoqrafı tamaşaçılıqdan çıxararaq radio-hekayətə doğru 
yönəltdi, təsvir hərəkətdən uzaqlaşaraq hekayətin, nəqlin illüstrasiyasına çev-
rildi. Bununla belə daxili monoloq prinsipi üzərində qurulan dramaturgiya 
assossasiv təxəyyülü canlandıran təsvirin yaranmasına təkan verdi. Ekranda yu-
xu, gözə görünmə, sayıqlama, elmi yaradıcı fantaziya kimi subyektiv traktovkalı 
zaman – məkan şərtiliyi  özünə yer tutaraq qismən də olsa dramaturji funksiya 
daşımağa başladı. Ekrandakı hadisələrin baş verdiyi məkanın təsviri strelizə 
olundu. Kamera qarşısında baş verən hadisələrin horizontunu qapayan süni 
dekorativ fon və kamera qarşısına əlavə olunaraq yalançı “gizli kamera” 
prinsipi yaradan detallar canlı və cansız rekvizitlər get-gedə aradan çıxaraq 
kinoaktyor oyununun yaratdığı hadisənin özünü tamaşaçının diqqət mər-
kəzinə gətirdi. Sözün yaratdığı dramaturgiya filmə klassik sadəlik gətirdi. 
İ.Xeyfitsin yazdığı: “Səssiz qəhrəman öz fikir və hərəkətlərini müxtəlif 
assossasiv detalların və montaj qalmaqalının köməyilə ifadə edirdi. O, “Mən 
demək istəyirəm” deyə bilmədiyindən susaraq boşqabda buğlanan şorbaya 
baxırdı, onun ac-yalavac gözləri, yalmanan dil-dodağı, boşqabdakı şorba ilə 
ahəngləşərək ayrı-ayrılıqda növbələşərək beş-on montaj kadrından ibarət 
olan bütün frazada tamaşaçıda uyğun emosiya yaratmalı idilər. Bu emosiya 
üçün montaj kadrları çatmadıqda cəsarətlə, qapıda dayanan ac it və yaxud 
qonşu masada iştahla xörəyə girişən adam kimi əlavələr olunurdu” [7, 31] 
qənaəti keçmişin səssizliyinin gələcəyə ünvanlanan səslilik qarşısında 
uduzduğunu səciyyələndirdi. 

Səssiz kinossenaridə obrazlılıq və montaj prinsipi həlledici rol oynasa 
da, səsli kinossenari artıq mükəmməl ədəbiyyat nümunəsi kimi oxunaqlığı 
ilə seçildi. Bu kinossenari audiovizual ünsiyyətin, dil-üslub problemlərinin 
tələblərinə cavab verdiyindən yeni yaradıcı model ön plana çıxdı. Tamaşaçı 
gözü – obyektiv kamera ilə görünən təsvir bu modelin əsasını təşkil etdi. 
Səsli kinossenari real gerçəkliyi tam əks etdirdiyindən burada nağılvarı mifik 
obrazlar get-gedə kütlənin içərisindən çıxan adi adamlara bənzəməyə 
başladılar. İndi səssizlikdən qurtulmuş ekran qəhrəmanlarının həyatdakı kimi 
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bir-birilə danışıb söhbət etməsi nəticəsində real problemlərin bədii həllinə 
şərait yarandı. Lakin ədəbiyyatın digər sahələri kimi kinossenarilər də təbliğat 
funksiyası daşımağa məhkum oldu. Beləliklə, qarşısında siyasi vəzifələr qoyul-
muş səsli kinodramaturgiyada “qəhrəmansızlıq” dövrü başladı. Mövcud siya-
sətin diqtəsinə tabe olan kinossenarilərdə “bizimkilər”dən və “özgələr”dən, yəni 
ki, düşmənlərdən ibarət cəbhələşmə bərqərar oldu. Və onlar arasındakı ziddiy-
yətlər hər dəfə “bizimkilər”in xeyrinə həll olundu. Kinossenarilərdə “bizim-
kilər” gözəl, ağıllı, tədbirli, “özgələr” isə eybəcər, kütbeyin və maymaq təsvir 
olunurdular. Odur ki, ədəbi qanunlara deyil, siyasi diqtəyə tabe olan dramaturji 
strukturda “özgələr” həmişə məhvə məhkum idilər. Təbliğat funksiyası daşıyan 
bu kinossenarilər dramaturji qanunlara tabe olmadıqlarından “müsbət”lərin, 
“bizimki”lərin mənəvi dəyərləri və ideya saflıqları sübuta yetirilə bilmirdi. 
Odur ki, yeni ideologiyaya canla-başla xidmət edənlərlə onlara maneçilik 
törədən mənfi qəhrəmanlar arasında mövcud olan ziddiyyət əsas dramaturji 
hadisəyə xidmət etmirdi. Sadəcə müsbət qəhrəmanlar ütülü, ölçülüb-biçilmiş 
söhbətlər aparır, mənfilər isə ağzına gələni danışaraq gülüş hədəfinə 
çevrilirdilər. Personajlar yeni ideologiyaya münasibətlərinə görə çeşidləndik-
lərindən daxili məntiqdən uzaq, rəmzi obrazlara çevrilərək insani dəyərlər-
dən uzaqlaşırdılar. Bu isə şəxsiyyətə pərəstiş dövrü olan 30-50-ci illərin səsli 
kinossenari qəhrəmanları üçün xarakterik idi. Real həyat hadisələrini əks 
etdirməyən sovet ədəbiyyatında “konfliktsizlik nəzəriyyəsi” formalaşdı və 
digər ədəbiyyat nümunələri kimi ssenarilər də gərgin və ziddiyyətli həyat 
hadisələrindən yan keçdi. Nəhayət, dövlət miqyasında dramaturgiyaya 
münasibətin dəyişilməsinin zəruriliyi “Pravda” qəzetindəki “Dramaturgiya-
dakı geriliyi aradan qaldırmaq” məqaləsindəki: “Dramaturgiya həyat ziddiy-
yətlərini göstərməlidir. Ziddiyyətsiz dramaturgiya yoxdur” [8, 4] sözlərindən 
hiss olunur. 

H.Seyidbəylinin “Kənd həkimi” povesti əsasında yazdığı “Qızmar 
günəş altında” ssenarisi (1957) istehsalat mövzusunu əks etdirsə də, 
ziddiyyətin təqdimatı baxımından dramaturji qanunlara cavab verir. Povestdə 
malyariya ilə mübarizə üçün şəhərdən kəndə gəlmiş həkimin qabaqcıl 
koxozçu qızla ilk dialoqunu nəzərdən keçirək: 

“- Mən, yoldaş Stalinin sözü ilə buraya gəlmişəm.  
Qız birdən dayandı. 
- Necə? O özü sizi bura göndərib? 
- Yox, Stalin yoldaş deyib ki, biz buranı ölkəmizin ikinci subtropik 

bazasına çevirək” [9, 13].  
“Ziddiyyətsizlik nəzəriyyəsi”ni nümayiş etdirən povest dövrünün 

sənət qanunlarını əks etdirməklə yanaşı, avtoretar rejimin mifləşdirmə 
siyasətini əyani şəkildə göstərir. Ssenaridə isə mühafizəkarlıqla təqdim 
olunmuş ziddiyyət obrazlar arasında deyil, obrazlarla təbiət arasında baş 
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verir. Əsas dramaturji hadisənin ziddiyyəti çay plantasiyaları salmış kolxoz-
çuların su anbarının tikintisilə məşğul olduqları vaxtda çayın suyunun 
quruması ilə bağlıdır. Eldarın çayın quruma səbəbini öyrənmək üçün sıldırım 
dağlara tərəf üz qoyması ilə əsas qəhrəman təqdim olunur. Onun sevgilisi 
Nərminə ilə dialoqundan əvvəl çoban, indi ferma müdiri olan Eldarın kolxoz 
sədri olacağı aydınlaşır. Bununla da antiqəhrəmanla – indiki kolxoz sədri ilə 
gələcək ziddiyyətə söz vasitəsilə işarə vurulur. Eldarın iş qayğılarına görə 
sevgilisini unuda biləcəyinin ehtimalı ictimai qəhrəmanı təqdim edir. Səsli 
kinonun dil-üslub fonunda musiqi imkanları da mexaniki şəkildə inkişaf 
etdirildiyindən qəhrəmanın sevgilisinə qovuşduğu mahnını oxuması, mahnının 
təqdimatı ilə kənd mənzərələrinin bir-birini əvəz etməsi ziddiyyətin dramaturji 
inkişafını ləngidir. Yalnız Nərminənin dağlara qalxmağın qorxulu olduğu 
barədə xəbərdarlığı ilə ekspozisiya gələcək ziddiyyətlə və hadisələrin düyünü ilə 
bağlanır. Doğurdan da, bir azdan düyün üçün lazım olan gözlənilməz hadisə - 
daş uçqunu baş verir və qəhrəman xəsarət alaraq, nəticədə lal olur və beləliklə 
hadisələr düyünə düşür. Səsli kinodrmaturgiyanın strukturu və üslubunda 
təqdim olunan lal obraz hadisələrin gedişində fəal iştirak edir. Bununla da, 
səsli kinodramaturgiya sanki səssiz dövrün xiffətini çəkir.  

Eldarın sağalması ilə Bakıdan gələn həkim – Aydının məşğul olması 
və müalicənin kolxoz sədrinin, onun qayını feldşer Mürsəlin ürəyincə 
olmaması ziddiyyətin xarakterini müəyyən edə bilmir. Aydının partkom 
Xəlilin və komsomol Gülpərinin köməyilə həb paylayaraq malyariya ilə 
mübarizə aparmağa başlaması əsərdə bədii həllini tapmır. Aydın "sovet 
həkimi adına ləkə gətirən" feldşer Mürsələ yerini göstərsə də, Eldarı danışmağa 
təhrik etdiyi epizodlar plastik cəhətdən ifadəsizdir. Həblərdən imtina edərək 
malyariyanın dərmanının araq olduğunu söyləyən Cəlal antiqəhrəmana çevrilir. 
Eldarın dili açılarsa, onun kolxoz sədri seçiləcəyindən ehtiyat edən sədrdən, 
onun əlaltısı Piri oğlundan və feldşer Mürsəldən başqa hamı Eldarın dilinin 
açılmasını gözləyir və ekranda səssiz kino elementi olan titr vasitəsilə "günlər 
keçdi" yazılmaqla dramaturji zaman prinsipi mexaniki təqdim olunur. Əsas 
dramaturji hadisənin gedişində Aydının xəstənin dilini açmaq üçün gözlənilməz 
hadisə yaratmaq qərarı dramaturji ziddiyyəti kəskinləşdirir. Onun Nərminəyə 
Eldarı sevmədiyini deməyi məsləhət görməsi və onları pusan Cəlalın bu 
məsələni iclas səviyyəsinə qaldıraraq həkimi biabır etməsi ziddiyyətləri 
toqquşduraraq hadisələri zirvəyəy çatdırır, Aydının malyariya xəstəliyinə 
tutulmuş Cəlalı ölümdən xilas etməklə onu özünün müttəfiqinə çevirir. 

Eldarın həkimə kağız yazaraq çıxıb getməsini tələb etməsi, feldşer 
Mürsəlin isə onu Moskvaya şikayət yazaçağı ilə hədələməsi fabulalı ha-
disələri soyumağa qoymur. Eldarın dağlara qalxaraq uçqun nəticəsində isti-
qamətini dəyişmiş çayı tapması ilə hadisələrin düyünü açılır və dram-
aturgiyanın ictimai motivi həll olunur. Lakin qəhrəmanın lallığı və Nərminə 
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ilə sevgi münasibəti həll olunmadığından hadisələrin düyününün açılışı pro-
sesi davam edir. Sağalmış və tərbiyələnmiş Cəlalın böyük qayaları partlat-
maqla çayı əvvəlki yerinə qaytarmaq qərarı, Aydının məsləhəti ilə partlayış 
anında Nərminənin qayalar üzərində görünməsi və bu anda özünü itirən 
Eldarın "Nərminə..!" – deyə hayqırması hesabına bütün ziddiyyətlər həll 
olunur. Qəhrəman sağalaraq sevgilisinə qovuşur və bir azdan əsl partlayış 
nəticəsində çay öz məhvərinə qayıdır.  

Komsomol Gülpəriyə vurulmuş həkim Aydının şəhərə qayıtmaq 
fikrindən vaz keçməsi və diktorun "Sənə xoşbəxtlik arzulayırıq, Aydın!" 
sözləri ssenarini tamamlayır. Səssiz və səsli kinodramaturgiyanın imkanlarını 
paralel nümayiş etdirən "Qızmar günəş altında" ssenarisi özünün fabula həllinə 
görə milli kino tariximizdə dönüş mərhələsindən xəbər verir. İnsanla təbiət 
arasındakı ziddiyyət üzərində qurulan "Qızmar günəş altında" ssenarisində ilk 
dəfə peyzaj, təbiət hadisəsini əks etdirərək qarşıduran ziddiyyətlərin birini təmsil 
etmişdir.Ancaq təəssüf ki, əsas dramaturji hadisəni yaradan bu ziddiyyətdə 
susuzluq problemi dramaturji əksini tapmamış, ikinci dərəcəli hadisə ön plana 
keçmişdir.  

Sonrakı dövrlərdə söz və mətn hesabına ssenarilərdə süjet kompozi-
siyasından doğaraq, dramaturji vəziyyətin təsirindən dəyişən psixoloji cəhətdən 
təkrarsız, fərdi xüsusiyyətlərə malik personajların xarakterlərə çevrilməsinə 
cəhd yarandı. Xarakter dramaturji hadisələrin təzyiqi altında yaranan və 
müəyyən olunan etik mənsubiyyət kimi ssenarinin dramaturji strukturunun 
tərkib hissəsinə çevrildi. Kult halında, əməldən, fəaliyyətdən kənar xarakter 
təqdimatı səsli kinodramaturgiyanın strukturunda əhəmiyyətini itirdi. Söz və 
mətn isə xarakterlərin cilalanması prosesində mühüm rol oynadı. Xarakterlərin 
təqdimatında qorxağın qəhrəmanlıq göstərməsi, şən, zarafatcıl personajın 
cani olması prosesi müvafiq söz və mətnlə müşayiət olundu. Açıq şəkildə 
ideyaya xidmət edərək personajı xarakterlilikdən uzaqlaşdıran söz və mətn 
mövzu, janr və üslub çərçivəsində hadisəliliklə bağlı olduqda bədii və 
obrazlı portret yarada bilir. 

H.Seyidbəylinin "Telefonçu qız" povesti əsasında yazdığı eyniadlı 
ssenaridə (1962) əsas dramaturji hadisə istehsalat mövzusu fonunda cərəyan 
etsə də, melodrama janrının ziddiyyətləri şəxsi – psixoloji motivi ön plana 
çəkir. Bu baxımdan psixoloji ziddiyyətlərin qarşıdurması üzərində qurulan 
dramaturji struktur ilkin ədəbi mənbəni təkrarlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
povestin yazılışı və dili kinodramaturgiyanın nəzəri qanunlarını dərindən 
mənimsəmiş müəllifin peşəkar üslubunu nəzərə çatdırır. Əsərin dramaturji 
dili, strukturu və təhkiyə üslubu peşəkar kinossenariyə olduqca yaxındır. 
Nənəsinin ölümündən sonra zavodda işləməyə məcbur olan Mehribanın 
təcrübəsizlik ucbatından işini itirmək təhlükəsi qarşısında qalması əsas 
dramaturji hadisənin ilkin ziddiyyətidir. Hadisələrin sonrakı inkişafında 
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"Mehriban – Zakir – Zərəngiz" münasibətləri ədəbi materialda olduğu kimi 
dəqiqliklə xarakterizə olunur. "Aralarında yerdən – göyə qədər fərq olan iki 
qızla hər gün görüşmək Zakiri çətin, çıxılmaz vəziyyətə salırdı. Mehriban 
ona ürəyini, arzularını, həyatını etibar etmiş, Zərəngiz isə öz bədənini, 
ehtiraslarını ona vermişdi" [10,101] cümlələri iki münasibətin fərqli cəhət-
lərini üzə çıxarır. İstehsalat mövzusunun ziddiyyətsizliyi fonunda şəxsi – 
psixoloji hadisələrin kəskin ziddiyyəti gözönü təsvirdə canlandırılır və 
sadəlövh bir qız olan Mehriban, finalda psixoloji sarsıntılara davam gətirmə-
yi bacaran qətiyyətli bir personaja çevrilir.  

M.İbrahimbəyovun  "Müharibənin 1001-ci gecəsi" hekayəsi əsasında 
yazdığı "Bizim Cəbiş müəllim" ssenarisində (1971) müəllimin daxili 
zənginliyi ilə müharibənin eybəcərlikləri üz – üzə qoyulur. Və bu 
qarşıdurmadan qalib çıxan mənəvi paklığın təcəssümü ssenarinin əsas 
qayəsinə çevrilir. Hadisələrin cərəyan etdiyi mühitin canlı və cansız əşyalar 
aləmi ssenaridə dramaturji əhəmiyyət kəsb edir. Dənizdəki neft çənləri, 
vurulmuş təyyarə - ictimai – tarixi, sabun – sosial – mədəni, ölüm kağızı və 
yaxmac isə psixoloji mühitin mahiyyətini əks etdirərək obrazlaşdırır. Bədii 
reallığın təzahüründə əşyaların obrazlı iştirakını təmin etmək, onların 
mahiyyət imkanlarını təsvir təhkiyəsində genişləndirərək xatirə, arzu, dəlil 
kimi süjet xəttinə qoşmaq müəllifin yüksək peşəkarlığına dəlalət edir. 
L.V.Kuleşovun  yazdığı: "Əşyaları dramaturji elementə çevirmək sadəcə 
soyuq naturanı köçürmək deyil, obyektiv təsvir olunmuş şəraiti hadisələrin 
gedişinə qoşulmağa və düşünülmüş fikrə xidmətə məcbur etmək bacarığıdır 
[11, 46]" deyimi uğurla tətbiq olunur.  

Ssenaridə əşyalar aləminin ön plana çəkilməsi məhrumiyyətlərə 
məruz qalan neft Bakısının hekayədəki prozaik həyatının vizual həllinin 
gücləndirilməsi üçün kinoxronika materialından istifadəyə imkan verir. 
Əşyalar aləmini – dənizdə üzən neft çənlərini, mədənləri və neftayırma 
zavodlarını əks etdirən sənədli – xronikal kadrlar təfsilatlı diktor duetinin 
mətnilə zənginləşərək müharibə mühitini dramaturji struktura qoşur. Sənədli 
təsvirlə bədii mətnin üzvi şəkildə bir – birini tamamlaması audiovizual 
harmoniya yaradır. Kino aktyorun oyunu hesabına yaradılan - ərzağın və pal 
– paltarın "od qiyməti"nə satıldığı bazar mühiti belə bu kontekstdə 
hadisələrin gerçəklik zəminində qavranmasına səbəb olur. Ssenaridə ikinci 
dərəcəli dramaturji hadisədə ərinin ölüm xəbərini almış qadının bu qara 
kağızın ona aid olmadığına poçtalyonu, özünü və bu mənzərəni seyr edən 
Cəbiş müəllimi inandırmağa çalışması ziddiyyətlər dövrünün psixoloji 
portretini yaradır. 

Cəbiş müəllim qadını və onun ağlayan uşaqlarını ovundura bilməsə 
də, müəllif bu epizodu ümumi dərdə çevirə bilir. Müharibənin ictimai bəla 
olduğunu dərk edən Cəbiş müəllimlə getdikcə ağırlaşan güzərana dözməyən 
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arvadının barışan ziddiyyətli əsas dramaturji hadisədə müharibə ilə əmin-
amanlığın barışmaz ziddiyyətini ön plana çəkir. 

Cəbiş müəllimin hazırlayıb arvadına bağışladığı sabunun satılması 
hesabına uşaqları doyurması mövzu istiqamətini yaratsa da, onun sabun 
bişirib satmağı “dövləti cinayət” adlandıraraq bu işdən imtina etməsi ilə 
əksmövzu mexanizmi işə düşür. Ədəbi materialdakı: “Kubinkada mən 
“Alman təcavüzkarlarına və bakılı alverçilərə ölüm!” sözləri yazılmış plakatı 
öz gözlərimlə görmüşdüm. Bu alverçilərin əlindən ərzağı kartoçka ilə tam 
ala bilmirdik. Onlar hansı yolla isə anbarlardan malı çıxarıb götürüb baha 
qiymətə satırdılar. Əlbəttə, onları  tuturdular, ancaq hamını tuta bilərsən?” 
[12, 54] müəllif təhkiyəsi bu işin qorxulu olduğunun daha ifadəli təsvirini 
verir. Cəbiş müəllimin satılmaq üçün bişirdiyi sabunu cəbhəyə yollanan 
şagirdlərinə paylaması ilə ictimai motiv şəxsi motivə qalib gəlir. 

Son olaraq demək olar ki, maraq dairəsinə görə səsli kino bir növ 
səssiz kinonun davamı sayılır. Birində mövzu, struktur, janr, digərində isə 
dil-üslub məsələləri daha çox üstünlük təşkil edir. Ona görə də gələcəkdə 
istehsal olunacaq bütün filmlərdə adı qeyd olunan cəhətlər kifayət qədər 
diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 
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F.Mustafayev  
 

A new look at the questions of the theme, structure, genre 
language and style in the silent cinema 

 
The presented article is devoted to the issues of a theme, structure, 

genre in silent cinema, as well as language and style in sound cinema. The 
main priority in the article is the fact that, compared with the silent period of 
motion picture art, the sound period is more interesting and attractive. There 
are no actor’s words in the scenario of silent films, however there is a deep 
thought and philosophical thinking.  

The article presents extensive information about the actor’s virtuosic 
play, skilfully filmed and very competently presented pictorial shots. Samp-
les from various feature films are presented, extensive literature sources are 
used. 

Ф.Мустафаев 
 

Новый взгляд на вопросы темы, структуры, жанрового 
языка и стиля в немом кино 

 
Представленная статья посвящена вопросам темы, структуры, 

жанра в немом кино, а также языка и  стиля в звуковом кино. Основной 
приоритет в статье составляет тот факт, что по сравнению с немым 
периодом киноискусства звуковой период является более интересным и 
привлекательным.  

В сценарии немых фильмов отсутствуют слова актера, однако 
присутствуют глубокая мысль и философское мышление. В статье 
представлена обширная информация о виртуозной игре актера, умело 
снятых и очень искусно представленных изобразительных кадрах. 
Представлены образцы из различных художественных фильмов, испол-
ьзуются обширные литературные источники. 
 
 
Rəyçi:                      İsmayıl Məmmədli 
                  Filologiya üzrə elmlər doktoru, profeessor 
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ASSIMILATION OF BORROWINGS AND ETYMOLOGICAL 

BACKGROUND OF THE ENGLISH VOCABULARY 
 
Keywords: progressive, regressive, reciprocal, double, complete, partial, 
intermediate, phonetic assimilation, grammatical assimilation, lexical 
assimilation 
Açar sözlər: mütərəqqi, regressiv, qarşılıqlı, ikiqat, tam, qismən, aralıq, 
fonetik assimilyasiya, grammatik assimilyasiya, leksik assimilyasiya 
Ключевые слова: прогрессивная, регрессивная, взаимная, двойная, 
полная, частичная, промежуточная, фонетическая ассимиляция, грам-
матическая ассимиляция, лексическая ассимиляция. 

 
Assimilation is a general term in phonetics for the process by which 

a speech sound becomes similar or identical to a neighboring sound. In the 
opposite process, dissimilation, sounds become less similar to one another. 
Making a considerable look on the etymology of assimilation it becomes 
apparent that the word "assimilation" derives from Latin word, which 
basically means "make similar to". 

Assimilation is the influence of a sound on a neighboring sound so that 
the two become similar or the same. For example, the Latin prefix in- 'not, 
non-, un-' appears in English as il-, im-. and ir- in the words illegal, immoral, 
impossible (both m and p are bilabial consonants), and irresponsible as well 
as the unassimilated original form in- in indecent and incompetent. Although 
the assimilation of the n of in- to the following consonant in the preceding 
examples was inherited from Latin, English examples that would be 
considered native are also plentiful. In rapid speech native speakers of 
English tend to pronounce ten bucks as though it were written tembucks, and 
in anticipation of the voiceless sin son the final consonant of his in his son is 
not as fully voiced as the s in his daughter, where it clearly is [z]." 
Features of adjacent sounds may combine so that one of the sounds may not 
be pronounced. The nasal feature of the mn combination in hymn results in 
the loss of /n/ in this word (progressive assimilation) but not in hymnal. 

Assimilation may be subdivided into two parts: 
1. partial  
2. total. 
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In the phrase ten bikes, for example, the normal form 
in colloquial speech would be /tem baiks/, not /ten baiks/, which would 
sound somewhat 'careful.' In this case, the assimilation has been partial: the 
"n" sound has fallen under the influence of the following "b", and has 
adopted its bilabiality, becoming "m". It has not, however, adopted its 
plosiveness.  

The connection of elision and assimilation 
In certain situations, elision and assimilation may be applied at the 

same time. For example, the word 'handbag' might be produced in full as 
/hændbæg/. However, the /d/ is in a site where elision is possible, so the 
phrase could be produced as /hænbæg/. Furthermore, when the /d/ is elided, 
it leaves /n/ in a position for place assimilation. Thus, it can be frequently 
heard as /hæmbæg/. In this final example, it can unequivocally observed that 
connected speech processes have the potential to influence meaning. Is 
/hæmbæg/ a rendition of 'handbag' with elision and dealveolarisation, or is it 
simply 'ham bag'? In real life, the context and knowledge of the speaker's 
habitual patterns and preferences would help you to decide, and you would 
probably opt for the most likely meaning.  

Assimilation is a process of adjusting in Phonetics and Lexicology. The 
term Assimilation in Etymology is used to denote a partial or total 
conformation of a borrowed word to the phonetical, graphical and 
morphological standards and the semantic system of the receiving language. 

There are three main Types of Assimilation: 
1. Phonetic Assimilation – the adjusting of the phonetic structure of a 

borrowed word to the phonetical system of the recipient language. Loan 
words not assimilated phonetically retain their foreign pronunciation like 
most of the French borrowings of the latest time, e.g. police, machine, ballet; 

2. Grammatical Assimilation – a conformation of a borrowed word to 
the morphological standards of the receiving language. Grammatically 
assimilated loan words acquire English grammatical categories and 
paradigms, e.g. to count-counted-counting, sputnik-sputniks. Loan words not 
assimilated grammatically retain their foreign grammatical forms like some 
nouns borrowed from Latin, which keep their original plural inflexions, e.g. 
phenomenon – phenomena. 

3. Lexical Assimilation – a conformation of a borrowed word to the 
lexico-semantic system of the receiving language. It means that a borrowed 
word may participate in word building and develop its semantic structure, 
e.g. sputnik – to out sputniks, sputnikists. Foreign polysemantic words 
become monosemantic in the receiving language but a borrowed word may 
develop a new meaning in the receiving language, e.g. palate (the roof of the 
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mouth) has developed a new meaning in English = taste, inclination and 
interest; and the new derivatives – palatable (tasty) and etc. 

 
Degree of Assimilation 
Degree of Assimilation depends on the following factors: 
1. The time of borrowing. The older the borrowing is, the more 

thoroughly it’s assimilated, the more thoroughly it tends to follow normal 
English habits of accentuation, pronunciation etc. It is natural that the bulk of 
early borrowings have become fully assimilated (window, chair, dish, box). 
Late borrowings often retain their foreign peculiarities. 

2. The frequency of usage. Recent borrowings may be completely 
assimilated if they are widely and popularly employed. Words that are rarely 
used in everyday speech, that are known to a small group of people retain 
their foreign peculiarities. Thus many 19th-century French borrowings have 
been completely assimilated (e.g. clinic, exploitation, diplomat), whereas the 
words adopted much earlier have not been assimilated even in point of 
pronunciation. How long the word lives in the language, the longer it lives, 
the more assimilated it is. 

3. The way in which the word was adopted. Oral borrowings are 
assimilated more rapidly and more completely than literary borrowings, e.g. 
borrowings through writing. 

a)  if the word belongs to the same group of languages to which the 
borrowing language belongs it is assimilated easier 

b) in what way the word is borrowed: orally or in the written form, 
words borrowed orally are assimilated quicker 

c)  historical conditions 
d)  the degree of genitive proximity. 
 
Types of Assimilation 
According to the degree of Assimilation, borrowings are subdivided 

into: 
1. completely or fully assimilated words. They correspond to all 

phonetic, morphological and semantic laws of English and do not felt as 
borrowings. They are found in all the layers of older borrowings (Latin, 
Scandinavian, French). Many of them belong to the native word stock of 
English (cheese, street – Latin; husband, to die, to take – Scandinavian; table 
– French). 

2. partially assimilated borrowed words. They’ve retained: 
a) foreign pronunciation (vase, restaurant) 
b) foreign morphological characteristics (datum – data) 
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c) they are not assimilated semantically denoting notion of foreign 
cultures, nature, customs (steppe, taiga, sombrero). These are foreign realies 
which have no corresponding equivalents in English. 

d) barbarisms (unassimilated borrowed words). These are foreign 
words used by English people in oral speech or in writing but not assimilated 
in any way. They usually have corresponding English equivalents, e.g. 
“Chao” (Italian), “adio" 

 
Etymological Background of the English Vocabulary. Native 

Words in English 
Etymology – is a branch of Linguistics studying the origin of words, 

their change and development, their linguistic and extra-linguistic forces 
modifying their structure, meaning and usage. The term “Etymology” is 
derived from the Greek word –“etymon”– which means the true, original 
meaning of a word. According to the etymological principle the English 
vocabulary is usually divided into two uneven classes: native words which 
make up about 30%of the English vocabulary and borrowed words which 
make up about 70%of the English vocabulary. 

Native words are words, which belong to the original word stock. 
Words adopted from foreign languages are known as borrowed words or 
loan words, or borrowings. Though native words constitute only about 30% 
of the English vocabulary they make up the greatest part of the basic word 
stock. 

The Basic Word Stock is the stable stork of the most frequently used 
three or four thousand words, which constitute the core of the vocabulary, 
preserving the national peculiarities of the language. The changes in the 
Basic Word Stork are very slow and not easily perceptible. 

Native words have a higher frequency value than most of the 
borrowings. They occur in any spoken or written speech forming the 
foundation and framework of the English language, e.g. words of native 
origin include most of the conjunctions, numerals, prepositions, pronouns 
and strong verbs, the definite and indefinite articles are also of native origin. 

The native element in modern English is mostly monosyllabic but as 
for their meanings, they are usually polysemantic. They show great word 
building power and make up the majority of proverbs and set expressions, 
e.g. water – to water, watery, waterproof, waterfall, “blood is thicker than 
water”; milk – milky way, milkman - “ it’s no use crying over spilt milk” etc. 

According to their origin, native words may be divided into 3 groups: 
  Indo-European 
  Common German (общегерманские) 
  Specifically English or English words proper 
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Native words of the Indo-European origin are the oldest. They have 
correlated words in different Indo-European languages: Romanic, Slavonic, 
Germanic and even in Sanskrit. Here belong such words as: father, mother, 
son, daughter, brothe, sister; sun, moon, star, wind, water, wood, hill, stone, 
night, day; goose, wolf, cow, tree, corn, bull; ear, tooth, eye, foot, heart, lip, 
nose; hard, quick, slow, red, white, new, glad, sad; 1-100; I, you, he, my, 
that, who; to bear, to do, to be, to sit, to stand,  

The third group of native words is represented by the so-called English 
words proper, which have no cognates or parallels in other languages. They 
are: boy, girl, lady, lord, daisy, always, woman, bird, word. 

Words when they migrate from one language into another adjust to the 
norms of the recipient language. They undergo certain changes, which 
gradually erase their foreign features, and finally they are assimilated. It is 
pointed out that assimilation of a loan word is used to demote a partial or 
total confirmation to the phonetic, graphic, morphological standards of the 
receiving language and its semantic system. Phonetic assimilation comprises 
changes in stress and sound form. Sounds that were alien to the English 
language were fitted into it. The stress in borrowings is usually transferred to 
the first syllable. Phonetic adaptation is a very lasting process. If we compare 
the Norman borrowings (table, plate, courage, chivalry) that have long been 
present in the system of the English language and later Parisian borrowings 
(regime, ballet, café, valise) the latter still sound French, though some of 
them were borrowed as early as in the 15-th century. The degree of phonetic 
adaptation depends on the period of borrowing. 

Grammatical adaptation of a loan word is composed of in a complete 
change of its grammatical paradigm (the system of grammatical forms peculiar 
to it as a part of speech). It is also a lasting process. So, the word datum of 
the period of English Renaissance has the plural data, phenomenon-
phenomena, criterion-criteria, whereas the earlier Latin borrowings cup, plum, 
street, wall are fully assimilated. 

By semantic assimilation is meant an adjustment to the system of 
meanings of the vocabulary. Borrowings are usually caused either by the 
necessity to fill the gap in the vocabulary or to add a synonym conveying a 
new shade of meaning. Yet, the process of borrowing is not always so 
logical clear and purposeful and efficient as it might seem. Sometimes the 
word may be borrowed without any obvious reason. Quite a number of such 
borrowings are soon rejected by the language and forgotten. But there are 
others which manage to take root by semantic adaptation. So, the 
word large was borrowed from French in the meaning of “wide”. Then it 
entered another synonymic group with the meaning of “having vast 
horizontal dimensions”. Now it is used in the meaning of “big in size”. The 
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adjective “nice” was borrowed from French with the meaning of “silly”. The 
English change of meaning started with phrase “a nice distinction”, that is, a 
very small distinction, then precise, then nice, as we know it. 

The process of semantic assimilation has numerous forms: 
1. Narrowing the meaning (poly-semantic words are borrowed in one 

of their meanings). 
2. Specialization of generalization of meaning. 
3. Acquiring new meanings in the recipient language. 
4. Shifting the primary meaning to the position of the secondary 

meaning. 
The degree of assimilation depends upon the length of the period the 

word has been used by the receiving language, upon its importance for 
communication process and its frequency. Oral borrowings due to personal 
contacts are assimilated more completely and more rapidly, than literary 
borrowings. 

According to the degree of assimilation borrowings fall into such 
groups: 

a) completely assimilated loan words;  
b) partially assimilated loan words, 
c) unassimilated loan words.  
The group of partially assimilated word may be subdivided according 

to the aspect that remains unaltered: 
 spelling, pronunciation, morphology, denotation  
Completely assimilated loan words in English can be found in all 

layers of borrowings: the 1-st layer of Latin borrowings: cheese, 
wine; Scandinavian loan words: husband, fellow, gate; call, die, like, take; 
happy, ill, odd, wrong; French loan words are: chair, table, face, figure, 
finish, matter. Latin loans of the revival period are: animal, article. The 
number of completely assimilated words is much greater than partially 
assimilated ones. They follow the phonetic, syntactic, morphological 
standards of the recipient language. Being frequent in use and stylistically 
neutral, they are often found as the dominant words in the synonymic 
groups. They take an active part in word formation. Their morphological 
structure and motivation remain transparent and they supply the English 
language with bound forms as affixes are easily recognized and separated. 
For example, the French suffixes -ment, -ance, -age and the English 
modification of French -esse, -fier provide speech material to produce 
speech hybrids such as shortage, goddess etc. The free forms are readily 
combined with native affixes, e.g.: pained, painful, painless. 

The following types can also be regarded as some examples of 
assimilation: 
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Cultural assimilation – Cultural assimilation happens when two 
cultures or groups   of people influence one another. Cultural customs, 
traditions, and religious practices can all be assimilated between two or more 
cultures. Often times, these groups live near one another. Influence may be 
derived from trade, invasion, and/or intermarrying between the groups. 

 
Linguistic assimilation – This type of assimilation often occurs when 

two neighboring groups of people or territories influence one anothers’ way 
of speaking. 

 
Statistical assimilation – Assimilation in a statistical capacity refers to 

the gathering data over time to in order obtain a clearer picture of that which 
is being studied. Data is assimilated and allows the person compiling the 
statistics a better understanding of how things work over all. A piece of data 
collected is assimilated into the model and becomes part of the mechanism 
by which all of the subsequent data is interpreted. 

These examples of assimilation may ensure you a better idea of all of 
the different types of assimilation and how they occur. 

 
Directions of Assimilation 
Assimilation is a phonetic process by which one sound under the 

influence of a sound near it acquires some articulation and acoustic likeness 
to that of other sound. 

Assimilation results in the appearance of new phonemic variants. Each 
case of assimilation must be analyzed from the following viewpoints: 

From the point of view of its direction it can be: 
1. Progressive  
2. Regressive 
3. Reciprocal, or double. 
 
From the point of view of its degree it can be complete, partial, and 

intermediate. 
 
In the following list aforementioned types will be proceeded over in 

details: 
a) In progressive assimilation the assimilated phoneme is influenced by 

the preceding one, for example; program, frail. 
b) In regressive assimilation the assimilated phoneme is influenced by 

the phoneme following it, e.g. tall, garden. 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 63

c) In reciprocal assimilation the adjacent phonemes influence each 
other, e.g. train - /t/ becomes post-alveolar and /r/ becomes partially 
devoiced. 

1. Assimilation is termed complete when the articulation of the 
assimilated phoneme fully coincides with that of the assimilating one, e.g. 
Does she? /™dVS Si·||/. 

2. Assimilation is termed intermediate when the assimilated phoneme 
changes into a certain third phoneme. 

3. Assimilation is termed partial when the assimilated phoneme 
acquires only some features similar to those of the assimilating phoneme. 

 There are four predominant types of partial assimilation. It may have 
particular effect on: 

1. the place of articulation 
2. the work of the vocal cords 
3. the lip-position 
4. the manner of producing noise 
 
1. Assimilation affecting the place of articulation results in: 
a) the dental allophones of the alveolar  
shut the door all the doors open the door eighth 
hold the door pass the door close the door sixth 
b) the post-alveolar allophones of the alveolar /t, d, n, l/ when followed 

by the post-alveolar /r/: try, dry, already. 
2. Assimilation affecting the work of the vocal cords results in: 
3. Assimilation affecting the lip-position results in labialized 

allophones of consonants before such phonemes as /w, u:, O:/: twenty, twice, 
tall, quick, tool. 

4. Assimilation affecting the manner of producing noise   
Word Stress 
Word stress -it may also be inferred as word accent is greater 

prominence given to one or more syllables in a word. 
Stressed and unstressed syllables differ in quantity (length) and quality. 

They are longer when stressed and carry vowels of full formation. When 
unstressed, they undergo reduction and become shorter. 

Word stress should be considered from the point of view of: 
1) its place in a sentence; 
2) its degree. 
There are two degrees of word stress in English: 
1) primary or strong (marked above the syllable); 
2) secondary or weak (marked under the syllable). 
The place of word stress depends on the quantity of syllables in a word. 
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S.Məmmədova 

 
Alınma sözlərin assimilyasiyası və 

İngilis dili lüğətinin etimoloji əsasları 
 

Xülasə 
 
Dil insanlar arasında mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Dil yalnız cəmiy-

yətdə mövcuddur. Bu mürəkkəb bir hadisə olub bioloji, psixoloji və sosioloji 
aspektləri özündə birləşdirir. Bir tərəfdən dil funksiyaları arasındakı 
münasibəti, digər tərəfdən ictimai həyatın faktorlarını öyrənən dilçilik 
sahəsinə sosiolinqvistika deyilir. Linqvistikanın əsas istiqamətlərindən biri 
etimologiyadır ki, bu məqalə də ona həsr olunub. 

Müasir ingilis dilinin leksikologiyası sözün formalaşması və sözün 
semantik strukturu problemlərini – ingilis dili sözlərinin strukturu, leksik 
vahidlərin təsnifatı, söz ehtiyatlarının daha da zənginləşdirilməsi, ingilis dili 
leksikasının müxtəlif təbəqələri arasındakı əlaqəni və s. tədqiq edir. Leksiko-
logiya tətbiqi dilçiliyin müxtəlif sahələrinə xidmət edir. Daha doğrusu, 
leksikoqrafiyanı – lüğətlərin elmi təsviri tərtibatı, ədəbi tənqid, terminalo-
giyanın standartlaşdırılması, xarici dilin öyrənilməsini araşdırır. 
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С.Мамедова 
 

Ассимиляция заимствованных слов и 
этимологические основы словарного состава английского 

языка 
 

Резюме 
 

Язык – важнейшее средство общения между людьми. Язык 
существует только в обществе. Это сложное явление, в котором 
сочетаются биологический, психологический и социальный аспекты. 
Отрасль лингвистики, которая изучает отношения между языковыми 
функциями, с одной стороны, и фактами общественной жизни, с 
другой, называется социолингвистикой. Одной из основных направ-
лений лингвистики является Этимология, которой посвящена данная 
статья. Лексикология современного английского языка исследует 
проблемы словообразования и смысловой структуры слова; он также 
исследует структуру слов английского языка, классификацию 
лексических единиц, пополнение словарного запаса; отношения между 
различными слоями английской лексики и некоторых других. 
Лексикология служит многим различным отраслям прикладной 
лингвистики. А именно, лексикографии – науке и искусству состав-
ления словарей, литературной критике, стандартизации терминологии, 
обучению иностранному языку. 

 
 
 
Rəyçi:                     Rəna Hüseynova 
                    Filologiya elmləri doktoru, dosent 
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ADEKVAT VƏ YA UYĞUN TƏRCÜMƏ 

 
Açar sözlər: linqvistik və ekstralinqvistik amilər, tərcümə, üslubi yanaşma, 
ekvivalent, uyğunluq, adekvat 
Key words: linguistic and extralinguistic aspects, translation, stylistic device, 
equivalent, correspondence, adequacy 
Ключевые слова: лингвистические и экстралингвистические аспекты, 
перевод, стилистический приём, эквивалент, соответствие, адекват-
ность 

 
“Adekvatlıq” terminindən tərcüməşünaslıqda geniş surətdə istifadə 

olunur və bu termin Azərbaycan dilində “uyğun” və ya “uyğunluq” ifadəsinə 
bərabərdir. Dil sisteminin kontekstində dil vahidləri arasındakı əlaqələr nəzərə 
alınmaqla onların arasında qurulan münasibətlər tərcümə nəzəriyyəsinin yox, 
kontrastiv linqvistikanın (dilçiliyin) mövzusudur. Tərcümədə ekvivalentlik öz-
özlüyündə söz işarələri arasında yox, mətnin seqmentləri olan aktual işarələr 
arasında yaradılır. 

Uyğun kateqoriyalı dəyərləndirmə - normativ səciyyə daşıyır. Uyğunluq 
dillərarası kommunikativ aktın, onun determinantlarının, tərcümənin kommu-
nikativ vəziyyətinə cavab verən strategiyasının seçilməsi ilə bağlıdır. Uyğun-
luq fərqli ontoloji statusa malik kateqoriyadır. O, əksər hallarda orijinalın 
bütün kommunikativ-funksional məzmununun verilməsinə şərait yaratmayan 
real tərcümə təcrübəsinə əsaslanır və tərcüməçinin qəbul etdiyi qərar çox 
vaxt güzəştli səciyyə daşıyır, tərcümə qurban tələb edir və tərcümə 
prosesində ilkin mətndə olan əsas və mühüm məqamlarını, funksional 
dominantlarını verməyin xatirinə tərcüməçi çox vaxt müəyyən itkilərlə 
razılaşmalı olur. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, uyğunluq maksi-
mal yox, optimal səciyyə daşıyır: tərcümə müəyyən şərtlərə və vəzifələrə 
optimal şəkildə uyğun olmalıdır. Başqa sözlə, tərcümə, son mətn ilkin mətnə 
semiotik səviyyələrdən yalnız birində və ya funksional ölçülərdən birində 
ekvivalent olduqda da adekvat ola bilər. Hətta elə hallar da mümkündür ki, 
mətnin bəzi parçaları bir-birinə ekvivalent deyil, lakin eyni zamanda, 
tərcümə bütövlükdə uyğun şəkildə icra edilmişdir. Uyğunluğun meyarı 
ondan ibarətdir ki, ekvivalentlikdən istənilən kənara çıxma (sapma, yayınma) 
tərcüməçinin subyektiv yanaşması ilə yox, obyektiv zərurətlə bağlı olmalıdır. 
Bəzi praqmatik cəhətdən əsaslandırılmış ixtisarlar və əlavələr və ya əksinə 
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orijinala tamamilə ekvivalent olan tərcümə heç də həmişə uyğunluq tələbinə 
cavab vermir, bəzən uyğun şəkildə yerinə yetirilmiş tərcümə (məxəz) və 
tərcümə edilən mətnlər arasında tam ekvivalentlik münasibətlərinə 
əsaslanmır. 

Hər hansı bir mətni tam başa düşmədən onu tərcümə etmək mümkün 
deyil. Bədii mətni tərcümə edərkən onun dilinə, spesifikasına, orada əks 
olunan milli koloritə, realilərə sadiq qalaraq mətni uyğun şəkildə oxucuya 
çatdırmaq lazımdır. Mətnin orijinallığı və məzmunu dəqiq saxlanılaraq 
edilən tərcüməyə uyğun tərcümə deyilir. Uyğun tərcümədə orijinalın 
oxucuya müəyyən bədii emosional təsir bağışlayan ifadələr, bədii obrazlar və 
bütün fikirlər olduğu kimi saxlanılır. Uyğun tərcümədə ifadə və sözlərin 
mümkün qədər ekvivalentlərini tapmaq və onları əvəz edən oxşar ifadələr 
işlətmək lazımdır. Orijinaldakı milli kolorit, realilər, bədiilik saxlanılmalıdır. 
Orijinal dilin tərcümədə əks olunması, uyğun tərcümənin qənaətbəxş olması 
olduqca mürəkkəbdir. Tərcümə prosesində orijinalın dilinə sədaqətli olmalı, 
tərcümə etdiyi mətnin hansı dövrə, hansı dilə malik olduğuna, hansı üslubi 
üsulların işlədilməsinə diqqətlə yanaşmalı, mənanı saxlamaq şərti ilə 
oxuculara çatdırılmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tərcümənin son 
variantı nəinki orijinalın mənasını, həmçinin denotant dilin sözünün üslubi 
rəngarəngliyini dəqiq verməlidir. Bu iki faktordan başqa münasib uyğun-
luğun seçimində tərcümə dilinin tamlığına olan tələb də əsas rol oynayır. O 
tərcümə uyğun ola bilər ki, tamamilə Azərbaycan dilinin tərcümə normasına 
uyğun gəlsin. Uyğun tərcümə zamanı tərcüməçi xüsusilə ona fikir verməlidir 
ki, Azərbaycan dilindəki sözlərdə ahəng qanunu pozulmasın. 

Uyğun tərcümə başqa dilin vasitəsilə orijinalın həm formasını, həm də 
məzmununu əks etdirməlidir. Uyğunluq dəqiqlikdən ayrılmazdır – orijinala 
bərabər olan və eyni əhəmiyyətə malik olan, nəticə yaradan qrammatik, 
leksik və frazeoloji üslub əvəzetmə yolu ilə tərcüməyə nail olan bir 
anlayışdır. Əvəzetmə yolu ilə tərcüməçi faktik olaraq orijinalın bütün 
ünsürlərini çatdıra bilir. Uyğun tərcümənin mətləbi özündə uyğunluğu və 
əvəzli istifadə olunmasını birləşdirir. Orijinalın bütün ünsürlərinin 
verilməsinin mümkün olmadığı təqdirdə, tərcüməçi eyni əhəmiyyətə malik 
olan əvəzlərə müraciət edə bilər. Buna görə tərcümədə orijinala bərabər olan 
nəticə yaradılır. Uyğun əvəzlərə müraciət etmək və həmçinin eyni 
əhəmiyyətə malik nəticə əldə etmək üçün bir sıra qurbanlar vermək bacarığı 
tərcüməçidən təsvir taktını tələb edir. Bu keyfiyyətlərin mövcudluğuna görə, 
tərcüməçi tərcümə zamanı uyğunluğa nail ola bilər. Uyğun tərcüməyə 
ekstralinqvistik faktorlar, xüsusilə verilən dildən tərcümə olunmuş mətnlərin 
kifayət qədər çoxluğu təsir göstərir. Tərcümə olunmuş mətnlərin əsasına 
realilər, fon sözləri və digər anlayışlar aiddir. Onların çoxluğu millətlər 
arasındakı mədəni-sosial qarşılıqlı anlaşmanı yaxşılaşdırır. Tərcümə zamanı 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 68

orijinalda qrammatik quruluşun, frazeoloji birləşmələrin və ya üslubi üsulun 
saxlanması o demək deyil ki, tərcümə olunan dilin, xüsusilə Azərbaycan 
dilinin normasının pozulmasına yol verməlidir. Amma bəzən hətta təcrübəli 
tərcüməçi də hərfi tərcümənin qurbanı olur, Azərbaycan dilinin normasının 
pozulmasına yol verir. Tərcümə o vaxt uyğun hesab olunur ki, tərcümənin 
nəticəsi kommunikativ şərtlərə kifayət dərəcədə uyğun gəlsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qismən ekvivalent olan uyğun tərcüməyə bədii 
ədəbiyyatda, xüsusilə də poeziyada tez-tez rast gəlinir və burada belə 
tərcümə bəzən başqa dildə danışan müəllifin şərhinin məxsusi ənənəsini 
yaradır. Ədəbi ənənələrin təkamülü və tərcüməçilik normalarının bununla 
bağlı dəyişməsi tərcümənin uyğunluğu barədə təsəvvürlərə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir edir. Klassik əsərlərin yeni tərcümələrinin yaradılması zərurəti 
məhz bununla izah olunur. 

Uyğunluq anlayışına gəldikdə isə, o, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 
tərcümənin, o cümlədən ikinci kommunikativ şəraitin daxil etdiyi və onun 
nəticələrini modifikasiya edən amillərə müfaviqliyinə yönəldilmişdir (başqa 
ünvana, başqa mədəniyyətə, o cümlədən, başqa tərcümə norması və ədəbi 
ənənəyə söykənmə, tərcümənin spesifik kommunikativ məqsədi və s.). 
Burada tərcüməçilik nöqteyi-nəzərincə uyğun olan tərcümə digərinin 
nöqteyi-nəzərincə qeyri-adekvat ola bilər. Hər bir yüksək inkişaf etmiş dil, 
forma ilə vəhdətdə ifadə olunmuş məzmunu başqa dil vasitəsi ilə vermək 
üçün kifayət qədər güclü vasitədir. Bu zaman tərcümə edilən dilin üslüb 
vasitələri orijinalın dilinin xüsusiyyətlərini təkrarlamağa yox, orijinalın 
ünsürlərinin yerinə yetirdiyi üslub funksiyalarının, çox vaxt onların formal 
cəhətdən olmasına baxmayaraq, verilməsinə xidmət edir. Dilin hər bir 
vahidinin məna məzmunu onun emosional çaları ilə qırılmaz şəkildə 
bağlıdır. Məlumdur ki, uyğun tərcümə orijinalın təkcə dəqiq mənasını deyil, 
həmçinin ekspressiv-üslubi xüsusiyyətlərini də əks etdirən tərcümədir. Ona 
görə də, leksik və qrammatik halların üslubi xüsusiyyətlərinin verilməsi 
məsələsinə tərcümənin müxtəlif leksik və qrammatik problemləri ilə birlikdə 
baxılır. 

Lakin tərcüməçi praktiki iş zamanı tez-tez üslubi problemlərlə üzləşir. 
Söhbət bilərəkdən, şüurlu olaraq oxucuya daha güclü emosioanl təsir etmək 
məqsədilə mətnin daha aydın və obrazlı alınması üçün müxtəlif ifadə 
vasitələrinin istifadəsindən gedir. Obrazlı leksik vasitələr və üslubi üsulları, 
həmçinin ifadə, yaxud cümlələrin xüsusi birləşmələrini, yəni sintaktik ifadə 
vasitələrini tətbiq etməklə bu məqsədə çatmaq olar. Hər iki üsul, mətnin 
üslubi çalar üsullarından hər biri tərcüməçinin qarçısında xüsusi məsələ 
qoyur ki, bunlar da xüsusi üsullar vasitəsilə həll olunur. Bundan başqa 
mətnin müəyyən nitq üslubuna aid olması ilə əlaqədar tərcüməçi tez-tez 
çətinliklərlə üzləşir. Adətən, müxtəlif dillərdə uyğun janrların üslubi üsulları 
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üst-üstə düşmür. Tərcüməçi oxşar qeyri-uyğunluğun əsas hallarını bilməli və 
müxtəlif janrlara məxsus mətnlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin ümumi 
prinsipləri ilə tanış olmalıdır. Beləliklə, tərcümənin üslubi probelmlərinə 
əsas üç qrup daxildir: tərcümənin leksik üslubi məsələləri, tərcümənin 
qrammatik üslubi məsələləri və nitqin müxtəlif janrlarının verilməsi 
məsələləri. 

Çox vaxt orijinalın obrazlı vasitələri və üslubi üsulları, yəni tərcümə 
olunan dildə nitqin bu növündən istifadə etməklə bilavasitə tərcümə olunur. 
Özlüyündə belə üslubi üsulları tərcümə etmək mümkün deyil. Bunu biz, 
məsələn, ingilis dilinin normalarında kənar, iki ingilis omoniminin məna 
qarşılaşmasında, ingilis sözünün daxili forması ilə uzlaşmasında və sairə 
əsaslanan söz oyununda görürük. Bir çox hallarda tərcüməçi obrazın 
kontekstual əvəz olunmasından istifadə edə bilər. Lakin bəzən buna imkan 
olmur. Amma bütün bunlar o demək deyil ki, tərcüməçi oxşar üslubi üsulları 
Azərbaycan dilinin vasitələri ilə verə bilər. Tərcüməçi belə çətinlikləri dəf 
etmək üçün əvəzlənmə (kompensasiya) üsulundan istifadə edə bilər. Bu 
üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, verilən obrazın təsvirində müəyyən 
itkilərə yol verməklə tərcüməçi itkiləri bu, yaxud digər cümlədə eyni üslubi 
istiqamətdə müəyyən obraz yaratmaqla tamamlayır. Beləliklə, tərcümə 
mətninin müəyyən parçası ingilis orijinalının üslubuna tamamilə uyğun gəlir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, tərcüməçi üçün çox mühümdür ki, mətndə üslubi 
üsulun dəqiq yerini saxlamaqdansa, tərcümənin üslubi uyğunluğunu təmin 
etsin. Məsələn, əgər ingilis mətni söz oyunu halları ilə boldursa, tərcümədə 
də bu xarakterli söz oyunları olmalıdır. Əgər tərcüməçi hansısa bir yerdə söz 
oyunlarını tərcümə etməkdə çətinlik çəkirsə, o, bu boşluğu yaxınlıqdakı 
mətnin şərtləri imkanında uyğun oyun yaratmaqla əvəz (kompensasiya) edir. 

Dildə elə faktorlar var ki, onları mətndə anlamaq və tərcümə etmək 
mümkün olmur.  Bu amillər, xalqın adət-ənənələrini, onun şifahi xalq 
ədəbiyyatı, folkloru və yaxud müəyyən bir dövrdə yaşayıb yaradan yazıçının 
fərdi yaratdığı sözdən ibarət olur və bunu da kontekstual mənadan anlamaq 
olmur və ya o, çox çətin anlaşılır. Bu baxımdan tərcümə edən şəxs o xalqın 
milli xüsusiyyətlərini, folklorunu, şifahi xalq ədəbiyyatını, yaxud yazıçının 
hər hansı bir əsərdə fərdi təxəyyülündən irəli gələn obrazı qavramalı, başa 
düşməli və sonra tərcümə etməlidir. Məsələn, ingilis dilində elə ifadələr, 
sözlər var ki, Azərbaycan oxucusu üçün bu, ekstralinqvistik amildir. Bu 
sözlər və ya ifadələr müəyyən rəvayətlə bağlı olur. Bu rəvayətlərin etimolo-
giyasını bilmədən onları tərcümə etmək mümkün deyil. Ekstralinqvistik 
amillər hər bir xalqa məxsus ola bilər.      

Orijinalda ayrıca ünsürün rolunun, onun dəqiq verilməsi zərurətinin, 
eləcə də ünsürün buraxılması və ya əvəz edilməsi imkanı və ya 
qanunauyğunluqlarının müəyyən olunması üçün çıxış nöqtəsi məzmun və 
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formanın vəhdətində götürülmüş nisbətidir. Bu vəhdət həmçinin tərcümənin 
o mənada şərti və çıxış nöqtəsidir ki, tərcüməni ancaq belə vəhdət təşkil edən 
əsərlər üçün həyata keçirmək mümkündür. Bu o deməkdir ki, tərcümə 
prinsipi məzmunu olmayan və ya onun nəzərdə tutulan mənasını qəsdən 
qarışdıran hər cür formal eksperimentlər, hər cür cəfəngiyata, bir sözlə, 
tərcüməyə layiq olmayan hər bir şeyə şamil edilə bilməz. 

Beləliklə, tərcümə prinsipinin sadalanan məhdudiyyətləri, bir tərəfdən, 
“insan ünsiyyətinin ən mühüm vasitəsi” olan dilin səciyyəsindən irəli gəlir, 
digər tərəfdən isə dialektik materializm metodologiyasının əsas prinsipi – 
məzmun və formanın vəhdəti prinsipi ilə bağlıdır. 

Hal-hazırda tərcümə işi sahəsində toplanmış praktiki və metodoloji 
təcrübənin əsasında, həmçinin tərcümə nəzəriyyəsinin bəzi əsas 
anlayışlarına, o cümlədən, “uyğunluq” anlayışına yenidən baxmaq zərurəti 
yaranır. Bununla əlaqədar olaraq tərcümədə “formalizm” məsələsinin də 
dəqiqləşdirilməsi tələbi meydana çıxır. “Formalizm” anlayışı tərcümə 
sahəsində daha çox əcnəbi mətnin hərfi, dəqiq, sözbəsöz, nöqtəbənöqtə 
verilməsi hallarına tətbiq olunur. 

Biz o tərcüməni uyğun (adekvat) hesab etməliyik ki, həmin tərcümədə 
imkan daxilində dəqiq ekvivalentlər və ya qənaətbəxş substitutlar - əvəzetmə 
müəllifin istifadə etdiyi bütün bədiilik, milli kolorit, ahəng və s. vasitələri 
saxlamaqla müəllif oxucuya göstərmək istədiyi müəyyən ideya-emosional 
təsir üzrə bütün niyyətləri ifadə olunmuşdur; lakin göstərilənlərə məqsəd 
kimi yox, yalnız ümumi təsirə nail olmaq üçün vasitə kimi baxılmalıdır. 
Şübhəsiz ki, bu zaman mətnin daha az əhəmiyyətli ünsürlərini seçərək, nəyi 
isə qurban vermək lazım gəlir. 

Bu tərif uyğunluğun əlamətlərinin dolğun siyahısını verir, hətta 
“müəllifin niyyətləri”, subyektiv-psixoloji amili və eləcə də, oxucuya “ideya-
emosional təsiri” və buna xidmət edən ədəbi vasitələri (“bədiiliyi, koloriti, 
ahəngi və s. resursları”) əhatə edir. Tamamilə haqlı olaraq bu vasitələrin əsas 
vəzifəyə - “ümumi təsirə” tabe olması vurğulanır, yəni ayrıca ünsürün tamın 
sistemində rolu düzgün olaraq məhdudlanır. 

Buna qədər “uyğunluğun” geniş anlayışı barədə söz açan “ekvivalent” 
və “substitut” kimi prinsipial cəhətdən əhəmiyyətli terminlərin işlədilməsinə 
baxmayaraq, orijinaldan kənara çıxmalar, yayınmalar, “nəyi isə qurban 
vermək” zərurəti qaydaları istisna kimi xatırladılır. 

Tərcümə orijinalın bütün ünsürlərinin məcmusunun sadəcə yenidən 
mexaniki təkrarlanması deyil, onların ifadə olunmasının mürəkkəb, şüurlu 
seçimidir. Beləliklə, tərcümə orijinalın ayrı-ayrı ünsürləri yox, orijinalın 
təqdim etdiyi tam çıxış nöqtəsi hesab olunmalıdır. Elə hallara da rast gəlmək 
olar ki, tərcüməçi orijinalın bütün ünsürlərini təkrarlamağa çalışaraq ən əsas 
olanı itirər, bütün ünsürləri verməklə isə tam alınmaz; bu tamın alınması 
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üçün isə, hətta orijinalın mühüm əlamətləri hesabına şüurlu qurbanlar tələb 
olunacaq, bu isə orijinalı bir tam kimi təkrarlamağa kömək edəcək. Başqa 
sözlə, tərcüməçilik məharəti yalnız qoruyub saxlamaq qabiliyyətini yox, həm 
də orijinala daha yaxın olmaq üçün nəyi isə qurban vermək bacarığını da 
nəzərdə tutur. Bu və ya digər ünsürü bir ünsür kimi qurban vermək 
zərurətinin özü isə dil şəraiti ilə bağlı ola bilər, məsələn, orijinaldakı sözə və 
ya söz birləşməsinə həm məna, həm də üslub çalarına görə uyğun olan sözün 
və ya frazeoloji ifadənin mövcud olmaması, mənaca fərqlənmə və i.a. 

Tərcümə anlayışına əsaslanaraq aşağıdakı tərifi vermək məqsədəuyğun 
olardı. Adekvat (uyğun) tərcümə orijinalın mənasının müfəssəl ifadəsi və 
ona tamamilə funksional-üslub müvafiqliyi deməkdir. Uyğun tərcümə 
orijinal üçün spesifik olan məzmun və formanın nisbətinin, verilən 
xüsusiyyətlərinin təkrarlanması (əgər bu, dil şəraitinə görə mümkündürsə) və 
ya bu xüsusiyyətlərə funksional uyğunluqların yaradıcılıqla verilməsindən 
ibarətdir. Bu, elə dil vasitələrindən istifadəni nəzərdə tutur ki, onlar çox vaxt 
öz formal xarakterinə görə orijinalın ünsürləri ilə üst-üstə düşməsə də, tamın 
sistemində analoji təsirli funksiyasını yerinə yetirərdi. Bununla da, tam 
anlayışı üçün mətnin bir hissəsinin, ayrıca ünsürünün və ya parçasının tama 
nisbətinin verilməsi xüsusilə mühümdür. Tam adekvat (uyğun, mükəmməl) 
və azad tərcümə arasında, o cümlədən əsərin ümumi səciyyəsinin verilməsi 
ilə onun fərdi hissələrinin verilməsinin orijinala yaxınlıq dərəcəsi arasında 
müəyyən tarazlığın olmasını nəzərdə tutur: axı, tərcümədəki bu və ya digər 
dəyişikliklər tamın sistemində bir-birinə bərabər deyildir; - bunlardan 
bəziləri digərlərinə nisbətən daha əhəmiyyətlidir və onun bu və ya digər 
orijinala yaxınlaşma və ya ondan uzaqlaşma dərəcəsi, ola bilsin ki, hətta 
azad sözün daha çox və ya az əhəmiyyətli olması ilə labüd olaraq həmin 
yerin rolu ilə bağlıdır. Bu o deməkdir ki, uyğun (adekvat) tərcümə bütün 
tərcümə boyu sözlərə görə orijinala eyni dərəcədə yaxın olmağı tələb etməyə 
bilər. Tam və azad tərcümənin nisbəti həm də ona görə mühümdür ki, o, 
məzmun və formanın vəhdətində əsərin spesifikasını müəyyənləşdirir. Ayrı-
ayrılıqda götürülmüş fərdi ünsürlərin təfərrüatı ilə dəqiq verilməsi heç də 
tam uyğun (adekvat) tərcümə deyildir, çünki tam bu ünsürlərin sadəcə cəmi 
olmayb, müəyyən sistem təşkil edir. Əsərin ümumi məzmununun səciyyəvi 
xüsusiyyətlərinə məhəl qoymadan canlandırılması əsərin fərdi çalarlarının 
itirilməsinə səbəb ola bilər və ona gətirib çıxara bilər ki, bağışladığı 
təfərrüata görə o, hər hansı bir başqa yaxın, amma bununla belə, eyni 
olmayan ədəbi əsərlə üst-üstə düşəcək. Yalnız bir tam kimi götürülmüş əsər 
və ondakı fərdi məqam və ya onun fərdi xüsusiyyətləri arasındakı münasibət 
əsərin həm ideya-məna, həm də formal nöqteyi-nəzərdən fərdi 
özünəməxsusluğunu səciyyələndirir. 
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Tərcümənin yuxarıda şərh olunan adekvat tərcümə anlayışı  hər zaman 
tətbiq oluna bilən universal məna kəsb etməyə iddialı deyildir. O, hər şeydən 
əvvəl, normativ deyildir: bu onu göstərmir ki, istənilən ölkədə və istənilən 
zaman bədii əsərin tərcüməsi necə olmalıdır, bu, təkcə tərcümənin uyğun 
(adekvat) tərcümə olmasını aydınlaşdırır. Adekvat tərcümə anlayışına 
konkret tarixi şəraitlə əlaqəsiz baxıla bilməz. Belə ki, məsələn, zəngin 
leksikaya malik dildən bir sıra anlayışları, məna və bədii çalarları ifadə 
etmək üçün kifayət qədər lüğət vasitələrinə malik olmayan dilə tərcümə 
zamanı istənilən orijinalın adekvat tərcümədə təkrarını gözləmək yersizdir.  

Tərcümə prinsipinin düzgün anlaşılması üçün iki dilin formal 
münasibətini nəzərə almaq lazımdır; bu prinsipin həyata keçirilməsi 
tərcüməçidə və oxucularda orijinalın yaradıldığı ölkənin həyatı haqqında 
biliklərin, bu iki xalq arasında təmasların olması və nəhayət, bir dildən o biri 
dilə tərcümələrin mövcud olması və səciyyəsi kimi şərtlər də nəzərdə tutur. 

Adekvat tərcümə anlayışına gəldikdə isə, o, tərcüməçilik fəaliyyətinin 
ən çətin növləri, hər şeydən əvvəl, bədii ədəbiyyatın tərcüməsi ilə bağlı 
xüsusi əhəmiyyət və maraq kəsb edir. Adekvat tərcümə orijinalın səciyyəsi 
və onun əsasında yaranan tərcüməçilik məsələlərindən asılı olaraq müxtəlif 
keyfiyyət ifadəsini tapar, onlar isə çox mürəkkəb ola və  həlli böyük məharət 
tələb edə bilər. Bu və ya digər əsərin tərcüməsi zamanı adekvat tərcümənin 
əldə olunmasına dair bir çox konkret hallar məlumdur. Lakin bu o demək 
deyil ki, prinsipcə adekvat (uyğun) tərcümə qeyri-mümkündür və təkrar 
cəhdlər edərək adekvat (uyğun) tərcüməyə nail olmaq mümkün deyildir. 
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А.Гумбатова  
Adequacy or correspondence of translation 

Summary 
 

This article deals with the translation adequacy as a fundamental 
criterion of translation quality. Adequate translation is broader in meaning than 
equivalent translation. Adequate translation is good translation, as it provides 
communication in full. Equivalent translation is the translation providing the 
semantic identity of the target and source texts. In particular, the adequacy of the 
translation is considered from the point of view of communicative approach. 
Adequate translation may be defined therefore as that which is determined by 
semantic and pragmatic equivalence between the original and target-language 
text. Cases of formal equivalence without semantic or pragmatic equivalence 
are usually described as literal translation. Literal translation reproduces the 
linguistic form of the original regardless of semantic or pragmatic equivalence. 
Therefore, the adequacy is a process of transformation as a result of which there 
can be an equivalent translation. In search of the optimal translation solution the 
translator should be guided by two criteria of adequate translation and 
semantic-structural similarity. 

A.Humbatova  
Адекватность или соответствие перевода 

Резюме 
 

Статья посвящена исследованию понятия адекватность как одного 
из основополагающих критериев оценки качества перевода. В 
частности, адекватность перевода рассматривается с точки зрения 
коммуникативного подхода. Эквивалентность считаеться как результат 
переводческого процесса, а адекватность путь к оптимальному переводу и 
способ нахождения оптимального переводческого решения. Следователь-
но, адекватность — это процесс преобразования, в результате которого 
может возникнуть эквивалентный перевод. В поисках оптимального 
переводческого решения переводчику следует руководствоваться двумя 
критериями адекватного перевода и семантико-структурным подобием.  
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TÖVRATDAKI ADLARIN MƏNŞƏYİ 
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Müqəddəs səmavi kitab olan Tövrat Musa peyğəmbərin beş kitabından 
ibarətdir. Burada dünyanın yaranmasından, bəşərin qədim tarixi haqqında, 
yəhudilərin əcdadlarından, Musa peyğəmbərin qanunlarından və s. bəhs 
olunur. Tövratın ikinci kitabı olan Şmotda (“Çıxış”) çoxlu sayda kişi və 
qadın adlarına rast gəlirik. Həmin adlar olduğu kimi və ya müxtəlif fonetik 
dəyişikliklərlə indi də müasir dillərdə işlənir. 

Tövratda rast gəldiyimiz ən birinci ad Allahın adıdır. Semitoloqların 
əksəriyyətinin fikrinə görə, Elohim yəhudi mənşəli söz olub, mənası “üstdə, 
yüksəkdə olan qüvvələr” deməkdir. “Allah”-Elohim sözündəki “al”, “el” 
qədim sami köküdür, mənası “üstündə” deməkdir. Azərbaycan dilində 
işlədilən ali məktəb, ali məhkəmə və s.ifadələrindəki ali sözü də bu 
kökdəndir və “yüksək” mənasını ifadə edir. 

Bəzi semitoloqlar və türkoloqlar belə hesab edirlər ki, qədim forması 
“el” olan “əl” yevrey sözüdür. 

Məlumdur ki, yevreylər sami deyildir. Onlar iltisaqi dilli bir etnos olub, 
türk xalqlarına qohumdurlar.  

Qədim aran və yevrey dilində insanın Allaha doğru uzanan əllərinə 
“el” deyirdilər. Onların fikrincə, yəhudi dilindəki Elohim sözünün kökü 
“el”dir (1, səh. 12;13// 2, səh. 9;16;143// 3, səh.133;143). 

 “Yevrey xalqının tarixi” kitabının 1914-cü il nəşrində göstərilir ki, 
“el” sözü Kənan dilində də işlənmişdir. Kənan müqəddəs kitabımız Qurani-
Kərimdə adı keçən Yusif peyğəmbərin nəslidir. 

Gözəl Yusifin atası Yakober, yəni Yaqub peyğəmbər Oğuz nəslindən 
çıxıb. Onun övladları son tayfa ittifaqı yaradaraq e.ə. 1730-cu ildə Nil 
vadisini tutmuş və bir müddət Misiri idarə etmişlər (4, səh. 38;41). 

Qədim dünya tarixinin tanınmış tədqiqatçılarından biri olan Hüqo 
Vikler yazır ki, bet-El Allahın evi, bab-El, yəni Babil Allah evinin qapısı 
deməkdir (5, səh. 97;118). 
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Bütün bunlar göstərir ki, Elohim sözünün kökündəki “el” Turan 
mənşəli xalqların – Aran və iver övladlarının sözü olub, Allaha uzanan əl 
deməkdir. 

Adəm adının mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Adəm 
adının türk, yəhudi və ərəb mənşəli olması barədə fərqli fikirlər söylənilir. 
Azərbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğətində göstərilir ki, Adəm 
ərəbcə insan deməkdir. İlk insan və ilk peyğəmbər Adəmin adıdır (6, səh. 
12).Müqəddəs kitab Tövrata əsaslanaraq deyə bilərik ki, Adəm qədim yəhudi 
mənşəli söz olub, “torpaqdan düzələn” mənasını bildirir. Bu adın əsli isə 
Adam formasındadır. 

 Tövratda göstərilir ki, Adəm dünyada yaranan ilk insandır. Allah 
Adəmi torpaqdan yaratmışdır. “Torpaq” mənasını isə yəhudi dilində adama 
sözü ifadə edir. Buna görə də ilk insan Adəm, yəni “torpaqdan yaranan” 
adlandırılmışdır. Tövratda deyilir: “Allah Adəmi torpaqdan yaratdı və 
burnuna həyat nəfəsini üflədi. Beləliklə, Adəm yaşayan varlıq oldu” (7, səh. 
2). Qurani-Kərimdə Ali-İmran surəsinin 59-cu ayəsində göstərilir ki, Allah 
Adəmi torpaqdan yaratdı. Sonra ona: “ol”- dedi, o da oldu (8, səh. 56). 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Adəm yəhudi mənşəli söz olub, 
“torpaq” deməkdir. Bu günə qədər yəhudi dilindəki adama sözü torpaq 
mənasını ifadə edir.  

Tövratın birinci kitabı olan Breyşitdə (“Yaradılış”) göstərilir ki, Allah 
Adəmin qabırğasından Həvvanı yaratmışdır.  

Həvva yəhudi dilindəki “Yeva” adının ərəb forması olub “diri, canlı” 
deməkdir. Bibliyada adı çəkilən ilk peyğəmbər Adəmin arvadının adı Həvva 
olmuşdur (6, səh. 137). 

Biz Həvva adına ilk dəfə Tövratda rast gəlirik. Tövrata görə Həvva ilk 
yaradılan qadın olmuşdur. Buna görə də o, bütün insanlığın anası hesab 
olunur. 

Adəmlə Həvvanın övladları olan Qabil (Tövratda Kayin adı ilə) və 
Habil qardaşlarından Tövratda və Quranda bəhs olunur. Quranda əl-Maidə 
surəsinin 27-32-ci ayələrində onlar haqqında söhbət gedir. Burada öz nəfsinə 
aldanan Qabilin Habili öldürməsi təsvir olunur.  

Habil yəhudi dilindəki Habel adının ərəb forması olub “kədər, qəm, 
qüssə; meh, yel, nəsim” deməkdir. Tövratda adı çəkilən Habil Adəmlə 
Həvvanın kiçik oğlu, bəşər tarixində ilk günahsız öldürülən insan olmuşdur. 

Tövratdakı adların mənşəyi və onların mənası barədə müxtəlif tədqiqat 
əsərləri yazılmışdır. Lakin bəzi adların mənası hələdə məlum deyil. Çünki 
Tövratın özündə belə bütün şəxs adları barədə məlumat verilmir. 

Tövratda İbrahim adının necə yaranması və hansı mənanı ifadə etməsi 
geniş təsvir olunur. 
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İbrahim yəhudi dilindəki “Avraam” (Abraam) adının ərəb variantıdır. 
İbrahim adının mənası “ böyük xalqın atası, ulu ata, xalqların atası” 
deməkdir. Avraam sözündəki av “ata”, ra “böyük”, am “xalq” deməkdir.  

Tövratın Yaradılış kitabında (Seyfer Breyşit) göstərilir ki, Allahın 
elçisi bir gün İbrahimin gözünə görünür və ona Saradan bir oğlu olacağını, 
soyundan böyük xalq törəyəcəyini, adının daha Avram deyil, Avraam 
olacağını deyir. 

Tövratdakı bəzi şəxs adlarının mənşəyi barədə izahlara Azərbaycan 
dilinin böyük izahlı onomastik lüğətində də rast gəlmək olar. Burada 
antroponimlər haqqında müəyyən məlumatlar verilir. 

İsrafil adı qədim yəhudi dilindəki “Saraf” adının ərəb forması olub 
“odlu, atəşli, yandırıcı” deməkdir. Əfsanəyə görə, qiyamət günü şeypuru ilə 
ölüləri dirildəcək mələyin adıdır (6, səh. 164). 

Qurani-Kərimdə Əs-Saffat surəsinin 19-cu ayəsində, Ənbiya surəsinin 
102-ci ayəsində, Rum surəsinin 25-ci ayəsində və bir neçə ayələrdə İsrafilin 
şeypuru (suru) üfürməsi ilə ölülərin qəbirdən dirilərək çıxacağı deyilir. 

İsmayıl adı qədim yəhudi dilindəki İşmoel, latınca Samuel adının ərəb 
forması olub “allah eşidir, xəbər tutur” deməkdir. İbrahim peyğəmbərin 
misirli qulluqçusu Həcərdən (Acaridən) olan oğlunun adıdır. Həcər Allaha 
dua edirdi ki, övladı olsun. Allah onun dualarını eşidir və oğlu dünyaya gəlir. 
Buna görə də uşağa İşmoel adı verirlər. Yəhudi dilində Lişmo – “eşitdi”, el – 
“Allah” deməkdir. Deməli, İsmayıl adı yəhudi mənşəli İşmoel sözündən 
olub, mənası “Allah eşitdi” deməkdir. 

İsaq qədim yəhudi adı olub, İshaq adının ərəb formasıdır və mənası 
“gülüş, təbəssüm” deməkdir (6, səh. 162). 

İshaq adının mənası iki cür izah oluna bilər. Birincisi, Tövratda 
göstərilir ki, İbrahimin həyat yoldaşı Sara qocaldığı üçün oğlunun olacağına 
inanmırdı və Allahın elçisi İbrahimə oğlu olacağını deyəndə Sara buna 
gülmüşdü. Yəhudi dilindəki “litsxok” sözü gülmək mənasını verir. Buna 
görə də, Sara oğluna “gülüş” adını vermişdi. İkincisi, İshaq adı yəhudi sözü 
olan Yotse haqq sözündən olub, mənası “haqq çıxdı” deməkdir. Yəni İshaq 
anadan olanda haqq çıxır. 

Yaqub adına da müqəddəs səmavi kitablarda rast gəlirik. Bu ad 
müxtəlif fonetik görünüşdə bir çox dillərdə bu günə qədər işlədilir. 

Yaqub peyğəmbər İbrahimin nəvəsi, İshaqın oğlu, əfsanəvi gözəlliyi ilə 
şöhrət tapmış Yusifin atasının adıdır. Klassik ədəbiyyatda Yaqub oğul 
həsrəti çəkən kədərli ata kimi xatırlanır. Hazırda da bu adın mənası “vəfalı 
ata” deməkdir (6, səh. 340). 

Tövratda göstərilir ki, Yaqub Rebeka ilə İshaqın əkiz oğullarından 
biridir. O, dünyaya gələrkən qardaşı Esavın topuğundan tutmuşdur. Buna gö-



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 77

rə də, İshaq ona Yaqub adını verib. Yəhudi dilində Yakov formasında olan bu 
adın mənası “ardınca gedən, izi ilə gedən” deməkdir. 

Yaqub peyğəmbər Tanrı ilə güləşdiyi üçün ona İsrail adı verilmişdir. 
İsrail qədim yəhudicə “Şaul (Saul)” adının ərəb forması olub “Allaha qarşı 
çıxan, Tanrıya zidd olan” deməkdir (6, səh. 164). 

Tövratda Yaqub peyğəmbərin Tanrı ilə güləşməsi təsvir olunur. Buna 
görə də, İsrail adı “Allahla güləşən” mənasını da ifadə edir. 

Beləliklə, yuxarıda verilən şəxs adları müxtəlif fonetik görünüşdə, 
konkret dillərdə müxtəlif cürə transliterasiya olunaraq bu günə qədər 
işlədilir. Həm yəhudilərdə, həm ərəblərdə, digər müsəlman xalqlarında, o 
cümlədən, Azərbaycanda uşaqlara Yaqub, Həvva, İbrahim, İsmayıl, İsrafil 
və başqa adlar verilir. Bu adların hər birinin mənasını isə müqəddəs dini 
kitab olan Tövratda görmək mümkündür. 
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 Б.Ackеpoвa 

Происхождение имен в Торе 
 

Резюме 
 

В статье изучаются имена людей в Торе. Определяется, что эти 
имена используются в современных языках как есть или с некотороми 
фонетическими изменениями. 

Одним из таких имен является Элохим. В статье определяется, что 
в корнем слова Элохим является слово "эль" ханаанского происхож-
дения. На яхыке евреев ханаанского происхождения слово "эль" 
означает и рука, и рука протянутая к Богу. 
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Кроме этого в статье продвигаются определенные мысли насет 
имен Адам, Ева, Авраам, Иосиф и др.  

Приводится определенная информация про это основываясь на 
фактах из написанных исследовательских работ, Корана и Торы. 

 
B.Asgerova 

The origin of the names in the Torah 
 

Summary 
 
In the article, the names of the person in Torah are explained. It is 

determined that these names are still used in modern languages, with the 
same or some phonetic changes. 

One of these names is Elohim. In the article is determined that at the 
root of Elohim stands the word of the “el” which is the origin of Kenan. In 
the language of the Kenan origin jews, the word of the “el” is both a hand 
and hand that extends toward God. 

In addition, in the article some ideas are given about Adam, Havva, 
Ibrahim, Yusif and other names.  

Some information is given from the research works written about it, 
facts from the Quran and the Torah. 

 
 

Rəyçi:                Aslan Məmmədli 
                    Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО 

 
Açar sözlər: milliətarası ünsiyyət, fəaliyyət, innovasiya təlimi, qeyri-ənənəvi 
dərslər, ünsiyyətli yanaşma, danışıq bacariqları, oyun texnoloqiyaları 
Keywords: International communication, activity, innovative teaching, non-
traditional lessons, communicative approach, speech skills, gaming 
technologies. 
.Ключевые слова: межнациональное общение, деятельность, иннова-
ционное обучение, нетрадиционные уроки, коммуникативный подход, 
речевые навыки, игровые технологии. 

 
Аннотация: В статье исследуются различные инновационные тех-

нологии обучения русскому языку и целесообразность их использования с 
целью повышения качества знаний учащихся, развития их интеллек-
туальных и речевых способностей. В статье рассматриваются все виды 
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Дается 
поняие инновационного обучения и рассматриваются цели иннова-
ционного обучения. При использовании инновационных технологий в 
обучении русского языка эффективным методом считается – метод-
кластер. А также нетрадиционные уроки: урок-беседа, урок-экскурсия, 
урок-игра, урок-диспут и др. Особое место при изучении русского языка 
отводится коммуникативности, т.е. студент должен свободно ориенти-
роваться в иноязычной среде и адекватно реагировать в различных 
ситуациях. Сегодня применение инновационных технологий является 
обязательным требованием в обучении. Так как инновационные тех-
нологии способствуют развитию речевых навыков, активизируют мыс-
лительную деятельность студентов. Игровые технологии значительно 
повышают интерес в обучении русскому языку: это лексические игры, 
фонетические игры и грамматические игры. Это способствует тому, что 
студент владеет как письменной, так и устной речью. 

Каждый преподаватель старается ответственно подойти к подго-
товке урока, преподнести его интересно, познавательно и заниматель-
но. Сейчас очень много возможностей разнообразить и творчески под-
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ойти к этому: тут в помощь и интернет, и различные презентации, и 
творчество как коллективное, так и собственное. 

 Изучение русского языка как иностранного носит немаловажный 
характер, так как в Азербайджане ведется политика трехязычия. Азер-
байджан – должен восприниматься, как высокообразованная страна, 
население которой пользуется тремя языками. Это азербайджанский 
язык – государственный язык, русский язык – как язык межнациональ-
ного общения и английский язык – язык успешной интеграции в глоб-
альную политику. 

 Изучение русского языка как иностранного с целью практичес-
кого общения предполагает не только обучение говорению на этом язы-
ке. Изучаются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 
чтение и письмо. 

 Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 
учебный процесс, чтобы вызвать интерес студента к изучению русского 
языка. 

 Сегодня основная цель обучения – это не только накопление 
студентом определенной суммы знаний, умений и навыков, но и под-
готовка студента как самостоятельного субъекта образовательной деят-
ельности. Как писал Бернард Шоу, «единственный путь, ведущий к 
знанию – деятельность». 

 Что же такое «инновационное обучение и в чем ее особенность ?» 
Инновационное обучение ( от англ.innovation – нововведение ) – новый 
подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фунда-
ментальность образования, творческое начало, профессионализм, ис-
пользование новейших технологий. 

 Основными целями инновационного обучения являются: 
- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистичес-

ких и творческих способностей учащихся; 
- формирование личностных качеств учащихся; 
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества. 
 В основе инновационного обучения лежат следующие техно-

логии: 
- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- развитие критического мышления; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- информационные технологии. 
Если использовать эти технологии, то учебный процесс стано-

вится для студентов интересным, что повышает активность студентов, 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 81

повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 
исследовательские навыки, формируются аналитические способности. 

Возьмем, метод-кластер – очень эффективный метод при исполь-
зовании инновационных технологий в обучении русскому языку. 
Кластер – это инструмент, созданный для того, чтобы эффективно мыс-
лить. Приведу пример кластера, который получился на уроке русского 
языка на 1 курсе, тема урока: « Имя существительное как часть речи». 
Студентам предлагается вспомнить, что им известно о 
существительном (фронтальная беседа), студенты оформляют получе-
нную информацию в тетрадях в виде кластеров. Система кластеров 
позволяет охватить избыточный объем информации. Например, пише-
тся ключевое слово в середине большого листа бумаги или на доске. 
Слово «гражданин», от этого слова , как лучи солнца, растекаются 
существительные, которые раскрывают значение слова как лексически, 
этимологически, так и морфологически. А затем, к этому слову можно 
подобрать и прилагательные, составить словосочетание: гражданин 
честный, законопослушный, справедливый, исполнительный и т.д. 

 Очень эффективно использовать преподавателям нетрадицион-
ные уроки. А именно, это урок-беседа, урок-экскурсия, урок-игра, урок-
диспут, урок - театрализованное представление, урок – КВН. Эти уроки 
активизируют учебную деятельность, повышают познавательный 
интерес. Особенно часто я использую на уроках русского языка лекси-
ческий диктант и диктант – кроссворд. Это вызывает интерес у 
студентов. Так у них, увеличивается словарный запас слов, изучаемый 
материал становится для них более доступным, у них появляется жела-
ние еще больше изучать все тонкости русского языка. Так у студентов, 
особенно у иностранных студентов и студентов азербайджанских 
групп, развивается интеллектуальные, коммуникативные, лингвис-
тические и творческие способности. 

 Использование современных технологий на уроках русского язы-
ка помогает научить студентов чувствовать слово и думать над ним, 
искать в нем истинный смысл, восхищаться богатством русского языка. 
Но также следует особое внимание уделить тому, что при исполь-
зовании современных образовательных технологий, безусловно, дол-
жно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не нагромождать, 
не повредить, - этот постулат неоспорим. 

 Основная цель изучения русского языка как иностранного в вузе 
– формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели     
(воспитательная, образовательная, развивающая) реализуются в про-
цессе осуществления этой главной цели, Коммуникативный подход 
подразумевает обучение общению и формированию способности к 
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межкультурному взаимодействию, что является основой функциониро-
ванию интернета. Включаясь в него на уроке русского языка, мы соз-
даем модель реального общения. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, инте-
рактивности, изучение языка в культурном контексте, автономности и 
гумманизации обучения. Конечной целью обучения любого иност-
ранного языка является обучение свободному ориентированию в иноя-
зычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, 
т.е. общению.Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая 
общение , направленное на создание психологической и языковой гото-
вности к общению, на сознательное осмысление материала и способов 
действий с ним. Использование интернета в коммуникативном подходе 
как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинте-
ресовать обучаемых в изучении иностранного языка посредством накоп-
ления и расширения их знаний и опыта.Также одним из эффективных 
путей воспитания у учащихся интереса к предмету является организация 
их игровой деятельности. Игры дополняют традиционные формы 
обучения, способствуют активизации процесса обучения. По характеру 
педагогического процесса выделяются следующие группы игр: обуча-
ющие, тренировочные, контролирующие, обобщающие, познавательные, 
воспитательные, развивающие, творческие, коммуникативные, профори-
ентационные. В педагогическом процессе личность преподавателя была и 
остается тем уникальным фактором, без которого невозможно достижение 
успеха. Какой современный преподаватель не мечтает о том, чтобы уча-
щиеся на его уроке работали увлеченно и творчески, познавали предмет 
на максимальном для каждого уровне успешности. В основе современного 
образования лежит активность и преподавателя и студента. Именно этой 
цели – воспитание творческой и активной личности, умеющей учиться, 
совершенствоваться самостоятельно и подчиняются основные задачи 
современного образования. Применение инновационных технологий 
является обязательным требованием к образовательному процессу. Се-
годня важно учитывать, что обучаемый должен быть не столько объектом, 
сколько субъектом обучения, причем наравне с педагогом. 

 Использование инновационных технологий в учебном процессе поз-
воляет активизировать мыслительную деятельность студентов, способс-
твует развитию речевых навыков. В практике преподавания русского 
языка и на современном этапе обучения используются такие тех-
нологии, как технология модульного обучения, проектного обучения, 
развитие критического мышления через чтение и письмо, диалоговые и 
игровые технологии.  В учебном материале почти каждого урока вхо-
дит связный текст, являющийся основным стержнем урока, вокруг 
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которого строятся задания и упражнения. Диалоговые технологии 
побуждают учащихся искать способы для выражения своих мыслей. 
Организация уроков-диалогов связано тем, что диалог на таких уроках 
может быть двух видов: информационный и интерпретационный ( в 
ходе диалога происходит обмен мнениями).  

 Игровые технологии не только развивают речевые навыки, но и 
значительно повышают интерес к предмету. Существует множество 
видов игр, используемых на уроке русского языка. Например, лексичес-
кие игры, которые тренируют учащихся в употреблении лексики в 
ситуации. Например, сюжетно-ролевые игры: “В театре”, “Мир 
будущей профессии» и др.  Фонетические игры тренируют у учащихся 
правильное произношение. Эффективно использование скороговорок, 
считалок, загадок, пословиц и поговорок. Грамматические игры, целью 
которых является формирование умений употреблять речевые обороты, 
содержащие грамматические трудности. Например, игра «Кто быст-
рее?» - преподаватель называет слова, а студенты подбирают к ним 
синонимы. Игра «Назовите одним словом”- нахождение обобщающего 
слова. Преподаватель русского языка должен заботиться о том, чтобы 
студенты хорошо владели как письменной, так и устной речью. А для 
этого нужно их «разговорить”, то есть предоставить им возможность 
свободно говорить и писать, о том, что их волнует, интересует. Одним 
из типов работы над развитием речи не требующих много времени на 
уроке является мини-изложение. У этого вида работы есть несколько 
плюсов: его можно проводить регулярно на примере текста. выбран-
ного для изложения, можно разобрать то, как автор создал художест-
венный образ или воздействует на читателя, то есть поговорить о 
художественных средствах языка. 

 Также очень эффективно использовать на уроках русского языка 
интерактивное обучение. Это сложный процесс взаимодействия препо-
давателя и учащегося, основанный на диалоге. Участие в диалогах 
требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, 
но и быть понятым. Интерактивные методы обучения способствуют 
высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности препо-
давания, предполагают широкие возможности для творчества, саморе-
ализации студентов. Какие виды заданий можно использовать? Игра 
«Интервью-знакомство». Каждый студент беседует с соседом по парте, 
а потом рассказывает о нем всей группе ( чем он любит заниматься, что 
он любит читать, что коллекционирует, чем увлекается). Игра поможет 
преподавателю создать портрет группы, в котором предстоит работать, 
провести начальную диагностику сплоченности коммуникативных 
умений студентов. После изучения какой-либо большой темы каждый 
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студент составляет «карточку-зачет для соседа». Таким образом, 
применение инновационной технологии является необходимым на 
уроках русского языка. Так как она способствует совершенствованию 
практических умений и навыков, позволяет эффективно организовать 
самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, 
повышает интерес к уроку русского языка, осовременивает урок. 
Электронное учебное пособие оказывает сильное воздействие на 
память, воображение, облегчает процессы запоминания, позволяет 
сделать урок более интересным и динамичным. 
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S.Amirova 
 

The use of  modern innovation  technologies at  the  russoin language 
lessons as foreign  languge 

 
Sammary 

 
The article examines different innovative technologies of learning the 

Russian language and expediency of their use with the aim of knowledge 
quality improvement among students, development of their intellectual and 
speech features.The article considers all types of speech activity: speaking, 
listening, reading and writing. The concept of innovative technologies in 
teaching the Russian language, the effective considered method is method – 
cluster. Also, non-traditional lessons: conversation-lesson, excursion-lesson, 
game-lesson, dispute-lesson and others. Special place in study of the Russian 
language is given to communication, i.e. student must freely navigate in a 
foreign language environment and adequately react in different situations. 
Today, the implementation of innovative technologies is a mandatory 
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requirement in education. As innovation technologies contribute to the 
development of speech skills, activate intellectual activity of students. 
Gaming technologies significantly increase interest in teaching the Russian 
language. These are lexical, phonetic and grammatical games. This 
contributes to the fact that student has both written and oral speech. 

 
S.Əmirova 

Müasir  innovasiyaların  istifadəsi  rus dili dərsində  xarici  dil kimi 
 

Xülasə 
 
Məqalədə rus dilinin təliminin müxtəlif innovasiya texnoloqiyalarının 

və tələbələrinin biliklərini keyfiyyətini artırılması məqsədi, onların 
intellektual və nitq qabiliyyətlərini inkişafı təqdid olunur.Məqalədə danışıq 
fəaliyyətinin bütün növləri baxılr: danışmz, diniəmə, oxuma və yazı. 
İnnovasiya təlimi anlayışı verilir və innovasiya təliminin məqsədləri baxılır. 
Rus dili təlimində innovasiya texnoloqiyalar istifasində ən effektiv üsul - 
metod-klaster sayılır. Həmçinin qeyri-ənənəvi dərslər: dərs-söhbət, dərs-
ekskursiya. Dərs-oyun, dərs-muzakirə və başqalar. Rus dilinin öyrənilməsi 
zamanı xüsusi yer kommunikativliyə verilir, yəni tələbə başqa dildə sərbəst 
danışan mühitdə yönəlməlidir və müvafiq olaraq müxtəlif vəziyyətlərdə 
reaksiya verməlidir. Bu qün innovasiya texnoloqiyaların tətbiqi təhsildə 
məcburi tələbdir. Çünki innovasiya texnoloqiyaları danışıq bacarıqlarının 
inkişafına imkan yaradır, tələbələrin təfəkkür fəaliyyətini aktivləşdirir. 
Təhsildə oyun texnoloqiyaları rus dilinə maraqı əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldir. Bu leksik, fonetik və qrammatik oyunlardır. Bu ona imkan yaradır 
ki, tələbə həm yazı, həm də şifahi nitqə malik olur. 
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Dil vasitəsilə ifadə etmək istədiyimiz xüsusi linqvistik formalara qram-

matik formalar deyilir. Qrammatik formaların tədrisi xarici dillərin öyrənil-
məsi və öyrədilməsi baxımından hər zaman aktuallığını qoruyub saxlamışdır.  

Qrammatikanın tədrisi ilə əlaqədar bir sıra metod və yanaşmalar təklif 
olunmuşdur. Bu metodların içərisində qrammatik-tərcümə metodu xüsusi yer 
tutur. Belə ki, bu metodun istifadə olunduğu dərs prosesində ana dilinin 
istifadəsinə geniş yer verilir, xarici dilin fəal istifadəsi isə məhdudlaşdırılırdı. 
Qrammatik qaydalar ana dilində izah olunduqdan sonra dilöyrənənlərdən 
onları əzbər şəkildə öyrənmək gözlənilirdi. Bu mühitdə onlar passiv 
mövqedə çıxış edirdilər. Müəllim fəallığı isə daha çox özünü göstərirdi. 
Qrammatik qaydalar öyrənildikdən sonra isə şagirdlər həmin qaydalara mü-
vafiq cümlələr qurur və həmin cümlələri xarici dildən ana dilinə tərcümə 
edirdilər. Həmçinin öyrədilən qrammatik strukturlar dərsdənkənar mühitdə 
istifadə olunmadığına görə şagirdləri dərsə motivasiya etmək o qədər də asan 
olmurdu. Sözsüz ki, bu şəraitdə sinfə nəzarət etmək, şagirdlərin fəallığına 
nail olmaq müəllimin qarşısına bir sıra öhdəliklər qoyurdu.  

 Qrammatikanın ənənəvi üsulla tədrisi uzun müddət istənilən pedaqoji 
nəticəni vermədiyinə görə xarici dil müəllimləri kommunikativliyə diqqət 
yetirməyə başladılar. Təəssüf ki, bir müddət kommunikativlik termini düz-
gün anlaşılmadı. Əksər mütəxəssislər belə hesab edirdilər ki, dilöyrənənlər 
xarici dildə istənilən qaydanı və ya cümlə modelini izləmədən danış-
malıdırlar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, qrammatik biliklərin əldə olunması 
zamanı özünü göstərən boşluqlar ünsiyyət zamanı da çətinliklərlə müşahidə 
olunur. Buna görə də ünsiyyət prosesinin fəal iştirakçısı olmaq üçün düzgün 
qrammatik biliyə yiyələnmək və onu istifadə etmək vacib şərtdir. Unutmaq 
olmaz ki, qrammatik bilik uğurlu ünsiyyətin açarıdır. 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 87

 S.Sornberi dediyi kimi, kommunikativ dil təlimində qrammatikanın 
rolunu diqqətə alan 2 fərqli baxış var. Birinci fikrin tərəfdarları hesab edirlər 
ki, öyrənənin kommunikativ situasiyada dildən istifadə etməsi üçün onun 
qrammatik qaydaları bilməsi və ünsiyyət prosesində istifadə etməsi gərəkdir. 
Yəni qrammatika ünsiyyət üçün vasitədir. İkinci fikrin tərəfdarları isə 
düşünürlər ki, qrammatika şüuraltı şəkildə mənimsənilir və ona görə də 
qrammatikanı ilkin və dolayı şəkildə öyrətmək faydasız olacaq. Bu fikir isə 
S.Kraşenin mənimsə əsaslı modelini rəhbər tutur [3]. 

 Kommunikativ yanaşma dilöyrətmə prosesində 1990-cı illərdən eti-
barən daha geniş şəkildə tətbiq olunmağa başlamışdır. Bu yanaşmanın nəzərə 
alındığı mühitdə dil tədrisinin məqsədlərinə, öyrənənlərin dilöyrənmə üsul-
larına və dilöyrənməni dəstəkləyən sinif fəaliyyət növlərinin istifadəsinə yeni 
bir baxış olmuşdur. Qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisi şagirdlə-
rin gələcək fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərmişdir.  

 Qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisi zamanı əsas diqqət 
öyrənənlərin ətraf mühitdən aldıqları stimula yönəlirdi. Onlar dərsdənkənar 
mühitdə ünsiyyət iştirakçıları ilə uğurlu informasiya mübadiləsi edərkən  
kommunikativ qrammatikanın zəruriliyinin fərqinə varırdılar. Bunu da qeyd 
etmək lazımdır ki, dil tədrisinə ənənəvi baxışdan fərqli olaraq qrammatikanın 
kommunikativyönümlü tədrisi zamanlı biz şagirddən öyrədilən informasiya-
nı tez qəbul etməyi və onu ünsiyyət prosesində istifadə etməyi tələb etməmə-
liyik. İstədiyimizə nail olmağın yeganə yolu dilöyrənəni yiyələndiyi qram-
matik səriştənin ünsiyyət baxımından faydalı olacağına inandırmaqdır. Bu 
isə müəllimdən pedaqoji ustalıq tələb edir. 

  C.Cakobs və T.Farel də belə hesab edirdilər ki, ənənəvi üsuldan 
fərqli olaraq qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisi şagirdyönümlüyü 
rəhbər tutaraq, öyrənənlərin fərdi müxtəlifliklərinin nəzərə alınması və 
onların əldə etdikləri biliklərin real biliklərlə əlaqələndirilməsini dəstəklə-
yirdi. Həmçinin şagirdlərin digər fənlərə dair biliyi onların qrammatik bili-
yinə inteqrasiya olunmalıdır [3].  Əlbəttə, hər bir müəllim sinifdəki şagirdlə-
rin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq dərs prosesini elə qurmalı və elə bir 
öyrənmə mühiti təşkil etməlidir ki, bütün şagirdlər dərsdə motivasiya 
olunmuş halda iştirak etsinlər. Şagirdlərin motivasiyası onların öyrənmə 
fəaliyyətinə də təsir göstərir. Qrammatik biliklərin digər fənlərə dair bilik ilə 
əlaqələndirilməsi isə onların dünyagörüşünün artmasına, məntiqi, yaradıcı və 
tənqidi təfəkkürün inkişaf etməsinə kömək olacaq. 

 Qrammatik dərsləri daha fəal və yaradıcı etmək qrammatika müəllim-
ləri üçün önəmli olsa da, əksər müəllimlər bu zaman bir sıra çətinliklərlə 
rastlaşırlar. Bu çətinliklərin qarşısını almaq üçün hər bir müəllim müvafiq 
öyrətmə strategiyalarından xəbərdar olmalıdır. Ənənəvi qrammatik tapşırıq-
ların yerinə yetirilməsi müəllimin əsas vəzifələrini dolğun çatdıra bilmir. Bu 
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prosesdə müəllimin əsas vəzifəsi yalnız tapşırıqları təqdim etmək olur. Bu 
isə müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Həmçinin 
müəllimlər şagirdlərin gündəlik həyatda istifadə olunmayan və kontekstual-
laşdırılmayan strukturları yadda saxlaması üçün onlara praktiki tapşırıqlar 
verməlidirlər. Bu tapşırıqların əvvəlcədən düzgün seçimi, dərs planına daxil 
olunması vacibdir. Əksər orta məktəb şagirdləri onlara öyrədilən qrammatik 
strukturları dərsdə istifadə etmədiklərinə görə və ya az istifadə etdiklərinə 
görə onları real ünsiyyət zamanı istifadə edə bilmirlər. Ona görə də şagird-
lərə praktiki imkanlar verən fəaliyyət növləri fəal dərsin əsas elementinə 
çevrilməlidir. 

 Eyni zamanda bəzən dil müəllimləri qrammatik izahlar şagirdlərə ay-
dın olmadıqda xarici dildən istifadəni məhdudlaşdıraraq ana dilindən istifadə 
edirlər. Unutmaq olmaz ki, ana dilindən çox istifadə olunarsa, artıq şagirdlər 
davamlı olaraq qrammatik qaydaların izahının ana dilində verilməsini 
gözləyəcəklər. Buna görə də dil müəllimləri  qrammatik qaydaların izahı 
zamanı xarici dildən istifadə olunması məsələsinə xüsusi diqqət etməlidirlər. 

 Bir sıra mütəxəssislər tərəfindən təklif olunan, xarici dil müəllimləri-
nin istifadə edə biləcəyi maraqlı fəaliyyət növləri var. Bu fəaliyyət növləri 
dil müəllimlərinin qrammatik dərsləri uğurla həyata keçirməsinə müsbət təsir 
göstərir. Bunlar aşağıdakılardır: 

 öyrədilən qrammatik qaydanı istifadə etməklə yazılan hekayələr, 
 qrammatik biliyin yoxlanılması məqsədilə hazırlanan sorğu vərə-

qələri, 
 qrammatik strukturlardan real istifadəni təmin etmək üçün təşkil 

olunan rollu oyunlar, 
 müsahibə xarakterli dialoqlar, 
 mətn, məqalə üzərində iş, 
 şəkillər üzərində iş, 
 proqnozlaşdırma xarakterli fəaliyyətlər. 
 qrammatik modelləri kommunikativ mənalar ilə əlaqələndirməni 

nəzərdə tutan fəaliyyət növləri [4]. 
 Qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisi zamanı aşağıdakı 

məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır: 
 dərs prosesində qrammatik izahların verilməsi müddətini əvvəlcədən 

düzgün müəyyənləşdirmək labüddür, 
 qrammatik qaydalar mərhələli şəkildə təqdim olunmalıdır, 
 qrammatik izahlar yazılı və şifahi nitq tapşırıqları ilə əlaqələn-

dirilməlidir, 
 kommunikativ fəaliyyətlər qrammatik dərslərin əsas elementinə 

çevilməli və şagirdlərin birgə əməkdaşlığını rəhbər tutmalıdır, 
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 qrammatik qaydaların öyrədilməsi mənalı və yaddaqalan olmalıdır,  
 paraqraflar, esseler və ya dialoqlar yazmaqla şagirdlərin öyrəndikləri 

qrammatik strukturları hansı şəkildə istifadə etdikləri yoxlanılmalıdır, 
 qrammatik biliyin dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətə yararlılıq səviyyəsi 

düzgün şəkildə müəyyənləşməlidir, 
 qrammatik səhvlərin düzəldilməsi prosesində bütün şagirdlərin fəal 

iştirakı təmin olunmalıdır [2, s.277-278]. 
 Qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisinin bir sıra səmərəli 

yolları var. Bu yolların içərisində modelləşmə xüsusi rola malikdir. Kom-
munikativ fəaliyyətə başlamazdan əvvəl fəaliyyət növünü xüsusi şəkildə 
modelləşdirmək lazımdır. Şagirdə nəyi etməli olduğunu demək kifayət etmir. 
Ona verilən tapşırığı necə yerinə yetirməli olduğunu göstərmək lazımdır [6]. 
Bu zaman şagirdlər fəaliyyətin icrasına daha məsuliyyətlə yanaşacaqlar. Bu 
da işin uğurla nəticələnməsinə gətirib çıxaracaq. 

 Kommunikativ fəaliyyətin icrası zamanı müəllimin şagirdlərin fəaliy-
yətinə nəzarət etməsi vacibdir. Bunun 2 səbəbi var:  

 1) müəllim əmin olmaq istəyir ki, dilöyrənənlər fəaliyyət növünün 
icrasında fəal iştirak edirlər və onlar hər hansı çətinliklərlə üzləşmirlər. Əgər 
şagirdlər müəllimin köməyinə ehtiyac duyarlarsa, bu zaman onlar digər 
şagirdlərin fəaliyyətinə mane olmadan öz fikirlərini müəllimlə bölüşməli-
dirlər. Bəzən dilöyrənənlər qrammatik tapşırığı edərkən tapşırığın icrasından 
daha çox bilmədikləri sözlərin mənasını tapmağa konsentrasiya olurlar və bu 
onları işin mahiyyətindən uzaqlaşdırır. Ona görə də müəllim əvvəlcədən şa-
girdlərə müəyyən göstərişlər verməli, onların diqqətini tapşırığın  əsas ma-
hiyyətinə yönəltməlidir. 

 2) dərs prosesində şagirdləri müşahidə etmək onların qrammatik 
strukturları təcrübədən keçirmək tərzinə nəzarət etməyə kömək edəcək. Mü-
şahidə zamanı şagirdlərin fəaliyyətinə müdaxilə etmədən onların etdikləri 
səhvləri qeyd etmək və işin icrası tamamlanmamış həmin səhvləri dilöyrə-
nənlərin nəzərinə çatdırmaq böyük fayda verər. Səhvlərin şagirdlərə yenidən 
izah olunması həmin səhvlərin qəlibləşməməsinə də gətirib çıxaracaq. Eyni 
zamanda şagirdlərin səhvlərinə qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Şagirdlərin 
səhvləri ümumi sinfə ünvanlanaraq izah olunmalıdır. Həmçinin bəzi 
dilöyrənənlər mənfi dil təcrübəsinə malikdirlər. Ona görə də onlar xarici 
dildə öz fikirlərini ifadə etməkdən çəkinirlər. Hər bir müəllim bu məsələni 
diqqət mərkəzində tutmalı, şagirdləri xarici dildə ünsiyyət qurmağa həvəs-
ləndirməlidir. Ünsiyyət qurarkən çətinlik çəkən şagirdlərə isə psixoloji dəs-
tək vermək lazımdır. Z.Dörnyein 2001-ci ildə nəşr olunan motivasiyaya dair 
kitabında müəllimlərə şagirdlərlə əməkdaşlıq şəraitində çətinlikləri dəf 
etməyə kömək edəcək fərqli strategiyalar təklif etmişdir. Onun fikrincə, 
şagirdlərin əvvəlcədən uğur qazanacağını proqnozlaşdırdığımız tapşırıqların 
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seçimi, maraqlı, əyləncəli və yaradıcı tapşırıqlardan istifadə, şagirdlərin 
bilik, bacarıq və vərdişlərinin, yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 
dərsin də səmərəliliyinə təsir göstərəcək [2]. Hər bir müəllim daima onun 
pedaqoji fəaliyyəti üçün səmərəli olan öyrətmə strategiyalarının axtarışında 
olmalı və həmin strategiyaları tədris prosesində uğurla istifadə etməlidir. Xü-
susilə gənc müəllimlərin təcrübəli müəllimlərlə fikir mübadiləsi gərəkdir. 

 Qrammatikaya koqnitiv-kommunikativ baxışın səciyyəvi xüsusiyyəti 
odur ki,  hər hansı bir qrammatik strukturu göstərmək üçün biz fərqli qram-
matik formalardan istifadə edə bilərik. Çünki ünsiyyət prosesində fərqli qram-
matik formalardan istifadə etməyə ehtiyac yaranır. Ancaq fərqli qrammatik 
formalardan istifadə zamanı bölüşdüyümüz informasiyanın anlaşıqlı olmasından 
əmin olmalıyıq. 

 Kommunikativ yanaşma xarici dilin istifadəsində səlisliyi inkişaf etdir-
mək baxımından da əhəmiyyətlidir. Səlislik dedikdə danışanın mənalı interak-
siyaya daxil olması, kommunikativ səriştə ilə bağlı məhdudiyyətlərinin olma-
sına baxmayaraq ünsiyyəti uğurla davam etdirməsi nəzərdə tutulur. Buna görə 
də dil müəllimləri səlisliyi rəhbər tutan sinif fəaliyyət növlərində öyrənənlərin 
birgə müzakirəsinə çalışırlar. Şagirdlər kommunikativ fəaliyyət növlərinin icrası 
zamanı həm qruplar şəklində, həm cütlər şəklində, həm də fərdi şəkildə işləyə 
bilirlər. Qrup və ya cütlərlə iş şagirdlərə öz səhvlərini əməkdaşlıq şəraitində 
həll etməyə kömək olur. Dəqiqliyə əsaslanan fəaliyyət növləri isə dildə 
danışıq aktlarından düzgün şəkildə istifadəni əsas götürür. Lakin xarici dildə 
qrammatik cəhətdən düzgün cümlə qura bilmə bacarığı uğurlu ünsiyyət üçün 
kifayət etmir. 

 Eyni zamanda biz dil müəllimləri olaraq qrammatik formaların izahı-
nı birbaşa verməkdən uzaqlaşmalıyıq. Biz şagirdlərin problem həlletmə ba-
carıqlarını aktivləşdirməyə kömək edəcək tərzdə ünsiyyət qurmalıyıq. 
Həmçinin şagirdlər qrammatik qaydanın izahını özləri müəyyənləşdirəndən 
sonra biz onlara yeni informasiyanı möhkəmləndirmək məqsədilə imkan yarat-
malıyıq.  Qrammatik biliklərin vərdiş fonunda özünü göstərməsi üçün öyrədilən 
strukturun müxtəlif kontekslərdə istifadəsini nəzərdə tutan tapşırıqları mütəmadi 
olaraq istifadə etməliyik. Bununla yanaşı qrammatik qaydaların öyrədil-
məsindən sonra  müəllim tərəfindən təkrar izahların verilməsi, qarışıq salına 
biləcək mövzuların düzgün fərqləndirilməsi də çox fayda verər.  

 Qrammatik qaydaların izahı, qrammatik biliklərin təcrübədən keçiril-
məsi məqsədilə yalnız dərsliklərdə əks olunan tapşırıqlarla kifayətlənmək 
düzgün deyil. Belə ki, dərslikdə verilən tapşırıqlardan əlavə müəllim özü də 
şagirdlərə tapşırıqlar hazırlaya bilər. Şagirdə aydın olmayan qrammatik 
strukturun anlaşıqlı olması üçün müəllim əyani vasitələrdən də yararlan-
malıdır.  



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 91

 Şəxsiləşdirmə də qrammatikanın kommunikativyönümlü tədrisi ba-
xımından faydalıdır. Belə ki, dilöyrənənlərin öz şəxsi təcrübələrini bölüşmə-
si, öz ideyalarını təsvir etməsini rəhbər tutacaq fəaliyyətlərin seçimi pedaqoji 
üstünlüklərə malikdir. Bu onların dərs prosesində fəallıq göstəricilərinin 
yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq[6]. 

 Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, dil müəllimləri müvafiq təd-
ris strategiyalarının daima axtarışında olmalı, kommunikativ qrammatikanın 
tədrisinin uğurla həyata keçirilməsi üçün təşkilatçı, öyrədən rolundan əlavə 
fasilitator mövqeyində də çıxış etməlidirlər. Həmçinin onlar qrammatikanın 
kommunikativyönümlü tədrisinin səmərəli yollarından düzgün şəkildə istifa-
də etməyi bacarmalıdırlar. Unutmaq olmaz ki, kommunikativ qrammatika 
dilöyrənənlərin xarici mədəniyyətlərə inteqrasiyasını təmin edən güclü vasi-
tədir.Mədəniyyətlərərası ünsiyyətin formalaşdırılması üçün qrammatik bilik-
lərin rolu danılmazdır. 
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F.Kerimova 
Effective ways of teaching grammar communicatively in language 

classrooms. 
Summary 

 
 This article deals with effective ways of teaching grammar com-

municatively. As we know, there are a few aspects of teaching foreign lan-
guages. Grammar is one of such aspects. Grammar is also a powerful vehicle 
to encourage students to be successful in real communication. There is no doubt 
that communication cannot happen without grammatical knowledge. Grammar 
is considered as a means towards communication. So language teachers should 
be in constant search for alternative communicative grammar activities. Com-
municative grammar activities are necessary for the students to learn foreign 
languages in meaningful ways. Implementing communicative grammar makes 
the teaching of grammar a challenging and rewarding experience for both lear-
ners and teachers. In addition, differences between traditional grammar and 
communicative grammar are given in this article. 

 
Ф.Каримова 

Эффективные способы коммуникативного обучения грамматике 
на уроках языках 

Pезюме 
 
В этой статье рассматриваются эффективные способы обучения 

грамматике. Как знаëте, есть несколько аспектов преподавания инос-
транных языков. Грамматика-один из таких аспектов. Грамматика так-
же является мощным средством поощрения студентов к успеху в реаль-
ном общении. Нет сомнений в том, что общение не может случиться 
без грамматических знаний. Грамматика рассматривается как средство 
коммуникации. Поэтому преподаватели языка должны постоянно искать 
альтернативные коммуникативные грамматические действия. Коммуника-
тивная грамматическая деятельность необходима студентам для изучения 
иностранных языков значимым образом. Реализасия коммуникативной 
грамматики делает преподавание грамматики сложным и полезным опы-
том как для учеников, так и для учителей. Кроме того, в этой статье при-
водятся различия между традиционной грамматикой и коммуникативной 
грамматикой. 
 
  
Rəyçi:                Teybə Cəlilova 
                  Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent  
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THE MAIN CONCEPTS OF THE NATIONAL VARIETIES OF 

THE  ENGLISH LANGUAGE 
  

Açar sözlər: dil, əhali, ədəbi, dəyişmək, daxil etmək, tələffüz, əsas, lüğət, 
milli, müxtəlif, əlaqə, təmsil etmək, xüsusiyyət, asılı olmaq, nitq 
Key words: language, population, literary, to change, pronunciation, to 
include, main, dictionary, national, different, relation, feature, to depend on, 
represent, speech 
Ключевые слова: язык, население, литературный, изменять, включать, 
произношение, основной, словарь, национальный, различный, отноше-
ние, черта, зависеть, представлять, речь,  

 
The English language, in its spoken form, is the national language of 

Great Britain, the United States of America, Australia, New Zealand and the 
greater part of the population in Canada.  Today all the English-speaking 
nations have their own national varieties of pronunciation. The national 
variety is defined as the speech of a nation. Any language, in its spoken 
form, is likely to have variant forms, so that the existence of such varieties as 
American English, Australian English, Canadian English is in no way excep-
tional. However, these reciprocally intelligible varieties do not rank as “ dia-
lects “ of Britain English. They represent national variants, or varieties of the 
English language. The concepts “ national variant “, “ literary pronuncia-
tion”, “ variant of the literary pronunciation “, “ dialect “ are much debated 
in present-day linguistics and have no clear-cut definitions.The concept “ na-
tional language “ is treated as “ a historical category evolving from condi-
tions of economic and political concentration which characterize the forma-
tion of nation “.  The pronunciation of every national variety of English has 
peculiar features that distinguish it from other varieties of English. However, 
all the national varieties also have much in comon. Therefore, they are 
considered to be varieties of the same language, the English language. There 
is still another aspect of the problem which we cannot afford to overlook. 
The national varieties of English pronunciation are by no means homoge-
neous. Every national variety has been affected by new environment and 
uses. On the one hand, “ the transplanted language “ has adapted to new 
situations, and on the other hand, it has become a conglomeration of, and 
compromise among, numerous forms of speech. It is fairly accurate to say 
that the polar varieties of the national language, in its spoken form, are the 
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standard, or the literary, or the orthoepic norm of pronunciation, and dialects 
which exist as territorial varieties.  Standard pronunciation may be defined as 
the elaborated variety of the national language, in its spoken form, which 
obeys definite norms recognized as standard and, therefore, acceptable in all 
kinds and types of discourse. Standard pronunciation is the pronunciation 
governed by the orthoepic norm. The orthoepic norm is then “ a regulator 
which determines the inventory of variants, the borders of variation and also 
acceptable and non-acceptable variations in pronunciation. The standard 
includes in its inventory the pronunciation forms which reflect the main 
tendencies in pronunciation that exist in the language. It is the pronunciation 
used by educated people, typified by radio and TV announcers and recorded 
in pronunciation dictionaries as the “ proper” and “correct “ pronunciation. 
However, standard pronunciation is not fixed and immutable. It is subject to 
change through the normal evolution of language and as a result of external 
factors ( such as the movement of populations ), though the rate of change is 
not a rapid one. Pronunciation divergencies are directly due to innovations. 
Consequently, some pronunciation forms which acceptable may become 
obsolete and vice versa, some pronunciation forms, or “ new fashions “ in 
pronunciation, may become acceptable and, thus, be entered in the inventory 
of standard pronunciation. The factual material on the national varieties of 
English pronunciation testifies to the fact that each national variety mat fall 
into several regional standards which, too, are considered equally “ correct “ 
or acceptable. They may be described as varieties of the national standard 
pronunciation which have more similarities with it than differences. In other 
words, the regional standard has more features consistent with the norm than 
those at variance with it. Regional stendards are usually grouped into major 
dialect areas. Every regional standard of pronunciation is characterized by 
features that are common to all the dialects used in that region; dialects in 
their turn, are marked one from another by a set of features ( in pronuncia-
tion, vocabulary and grammar ) that distinguish them from all the other dia-
lects. The relation of the regional standards of pronunciation towards dialects 
is no different from the relation of the national standard forms towards dia-
lects. A regional standard is a variety of the national standard. A national 
variety of the language is unifield complex of regional and dialectal 
varieties. Dialects may be geographical in the sense of being spoken by those 
living in certain areas. They may also be classified according to criteria other 
than geographical ones, i.e. sociolinguistic. These dialectal differences may 
arise from a variety of sources, such as locality, early influences, education, 
occupation, social surroundings, class distinctions, etc. Dialect speakers are, 
as a rule, the less educated part of the population. Thus, dialects may be 
defined as varieties that are spoken by a socially limited number of people, 
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or are characteristic of certain localities. The degree to which dialects differ 
from the standard depends on a number of factors, such as the history of the 
development of the dialect, the socio-economic structure of the society, etc. 
Dialects often preserve features which have disappeared from its vernacular. 
Moreover, dialects remain free from outside interference. Dialect studies are 
particularly useful for problems of history, such as the development of En-
glish phonology, changes in the distribution of particular features, the 
survival of relics, the delimitation of culturally isolated areas, etc. For rea-
sons of political, economic and other social factors, one of the local dialects 
becomes the standard language of the nation, and the pronunciation of the 
dialect becomes the national standard, whereas the pronunciation of other 
dialects is regarded as substandard. In the history of the English language in 
Great Britain dialects followed the familiar pattern. In the fifteenth century 
England was a continuum of regional dialects. With the rise of urbanism a 
standard language emerged; this was basically the London form of Southeast 
dialect. In the course of time it lost some of its local characteristics and was 
finally fixed as the speech of the educated class. It is essentially the 
pronunciation of the educated at public schools ( which are private ). It is 
largely through these schools that the pronunciation, known as Received 
Pronunciation, or RP, is perpetuated. RP is not the pronunciation of any re-
gion (except historically). Today because of its use on radio and television 
within Britain RP has become the social standard. Great prestige is still 
attached to this  implicitly accepted social standard of pronunciation. It has 
become more widely accepted through the advent of radio. Thus, RP is often 
identified in the public mind with “ BBC English “.It is the form of 
pronunciation most commonly described in books on the phonetics of British 
English and traditionally taught to foreigners.   It would be wrong to think, 
however, that RP is used by the entire population of Great Britain. It is the “ 
accent “ of a minority ( incidentally, it is spoken by only 3% of the British 
population. Moreover, present-day RP is not homogeneous either. A. Gim-
son, a British phonetician, within RP itself distinguishes three main types: “ 
the conservative RP forms used by older generation and, traditionally, by 
certain professions or social groups; the general RP forms most commonly in 
use and ypified by the pronunciation adopted by the BBC; and the advanced 
RP used by young people “. It should be also pointed out that the lingvistic 
situation has changed greatly since the fifties due to communication, greater 
mobility, the influx of films, pop music, etc. From other English-speaking 
countries, especially the USA. For instance, in the thirties and forties, as well 
as the post-war years, American films were dubbed in England. It is no 
longer the practice today. Incidentally, A. Gimson also writes that improved 
communications and radio have rendered influences of American English: “ 
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An American pronunciation of English, for instance, is now completely 
accepted in Britain; this not the case at the time when the first sound films 
were shown in this country, an American pronunciation then being 
considered strange and even difficult to understand “.    Analyzing present-
day RP we must remark, that some members of the present younger 
generation reject RP because of its association with the “ Establishment “ 
they question the validity of other forms of traditional authority. For them a 
real or assumed regional or popular accent has a greater prestige. Such a 
change is made more likely through the recent more permissive attitude of 
the BBC (and commercial television companies) in their choice of annou-
ncers, several of whom now have markedly non-RP or non-British accents. 
In contrast to RP American English is characterized by a greater variety of 
standard norms than RP in Great Britain. In the USA there is no unique 
standard. American English falls several regional standards, namely, General 
Aerican, Eastern Aerican and Southern American which may be described as 
systems in which common features prevail over differences. The differen-
tiation between standard and dialectal forms of pronunciation is marked only 
in some regions, especially in the south of the country.  The observation of 
some Australian linguists lead to the conclusion that there are local dialects 
or regional standards in Australia. Rather, speech differences are distributed 
in terms of social and personal features. Australia is, generally speaking, 
linguistically unifield. However, to attribute uniformity to Australian speech 
is not to suggest that all Australians speak alike. Within the structure of the 
Australian sound syste there are three ariations from person to person that 
fall into well-defined groups. These groups of variations allow Australian 
linguists to postulate three varieties of Australian English. Cultivated 
Australian, General Australian and Broad Australian. The situation is quite 
different in Canada. The status of Canadian English as that of a national 
variety is sometimes doubted by some linguists. It is often treated as a “ 
blend of two varieties- British English and American English, exposed to 
their cross-currents with a more domineering pressure from American 
English “. If we take RP as a basis of comparison we notice that all the other 
national varieties of English pronunciation differ fro it and one from another. 
The differences are sufficient to give individuality and national colour to 
speech, but not so large as to define any of them as an independent language, 
or a dialect of RP. It is through constant use and madification on the part of 
its speakers, however, that forms of spoken national varieties of the English 
language change. Owing to communication devices today, such as radio, 
television, films, as well as the ever-growing mobility of population, or 
movement from one cultural group to another, the increasing urbanization 
and the spread of educational opportunities, regional and dialectal 
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differences of national varieties of English pronunciation tend to become less 
marked.This does not mean, however, that the pronunciation of one dialect 
does not continue to differ from the pronunciation of another dialect. This 
may be equally true of the other national varieties of English pronunciation. 
The present work is primarily concerned with the phonetic analysis of the 
present-day varieties of English pronunciation ( national and regional ). The 
phonetic analysis comprises a description of the concrete phonetic charac-
teristics (mainly articulatory with references to acoustic features and audito-
ry impressions) of the national varieties of English pronunciation including 
certain deviations from the “ norm “. 

     The phonetic analysis will consist of: 
1. A comparison of the national varieties of English pronunciation, 

namely, American, Australian and Canadian English with British English, 
that is Received Pronunciation. 

2. Phonetic pecularities of some regional standards of American 
English and varieties of Australian English pronunciation. 
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   I.Manafova 

Ingilis dilinin milli variantlarinin əsas xüsusiyyətləri 
Xülasə 

 
Məqalə İngilis dilinin milli tələffüz variantlarının əsas anlayışlarına 

həsr olunub. Müasir İngilis dili dünyanın ən böyuk ölkələrindən olan Böyük 
Britaniyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət dilidir. İngilis dili, 
həmçinin, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın və Kanadanın rəsmi dilidir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Kanadanın ikinci rəsmi dili fransız dilidir və əhali-
nin bir hissəsi bu dildə danışır. Son illər İngilis dilinin milli variantlarının 
öyrənilməsinə maraq artıb. 

     İngilis dilinin danışıq formasının müxtəlif milli variantları var: 
Amerika İngiliscəsi, Avstraliya İngiliscəsi, Canada İngiliscəsi və bunlar 
Britaniya İngiliscəsinin dialekt sırasına daxil deyil. Bir dilin iki, yaxud daha 
çox variantlarının müqayisəli öyrənilməsi müasir dilçiliyin yeni istiqamət-
lərindən biridir. Bugün İngilis dilində danışan millətlərin özlərinə məxsus 
tələffüzləri və intonasiyaları var. Məqalə İngilis dilinin milli variantlarının 
Britaniya İngiliscəsi ilə üç əsas müqayisə xüsusiyyətlərini təyin edir: dilin 
səs tərkibi, sözlərin vurğusu və intonasiya. 

 
                                                                                      И. Манафова 

Основные черты  национальных вариантов английского языка 
резюме 

 
     Статья посвящена особенностям национальных вариантов анг-

лийского языка. Современный английский язык является государствен-
ным языком таких крупнейших стран мира, как Великобритания и Сое-
диненные Штаты Америки. Английский язык также является офи-
циальным языком Австралии, Новой Зеландии и Канады. Следует отме-
тить, что вторым официальным языком Канады является французский и 
часть населения разговаривает на этом языке. Интерес к изучению 
национальных вариантов английского языка повысился в последние го-
ды.    Существуют различные национальные варианты разговорного ан-
глийского языка. Сопоставительное изучение двух или более вариантов 
одного и того же языка представляет собой новое направление в сов-
ременном языкознании. К таким, например, относятся исследования 
английского языка в США и Австралии в сопоставлении с британским 
вариантом английского языка. Сегодня все англоговорящие нации име-
ют свои национальные варианты произношения и интонации. В статье 
дано описание фонетических особенностей произносительных вариан-
тов английского языка по трем основным компонентам: звуковой сос-
тав, словесное ударение и интонация. 

 
 
Rəyçi:             Rəhimə Məmmədova 
                   Filologiya elmləri namizədi, dosent 
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РАЗВИТИЕ  И ФУНКЦИИ ЯЗЫКОВ В РАЗНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

 
Açar  sözləri : inkişaf, nitq, cəmiyyət, formalaşma , ünsiyyət , kommunika-
siya, mədəniyyət, bağlıdır , dərk etmə, dialekt.                                                                 
Ключевые слова:  развитие , речь, общество, формирование , общение,  
коммуникация  , культура, связано , сознание , диалект.  
Key words: development, speech, society, formation, converse, communica-
tion, culture, connect ,  consciousness, dialect. 
 

Развитие языков всегда было тесно связано с судьбами их носите-
лей и, в частности, с развитием устойчивых социальных форм 
объединения людей. Поскольку отдельные коллективы наших далёких 
предков были ещё слабо связаны между собой, закрепление в их языке 
определённого содержания за определённым экспонентом не было 
одинаковым даже в пределах сравнительно небольших территорий. 
Поэтому формировавшиеся родовые языки были изначально хотя и 
довольно сходными, но всё же разными. Однако в меру расширения 
брачных и иных контрактов между родами, а затем и хозяйственных 
связей между племенами начинается взаимодействие между языками.  
В эпоху разложения первобытнообщинного строя, с возникновением 
частнособственнических отношений и появлением классов на смену 
племенам приходят народности. Соответственно, складываются языки 
народностей. Взамен племенной организации формируется чисто 
территориальная.Поэтому диалектное членение языка народности 
обычно бывает лишь отчасти связано со старыми различиями племен-
ных языков и диалектов; в большей степени оно отражает складыва-
ющиеся территориальные объединения и их границы. Иногда язык фор-
мирующейся или уже сформировавшейся народности дополнительно 
получает функции становясь языком межэтнического общения для ряда 
родственных и неродственных сопредельных племён, даже и не объе-
диняющихся в народность. Примерами могут служить языки у индейс-
ких племён Тихоокеанского побережья Америки, хауса в Западной Аф-
рике, суахили в Восточной Африке южнее экватора, малайский язык на 
островах Юго-Восточной Азии. С возникновением и распространением 
письма начинается формирование письменных языков. В условиях мас-
совой неграмотности такой язык - достояние крайне узкого слоя, 
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владение этим языком достигается лишь в результате специальной про-
фессиональной выучки. Кроме того, письменный язык консервативен, 
он придерживается авторитетных образцов, нередко рассматриваемых 
как священные. Разговорный же язык народа развивается по своим за-
конам. Постепенно разрыв между письменным и разговорным языком 
становится всё больше. Свой письменный язык развивается не у всех 
народностей. В силу тех или иных причин функции языка литературы и 
деловой переписки выполняет в течение определённого времени другой 
язык - язык завоевателей, авторитетной чужой культуры, религии, по-
лучившей международное распространение и т.д. Так, в большинстве 
стран средневековой Европы языком науки, религии и в значительной 
мере языком деловой переписки и литературы была «средневековая 
латынь». Устно-разговорный язык характеризуется значительной 
диалектной раздробленностью. Поэтому приближение литературного 
языка к народному чревато утратой единства литературного языка. 
Между потребностью в единстве языка и стремлением сблизить литера-
турный язык с народным возникает противоречие.  У некоторых на-
родов формирование национальных языков протекало в условиях отс-
утствия объединяющего центра, в обстановке конкуренции или пос-
ледовательной смены нескольких центров и длительного сохранения 
феодальной раздробленности. Так было в Европе у немцев, итальянцев. 
Наконец, многие народности развиваются в нации, вообще не имея 
своего государства, в условиях более или менее сильного националь-
ного угнетения. Это, разумеется, накладывает отпечаток на развитие 
соответствующих языков, затрудняет формирование их литературной 
нормы.  Характерной чертой нового времени наряду с развитием наций 
и национальных языков является также неуклонный рост международ-
ных связей, всесторонних и всё более массовых контактов между наро-
дами, в том числе контактов языковых. Большое распространение полу-
чают в современном мире двуязычие и многоязычие больших групп 
населения. Велика и всё больше возрастает роль языков межнациональ-
ного общения и международных организаций - английского, французс-
кого, испанского, русского, китайского, арабского (эти шесть языков 
являются официальными языками ООН).  

Функции языка 
Функция языка как научное понятие есть практическое проявле-

ние сущности языка, реализации его назначения в системе обществен-
ных явлений, специфическое действие языка, обусловленное самой его 
природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует 
материя без движения. Коммуникативная и познавательные функции 
являются основными. Они почти всегда присутствуют в речевой 
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деятельности, поэтому их иногда называют функциями языка в отличие 
от остальных, не таких обязательных, функций речи. Австрийский пси-
холог, философ и лингвист Карл Бюлер, описывая в своей книге 
«Теория языка» различные направленности знаков языка, определяет 3 
основные функции языка: 

1) Функция выражения, или экспрессивная функция, когда выра-
жается состояние говорящего.  

2) Функция призыва, обращения к слушающему, или апел-
лятивная функция.  

3) Функция представления, или репрезентативная, когда один дру-
гому что-то говорит или рассказывает. 

Ученые-лингвисты вслед за видным исследователем русского язы-
ка академиком Виктором Владимировичем Виноградовым , иногда 
определяют основные функции языка несколько по-другому. Они выде-
ляют: - сообщение, то есть изложение какой-то мысли или информа-
ции; - воздействие, то есть попытка с помощью речевого убеждения из-
менить поведение воспринимающего человека; - общение, то есть об-
мен сообщениями. Сообщение и воздействие относятся к монологичес-
кой речи, а общение - к диалогической речи. Строго говоря, это, дейс-
твительно, функции речи. Если же говорить о функциях языка, то и 
сообщение, и воздействие, и общение являются реализацией коммуни-
кативной функцией языка. Коммуникативная функция языка является 
более объемлющей по отношению к этим функциям речи. Ученые-
лингвисты также выделяют порой, и небезосновательно, эмоциональ-
ную функцию языка. Иначе говоря, знаки, звуки языка часто служат 
людям для передачи эмоций, чувств, состояний. Собственно говоря, 
именно с этой функции, скорее всего, и начинался человеческий язык. 
Более того, у многих социальных или стадных животных именно пере-
дача эмоций или состояний (тревоги, испуга, умиротворения) является 
главным способом сигнализации. Эмоционально окрашенными звука-
ми, возгласами животные оповещают соплеменников о найденной 
пище или приближающейся опасности. При этом передается не инфор-
мация о пище или опасности, а именно эмоциональное состояние 
животного, соответствующее удовлетворению или испугу. В этом 
смысле эмоциональная функция языка также является одним из спо-
собов реализации более объемлющей коммуникативной функции 
языка. Итак, различными видами реализации коммуникативной фун-
кции языка являются сообщение, воздействие, общение, а также выра-
жение чувств, эмоций, состояний. Ученые все еще не пришли к одноз-
начному выводу о том, что является первичным - язык или мышление. 
Возможно, неверна сама постановка вопроса. Ведь слова не только 
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выражают наши мысли, но и сами мысли существуют в виде слов, 
словесных формулировок даже до их устного произнесения. По 
крайней мере, зафиксировать дословную,  до языковую форму сознания 
пока никому не удавалось. Любые образы и понятия нашего сознания 
осознаются нами самими  окружающими только тогда, когда облечены 
в языковую форму. Отсюда и представление о неразрывной связи 
мышления и языка.Посредством языка осуществляется специфическая 
человеческая форма передачи социального опыта (культурных норм и 
традиций, естественнонаучного и технологического знания). Развитие 
языка в большей мере, чем развитие права, идеологии или искусства, 
независимо от социальной истории общества, хотя в конечном счёте 
оно обусловлено и направлено именно социальной историей. 
Глобальность языка, его включённость во все формы общественного 
бытия и общественного сознания порождают его надгрупповой и 
надклассовый характер. Однако, надклассовость языка не означает его 
внесоциальности. Общество может быть разделённым на классы, но 
оно остаётся обществом, т.е. известным единством,  сообщностью 
людей. Своеобразие языка как формы общественного сознания состоит 
в том, что, во-первых, язык, наряду с психофизиологической 
способностью отражать мир, является предпосылкой общественного 
сознания; во-вторых, язык представляет собой семантический 
фундамент и универсальную оболочку разных форм общественного 
сознания.  
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S.Imanova 

Development and functions of languages in different periods 
 

Summary 
 

Language and society are closely connected with each other. As there 
can be no language outside of society exist without language. Their influence 
on each other is mutual. Language plays a very significant role in public life, 
it is the basis of mutual understanding, social peace and development. 
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Language is a phenomenon of the spiritual culture of mankind , one of the 
forms of social consciousness. Along with ordinary consciousness, morality 
and the right religious  consciousness and art, ideology, politics and science. 
The peculiarity of language as form of social consciousness is that, firstly, 
the language along with the psychophysiological ability to reflect the world is a 
prerequisite of social consciousness. Secondly: language is a semantic 
foundation and a universal shell of different forms of a social consciousness. 
Through the language, a specific human form of transferring the social expe-
rience of cultural norms and traditions is realized, naturally scientific and 
technological knowledge. The development of language is more than the 
development of law  ideology or art , regardless of the social history of society, 
but ultimately it is conditioned and directed by social history. 

                 
S.Imanova 

                     Müxtəlif tarixi dövrlərdə dillərin inkişafı və funksiyaları 
 
                                                       Xülasə 

 
Dil və cəmiyyət bir-biri ilə sıx bağlıdır. Cəmiyyətin xaricində heç bir 

dil ola bilməyəcəyi üçün cəmiyyətin dili olmadan mövcud ola bilər.Onların 
bir-birinə təsirləri qarşılıqlıdır. Dil, ictimai həyatda çox əhəmiyyətli bir rol 
oynayır, qarşılıqlı anlayışın, ictimai sülhün və inkişafın təməlidir.İctimai 
şüurun formasından biri olan,insanlığın mənəvi mədəniyyətinin bir fe-
nomenidir.Adi şüur,əxlaq, doğru dini şüur və sənət,ideologiya,siyasət və elm 
ilə yanaşı birincisi sosial bir forma kimi dilin xüsusiyyətidir. İlk növbədə, 
dilin psixofizioloji xüsusiyyətləri ilə yanaşı,ictimai şüurun ön şərtidir.İkinci-
si, dil semantik bir təməldir və müxtəlif ictimai şüurun universal bir qöv-
südür. Dil vasitəsilə mədəni normalar və ənənələrin ictimai təcrübəsinin kö-
çürülməsi üçün xüsusi bir insan şəkli,təbii olaraq elmi və texnoloji biliklər 
həyata keçirilir. Dilin inkişafı,cəmiyyətin ictimai tarixindən asılı olmayaraq 
qanunun,ideologiyanın və sənətin inkişafından daha çoxdur,lakin nəticədə 
bu,sosial   tarixi ilə şərtlənir və idarə olunur. 

 
 

Rəyçi:               Rəhimə Məmmədova 
                   Filologiya elmləri namizədi, dosent 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA FƏRDİ ÜSLUB 
FÜZULİNİN DİLİ 

 
 

Açar sözlər:  fərdi üslub, bədii üslub, dilçilik, nitq, təfəkkür, dünyagörüşü, 
yaradıcılıq, şeir, Füzulinin dili.  
Ключевые слова:  индивидуальный стиль, художественный стиль, 
языкознание, речь, мышление, мировоззрение, творчество, стих, язык 
Физули.  
Keywords: individual style, art style, linguistics, speech, thinking, outlook, 
creativity, a verse, Fizulih’s language.  
 

Dilçilikdə, ədəbiyyatşünaslıqda, musiqidə, memarlıqda, xalçaçılıqda və 
insan idrakının, sosial şüurun fəaliyyət göstərdiyi hər bir sahədə üslub aparı-
cı xüsusiyyətə malikdir. Ümumilikdə götürdükdə üslub hər şeyin öz “məni”-
dir. Yəni hər hansı bir fəaliyyət növünün özünəməxsus keyfiyyət məcmusu-
dur. Dildə üslubun yaranması da onun inkişafı ilə bağlıdır. Bütün dil üslubla-
rı dilin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Bu gün artıq dildə mövcud olan üslub-
lar, akademik üslub, janr üslubu, realist üslub, romantik üslub, funksional 
üslub, bədii və elmi üslublar hər biri dilin tarixi inkişafı ilə yaranmışlar. Üs-
lub anlayışı insan idrakının, insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. 
İnsan fəaliyyətinin bütün dövrlərində üslub anlayışı bu və ya digər dərəcədə 
mövcud olmuşdur. İnsan idrakı kamilləşdikcə, o nəyin yaxşı, nəyin pis oldu-
ğunu dərk etmiş, özünün bütün fəaliyyətində üslub, tərz, üsul, manera və s. 
kimi cəhətlərlə bağlı olmuşdur.  

Üslub anlayışının tarixi çox qədimdir. Əvvəl yunan filosofları, sonra 
isə romalılar üslub anlayışını nitqə tətbiq etdilər. Hər iki ölkədə alimlər üslub 
məsələsini nitq mədəniyyəti, ritorika ilə əlaqələndirərək, geniş mənada na-
tiqlik sənəti kimi başa düşürdülər. Qədim Hindistanda isə üsluba nitqi bəzə-
yən elementlər haqqında təlim kimi baxırdılar.  

Bu və ya digər dilin üslubi imkanlarını öyrənən dilçilik sahəsi üslubiy-
yat adlanır. Üslubiyyatın əsas vahidi üslubdur. “Üslub” dedikdə dil vasitə-
lərindən məqsədyönlü istifadə üsulu, forması nəzərdə tutulur. Dil vahidlərin-
dən istifadə özünü iki baxımdan göstərir: 

1) Ümumi, yaxud ictimai baxımdan (bu zaman funksional üslublar 
meydana çıxır)  
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2) Xüsusi, yaxud şəxsi baxımdan (bu zaman fərdi üslub meydana 
çıxır)                        

Milli ictimai təfəkkürün müxtəlif sahələrini əks etdirən, dil vahidləri də 
həmin sahələrin tələbi ilə seçilib sistemləşən funksional üslublar ( bədii üs-
lub, elmi üslub, publisistik üslub, məişət üslubu, rəsmi-işgüzar üslub) birlik-
də ədəbi dili təşkil edir. Fərdi üslub isə funksional üslublardan fərqli olaraq 
xüsusi səciyyə daşıyır və əsasən bir görkəmli şəxsə (şair və yazıçıya) aid 
olur. Bəzən isə bu və ya digər dil xüsusiyyətlərini ümumilikdə daşıyan bir 
neçə şəxs ( müəllif) də eyni üsluba aid ola bilər. Məsələn, molla nəsrəddinçi-
lərin üslubu, füyuzatçıların üslubu və s.  

Molla Nəsirəddinçilərin üslubunda əsas cəhət bədii dilin üslubi-semantik 
genişlənməsi, bədii nitqlə bağlı söz və təşbehlərin yaradılması idi. Obrazlı 
desək, "Molla Nəsirəddin" xalq dili xəzinəsinin qapılarını taybatay ədəbi dilin 
üzünə açdı.  Xalq dilinin bütün qatları öz zənginlikləri ilə göz qarşısında 
canlandı. Hər üslubun karına gələn material göründü. Mollanəsrəddinçilərin dili 
üçün səciyyəvi üslubi cizgilər: xalq danışıq dilinə maksimum yaxınlıq, lüğətdə 
və sintaksisdə loruluq meyli, məişət leksikonunun ictimai-siyasi yüklənməsi, 
satirik çoxmənalılıq, tipin öz dili ilə ifşası, əsas mətləbin kinayə ilə verilməsi. 
Mollanəsrəddinçilərin üslubu ilə onsuz da hazırcavab satirik yumoristik nitq 
vərdişinə malik olan xalqımız yeni satira mədəniyyəti əldə edir.  

Nitq ümumi ictimai hadisədir. Bununla yanaşı bu və ya digər fərdin, 
şəxsin, yaradıcı adamın şifahi və ya yazılı nitqində özünəməxsus xüsusiy-
yətlər bütövlükdə,  cəm halında fərdi üslubu təşkil edir.  Fərdi üslubun ən qa-
barıq  ifadəsi bədii üslubda olur.  Funksional üslubların digər növlərində  
fərdi üslubun əlamət və göstəriciləri olsa da, bu göstəricilər ən çox özünü bə-
dii üslubda göstərir. Bədii üslub bir qayda olaraq fərdin-müəllifin keçirdiyi 
ovqatın əhval-ruhiyyənin, emosiyaların təzahürü olduğundan fərdilik burda 
daha güclü şəkildə meydana çıxır.  

Məsələn, biz “Nəsiminin dili”, “Füzulinin dili”, “Sabirin dili” dedikdə 
həmin şəxslərin fərdi üslubunu nəzərdə tuturuq. Fərdi üslub ayrı-ayrı sənət-
karların ümumi dünyagörüşü, təfəkkürü ilə sıx bağlıdır.  

Hər bir fərdi üslub mövcud ictimai-tarixi şəraitdə yetişir və fərdi üslub 
yaratmaq səadəti yalnız fitri istedad sahibi olan dahi şəxslərə, daha çox 
yazıçılara və şairlərə nəsib olur. Və həmin şəxsin bədii təfəkkürünün birbaşa 
göstəricisidir. Əlbəttə ki, burada, yəni müəllifin dilində fərdi üslubunda da 
ədəbi dilin normalarına əməl olunması başlıca şərtdir.  

Müxtəlif zaman kəsiyində yaşayıb-yaradan bütün görkəmli şairlərimi-
zin yaradıcılığı üçün bəzi ümumiləşdirmələr mövcuddur. Amma bu dövr 
ərzində müxtəlif tarixi şəraitdə, ayrı-ayrı fəlsəfi konsepsiyaların təsiri ilə 
fəaliyyət göstərən və özünün konkret fərdi üslubu ilə seçilən şairlərin yaradı-
cılıq tərzləri arasında müəyyən fərqli cəhətlər də var və bəzi oxşarlıqlar 
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içərisində mövcud olan fərqli məqamlar, fikrin müxtəlif yollarla ifadə tərzinə 
imkan yaradır.  

Öz ana dilinə sonsuz məhəbbətlə yanaşan sənəti ilə onu ədəbi dil 
səviyyəsinə qaldıran Məhəmməd Füzuli orta əsr anadilli ədəbiyyatımızın 
əsas yaradıcıları olan İ.Həsənoğlu, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətaidən 
üzü bəri yüksələ-yüksələ gələn milli klassik şeir üslubumuzu ən uca inkişaf 
mərhələsinə çatdırmış və sübut etmişdir ki, milli dilimizdə də “nəzmi-nazik” 
yaratmaq mümkündür. Həyatının əlli ilə yaxın bir dövrünü bədii yaradıcılığa 
sərf edən Füzuli üç dildə mükəmməl sənət inciləri yaratmaqla hələ öz 
sağlığında tanınmışdır.  

Füzuli Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixində əlamətdar cəhətlərə 
malik xüsusi bir mərhələnin yaradıcısı olmuşdur.  Bu mərhələ isə 
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixində feodalizm dövrünün ən yüksək 
zirvəsi idi, və bu mərhələnin əsasını təşkil edən Füzuli üslubu nəinki sonrakı 
mərləhədə, hətta sonrakı dövrdə də uzun müddət yaşamış və əsrlər boyu 
nüfuzlu üslublardan biri sayılmışdır.  

Füzulidə söz dilin hüsnünü müəyyən edir. Şairin sözü "qeyb xəzinəsin-
dən" gəldiyi üçün  onun dili də müqəddəsdir. Füzuli ana dilimizi müqəd-
dəsləşdirən dahi sənətkardır.  

Füzuli şeirində ərəb və fars kəlmələrinin bolluğuna baxmayaraq dil öz 
quruluşu, sistemi, bədiiliyi, səlisliyi etibarilə anlaşıqlı və sadədir. Dilin 
təbiiliyi hər yerdə qorunur.  

Füzuli şeirində dilin xalq ruhu, xalq ifadə formaları əsas götürülür.-
Hətta çox yerdə canlı danışıq dilinin xüsusiyyətləri saxlanılmışdır.  Füzulidə 
söz ehtiyatının ən zəngin xüsusiyyətlərindən biri xalq sözlərinin, xalqın 
həyat və məişətinə aid olan, ədəbi dildə bəlkə də ilk dəfə işlədilən sözlərin 
çoxluğudur. Şair şeirdə xalq dilinin bəzək və ziynətlərini, gözəlliklərini, 
zərb-məsəllərini işlətməyi sənətkarın qarşısında bir tələb kimi qoyur.  

Füzuli əsərlərinin dili ən yığcam və ən yüksək şeir dilidir. İlk baxışda 
yalnız bir məna verən sözü şair elə bir tərkibdə, elə bir ibarə və quruluşda 
işlədir ki, oxucu çətinlik çəkmədən həmin sözün yerinə görə ayrı-ayrı 
mənalarda işləndiyini seçir.  

Füzuli şeiriyyəti dərin, ümumbəşəri və fəlsəfi tutumu, ideya və 
məzmun kefiyyətləri ilə seçilməklə yanaşı, janr və forma rəngarəngliyi, 
üslub xüsusiyyətləri ilə də diqqəti cəlb edir. Dahi Füzulinin lirik irsini təşkil 
edən  bütün misralarında özündən əvvəlkilərdən tam fərqli üslub müşahidə 
olunur. Füzuli qəzəllərini oxuduqca, ordakı mətləbləri lay-lay açdıqca bu 
fərq daha aydın seçilir. Şairin böyüklüyü ondadır ki, mistik üslubun dəb 
olduğu bir zamanda, o şeirlərində yeni stilistik çalar tətbiq etməklə bədii 
təfəkkürün bu bənzərsiz ifadə tərzindən hər kəsin zövq almasına şərait 
yaratdı. Füzuli oxucusu əvvəlcə sadə dillə yazılmış qəzəllərdəki yeni söz 
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düzümünə, daha sonra metaforaların, bənzətmə və bədii təyinlərin obrazlı 
bağlılığına valeh olur. Şeirin məzmunundan həzz alır. Şairin dili, üslubu fikri 
elə söyləməkdir ki, onun mətnaltı mənasından söz xaridarları, zahiri 
mənasından isə “sadədil” oxucular zövq alsınlar.  Füzuli irsini mənimsəməyə 
çalışan şəxs yeni üslub çaları ilə qarşılaşaraq eşqin mərtəbələri ilə yüksələn 
sufi kimi mənaya vardıqca kamilləşir, onun şeirinin sehrinə düşür.  

Füzulinin fikrincə şair müəyyən obrazlardan, artıq simvol xarakteri 
kəsb edən, çox vaxt şablon ifadələrdən elə faydalanmalıdır ki, ona qədər bu 
ənənəvi ifadələri heç kəs    bu sayaq düzməmiş olsun və bu cümlə 
konstruksiyasından doğan fikri ondan əvvəl heç kim söyləməsin. Füzuli dili 
öz təkrarolunmazlığı ilə seçilir. Bir dövr ərzində mövzu, obrazlar sistemi, 
üslubi çalar daxilində yeni sənət nümayiş etdirir, yeni məna axarı meydana 
çıxır.  

Klassik ədəbiyyatımızda müşahidə olunan üslubi rəngarənglik daxilin-
də Füzuli dühasının yaratdığı bənzərsiz ifadə özəlliyi onu özünəqədərki və 
müasiri olduğu bütün şairlərdən fərqləndirir.  

Bədii poetik dildə elmi-fəlsəfi məzmunla yanaşı, Füzuli musiqiyə də 
xüsusi diqqət yetirir. Sözləri elə seçir ki,  müəyyən səslər misra və beytlərdə 
bir sıra kimi seçilir, harmoniya cizgi-axarı yaradır.  

Füzuli dili tapıntılarla doludur. Əvvəlcə qeyri-adiliyi ilə düşüncəni 
məst edir, qavranandan sonra həyati ifadələr kimi adi görünür.  

Füzulinin dil mədəniyyəti də, davranış psixologiyası da xalq ədəbiyya-
tının üstündə durur. Bu da onun folklorla ünsiyyətinə bir nümunədir. Füzu-
linin bədii düşüncəsi göründüyündən  çox dərindir və siqlətcə çox ağırdır. 
Füzulinin dilində mübaliğələr, çoxmənalılıq, sinonimlər, antonimlər və s. bir 
xalının naxışları kimi bir-birinə toxunmuş olur. Gözəl şeir dili və nəsr dili 
bir-birini tamamlayır. 

Füzulinin özünəməxsus satirik dili də vardır. Füzulinin satirik dili 
əsasən tərbiyə məqsədi daşıyır.  

Füzulinin dilində fikrin minimum ifadə biçiminə sığışması çox gözəl 
alınır. Bədii fikrimiz tarixində buna maksimum nail olan da Füzulidir. 
Xalqın mənəvi-əqli düşüncə tarixində Füzuli bir mərhələdir, o özünə qədərki 
düşüncə tərzini ümumiləşdirir və yeni dövr üçün zəmin yaradır.  
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С.Аббасова 
Индивидуальный стиль в азербайджанской литературе. Язык 

Физули 
Резюме 

  
Статья посвящена изучению истории формирования и развития 

индивидуального стиля, отличающегося от других стилей языка, и в 
частности стилю великого поэта М.Физули. 

Стилистика – это область языкознания, изучающая стилистичес-
кие возможности языка. 

Кроме того, творчеству любого автора присущи индивидуальные, 
неповторимые особенности, которые составляют его индивидуальный 
стиль. Например, выражения «язык Насими», «язык Физули», «язык 
Сабира» указывают на индивидуальность стиля этих авторов. В каждой 
строке лирического наследия великого Физули можно увидеть стиль, 
совершенно не похожий на стили его предшественников и отличающийся 
неповторимостью. В своей поэзии Физули, наряду с тематикой, системой 
образов и стилистическими оттенками, демонстрирует новое искусство, 
неизбежно влекущее за собой и поток нового содержания. 
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S.Abbasova 
 

Individual style in the Azerbaijani literature. Fizulih’s language 
Summary 

  
The article is devoted to studying of history of formation and 

development of the individual style differing from other styles of language, 
and in particularly style of the great poet M.Fizulih. 

The stylistics is the field of linguistics studying stylistic possibilities of 
language. Besides, individual, unique features which make its individual 
style are inherent in creativity of any author. For example, expressions 
specify «Nasimi’s language», «Fizulih’s language», «Sabir’s language» in 
individuality of style of these authors. In each line of a lyrical heritage of 
great Fizulih it is possible to see the style absolutely not similar to styles of 
its predecessors and differing originality. In Fizulih’s poetry, along with 
subjects, system of images and stylistic shades, shows the new art inevitably 
involving a stream of the new maintenance too. 
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FONETİKAYA AİD DİL QAYDALARININ DÜZGÜN 
MƏNİMSƏDİLMƏSİ DİLÇİLİYİN DİGƏR BÖLMƏLƏRINİ 

İNTEQRASİYADA ÖYRƏNMƏK VASITƏSI KİMİ 
 

Açar söz: inteqrasiya, fonetika, heca, yazı və tələffüz. 
Ключевые слова: интеграция, фонетика, слог, правописание и 
произношение. 
Keywords: integration, phonetics, syllable, spelling and pronunciation. 
 

Qloballaşmanın meydana gətirdiyi mühüm tələblərə uyğunlaşma və  
demokratik dəyərlər  çərçivəsində müasir dünyaya interqasiya Azərbaycan 
təhsilinin başlıca istiqamətlərindən biridir. İnteqrasiya həyatın bütün sahələ-
rinə aid olmaqla sintetik xarakterə malikdir və bütövləşmə əsasındakı yeni 
yaranışın bünövrəsini təşkil edir. O, cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki 
dəyişiklikləri tənzimləyir, müasirliyi təmin edir.  

İnteqrasiya termini Azərbaycan təhsilində daha çox XX əsrin sonların-
dan başlayaraq işlənməyə başlasa da, onun ifadə etdiyi gerçəklik, məzmun 
və mahiyyət həmişə mövcud olmuşdur. Təlimi əlaqələrdən, fəndaxili və fən-
lərarası əlaqələrin mənimsəmənin keyfiyyətinə təsirindən illər boyu pedaqoji 
məkanda bəhs edilmişdir. Diferensial və interaktiv yanaşmalar hissələrin ele-
mentlərini, analitik qaydaları tənzimləmiş, bütün mütərəqqi nailiyyətlər 
məhz bu tənizimləmənin nəticəsi olaraq meydana çıxan yeniliklər əsasında 
qazanılmışdır.  

Pedaqogikada “əlaqə”, “interqasiya”, “inteqrativlik”, “təhsildə inteqra-
siya” və s. kimi anlayışlardan həmişə istifadə olunmuşdur. Ancaq, Azərbay-
can təhsil sistemi heç vaxt müstəqillik dövründə olduğu qədər qabaqcıl dün-
ya ölkələrinin təhsil sistemi ilə bu cür inteqrasiyada olmamışdır. Bu gün 
inteqrasiya Azərbaycan təhsil sistemində aparıcı yer tutur və elə bir təlim 
fənni yoxdur ki, məzmun, mahiyyət, standartlar vasitəsilə inteqrasiyada öy-
rənilməsin. 

  Informasiya məkanlarının bolluğu və informasiyaların sürətli axını 
dövründə cəmiyyətin dinamikasını izləməklə birləşmələr, bloklar yaratmaq, 
ümumiləşdirmələr aparmaq bu gün təlimdə ən vacib strategiyalardan biridir. 
İnteqrasiya bu gün insan fəaliyyətinin bütün sferasını xarakterizə edən, onu 
tənzimləyən tendensiyadır.  

Təlimdə interqativlik əlaqə xətrinə deyil, bütövləşməni, tamlığı, yeni-
lənməni təmin etmək üçün təşkil olunmalıdır. Dilçiliyin ayrı-ayrı mövzu və 
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yarımmövzuları, dil qaydaları interqasiya imkanları real olan digər fənlərin 
fonunda mənimsədilməlidir. Məsələn, fonetika bölməsi insan fiziologiyası, 
fizikanın akustika bölməsi ilə interqasiyada öyrənilə bilər, daha bunu şou 
naminə digər bölmələrlə inteqrasiyada araşdırmaq zəruri deyildir. 

Son dövrlərdə geniş istifadə olunan “inteqrativ təlim”, “inteqrativ 
dərs”, “inteqrativ fənn” analayışları da göstərir ki,  inteqrasiya təhsilin bütün 
strukturlarında özünə yer edib və  xüsusi pedaqoji texnologiyalardan birinə 
çevirilibdir.  

Müasir dərs və dərsliklər ənənəvi dərsliklərdən strukturuna, məzmunu-
na görə ciddi fərqlənir. Fənyönümlülük öz yerini nəticəyönümlülüyə təhvil 
vermiş və şagird təlimin mərkəzində dayanan yaradıcı subyektə çevrilmişdir.  

Dərsliklərdə təqdim olunan mövzular yeni yanaşmalar, innovasiyalar, 
təlim metodları və inteqrativlik tələb edir. Orta məktəb dərslik komplektinə  
daxil olan müəllim üçün metodik vəsaitdə də fəndaxili və fənlərarası inteqra-
siya   təlim anlayışı kimi şərh edilir, tədris prosesində onun mövqeyi əsaslan-
dırılır. Qeyd olunur ki,  dərketmə və tətbiqetmə mərhələlərində fəndaxili 
interasiya labüdləşir. Bəzən ibtidai siniflərdə reallaşdırılmış məzmun stan-
dartlarına müraciət olunur. Bir çox hallarda isə təlimi bütövləşməni təmin et-
mək üçün başqa fənnin məzmun standartı vasitə kimi çıxış edir ki, belə halda 
fənlərarası inteqrasiya reallaşır. Məsələn, V sinif Azərbaycan dili dərsliyin-
dəki “Mükafat” mətni üzrə işdə yalnız fəndaxili inteqrasiyadan istifadə 
edilirsə, “İradənin gücü” mətni üzrə işdə dil qaydası mənimsədilərkən fənlə-
rarsı inteqrasiyadan da istifadə olunur. Burada ahəng qanunu haqqında 
məlumat musiqi, təsviri incənət fənlərinin müvafiq standartları ilə əlaqədə 
araşdırılır.  

Onu da qeyd edək ki, istər ümumi məqsədlərin, istərsə də dil qaydala-
rının mənimsədilməsində müəllimlər üçün hazırlanmış metodik vəsaitin 
müstəsna əhəmiyyəti vardır. Məqsədli, nəticəli, fəaliyyətyönümlü, addım-
addım şərhli qiymətləndirmə nümunələri ilə zəngin olan bu vəsaitlər əslində 
həm də müasir proqram mahiyyəti daşıyır. Bizə belə gəlir ki, bu vəsait 
olmadan  müəllimin nəzərdə tutulan təlim nəticələrini əldə etməsi çox çətin 
olar, müəllimdən xüsusi istedad və pedaqoji səriştə tələb edərdi. Metodik 
vəsaitin üstünlüyü bundadır ki, burada müasir qabaqcıl təcrübə ümumiləş-
dirildiyindən bundan həm yeni başlayan, həm də kifayət qədər təcrübəsi olan 
müəllimlər səmərəli şəkildə istifadə edə bilərlər. Bəziləri elə düşünə bilər ki, 
vəsaitdə hazır reseptlər şəklində verilən dərs nümunələri müəllimin yaradıcı 
fəaliyyətini çərçivəyə salıb onu təşəbbüskarlıqdan qoya bilər. Əslində isə 
belə deyildir. Metodik vəsaitdə qeyd olunduğu kimi bu vəsaitdən istifadə 
müəllimin şəxsi yaradıcılığını və ümumiləşdirmə bacarığını inkişaf etdirən 
bir vasitədir.  
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Müəllimlər üçün metodik vəsaitlərdə də qeyd olunur ki, inteqrasiya 
indi təhsilin strategiyası kimi çıxış edir və Azərbaycan dili fənni üçün təqdim 
edilən mövzuları bir-bir ilə vəhdətdə öyrənmədən heç nəyə nail olmaq 
mümkün deyildir. İndi ümumiləşmiş strateji fikrin əsasında qurulan təlim 
işindən inteqrativ anlayışlar və inteqrativ nəticə gözləmək daha düzgün 
yoldur. 

Azərbaycan dilində inteqrativ mövzular və bölmələr yetərincədir. Dil 
özü elə bir sistemdir ki, onun inteqrasiyada öyrənməmək mümkün deyildir. 
Bir neçə inteqrativ mövzu təqdim etməklə fikrimizi dəqiqləşdirmək istərdik: 

1. “Feli sifət” mövzusu feil və sifət haqqında əvvəlcədən verilmiş 
biliklərə istinadən mənimsədilir; 

2. Zərfin tədrisində sifətə, feli bağlamaya aid biliklər yada salınır; 
3. Köməkçi nitq hissələrinin tədrisində əsas nitq hissələrinə aid 

biliklərə istinad edilir; 
4. Morfologiya bölməsi sintaktik zəmində öyrədilir və bəzi 

morfoloji anlayışları fonetika, leksikologiya bölmələri ilə əlaqə qurulmadan 
dərinləşdirmək mümkün deyildir; 

5. Sintaktik kateqoriyaların tədrisində morfologiyadan qazanılan 
biliklər köməyə gəlir və s. 

 Yuxarıda göstərilən nümunələrə və fəndaxili əlaqə sisteminə fikir ver-
sək görərik ki, fəndaxili əlaqənin özü dildaxili əlaqəyə əsaslanır. Dildəki bu 
bağlılıq dillə təfəkkürün vəhdəti və fərqi kimi özünü göstərir. Dil bir sistem 
olaraq fonetikadan (fonemdən) başlanır, mətn sintaksisində, nitqdə tamam-
lanır. Təcrübə də göstərir ki, söz səslə əlaqədə öyrənilir. 

Fonetika bəhsinin istənilən mövzusu fəndaxili inteqrasiyada öyrənildikdə 
mənimsəmənin keyfiyyətindən, qaydanın bütövlüyündən, tamlığından, zəruri-
liyindən danışamq olar. Buraya fənlərarası əlaqə elementlərini (ədəbiyyat, mu-
siqi, Həyat bilgisi, fizika, riyaziyyat və s. fənlərlə əlaqə) də daxil etsək, bütöv-
ləşməni gözümüz önündə tam əks etdirən bir elmi mənzərə yaranar. 

Fonetika bölməsi tədris edilərkən fonetik dayaqlar, səs, hərf, vurğu, 
intonasiya, orfqrafiya-opfoepiya bağlılıqları diqqətdə saxlanılmalıdır ki, 
gələcək dilçilik bölmələrini öyrənərkən zəmin rolunda çıxış edə bilsin. 
Fəndaxili və fənlərarası əlaqənin bütün tələbləri gözlənilsin. 

Ibtidai siniflərdə fonetikaya aid müəyyən nəzəri biliklərə yiyələnən 
şagirdlər dilçiliyin bu bölməsini V sinifdə nisbətən geniş və ardıcıl şəkildə 
öyrənirlər. Kar və cingiltili samitlərin fərqini şagirdlərə elə başa salmaq la-
zımdır ki, söz tərkibində onları asanlıqla müəyyənləşdirə bilsinlər. Təcrübə-
də göstəriri ki, fərqi anladıqdan sonra kar samitləri əzbərləmək vacib faktor 
kimi çıxış edir.  

Faktlar göstərir ki, şagirdlər fonetikaya aid bır sıra mövzuların başa 
düşülməsində çətinlik çəkirlər. Bunlar təxminən aşağıdakı hallardır: 
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1. Sait səslərin uzun tələffüzü, qoşa saitli sözlərin yazılışı və 
tələffüzü. 

2. Qoşa samitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. 
3. Söz ortasında yanaşı gələn iki müxtəlifcinsli samitlərdən birinin 

kar və ya cingiltili tələffüz olunması. 
Bu məsələlər üzərində işin səmərəli alınması üçün orfoqrafik və 

orfoepik vərdişlərin inkişaf etdirilməsini təkcə fonetikanın tədrisi ilə 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu proses orta məktəbi qurtarıncaya qədər davam 
etdirilməlidir. Müəllim hər bir mövzunun spesifik xüsusiyyətlərini  nəzərə 
almaqla yazılışı və deyilişi arasında fərq olan söz qrupları haqqında şagird-
lərə məlumat verməli, bu məlumatlara aid müxtəf çalışmalar üzərində iş 
aparmalıdır. 

Müasir təlim tələb edir ki, fonetika bölməsi ibtidai pillə və V sinif 
kursu ilə məhdudlaşmasın, fonetika ilə bağlı öyrədilənlər leksik məna, orfoq-
rafiya, morfoloji əlamət, sintaktik funksiya tədris olunanda da xatırladılsın, 
bölmələr, mövzular və yarımmövzular arasında fəndaxili əlaqə qurulsun. 

Dilin səs kompleksi, fonetik səviyyəsi haqqında ilkin məlumatlar elə 
çatdırılmalıdır ki, qazanılan biliklər praktik vərdişlərin yaranmasına, düzgün 
yazı təliminə, ədəbi tələffüz normalarına əsaslanan nitqə kömək etmiş olsun.  

İbtidai sinif mərhələsində və orta məktəbin sinfində fonetikaya aid dil 
qaydalarının mənimsədilməsi prosesində təlimi elə qurmaq lazımdır ki, 
yuxarı siniflərdə digər dilçilik materialları ilə inteqrasiya mənimsənilən 
məzmun sayəsində aşağıdakı təlim nəticələrini əldə etmək mümkün olsun: 

1. Sözün, söz birləşməsinin və cümlənin oxusunda intonasiyanın, 
vurğunun, orfoepik normaların gözlənilməsi; 

2. Səhv tələffüzün və düzgün olmayan yazının daim diqqət 
mərkəzində saxlanılması; 

3. Hər bir nitq hissəsinin orfoqrafiyasına və orfoepiyasına xüsusi 
diqqət verilməsi; 

4. Söz yaradıcılığı prosesində, mürəkkəb adlarda, mürəkkəb 
sözlərdə heca vurğusu ilə yanaşı məntiqi vurğunun, fikir vurğusunun 
gözlənilməsi; 

5. Cümlənin intonasiyaya görə növlərinin müəyyənləşdirilməsində 
fonem sisteminin iştirakının hiss edilməsi və s. 

Sintaksis təlimində intonasiyadan düzgün yararlanmadıqda fikri 
təzad yaranır ki, bu da bilavasitə opfoepik normaları vaxtinda düzgün 
mənimsəməməkdən qaynaqlanır. 

Fonetika danışıq səsələrini, ədəbi dilin fonemlər sistemini, fonetik 
hadisə və qanunları öyrənməklə bərabər, yazı ilə danışıq arasındakı 
uyğunluqları, ziddiyyətləri nəzərdən keçirir. Şagird fonetikaya aid ilk 
anlayıları öyrəndiyi məqamdan hiss etməlidir ki, onun öyrəndiyi səslər dili 
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varlığını sosiallaşdıran, ictimailəşdirən, maddiləşdirən elementlərdir. 
Ə.Dəmirçizadənin yanaşması ilə desək, danışıq səsləri ictimai ünsiyyətin ən 
kəskin silahı olan dilə məxsusdur və dilin maddi qabığıdır. 

Şagirdlər ibtidai siniflərdən etibarən fonetikaya aid dil qaydaları və 
linqvistik terminlərlə tanış olur, bir növ fonetikaya aid sistematik kursun ilkin 
elementləri barədə bilgiyə sahiblənirlər. Məsələn, mövcud III sinif 
dərsliklərində şagirdlərə sait və samitlərin mahiyyətindən əlavə onların növləri 
haqqında nisbətən müfəssəl fonetik biliklər verilir, böyük hərflə yazılan söz 
qrupları geniş tərkibdə təqdim edilir, sözlərin deyiliş və yazılış qaydaları üzrə iş 
aparılır. Sözlər nitq hissələrinə mənsubluğuna görə terminlərlə adlandırılaraq 
fərqləndirilir və cümlə üzvlərinin baş və ikinci dərəcəli üzv olmaqla cümlənin 
qurulmasında rolu müəyyən edilir. Buna uyğun olaraq yekun nəticə kimi III 
sinfə dair ana dili kurikulumlarında şagirdlərin aşağıdakı zəruri dil qaydaalrını 
mənimsəmələri nəzərdə tutulur: 

              Şagird: 
1. Sait və samit səsləri növlərinə görə izah edir. 
2. Sözlərin böyük hərflə yazılışına dair qaydalardan məqamına uyğun 

istifadə edir. 
3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarını 

müəyyənləşdirmək üçün lüğət və sorğu kitablarından istifadə edir. 
4. Cəm şəkilçisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində 

tətbiq edir. 
5. Leksik və qrammatik mənalarına görə sözləri adlandırır və 

fərqləndirir..Cümlənin formalaşmasında baş və ikinci dərəcəli üzvlərin rolunu 
sadə şəkildə izah edir. 

6. Məqsəd və intonasiyanı dəyişməklə verilmiş cümləni müxtəlif mə-
qamlarda işlədir (135,26). 

Bu cür ibtidai baza üzərində mənimsədilən fonetika bölməsi sistematik 
kurs kimi V sinifdə tədris olunur. Sonrakı bölmələrin tədrisi üçün ilkin zəmin də 
buradan başlanır.  

Təlimdə inteqrativlik gözlənilməklə fonetika leksika, söz yaradıcılığı, 
morfologiya, sintaksis və üsubiyyatla əlaqədə öyrənilməli, leksik məna dəyişi-
minsə səs tərkibinin, morfolologiyada ahəng qanununun yeri unudulmamalıdır. 
Müasir kommunikasiya sistemində, ünsiyyətin kommuniaktiv modellərinin 
yaranmasında riyazi fonetikanın rolu əsaslandırılmalıdır.   

Bütün bu sadalananlar onu deməyə əsas verir ki, fonetik bilik və 
bacarıqlar ibtidai pillədə keçilmişlərlə vəhdətdə, inteqrativliyin təminatı 
altında mənimsədilərsə,  yuxarı siniflərdə daha yaxşı təlimi nəticələr əldə 
olunar. Yəni, hər yeni mənimsədilən köhnə biliklərə əsaslanmaqla qurular  
və perspektivdə mənimsədiləcək mövzu üçün zəmin rolunda çıxış edər. 
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С.Анмедова 
Правильное использование языковых правил в отношении 

фонетики   как средства интеграции других лингвистических 
разделов в интеграцию 

 
Резюме 

 
В статье обсуждается место и значение интеграции  в современ-

ном обучении. Показано, что интеграции является одним из ключевых 
атрибутов обучения, обеспечивающих интеллектуальное сжатие. В от-
личие от традиционного обучения, интенсивное и междисциплинарное 
общение в современном обучении основано на конкретных стандартах.  
В статье исследуется содержание фонетического языка.  

Выясняется, что правильное принятие этих правил является 
основой надлежащих письменных упражнений. Целостность интег-
рации должна отражать полноту обучения. В статье также отмечается, 
что во всех классах учителя должны интегрироваться со ссылками на 
материалы, соответствующие курсу.  

Связанные знания гораздо более запоминающиеся. В статье под-
черкивается преподавание языковых навыков посредством интенсив-
ного общения. 
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  S.Ahmedova 

Properly adopting language rules regarding phonetics as a means of 
integrating other linguistic sections into integration 

 
Summary 

 
           The article discusses the place and significance of integration in 
modern education. It is shown that integration is one of the key attributes of 
learning, providing intellectual compression. Unlike traditional teaching, 
intensive and interdisciplinary communication in modern education is based 
on specific standards. The content of phonetic language is studied in the 
article. It turns out that the correct adoption of these rules is the basis of 
proper written exercises.  
       The Integration Integrity should reflect the completeness of training. 
The article also notes that in all classes, teachers should integrate with 
reference to materials appropriate to the course. Connected knowledge is 
much more memorable.  
      The article emphasizes the teaching of language skills through intensive 
communication. 
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“KONSEPT” TERMİNİNİN KOQNİTİV DİLÇİLİK 
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лингвистика, мышление 
Key words: concept, verbalization, conceptual sphere, cognitive linguistics, 
thinking 

 
XX əsrin sonlarından etibarən semantika sahəsində tədqiqatlar müxtəlif 

istiqamətlərdə – fəlsəfə, məntiq və kulturalogiya, psixologiya, psixolinqvisti-
ka və s. aparılmağa başlandı. Sadalanan istiqamətlərlə yanaşı, müasir təd-
qiqat istiqamətləri arasında özünəməxsus yer tutan koqnitiv dilçiliyin adını 
da qeyd edə bilərik. “Koqnitiv dilçiliyin mərkəzində ümumi koqnitiv me-
xanizm kimi dil durur” (7, 304).  
 Koqnitivizmin mahiyyətini Ə.Abdullayev belə açıqlayır: “Koqnitivizm 
insan ağlı, təfəkkürü və onlarla bağlı olan əqli proses və vəziyyətləri öyrənir 
(koqnitivizmə sinonim kimi bəzən “inetllektual”, “əqli” terminləri də işlədilir). 
Koqnitivizmə görə, insan informasiyanı yaradan bir sistem kimi götürülməli, 
insanın davranışı isə onun daxili vəziyyətinin terminləri ilə təsvir olunmalı və 
izah edilməlidir. Bütün bu məsələlər dilin işlənməsi ilə bir başa bağlı olduğuna 
görə dilin özü də koqnitivistlərin diqqətini cəlb etdi” (1, 249).  
 Mühüm əhəmiyyət kəsb edən antropoloji, funksional və koqnitiv-
diskurs paradiqmi ilə bağlı mövcud biliklər, demək olar ki, hazırda nəzəri 
dilçiliyin istiqamətlərini müəyyən mənada dəyişib. Dil artıq elə bir 
mexanizm hesab edilir ki, həmin mexanizm müşahidə edilən fenomenləri 
araşdırmağa və onların əsasında duran və insan anlamasını mümkün edən 
mental mahiyyəti üzə çıxarmağa imkan verir. Dil həmçinin özündə nəticə 
etibarilə idrak prosesinin son məhsulu olan dil vahidlərini ehtiva etdirir.  

Müasir dilçilikdə geniş vüsət almış koqnitiv yanaşma (dilin koqnitiv-
konseptual müstəvidə araşdırılması) dili hərtərəfli təhlil etməyi nəzərdə 
tutur. Dil və təfəkkür, dil və onu əhatə edən reallıq arasındakı qarşılıqlı 
əlaqəyə toxunmadan konseptləri təhlil etmək mümkün deyil. Deməli, 
konseptlərin tədqiqinə yalnız dili deyil, həm də mental fəaliyyəti cəlb etmək 
lazımdır. Fikrimizi V. fon Humboldtun fikirləri ilə belə əsaslandıra bilərik: 
“Dil fərdin mental fəaliyyətinin əsası olub, davamlı fəaliyyət prosesidir” (6)  
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Dil və koqnitiv dilçilik arasındakı əlaqə ilə bağlı Q.Harman qeyd edir: 
“Dil koqnitiv dilçiliyin mərkəzində duran vacib məsələdir. Dil anlamanı əks 
etdirir, burada isə əsas vasitə rolunu təfəkkür oynayır. Beləliklə, dil anlamanın 
birbaşa deyil, dolayısı ilə araşdırma formasıdır. Ola bilsin ki, dil anlamaya təsir 
göstərir; şəxsiyyət hansı konseptlərə sahibdir və yaxud onun ağlına yeni hansı 
fikirlər gələcək” (3, 259). 
 Qeyd edilməlidir ki, koqnitiv istiqamətdə aparılan araşdırmalar müxtəlif 
elm sahələri ilə qarşılıqlı surətdə reallaşır. Belə ki, dilin dilçiliklə yanaşı, fəlsəfə, 
psixologiya, neyropsixologiya, antropologiya, fiziologiya kimi elmlərlə 
qarşılıqlı surətdə araşdırılması insan təfəkkürünün təbiəti barədə tam məlumat 
əldə etməyə, dilin bu prosesdə yerini müəyyənləşdirməyə, o cümlədən konseptual 
sistemin təşəkkülünü və onun dildə reallaşmasını öyrənməyə imkan verir. Hələ 
koqnitiv paradiqmin təşəkkülündən öncə tədqiqatçılar öz araşdırmalarında dildə 
əks olunan mental mexanizmlərin öyrənilməsini qarşılarına məqsəd qoymuşdular. 
Bu  tədqiqatçılar “sırf dilçilik” istiqamətində araşdırma aparmağı üstün tutaraq, 
tədqiqatların dəqiq elmlərlə yaxınlaşmasından imtina etmiş, nəticə etibarilə, dil və 
təfəkkür arasında əlaqənin spesifik aspektlərini izah etməkdən yayınmış və məhz 
bu səbəbdən qarşıya qoyulmuş məqsədi reallaşdırmağa tam nail ola bilməmişlər. 
Koqnitivistika isə bu kimi maneələri aşaraq, dil vahidlərinin özəyində duran 
müxtəlif mənaları hərtərəfli öyrənməyə imkan verir. Şübhəsiz, sözün mənalı 
tərəfinin öyrənilməsi, dilçilik sahəsindəki araşdırmalar arasında aparıcı yerlərdən 
birini tutur.  
 E.Kubryakova dilin yeni tərzdə anlaşılmasının vacibliyi, onun “homo 
sapiəns”in orqanizmində, insan cəmiyyətinin təşəkkül tapmasında, o cümlədən 
insan fəaliyyətində yeri barədə danışır, habelə insanın ətraf aləmlə qarşılıqlı 
əlaqəsi, onun xaricdən gələn məlumatı necə kateqoriyalaşdırması və 
konseptuallaşdırması kimi məsələlərə münasibət bilidirir və dilin mahiyyətini 
açmaq üçün dil formaları və kateqoriyalarının nəyi ifadə etməsini, onların insan 
şüurundakı rolunu önə çəkir (9, 521).  
 Bu sahədə tədqiqat aparan koqnitoloqlar haqlı olaraq, dili güzgüyə 
bənzədirlər və qeyd edirlər ki, insan ərtaf mühiti və həyatı qavrama prosesində əldə 
etdiyi nəticələri güzgü kimi dildə əks etdirir. Bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, dil 
ərtaf aləmi, gerçəkliyi əks etdirməklə kifayətlənmir, o, həm də, dili formalaşdırır. 
Bunun üçün Sepir-Uorfun dilçilikdəki “hər bir dil dünyanın qavranılmasına 
unikallıq gətirir” fərziyyəsini, eləcə də V.fon Humboldtun irəli sürdüyü dil “xalq 
ruhu”dur fikrini yada salmaq kifayətdir. Düzdür, bu söyləmin tarixi qədimdir, 
dilçilər dilin özəlliklərini əks etdirən “xalq ruhu”nun tədqiqinə koqnitiv paradiqmin 
meydana gəlməsi ilə başladılar və E.Kubyrakovanın sözləri ilə desək, bu məhz 
tədqiqatçılar dilçiliyi empirik elm kimi qavramaqdan imtina etdikdən sonra baş 
tutdu (8, 20). Son illərdəki araşdırmalar göstərir ki, dünya dil xəritəsinin 
problem doğuran məsələləri dilin anlaşılması ilə sıx bağlıdır. Dilin milli 
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özəlliklərinin öyrənilməsi dilçilərin maraq obyektinə çevrilmişdir. Dil 
formaları vasitəsi ilə baş tutan koqnitiv strukturların ərtaf aləmi necə 
konseptuallaşdırması kimi məsələlər tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. E.Qolub-
kova qeyd edir ki, “vahidlərin semantikasının konseptuallaşma üsulunun seçimi 
dil daşıyıcısının şüurunda mövcud biliklərin öyrənilməsi formatında baş verir” 
(5,17). Başqa sözlə desək, dil vahidlərinin semantikasını öyrənərkən biz, eyni 
zamanda, fikrin strukturunun koqnisiyasını öyrənirik. İnsanın ətraf mühit haq-
qında əldə etdiyi informasiya dil vahidlərinin semantikasında təcəssüm edir, 
hansı aspektlərin kateqoriyalaşmada və konseptuallaşmada əsas olduğu önə çə-
kilir. Beləliklə, koqnitiv dilçilik vacib dil hadisələrinə digər prizmadan baxmağa 
imkan yaradır.      

Linqvistik biliyin diskursiv və ya kommunikativ-koqnitiv paradiqmi hər 
hansı mental mahiyyətdə – konseptdə öz ifadəsini taparaq, insanın koqnitiv 
fəaliyyətinin nəticəsi kimi çıxış edən dil mənası haqqında təsəvvür ilə bağlıdır.  

Müasir dilçilik üçün yeni bir anlayış hesab edilən “konsept” termininin 
meydana gəlməsi koqnitiv elmin inkişafı ilə bağlıdır. “Konsept” termini latın 
mənşəli “conceptus” sözündən nəşət etmişdir, to concieve (dərk etmək) feili 
ilə eyni kökə malikdir.  
 Dilçiliyə riyazi məntiqdən daxil olan konsept terminin tarixi yeni hesab 
edilsə də, əslində qədimdir. L.Şerba bu termini ilk dəfə 1927-ci ildə 
məruzəsində qeyd etmiş və “О трояком аспекте языковых явлений и об 
эксперименте в языкознании” adlı məqaləsində göstərmişdir (19). Buna 
baxmayaraq, bu termininin tarixi rus dilçiliyində S.Alekseyeva təxəllüsü ilə 
yazan S.Askoldovanın adı ilə əlaqələndirilir. Onun 1928-ci ildə “Русская 
Реч” jurnalında dərc olunan “Слово и концепт” adlı məqaləsi bu terminin 
dilçiliyə daxil olma tarixi kimi qəbul edilir (4). Həmin dövrdə bir sıra 
obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən bu termin ənənəvi qəbul edilmiş 
“anlayış” termini ilə rəqabət apara bilməyib uzun müddət dilçilik terminləri 
cərgəsindən silinir. XX əsrin 90-cı illəri konsept termininin  renessans dövru 
(burada söhbət rus dilçiliyindən gedir) hesab edilə bilər.     

Danışma və anlama proseslərini insanın nitq təcrübəsinə aid edən L.Şerba 
konseptin müəyyən dil sisteminə malik dil materialından bəhrələnməsinə 
diqqəti yönləndirir, bu dil materialı isə öz növbəsində konkret tarixi və sosial 
vəziyyətlə, şəraitlə şərtlənir. Müəllifin dili ilə desək, konsept müəyyən sosial 
qruplar və konkret situasiyalarda danışan və dinləyən arasında meydana gələn 
mənalı nitq vahidi olaraq dövrün dil üslubunu əks etdirir (19).  

Müasir dilçilikdə “konsept” termini şüurun mental və psixi resurslarını 
izah edən, dildə reallaşan vahid kimi qəbul edilir. Hazırda konsept müxtəlif 
cür şərh edilir: dil biliklərinin informativ, mental-psixi vahidi, obyekt 
haqqında ensiklopedik bilik, obyekt haqqında biliyin dildə kodlaşdırılması, 
gerçəklik haqqında mədəni şərtlənmiş görüşlər, birbaşa dil vasitələri ilə bağlı 
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olmayan “ideya”, sözün “ənənəvi mənası” və s. Konsepti insan şüurunda 
mədəniyyət toplusuna bənzədən Y.Stepanov onu mədəniyyətin əsas vahidi 
adlandıraraq, qeyd edir ki, “konsept vasitəsilə mədəniyyət insanın mental 
dünyasına daxil olur.” Deməli, fərdin (habelə kollektivin) mövcud biliyini və 
təcrübəsini özündə ehtiva etdirən idrak vahidi kimi konsept həmçinin etnik-
mədəni səciyyə daşıyır (16, 40 // 13, 19).  

P.Frumkina konsepti mental struktur kimi təyin edir (18, 7). Bununla 
bərabər, o qeyd edir ki, konsept psixikamızda mövcud olan ideal obyektdir, 
təbii olaraq eyni bir söz müxtəlif insanların psixikasında müxtəlif mental 
formaya uyğun gələ bilər. Müxtəlif dillər bizi əhatə edən gerçəkliyi müxtəlif 
cür konseptuallaşdırırsa, eyni bir söz müxtəlif insanların şüurunda müxtəlif 
konseptlərdə ifadə oluna bilər (18, 31).  

E.Kubryakova və həmmüəlliflərinə görə, konsept “insanın qavrama 
proseslərində əməliyyat apardığı, dünyanın qavranılması prosesləri və 
insanın bütün fəaliyyətinin əsasını təşkil edən təcrübə və biliklərinin əks 
olunduğu hər hansı bilik kvantıdır” (10, 90). Bizim fikrimizcə, bu daha 
dolğun bir tərifdir, belə ki, burada konsept insanın bütün təcrübə və 
biliklərinin toplusu kimi nəzərdə tutulur.      

Koqnitiv araşdırmalarla paralel olaraq işlənməyə başlanan və dilçilikdə 
yeni olan konsept termini ilə bağlı Ə.Abdullayev yazır: “Konseptlər insanın 
gerçəkliyi dərk etməsi prosesində yaranır və ətraf aləmlə bağlı məlumatı əks 
etdirir”. Müəllif konseptlərin insan beynindəki inikasını – xüsusi dərketmə 
fəaliyyətini konseptualizasiya (konseptuallaşdırma – Z.Ə.) adlanır və haqlı 
olaraq vurğulayır ki, konseptualizasiya isə nəticə etibarilə, hadisələrin 
konseptual reprezentasiyalarının – nümayəndəliklərinin insan beynində 
formalaşmasına səbəb olur. “İnsan təxəyyülünə verilmiş bütün konseptual 
reprezentasiyaların cəmi konseptual sistem və ya gerçəkliyin konseptual 
mənzərəsi adlanır” (1, 191).  

Leksik vahiddən fərqli olaraq konsept şüurun, mental leksikonun 
vahididir. Fərdin qazandığı təcrübə ilə sözün leksik mənasının üzləşməsi prose-
si konseptin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Konseptə linqvo-psixoloji mövqedən 
yanaşan D.Lixaçyovun söz, onun ifadə etdiyi məna və koneptlə bağlı dedik-
lərində həqiqət var: “Sözün, onun ifadə etdiyi mənanın və koneptin necə 
qavranılmasını araşdırarkən insan faktoru nəzərdən qaçmamalıdır... fərdin mə-
dəni təcrübəsinin zənginliyi onun ifadə etdiyi konseptin potensialının zəngin-
liyinə sirayət edir və ya fərdin mədəni təcrübəsinin zəifliyi onun dilinin, konsep-
tosferinin bəsitliyində özünü büruzə verir” (12, 282) Milli şüurda mövcud olan 
konseptlərin məcmusu konseptual konseptosferi əmələ gətirir. Konseptosfer 
məfhumunun dilçiliyə təqdimatı D.Lixaçyovun adı ilə bağlıdır (11, 8-9). 
Konseptosferə verilən təriflərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, qeyd edək ki, real 
dünyanı əks etdirən və insanların şüurunda olan bütün konseptual sistemin 
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məcmusu dünyanın müəyyən konseptual xəritəsini meydana gətirir. Eyni 
mədəniyyət daşıyıcılarının qarşılıqlı anlamasını təmin etmək üçün müəyyən 
ümumiliyin mövcud olması yetərlidir.  İnsan şüurunda mental anlayış kimi 
konsept sosiumun konseptosferinə çıxışı (nəticə etbarilə mədəniyyətə çıxışı) 
təmin edir. Konsept mədəniyyət vasitəsi kimi hər bir fərdin mülkiyyətinə 
çevrilən kollektiv təcrübəni təsbit edir.  

Müxtəlif xalqların konseptsferləri bir-birlərindən fərqlənir, belə ki, 
mədəniyyətlərin xarici  oxşarlığı eyni dünyagörüşü demək deyildir. 
T.Malyarın qeyd etdiyi kimi, bu onunla bağlıdır ki, “dilin qavrama prosesinə 
və bizi əhatə edən gerçəkliyin təsvirinə təsiri yalnız müəyyən konseptual 
sistem vasitəsilə koqnitiv təcrübənin verballaşması ilə məhdudlaşmır. Dil 
müxtəlif denotativ situasiyaların ənənəvi şərhlərinin anbarıdır” (14, 8). 
Beləliklə, hər bir dildə müxtəlif obyektlərin məkani səciyyəsi, eləcə də 
səciyyəvi hadisələrin məkani və zaman parametrləri haqqında müəyyən görüş, 
təsəvvür möhkəmlənmişdir. Bu görüş, təsəvvür milli, spesifik cəhətlərə malik 
ola bilər. Dildə ifadə olunaraq təfəkkür kateqoriyaları xalqın mədəni 
xüsusiyyətləri və praktik təcrübə prizmasından keçir, buna görə də məntiqi 
cəhətdən eynitipli analyışlar dünyanın dil xəritəsində müxtəlif yer tuta bilər və 
dildə müxtəlif cür şərh oluna bilər.      

Konseptosfer verbal nitqdə dil işarələrinin vasitəsi ilə reallaşan semantik 
sahədə baş tutur. Müxtəlif təfəkkürə malik xalqların konseptosferində, heç 
şübhəsiz ki, bənzər konseptlərlə yanaşı həm də tamamilə fərqli konseptlər 
aşkarlana bilər.  

Dilin semantik sahəsi və konseptosferi arasındakı əlaqəni N.Hacıyeva 
belə izah edir: “Dilin semantik sahəsi konseptosfer kimi fikri məzmuna 
malikdir; onların fərqi yalnız ondadır ki, dil, məna dil işarələri ilə ifadə 
olunan semantik sahə zərrəciyidir, konsept isə konkret dil işarəsi ilə bağlı 
deyil, o, müxtəlif işarələrlə ifadə oluna bilər. Konsept dil işarələri ilə xarici 
görkəm alır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, konseptosfer universal 
predmet kodundan ibarət fikri obrazlar oblastıdır (sahəsidir – Z.Ə.). Fikir 
predmet kodu isə insanların informasiya bazasını, onun biliyini 
strukturlaşdırır. 
 Müasir dövrdə dilin semantik sahəsi dünyanın dil mənzərəsi anlayışı 
ilə sinonimlik təşkil edir. Dilin semantik sahəsi, bildiyimiz kimi, dilin 
nominativ vahidləri, dilin funksional vasitələri, dilin obrazlı vasitələri ilə 
ifadə olunur” (2, 72). 

Dilin müasir inkişaf səviyyəsində “konsept” müxtəlif cür – linqvistik-
koqnitiv/ linqvokultural/ kultural/ psixolinqvistik/ linqvistik fenomen kimi 
qəbul edilir. Bu yanaşmaların hər biri ayrılıqda konsepti müxtəlif aspektdə 
işıqlandırır. Konseptin formalaşmasında dilin rolu ilə bağlı iki yanaşma 
mövcuddur. Bu yanaşmalar dil və mədəniiyyət arasındakı əlaqələri göstərir. 
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Birinci yanaşma konsepti kultural fenomen hesab edir. İkinci yanaşma 
tərəfdarlarına görə isə konsept linqvo-koqnitiv fenomendir. Təbii ki, bu iki 
yanaşma dil daşıyıcısının münasibətindən asılı olaraq, biri digərindən vektor 
baxımından fərqlənir. Konseptə koqnitiv yanaşma fərdi anlamadan 
mədəniyyətə olan istiqamət, kulturaloji yanaşma isə mədəniyyətdən fərdi 
anlamaya olan istiqaməti göstərir. 

Konsept fərdin real aləmdə mövcud obyektlə bağlı biliyi, düşüncəsi, 
təsəsvvürü və ya onunla bağlı irəli sürdüyü təklifdir.  

Dil konsepti əmələ gətirmir, əksinə ünsiyyət prosesində konsept ilə 
bağlı məlumatın kodlaşdırılmasına, mübadiləsinə və reprezentasiyasına 
vasitəçilik edir. Konseptlər fərdin mentalitetində mövcud olub, ünsiyyət 
prosesinin reallaşması üçün onların verballaşması, daha dəqiq desək, dil 
vasitəsi ilə ifadə olunması zəruridir. Konseptlər dil işarələri vasitəsi ilə – 
sözlər, ifadələr, bütöv cümlələr və tam mətnlər vasitəsi ilə verballaşaraq 
semantik sahənin ünsürünə çevrilir. Onlardan birinin seçimi isə bir-biri ilə 
bağlı olan müxtəlif faktorlardan – danışanın leksikonundan, mental 
reprezentasiyasından, nəzərdə tutduğu mənadan asılıdır.  

Obyektiv reallığın insan tərəfindən qavranılması formalarından biri 
olan konseptlər təkcə dərk edilmir, eyni zamanda həm yaşanılır, həm də hiss 
edilir desək yanılmarıq. İnsanın psixoloji durumu ilə baqlı bu hadisə barədə 
Y.Stepanov haqlı olaraq, qeyd edir: “İnsanlar konseptləri yalnız düşünmür, 
onda (konseptdə) həm də öz təəsüratlarını əks etdirir” (17, 40). 

Bir sıra elm sahələri üçün ortaq olan “konsept” termini düşünmə və 
anlamadan, o cümlədən, informasıyanın yadda saxlanılması və 
ötürülməsindən bəhs edən koqnitiv dilçiliyin və digər elmlərin tədqiqat 
obyektidir.  

Konseptə olan müxtəlif yanaşmalara rəğmən bu terminin müxtəlif 
aspektlərdən araşdırılması müasir dilçilk üçün aktual olan bir ideya 
mövcuddur – dilin, mədəniyyətin və anlamanın kompleks şəkildə 
öyrənilməsi. 

V.Maslova konseptin növbəti əlamətlərini qeyd edir: 
 Konsept ideal təsəvvürdə insan təcrübəsinin minimal vahidi olub, sözlər 
vasitəsilə verballaşır və sahə strukturuna malikdir.  
 Konsept biliyin emalı, qorunması və çatdırılmasıdır. 
 Konsept mütəhərrik sərhədə və konkret funksiyalara malikdir. 
 Konsept ictimai səciyyə daşıyır, onun assosiativ sahəsi onun 
praqmatikasını şərtləndirir.  
 Konsept mədəniyyətin əsas özəyidir. (15, 46-47) 
     Mahiyyət baxımından çox mürəkkəb hesab edilən konept ilə bağlı 
müəllifin təqdim etdiyi ümumi xüsusiyyətlərə növbəti müddəaları da əlavə 
edə bilərik. 
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 Konsept sözün leksik mənasının fərdin qazandığı təcrübə ilə 
qovuşmasının nəticəsidir. 
 Konseptlər dil işarələri ilə – söz, ifadə, bütöv cümlələr və ya mətn 
vasitəsi ilə verballaşır.  
 Konseptlər mürəkkəb struktura malik olub, çoxlaylı və çoxqatlıdır. 
 Konsept dinamikliyi ilə səciyyələnir. 
 Konseptlər yalnız düşünmür, həm də hissedilir. 
 Konsept tək halda deyil, milli şüurda mövcud olan digər konseptlərlə 
birgə konseptosferi formalaşdırır. 
 Konsept mədəniyyətin, o cümlədən, mental-psixi resursun vahididir. 
 Mürəkkəb və çox planlı struktura malik olan konseptdə konkret, 
mücərrəd, emosional, etnik, universal, rasional, ümumxalq, o cümlədən fərdi 
xüsusiyyətlər olduğundan, konseptə yeganə tərifin verilməsi və onun bir 
istiqamətdə araşdırılması çətinləşir. Qeyd edək ki, “konsept” termininin 
şərhində ehtiva olunan müxtəlif yanaşmalar bir-birini inkar etmir, əksinə bir-
biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, kompleks şəkildə onu tədqiq edir. 
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                                                                                       З.Ахмедова 
 

Трактовка термина “концепт” в когнитивной лингвистике 
 

Резюме 
 

Данная статья раскрывает понятие “концепта”, объясняющего 
умственные и психические ресурсы человеческого разума.  

Язык не вырабатывает концепты, напротив, он способствует 
кодированию и презентации информации, связанной с концептами в 
процессе общения. Концепты свойственны человеческому разуму, для 
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реализации коммуникативных процессов, необходима их вербализация, 
а точнее, для того чтобы их выразить нужны языковые средства.  

Будучи выраженными с помощью слов, фраз, предложений и це-
лых текстов, концепты превращаются в языковый элемент семантики. 
Выбор одного из них зависит от связанных между собой различного ро-
да факторов, таких как: лексикон, умственное представление и под-
разумеваемый смысл. 

Ввиду того, что концепт является очень сложной и многоплано-
вой конструкцией, он не может быть определен однозначно. Все в 
существующие в сознании концепты образуют единую концептуаль-
ную сферу.  

На сегодняшний день самой актуальной проблемой для лингвис-
тов является проблематика, связанная с исследованием языкового соз-
нания и национальной специфики языковой личности. Когнитивный 
подход, имеющий широкое распространение в современном языкоз-
нании, подразумевает всесторонний анализ языка.  

Анализировать концепты абсолютно не возможно, не принимая 
во внимание, язык и мышление, имеющуюся взаимосвязь между язы-
ком и окружающей его средой. 

                                                                        
Z.Ahmadova  

 
Interpretation of the term “concept” in cognitive linguistics  

 
Summary 

 
This article deals with the notion of "concept", which explains the 

mental and psychic resources of the human mind.  
Language does not produce concepts, on the contrary, it facilitates 

coding and presentation of information related to concepts in the process of 
communication.  

Concepts are inherent in the human mind, and for the realisation of 
communication, their verbalization is needed, to be more precise, in order to 
express concepts, language means are essential. Being expressed with the 
help of words, phrases, sentences and whole texts, concepts become the 
linguistic element of semantics. The choice of one of them depends on the 
various interconnected factors, such as: the lexicon, the mental represen-
tation and the implied meaning. 

The fact is that the term “concept” is a very complex and multifa-
ceted, it can not be unambiguously defined. All the existing concepts form a 
conceptual sphere. Today the most important problem for linguists is the one 
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associated with the study of linguistic consciousness and the national 
peculiarity of the language.  

The cognitive approach, which is widely used in modern linguistics, 
implies a comprehensive analysis of the language. Analyzing concepts is 
absolutely impossible, without taking into account language and thinking, 
the existing relationship between language and its surrounding. 

 
 
Rəyçi:              Əbülfəz Rəcəbli 
            Filologiya elmləri doktoru, professor 
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THE INTERPRETATION OF THE STRUCTURES WITH THE 

SUBJECT-PATIENT IN LINGUISTICS 
 

Açar  sözlər: tamamlıq, cansız, fərziyə, araşdırmaq, müşayiət etmək, 
Ключевые слова: дополнить, неодушевлённый, предположение, 
исследовать, сопровождать 

Key  words: to complement, in animation, assumption, investigate 

accompany 

 
The constructions with subject-agent by the type The lesson began, 

investigated by us, are created regularly by big quantity of verbal lexemes in 
English. To define the formal criterion of the creation of these constructions 
is difficult, i.e. there are no essential formal indicators for their transmission. 
However, it is possible to emphasize some formal indications of the 
constructions of the investigated type. Note, that these are single-act 
structures, where the verbs combine with the supercomplement position, i.e. 
only one verbal position, which is the supercomplement position, is in the 
verb surroundings. The name of the supercomplement position have the 
tendency to the inanimation. The character indication of the verb (here we 
can include the verbs of the different lexic-semantic classes) is its possession 
as of the intransitive, so of the transitive use. This double use of the verb 
differs given constructions from the single-acted structures by the type He 
goes, where the verb combines with the one obligatory element. In such 
constructions the verb has only the intransitive use. In the constructions, 
considered by us, the verb is represented in the unmarked form. The given 
indications of the constructions are the surface ones, and the results of the 
deep semantic-syntactical properties of the structures. 

In the linguistic literature these constructions were considered from the 
voice point of view differently, due to the different approaches to the voice 
categories. Very often these structures were treated with the voice point of 
view in traditional understanding. Further, when limits of voice 
understanding became more wider and the term “voice” became to use not 
only in the connection with morphological category of the voice, the voice 
status of the constructions changed. Not only forms of the verb, but also the 
whole constructions, connected with each other by the derivation 
relationships, were opposite to the voice. The base for the separation of the 
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structures on the initial (act) and derived (passive, middle, reflexive and etc.) 
were the semantics of the sentence itself, the structural difference of the 
derivationally connected sentences between each other and etc. 

The constructions of the investigated type are considered in the 
linguistics also from the point of view of the nominative-ergative 
relationships. The content of the derivational relationship between 
nominative and ergative connects with the possibility/impossibility of the 
realization of the semantic subject on the syntactic level and of the 
realization in the correspondence of its supercomplement position if it is 
possible. 

On the assumption of the semantic-syntactic possibilities of the 
constructions, we decided to call them the constructions with the subject-
patient. 

a) The treatment of the constructions with the subject-patient in the 
linguistic literature from the voice point of view. 

The voice problem is the one of the complex and more discussed 
questions in linguistics. The existing different approaches to the voice theory 
reflect not only the difference of the scientific views of the separate periods 
of the development of linguistics and grammatical schools. Even in the 
modern linguistic literature the voice category is interpreted differently. 
Consequently, the constructions, investigated by us, are not equal from the 
point of view of the voice status. According to the one of the more famous 
point of view, the voice is the morphological category of the verb. (The 
separate verb forms, but not the whole constructions are opposite to the 
voice category at the morphological approach. However, The voice definition 
is determined as the definition, belonging not only to the verb, but to the 
sentence in a whole. That’s why it is possible to analyze the constructions, 
investigated by us, from the point of the view of the morphological approach to 
the voice problem). 

According to Espersen, “which type the verb is in the syntactic meaning, 
active or passive, depends only on its form” [1]. Consequently, the 
constructions, considered by us, should be interpreted according to Espersen as 
the active ones, i.e. the verb in them is in the active form. However, the activity 
and passivity are considered by the scholars not only as the syntactic, but also as 
the conceptual categories, in the conceptual meaning of the active and 
passive the two sentences are opposite to each other, where the same verbal 
lexeme is represented in the different syntax surroundings: 

He sells the book - The book sells well. 
The active form “sells” in the first sentence is considered as the 

conceptual active, in the second one is considered as the conceptual passive, 
i.e. the verb combines in the subject position with the element, which serves 
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as the addition in the first sentence. In such oppositions, by Espersen’s 
opinion, the verb has the concrete meanings. However, the question about 
the verb meaning at the conceptual passive is considered by the scholars not 
in the pure semantic plan, but in the syntactic one. The base for the 
difference in the verb meanings is the character of its combination with the 
subject. Smirnitsky adds the status of the active voice to the constructions 
with the subject-patient. This connects with the morphological approach of 
the scholar to the voice problem. Smirnitsky write:” [2]. Speaking about the 
voice, we mean the definite verbal category, expressed by the word forms. 
The voice meanings of the active and passive belong not to the whole word, 
but to its, separate forms”. The possibility of the representation in two 
different syntactic surroundings of the definite verbs, which create the 
constructions, considered by us, is related to the sphere of their lexical 
meaning. The similar verbs, by Smirnitsky opinion [2], are represented with 
the two different lexical meanings: with more “active” (or passive) and with 
“less” active (or passive). The process, designated by the verb in the 
construction “The door opened” is defined as the initial one from the subject 
in the subject position and existent in the subject itself (The door was opened 
as if it was opened in itself). This determines the “less” active meaning of 
the verb in contrast to the meaning, realized in the constructions “He opened 
the door”. 

The big interest also shows the formal approach of Jachontov to the 
voice category. I his formal definition, the voice is considered as from the 
morphological point of view, so from the syntactic one. The author writes:” 
Let’s consider the verbal forms, which were used in the one and the same 
syntactic function, opposite to the voice, differ by the government”. The 
difference in the government is considered by Jachontov as the unequal 
qualitative and quantitative combination of the verbal forms with the 
sentence members, grammatically connected with them [3], Consequently, 
the construction of the type “the lesson began” can’t be represented in the 
voice oppositions with the active sentences, i.e. the change in the 
government doesn’t reflect in the verb form. If we opposite them to the 
passive constructions, the difference between them corresponds to the 
difference between the constructions, opposite on the voice, determined by 
Jachontov. Thus the government and the verb form change. 

The door opened. - The door was opened by him. 
The problem of the voice category is solved by Chrakovsky in the 

semantic-syntactical plan. The activity and passivity are related not the 
verbal forms, but to the whole constructions, according to the scholar [3], 
The base for the differentiation of the active and passive constructions is the 
character of the correspondence of the semantic subject of the subject 
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position. Consequently, The voice relationships between active and passive 
acquire semantic-syntactic character, i.e. the voice is considered by 
Chrakovsky as the semantic-syntactic category. Chrakovsky writes:” The 
any constructions are passive, in which the concrete lexically designated 
subject doesn’t have the subject position. No other indications are not 
considered at the determination of the passive constructions”. 

If the constructions, investigated by us, lead to Chrakovsky definition, 
then we’ll see that correspondence of the subject to the subject position in 
them is broken: 

The kitchen door opened and James Bralic came into the room. 
As it is seen from the example, the participant, having the 

supercomplement position (the door) is not the agent and is not responsible 
to carry out the action, called by the verb (to open). 

As Chrakovsky mentions, “...it is nothing said about the subject 
position in the passive construction”. From it we can make the following 
conclusion: whether the subject designates or not on the syntactic level, it 
doesn’t matter. It is important, that the supercompliment position doesn’t 
occupied by the subject. Thus, the construction of the type “the lesson 
began”, where the subject doesn’t designated syntactically, are passive by 
Chrakovsky definition [2]. 

The some representatives of St.Petersburg school of the theoretical 
grammar use the term “voice” is used in the more wide meaning. In the 
works of these scholars the limits, in which the voice perception designates 
the opposition of the active and passive (seldom reflexive and middle voice), 
became more wider. The very big interest is the interpretation of the voice by 
Silnitsky [3]. The category of the voice is considered by him as the lexic-
semantical one(more syntactical). According to Silnitsky, the voice reflect 
the mutual relationship between valency related constructions, caused by the 
verbal lexeme [3], Moreover, the constructions are in the qualitative and 
quantitative correlation. Silnitsky determines the voice by the following 
words:” The voice is determines in the given investigation as the 
grammatical category, which reflects the regular correlations between 
elements of valent paradigms of the verbal lexemes, correlating with the 
regular changes in the meanings of these lexemes. By other words, the voice 
discharges fix the regular correspondings between definite changes of the 
verbal valency and the definite semantical shifts in the verbal meaning”. As 
we can see from the definition, the changes in the syntactic structure 
accompany to the semantical shift in the verbal meaning. The semantic 
relationships between voice discharges are called by Silnitsky “ voice 
meanings”. Though in Silnitsky work the constructions are divided into 
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initial and derived ones, the criterions for their separation are not presented 
by the author. 

So, the voice transformations are divided by Silnitsky on the 
substantial (where constructions are differed by the element quantity), 
relational (where the constructions are differed by, the syntactical expression 
of the elements) and substational-relational (where the constructions are 
differed by the quantity and by the expression of the verb surrounding). The 
one or many voice meanings belong to the each voice transformation 
(reflexivity, mutuality, decausation, passive state, end of the action ant etc.) 
[3], 

The constructions, considered by us, according to Silnitsky, it is need 
to consider the substational-relational transformations (change the quantity 
and the syntactical expression of the elements: I broke the cup - the cup 
broke) with the voice meaning of the decausation. 

Dolinina, emphasizing the voices, base on the substantial criterion: 
“...at the determination of the voices it is need to take under the 
consideration not only the formal criterion, but also the substantial one. In 
this connection, we determine the voice as the grammatical category, the 
meaning of which is the type of the change of the presuppositional meaning, 
and form is the presence in the syntactical paradigm the wide enough circle 
of the structure verbs, realizing the given meaning” [4], The each shift of 
diathesis (the correspondence between the senantical and syntactical 
actants), by Dolinina opinion leads to the change of the intention (the 
evaluation of the “weigh” of the participant in the attitude to the verb). The 
one and the same shift of diathesis can be accompanied by the several 
presuppositional meanings (modality, involuntariness of the action) and vice 
versa. The constructions, considered by us have the diathesis (x=o) (Ó=Ï), 
moreover the verb is in the unmarked form. Here the diathesis meaning 
connects with the intention change, putting the second participant in the 
center, which accompanies with the modal presuppositional meaning, 
characteristic for middle voice by Dolinina opinion: besides the fact, that the 
second participant is treated by the action outside from the agent side, it is 
important to take into consideration its abilities to take participation in the 
action. 

The adipose figure of the incomparable Bolita swung slowly. 
Thus, the constructions, investigated by us receive the status of the 

middle voice, according to Dolinina. 
However, the author considers, that not all constructions of the famous 

type can lead to the determination, given to the middle voice. This connects 
with the semantics of the separate sentences. 
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The constructions with the subject-patient receive the very essential 
interpretation in M.Joose work. M.Joose makes the division between the 
passive meaning and the meaning of the passive voice [5]. The passive voice 
is related to the grammatical form, which has the ending “be -n” according to 
the author. The meaning of the passive voice is transmitted through the form 
with this ending. The term “passive meaning” is more universal and is 
related not only to the cases, when the form of the passive voice is used. The 
sentences of the type "The lesson began” are staying unmarked in the 
attitude to the voice. However, their meanings are passive. M.Joose calls the 
such cases the unmarked passives [5]. 

As we see from the literature on the voice category, the constructions, 
considered by us are interpreted unequally. In the result of the different 
approaches to the voice theory the constructions are considered as the active, 
passive ones or as the constructions of the middle voice. Let’s consider how 
these constructions are interpreted from the point of view of the nominative-
ergative relationships in the linguistic literature. 
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Структур с подлежащим –патиенсом в лингвистике 

 
Резюме 

 
В данный работе рассматривались трактовка конструкций с 

подлежащим–патиенсом с точки зрения залога и определение 
эргативности конструкций с подлежащим–патиенсом в лингвистичес-
кой литература. Установлено, что конструкции с подлежащим–
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патиенсом могут рассматриваться как активные, пассивные, или как 
конструкции среднего залога.  

Как видно из литературы по звуковой категории, конструкции 
рассматриваются нами неравномерно. В середине конструкций 
концепции рассматриваются как активные, пассивные или как понятия 
среднего голоса. Рассмотрим, как эти конструкции интерпретируются с 
точки зрения номинативно-эргативных отношений в лингвистической 
литературе. 

Что касается эргативности конетрукций, то по мнению Хадлстона,  
если одноместный глагол комбинируется с элементом, к которому 
обращено действие, в качестве субъекта, такую организацию 
предложения назвать эргативной.  

  
M.Məmmədova, 

M.Sultanova  
 

Dilçilikdə mübtəda- patiensomlu cümlə quruluşu 
 

Xülasə 
 
Təqdim olunan işdə növ nöqteyi-nəzərindən mübtədalı-patiensomlu 

cümlə quruluşu (konstruksiya) təhlil olunan və linqivistik ədəbiyyatda 
mübtədalı-patiensomlu cümlə quruluşunun erqativliyi təyin olunur.  

Müəyyən edilmişdir ki, mübtədalı-patiensomlu cümlə quruluşuna ya 
fəal, ya passiv və ya da orta növ cümlə quruluşu kimi baxmaq olar.  

Səs kateqoriyasında ədəbiyyatdan göründüyümüz kimi, biz tərəfindən 
qəbul edilən konstruksiyalar qeyri-bərabər şəkildə şərh edilir. Səsə müxtəlif 
yanaşmalar nəticəsində konstruksiyalar aktiv, passiv olanlar və orta səsin 
konstruksiyası hesab olunur. Bu quruluşların linqvistik ədəbiyyatdakı 
nominativ-erqativ münasibətlər baxımından necə şərh edildiyini nəzər salaq. 

Cümlə quruluşunun erqativliyinə gəldikdə isə, Xadlstona görə əgər 
biryerli feil təsir yönəlmiş elementlə kombinasiya təşkil edirsə, bir subyekt 
kimi cümlənin belə quruluşunu erqativ adlandırmaq olar.  

 
 

Rəyçi:                  Məhəbbət Əsədova 
                 filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 134

                                                    SƏİDƏ QAYINBƏYOVA                 
ADU                 
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   İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ÜZVLƏRİN FUNKSİONAL TƏDQİQİ   
                                                                                                                                   

Açar sözlər: ikinci dərəcəli üzvlər, tarixi inkişaf, işlənmə yeri, semantik 
ağırlıq 
Key words: the secondary parts, historical development, working place, 
semantic gravity 
Ключевые слова: второстепенные члены, историческое развитие, 
место укрепления, семантическая тяжесть 
 

Sintaksisdən yazan alimlərin əsas məşğul olduğu məsələlərdən biri də 
cümlə üzvləridir. Türkoloqlardan M.A.Kazımbəy, M.Melioranski, V.A.Qord-
levski, N.K.Dmitriyev, A.P.Potseluyevski, A.N.Kononov, N.A.Baskakov, 
İ.A.Batmanov, M.Balakayev, A.S.Safayev, M.Z.Zəkiyev, N.Z.Hacıyeva, 
Q.A.Abdurahmanov, A.Q.Qulamov, M.Askarova və başqaları cümlə üzvlərinin 
tədqiqi ilə bu və ya digər dərəcədə məşğul olmuşlar. Həmin məsələ Avropa və 
rus dilçilərinin əsərlərində də mühüm yer tutmuşdur. Xüsusilə Ş.Balli, 
A.A.Şahmatov, A.M.Peşkovski, F.F.Fortunatov, İ.İ.Meşşaninov, V.V.Vinoqra-
dov, V.Q.Admoni, Smirnitski kimi alimlərin bu sahədəki xidmətləri böyükdür. 

Azərbaycan dilinin qrammatikasından yazan dilçilər, təbiidir ki, cümlə 
üzvlərindən də bəhs etmişlər. M.Ş.Şirəliyev, M.H.Hüseynzadə, Ə.Dəmirçizadə, 
Z.İ.Budaqova, Y.M.Seyidov, A.Q.Həsənov, Ə.M.Cavadov, M.İ.Adilov, 
R.A.Rüstəmov, K.N.Vəliyev, K.M.Abdullayev, F.A.Cəlilov, B.M.Rəhimova, 
Z.X.Tağızadə, N.C.Abdullayeva, F.M.Ağayeva, H.Ə.Həsənov, Z.Ə.Şahbazova, 
İ.Əhmədov və başqaları ya cümlə üzvlərinə ayrıca əsər həsr etmiş, ya da başqa 
kateqoriyalarla yanaşı bu mövzudan da bəhs etmişlər. 

Ümumən, türkologiyada olduğu kimi, Azərbaycan dilçiliyi tarixində də 
cümlə üzvlərinin tədqiqində fikir müxtəlifliyi  olmuşdur. Ən çox nəzərə çarpan 
yanlış fikir budur ki, elə dilçilər olmuşdur ki, ikinci dərəcəli üzvlərdən ancaq 
tamamlıq və təyini qəbul etmiş, zərfliyi isə cümlə üzvü saymamışlar. Azərbay-
can dilçiliyində bu fikri irəli sürən Ə.Dəmirçizadə olmuşdur. Ondan başqa 
bütün dilçilərimiz ikinci dərəcəli üzvlər sırasına müstəqil cümlə üzvü kimi 
zərfliyi də daxil etmişlər. Həmçinin dilçilərin ikinci dərəcəli üzvlərə verdikləri 
təriflərdə də fərqli cəhətlər var idi. Bu fikirlərin çoxusunda natamamlıq özünü 
göstərir: “ İkinci dərəcəli üzvlər baş üzvləri izah edir” , “Cümlədə mübtəda və 
xəbərin ifadə etdiyi fikri tamamlayan və ya onları izah edən sözlərə ikinci 
dərəcəli üzvlər deyilir”. [1, s.135] Azərbaycan SSR EA-nın Nizami adına 
Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun çap etdirdiyi “Azərbaycan dilinin qrammati-
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kası” adlı əsərdə ayrıca “İkinci dərəcəli üzvlər” bölməsi verilmişdir. Burada 
bir paraqrafda ikinci dərəcəli üzvlərin mübtəda və xəbəri, o biri paraqrafda 
isə onların bir-birini izah etdiyi göstərilir. İkinci dərəcəli üzvlərin təyin, 
tamamlıq, zərflikdən ibarət olduğu qeyd edilir. 

1983-cü ildə Akademiyanın “Elm” nəşriyyatı gənc alim 
K.M.Abdullayevin “Azərbaycan dilində sadə cümlə sintaksisinin problem-
ləri” adlı əsərini çap etdirmişdir. Xüsusi bir paraqrafda  müəllif cümlənin baş 
və ikinci dərəcəli üzvlərə ayrılmasının məqsədəuyğunluğunu və məntiqiliyi-
ni təsdiq edir. Digər müəlliflərin fikirlərinə də söykənərək, müəllif belə bir 
doğru mühakimə yürüdür ki, baş üzvlər cümlənin predikativ əsasını yara-
dırlar. Onların belə bir qabiliyyətə malik olması cümlə üzvlərini baş və ikinci 
dərəcəli üzvlərə ayırmağın kriteriyası kimi meydana çıxır.  

İkinci dərəcəli üzvlər həm cümlələri, həm də söz birləşmələrini geniş-
ləndirən vasitədir. Onlar cümlədə özünü iki cür göstərir: 1) cümlənin əsas 
qismində (onun predikativ xarakterli hissəsində); 2) cümlədə işlənən feli tər-
kiblərin, yəni feli sifət, feli bağlama və məsdər tərkiblərinin içərisində 
işlənir. 

1. Cümlənin əsas qisminə aid olan ikinci dərəcəli üzvlər adi halda bü-
tövlükdə cümləni deyil, ya mübtəda qrupunu, ya da xəbər qrupunu 
genişləndirir. Məsələn: Kiçik yaşlı Toğrul maraqlı nağıllar danışırdı. (kiçik 
yaşlı sözü mübtədaya, nağıllar sözü xəbərə, maraqlı sözü nağıllar 
tamamlığına aiddir.) 

Buradan da aydın olur ki, ikinci dərəcəli üzvlər baş üzvləri də , bir-
birini də aydınlaşdırır, tamamlayır, izah edir. “İkinci dərəcəli üzvlər” 
terminində  bir qədər şərtlik olduğunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bunlara 
ona görə “ikinci dərəcəli üzvlər” deyilmir ki, bunlar ikinci dərəcəli fikirlər, 
cümlə daxilində ikinci dərəcəli mənalar ifadə edir, əhəmiyyətsiz yer tutur. 
Dilçilərin bu barədə olan fikirlərinə nəzər salaq: “İ.C.Cakubova görə, 
“mübtəda – baş üzvlərdən biri olub, nitqin predmetini bildirir”. İ.X.Axmatov 
buna etiraz edir: “Mübtədaya belə tərif vermək adamı o fikrə gətirib çıxara 
bilər ki, mübtəda o biri cümlə üzvlərindən artıq məna çəkisinə malikdir. Bu 
səhv baxışdır. İş ondadır ki, bəzən ikinci dərəcəli üzv söyləmin məzmunu 
cəhətdən daha əsas və əhəmiyyətli məna bildirə bilər, nəinki hər hansı bir 
baş üzv” [1, s. 154] Sonra müəllif bu fikri məşhur sintaksist V.Q.Admoniyə 
əsaslanaraq, daha da möhkəmləndirir. Cümlə üzvlərinin baş üzv və ya ikinci 
dərəcəli üzv olması o demək deyil ki, konkret mətndə bunlardan biri 
semantik cəhətdən əsas, digəri isə ikinci dərəcəli xarakter daşıyır. Sonra 
İ.X.Axmatov sözünə davam edərək, belə nəticəyə gəlir ki, ikinci dərəcəli üzv 
nə qədər semantik sanbala malik olsa da, o, məhz predikativ xarakter daşıyan 
sintaktik konstruksiyada işlənə bilər. 
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Cümlədə əsas rol, şübhəsiz ki, mübtəda ilə xəbərindir. Əlbəttə, cümlə 
qurmaq tərəfdən məsələyə yanaşsaq, baş üzvlər əsasdır.  Onlarsız ( xüsusilə 
də xəbərsiz) cümlə ola bilməz. İkinci dərəcəli üzvlər isə cümlənin nüvəsinə 
xidmət edir, daha çox baş üzvləri izah edib aydınlaşdırmaq məqsədilə 
işlədilir. Baş üzvlərin cümlədə işlənməsi (və ya təsəvvür edilməsi) bir 
zərurət olduğu halda, ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədə işlənməsi həmişə 
vacib deyil. İkinci dərəcəli üzvlər məzmununa görə yox, cümlənin 
strukturundakı mövqeyinə görə ikinci dərəcəlidir. Amma bu heç də o demək 
deyil ki, cümlənin semantik ağırlığı həmişə baş üzvlərin üzərinə düşür. Məna 
məsələsinə qalsa, hətta bir çox hallarda əsas məna yükü ikinci dərəcəli 
üzvlərdə cəmləşmiş olur. Ona görə belə düşünmək olmaz ki, fikrin tam 
ifadəsi üçün baş üzvlər kifayətdir. Söyləmin məzmun təşkilindən asılı olaraq, 
bəzən ikinci dərəcəli üzvlər  ikinci dərəcəli deyil, əsas mənanın daşıyıcısı 
olur. Məsələn: Elxan yaxşı adamdır cümləsində heç də məsələ onun üzərində 
deyil ki, Elxan adamdır, yəni baş üzvlərə qalsa, Elxanın adam olması 
bəllidir. Burada onun yaxşı adam olmasından söhbət gedir. əsas ağırlıq ikinci 
dərəcəli üzvün – təyinin üzərindədir. “Amma əksərən baş üzvlər ikinci 
dərəcəli üzvlərsiz ötüşə bilir, lakin ikinci dərəcəli üzvlər baş üzvlər olmadan 
(və ya təsəvvür edilmədən) işlənə bilməz”. [4, s.117] 

2. Feli tərkiblərə aid olan ikinci dərəcəli üzvlər. 
Məlumdur ki, feli tərkiblər dildə sərbəst halda işlənmir, onlar cümlə 

vasitəsilə dildə işlənir və cümlə üzvü vəzifəsi daşıyır. Feli tərkilər sintaktik 
quruluşuna və semantikasına görə budaq cümlələrə çox yaxınlaşır, amma söz 
birləşməsi çərçivəsindən kənara çıxmır. Biz budaq cümlələri təhlil etdiyimiz 
kimi, feli tərkiblərə daxil olan ikinci dərəcəli üzvlərdən də danışa bilərik. 
Məsələn: Eldənizin kənddən dünən qayıtdığını Orxan bu gün eşitdi. Bu 
cümlənin tabeli mürəkkəb cümlə ekvivalenti belə olar: Orxan bu gün eşitdi 
ki, Eldəniz kənddən dünən qayıdıb. 

Biz Eldəniz kənddən dünən qayıdıb cümləsini ümumi qaydada təhlil 
edirik. Söz birləşməsində baş üzvlər yoxdur. Birləşmənin əsası Eldənizin  
qayıtdığını sözləri  III növ təyini söz birləşməsi qəbilindədir. Onun sintaktik 
vəzifəsi tamamlıqdır. Lakin bu birləşməni daxildən kənddən və dünən 
sözləri genişləndirir. Buradan dünən qayıtdığını və kənddən qayıtdığını 
sintaktik birləşmələrini də ayırmaq olar. 

Feli tərkiblərin daxilində ikinci dərəcəli üzvlərin mövcudluğu haqqında 
türkologiyada və o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində epizodik fikirlər 
olmuşdur. A.P.Potseluyevski ümumi və ya qeyri müəyyən məna bildirən 
təsirlik halı aşağıdakı birləşmədə vasitəsiz tamamlıq götürür: çilim çexmek – 
“qəlyan və ya papiros çəkmək” [1, s. 155] 

A.S.Safayev “Özbək dilində cümlənin semantik-sintaktik üzvlənməsi” 
adlı əsərində “sintaktik konstruksiyanın üzvlənməsi” bölməsində yazır: 
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“…Biz bunları təyin, tamamlıq, zərflik – cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri 
kimi təsəvvür edirik. Bunlar təkcə cümlənin tərkibində deyil, cümlə 
sayılmayan sintaktik birləşmələrdə də işlədilə bilər” [1, s. 156] Dildə çoxlu 
sintaktik birləşmələr var ki, onları cümləyə tay tutmaq olmaz, amma onların 
tərkibində sözlər cümlədədəki kimi birləşirlər. Belə birləşmələri bir vahid 
kimi qəbul edərək, tərkibindəki izahedici sözləri ikinci dərəcəli üzvlər kimi 
öyrənməyi daha əlverişlidir.  

A.Q.Həsənov tamamlığa tərif verərkən  tamamlığın cümlədə feli 
xəbərə, ismi xəbərə aid olması ilə yanaşı, onun tərkib daxilində feli sifətə, 
feli bağlama və məsdərə aid olduğunu qeyd etmişdir.  

Y.M.Seyidov feli birləşmələr daxilindəki sözlərin tabeedici sözlə - feli 
sifət, feli bağlama və məsdərlə müxtəlif məna və sintaktik əlaqədə olduğunu 
göstərmişdir.  

Cümlədə biz 5 üzvün beşini də, feli tərkiblərdə isə yalnız ikinci 
dərəcəli üzvləri axtarmalıyıq. Çünki cümlədə baş üzvlər olur, söz 
birləşmələrində isə baş üzvlərin olmasının imkanı yoxdur. Baş üzvlər olsaydı 
o da cümlə keyfiyyəti qazanmış olardı. 
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  S.Gainbekova 
Functional research of the secondary parts 

Summary 
 
Like in Turkology, there was a difference of opinion at the research of the 
sentence members in the history of the Azerbaijani Linguistics. In particular, 
in the definitions given by the linguists to the secondary parts, they were 
different. Secondary parts clarify, complement, and explain each other and 
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the principial parts. They are two kinds of self sentence: 1) the main part of 
the sentence (in its predictive character); 2) processed verb composition in 
the sentence , ie in the content of the participle, the gerund, the infinitive 
composition. Secondary parts are second-rate according to the sentence 
structure, not according to its content. But this does not mean that the 
semantic gravity  of the word always falls on the principial parts. If you ask 
the question about the burden of the basic meaning, are concentrated in 
secondary parts  in many cases. It should not be denied, main parts can be 
delegated without the secondary parts, but secondary parts can not be used 
without (or without imagining) main parts. 
                                                                                                 C.Гаинбекова     

Функциональное исследование членов второгостепенные 
Резюме 

 
Как и в тюркологии, были различия в изучении членов 

второгостепенные в истории азербайджанской лингвистики. В част-
ности, в определениях, данных лингвистами членов второгостепеннaя, 
они были разными. Bторостепенные члены также разъясняют, 
дополняют и объясняют друг друга и главные члены предложения. Они 
показывают два типа самовыражения: 1) oсновная часть предложения 
(в его предикативный характере); 2) обращении в составе предложения 
комбинация глагола, причастие, деепричастие , инфинитивный глагол. 
Участники второго класса являются второстепенными позиция в 
структуре предложения, а не по содержанию. Но это не означает, что 
семантический тяжест предложения всегда относится к членам 
главные. В случае вопроса о значении, даже в большинстве случаев, 
бремя ключевой контент сосредоточено в членах второго уровня. 
Нельзя отрицать, что главные члены могут обходиться без 
второстепенных членов предложения, но второстепенные члены 
предложения без наличия главных членов не употребляются. 

 
 
Rəyçi:                        Səidə Rüstəmova 
                       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ 
ЯЗЫКАХ 
(II ЭТАП) 

 
Açar sözlər: ekvivalent, söz birləşmələri, kontekst, oxşar fellər, leksik 
tərkib, qrammatik, struktur, semantik ekvivalent 
Ключевые слово: эквивалент, словосочетаний, контекст, однотипное 
глаголы, лексический состав, грамматический, структурно, смысловых 
эквивалента 
Key words: equivalent, word-combinations, context, similar verbs, lexical 
composition, grammatical, structural, semantic equivalent 

 
В грамматике существует такое понятие как управление глаго-

лов. Это свойство самих глаголов. В каждом языке оно проявляется 
совершенно по-разному.  

Последовательность расположения словосочетаний, иллюст-
рирующих управление глаголов, определяется семантикой глагола и 
дается в основном от прямого значения к переносному. При этом 
нужно отметить, что значения некоторых глаголов в пределах одного и 
того же управления могут значительно отличаться друг от друга.  

Французские эквиваленты отбирались таким образом, чтобы 
полнее выявить характер глагольного управления в двух языках, а 
также структурные сходства и расхождения, которые обнаруживаются 
при сопоставлении русских и французских глагольно-именных 
словосочетаний. Подобное сопоставление показывает, что указанные 
словосочетания в обоих языках не всегда соотносимы структурно. 
Часто русскому словосочетанию во французском языке соответствует 
словосочетание с другим типом синтаксической связи. В этом случае 
перевод осуществляется с помощью не лексико-грамматического экви-
валента, в смыслового. Включение подобных примеров в предлагаемое 
пособие вполне оправдано, ибо для осмысления и практического 
усвоения глагольного управления в русском и французском языках 
знание того, в каких случаях нельзя перевести данное словосочетание 
буквально, без изменения его синтаксической структуры, так же важно, 
как и знание того, когда такой перевод возможен. 

Следует также отметить, что приводимые эквиваленты русских 
глагольно-именных словосочетаний данного типа и, особенно в 
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условиях их изоляции от речи не могут быть исчерпывающими, их 
нельзя рассматривать как единственно возможные для любого 
контекста (исключения составляют лишь некоторые терминоло-
гические словосочетания).  

К некоторым русским глагольно-именным словосочетаниям 
дается не один, а несколько французских эквивалентов. Если эти 
эквиваленты содержат однотипное глаголы (переходные, непереходные, 
местоименные и т.д.), обладающие аналогичным управлением, то они 
располагаются в один ряд с указанием взаимозаменяемых компонентов 
(как глагола, так и имени) в скобках после обозначения ou: 

Отпустить пленного 
Liberer (ou lacher, relaxer) un prisonnier  
Придумать отговорку  
Inventer (ou trouver) une excuse (ou un pretexte) 
Во всех остальных случаях французские эквиваленты 

приводятся отдельно, т.е. располагаются на отдельных строках. Здесь 
возможны следующие случаи:  

а) русскому глагольно-именному словосочетанию соответствуют 
французские лексико-грамматические эквиваленты, обладающие одним 
управлением, но разным лексическим составом. 

Продлить срок (чего) 
1. Prolonger la duree (de qch);  
2. proroger le delai (de qch) 
Причинить огорчение  
1. Causer du chagrin 
2. Faire de la peine  
б) русскому глагольно-именному словосочетанию 

соответствуют французские лексико-грамматическое эквиваленты, 
обладающие глаголами разного управления. Чаще всего у этих 
эквивалентов общая именная часть, на встречаются, хотя и редко, 
случаи, когда они по лексическому составу не совпадают. Ср: 

Дорожить другом  
1. Tenir a un ami 
2. Cherir un ami 
Подвергнуться опасности  
1. S’exposer a un danger  
2. Courir un danger 
Добиться своей цели 
1. Atteindre son but 
1. Arriver a ses fins  
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в) русскому глагольно-именному словосочетанию соответствуют 
два (или более) французских смысловых эквивалента. Ср: 

Получить распространение 
1. Etre repandu 
2. Passer en usage  
Состоять при каком – н ведомстве  
1. Faire partie d’un service  
2. Etre attache a un service  
г) русскому глагольно-именному словосочетанию соответствуют 

два французских смысловых эквивалента, из которых один является 
лексико-грамматическим, а другой – смысловым. 

Пользоваться мировой известностью  
1. Jouir d’une reputation mondiale  
2. Etre universellement connu 
Разгадать загадку  
1. Deviner une enigma 
2. Trouver le mot de l’enigme  
д) русскому глагольно-именному словосочетанию 

соответствуют французские эквиваленты (лексико-грамматические или 
смысловые) с разными значениями. Последние обозначаются 
арабскими цифрами. 

Держать собаку  
1. Avoir un chien 
2. Tenir un chien 
Поскольку в системе французского глагола отсутствует 

грамматическая категория вида, то приводимые в пособии французские 
эквиваленты, как правило, не передают видовых значений русского 
глагола. Это же относиться к русским глаголам, выражающим 
результативное действие. В некоторых случаях значение подобных 
глаголов оказывается возможным передать с помощью сложной формы 
инфинитива: 

Дождаться поезда  
Avoir attend l’arrivee du train  
Но чаще всего значение этих глаголов передается лексическими 

средствами:  
Дождаться родных 
Voir arriver ses parents  
Дождаться победы  
Voir (venir) la victoire  
Будучи первым опытом билингвистического анализа 

глагольного управления в русском и французском языках, данное 
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пособие, естественно, не лишено некоторых недостатков. Авторы будут 
признательны за любые замечания и предложения, которые могут его 
улучшить.   
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G.Müseyibova  
Rus və fransiz dillərində fellərin idarə olunmasi 

(II mərhələ) 
Xülasə 

 
Qrammatikada fellərin idarə olunması kimi bir anlayış var. Bu, 

fellərin özünə məxsus bir xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyət hər bir dildə özünü 
tamamilə fərqli şəkildə ifadə edir. Bir çox dildə hər bir feldən sonra 
müəyyən bir vəziyyətdən istifadə etmək tələb olunur. 

Rus dilində “soruşmaq” feli, qarşısında sözönü tələb etmir. Ancaq 
“düşünmək” sözündən sonra sözönü tələb olunur və istifadə olunur. Məlum 
olduğu kimi, Fransız dilində hal kateqoriyası yoxdur. Cümlədə onlar 
sözönləri ilə əvəz edildi. Fransız dilində fellərin idarə olunması müəyyən bir 
ön sözdən istifadə etməyi tələb edən fel xüsusiyyətidir.  

Yəni bilmək lazımdır ki, fransız dilində fellərin idarə olunması 
dedikdə, bəzi fellərin heç bir söz önü tələb etməməsini, yəni tamamilə 
sözönlərsiz istifadə edildiyi halda, digərləri isə yalnız sözönləri ilə istifadə 
olunması nəzərdə tutulur. 
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G.Museyibova 
Control of verbs in russian and french languages 

(II STAGE) 
Summary  

 
In grammar there is such a thing as control of verbs. This is the 

property of the verbs themselves. In every language, it manifests itself in 
completely different ways. In many languages it is a requirement to use after 
each specific verb a certain case. 

The control of the verb “ask” does not require writing a pair of 
prepositions (accusative case) with it, if we mean the subject of 
conversation. But after the word “think”, a preposition is required, or it is 
used at all without any pretext. As it is known, there are no cases in French. 
In the sentence, their place was replaced by prepositions. The control of 
verbs in French is a property of verbs to require the use of a certain 
preposition or a lack thereof.  

That is, it is necessary to know that the control of verbs in the French 
language assumes that some verbs do not require any prepositions, that is, 
they are used entirely without prepositions, while others are used only with 
prepositions, and it is necessary to remember with what specific pretexts 
exactly these specific verbs are used. 
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Страдательный залог в английском языке образуется из вспомо-

гательного глагола to be в соответствующем времени и причастия 
прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола. 

Глаголы в страдательном залоге могут употребляться во всех тех 
временах и формах, в каких употребляются глаголы в действительном 
залоге, за исключением   формы Future Continuous, форм  Present Perfect 
Continuous и  Past Perfect Continuous. 

Вместо этих форм в страдательном залоге употребляются соот-
ветственно Future Indefinite, Present Perfect  Past и Perfect: 

At this time tomorrow a new magnetic gear will  be installed. 
Завтра в это время будет устанавливаться новая электромагнитная 

передача. 
A close study of the structure of natural rubber has been made by our 

scientists for a number of years. 
Наши ученые уже в течении ряда лет проводят тщательное 

изучение структуры 
натурального каучука. 
The new device had been tested for two hours when the chief engineer 

came and stopped the experiment. 
Новый прибор испытывался уже два часа, когда пришел главный 

инженер и прекратил испытание. 
Обычно страдательный залог употребляется в тех случаях, когда 

неизвестно, кто совершает действие, либо этому не придается никакого 
значения. 

Если в предложении указано, кем или чем произведено действие, 
то употребляется предложный оборот с предлогами by или with, 
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которые переводятся: с, с помощью, посредством или дополнением в 
творительном падеже без предлога: 

With pumps                                          насосами 
With machinery                                    машинами 
By open methods                                 открытым способом 
By convection                           путем (посредством) конвекции 
Предложения со сказуемым в страдательном залоге на русский 

язык переводятся: 
1. Сочетанием глагола быть и краткой формой причастия 

страдательного залога (этот способ аналогичен способу выражения 
страдательного залога в английском языке): 

The temperature of the water was raised by heating. 
Температура воды была поднята нагреванием. 
2. Глаголами, оканчивающимися на –ся, - сь со страдательным 

значением: 
Drill rods are made of alloyed steel. 
Буровые штанги изготавливаются из легированной стали. 
Guideposts are set to point out the way. 
Указатели ставятся для указания направления. 
3. Неопределенно-личным оборотом с глаголом в 

действительном залоге в 3-м лице множественного числа: 
He has been brought the acid solution he demanded. 
Ему принесли раствор кислоты, который он требовал. 
Fuel was delivered to the injector by a pump. 
Горючее подводилось к инжектору при помощи насоса. 
В некоторых случаях английская пассивная конструкция может 

иметь два или даже три варианта перевода, в зависимости от соответс-
твующего русского глагола и контекста, например: 

Timber was bought as per specification enclosed. 
a) Лесоматериалы были куплены согласно приложенной специ-

фикации. 
b) Лесоматериалы покупались согласно приложенной специфи-

кации. 
В)  Лесоматериалы купили согласно приложенной спецификации. 
Функция страдательного залога в английском языке гораздо шире, 

чем в русском, так как в английском языке в страдательном залоге 
могут употребляться все глаголы, выражающие действие, направленное 
на какой0либо объект. 

В английском языке подлежащим предложения в страдательном 
залоге может быть не только прямое дополнение соответствующего 
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предложения в действительном залоге, как в русском языке, но и 
беспредложное дополнение, отвечающее на вопрос «кому?». 

The scientists were offered new themes for research. 
Ученым предложили новые темы для научной работы. 
На русский язык такие предложения переводятся: 
1. Неопределенно-личным оборотом (при отсутствии дополнения 

с предлогом by).      Подлежащее английского предложения в этом 
случае обычно переводится            существительным или местоимением 
в косвенном падеже, чаще всего в  дательном или винительном: 

The relay was given its initial position. 
Реле придали первоначальное положение. 
We were informed of a new record of a non-stop flight having been 

established. 
Нас информировали о том, что был установлен новый рекорд 

беспосадочного 
полета. 
2. Предложением в действительном залоге с глаголом в личной 

форме (при наличии дополнения с предлогом by): 
The resolution was objected to by almost everybody. 
Почти все возражали против резолюции. 
К числу наиболее часто употребляемых глаголов, с которыми 

возможны такие пассивные конструкции, относятся: to give давать , to 
offer предлагать, to bring приносить, to teach учить, преподавать, to show 
показывать, to promise обещать и некоторые другие. 

Кроме того, в английском языке в страдательном залоге употреб-
ляются глаголы, требующие после себя предложного дополнения, 
например: 

These measurements were referred to at the conference. 
Об этих измерениях шла речь на конференции. 
The conductor is acted upon by the field. 
Проводник подвергается воздействию поля. 
В страдательных оборотах, подлежащее которых соответствует 

предложному дополнению параллельного действительного оборота, 
предлог сохраняет свое место после глагола-сказуемого. Страдательные 
обороты этого типа далеко не всегда могут быть переведены на русский 
язык при помощи страдательного залога. Чаще они переводятся соот-
ветствующими действительными оборотами (неопределенно-личными) 
или глаголами, оканчивающимися на –ся: 

All forces occur in pairs, which may conveniently be spoken of as 
action and 

reaction. 
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Все силы принято считать активными и реактивными, и о них 
говорят, как 

о силах, действующих одновременно. 
No account is taken of price changes in this article. 
В этой статье не учитываются изменения цен. 
К наиболее часто употребляемым в пассивной конструкции 

глаголам, требующим предложного дополнения, относятся: to act on 
(upon) действовать, влиять на, to account for объяснять, to agree upon 
договориться, to arrive at достигать чего-либо, to depend on полагаться 
на, to insist on настаивать на, to provide for предусмотреть, to refer to 
ссылаться, to rely on (upon) полагаться на, to interfere with мешать чему-
нибудь, кому-нибудь, а также глагольные фразеологические сочетания 
типа: to make mention of упоминать , to make use of использовать, to put 
an end to прекратить, to take care of позаботиться, to take notice of 
заметить и др.: 

Another useful metal is tungsten which is widely made use of in 
industry. 

Другим полезным металлом является вольфрам, который широко 
используется в промышленности. 
Materials referred to as plastics depend entirely on polymers. 
Свойства материалов, называемых пластиками, полностью зависят 

от полимеров. 
By 1970 chemical products will account for at least one-third of all the 
goods produced at all enterprises. 
К 1970 химические товары составят по меньшей мере одну треть 

всей промышленной продукции. 
Chemical industry in the USA is paid great attention to. 
Химической промышленности в Соединенных Штатах уделяется 

огромное внимание. 
The successes of our farms are largely accounted for by mechanization. 
Успехи наших ферм в значительной мере могут быть отнесены за 

счет механизации. 
При переводе предложений страдательного залога с английского 

языка на русский следует иметь в виду, что русскому настоящему 
времени в английском языке соответствуют две формы Present Passive,  
русскому прошедшему времени – четыре формы Past Passive и 
русскому будущему времени – две формы Future Passive. 

Некоторые глаголы в страдательном залоге при переводе 
принимают различные оттенки значений. Например, глагол to follow 
“следовать за”  переводится “за этим последовало, это сопровождалось, 
этому предшествовало” и т.п., например: 
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The use of electricity for various purposes is followed by a wider 
application of electrical devices. 

Использование электричества для различных целей 
сопровождается более широким применением электрических приборов. 

Примечание: 
Нередко английские предложения в действительном залоге 

переводятся на русский язык предложениями в страдательном залоге. 
We considered many questions concerning this particular problem. 
Было рассмотрено много вопросов, касающихся этой специальной 
проблемы. 
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Ukleyn  Diana Yurievna 

 
Translation of Passive Voice Constructions 

Sammary 
 

Passive Voice in English language is formed by means of auxiliary 
verb “to be” coincident with  Past Participle of the main verb. Verbs in 
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Passive Voice can be used in all three tenses and forms in which the verbs in 
Active Voice are used excepting   forms of Future Continuous Tense, 
Present Perfect Continuous Tense and Past Perfect Continuous Tense. 
Instead of these forms in Passive Voice are used Future Indefinite Tense, 
Present Perfect Tense and Past Perfect Tense. Passive Voice is usually used 
in those cases, when we do not know who performs the action. If it is 
indicated, who or wherewith the action is performed, it is necessary to use 
prepositional phase with preposition “by” or “with” which are translated as 
“с, с помощью, посредством” or with complement in instrumental case 
without preposition. Sentences with the verb in Passive Voice are translated 
in Russian: 

1. Ukleyn In combination of the verb “быть” and Participle of short 
form in Passive Voice. 

2. With verbs, ending in “-ся“,”-сь” in Passive meaning. 
3. Infinitive-personal phase with the verb of the third person plural in 

Active Voice. 
Diana Yurievna 

Məchul növün quruluşunun tərcüməsi 
Xülasə 

 
İngilis dilində məchul növ “to be” köməkçi feli və keçmiş zaman feli 

sifəti (Past Participle) vasitəsi ilə əmələ gəlir. Fellər məchul növdə bütün 
zaman və formalarda işlənir gələcək davamedici (Future Continuous) indini 
bitmiş davamedici (Present Perfect Continuous) və keçmiş bitmiş davame-
dici (Past Perfect Continuous) zamanlardan başqa bu zaman formalarının 
əvəzində onlara uyğun gələcək qeyri-müəyyən (Future İndefinite) indiki 
bitmiş (Present Perfect) və kecmiş bitmiş (Past Perfect) zaman formaları 
istifadə edilir. Adətən məchul növdə feil  o vaxt işlənir ki, hərəknət kim 
torəfdən icra olunduğu bilinmir və buna heç bir əhəmijyət verilmir. Əgər 
cümlədə hərəkətin kim tərəfindən icra olunduğu göstərilirsə, o zaman 
cümlədə  “by” (tərəfindən) və ya “with” (-la,-lə,-ilə) sözölərindən istifadə 
edilir. Rus dilində felin məchul növü belə tərcümə edilir: 

1.Olmaq (быть) və məchul novdə feli sifət qısa formada. 
2.–ся, -сь sonluqlarıla bitən fellər məchul növdə. 
3.Qeyri-müiəyym fellər məlum növdə ücüncu səxs cəm halda. 
 
 
Rəyçi:               Rəhimə Məmmədova 
              Filologia üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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ŞAGİRDLƏRİN ŞİFAHİ NİTQİNİN  
İNKİŞAF ETDİRILMƏSİ YOLLARI 

 
Açar sözlər: nağıl, məzmun xətti, ünsiyyət mədəniyyəti, çətin sözlər, 
ədəbiyyat dərsləri   
Ключевые слова: сказка, линия содержания,трудные слова,уроки 
литературы 
Key words: tale, plot line, communication culture, difficult words, literature 
classes 
 

Ədəbiyyat söz sənətidir. Deməli, məktəbdə ədəbiyyat kursu şagirdləri 
söz sənəti ilə tərbiyələndirir. Bu fənnin müasir tələblər səviyyəsində təşkil 
olunması mühüm vəzifə olaraq qarşımızda dayanır. Yeni fənn kurikulumun-
da ədəbiyyatın məqsəd və vəzifələri çox geniş təqdim olunur. Bu təqdimatın 
içərisində bizi yalnız şagirdlərin ünsiyyət mədəniyyətinə daxil olan, onların 
dilinin zənginləşməsinə xidmət edən cəhətlər maraqlandırır. Bu cəhətlər 
ondan ibarətdir ki, orta məktəbi bitirən hər bir şagird bədii əsərləri oxumağı, 
təhlil etməyi, qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Onlar öz biliklərini müstəqil 
şəkildə inkişaf etdirmək, fasiləsiz təhsilə hazır olmaq bacarığına yiyələn-
məlidir. Ədəbiyyat kursunda yüksək bədii-estetik dəyərlərə malik olan 
əsərlər təqdim olunur. Buna görə də yeni yaranan ədəbiyyat dərslikləri öz 
qarşılarında duran vəzifələri aydınlaşdırmaq üçün “Ədəbiyyat fənni üzrə 
təlimin məzmunu” adlı yazıları müəllimlər üçün hazırladıqları metodik 
vəsaitlərə daxil edir və bu işdə onları ayıq salmağa çalışırlar. “Ədəbiyyat 
fənni üzrə təlimin məzmunu” adlanan hissədə müəlliflər bu məzmunun 
nədən ibarət olduğunu açmağa səy göstərirlər. Məlum olur ki, hər bir şagird 
bədii əsərin başqa keyfiyyətlərini mənimsədikləri kimi şifahi nitq 
qabiliyyətlərini də inkişaf etdirməyi bacarmalıdırlar. Ədəbiyyat fənnindən 
gözlənilən nəticələrə uyğun olaraq dərsin məzmun xətləri müəyyənləşir. 
Ədəbiyyat fənninin məzmun xətləri aşağıdakılardır: 

 
1.Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri 
2.Şifahi nitq 
3. Yazılı nitq. 
 
Şifahi nitqin qarşısında duran əsas məqsəd şagirdlərdə ünsiyyət 

mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Şagird gözəl danışmağı bacarmalı, 
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nitq etiketlərindən istifadə edərək təsirli cümlələr qurmağa səy göstərməlidir. 
Nitqin gözəlliyi ədəbiyyat müəlliminin başlıca vəzifəsidir. Hər bir şagirdin 
nitqi ifadəli olmalı və emosional təsir gücünə malik olmalıdır. Şagird nitq 
prosesində ədəbi dil normalarını gözləməyi bacarmalıdır. Bütün bunlar 
şagirdin natiqlik qabiliyyətinin inkişafına təkan verir [3, s.31]. 

Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələrində qeyd olunur ki, şagird nitqində 
düzgün tələffüz qaydalarına əməl etməli,söz ehtiyatından bacarıqla bəhrələn-
məlidir. Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini aydın, ardıcıl, sistemli, məqsədəuy-
ğun şərh etməlidir. Əsərlərin kollektiv müzakirəsi zamanı disbutlarda və ya 
digər diskussiyalarda şagird  digər fikirlərə tolerant yanaşmağı bacarmalıdır. 
Obyektiv və ədalətli olmalıdır. O, müzakirələrdə ümumi rəyə gəlmək bacarığına 
nail olmalıdır. Ədəbiyyat təliminin məqsədi ümumi nitq və dil bacarıqlarının 
formalaşmasına nail olmaqdan ibarətdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, şagird nitq 
və dil bacarıqlarına yiyələnməklə natiqlik sənətinin bünövrəsini əldə etmiş olur. 
Ədəbiyyat fənni üzrə kurikulum həm də təlimin nəticələrini, pedaqoji prosesin 
təşkilini, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini nəzərdə 
tutur. Ədəbiyyat fənnini bitirdikdən sonra şagird aşağıdakılara nail olur. 
Həmin nailiyyətlər məzmun xətlərinin alt standartları kimi aşağıdakı şəkildə 
təqdim olunur. 

 
2.1. Şifahi nitq bacarıqlarını nümayiş etdirir. 
2.1.1. Bədii nümunələrlə bağlı şifahi təqdimatlar edir, öyrəndiyi yeni 

sözlərdən nitqində istifadə edir. 
2.1.2. Bədii əsərlərlə bağlı fikirlərini aydın və ardıcıl şərh edir. 
2.2. Ədəbi əsərlərin müzakirəsində ünsiyyət mədəniyyəti nümayiş 

etdirir. 
2.2.1. Müzakirələrdə söylənilən fikirlərə münasiətini bildirir. 
 
Fikirlərimizi izah etmək üçün V sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində verilən 

“Can nənə bir nağıl de” şeiri əsasında ümumiləşdirmələr aparaq. Bu şeir 
görkəmli şairimiz Əhməd Cəmilindir. Əhməd Cəmil haqqında dərslikdə 
Mehdi Hüseynin belə bir məlumatı var: “İlk şeirləri çap olunanda Əhməd 
Cəmilin heç 15 yaşı olmamışdı. Amma əsərlərindəki səmimilik, fikir 
aydınlığı onu tezliklə oxuculara sevdirdi... 

Sonralar ədəbiyyat müəllimi işləyəndə də, başqa sahələrdə çalışanda da 
qələmi yerə qoymadı, yeni məzmunlu əsərlər yaratdı”. 

Böyük sənətkarın şair haqqında söylədiyi bu fikirlər bizə əsas verir 
deyək ki, şairin əsərlərinin dərsliyə salınması tamamilə ədalətlidir. Bu şeirin 
təqdimatından əvvəl dərslikdən aşağıdakıları oxuyuruq. 

Nənələri, babaları ilə daha çox ünsiyyətdə olan balacalar onların 
söhbətlərini dinləyir, nağıllarına qulaq asırlar. Uşaqlar üçün yazılmış 
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əsərlərdə də bunu görmək olur. Aşağı siniflərdə oxuduğunuz “Baba və 
nənə”, “Dünyagörmüş baba” və s. əsərlərdə olduğu kimi. 

            Belə əsərlərdə kiçik qəhrəmanların düşüncələri,hisləri,başqal-
arına münasibəti, cavab axtardıqları suallar və s. geniş əksini tapır. Oxuya-
cağınız əsərdə atasının yolunu intizarla gözləyən uşağın keçirdiyi hisslər, 
nənənin ona həyan olmasından söhbət açılır. 

“Oxuda diqqətli olun: nənənin təsəllisi uşağın xəyallarında hansı 
səhnələr canlandırdı? Əsərdəki nənə və nəvənin hiss və düşüncələri sizə necə 
təsir etdi?” [1,s.100]. 

“Can nənə, bir nağıl de” şeirinin əvvəlində oxuyuruq: “Əsəri oxuyar-
kən sizə tanış olmayan sözlərin mənasını lüğətlərin köməyi ilə aydınlaşdırın” 
[3,s.101]. 

Göründüyü kimi dərslik müəllifləri yalnız sözün mahiyyətini öyrət-
məyə səy göstərirlər. Bu, təbiidir. Biz əsəri tədris edərkən təklif etdik ki, belə 
bir motivasiya yaradılsın: Əgər nağıllar olmasaydı, bizim uşaqlığımız nəyi 
itirərdi? Göründüyü kimi bu sual şagirdləri bir-biri ilə mübahisə etməyə, 
mükaliməyə girməyə daha çox sövq edir. Müxtəlif cavablar aldıq. Məsələn, 

Nağıllar olmasaydı, uşaqlıq öz romantikasını itirərdi.  
Nağıllar olmasaydı həyat indiki qədər rəngarəng olmazdı.  
Nağıllar olmasaydı həyat çox bəsit görünərdi. 
Göründüyü kimi bu tipli suallar və cavablar uşaqları ünsiyyətə çəkir, 

onları mübahisəyə sövq edir ki, bu da ikinci məzmun xəttinin ən başlıca 
tələbidir. Şeirin ilk misraları belədir:  

 - Ay nənə, bir nağıl de! 
- Ömrüm-günüm, yat daha, 
Hamısını indi desəm, nağıl qalmaz sabaha. 
- Can nənə, de birini də. 
- Ağrın alım, sözə bax. 
- Evimizdə səndən savay, gör heç varmı bir oyaq? 
Gecə keçib, ev soyuyub, hənir gəlmir ocaqdan; 
Taxt üstündə məstan pişik, odur yatıb bayaqdan. 
Ört üstünü, dərdin mənə, bax, eşikdə yel əsir. 
- Qar yağırmı? 
- Elə yağır... sızaq qılınctək kəsir... [3,s.101] 
Göründüyü kimi, uşaq öz nənəsindən nağıl danışmağı xahiş edir. Nənə 

isə onu yatızdırmağa cəhd göstərir və belə bir bəhanə gətirir ki, nağılın 
hamısını indi danışsa, sabaha bir şey qalmaz. Bu dialoqları deyərkən şagird 
həm nənənin, həm də nəvənin səsinə uyğun ifadə etməlidir. Yalnız belə 
olduqda şeir təsirli görünəcək. Şeirin əsas mahiyyətini şair oxucunun belə 
hiss etmədiyi cümlələrlə mətnə daxil edir. Dialoqda oxuyuruq:  

- Qar yağırmı? 
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- Elə yağır... sızaq qılınctək kəsir... 
Bu sözlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çöldə qar yağır. Müharibədə 

olan insanlar əziyyət çəkir. Lakin bu əziyyəti uşaq hiss etməməlidir. Nənə 
bütün ciddi-cəhdlə çalışır ki, uşaq müharibədə olan atasının necə əziyyət 
çəkdiyini hiss etməsin. Belə olsa o həm yatmayacaq, həm də çoxlu suallarla 
nənəni bezdirəcəkdi. Bu, psixoloji bir məqamdı. Bu məqamı sinifdə müza-
kirə obyektinə də çevirmək olar. Qoy hər sözün altında gizlənən mənanı 
uşaqlar üzə çıxarsın və öz mühakiməsinin obyektinə çevirsin. 

Uşaq kortəbii bir duyğu ilə hiss edir ki, çöldə anlaşılmaz hadisələr baş 
verir. Qar da, tufan da, gecənin qaranlığı da uşağın qəlbində vahiməli 
nağıllarda olduğu kimi bir qorxu yaradır. 

- Ay nənə, o kimdir elə pəncərəni bərk vurur? 
- Heç kim deyil, yat, ay bala, yeldir, qarı sovurur... 
Bu tipli misraları kiçik qrupların müzakirəsinə təqdim etmək lazımdır. 

Çünki belə misralar şeirin psixoloji keyfiyyətlərinin açılmağına kömək edə 
bilər. Başqa bir misal. 

 
Bir gizilti duyur uşaq vücudunda bu ara, 
Həsrət qonan gözlərini zilləyərək divara, 
Çarpayının baş ucunda öz əliylə asdığı 
Şəklə baxır, fikrə gedir, qucaqlayır yastığı... 
 
Göründüyü kimi bu misralar uşağın psixoloji sarsıntısını əks etdirir. Bu 

psixologiyanın nədən ibarət olduğunu şagirdlər müzakirə etməli və nəticələr 
çıxarmalıdır. 

Bu şeiri təhlil edərkən müəllim bir qədər kənara çıxa da bilər. 
N.Kəsəmənlinin “Daha nağıllara inanmıram mən” şeirini sinfə gətirərək 
müzakirəni daha da qızışdıra bilər. N.Kəsəmənli yazırdı:  

Çapıb öz atını Ağatlı getdi, 
Atları şimşəkdən qanadlı getdi, 
Uşaq yaddaşımı qanatdı getdi, 
Daha nağıllara inanmıram mən [5, s.90]. 
 
Beləliklə, sinfə yeni bir mübahisə mövzusu gəlir. Lakin burada 

N.Kəsəmənlinin fikri birbaşa mənada dərk olunmamalıdır. Sinifdə o 
anlaşılmalıdır ki, burada şair nağıl janrını deyil, “nağıl” sözünün ifadə etdiyi 
“yalan”, “riya” mənalarını nəzərdə tutur. Beləliklə, müzakirələr bizcə adi 
halından qeyri-adi səviyyəyə keçə bilər. Dərsdə sözün mahiyyətini öyrənmək 
başlıca məqsədə çevrilməlidir. 
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Cпособы улучшения устной речи учащихся 

 
Резюме 

 
Основная целъ современного образования состоит в том, чтобы 

воспитывать молодых людей, которые глубоко погружены в предметы 
обучения, которые способны мыслить самостоятельно, быть обьэктив-
ными в своей жизни, походить выход из своего попожения, знать свою 
страну государство людей и традиции культивировать. 

Литература важна для развития учеников как предмета обу-
чения.При преподавании этих предметав учитель должень исполь-
зовать достижения научно-технического прогресса,одновременно с 
приоритетами современного урока. 

В статье рассматриваются задачи, связанные с уроками лите-
ратуры по формированию речевой культуры.В процессе преподавания 
“ Бабушка, скажи мне сказки” Ахмед Джамила студенты изучают спо-
собы развития устных навыков.Они таске подчеркивают важность 
субстандартов и их применения.Способь разработки устной речи 
учеников подробно обсуждаются. 
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                                                                                        A.Nasirli 
Ways of improving students' verbal speech 

 
Summary 

 
The main purpose of modern education is to grow up healthy-minded 

(intelligent) youngs who can assimilate teaching subjects deeply, think 
independently, approach to the events of life objectively, find out the way in 
every situation and be aware of the traditions of their motherland, state and 
people of the basis of national values.  

Literature has an important role in the development of pupils as a trai-
ning subject. When teaching these lessons, the teacher should also benefit 
from the achievements of modern science at the same time from the achie-
vements of scientific and technical progress. 

The article deals with the tasks facing of literature lessons in the 
formation of speech culture. Development ways of pupils’ oratory skills are 
explored in the process of teaching Ahmad Jamil’s “Granny, tell me a story” 
tale. It also emphasizes the importance of sub-standards and their appli-
cation. The development ways of pupils’ oral speech is discussed in detail. 

 
 

Rəyçi:                Şöhrət  Məmmədova 
                   Filologiya elmləri üzrə doktor, dosent 
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Слово лексикография происходит от греческих слов: lexikos относя-
щийся к слову, словарный, и grapho - пишу. Лексикографией называется, 
как практика составления словарей, т.е. словарное дело, так и раздел 
языкознания, который опираясь на лексикологию, разрабатывает теорию 
составления словарей, научно обосновывает их типы и принципы их 
построения. Словарями (термин "лексикон" устарел) называются собрания 
слов, систематизированные Е алфавитном тематическом или каком-
нибудь другом порядке, и заключающие в себе весь (по возможности) 
словарный состав языка или диалекта, или определенную часть его с пояс-
нениями на том же или каком-нибудь другом языке. Русскому слову сло-
варь в английском языке соответствуют 3 термина: dictionary, vocabulary, 
glossary. 

Dictionary является более полным собранием слов целого диалекта, 
языка или специальности. Синонимом этого слова является устаревшее 
lexicon. Vocabulary содержит меньше слов или дает их без объяснений, 
или охватывает часть слов, относящихся к данному предмету. Так называ-
ются словари, которые помещаются, как приложение к учебнику и поясн-
яют те слова, которые встречаются в данном учебнике. Так же называются 
словарные тетради учащихся. Слово vocabulary может также употреб-
ляться, когда говорят о словарном составе целого языка или о словаре 
какого-нибудь писателя. В методике преподавания иностранных языков 
так называют словарный запас учащихся. 

Glossary называется список пояснений к специальным словам выра-
жениям, встречающимся в той или иной книге. Так, например, в конце 
или начале учебников по технике помещаются глоссарии с определениями 
или пояснениями технических и научных терминов, которыми пользуется 
автор. Глоссарии с пояснениями архаизмов и некоторых реалий прила-
гаются к сочинениям Шекспира и др. авторов прошлых веков. 

Словари бывают не только лингвистическими, но и энциклопедичес-
кими и биографическими. Английские биографические словари очень 
многочисленны и называются "Who is who". Нас прежде всего интересуют 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 157

лингвистические словари. Эти последние, в зависимости от своего назна-
чения, делятся на ряд типов. Помимо двуязычных, в которых дается 
перевод слов иностранного языка на родной или, наоборот, слов родного 
языка на иностранный, существуют словари: толковые, этимологические, 
исторические, идеографические, Фразеологические, произносительные, 
словари синонимов и антонимов, пословиц и цитат, диалектов, сленга, 
терминологические и т.д. Словарное дело возникло у многих народов ещё 
на ранних этапах развития письменности как следствие потребности в 
толковании, т.е. объяснении трудных слов, в особенности заимствован-
ных. Позднее лексикография становится средством, используемым для 
нормализации словарного состава, повышения культуры речи и выявле-
ния богатства языка, достигнув значительного развития лексикография 
делается также вспомогательной отраслью языкознания, доставляющей 
лингвистам материал для изучения словарного состава языка - важной 
материальной базой для выяснения закономерностей развития лексики. 
С этой целью словари фиксируют всеобще имеющиеся в данном языке 
слова. В науке о русском языке теоретические работы по лексикогра-
фии велись, начиная с М.В.Ломоносова, такими учеными как: 
А.Х.Востоков, ЛЛ. Грот, А.А.Шахматов, И.А.Бодуэн де Куртенэ, 
Л.Б.Герба, а в настоящее время ведутся акад. В.З.Виноградовым и др. 
Наряду с разработкой теории эти ученые вели и большую практичес-
кую словарную работу. Словарь синонимов. Синонимы издавна при-
влекали к себе внимание ученых, ими уже много столетий тому назад 
интересовались исследователи, Китая, Индии и древней Греции. Что 
касается синонимики английского языка, то она очень детально разра-
ботана лексикографически. Начиная со второй половины XVIII века 
было издано свыше 80 различных словарей английских синонимов 
(имеются в виду только специально синонимические словари), но надо 
учесть, что в известной степени синонимика представлена и в толковых 
словарях, о которых речь уже шла выше. Словари эти очень разнооб-
разны по принципам построения и дают богатый фактический мате-
риал, хотя теоретические принципы, положенные в основу их 
составления, и приведенные в них определения синонимов, которыми 
руководствовались их составители, часто неприемлемы с точки зрения 
современного состояния науки. 

Одним из наиболее распространенных и неоднократно переиз-
дававшихся словарей-синонимов является словарь Соуля K.Soule, Adic-
tiona of English Synonyms and Synonymous Expressions, Boston, 1998) 
известны также словари Аллена и Оксфордский, некоторые из них соде 
сжат также антонимы. Одни из них тщательно поясняют разницу в 
значениях между синонимами, другие дают просто возможно более 
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полное перечисление близких по значению слов. В большей части 
английских синонимических словарей в основу составления синоними-
ческих групп положены разновидности одного и того же определения, 
которое заключается в том, что синонимами называются слова, имею-
щие общее основное значение и различающиеся смысловыми оттенка-
ми. Но неполнота этого определения и не разработанность во время 
составления этих словарей лингвистических понятий «основного 
значения» и «оттенка значения» создавали возможность очень произ-
вольного их толкования. Это приводило к тому, что в некоторых слова-
рях в синонимические группы включались понятия, объединенные об-
щим видовым понятием, но между собой несинонимичные, например: 
foot, hand, toe, fail слова, обозначавшие видовое и родовое понятия: 
dart, weapon или широкие смысловые комплексы: field, garden, park 
(поле, сад, парк). Составители словарей смешивали значение слова с 
его употреблением. В результате в синонимическую группу включали-
сь слова, синонимичные опорному слову ряда только в каком-нибудь 
переносном потреблении; например: beginning, morning (big). 

Таким образом, понятие синонимики оказывалось неправомерно 
расширенным. Способ построения словарной статьи в синонимическом 
словаре находится в тесной зависимости от его назначения. В словарях, 
предназначенных для быстрой справки об уже известной лексике, когда 
словарь должен только напомнить человеку, нежелающему многократно 
повторять одно и то же слове, какие ещё слова в языке имеются в его 
распоряжении, причем пользующийся словарем хорошо владеет языком, - 
даются только списки синонимов. Такие словари преследует чисто 
практические цели. Элементы таких групп могут быть и несинонимичны 
между собой и синонимичны опорному слову только в определенных 
конкретных условиях. Другие словари дают группы синонимов для 
каждого отдельного значения слоев, т.е. в той или иной мере закрывают 
его смысловую структуру. Тогда элементы каждой группы оказываются 
между собой синонимичными. 

Наконец, есть словари, дающие более или менее подробные 
синонимические характеристики, раскрывающие прямые и переносные 
значения слов, общее в значениях синонимов и смысловые различия 
между ними. Такие словари обычно имеют целью повышение культуры 
речи, возможно более точное словоупотребление. Рассматривая 
идеологическую-направленность синонимических словарей английского 
языка, мы убеждаемся, что они отражают буржуазное мировоззрение и 
используются как средство идеологического воздействия на читателя. 
Выгодное господствующим классам отношение к определенным 
предметам, явлениям и понятиям пропагандируется через тенденциоз-
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ный подбор синонимов к ним. 5 ряде словарей, например, unemployed 
(безработный) помещается в один синонимический ряд со словом loafing 
(шатающийся без дела, праздный; таким образом создаются искусствен-
ные ассоциации между обоими словами и вынужденное бездействие 
безработного приравнивается праздности и безделью, т.е. затушевываются 
корни безработицы. И наоборот, слова religions (религиозный) И 
devotional (набожный) приравниваются к словам "хороший" и "морально 
чистый" (good, pure). 

Таким образом, существующие синонимические словари англий-
ского языка, хотя и содержат богатый фактических материал, имеют 
существенные недостатки, которые вызваны отсутствием правильной 
методологической базы у их составителей, неразработанностью ряда 
проблем лексикологии, а иногда сознательным стремлением их состави-
телей исказить языковые факты в угоду буржуазному мировоззрению. 
Прочие типы в словаре. Помимо перечисленных выше типов существуют 
фразеологические словари, словари пословиц, цитат, крылатых слов, 
словари сокращений, словари сленга и профессиональной лексики, 
терминологические словари, в том числе и словари лингвистических тер-
минов, произносительные словари и другие словари специального 
обозначения. Среди последних заслуживает внимания весьма своеобразн-
ый по построению словарь Фаулера (H.W.Fowler, A Dictionary of modem 
English Usage, Oxford 194 c.) Что собственно даже не словарь, а 
своеобразный лингвистический справочник, в котором к алфавиту 
помещены самые разнообразные сведения по английскому языку из 
области его грамматики, лексикологии и стилистики. 3 словник его 
включены далеко не все слова английского язык; а лишь те, которые име-
ют варианты произношения, написания, значения или грамматического 
употребления. Словарь Фаулера, имеет ярко выраженный нормативный 
характер, и среди приведенных вариантов всегда указывается тот, 
который автор считает единственно правильным, и обычно обосно-
вывается нежелательность остальных. Таким образом, обращаясь к тому 
словарь, читатель находит в нем собственно не справку, а совет. 

Чисто учебные цели преследует составленный известным методис-
том М.Уэстом словарь английского языка, представляющий нечто сред-
нее между толковым и двуязычным словарем. Все пояснения даны в 
нем на английском язык, но при отборе словника составители 
руководствовались нуждами читателя, для которого английский язык 
является иностранным, и вводили поэтому тот материал, который 
является и наиболее употребительным, и наиболее специфичным для 
английского языка. Особые трудности представляет составление 
двуязычных словарей, так как, благодаря своеобразию исторического 
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развития каждого языка и условий этого развития, система значений 
слова в одном языке не совпадает с системой значений аналогичного 
слова в другом языке. В своем известном предисловии ко 2-му изданию 
Русско-французского словаря Л.Щерба показывал это на примерах 
употребления и значения русских слов: хороший, хорошенький, 
красивый, прекрасный и превосходный, и французских слов: bon, nean, 
exellent. Слова эти находятся между собой в весьма сложных и мно-
гообразных отношениях. Анологичную картину можно получить, 
сравнивая эти же русские слова с английскими: fine, weather, good-
looking, pretty, handsome. Так, например, «красивая женщина», «красивый 
мужчина», «красивые слова" следует перевести на английский язык: a 
beautiful woman, А handsomeman, fine words "прекрасная погода, прекрас-
ные глаза», «прекрасный человек»: fme weather, beautiful eyes, an excellent 
man Переводя английское предложение: weather split a gealtfine together, 
мы не можем даже перевести прилагательным, а вынуждены перестроить 
все предложение и перевести: «мы прекрасно провели время вместе».  

Русские и английские значения переплетаются очень сложно. 
Нередки случаи значительного расхождения грамматических характе-
ристик слова. Например: ell переводится как "больной", но в отличие от 
русского прилагательного употребляется в этом значении только преди-
кативно, хотя в значении "дурной" и "злой" может иметь и интруби-
тивную функцию (ill health, ill famé, ill will). 

Это должен пояснить двуязычный словарь, так как иначе русский 
читатель перенесет на слово ill все свойства русского прилагательного 
"больной". Англо-русские словари должны быть различными в зависи-
мости от того, предназначаются ли они для русских или для англичан, 
то есть в зависимости от того, используются ли они для перевода с 
иностранного языка на родной или с родного на иностранный; в первом 
случае возможен, например, перевод-объяснение, большое количество 
синонимов, из которых при хорошем значении языка не трудно 
выбрать нужное значение; во втором случае надо непосредственно дать 
перевод, который годился бы прямо во фразу, и указать условия, и ей 
которых этим переводом можно воспользоваться. Большая синонимика 
доступна только людям, хорошо знающим язык, иначе она только 
запутывает. Строго говоря, словарем для перевода с родного языка на 
иностранный следует пользоваться только для того, чтобы припомнить 
забытое слово или слова. Рискуя брать по такому словарю совершенно 
новые для себя слова, учащихся, как правило, делает ошибку при 
употреблении, так как не знает их стилистических и грамматических 
особенностей сочетаемости с другими словами. Первое затруднение 
довольно легко снимается введением стилистических помет; 
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исчерпывают, предусмотреть все, что касается второго и третьего, 
значительно труднее. 

Преподаватель иностранного языка должен иметь в виду, что даже 
самый лучший англо-русский словарь принесет очень мало пользы, 
если учащиеся не умеют с ним работать, и, наоборот, систематическая 
грамотная работа со словарем для перевода с иностранного на родной 
дает очень большой эффект, резко увеличивает словарный запас. 
Поэтому задача учителя не только научить пользоваться словарем, но и 
помучить к нему.Очень важно приучить учащихся к пользованию 
большими словарями, а не карманными, и тем более, не постатейными, 
т.к. работа со словарем является важной для усвоения языка. Что же 
касается самих учителей иностранных языков, то широкое пользование 
словарями, в особенности разными двуязычными словарями, для них 
совершенно обязательно. Наиболее распространенными современными 
англо-русскими словарями являются Англо-русский словарь В.К.Нюл-
лер, Англо-русский словарь В.Д.Аракина, З.С.Выготской и Н.Н.Ильи-
ной и англо-русский словарь под редакцией О.С.Ахмановой. Основным 
русско-английским словарем является русско-английский словарь, 
составленный под. руководством проф. А.И.Смирницкого. Продолжая 
развивать принципы Л.В. Щербы, А.И.Смирницкий разрабатывал тео-
рию и практику построения словаря, основанного на научном сопос-
тавлении двух лексических систем. 

Непосредственное участие таких крупных ученых как Л.Щерба и 
А.И.Смирницкий в лексикографических трудах является примером 
плодотворной связи лингвистической теории и практики. 
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İ.İbrahimova 
Lüğətlərin növləri 

 
Xülasə 

 
Məqalədə lüğətlərin yaranması və inkişafından bəhs olunur. İnkişaf 

dövründə leksikoqrafiyaya dair lüğətlərin yaranması, müxtəlif növ lüğətlərin 
meydana gəlməsi dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Bu məqalədə amerikan 
lüğətinin ilk tərtibatçısı Samuel Conson, ən məşhur amerika lüğətlərinin 
yaradıcı olan Noa Vebster, bundan başqa öz say çoxluğuna görə ikinci yerdə 
duran Vitninin tərtib etdiyi lüğətlərdən bəhs olunur. Həmçinin, E.İ.Torndayk 
və digər amerikan alimlərinin bu sahədə olan xidmətləri öz əksini tapmışdır. 
Həmçinin məqalədə araşdırmaya cəlb olunan lüğətlər geniş təhlil olunur. Hər 
biri haqqında məlumat verilir. Tədris zamanı istifadə oluna biləcək lüğətlər 
haqqında danışılır. Lüğət tərtibinin qaydalarınəzəri və praktik baxımından 
şərh edilir. 

 
İ.İbrahimova 

Types of dictionaries 
 

Summary 
 
The historical origin of vocabularies. The article deals with origin and 

development of lexicography. In the period of development of lexicography, 
the origin of vocabularies dealing with lexicography besides, the creation of 
various types of vocabularies are reflected in its full form. This article deals 
with the first founder of American vocabularies Samuel Johnson, the founder 
of the most famous American vocabularies Noa Webster, besides these, 
vocabularies created by Whitney witch stand in the second place for its 
number. Thus, E.I.Thorndike’s and other American scientist’s service due to 
this sphere is reflected in this article. Also, the article analyzes the broader 
content of the study. Everyone is informed about it. Talk about dictionaries 
that can be used during the course. The vocabulary of the dictionary is 
interpreted in practical terms. 
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AZƏRBAYCAN XALQ TAPMACALARININ TOPLANMASI 
VƏ NƏŞRİ TARİXİNDƏN 

 
Açar sözlər: janr, xalq ədəbiyyatı, transliterasiya, sovet ideologiyası, seriya, 
təsnifat, missiya, tiraj, tərtibçilər, kütləvi nəşr, sərəncam. 
Ключевые слова: жанр, народная литература, транслитерация, 
советская идеология, серия, классификация, миссия, тиражирование, 
дизайнеры, массовая публикация, декрет. 
Key words: genre, folk literature, transliteration, Soviet ideology, series, 
classification, mission, replication, designers, mass publication, decree. 

 
Tapmacaların yaranma tarixi çox qədimdir. Qədim yunan filosofu 

Aristotelin yaşadığı dövrdən üzü bəri bir çox əski mənbələrdə, yazılı abidə-
lərin dilində, lüğətlərdə, o cümlədən bəzi dərgilərdə tapmacalar haqqında 
epizodik də olsa, məlumatlara rast gəlmək mümkündür. XI əsrin böyük tür-
koloqu M.Kaşğarlının «Divani-lüğət-it-türk» əsərində tapmacaların qəbilələr 
arasında «tabzuq» adı ilə yayıldığı və işlədildiyi də göstərilir. 

Hazırda tapmacalar türkdilli xalqlar arasında bilməcə (türk), topışmek 
(özbək), matal (türkmən), tapmaca (Azərbaycan), Kərkük türkləri (həm 
tapmaca, həm də bilməcə), uşuk (çuvaş) və s. adları ilə tanınır. Lakin 
tapmaca nümunələrinin mövcudluğuna baxmayaraq, bu janrın tədqiqi və 
toplanması nədənsə uzun müddət diqqətdən kənar qalmışdır. Bu barədə 
P.Əfəndiyev yazır:  

« Xalq ədəbiyyatımızın janrları içərisində ən az tədqiq olunan və de-
mək olar ki, heç öyrənilməyən tapmacalardır…XIX əsrə qədər tapmacalar 
toplanmamış və yazıya alınmamışdır». 

Doğrudur, Azərbaycan xalq tapmacalarının toplanmasına dair biz ilk 
cəhdlərə məhz XIX əsrə aid olan mənbələrdə rast gəlirik. Bunlar 1881-1889-
cu illərdə Tiflis şəhərində dərc olunmuş və ayrı-ayrı nəşrlərində Azərbaycan 
tapmaca nümunələrinə rast gəlinən «Qafqaz vilayətlərinin və tayfalarının 
təsviri üçün material məcmuəsi»dir. 

Azərbaycan tapmacalarının toplanmasına məhz XIX əsrdə başlanmış-
dır. Azərbaycan MEA-nın Respublika Əlyazmalar fondunda saxlanılan, 
XVIII-XIX əsrlərə aid olan bir neçə xalq tapmaca nümunələri günümüzə qə-
dər gəlib çatmışdır. 

Tapmacaların toplanmasında F.Köçərlinin də xüsusi xidməti olmuşdur. 
1912-ci ildə nəşr etdirdiyi  «Balalara hədiyyə» kitabında bir sıra tapmaca 
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nümunələri vermişdir (təxminən 30-a yaxın). Həmin tapmacaların çoxu 
sonradan nəşr olunmuş tapmacalar kitabında da öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan tapmacalarının fundamental şəkildə toplanıb nəşr edilməsi 
işi, əsasən, 1920-ci illərdən sonra həyata keçirilmişdir. 1928-ci ildə iki 
tapmacalar kitabı latın qrafikası ilə işıq üzü görmüşdür. Həmin kitablardan 
birinin müəllifi folklorşünas Vəli Xuluflu, digərinin müəllifi isə 
ədəbiyyatşünas-alim H.Zeynallıdır. Sonralar H.Zeynallının 1928-ci ildə Bakıda 
«Azərnəşr»də nəşr etdirdiyi «Azərbaycan tapmacaları» toplusu 2013-cü ildə 
transliterasiya ediləcək AMEA-nın Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı 
ilə «Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri» seriyası altında yenidən çap 
olunmuşdur. 

Sual oluna bilər ki, bir ildə iki tapmacalar kitabının dövlət tərəfindən nəşr 
edilməsinə səbəb nə idi? Azərbaycan folkloruna qayğı, yoxsa ideoloji tapşırıq? 
Təbii ki, bu da səbəbsiz deyildir. Xatırladaq ki, 1920-ci illərdə folklor nümunə-
lərinin toplanması və nəşri birbaşa siyasi-ideoloji məsələlərin tərkib hissələrin-
dən biri hesab olunurdu. Belə ki, klassik irsi «köhnəlik qalığı» «mürtəce burjua 
ədəbiyyatı» adlandırılan sovet ideologiyası folkloru əsl «xalq ədəbiyyatı» 
sayaraq onun toplanmasına və nəşrinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Həmin dövrdə 
folklor nümunələrinin, o cümlədən tapmacaların toplanıb nəşr edilməsinin 
həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri vardı. Müsbət cəhəti o idi ki, xalq 
yaradıcılığı itib-batmaqdan xilas olurdu, mənfi cəhəti isə folklor toplamaq-
dan daha çox partiyanın tapşırığının yerinə yetirilməsi, yəni siyasi kompa-
niya kimi baxan adamların topladığı folklor nümunələrinin poetik keyfiyyəti 
əksər hallarda çox aşağı idi. Lakin ideoloji tapşırığa baxmayaraq, geniş xalq 
yaradıcılığının toplanması və nəşri işi V.Xuluflu, H.Zeynallı, H.Əlizadə kimi 
səriştəli folklorşünasların öhdəsinə düşdü. 

Eyni ildə nəşr olunmuş tapmacalar kitablarının hər biri özünəməxsus 
məziyyətləri ilə seçilirdi. 

V.Xuluflunun «Tapmacalar» kitabı Azərbaycan dramaturgiyasının 
banisi M.F.Axundzadənin vəfatının 50 illiyinə ittihaf olunub. Kitabda 726 
tapmaca verilmiş, sonda isə həmin tapmacaların cavabları öz əksini 
tapmışdır. Kitabın müqəddiməsində müəllif yazmışdır: «… tapmacanın 
yazılışında toplanan qəzanın (yəni – bölgənin) tələffüzündə olan xüsusiyyəti 
mümkün qədər saxlamağa çalışdıq. Bunun dil mütəxəssislərinə əhəmiyyəti 
olduğu kimi, hər qəzada öz tapmacalarını öz tələffüzündə oxuyar və başqa 
qəzalarda bu xüsusiyyət ilə tanış olar». 

V.Xuluflunun kitabının ən önəmli cəhətlərindən biri də o idi ki, nəinki 
tapmacaların dilini saxtalaşdırılmamış, həmçinin nümunələr məzmun və 
formasına dəyişiklik edilmədən olduğu kimi verilmişdir. Müəllif hər bir 
tapmaca nümunəsinin sonunda topladığı rayonun, kəndin adını göstərmiş, 
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eyni zamanda həmin bölgənin dil, ləhcə xüsusiyyətlərini eyni ilə təqdim 
etmişdir. 

  
Hacıya gedənlər haç eşqinə, 
Başındakı tac eşqinə, 
Mana elə bir kilim gətir ki, 
Nə ərişi olsun, nə arğacı.              
(Bakı, Buzovna dialekti, s.60) 
Aşıxdır qan ayaxlı, 
Qan dutar qan ayaxlı, 
Bu gün bir heqmət gördüm 
Üç başlı, on ayaxlı. (Şəmkir     
dialekti, s.23) 
  
O nədir ki altı daşdı, daş dəyil, 
Üstü daşdı, daş dəyil, 
Heyvan inən otdar 
Heyvana yoldaş dəyil. (Şamaxı, s.92) 
Altı daşdı, daş dəyil, 
Ustu daşdır, daş dəyil. 
Yumurtadar toyuk kimi 
Toyuğa yoldaş dəyil.      
(Naxçıvan dialekti, s.19) 

  
Kitabın müqəddiməsindən oxuyuruq: «…el ədəbiyyatının başqa növlə-

rinə nisbətən tapmacaların özünün ayrıca bir xüsusiyyəti vardır. Bunun 
materialı daha real və  daha təbiidir. Təbiətdə və həyatda nə görülsə, tapmaca 
da onun üzərində qurulur».  

V.Xuluflu tapmacaları xalq fikrinin «matematikası» (riyaziyyatı) ad-
landırmışdır. Müqəddimədən o da aydın olur ki, müəllif toplanmış material-
ların çoxunun təbiətə aid olduğundan onları digər qruplara bölməyib əlifba 
sırası ilə verməyi daha münasib hesab etmişdir. 

V.Xulufdan fərqli olaraq, H.Zeynallı həmin dövrdə tapmacalar haqqın-
da Rusiya və Avropada çap olunan kitabları diqqətlə araşdırmış, onların tər-
tibi və mütərəqqi cəhətlərini öyrənərək öz kitabını müəyyən elmi əsaslara 
uyğun tərtib etmişdir. Kitaba sıra ilə 760 tapmaca daxil edilmiş və onların 
cavablarını kitabın sonunda vermişdir. Həmçinin müəllif kitaba böyük bir 
müqəddimə də yazmışdır. Burada tapmacalar haqqında deyilən fikirlərin ha-
mısı Azərbaycan folklorşünaslığı üçün yeni idi. Müəllif tapmacaları ayrıca 
deyil, Azərbaycan folklorunun başqa janrları ilə, xüsusilə atalar sözü və 
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bayatılarla sıx əlaqədə təhlil edir. Müəllif göstərir ki, tapmaca atalar sözünə, 
bayatıya, nağıllara nisbətən daha çox kollektivlik xüsusiyyətinə malikdir. 

H.Zeynallı atalar sözləri və bayatılardan sonra tapmacaların öz əhəmiy-
yətinə və yayılmasına görə şifahi xalq ədəbiyyatının janrları arasında üçüncü 
yer tutduğunu göstərmişdir. 

Çünki tapmacalarda iki tərəf olur: tapmacanın özü, bir də onun cavabı. 
Kitabda tapmacalar 10 qrupa bölünmüşdür: 1.insan haqqında, 2. Təsərrüfat, 
3. Təbiətə dair, 4. Heyvanat, 5. Nəbatat, 6. Yemək, içmək haqqında, 7.cə-
miyyətə gərək yapılar və şeylər, 8. Qeyri-maddi şeylər, 9. Bilgi və ona gərək 
olanlar, 10. Tayfalar haqqında. 

Müqəddimənin sonunda müəllif onu da qeyd edir ki, kitabda tapmaca-
ların çoxu Bakı, Şamaxı, Göyçay ətrafından və az qismi isə Quba və 
Qarabağdan olan şəxslərdən toplanmışdır. 

1960-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan xalq tapmacalarının toplanıb 
nəşr etdirmək missiyasını mərhum folklorşünas-alim Nurəddin Seyidov 
yerinə yetirmişdir. Folklorşünas N.Seyidovun tapmacaların toplanması, 
yayılması və öyrənilməsi üzrə işini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, bir neçə 
tapmaca məcmuəsi nəsr etdirmişdir. 

Müəllifin 1969-cu ildə «Gənclik» nəşriyyatı tərəfindən kiril qrafikası 
ilə nəşr olunmuş kitabında 355 tapmaca toplanmışdır. Müxtəlif mövzularda 
olan bu tapmacalar xalqımızın poetik təfəkkürünün, müdrikliyinin, yaradıcılıq 
təxəyyülünün sonsuz imkanlara malik olduğunu göstərir. 

Təqdirəlayiq cəhətdir ki, kitabda toplanan tapmacaların müəyyən xro-
noloji ardıcıllığı əsaslanır və mövzularına görə müxtəlif başlıqlar altında təsnif 
olunmuşdur. «Təbiət və onun hadisələri haqqında», «Bostan, tərəvəz bitkiləri 
haqqında», «Mədəni bitkilər haqqında», «Quşlar haqqında», «Silahlar haqq-
ında», «Mətbuat və texnika haqqında» və s. 

Cavabların hər biri tapmacanın axırında deyil, kitabın sonunda verilmişdir. 
Bu tərtibat fikrimizcə, faydalıdır. Çünki bu, oxucunun tapmaca ilə əlaqədar 
düşünməsinə səbəb olur; belə olduqda çox vaxt oxucu cavaba baxmadan 
tapmacanı tapır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kitabçaya yeni daxil edilmiş tapmacalar da bədii 
səviyyəsi və məzmun etibarilə xüsusi olaraq seçilir. Bütün bunlarla yanaşı, 
kitabçada bəzi qüsurlar da vardır. Bu, özünü orfoqrafik xətalarda daha çox 
göstərir. Kitabçaya kiçik bir girişin verilməməsi də nöqsanlı cəhət hesab 
olunmalıdır. Tapmaca haqqında ümumi məlumat və yeni tapmacalara dair 
qısa şərh verilməsi yerinə düşərdi. 

Tapmacalara dair sonuncu nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin 
həyata keçirilməsi haqqında» 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına uyğun 
olaraq «Şərq-Qərb» nəşriyyatı tərəfindən 25000 tirajla çap olunmuşdur. 
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Bu kitab məzmun baxımından rəngarəng olub, həyatın ən müxtəlif 
sahələri ilə bağlı, o cümlədən təbiət və təbii hadisələr, səma cisimləri, bitki-
lər və heyvanat aləmi, ev əşyaları, geyimlər, silahlar, bəzək şeyləri və s. 
haqda dəyişik mövzulu tapmaca nümunələri toplanmışdır. 

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, 1960-cı ildən üzü bəri son dövr-
lərə qədər nəşr olunmuş «Tapmacalar» kitablarında tərtibçilər tapmaca 
mətnləri üzərində işləyərək dialekt söz və ifadələri, arxaik sözləri, mətndən 
«təmizləyib», onları ədəbi dilə uyğunlaşdırmış, yaxud ədəbi dilə məxsus söz 
və ifadələrlə əvəz etmişdir. Təbii ki, bu «əməliyyat» tapmacalarımızın dilini 
bir çox vacib keyfiyyətlərdən (fonetik tərkibi, leksik tutumu və qrammatik 
quruluşu baxımından) məhrum etmişdir. Çünki tapmacalarımızda mövcud 
olmuş ayrı-ayrı dialekt sözlər və ifadələr bir çox hallarda folklor 
dünyagörüşü ilə bağlı olur. Yəni bu sözlər tapmacalarımızda yaşayan əski 
dünyagörüşü özündə ifadə edir. Onların bir çoxu unudulmuş msifoloji 
obrazları, əşyaları, mifik anlayışları, animistik varlıqları bildirir. Tapmaca 
nümunələrinə «dilin ədəbiləşdirilməsi» adı altında müdaxilə əslində folklor 
örnəyini onun canlı koloritdən məhrum etmişdir. Son nəşrlərdə bilavasitə 
tapmacalarımızın dili olduğu kimi saxlanmamış, dilə süni müdaxilələr 
olunmuşdur. 

Bütün deyilənlər rəğmən, tapmacaların toplanıb nəşr edilərək gənc 
nəslə ötürülməsi onların zehninin, dərrakəsinin inkişafına təkan verir, 
onlarda bir tərəfdən tez qavrama, axtarıb tapma, iti hesablama, hazırcavablıq 
qabiliyyətini sürətləndirir, digər tərəfdən elmi təsəvvür yaradır. 
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А.Кязимов 
 

Об истории собирания и издания загадок 
 

Резюме 
 
История головоломок очень древняя. Большинство исследовате-

лей отмечают, что они относятся к IV-V вв. Это тот период, в котором 
жил древнегреческий философ Аристотель. Потому что первое 
определение головоломки принадлежит Аристотелю. Эта похвала, дан-
ная русскому и азербайджанскому  фольклору перекачиваясь от одной 
книги к другому дошло до наших дней. 

Сбор и публикация головоломок в Азербайджане началось, в 
основном, в XIX веке. В 1928 году были опубликованы две головолом-
ки (В. Хулуфлу «Головоломки», Х.Зейналлы «Азербайджанские голо-
воломки»). Каждая из этих книг имеют специфические особенности. С 
1960 года миссия издания головоломок успешно выполнял кандидат 
филологических наук Нуреддин Сеидов. Книга последних головоломок 
была опубликована в 2004 году латинским шрифтом. 

 
A.Kyazimov 

On the history of collecting and publishing puzzles 
 

Summary 
 

The history of puzzles is very ancient. Most researchers note that they 
belong to the IV-V centuries. This is the period in which the ancient Greek 
philosopher Aristotle lived. Because the first definition of the puzzle belongs 
to Aristotle. This praise given to Russian and Azerbaijani folklore, pumping 
from one book to another, has come down to our days. 

The collection and publication of puzzles in Azerbaijan began, in the 
main, in the XIX century. In 1928, two puzzles were published (V. Huluflu 
"Puzzles", H. Zeynalli "Azerbaijani puzzles"). Each of these books has 
specific features. Since 1960, Nudreddin Seyidov, Candidate of Philological 
Sciences, successfully carried out the mission of publishing puzzles. The 
book of the latest puzzles was published in 2004 in Latin script. 
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DİLİN QRAMMATİK QURULUŞUNUN ƏSAS 
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Qrammatika sözü ilk dəfə Yunan alimi Əflatunun (e.ə. 427-

348) “Kratil” əsərində işlənmişdir: qramma-yunanca hərf, yazı, tika- 
elm mənasında olub  ilkin mənada hərf haqqında elm, yazı sənəti de-
məkdir. Ərəstunun dövründə (e.ə) oxumaq, yazmaq, savad mənasın-
da işlədilmiş, frakiyalı Dionisi tərəfindən (e.ə.2-ci əsr) mənası daha 
da genişləndirilmişdir – ana dilində danışmaq qaydalarını öyrənmək 
mənası qazanmışdır.(2, 18-21)  

Qrammatika sözü mühüm bir dilçilik termini kimi, iki mənada – həm 
dilin qrammatik quruluşu mənasında, həm də dilin qrammatik quruluşundan 
bəhs edən elm mənasında işlədilir. Dilin qrammatik quruluşu - cümlədə söz-
lərin dəyişməsi və birləşməsi qaydalarının məcmusudur. İkinci mənada 
qrammatika – cümlədə sözlərin dəyişməsi və birləşməsi qaydalarından bəhs 
edən elmin adıdır. «Qrammatik qaydalar», «qrammatik hadisələr» dedikdə 
dilin obyektiv şəkildə mövcud olan qrammatik quruluşu nəzərdə tutulur, 
«qrammatika kitabları dedikdə» dilimizin qrammatik quruluşu haqqında 
elmdən söhbət gedir. Bunlardan birincisinin tarixi çox qədimdir. Azərbaycan 
dilinin qrammatik quruluşu cox qədimdir. Şifahi ədəbi dilimizin qədim abi-
dəsi olan «Kitabi-Dədə-Qorqud»un dilinin tədqiqi göstərir ki, müasir ədəbi 
dilimizin bütün dəyişmə və təsrif sistemi, sintaktik əlaqələr, sadə və mürək-
kəb cümlə modelləri 1500 il əvvəlki ümumxalq Azərbaycan dilində tam for-
malaşmış şəkildə mövcud olmuşdur. Dilimizin qrammatik quruluşu əsrlərlə 
Azərbaycan xalqına xidmət etmiş, uzun müddət ərzində daha da zənginləş-
miş və səlisləşmişdir. İndi dünyanın elə bir böyük əsəri yoxdur ki, onu Azər-
baycan dilində layiqincə səsləndirmək mümkün olmasın.(1,81-84). Dilin 
qrammatik quruluşunun əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdi-
rilir: 1) dilin qrammatik quruluşu fikri maddi dil cildinə salan əsas vasitədir; 
2) qrammatik quruluş  dilin  əsas  sistemini  təşkil  edir  və  dildə olan bütün 
prosesləri idarə edir;  

3)  qrammatik  quruluş ibtidada  bəsit olur , tədricən  inkişaf  edib  zən-
ginləşir;  
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4) qrammatik quruluş birdən - birə deyil, uzun müddət ərzində, mərhə-
ləli inkişaf prosesində yaranıb formalaşır; 5) dilin qrammatik quruluşu səlis-
ləşmə, zənginləşmə istiqamətində inkişaf edir;  6) qrammatik quruluş dilin 
başqa sahələrinə nisbətən daha sabit olur və əsrlərlə insanlara xidmət edir; 8) 
qrammatik quruluş dilin milli orijinallığının qorunub saxlanmasında böyük 
rola malikdir.  

Qrammatikada morfoloji və sintaktik qanuna uyğunluqlardan bəhs edil-
sə də, onun dilçilik elminin digər şöbələri ilə olan əlaqəsini də inkar etmək 
olmaz. Hər şeydən əvvəl  dilçiliyin şöbələrinin bir-biri ilə ardıcıl və əlaqəli 
şəkildə öyrənilməsi daha faydalıdır.  Doğrudan da, qrammatikadakı bir sıra 
mövzuları yaxşı mənimsəmək üçün dilçiliyin digər şöbələrinə müraciət et-
mək lazımdır. Bu mənada qrammatikanın fonetika, orfoepiya və orfoqrafiya, 
dialektologiya, leksikologiya, söz yaradıcılığı, frazeologiya, üslubiyyət, eti-
mologiya və tarixi qrammatika ilə əlaqəsi vardır. 

1. Dil haqqındakı elmin bölmələrindən biri olan qrammatikada sözlə-
rin dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir. Qrammatika iki his-
sədən ibarətdir: 1) morfologiya, 2) sintaksis. Morfologiya yunanca «morfos» 
(forma) və «loqos» (bəhs) söz-lərinin birləşməsindən əmələ gəlib «sözün 
formaları haqqında bəhs» mənasını bildirir.  

Müasir dildən bəhs edən morfologiyada müstəqil işlənən söz və şəkilçi-
lər öyrədilir. Morfologiyanin mühüm problemləri içərisində sözün tərkibi və 
quruluşu məsələləri mühüm yer tutur. Sözün tərkibi və quruluşu: Sözün tər-
kibi anlayışına səslər, hecalar, vurğu, sözün kökü və şəkilçilər daxildir. Səs-
lər və hecalar ayrılıqda məna ifadə etmir. Bunlar yalnız söz şəklində birləş-
dikdə məna kəsb edir. Buna görə də səslər və hecalar dilin maddi materialı 
olub, danışıq səslərindən bəhs edən fonetika şöbəsində öyrənilir.(5,72-80) 
Söz kökləri və şəkilçilər isə mənalı vahidlərdir. Sözdəki ən kiçik mənalı 
vahidlərə morfem deyilir. Morfemlər səslər və hecalardan fərqli olaraq məna 
bildirir. Bəstə- mahnı bəstələmək, yaratmaq mənasında, -çi leksik şəkilçi 
olub, yeni söz yaranmasına xidmət edir.  Bəstəçi- bəstələyən adam mənasın-
da, -lik leksik şəkilçi olub yeni söz yaradır. Bəstəçilik- sənət mənasında 
işlədilir. Morfemlər iki yerə ayrılır: kök morfemlər və köməkçi morfemlər. 
Kök morfemlər sözün yeni morfemlərə ayrıla bilməyən əsas hissəsinə de-
yilir. Həm leksik həm də qrammatik mənaya malik olur. Köməkçi morfem-
lərə isə şəkilçilər, qoşmalar, bağlayıcılar, ədatlar, modal söz, nida və s. 
aiddir. Şəkilçilər sadəcə qrammatik mənaya malik olur. Söz dilin vahididir. 
Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin lüğət tərkibini, daha dəqiq desək 
leksikasını  təşkil edir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm isə leksikologiya 
adlanır. Leksikologiya yunanca iki sözdən – lexikos (söz) və loqosdan (tə-
lim) ibarətdir. Leksikologiya dilçiliyin bir bölməsi olub, dildəki bütün sözləri 
öyrənir. Sözlər əşyaları, əlaməti, miqdarı və s. ifadə etməyə xidmət göstərir. 
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Hər bir sözün ifadə etdiyi mənaya onun leksik mənası deyilir. Sözlərin leksik 
mənası izahlı lüğətlərdə öz ifadəsini tapır. Məsələn: kərə - əridilmiş yağ, şit 
yağ. Sözün leksik mənası ilə yanaşı, qrammatik mənası da olur. Məsələn: 
dəryaz sözünün ot çalmaq üçün uzun saplı olması, adlıq halda işlənməsi isə 
qrammatik mənasıdır. Əsas nitq hissəsini təşkil edən bütün sözlər leksik və 
qrammatik mənaya malik olur.Amma köməkçi nitq hissələrinin yalnız qram-
matik mənası olur. İzahlı lüğətlərdə sözlərin leksik mənaları, orfoqrafiya 
lüğətində onların düzgün yazılış qaydaları, orfoepiya lüğətində düzgün 
tələffüz qaydaları və s. əhatə olunur. Lüğətlərin növləri çoxdur: Orfoqrafiya, 
orfoepiya, leksika, termin lüğətləri. Bunların hamısında sözlər əlifba sırası 
ilə düzülür. Amma bütün sözlərin leksik mənası olmur, qrammatik mənası 
olur. Sözün leksik mənası onun məzmununu əks etdirir. Sözün qrammatik 
mənası isə sözlərin hansı nitq hissələrinə aid olması və həmin nitq hissəsinə 
xas olan xüsusiyyətləri ifadə etməsi ilə müəyyənləşir. Sözün leksik mənasını 
müxtəlif yollarla izah etmək olar: 

Həmin sözə yaxın mənalı söz seçməklə: özül - təməl - bünövrə, 
qaçmaq - yüyürmək, azadlıq - müstəqillik - sərbəstlik.  

Əşyanın, hərəkətin əlamətlərini izah etməklə: şütümək – sürətlə ötüb 
keçmək, dəmirçi – metaldan müxtəlif alətlər hazırlayan peşə sahibi.  

Sözün hissələrinin mənasını açmaqla: meşəbəyi – meşə gözətçisi, 
mürəkkəbqabı – içində yazı üçün mürəkkəb saxlanılan qab. 

Sözə əks mənalı sözü seçməklə: hündür - alçaq, yaxşı – pis, böyük – 
kiçik və s. sözlər daxildir. Sözün leksik mənası ilə yanaşı, onun qrammatik 
mənası da olur. Sözün qrammatik mənası onun hər hansı bir əşyanın adını, 
əlamətini, miqdarını və s. bıldirməsidir. Məsələn: “qələm” sözü əşyanın adını, 
“qırmızı” əlamətini, “bir” isə  miqdarını bildirir. Buna görə də bu sözlərdən 
birincisi isim, ikincisi sifət, üçüncüsü isə saydır. Deməli, sözün qrammatik 
mənası onun hansı nitq hissəsi olması deməkdir.   

Morfologiyada nitq hissələri, onların quruluşu və dəyişmə xüsusiyyətləri 
öyrənilir. Sintaksis də mənşəcə yunan sözüdür, «tərtib» mənasını bildirir. 
Sintaksis söz  birləşmələri, cümlə və onun tərkibini öyrənir. 

Nitq hissələri termini yunan dilindən latın dilinə və oradan rus dilinə 
köçürülmüşdür. Latın dilində partes orationis, rus dilində части речи şəklində 
işlənən bu terminin qarşılığı bizim dilimizdə rus dilinə əsasən müəyyən edilmiş-
dir. Nitq hissələrinin düzgün elmi izahı, onlardan birini digərindən fərqləndirən 
əlamətlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi dilin qrammatik quruluşunun öyrənilmə-
sini asanlaşdırır. Lakin tarixən sözlərin nitq hissələri şəklində təsnifinə dil-
çilər müxtəlif prinsiplə, müxtəlif meyarla yanaşmış və lüğət tərkibinə daxil 
olan sözləri müxtəlif şəkildə təsnif etmişlər. 

Nitq hissələrinin tarixən necə əmələ gəldiyi də maraqlıdır. Bəzi dilçi-
lərin fikrincə, tarixən ilk sözlər feillərdən ibarət olmuşdur. (4,165-168) Mə-



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 172

sələn, alman alimi Maks Müller bu fikirdə idi. O bu fikrə Hind-Avropa dillərin-
də söz köklərinin analizi əsasında gəlmişdir. Tədqiqatçıların qeydlərinə görə, 
Hind-Avropa dillərində söz kökləri əksərən feillərdən ibarətdir. N.Y. Marr ilkin 
sözlərin isimlərdən ibarət olduğunu göstərirdi. 

Bəzi rus dilçiləri isə (A.A, Potebnya və b.) ilkin söz köklərinin hərəkətdə 
olan əşyanı bildirdiyini göstərmişlər. Belə bir fikir də var ki, ilkin mərhələdə 
cümlə, söz fərqlənməmiş, tədricən cümlələr sözlər, sözlər səslər şəklində 
işlənmişdir.  
2. SÖZÜN TƏRKİBİ. Kök və şəkilçi sözün mənalı hissələridir. Sözün ayrılıqda 
işlənə bilən, əsas mənanı ifadə edən hissəsinə kök deyilir. 

Sözün ayrılıqda işlənə bilməyən, yalnız kökə qoşulduqda müəyyən məna 
daşıyan hissəsinə şəkilçi deyilir. 

Əsil Azərbaycan sözlərində, bir qayda olaraq, kök əvvəl, şəkilçi sonra 
gəlir. Məs: gəmiçi, kitablar, çəmənlik, çəməndə və s. Dilimizdə söz köklərinə 
əvvəl leksik (sözdüzəldici), sonra isə qrammatik (sözdəyişdirici) şəkilçilər 
artırılır. Məs: yaz-ı-çı-lar, iş-lə-miş-ik, sağ-ıcı-lar-ın və s. 

Bəzən qrammatik şəkilçi leksik şəkilçidən əvvəl də gələ bilir. Məs: 
evimiz-dəki, babam-gil və s. 

Azərbaycan dilində eyni zamanda sözlərə bir neçə leksik və qrammatik 
şəkilçi artırmaq olur. Məs: ək-in-çi-lik-dən, yara-q-lı-lar-ımız, yat-aq-xana-dakı-
lar və s. 

3. LEKSİK VƏ QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏR. Şəkilçilər iki cür olur: 1) 
leksik (sözdüzəldici) şəkilçilər, 2) qrammatik (sözdəyişdirici) şəkilçilər. 
Qoşulduqları söz köklərindən yeni sözlər yaradan şəkilçilər leksik şəkilçilər 
adlanır. Məs: yaxşı-yaxşılıq, gör-görüş, külək-küləkli və s. 

Qrammatik şəkilçilər isə sözün ancaq formasını dəyişir və bu şəkilçilər 
söz birləşmələri və cümlələrdə sözləri bir-birinə bağlamağa xidmət edir. 
İsimlərdə hal və cəm şəkilçiləri, feillərdə zaman, şəxs şəkilçiləri və s. qram-
matik şəkilçilərdir. Məs: kitab-kitabça, kitabçalar; get-gedir, gedir-əm və s. 

4. ŞƏKİLÇİLƏRİN YAZILIŞI. Qrammatik şəkilçilər ahəng qanununa 
uyğun olaraq həmişə iki və dörd cür yazılırlar. Dilimizdəki qrammatik 
şəkilçilərin hamısı əsil Azərbaycan  şəkilçiləridir. 

İki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində yalnız iki açıq sait iştirak edir: a, 
ə. Digər açıq saitlər (e, o, ö) şəkilçilərdə ona görə iştirak etmir ki, əsil 
Azərbaycan sözlərində həmin səslər (e,o,ö) sözün birinci hecasından sonrakı 
hecalarda işlənə bilmir. (-lar2, -da2, -da2, -a2 və s.) 

Qapalı saitlər isə (ı, i, u, ü) sözün bütün hecalarında işləndiyi üçün şə-
kilçilərin də tərkibində iştirak edir. Buna görə də qapalı saitli şəkilçilər ahəng 
qanununun tələbinə uyğun olaraq dörd cür yazılır. –ın4,-dı4, -mış4, -ı4 və s. 

Leksik şəkilçilər də ahəng qanununa uyğun olaraq iki və dörd cür ya-
zılırlar. Lakin leksik şəkilçilər arasında bir cür yazılanı da var. Bu şəkilçilər 
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başqa dillərdən dilimizə keçmiş, ahəng qanununa tabe olmurlar. Məs: bi-, 
na-, anti-, –daş, -kar, -baz, -keş, -dar, -gil və s. 

Azərbaycan dilinin öz şəkilçilərindən fərqli olaraq, alınma şəkilçilər 
sözlərin əvvəlinə də artırıla bilir. Məs: na-insaf, ba-mə-zə, bi-savad və s. 
Qeyd: Sözün kökü saitlə bitərsə, sözə saitlə başlanan şəkilçi artdıqda iki sait 
arasında n, y, s samitlərindən biri işlənir. Bu samitlər bitişdirici samitlər 
adlanır. Məs: ata-n-ın, ata-y-a, ata-s-ı və s. 

Yazıda «n» samitindən, əsasən, sonu saitlə bitən sözlərə is-min yiyəlik, 
tə’sirlik hal şəkilçiləri, «y» samitindən yönlük hal şə-kil-çisi və tale, mənbə, 
mənafe, mövqe, mənşə sözlərinə mənsubiy-yət şəkilçiləri, «s» samitindən isə 
sonu saitlə bitən sözlərə III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi artırılarkən bitişdirici 
samit kimi istifadə olunur. Məs: quzu-n-un, quzu-n-u, quzu-y-a, quzu-s-u, 
tale-y-im, mövqe-y-in, mənafe-y-i və s. 

5. SÖZÜN BAŞLANĞIC FORMASI. Sözün başlanğıc forması onun 
leksik mənasını bildirən hissəsidir. Bütün sözlərdə qrammatik şəkilçiyə qə-
dərki hissə başlanğıc formadır. Məs: yaz-maq, yazı, ya-zı-çı, yazıçılıq, ya-
zıçılıqdan və s. 

Sözlər bütün lüğətlərdə yalnız başlanğıc formada öz əksini tapır. 
İsimlərin başlanğıc forması onların heç bir qrammatik şəkilçisi olmayan ad-
lıq hal formasına uyğun gəlir. Məs: gəmiçilikdən, dəmirçinin, kitabda, oxu-
cular və s. 

Feillərin başlanğıc forması onların qrammatik şəkilçiyə qədərki hissə-
sidir. Məs: gözəlləşir, başladılar, göndərildi və s. 
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                        Р.Аббасова 
            Особые  правила  грамматической  структуры языка.   
                                                Резюме 

 
Основным фактором этой статьи разъясняется порядок слов и 

особенно инверсию и ее виды. Быть в курсе грамматических правил 
помогает нам составить  правильное  предложение.  Правильно  писать 
, выражать предложение нам помогает выразить ясную и точную 
информацию. Особенно соблюдая правила грамматики формальном 
письме позволяет нам написать правила четкое и ясное предложение. 
Для того чтобы написать правильное предложение из основных 
грамматических правил является соблюдение порядок слов.  

Морфология, как отмечается, в современном языке изучает корней 
слов и их окончаний. В центре внимании изучается значение слов и их 
структуры. В статье   разъясняется  морфемы ,  как  вспомогательные   
части.   Лексическое значение   слов   отражает  его    содержание.  Грам-
матическое    значение показывает какому части речи относятся эти слова. 

 
R.Abbasova 

Pecularities in the grammatic structure of language 
Summary 

 
   The article deals with the problem of  the usage of words mainly 

inversion and their types.  Following   grammar rules help  us to  use  right  
sentences. To write correctly  to  use in a  sentence also help us in our speech 
and we can give  a clear information.  Especially  while  following grammar 
rules  in writing  we can get a right sentence. For this reason we must know 
all grammar rules  and their usage in exact places. 

     Morphology, as we know in modern English learn the root of words 
and their endings. The meaning of words and their structure are analyzed 
here . The article gives information about morphemes , as secondary parts of 
speech. Lexical meaning of words express its context. But grammatical 
meaning show which part of speech it refers.              

       
 
Rəyçi:                Aygün İsayeva  
               filologiiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent  
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       FARS DİLİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN ALINMA SÖZLƏR  
 
Açar sözlər: fars dili, alınma sözlər, dil, Azərbaycan dili, dilçilik, dil tarixi, 
ədəbiyyat, fonetika, leksika 
Key words: Persian language, Azrbaijan language, language, quote tags, 
linguistic, laguange history, fonetic    
 Ключевые слова: персидский язык, азербайджанский язык, заимст-
вованные слова, языковедение, история языка, литература, фонетика, 
лексика 
 
        Azərbaycan xalqının mədəniyyət tarixi qədim və çox zəngindir.  Xal-
qımızın mədəniyyəti uzun illər böyük inkişaf yolu keçərək bugünkü vəziy-
yətə gəlib çatmışdır. Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra bu zəngin 
mədəniyyətin daha geniş bir şəkildə tədqiq olunması və öyrənilməsinə 
başlanılmışdır. Belə ki, mədəniyyətimizin ayrı-ayrı sahələrinə – tarix, yazılı 
və şifahi xalq ədəbiyyatı, dilçilik, etnoqrafiya, incəsənət və s. aid bir çox 
tədqiqatlar aparılmış və qiymətli əsərlər yaradılmışdır. Sevindirici haldır ki, 
bu proses günümüzdə də geniş vüsət almış və qeyd olunan bu sahələrə aid yeni-
yeni əsərlər yaradılmaqdadır. Lakin bununla yanaşı, yuxarıda göstərilən elm 
sahələrinə aid bir çox məsələlər, problemlər vardır ki, bu gün alimlərimiz 
tərəfindən öz həllini, tədqiqini gözləyir.  
       Geniş bir coğrafiyanı əhatə edən vətənimiz Azərbaycan Şərqlə Qərbin 
qovuşağında, böyük ticarət yollarının üzərində, bir sözlə, nəhəng mədəniyyətlə-
rin qovuşduğu bir məkanda yerləşir. Avropa və Şərq mədəniyyətlərinin sanki bir 
görüş, qarşılaşma, qaynaşma yeri olan Azərbaycan  zaman-zaman böyük 
dövlətlə-rin, imperiyaların işğalına məruz qalsa da, fərqli mədəniyyətlərə, müx-
təlif xalqlara da ev sahibliyi etmişdir. Qeyd olunduğu kimi, böyük ticarət yolla-
rının kəsişməsində, tarixi İpək yolunun üstündə yerləşən Azərbaycan buraya 
gələn müxtəlif xalqların, onların mədəniyyətlərinin, adət-ənənələrinin, dillərinin, 
dinlərinin də görüşdüyü, qaynaşdığı bir məkan olmuşdur. Belə ki, Azərbaycanın 
coğrafi, strateji, ticari əhəmiyyəti, təbii gözəlliyi və burada istehsal edilmiş 
sənətkarlıq məhsulları, təbii qaynaqlar, yerli xammallar haqqında Avropa, Yu-
nanıstan, Roma, ərəb, İran, Türküstan, Çin səyyahları öz əsərlərində geniş və 
qiymətli məlumatlar vermişlər.  Biz bu əsərlərdə  xalqımızın mədəniyyəti, 
tarixi, ədəbiyyatı, incəsənəti ilə yanaşı, dili ilə də bağlı dəyərli məlumatlara 
rast gəlirik. Həmin əsərlərdə Azərbaycan xalqının digər xalqlarla, millətlərlə 
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qarşılıqlı münasibətlərinə, dostluq əlaqələrinə aid geniş materiallar da yer 
almaqdadır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı hər zaman digər mədə-
niyyətlərə, dinlərə qarşı dözümlülük göstərmiş və hər zaman tolerant bir xalq 
olmuşdur. Bundan əlavə, qeyd olunan bu tip əsərlər xalqımızın tarixini, 
dilini, ədəbiyyatını öyrənmək baxımından da qiymətli mənbə sayılaraq 
tədqiqatlara cəlb olunmalıdır.  
       Müasir anlayışla Azərbaycan dili azərbaycanlıların ana dilidir. Son 
sayıma görə, Azərbaycan Respublikasında 10 milyona yaxın azərbaycanlı bu 
dildə danışır. Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərində, xüsusilə 30-cu illərdəki 
sürgünlərlə bağlı Orta Asiya respublikalarına köçmüş xeyli azərbaycanlı öz 
ailə dairəsində bu dildən istifadə edir. Son məlumat təsdiqləyir ki, keçmiş 
SSRİ respublikalarında, Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla, bütün-
lükdə 12 milyon azərbaycanlı öz ana dilini işlədir. Bundan başqa, hazırda 
İranda 30 milyondan çox, Türkiyədə 1,5 milyon, İraqda 500 min, Al 
maniyada 190 min, ABŞ-da 150 min, Fransada 70 min, İngiltərədə 60 min, 
Norveç, Danimarka və Hollandiyada 100 min, Hindistan və Pakistanda 30 min, 
Avstriyada 15 min,  Avstraliya və Yaponiyada 2,5 min azərbaycanlı var və 
bunlar da, əsasən, toplu halında yaşadıqları üçün bir-biri ilə ana dilində ünsiyyət 
saxlayır, hətta bəzi ölkələrdə öz dillərində qəzet çap edirlər. Beləliklə, bu gün 
Azərbaycan dili dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlıya xidmət göstərir. 
Bundan başqa, bu dil Azərbaycan Respublikasında yaşayan talışların, tatların, 
ləzgilərin, ingiloyların, udilərin, qırızların və başqa azsaylı 
xalqların ikinci dili, gürcülərin, rusların xeyli qisminin respublikamızda 
ümumün- 
siyyət vasitəsidir (2, 40).  
        Tarixən türkcə  – türk dili kimi bilinən Azərbaycan dilini XIX əsrdən 1920-
ci ilə qədər Rusiyada və onun vasitəsilə Avropada bu adlarla da tanımışlar: tatar 
dili, türk-tatar dili, Azərbaycan-tatar ləhcəsi, tatar dilinin Qafqaz ləhcəsi, türk 
Azərbaycan dili. “Azərbaycan dili” adı ilk dəfə XI əsrdə Xətib Təbrizi ilə 
bağlı məlumatda çəkilir. Xətib məsciddə Əbu-l-Əla Məəridən dərs alarkən 
təbrizli eloğlusu ilə rastlaşır və müəlliminin icazəsilə ilə dərsdən ayrılıb 
onunla söhbət edir: “Ayağa qalxdım və azəri dilində onunla xeyli söhbət 
edib məni maraqlandıran hər şeyi ondan soruşdum. Elə ki, qayıdıb Əbu-l 
Əlanın yanında oturdum, məndən soruşdu: “Bu hansı dil idi? Dedim:  Bu, 
Azrəbican əhalisinin dilidir” . VII əsrdən məlum olan mənbələrdə ərəblər 
Azərbaycana “Azrəbican” demiş və sifət məqamında həmin sözü “azrəbi” 
şəklində işlətmişlər. Beləliklə, Xətib Təbrizinin söylədiyi “Azrəbican 
əhalisi” müasir mənada azərbaycanlılar, “azrəbi dili” isə Azərbaycan dili 
deməkdir.Təbii ki, XI əsrdə Azərbaycan ölkəsində əhalinin danışdığı dil 
bizim bu gün tanıdığımız Azərbaycan-türk dilinin həmin konkret tarixi 
mərhələdəki mövcudluğudur. Onu başqa etnik mənşəyə yazmağın heç bir 
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elmi məntiqi yoxdur. Dilimiz, ümumiyyətlə, türk dili kimi tanınsa da, 
görünür, hələ ilk orta əsrlərdən hansı dairələrdəsə, ona Azərbaycan dili də 
demişlər və bu ənənə sonralar da yaşamışdır. XIX əsrdəki Azərbaycan-tatar 
ləhcəsi (burada tatar sözü türkün tam qarşılığıdır); türk-Azərbaycan dili və 
“Kəşkül” qəzetində bilavasitə işlənən “Azərbaycan dili” kimi söz anlayışları 
göydəndüşmə olmayıb, məhz həmin tarixi gəlişin nəticəsidir. Sovetlər 
dövründə “Azərbaycan dili” termini 1936-cı il konstitusiyası ilə 
qanuniləşdirilərək işlənməyə başlanmış və bu dilin öz qədim adı ilə - “türk 
dili” kimi adlanması qadağan olunmuşdur (6, 38; 2, 41). 
        Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə aqqlütinativ dildir, 
mənşəyinə görə türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxildir (2, 42). 
        Böyük bir xalqın dili olan Azərbaycan dilində tarix boyu “Kitabi-Dədə 
Qorqud”, “Koroğlu” dastanları kimi şifahi xalq ədəbiyyatına mənsub 
abidələrlə yanaşı Nəsimi, Füzuli, Vaqif kimi şairlərin, söz ustadlarının 
müəllifliyində böyük əsərlər, yazılı abidələr yaranmışdır və bu dilin qüdrəti, 
geniş imkanları nümayiş olunaraq bəşər sivilizasiyasında öz layiqli yerini 
tutmuşdur.  
       Azərbaycan xalqının tarix boyu qonşuluq və qarşılıqlı mədəniyyət, 
ticarət və s. mübadiləsində yaşadığı xalqlar isə, əsasən, İran coğrafiyasında 
yaşayan farsdilli xalqlar olmuşlar. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan xalqı və 
farsdilli xalqalar uzun tarixi keçmişə dayanan qonşuluq münasibətlərinə 
malikdirlər və bu iki xalqın tarixi keçmişi təkçə onların qonşuluq münasibətləri 
ilə məhdudlaşmır. Belə ki, bu geniş coğrafiyada dövlət hakimiyyəti tarixin müx-
təlif dövrlərində bəzən farsların, bəzən də azərbaycanlıların əlində olmuşdur. Bu 
da mədəniyyətin, incəsənətin, ədəbiyyatın qarşılıqlı təsiri ilə yanaşı, bu xalqların 
dillərinə də təsirsiz ötüşməmişdir.  
       Farsdilli xalqların yaratdığı zəngin mədəniyyət və ədəbiyyat Azərbaycan 
mədəniyyəti və  ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan dilinə də böyük təsir 
göstərmiş və bu dilin söz arsenalının genişlənməsində, zənginləşməsində fars 
dili çox böyük rol oynamışdır. Məhz buna görə də hər zaman belə 
düşünülmüşdür ki, yalnız Azərbaycan dili fars dilindən sözlər almışdır. Lakin bu 
heç də belə deyildir. Zaman-zaman Azərbaycan dilindən də fars dilinə bir çox 
sözlər keçmişdir. Bildiyimiz kimi,  dünyada “təmiz dil” yoxdur. Hər bir dil 
ona təsir göstərən müxtəlif faktorlar qarşısında digər dillərdən sözlər qəbul 
etmişdir. Bu faktorlardan işğal, üstün mədəniyyət, elmi inkişaf, ticarət, hərbi 
əməkdaşlıq, sosial yaxınlaşma, incəsənət və s. kimi səbəbləri misal göstərə 
bilərik.   
         Azərbaycan və fars dillərinin qarşılıqlı əlaqəsi mövzusu olduqca ma-
raqlı və mühüm bir məsələdir. Bu sahə zaman-zaman bir çox alimlər tərəfin-
dən tədqiqat obyekti olaraq ələ alınmış və bununla bağlı bir çox samballı, 
qiymətli əsərlər yazılmışdır. Belə ki, fars dilində mövcud olan türk sözləri ilə 
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bağlı ilk məlumata Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğətit-türk” əsərində rast 
gəlirik (5). Sonrakı  dövrlərdə bu sahəyə aid yazılmış başqa bir mənbə isə H. 
Zərinəzadənin “Fars dilində Azərbaycan sözləri” əsəridir (3). Bundan başqa 
bu sahəyə aid qələmə alnmış digər bir mənbə kimi Dürdanə Rəhimovanın 
“Müasir fars dilində Azərbaycan-türk sözləri”  əsərini də qeyd etmək olar 
(4).   Adları qeyd olunan bu əsərlərdə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilsə 
də, bu sahədə öz həllini gözləyən problemlər hələ də mövcuddur və daha 
yeni məsələlər də gün keçdikçə ortaya çıxır. Çünki dil canlı orqanimzdir və 
hər gün inkişaf etməkdədir. Bununla yanaşı, qeyd olunan bu əsərlərdə fars və 
Azərbaycan dillərinin qarşılıqlı münasibətlərindən yaranan məsələlərin 
müəyyən bir hissəsi tədqiqata cəlb edilmişdir.  
           Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu günə qədər yalnız fars dilindən 
Azərbaycan dilinə sözlərin keçdiyi düşünülmüşdür. Bu fikrin isə yanlış 
olduğunu ilk dəfə elmi şəkildə H. Zərinəzadə yazmış və təxminən 600 sözün 
Azərbaycan dilindən fars dilinə keçdiyini qeyd etmişdir (3). Onun tədqiq 
etdiyi dövr isə  azərbaycandilli Səfəvilərin (1499-1736) geniş bir coğrafiyada 
hakimiyyətdə olduğu zaman dilimini əhatə edir. Lakin sonrakı dövrlərdə fars 
dili inkişaf etmiş, başqa dillərdən bir çox sözlər almışdır. Təsadüfi deyil ki, 
bu gün müasir fars dilində işlədilən samovar,şofer, fəlsəfə, cəbr, daşboard 
(dishboard), fiyuz (fuse), helikopter qayçı, otaq və s. kimi kəlmələr rus, 
fransız, ərəb, yunan, ingilis və Azərbaycan dillərindən alınmışdır.    
       Dillərin qarşılıqlı əlaqəsini və bu mövzuda alınma sözləri incələyərkən 
dillərin daxili inkişaf qanunlarına diqqət etmək lazımdır. Belə ki, dilin daxili 
inkişaf qanunları dedikdə buraya dilin leksikası, qrammatik sistemi, 
fonetikası, fonetik sistemdə baş verən səs dəyişmələri, sözlər və söz 
birləşmələrində baş verən dəyişmələr, yeni məna çalarları nəzərdə tutulur.  
Qeyd olunan bütün bu dildaxili qanunlar, dəyişikliklər məhz Azərbaycan 
dilindən fars dilinə keçən sözlərdə geniş şəkildə müşahidə olunmaqdadır. 
Belə ki, bu qanun və dəyişikliklər nəticəsində fars dilinə keçmiş bir çox 
Azərbaycan sözləri fərqli mənalar qazanmışdır. Məsələn, Azərbaycan dilində 
yataq və burğu sözləri fars dilinə keçdikdən sonra “yedek” və “buq” 
şəkillərini almış, eyni zamanda mənaları da dəyişmişdir. Qədim zamanlardan 
Azərbaycan dilindən farscaya keçən bəzi sözlər də vardır ki, bu gün müasir 
ana dilində o sözlər ya formasını dəyişmiş,  ya da arxaikləşmişdir.  Misal 
üçün “oruğ” və “otraq” bu qəbildən olan sözlərdir (3). 
      Qeyd olunduğu kimi, bir çox Azərbaycan sözləri fars dilinə keçdikdən 
sonra fars dilinin qanunlarına uyğun olaraq müəyyən transformasiyaya 
məruz qalmışlar. Bu leksik hadisəni “yad mühitdə inkişaf edən şəkil və məna 
dəyişikliyi” kimi adlandıra bilərik  (3). Azərbaycan dilində mövcud olan 
“alaca at”, “alaşa at” ifadələri fars dilində şəklini dəyişərək “aleşe”, “əsbe-
aleşe” formasında, “aş”  sözü isə mənasını dəyişərək  “şorba” anlamında 
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işlənməkdədir.  Bundan başqa, müasir Azərbaycan dilində işlədilən və məxsusi 
olaraq Azərbaycan çay mədəniyyətinə aid bir termin kimi formalaşmış “dişləmə 
çay” (xüsusilə kəllə qəndlə içilən çay – İ.S.) ifadəsi müasir fars dilində fonetik 
dəyişimə məruz qalaraq “çaye-dişləme” formasında işlənməkdədir.  
      Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi yazı dili, danışıq dili və ya hər ikisi ilə baş tutur. 
Fars dilində işlədilən Azərbaycan sözləri həm yazı, həm də danışıq dili 
vasitəsilə alınmışdır. Azərbaycan dilinə aid sözlərin fars dilinə inteqrasiyasında 
danışıq dili üstünlük təşkil edir. Məlum olduğu kimi, bir çox Azərbaycan 
yazıçısı, şairi və alimi öz yaradıcılıqlarında fars dilindən istifadə etməklə yanaşı, 
gündəlik həyatda da bu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi yararlanmışlar. Təsadüfi 
deyil ki, müasir fars dilinin ləhcələrində Azərbaycan dilindən alınmış sözlər 
ədəbi dildə olan sözlərdən daha çoxdur. Belə ki, N.Z. Hatəmi yazır ki, təkcə fars 
dilinin Tehran ləhcəsində Azərbaycan dilinə aid 150-dən çox söz var. Burada 
maraqlı bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, fars dilinin ləhcələri qədim fars 
sözlərinin arxaik formalarını müasir dövrə qədər qoruyub saxladıqları kimi, 
qədim Azərbaycan dilinə aid sözlərin də ilkin, əski variantlarını  günümüzə 
qədər qoruyb saxlamışdır. Danışıq dili ilə bağlı bir faktı da vurğulamaq yerinə 
düşər ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu gün İran İslam Respublikasında 
30 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır və onlar gündəlik həyatlarında öz ana 
dilləri olan Azərbaycan dili ilə yanaşı, dövlət dili olan farscadan da geniş şəkildə 
istifadə edirlər. Məhz bu iki dildən paralel istifadə zamanı da fars dilinə bir çox 
Azərbaycan sözləri daxil olur və bu proses hələ uzun müddət davam edəcək. 
Deməli, bizim bu tədqiqat mövzumuz hələ uzun müddət öz aktuallığını 
qoruyub saxlayacaqdır.  
      Yazı dili vasitəsilə Azərbaycan dilindən fars dilinə keçmiş sözlər isə, 
əsasən, ana dili Azərbaycan dili olan və farsca yazan elm adamları, şairlər 
vasitəsilə keçmişdir. Farsca ilə yanaşı azərbaycanca və ərəbcə yazan məşhur 
elm adamları və şairlər – Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, İmadəddin 
Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Şah Təhmasib Səfəvi, Şərafəddin Bəddisi, 
İskəndər bəy Münşi və başqaları Azərbaycan dilinə aid və farscada qarşılığı 
olmayan bəzi sözləri fikirlərini daha aydın, dolğun və orijinala yaxın ifadə 
edə bilmək üçün farsdilli mətnlərində, şeirlərində istifadə etmişlər.  
        Araşdırmaçıların fikrincə, Nizami yaradıcılığının tədqiqatçılarından biri 
olan görkəmli alim Həmid Araslı şairin öz əsərlərində Azərbaycan atalar 
sözlərindən məharətlə istifadə etməsini çox gözəl izah etmiş və 
əsaslandırmışdır. Məsələn, 
“pişik balasını istədiyindən yeyər” Azərbaycan atalar sözü fars dilində 
olmadığından Nizami böyük məharətlə onu öz “Xəmsə”sində iki misra ilə 
belə verib: 
سىود سرحم پوربھ چھ بوق                           

ستى                         ورد از دوا خد رو                     بچھ خ  
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                            Qorbe ço bovəd sərhəm pusti, 
                            Bəççeye-xod ra xorəd əz dusti. 
Digər bir misala diqqət yetirək:  “Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər” 
ifadəsini Nizami nəzmlə belə verib: 

اند                           وس کھ بیجا خوروخ  
 بجاى پر فشانھ سر فشانند                           
                              Xorusi ke bica xanəd,  
                             Becaye pər fəşani, sər fəşanənd.  
      Yaxud da Nizami türk və fars dillərində olan atalar sözləri və zərbi-
məsələlərin hər iki dildə mövcud olduğunu nəzərə alıb onları yerli-yerində 
işlətməyə nail olub. 
                              Hər qamış şəkər, hər gül bar verməz, 
                              Hər uşaq doğana qadın deyilməz. 
       Şair əsərlərində istifadə etdiyi fars dilinə məxsus bəzi zərbül-məsəlləri 
də türk sözləri ilə zənginləşdirib. Misal üçün bir misraya baxaq:        
    
 چرکین برسیھ نھ منحیند جوانى در كوچ است                             
 
                           Çerkin bər siyah nəminehinəd, cəvani dər kuç əst.  
Araşdırmaçının fikrincə, buradakı “çirkin” və “köç” sözləri təmiz türk-
Azərbaycan kəlmələridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi 
“Xəmsə”sində türk-Azər-baycan sözlərinin sayı 120-dən  çoxdur. Burada elə 
beytlərə rast gəlmək olur ki, şair bir beytdə Azərbaycan dilinə aid  iki söz 
işlədib: 
س کھ از سر بھ استوافسو تاج ت                              
ربھ از خز بھ استوت                             ل فرسوچ   
                               Tace-to əfsus ke əz sər behəst, 
                               Çole-fərəs, torbe əz xəz behəst. 
 
Göründüyü kimi sonuncu misradakı “çul” və “torba” sözləri sırf türk-
Azərbaycan sözləridir (1) . Bu cür misalları digər klassiklərin yaradıcılığını 
araşdırmaqla daha da genişləndirmək olar.  
    Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, alınma sözlər çox zaman fonetik 
dəyişikliyə məruz qalır. Bunun əsas səbəbi söz alan dilin fonetik 
qanunlarının təsiri, məna ilə şəkil arasındakı fərqlilik və ya alınma sözün 
başqa bir dil vasitəsilə leksik fonda daxil olmasıdır. Göstərilən bu səbəblərə 
görə də fars dilində işlədilən Azərbaycan dilinə aid bir çox sözlər həqiqi 
mənasından uzaqlaşaraq yeni məcazi məna qazana bilir, daha geniş və yaxud 
da daha dar mənada işlədilə bilir. Bu da alınma sözlərin müəyyən edilib 
aşkarlanmasını çox çətinləşdirir və bəzən də mümkünsüz edir. Bu cür sözləri 
tapıb müəyyənləşdirmək üçün tədqiqatçı dilçiliyi dərindən bilməli, dillərin 
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tarixi qrammatikasını  müqayisəli şəkildə incələməlidir. Bir çox alınma söz-
lər də vardır ki, qəbul olunduqları dilin daxili qanunlarına uymadan öz ilkin 
variantlarını, formalarını qoruyub saxlayırlar. Bu tip sözləri isə ayırd etmək 
çox asan olur.  
       Fars dilində alınma sözlərin əksəriyyəti bu dilin qanunlarına uyğun 
şəkildə dəyişikliyə uğrayır. Bundan əlavə,  müasir fars dilində ərəb əlifbasın-
dan istifadə olunduğuna görə alınma sözlər bu əlifbanın səs sisteminə görə 
də müəyyən dəyişikliklərə uğraya bilir. Belə ki, “ı”, “ü”, “ö” səsləri fars di-
lində olmadığından bu səslərin iştirak etdiyi Azərbaycan sözləri daha çox 
forma dəyşikliyinə məruz qalır.  
      Bildiyimiz kimi, fars dili qrammatik quruluşu ilə yanaşı fonetik ba-
xımdan da Azərbaycan dilindən fərqlənir və hər bir dilin özünə xas qanunları 
vardır. Məsələn, Azərbaycan dilində mövcud olan ahəng qanunu fars dilində 
yoxdur. Amma fars dilində olan uzun saitlər də sırf Azərbaycan sözləri üçün 
xarakterik deyildir. Bu səbəblə Azərbaycan dilindən alınmış sözlər fars 
dilinin fonetik qanunlarına uğrayaraq dəyişikliyə məruz qalır. Belə ki, fars 
dilində işlənən Azərbaycan sözləri fars dilində mövcud olmayan hər hansı 
bir fonemdən mütəşəkkildirsə, bu fonem məcburi şəkildə dəyişəcəkdir və bu 
da sözün ümumi şəkildə dəyişikliyinə səbəb olacaqdır. Məlum olduğu kimi, 
Azərbaycan dilində doqquz sait olduğu halda fars dilində olan saitlərin sayı 
altıdır, yəni, Azərbaycan dilində olan “ö”, “ü” və “ı” saitləri fars dilində 
yoxdur. Qeyd olunan bu saitlərdən birinin və yaxud da bir neçəsinin 
işlədildiyi Azərbaycan dilinə aid hər hansı bir söz fars dilində köklü 
dəyişikliyə uğrayır. Məsələn, tüfəng sözü “tofəng”, qızıl sözü “qizel”, 
qırmızı sözü “qermez”, çadır sözü “çador” yaxud “çader” kimi tələffüz 
olunur. Fars dilinin tarixi inkişafı nəticəsində isə Azərbaycan-türk dilindən 
keçmiş kəlmələr vaxt keçdikcə daha çox dəyişikliyə məruz qalır və tamamən 
“farslaşır”.      
          Müasir fars dilində işlədilən Azərbaycan sözlərinin işlənmə forması, 
istifadə arealı və uğradığı dəyişikliklərlə bağlı təsəvvür yaratmaq üçün 
aşağıda verilmiş cədvələ diqqət yetirək: 
 
 

Azərbaycan 
dilində  

Fars dilində 
yazılışı 

Fars dilində 
tələffüzü 

Fars dilində 
daşıdığı məna 

azuqə قھآزو  azuqe ərzaq, qida 
ordugah گاهوردوا  orduqah eyni məna 
ağa اقا ağa kişilərə müraciət 

forması 
ağız عیزꞋ ağez başlanğıc, başlama 
ümid میدوا  omid eyni məna 
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baca باجھ bace eyni mənada 
balış بالیش baleş kisə, ağzı bağlı 

boxça 
tüfəng فنگوت  tofəng eyni məna 
bataqlıq باتدق batdəq eyni məna 
topxana پخانھوت  tupxane silah, sursat anbarı 
tütün نوتوت  tutun  eyni məna 
duman مانوت  tuman eyni məna 
çadır روچاد  çador eyni məna 
çirk چرک çerk eyni məna 
çəkic شوچق  çeqquş eyni məna 
çəkmə چکمھ çekme eyni məna 
xanım خانیم xanom qadınlara müraciıt 

forması 
dənə  دانھ dane eyni məna 
daz تاس tas eyni məna 
qaşıq قوقاش  qaşoq eyni məna 
kömək مکوک  komek eyni məna 
kilid کلیت kelit eyni məna 
köç کوچ kuç eyni məna 
kor روک  kur eyni məna 
kiçik کوچک kuçek eyni məna 
nökər کرون  nouker eyni məna 
yaxa یخھ yəxe eyni məna 
yaylıq ییلق yeylaq eyni məna 
çəpiş چپیش çəpeş keçi balası 
təkə تکھ təke erkək keçi 
qaymaq قیمق qeymaq eyni mənada 
qayış قییش qeyiş intiql kəməri 
qundaq نداوق  qondağ tüfəng qundağı 
zoğal قالوز  zuğal yanan qırmızı 

kömür 
qutu تىوق  quti eyni məna 
qiymə قیمھ ğiyme xırda doğranmış ət 
açar اچار açar  açar, alət 
adaş آداش adaş ayni adlı 
dadaş داداش dadeş qardaş 
arxalıq آرخالق arxaleq geyim 
arabaçı ارابھ چی ərrabəçi yük daşıyan 
başmaqçı باشماقچی başməqçi dəri ustası, 
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ayaqqabı tikən 
Boşqab بوشقاب buşqab eyni mənada 
Pars پارس   

 

pars yırtıcı heyvan 

döşək تشک töşek eyni mənada 
tümən تومان tomən on riyal qarşılığı 

pul vahidi 
    
Bu cədvəli daha da genişləndirmək olar. Buradan  da göründüyü kimi, bir 
çox sözlər fars dilinə keçdikdən sonra nəinki forma və tələffüz cəhətdən 
dəyişikliyə uğramış hətta zaman keçdikcə fərqli məna da qazanmışlar. 
        Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, dil canlı orqanizimdir və zaman 
keçdikçə inkişaf edir. Fars dili də daimi olaraq inkişaf etməkdədir. Bu proses 
müasir dövrdə daha da sürətlənir. Elmin, ədəbiyyatın inkişafı dilin 
zənginləşməsinə rəvac yaradır. Yer kürəsini əhatə edən qloballaşma da bu 
prosesə ciddi təsir göstərən amillərdəndir. Mədəniyyətlərin qovuşması, 
müasir texnologiyanın inkişafı kimi amillər də dilin zənginləşməsində rol 
oynayır. Bu gün də fars dili yuxarıda sadaladığımız amillərin təsiri ilə bir 
çox Avropa və Şərq dillərindən sözlər alır. Bu dillər arasında, şübhəsiz ki, 
Azərbaycan dili də vardır. Bu fakt bir də onunla əlaqədardır ki, hal-hazırda 
İran coğrafiyasında 30 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır və onlar öz ana 
dilləri ilə yanaşı müasir fars dilindən də paralel olaraq öz həyatlarında daim 
istifadə edirlər və bu proses zamanı da fars dilinə yeni Azərbaycan sözlərinin 
daxil olmasında vasitəçi olurlar. Bu da onu göstərir ki, qeyd olunan proses 
hələ uzun müddət davam edəcək və haqqında söz açılan bu mövzu ilə bağlı 
yeni problemlər ortaya çıxaraq öz tədqiqini gözləyəcəkdir.  
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                                                                                И.Султанова 
 

Заимствованные Азербайджанские слова в современном  
персидском языке 

 
                                                       Резюме 
 
      В данной статье даётся обширная информация об истории, ис-
кусстве и литературе Азербайджана.  

Помимо этого, отмечается краткая история азербайджанского 
языка, ссылающаяся на исторические источники. Основная мысль 
статьи посвящена лингвистическому анализу азербайджанского языка, 
основывающаяся на взаимодействии тюркского и персидского языков.  

В статье исследуются слова азербайджанский происхождения, 
перешедшие в персидского язык, а также слова тюркского происхож-
дения, перешедшие в персидскую речь. Данные исследования опираю-
тся на произведения и научные труды великих азербайджанских писа-
телей и учёных.                                                                                                         

                                                       
İ.Sultanova 

Azeribaidjan loanwords in persian language 
 

Summary 
 

             To this day always thought that Persian words were passed to 
Azeribaijan language. But this is not true. By Prof. Dr. H. By Zerinezade 
revealed for the first time. Prof. Dr. H. Zerinezade proved that about 600 
Azeribaijan languges words passed to Persian language. The mutual 
relationship between the Azeribaijanian and Persian languages is an im-
portant issue. Azeribaijan and Iranian peoples of the neighborhood, trade and 
cultural relations continued for centuries. The impact of these relationships 
on the left languages, has led to the enrichment of each of the two languages.  
      Historical development of the peoples of the Azeribaijanian and Iranian, 
Azeribaijan and Persian languages, history, language, science, historical 
linguistic, historical phonetics of the investigation of this issue is very 
important. Date of Azerbaijan Turkish grammar, dialects, many works 
written about the phonetics of Arabic, Turkish, Persian and other languages 
examined the effect, although a limited number of works in the Azeribaijan 
language is available on the impact of those languages.  
In the case of an interaction between languages, it necessarily must be 
mutual interaction. The most important task of linguists in both the 
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development of the language, the grammar of scientific evidence to deter-
mine by examining the interaction. 
      Reciprocal relationship between languages, written language, spoken 
language, or both, may realize such. Persian andAzeribaijan words used in 
the article were taken through both speech. Speaking obtained through words 
fit well with the characteristics of the language. In this way, the words 
includes words in ordinary life outside the cultural field. Contemporary 
Persian loanwords from Azeribaijan language is much more than writing. 
The dialects of Persian language to the present day as well as that the old 
words of the old Turkish words have maintained to the present day. 
                                              
 
Rəyçi:         Sevər Cabbarlı 
              Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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СЕВИНДЖ САМЕДОВА 

АМУ  
sevinc@mail.ru   

 
СИСТЕМА ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В АМУ 
 
Ключевые слова:  учебный процесс, метод, лексика, навыки разговор-
ной речи, формирование и развитие, упражнение.  
Açar sözlər: tədris prosesi, üsul, leksik, nitq fəaliyyəti, inkişaf və formalaş-
ma, çalışma. 
Key words: educational process, methods, lexis, informal ortaroal habits, 
development and formation, exercise 

 
Учитывая медицинский профиль вуза, преподаватели русского 

языка Азербайджанского медицинского университета придают боль-
шое значение изучению  специальной терминологической лексики. Языко-
вая адаптация к терминологии, научному стилю речи будущей профессии, 
выработка навыка применения уже изученного материала – должны быть 
главной целью преподавателей при обучении студентов-медиков. 

Так, медицинские тексты адаптированы в соответствии с 
требованиями к учебному тексту, принятыми на занятиях по русскому 
языку и направлены на ознакомление, пополнение и  активизацию 
словарного запаса студентов лексикой соответственно их специальности, на 
умение составлять предложения с медицинской терминологией, составле-
ние диалогов типа «Врач-больной», совершенствование навыков пересказа 
медицинских текстов, практику перевода с азербайджанского на русский. 

Эффективность обучения обеспечивается путем выполнения 
различных относящихся к тексту тренировочных упражнений, являющи-
хся вторым после первичного раскрытия значений лексических единиц 
этапом на пути усвоения новой лексики. Основной задачей препо-
давателя при этом является обучение студентов умению использовать 
изучаемую лексику в различных речевых действиях. Чтобы приобрести 
умение автоматически использовать лексические единицы в речи, 
обучающиеся должны выполнить ряд устных и письменных упраж-
нений, развивающих их мыслительно-речевую деятельность. Учитывая 
то, что основной единицей обучения является текст, обучение студен-
тов азербайджанского сектора в медицинском вузе осуществляется на 
материале научных  текстов по анатомии и биологии на русском языке. 
Среди профессионально- ориентированных текстов Учебника (1) 
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можно выделить «Скелет», «Мышцы», «Внутренние органы», «Сердце 
и кровеносная система», «Печень», «Гепатит», «Почки», «Пиелонеф-
рит», «Грипп», «Мозг» и т.д. Следуя целям и задачам обучения, при 
ознакомлении студентов с текстами, относящимися к научному стилю 
речи,  преподаватели должны применять следующие методы и  приемы 
семантизации новой лексики: 1) использование наглядности, явля-
ющейся одним из наиболее эффективных приемов, состоящих в том, 
что лексическое значение слова раскрывается путем наглядной 
демонстрации каких-либо  макетов, таблиц или картин; 2) толкование 
слов средствами родного  языка;3) объяснение новых слов в контексте; 
4)подбор синонимов и антонимов; 5) перевод, который используется 
для выявления усвоенного материала. 

Так, говоря о роли словарной работы в процессе обучения 
русскому языку, рассмотрим два текста «Скелет» и «Мышцы», которые  
помогают студентам на начальном этапе приобщиться к элементарной 
медицинской терминологии. Предложенное количество слов-терминов  
может быть семантизировано с помощью картинной наглядности, в 
связи с чем  представленный студентам рисунок со схематичным 
обозначением частей тела человека облегчит полное понимание данных 
терминов и конструкций и употребление их в речи. Так, «современная 
методика рассматривает наглядность с двух позиций: как принцип 
обучения и как средство обучения» (2); 

 Расположение учебного материала внутри тематического 
раздела следующее: на  начальном этапе урока идет ознакомление с  
самим научным текстом, который включает в себя чтение, понимание, 
выделение главной информации, далее – словарь, который является 
стержневым материалом, раскрывающим содержание каждого текста. 
Словарная работа по тексту «Скелет» включает такие слова и словосо-
четания, встречающиеся в тексте,  как кость -sümük, опора- dayaq, поз-
воночный столб –onurğa sütunu,  шейный отдел-boyun hissəsi, поясничный 
отдел-bel hissəsi, крестцовый отдел –oma hissəsi,   копчик-büzdüm, ребро-
qabırğa, грудная клетка –döş qəfəsi,  верхний ключевой пояс- yuxarı çiyin 
gurşağı, ключица-körpücük sümüyü, лопатка-kürək sümüyü , тазовые кости –
çanaq sümüyü, нижние конечности-aşağı ətrafları, движение –hərəkət и 
направлена на снятие лексических трудностей восприятия медицинского 
текста. Большое значение при усвоении нового материала имеет 
проведение лексико-грамматической работы, состоящей из ряда заданий. 
Так, задание 1, включающее ответы на вопросы по тексту, направлено на 
закрепление текста, далее -составление предложений с новыми словами и 
словосочетаниями , подбор синонимов и антонимов к новым словам, 
пересказ самого текста студентами. Значительное количество упраж-
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нений должно быть направлено на усвоение необходимого лексичес-
кого минимума и  включение его в активный словарный запас студен-
тов. «Комплекс заданий урока должен быть нацелен на выработку 
конкретного умения в определенном виде речевой деятельности на 
определенном языковом материале» (3). Этого можно достигнуть сос-
тавлением упражнений  с конструкциями по типу: Что (составляет; 
образует; представляет) что? /  или же / Что (входит в состав; является 
составной частью; является важной, главной частью) чего?   и т.д. 

В зависимости от уровня владения языком и усвоения студен-
тами нового материала можно предложить им перевод нижес-
ледующего текста:Dayaq hərəkət aparatının passiv hissəsi olan skelet 
sümüklər və onların birləşməsindən ibarət olub istinad, qoruyucu, hərəki və 
bioloji funksiyalar yerinə yetirir. Yaşlı insan skeletinə 200-ə qədər sümük 
aiddir. Bunlardan 34-ü tək, yerdə qalanları isə cütdür. Onurğa sütunu beş 
hissəyə bölünür:Boyun fəqərələri – 7 ədəd; Döş fəqərələri – 12 ədəd; Bel 
fəqərələri – 5 ədəd; Oma fəqərələri – 5 ədəd; Büzdüm fəqərələri- 4-5 ədəd. 
Fəqərələrin bir qismi (boyun, döş və bel) həyat boyu müstəqil olur, öz şəklini və 
formasını dəyişmir. Skeletin qoruyucu funksiyası dedikdə boşluqlarda yerləşən 
orqanları zədələnmələrdən mühafizə etməsini başa düşmək lazımdır. 

Следующий текст  «Мышцы» дает полное представление  о  
мышечной системе человека. Данные в словаре слова: мышца-əzələ, 
конечности-ətraflar, движение-hərəkət, сокращение-yığılma, произвольная 
мышца-iradi əzələ, непроизвольная мышца-qeyri-iradi əzələ, стенка 
внутренних органов –daxılı orqanların divarı, кожа- dəri и др. помогают 
понять прочитанный материал. Подбор синонимов и антонимов дает 
возможность студентам пополнить лексический минимум. Добиться 
закрепления пройденного материала возможно путем ответов на вопросы 
к тексту, выполнением предложенных заданий и переводом на русский 
язык предложений по тексту «Əzələ sistemi»: Eninəzolaqlı əzələ toxumasına 
aid olan skelet əzələləri dayaq-hərəkət aparatının aktiv hissəsini təşkil edir.  
Əzələ dəstələri birləşərək tam əzələni əmələ gətirir. Əzələ xaricdən epimiz və ya 
xüsusi fassiya adlanan birləşdirici toxuma ilə örtülüdür. Hər bir əzələ baş, 
qarıncıq və quyruq hissələrdən ibarətdir. Əzələnin başlanan ucu baş, digər 
sümüyə birləşən ucu – quyruq, orta ətli hissəsi – qarıncıq adlanır. Əzələlər üç 
halda – boşalmış, yığılmış, dartılmış vəziyyətdə ola bilər. Oynaqlarda hərəkər 
bir və ya bir neçə əzələnin yığılması hesabına baş verir.  

Опыт показывает, что в каждом конкретном случае преподава-
телю следует выбирать тот подход и прием, который обеспечит точное 
понимание значения слов, конструкций и пройденного материала в 
целом  при минимальной затрате учебного времени. Основными усло-
виями, обеспечивающими эффективность выполнения упражнений и 
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прочность запоминания новой лексики, являются последовательность 
выполнения студентами предложенных им заданий, чередование 
различных видов упражнений, последовательный и постепенный ввод 
усвоенной лексики в активную речь, систематическое повторение 
усвоенной лексики в составе конструкций различного типа. Системати-
чность, последовательность, сознательность, доступность, преемственность, 
учет родного языка, коммуникативная направленность, формирование 
устной и письменной профессиональной речи студентов, развитие навыков 
речевого поведения в профессиональных ситуациях, обучение ведению 
диалога с пациентом –являются основными принципами  и целью обучения 
языку. Подытоживая вышесказанное, приведем высказывание М.В.Ляхо-
вицкого о том, что «методика обучения иностранным языкам – это наука, 
исследующая закономерности, цели, содержание, средства, методы, прие-
мы и системы обучения, а также изучающая процессы учения и воспита-
ния на материале иностранного языка»(4) 
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 S.Səmədova  

 
“ATU-da rus dili dərslərində leksik və qrammatik tapşırıqlar sistemi” 

 
Xülasə 

 
 “ATU-da rus dili dərslərində leksik və qrammatik tapşırıqlar 

sistemi” məqaləsi Azərbaycan bölməsi tələbələrin tədrisində leksik və qram-
matik tapşırıqlar sisteminin əhəmiyyətinə həsr olunub.Məqalədə  qeyd edilir 
ki, rus dilinin öyrənilməsi prosesində müəllimin əsas məqsədi tələbələrin 
mütaliə inkişafına, onun xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsinə kömək 
etməkdir. Burada terminolojı leksikasının öyrənilməsi və çalışmaların böyük 
rolu var. Müəyyən dərsdə öyrənilən söz və söz birləşmələri, əlaqəli mətn 
əsasında tərtib olunmuş çalışmalar müəllimin məqsədlərinə cavab verir. 
Müəllif tibbi mətnlərin əsasında müxtəlif çalışmalar sistemi təklif edir. 
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Burada terminlərin rolu danılmazdır. Bu həm mətndən əvvəl, həm mətnlə 
bərabər və mətndən sonra olan tapşırıqlardır. Tibb universitetin tələbələrinin 
tibbi terminlərin öyrənilməsi elmi üslubun xüsusiyyətlərinin mənimsə-
nilməsinə kömək edir. Müəyyən dərsdə öyrənilən lüğət əsasında tərtib olun-
muş çalışmalar müəllimin məqsədlərinə cavab verir. Məqalədə  müxtəlif ça-
lışmaların əhəmiyyəti haqqında deyilir. 

 
          S.Samadova 

 
“System of lexical and grammatical assignments at Russian language 

lessons in AMU” 
Summary 

 
Article “System of lexical and grammatical assignments at Russian 

language lessons in AMU”about the role of the Russian language teaching 
dictionary. In the article student teaching dictionary, the authors noted that 
the study of the Russian language students in the reading process, the main 
purpose of the teacher development, to help the development of its proper-
ties. The terminology vocabulary plays an important role in learning and 
studieы. Lesson learned certain words and word combinations, linked text 
meets the objectives on the basis of studies teacher. The author of various 
studies on the basis of a system of medical texts offer. The terms played a 
significant role. This is the text before and after text and text tasks 
equally. The development of the scientific method to study the properties of 
the medical students of the university helps medical terms. The lesson lear-
ned vocabulary exercises based on specific goals to meet the teacher. Author  
of different offers and that the dialogue should be given special attention to 
the lessons, which will allow new vocabulary and strengthen again. 

 
 

Rəyçi:           Sevda Kadiyeva  
              Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BEYNƏLMİLƏL TERMİNLƏR 
 

Açar sözlər: dilçilik, terminlər, alınma termin, regionalizm, beynəlmiləl 
termin, areal bölgü. 
Key words: linguistics, terms, acquisition term, regionlism, international 
term, distribution of region. 
Ключевые слова: лингвистика, термины, условия приобретения, 
регионализм, международный термины, распределение территорий. 

 
Azərbaycan dilçiliyi tarixində XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq 

termin və terminologiya məsələləri ilə bağlı elmi mülahizələr və müzakirələr 
öz əksini tapmağa başlamışdır. Bunun səbəbi bu dövrdə elmin, texnikanın, 
ictimai-siyasi proseslərin daha da inkişaf etməsi, savadlı, elmi-ziyalı ordunun 
yetişməsi idi. N.А.Baskakov yazır: « İstənilən dilin leksikasının terminlərlə 
zənginləşməsi bütün zamanların və xalqların elmi və bədii kəşfləri ilə əlaqədar 
olaraq mövcud olmuşdur » [ 2; 45]. Elm inkişaf etdikcə, özünün potensial 
imkanlarını genişləndirdikcə, yazıb-oxuyanların sayı durmadan artırdı. Bu barə-
də professor Bəkir Çobanzadə haqlı olaraq belə yazır: “ Şimdiyə qədər türk alə-
mində ən açıq və ən irəli gələn mədəni simalar – şair, qəzetçi, ibtidai məktəb 
müəllimi olduğu halda, son illərdə maarif və mədəniyyətimizin artması ilə mə-
dəni simalarımızın həm sayısı, həm də dərəcəsi dəyişmişdir. Bu gün artıq hər 
yerdə darülfünun, ali məktəb tələbələrimiz və hətta şimdilik tək-tük darülfünun 
müəllimlərimiz vardır. İştə bu hadisələr ilə bağlı olaraq, bir də ədəbi dil yanında 
bir də elmi dil məsələsi qalxdı " [3; 214 ]. Beləliklə, inkişaf edən elmin və 
yetişən ziyalılarımızın sayəsində elmi yeniliklərin sayı get-gedə artırdı və 
buna uyğun olaraq yeni anlayışlar meydana gəlirdi. Bu anlayışlara ad ver-
mək üçün həmin anlayışları konkret ifadə edə bilən məfhumlar lazım idi ki, 
bunlar da termin hesab olunur. İlkin dövrlərdə cəmiyyət daxilində olan 
münasibətlərin tənzimlənməsi anlayışlarını ifadə edən terminlər ümumxalq 
malı olmuş, dünyanın bütün regionlarında yaşayan xalqların mənafeyinə xid-
mət etmiş, bütün cəmiyyət bu anlayış və nominasiya sisteminin zənginləşmə-
sində iştirak etmişdir. Həmin anlayışlar bu gün terminologiyanın müvafiq 
mikrosisteminin də nüvəsini təşkil edir.XIX əsrdə meydana gələn terminoloji 
leksikanı yaranma mənbəyinə görə üç cür qruplaşdırmaq olar:  

1. Ümumxalq dili əsasında yaranan terminlər; 
2. Ərəb-fars mənşəli sözlər əsasında yaranan terminlər; 
3. Rus-Avropa mənşəli terminlər;  
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 XIX əsr elmi üslub mənbələrində alınma (qeyri-türk mənşəli) termi-
nologiyanın funksionallığı yüksəkdir. Buraya: a) anlaşıqlı ərəb-fars mənşəli; 
b) qeyri-anlaşıqlı (çətin anlaşılan, perspektivi olmayan) ərəb, fars mənşəli; c) 
rus-Avropa mənşəli terminlər daxildir, hər üç qrupa aid olan bir neçə nü-
munəyə nəzər salaq: a) xalq, mədaxil, məxaric, ticarət, vücud, sərmayə, rütu-
bət, toxum, pəhriz, ifadə, rəis, tibb, təcrübə; b) müberizeyi-zindəgani, nəşvü-
nüma, elmi-kimya; c) ustav, zakon, doxod, iştraf, telefon, taun, redaktor.      
Bəzən başqa dillərdən ehtiyac olmadan da bu və ya digər söz alınıb işlədilir. 
Hətta bu söz dilin özündə olan eyni mənalı sözlə "rəqabət" də aparır. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki,sözalma prosesi əlamətlərinə görə inteqrasiya prose-
sindən kəskin surətdə fərqlənir. Məsələn, hazırda rus dilindən Sovet İttifa-
qındakı bütün milli dillərə onları zənginləşdirən söz və terminlərin keçməsi 
təbii hal hesab olunur.  

Azərbaycan dilindəki terninlərin böyük bir qismini rus dilindən alınmış 
və rus dili vasitəsilə alınmış sözlər təşkil edir. Bu sözlərə eyni zamanda rus 
dili tərəfindən mənimsənilmiş beynəlmiləl terminlər də daxildir. S.M.Xəlilov 
alınmaları beynəlmiləl sözlərdən fərqləndirərək yazır: « Alınma sözlər de-
dikdə mənbə dildən əlavə başqa sistemli bir dildə işlənən vahidlər nəzərdə 
tutulur. Termin və ya söz yayılma dövrünün ilkin mərhələsində ən azı bir 
dilə keçdikdə alınma sayılır » [5; 141 ]. Yenə həmin əsərdə müəllif qeyd 
edir: « Müasir dövrdə alınma və internasional terminlərin müxtəlif dillərdə 
leksik tərtibatı sistemə salınmışdır və bundan sonra dilə gətirilən əcnəbi mən-
şəli innovsiyaların tərtibində tarixi dil təcrübəsinə əməl olunur ki, işarə sistemli-
liyini təmin edir. İndi elə bir dil tapmaq çətindir ki, onda internasionalizmlər 
fondu dağınıq olsun. Sistemlilik internasional qatın timsalında özünün nümu-
nəvi formasını tapmışdır » [5; 29] . Doğrudan da, alınma terminlərin kortəbii 
şəkildə milli sözlərlə əvəzlənməsinə cəhd etmək dilə müsbət yox, mənfi təsirini 
göstərə bilər. «Ümumi ədəbi dildən fərqli olaraq, termin yaradıcılığında milli, 
alınma və beynəlxalq sözyaratma vasitələrinin kombinəsi yolu ilə yaradılan söz-
terminlər çox məhsuldardır» [5; 21]. Dilçi mütəxəssislər arasında beynəlmiləl 
terminlərin mövcudluğuna şübhə edənlər, indiyədək "beynəlmiləl terminlər" 
adlandırılmış leksik vahidləri " regionalizmlər ", yəni müəyyən dil qruplarına 
məxsus sözlər adlandıranlar da olmuşdur. İnternasional terminlərə verilən 
əsas tələb həmin terminlərlə ifadə olunan anlayışın beynəlxalq xarakter 
daşımasıdır. Bu və ya digər anlayışın beynəlxalq mahiyyəti isə onun bir sıra 
xalqların həyat şəraitinə, varlığına olan münasibətində öz əksini tapır. 
Beynəlmiləl termin dedikdə tam, yaxud qismən ümumi semantikaya malik 
orfoqrafik, yaxud fonoloji cəhətdən nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxın olan, 
beynəlxalq əhəmiyyətli anlayışları ifadə edən, dünyanın əksər dillərində 
işlənən sözlər nəzərdə tutulur. 
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     Beynəlmiləl 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 beynəlmiləl  söz elementləri 

əsasında yaranmış terminlər.  
Ayrı-ayrı dillərdə bu termin qrupları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, 

birinci qrupdan olan terminlər dillərin əksəriyyətində yoxdur. Alınma 
terminlər isə hər bir dildəki internasional terminlərin əsas qismini təşkil edir.  
Şübhəsiz, bu və ya digər sözün beynəlmiləl terminə çevrilməsi üçün o, dil-
çilər tərəfindən şərti olaraq "dünya dilləri" adlandırılan dillərdə özünə vətən-
daşlıq hüququ qazanmalıdır. Həmin dillər isə ingilis, fransız, alman, rus, 
ispan dilləridir. İnternasional leksikanın tərkibi çox müxtəlifdir. Bu termin-
lərin yaranmasında xüsusən qədim yunan və latın dillərinin böyük rolu ol-
muşdur. Məsələn: telefon (yunanca tele-uzaq, phone-səs), fəlsəfə (yunanca 
phileo-sevirəm, sophia-müdriklik) və s. Bu,  təsadüfi deyildir. Ona görə ki, 
Qərbi Avropada latın dili bütün orta əsrlər boyu alimlərin öz əsərlərini yaz-
dıqları yeganə dil idi. Latın və yunan dillərinə məxsus elementlədən düzəldi-
lən terminlər internasionaldır, amma onlar real canlı dil mühiti ilə bağlı de-
yildir. R.Şor yazır:  "...Köhnə texniki terminlər, adətən onları yaradan milli 
dilin xarakterini saxladığı halda, ən yeni adların əsasları, adətən, milli xü-
susiyyətlərdən məhrum olmuş ölü yunan və latın dillərindən alınır (av-
tomobil) ". N.A Baskakov isə beynəlmiləl terminlər haqqında belə yazırdı:  « 
Telefon, teleqraf», «radio», «elektrik» və s. kimi belə anlayışları ifadə etmək 
üçün dilin süni terminləri ilə əvəz edilməsini məqsədəuyğun saymaq olarmı 
?»  [2; 67].   Sadıqova.S beynəlmiləl terminlər haqqında belə demişdir: " İn-
ternasional terminlərə qarşı çıxmaq heç də düzgün deyildir. Bu vahidlər ana 
dilinin leksik və qrammatik quruluşuna xələl gətirmir, bir dilin lüğət tərkibi 
digər dillərin lüğət tərkibi hesabına zənginləşdirilir. Məsələn, atom, neytron 
və s terminlərini heç bir cəhdlə başqa terminlərlə əvəz etmək mümkün 
deyildir". Dilimizin öz sözləri və qayda-qanunları əsasında yaranmış 
terminlər az deyildir. Bu zaman terminləri ancaq na dili materialı əsasında 
yaratmaq cəhdi də olmuşdur. Belə bir təşəbbüs isə birtərəflidir. Çünki, 
ümumiyyətlə, elmin inkişafı və müxtəlif elm sahələrinin artmsı və ictimai 
yüksəlişi, xüsusilə müasir dövrdə ümumbəşəri xarakter daşıyır. Elmin, 
texnikanın, mədəniyyətin inkişafında dünya xalqlarının, birinci növbədə 
yüksək mədəniyyətə malik olan xalqların müəyyən rolu vardır. Odur ki, 
terminoloji leksikanın beynəlmiləl mahiyyəti də mənfi deyil, müsbət 
hadisədir. İnternasional terminlərin mühüm bir qismini sovetizmlər təşkil 
edir. Bu leksik qrup sosializm quruculuğu prosesində meydana gələn 
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anlayışları ifadə edən sözlərdir. Leninizm, komsomol, kolxoz kimi terminlər 
hazırda bütün dillərdə məlumdur. Bu sözlər vaxtilə ümumişlək olduğu halda, 
indi passiv dil fonduna daxil olmuşdur. Bir sıra internasional terminlər müxtəlif 
alimlərin, ixtiraçıların ad və familiyaları ilə bağlıdır. Məsələn: rentgen-xüsusi 
gözəgörünməz rentgen şüaları ilə işığa salmaq üçün aparat (alman alimi 
Rentgenin adı ilə); vatt (və ya uatt)-elektrik güc vahidi (Şotlandiya texniki 
Uattın adı ilə) və s.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlmiləl səciyyə daşı-
yan terminlər dilimizə mənsub olduğu dilin qrammatik qayda-qanunlarını, 
morfem və fonetik xüsusiyyətlərini də gətirirlər. Sırf dilçilik nöqteyi-nəzərindən 
beynəlmiləl terminlərin işləndikləri bütün dillərdə eyni mənanı ifadə etməsi, 
eyni səs tərkibinə, hətta eyni yazılış formasına malik olması zəruridir. Bu, elmi-
texniki terminologiyanın ayrı-ayrı sahələrinin beynəlxalq miqyasda unifikasiya 
edilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.Bu arealların tərkibində nisbətən 
məhdud sahəni əhatə edən rayonlar da mövcudur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir 
sözün geniş şəkildə işlənilməsi, bir dildən başqa dilə keçməsi və nəhayət, 
internasional terminə çevrilməsi onun ifadə etdiyi anlayışla, hadisə və proseslə 
əlaqədardır. Və elm, texnika, ictimai- siyasi proseslər inkişaf etdikcə 
zərurətdən doğan məfhum və anlayışları ifadə edən sözlərin internasional 
terminlərə çevrilməsi prosesi də sürətlənəcək. 
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   Н.Дадашовa 

Международные условия на Aзербайджанском языке 
Резюме 

 
     Состав международной лексики очень отличается. Основным 

требованием к международно признанным терминам является между-
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народный характер. Международная сущность того или иного пони-
мания находит свое отражение в отношении людей к условиям жизни и 
существовании ряда народов. Чтобы перевести тот или иной термин в 
глобальный термин, ему должны быть предоставлены права граж-
данства лингвистами на языках, известных как «мировые языки». Эти 
языки - английский, французский, немецкий, русский и испанский. 

Термин «неотъемлемый» является, полностью или частично, дово-
льно афорически или фонологически значимыми словами с общей се-
мантикой. Интерпретирующие выражения также вводят грамматичес-
кие правила, морфем и фонетические особенности языка нашего языка. 
С чисто лингвистической точки зрения, международные языки должны 
иметь одинаковое значение на всех языках, на которых они использую-
тся, и имеют один и тот же состав и даже одну и ту же форму письма. 
Это имеет большое значение для объединения различных областей 
научно-технической терминологии на международном уровне. 

                                                                         
N.Dadashova 

International terms in Azerbaijani language 
Summary 

 
 The composition of international lexicon is very different. The main 

requirement for internationally accepted terms is international character. The 
international essence of this or that understanding is reflected in the attitude 
of the people to the living conditions and the existence of a number of 
nations. The term "intrinsic" is, in whole or in part, quite aphorical or 
phonologically significant words with general semantics. To translate this or 
that term into a global term, he must be granted the citizenship right by the 
linguists in languages known as "world languages". Those languages are 
English, French, German, Russian and Spanish. 

Interpretive expressions also introduce grammatical rules, morphem 
and phonetic features of the language in which we belong. From the purely 
linguistic point of view, international languages should have the same 
meaning in all the languages in which they are used, and have the same 
composition and even the same form of writing. This is of great importance 
for the unification of the various fields of scientific-technical terminology at 
the international level. 

 
Rəyçi:                Fərəh Niftəliyeva 
                  Filologiya üzrıə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
 

Açar  sözlər: öyrətmə, qulaq asma, anlama, dinləmə, əhatə etmək, sehv anla-
maq, həvəsləndirmək, ünsiyyət, inkişaf etdirmək, müəllim, şagird,müsahibə, 
çətinliklər, nitq, dil, tapşırıqlar. 
Key words: teaching, auding, understanding, listen, comprihence, misun-
derstand,stimuli, communication, develop,teacher, student, iinterview, 
difficulties, speech, language, exercises. 
Ключевые слова: преподавание, аудирование, понимание, слушание, 
охват, непонимание, стимулирование, коммуникация, развитие, пре-
подаватель, ученик, интервью, трудности, речь, язык, упражнения. 

 
Language came into life as a means of communication. It exists and 

is alive only through speech. When we speak about teaching a foreign 
language, we first of all have in mind teaching it as a means of 
communication. In teaching speech the teacher has to cope with two tasks. 
They are: to teach his pupils to understand the foreign language and to teach 
them to speak the language. So, speech is a bilateral process. It includes 
hearing, on the one hand, and speaking, on the other. When we say "hearing" 
we mean auding or listening and comprehension. Speaking exists in two 
forms: dialogue and monologue. The aim of our work is: to observe the 
speech as a bilateral process; to give the basic notions of the speech; to make 
an examples of exercises in of speaking and hearing. Practical value of this 
paper is determined by the fact that the developed material and proper tasks 
and exercises make available the use of this work as a manual in teaching a 
foreign language at classroom or as a given homework, or as a useful 
material for elective additional courses of foreign language at school.The 
first chapter is about the most common difficulties in auding and speaking a 
foreign language. Also it consists of psychological and linguistic 
characteristics of the speech. Further we find differences between prepared 
and unprepared speech and in this chapter we learn to find mistakes of pupils 
and how to correct them. In the second chapter are given the exercises, 
which help the teachers to obtain results in teaching speech.  

Theoretical foundations of teaching speaking pupils of junior form  
The most common difficulties in auding and speaking Auding or listening 
and comprehension are difficult for learners because they should 
discriminate speech sounds quickly, retain them while hearing a word, a 
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phrase, or a sentence and recognize this as a sense unit. Pupils can easily and 
naturally do this in their own language and they cannot do this in a foreign 
language when they start learning the language. Pupils are very slow in 
grasping what they hear because they are conscious of the linguistic forms 
they perceive by the ear. This results in misunderstanding or a complete 
failure of understanding. When auding a foreign language pupils should be 
very attentive and think hard. They should strain their memory and will 
power to keep the sequence of sounds they hear and to decode it.  

Not all the pupils can cope with the difficulties entailed. The teacher 
should help them by making this work easier and more interesting. This is 
possible on condition that he will take into consideration the following three 
main factors which can ensure success in developing pupils' skills in auding: 
(1) linguistic material for auding; (2) the content of the material suggested 
for listening and comprehension; (3) conditions in which the material is 
presented. 1. Comprehension of the text by the ear can be ensured when the 
teacher uses the material which has already been assimilated by pupils. 
However this does not completely eliminate the difficulties in auding. Pupils 
need practice in listening and comprehension in the target language to be 
able to overcome three kinds of difficulties: phonetic, lexical, and 
grammatical.The teacher, therefore, should develop his pupils' ear for 
English sounds and intonation. Lexical difficulties are closely connected 
with the phonetic ones. Pupils often misunderstand words because they hear 
them wrong. For example: The horse is slipping. The horse is sleeping. They 
worked till night. They walked till night. The opposites are often 
misunderstood, for the learners often take one word for another. For 
example: east— west, take — put; ask — answer. The most difficult words 
for auding are the verbs with postpositions, such as: put on, put off, put 
down, take off, see off, go in for, etc. Grammatical difficulties are mostly 
connected with theanalytic structure of the English language, and with the 
extensive use of infinitive and participle constructions. Besides, English is 
rich in grammatical homonyms, for example: to work — work; to answer — 
answer; -ed as the suffix of the Past Indefinite and the Past Participle. This is 
difficult for pupils when they aud. 2. The content of the material also 
influences comprehension. The following factors should be taken into 
consideration when selecting the material for auding: The topic of 
communication: whether it is within the ability of the pupils to understand, 
and what difficulties pupils will come across (proper names, geographical 
names, terminology, etc). The type of communication: whether it is a 
description or a narration. Description as a type of communication is less 
emotional and interesting, that is why it is difficult for the teacher to arouse 
pupils' interest in auding such a text. Narration is more interesting for 
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auding. Consequently, this type of communication should be used for 
listening comprehension. The context and pupils' readiness (intellectual and 
situational) to understand it.  

The way the narrative progresses: whether the passage is taken from 
the beginning of a story, the nucleus of the story, the progress of the action 
or, finally, the end of the story. The title of the story may be helpful in 
comprehending the main idea of the text. The simpler the narrative 
progresses, the better it is for developing pupils' skills in auding. The form of 
communication: whether the text is a dialogue or a monologue. Monologic 
speech is easier for the learners, therefore, it is preferable for developing 
pupils' ability to aud. 3. Conditions of presenting the material are of great 
importance for teaching auding. The speed of the speech the pupil is auding. 
The hearer cannot change the speed of the speaker. There are different points 
of view on the problem of the speed of speech in teaching auding a foreign 
language. The most convincing is the approach suggested by N. V. Elukhina. 
She believes that in teaching auding the tempo should be slower than the 
normal speed of authentic speech. However this slowness is not gained at the 
expense of the time required for producing words (that might result in 
violating the intonation pattern of an utterance), but of the time required for 
pauses which are so necessary for a pupil to grasp the information of each 
portion between the pauses. Gradually the teacher shortens the pauses and 
the tempo of speech becomes normal or approximately normal, which is 
about 150 words per minute. According to the investigation carried out by L. 
Tzesarsky the average speed for teaching auding should be 120 words per 
minute; the slow speed — 90 words per minute. The number of times of 
presenting the material for auding: whether the pupils should listen to the 
text once, twice, three times or more. Pupils should be taught to listen to the 
text once and this must become a habit. However they sometimes can grasp 
only 50% of the information and even less, so a second presentation may be 
helpful.  In school teaching only one structure of dialogue is usually used, 
i.e., question — response. More than that, pupils' dialogues are artificial and 
they lack, as a rule, all the peculiarities mentioned above. In teaching 
dialogue in schools it is necessary to take into account these peculiarities and 
give pupils pattern dialogues to show what real dialogues look like.[2] 1.4 
Prepared and unprepared speech Pupils' speech in both forms may be of two 
kinds: prepared and unprepared. It is considered prepared when the pupil has 
been given time enough to think over its content and form. He can speak on 
the subject following the plan made either independently at home or in class 
under the teacher's supervision. His speech will be more or less correct and 
sufficiently fluent since plenty of preliminary exercises had been done 
before. In schools, however, pupils often have to speak on a topic when they 
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are not yet prepared for it. As a result only bright pupils can cope with the 
task. In such a case the teacher trying to find a way out 'gives his pupils a 
text which covers the topic. Pupils learn and recite it in class. They 
reproduce the text either in the very form it was given or slightly transform 
it. Reciting, though useful and necessary in language learning, has but little 
to do with speech since speaking is a creative activity and is closely 
connected with thinking, while reciting has to do only with memory. Of 
course pupils should memorize words, word combinations, phrases, sentence 
patterns, and texts to "accumulate" the material and still it is only a 
prerequisite. The main objective of the learner is to be able to use the 
linguistic material to express his thoughtsNot all the pupils can cope with the 
difficulties entailed. The teacher should help them by making this work 
easier and more interesting. Speech is a process of communication by means 
of language. Oral exercises are quite indispensable to developing speech. 
However, they only prepare pupils for speaking and cannot be considered to 
be “speech” as some teachers are apt to think and who are often satisfied 
with oral exercises which pupils perform following the model; they seldom 
use stimuli for developing pupils' auding and speaking in the target 
language. In conclusion it should be said that prepared and unprepared 
speech must be developed simultaneously from the very beginning. The 
relationship between prepared and unprepared speech should very depending 
on the stage of learning the language. In the junior stage prepared speech 
takes the lead, while in the senior stage unprepared speech should prevail.  
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N.Sirinova 
Xarici  dilin  tədrisinin metodikasi 

Xülasə 
 

Dil ünsiyyət vasitəsi kimi həyata gəlmişdir. O nitq vasitəsilə mövcud 
olub və hyatda qalmışdır.Biz xarici dl tədrisi dedikdə hər şeydən əvvəl onun 
ünsiyyət vasitəsi kimi tədrisini nəzərdə tuturuq. Dil öyrədən müəllim hər 
şeydən əvvəl iki tapşırığın öhdəsindən gəlməlidir: tələbələrin xarici dili başa 
düşməyinin və onların xarici dildə danışmağının  öyrədilməsinin.Bizim bu 
işimizin əsas məqsədi nitqə ikitərəfli proses kimi baxmaqdır.:nitqin əsas 
anlayışlarını göstərmək, dinləmə və eşitmə vərdişlərini inkişaf etdirməyə 
kömək edən tapşırıqların nümunələrini hazırlamaqdır.Burada xarici dildə 
dinləmə və danışma zamanı meydana çıxan ümumi çətinliklərdən danışılır. 
Bundan savayı dilin psixoloji  və linqvistik xüsusiyyətləri barəsində bəzi 
məqamlara toxunulur. Qabaqcadan hazırlanmış və hazırlanmamış qəfil nitq 
arasında böyük fərq vardır. Bu fərq barəsində və tələbələrin səhvlərini 
tapmaq və onları necə duzəltmək barəsində bəzi maraqlı məsələlərə 
toxunulub. 

Н.Ширинова 
Методика преподования иностранного языка 

Резюме 
 

Язык появился на свет как способ коммуникации. Он существ-
ует и живет только благодаря речи. Когда мы говорим о преподавании 
иностранного языка, первое, что приходит нам в голову, это обучение 
способов коммуникации. При этом учитель должен справиться с двумя 
задачами. Это научить студентов понимать иностранный язык и 
научиться излагать свои мысли на этом языке. Итак, язык – это двойной 
процесс. Он включает в себя навыки слышать с одной стороны и гово-
рить с другой стороны. Целью нашей работы является рассматривание 
речи как двойного процесса; давание базового восприятия речи и 
создание примеров и упражнений, развивающих навыки разговорной 
речи и слушания. В этой работе говорится о трудностях, появившихся 
при разговоре и слушании. Кроме этого, о психологической  лигвис-
тической характеристике языка. Есть большая разница между заранее 
подготовленной речью и неподготовленной, спонтанной речью. Кроме 
этой разницы мы обсудим тему, как найти ошибки студентов и как их 
исправлять.   

 
Rəyçi:                  Sevil Əliyeva 
                       Filologiya üzrə   fəlsəfə  doktoru 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ FEİLİN MƏCHUL 

NÖVÜNÜN İŞLƏNMƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIĞI 
 

Açar sözlər: fel, felin məchul növü, felin kateqoriyaları, növ, zaman 
Key words: verb, passive voice, verb categories, voice, tenses 
Ключевые слова: глагол, страдательный залог, категории глагола, 
залог, времена 

 
Müasir ingilis dilində fеilin növ kаtеqоriyаsı icrа оlunаn hərəkətin 

subyеktə və оbyеktə münаsibətini bildirir. Müаsir ingilis dilində fеilin 
əsаsən iki növə mаlik оlduğu göstərilir: 1) fеilin məlum növü; 2) fеilin 
məchul növü.  

Məlum növdə hərəkət cümlənin mübtədаsı оlаn subyеkt tərəfindən 
icrа еdilir. Məlum növdə həm təsirli, həm də təsirsiz fеillər еyni оlаrаq 
işlənir. Cümlədə işlənən (əsаsən təsirli) fеilin məlum və yа məchul növdə 
оlmаsı аncаq оppоzisiyа vаsitəsilə, yəni həmin fеilin məchul növ şəkli 
vаsitəsilə аşkаr еdilir.  

Məchul növdə hərəkət cümlənin mübtədаsı üzərində icrа еdilir. 
Adətən qəbul edilir ki, məchul növdə yalnız təsirli feillər işlənir və 
məchul növ to be fеili və kеçmiş zаmаn fеili sifəti vаsitəsilə düzəlir. 
Lakin, apаrılаn tədqiqаtlаr göstərir ki, müаsir ingilis dilində məchul növ 
təkcə təsirli fеillərlə yох, еyni zаmаndа sözönü ilə işlənən təsirsiz 
fеillərlə də işlənir.  

Müаsir ingilis dilində məchul növ Аzərbаycаn dilinə nisbətən dаhа 
gеniş işlənir. Bu оnunlа izаh еdilir ki, Аzərbаycаn dilində yаlnız təsirli 
fеillər məchul növdə işlənir. Аncаq ingilis dilində həm təsirli fеillər, həm 
də təsirsiz fеillər sözönü ilə birlikdə məchul növdə işlənə bilir. Hаnsı 
fеillərin məchul növdə işlənməsindən аsılı оlаrаq məchul kоnstruksi-
yаnın növləri müəyyənləşdirilir.   

Məchul növ məlum növlə yаnаşı həm yаzılı, həm də şifаhi nitqdə 
işlənir. Məchul kоnstruksiyаlаr tеz-tеz məlum kоnstruksiyаlаrın əvəzinə 
işlənir. Bеlə vəziyyət ən çохu qеyri-müəyyən əvəzliklərlə, еləcə də qеyri-
müəyyənlik bildirən isimlərlə bаşlаyаn cümlələrdə bаş vеrir. Məsələn,  

1. The dog was left in the garden = Somebody left the dog in the 
garden.  

2. Have your questions been answered? = Has anybody answered 
your letter?  
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3. You will be laughed at for your trouble = People will laugh at 
you for your trouble.  

4. I was told to go away = They told me to go away.  
Birinci və ikinci cümlələrdə mübtədа qеyri-müəyyən əvəzliklə, 

üçüncü cümlədə qеyri-müəyyənlik bildirən isimlə, dördüncü cümlədə isə 
ümumilik bildirən şəхs əvəzliyi ilə ifаdə оlunmuşdur.  

Bir dаhа qеyd еtmək lаzımdır ki, məchul növ hеç də həmişə məlum 
növün çеvrilmiş fоrmаsı dеyil. Bu və yа digər növün işlənməsi 
kоmmunikаtiv məqsəddən аsılıdır. Təsаdüfi dеyil ki, sоn zаmаnlаr məchul 
növün tədqiqi funksiоnаl bахımdаn аpаrılır. N.А.Slyusаrеvаnın bu sаhədə 
söylədiyi fikirlər müəyyən mаrаq dоğurur.  

Müаsir ingilis dilində fеilin məchul növü əsаsən аşаğıdаkı hаllаrdа 
işlənir:  

1. Hərəkətin icrаçısı nаməlum оlduqdа:  
A man was killed in the forest some days ago.  
Martin was called to the telephone.  
The building had been decorated in the usual post-war manner.  
2. Hərəkətin icrаçısının хаtırlаdılmаsınа еhtiyаc yохdur.  
The novel was published in 1929.  
In silence the soup was finished and fish was brought.  
She had been known in the party for several years.  
Еyni zаmаndа qеyd еtmək lаzımdır ki, аşаğıdаkı fеillərdən sоnrа 

hərəkətin kim tərəfindən icrа оlunduğu göstərmək mütləq vаcibdir. Əks 
təqdirdə cümlənin mənаsı аydın оlmаz. Bu qəbildən оlаn fеillər 
bunlаrdır: to folloow, to overtake, to seize, to visit, to enhance, to set off, 
to accent, to govern, to control, to rule, to influence, to confrint, to 
attend, to accompany, to join, to cause, to bring about, to mark, to 
characterize, to attract and some others.  

The answer was followed by an impressive silence.  
In the afternoon she was overtaken by a desperate fit of sobbing.  
He is very easily influenced by the ideas of anyone whom he meets.  
Then my attention was caught by the noise coming from behind the 

fence.  
Misаllаrdаn göründüyü kimi, vеrilmiş cümlələrdə by sözönü ilə 

vаsitəli tаmаmlığı işlətməsək cümlə hеç bir mənа vеrməz.  
3. Bir fаkt оlаrаq hərəkətin özünün хаtırlаdılmаsı, оnun icrаçısının 

хаtırlаdılmаsındаn dаhа vаcib оlduqdа. Bu hаldа subyеkt, yəni hərəkətin 
icrаçısı cümlədə sözönlü tаmаmlıq оlur. Bеlə vаsitəli tаmаmlıq, bir 
qаydа оlаrаq by sözönü ilə işlədilir. Məsələn,  

This novel was written by a young writter.  
We were admitted to the pavilion by Clara.  
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All her youth had been poisoned by the thought of what she had 
done.  

Bəzi hаllаrdа by sözönlü tаmаmlıq cеrund, tərkib və budаq cümlə 
ilə də ifаdə оlunа bilir. Məsələn,  

1. I was then awakened only by knocking on the window and Annie 
telling the person responsible to go off.  

2. Phyl suddenly felt that she didn’t really know anything about 
people, she was always being taken in by they told her.  

Birinci cümlədə by sözönlü vаsitəsilə tаmаmlıq cеrund (knocking) 
və cеrund tərkibi (Annie telling) ilə ifаdə оlunub. İkinci cümlədə isə 
sözönlü tаmаmlıq budаq cümlə ilə ifаdə оlunub.  

N.А.Kоbrinа və s. müəlliflər qеyd еdirlər ki, üslubi bахımdаn 
məchul növ еlmi üslub üçün dаhа səciyyəvidir. Bundаn əlаvə məchul 
növ qəzеt dilində və qəzеt bаşlıqlаrındа dа gеniş işlənir.  

Müаsir ingilis dilində fеilin dörd zаmаn fоrmаsı məchul növdə 
işlənə bilmir. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır:  

1. Gələcək zаmаnın dаvаmеdici fоrmаsı.  
2. İndiki zаmаnın dаvаm еdib bitmiş fоrmаsı.  
3. Kеçmiş zаmаnın dаvаm еdib bitmiş zаmаn fоrmаsı. 
4. Gələcək zаmаnın dаvаm еdib bitmiş zаmаn fоrmаsı.  
Bеləliklə, оn iki zаmаn fоrmаsındаn dördü məchul növdə işlənə 

bilmir. Bu zаmаn fоrmаlаrındа məchul növ əvəzinə məlum növ işlənir. 
Məsələn,  

When you come to the laboratory, we shall already be making the 
experiment (Siz lаbоrаtоriyаyа gələndə təcrübə аpаrılmаqdа оlаcаq).  

Şübhəsiz, bu tip cümlələrin məlum yахud məchul mənаdа 
işlədilməsi kоnkrеt situаsiyаdаn аsılıdır.  

Müаsir ingilis dilində fеilin məchul növünün аşаğıdаkı zаmаn 
fоrmаlаrı vаrdır.  

1. İndiki zаmаnın qеyri-müəyyən fоrmаsının məchul növü.  
2. Kеçmiş zаmаnın qеyri-müəyyən fоrmаsının məchul növü. 
3. Gələcək zаmаnın qеyri-müəyyən fоrmаsının məchul növü. 
4. İndiki zаmаnın bitmiş fоrmаsının məchul növü. 
5. Kеçmiş zаmаnın bitmiş fоrmаsının məchul növü. 
6. Gələcək zаmаnın bitmiş fоrmаsının məchul növü. 
7. İndiki zаmаnın dаvаmеdici fоrmаsının məchul növü. 
8. Kеçmiş zаmаnın dаvаmеdici fоrmаsının məchul növü. 
Məchul növdə fеilin zаmаn fоrmаlаrı tо bе köməkçi fеilinin müvаfiq 

zаmаn fоrmаsı və əsаs fеilin kеçmiş zаmаn fеili sifətilə düzəlir. İrəlidə 
ingilis dilində məchul növün Azərbaycan dilində qarşılığından danışmaq 
nəzərdə tutulur.  
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Müşаhidələr göstərir ki, müаsir ingilis dilində fеilin məchul növünü 
nitqdə işlənmə miqyаsı Аzərbаycаn dilindən dаhа gеnişdir. Bu dа оndаn 
irəli gəlir ki, ingilis dilində təkcə təsirli fеillər yох, həm də təsirsiz fеillər 
sözönü ilə birlikdə gеniş miqyаsdа məchul növdə işlənə bilir. Məsələn,  

This room is not lived in.  
Bu оtаqdа yаşаmırlаr.  
Ümumiyyətlə götürüldükdə, ingilis dili fеilinin məchul növü 

Аzərbаycаn dilinə iki vаsitə ilə tərcümə оlunur:  
1. Fеilin məchul növü vаsitəsilə, məsələn:  
The book was read. - Kitаb охundu.  
The letter has been translated. - Məktub tərcümə еdilib.  
The telegram will be sent. - Məktub göndəriləcək.  
2. Fеilin məlum növü ilə. Bu hаldа хəbəri məchul növdə оlаn ingilis 

dili cümlələri dilimizə qеyri-müəyyən şəхsli cümlələrlə tərcümə еdilir, 
məsələn:  

Оğru tutuldu – The theef was arrested.  
Оğrunu tutdulаr – The theef was arrested.  
Еv tikiləcək – The house will be built. 
Еvi tikəcəklər – The house will be built. 
It is said that he is a talented man. (Dеyirlər ki, о tаlаntlı аdаmdır)  
Misаllаrdаn göründüyü kimi, ingilis dilinin bir məchul növ fоrmаsı 

Аzərbаycаn dilinə iki yоllа tərcümə оlunur.  
İndi kоnkrеt оlаrаq аyrı-аyrı zаmаn fоrmаlаrının Аzərbаycаn 

dilində ifаdə vаsitələrinə nəzər sаlаq. Аrtıq qеyd еdildiyi kimi, müаsir 
ingilis dilində 8 zаmаn fоrmаsı məchul növdə işlənə bilir.  

The Present Indefinite Tense form. 
The book is read with interest.  
а) Kitаb mаrаqlа охunur.  
b) Kitаbı mаrаqlа охuyurlаr.  
The Past Indefinite Tense form. 
The patient was taken to hospital.  
а) Хəstə хəstəхаnаyа аpаrıldı. 
b) Хəstəni хəstəхаnаyа аpаrdılаr.  
The Future Indefinite Tense form. 
The letter will be written.  
а) Məktub yаzılаcаq.  
b) Məktubu yаzаcаqlаr.   
The Present Continuous Tense form. 
The book is being discussed now.  
а) Kitаb indi müzаkirə еdilir. 
b) Kitаbı indi müzаkirə еdirlər.  
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The Past Continuous Tense form. 
At five the letter was being translated.  
а) Sааt bеşdə məqаlə tərcümə еdilirdi.  
b) Sааt bеşdə məqаləni tərcümə еdirdilər.  
The Present Perfect Tense form.  

The dog has been stolen.  
а) İt оğurlаnıb.  
b) İti оğurlаyıblаr.  
The Past Perfect tense form. 

By four the letter had beent sent.  
а) Sааt dördə qədər məktub göndərildi.  
b) Sааt dördə qədər məktubu göndərdilər.  
The Future Perfect tense form.  

By five the letter will have been sent.  
а) Bеşə qədər məktub göndəriləcək.  
b) Bеşə qədər məktubu göndərəcəklər.  
Qеyd еtmək lаzımdır ki, kеçmişə nəzərən gələcək zаmаn fоrmаlа-

rındа dа еyni mənzərə bаş vеrir.  
The Future Indefinite in the Past.  

He said that the book would be discussed.  
а) О dеdi ki, kitаb müzаkirə еdiləcək.  
b) О dеdi ki, kitаbı müzаkirə еdəcəklər.  
The Future Perfect in the Past.  

He said that the book would have been translated by Sunday.  
а) О dеdi ki, kitаb Bаzаr gününə qədər tərcümə еdiləcək.   
b) О dеdi ki, kitаbı Bаzаr gününə qədər tərcümə еdəcəklər.  
Еyni zаmаndа qеyd еtmək lаzımdır ki, məchul növü bir dildən 

bаşqаsınа çеvirdikdə çох diqqətli оlmаq lаzımdır. Bеlə ki, hər bir dilin 
spеsifik хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаq lаzımdır.  
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С.Фатуллаева 
 

Мемориал английский проблема образование имени и против 
азербайджанского языка 

Резюме 
 

 Глагол занимает особое место в системе частей речи. Глагол 
отличается от других частей речи по структуре грамматических катего-
рий. Глагол – очень богатая часть речи по грамматическим  категориям. 
Один из них – категория залога. 

 В статье даётся классификация глаголов. Основное внимание 
уделяется переходным и непереходным глаголам, страдательному зало-
гу. Автор разделяет точку зрения, согласно которой в современном 
английском языке имеются два залога: активный и пассивный. 

Действительный залог обозначает, что действие совершается са-
мим лицом или предметом – носителем действия. Страдательный залог 
обозначает, что действие направлено на носителя действия извне. 
Среди лингвистов нет единого мнения о количестве залогов.  

В зависимости от употребления глаголов можно выделить следу-
ющие типы пассивных конструкций: 

1. Прямой пассив; 
2. Косвенный пассив; 
3. Предложный пассив. 
В английском языке, в сравнении с азербайджанским языком, 

форма страдательного залога может быть образована не только пере-
ходными глаголами, но, также, с непереходными глаголами с пред-
логом. 
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S.Fatullayeva 

 
Memorial english problem education of the name and against the 

Azerbaijan language 
 

Summary 
 
 The verb occupies a special place in the system of the parts of speech. 

The verb differs from other parts of speech with its structure and 
grammatical categories. According to its morphological structure the verb is 
also rich in grammatical. One of them is the category of voice. 

 In the article the verb is analyzed from morphological point of view. 
Here different classifications are given according to different principles. 
Also article deals with passive voice. The author shares the view point 
according to which there are two voices in Modern English: active voice, 
passive voice. 

In the active voice the subject acts, but in the passive voice the subject 
is acted upon. It must be mentioned that there is no unity of opinions about 
the member of voices in English.  

Depending on the use of verbs there are the following types of passive 
constructions:  

1. The direct passive; 
2. The indirect passive; 
3. The prepositional passive. 
The passive voice has very complicated peculiarities. In comparison 

with Azerbaijani the passive voice in English are widely used. In English not 
only transitive but also intransitive verbs may be used in the passive voice 
with the preposition.      

 
 

Rəyçi:             Safura Cəfərova 

                  Filologiaya üzrə fəlsəfə doktoru 
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AZƏRBAYCAN DİLİ TƏLİMİNDƏ NİTQ İNKİŞAFININ VACİBLİYİ 
 

Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, nitq inkişafı, təlim, rabitəli nitq. 
Ключевые слова: речевая культура, развитие речи, обучение, общение. 
Keywords: speech culture, speech development, instruction, communication. 

 
Müstəqil Azərbaycan Respublikası sürətlə inkişaf edir və dünya birli-

yində özünəməxsus layiqlı yer tutur. Respublikamızda hər sahədə olduğu 
kimi, təhsi lsahəsində də islahatlar aparılır.Təhsil islahatının həyata keçiril-
məsində əsas məqsəd müstəqil Azərbaycanımızı böyüməkdə olan gənclərin 
milli zəmin üzərində inkişafına, onların layiqlı vətəndaş kimi formalaşma-
sına optimal şərait yaradan təhsil sistemi yaratmaqdan ibarətdir. 

Bildiyimiz kimi, ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədr-
isində başlıca məqsəd şagirdlərdə hərtərəfli nitq bacarıqları, sözün geniş mə-
nasında nitq mdəniyyəti formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu o deməkdir ki , 
təhsilini başa vurmuş hər bir məktəbli aydın və səlis nitqə malik olmalı, fikir 
və düşüncələrini şifahi və yazılı formada sərbəst ifadə etməyi bacarmalıdır. 
Qarşıya qoyulan, milli xüsusiyyət daşıyan bu ciddi və məsuliyyətli vəzifənin 
yerinə yetirilməsi təsəvvür ediləcək qədər də asan iş deyil. 

Azərbaycan dili tədrisində ən aktual problemlərdən biri şagirdlərin nitq 
və təfəkkürünün inkişaf etdirilməsidir. Nitq təfəkkürlə, insanların düşüncə 
tərzi ilə bağlıdır. Bu cəhətdə ndə nitq çox qədim dövrlərdən başlayaraq, bu 
günə qədər böyük şəxsiyyətlərin, iti təfəkkür sahiblərinin diqqətini cəlb 
etmişdir. Qədim yunan filosofu Aristotel özünün “Ritorika” əsərində nitqin 
insan üçün böyük qüvvə olduğunu xüsusi qeyd etmişdir. Obrazlı şəkildə 
deyilsə, nitq söz silahından istifadə bacarığıdır. Bunu aydın təsəvvür etmək 
üçün bu xalq ifadəsinə nəzər salmaq lazım gəlir:”Qılınc yarası sağalar, söz 
yarası yox”. Bu baxımdan da görkəmli şəxsiyyətlər hər hansı mübarizə 
formasının əsas həlledici anında sözün gücünə, nitqin təsirinə böyük 
əhəmiyyət vermişlər. Gözəl nitq tarixən böyük mütəfəkkirlərin diqqətini cəlb 
etmişdir. Nitqin təsir gücünü şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq vacibdir. Nitq 
yüksək keyfiyyətə malik olduğu qədər də, mürəkkəb mexanizmə malikdir. 

Söz o zaman kəsərli, təsirli olar ki, onu düzgün ifadə edəsən. Oxu və 
yaxud danışıq zamanı, tələffüz qaydaları, danışığın təbiiliyi nəzərə alın-
malıdır. Sözün yerində düzgün deyilişi nə qədər güclü təsirə malik olursa ol-
sun, onun tələbini nəzərə almadıqda, məna dinləyiciyə çatmır, söz qiymətdən 
düşür. 
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Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində əsas diqqət şagirdlərin nitq 
vərdişlərinin inkişafına yönəldilməlidir. Bunun üçün zəruri şərtlərdən 
birincisi lüğət ehtiyatının olmasıdır. Lüğətin zənginliyi elə dilin, nitqin 
zənginliyi deməkdir. Ona görə də nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin 
məzmununu, birinci növbədə, şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi 
üzrə aparılan işlər daxildir. Düzgün ədəbi təfəkkür və ifadəli oxu 
vərdişlərinin inkişafı şifahi nitq üçün əsas şərtlərdəndir. Ədəbi tələffüz və 
ifadəli oxu vərdişləri nitq inkişafı üzrə işlərin ikinci əsas istiqamətidir. 
Rabitəli nitqin inkişafı üzrə aparılan işlər Azərbaycan dili müəlliminin nitq 
inkişafı üzrə apardığı işlərin yekunu və nəticəsidir.  

Bildiyimiz kimi, nitq inkişafının əsası ibtidai məktəbdə qoyulur. 
Rabitəli nitqin inkişafı ibtidai siniflərdə ana dili təliminin başlıca prinsipidir. 
Ana dili tədrisinin məqsədi şagirdlərə doğma dildə oxu, yazı öyrətmək, yazılı 
və şifahi nitqi inkişaf etdirməkdir. Nitq inkişafı birinci sinifdə şifahi, ikinci 
sinifdə həm şifahi, həm yazılı aparılır. 

Nitq dilçilik elmi ilə sıx surətdə bağlıdır. Nitqin materialı sözdür. Dilin 
qanunlarına, tələblərinə əməl etmədən gözəl, cəlbedici, dinləyicini razı salan 
nitqdən danışmaq çətindir. Nitq hər hansı bir adamın fərdi keyfiyyətidir. 
Nitqin gözəlliyi, keyfiyyəti onun aydınlığında, yığcamlığında, təmizliyində, 
dqüzgünlüyündə özünü göstərir. Nitq prosesində dilin qaydalarını diqqət 
mərkəzində saxlamadan, onlara əməl etmədən aydın, düzgün nitq söyləmək 
çətindir.Nitq prosesində nəzərə alınmalı dil anlayışları dedikdə, orfoepiya, 
orfoqrafiya qaydaları, vurğu, məntiqi vurğu, intonasiya, diksiya, sözün 
müxtəlif çalarlarından istifadə və s. nəzərdə tutulur. Bu anlayışların hər biri 
dildə müəyyən funksiya daşıyır və nitqin gözəlliyində nəzərə ççarpacaq 
dərəcədə mühüm rol oynayır.  

Nitqin gözəlliyi daha çox şifahi danışıq zamanı nəzərə çarpır. Nitq 
söyləyən adam, hər şeydən əvvəl ədəbi tələffüz qaydalarına əməl etməlidir. 
Nitqdə istifadə olunan söz müəyyən mənaya malik olub fikir bildirdiyinə 
görə o, düzgün tələffüz olunmalıdır. Düzgün tələffüz olunmayan söz 
dinləyəiciyə nəinki xoş təsir bağışlamır, hətta fikrin anlaşılmasına mənfi təsir 
göstərir. Nitqdə belə bir fikir dolaşıqlığına yol verməmək üçün hər bir kəs 
Azərbaycan dilində sözlərin ədəbi tələffüz qaydalarını bilməli və danışıq 
zamanı onlara əməl etməyə çalışmalıdır. Məktəblilərə düzgün danışığı öyrət-
mək   mühüm vəzifələrdəndir. Bu da məlimdir ki, ədəbi tələffüz anlayışı, dil-
də müxtəlif cəhətləri əhatə edir və ona aid müəyyən qaydalar müəyyənləş-
dirilmişdir. Bu qaydalar şagirdlərə dərindən öyrədilməlidir. 

Ədəbi dilin vahid və sabit tələffüz normalarının müəyyənləşdirilməsi, 
həmin normalara əsaslanan qaydaların danışıq və oxuya tətbiqi nitq mə-
dəniyyətinin inkişafı baxımından olduqca vacibdir. Şifahi dilin fəaliyyət 
dairəsinin genişləndiyi indiki zamanda ədəbi tələffüz normalarını gözləmək 
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daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbi gecələrdə hiss və həyəcanlarını 
oxucuları ilə bölüşən ədiblər, televiziya verilişləri vasitəsilə xalqla daim 
ünsiyyətdə olan diktorlar, tələbələrə biliklərin əsaslarını mənimsədən 
müəllimlər şifahi ədəbi dilin zəngin imkanlarından məharətlə istifadə edirlər. 
Bu baxımdan ədəbi tələffüz normaları ictimai ünsiyyətdə böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Hər hansı dildə nitq vərdişlərinə yiyələnməkdə zəruri lüğət 
ehtiyatının olması ilkin şərtlərdəndir. Lüğətin zənginliyi dilin, nitqin 
zənginliyi deməkdir. Ona görə də nitq inkişafı üzrə aparılan işləırdə birinci 
növbədə lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi vacibdir. İfadəli oxu 
vərdişlərinin inkişafı şifahi nitq üçün əsas şərtlərdəndir. Bu nitq inkişafı üzrə 
işlərin ikinci əsas istiqamətidir. 

Şagirdlərin nitqinin üslubla zənginləşdirilməsi üzrə işlər də nitq 
inkişafı üzrə aparılan işlərin əsas istiqamətlərindən biridir. Prof.B.Əhmədov, 
dos.Ə.Əhmədov və başqalarıın da üslubiyyat təliminin bu və ya digər 
sahəsinə aid faydalı fikirləri olmuşdur. Rabitəli nitqin inkişafı üzrə aparılan 
işlər nitq inkişafı üzrə bütün istiqamətlərdə aparılan işlərin yekunu və 
nəticəsidir. Məktəblərimizdə rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün 
bir sıra mühüm vasitə və üsullardan istifadə edilir. Bunlardan ifadə və inşa 
yazıları xüsusi qeyd etmək lazımdır. İfadə və inşa yazılar hər cəhətdən 
metodik tələblərə uyğun şəkildə aparıldıqda şagirdlərin rabitəli nitq 
vərdişlərinin inkişafına daha yaxşı kömək edə bilər. Məsələn, şəkil, tablo və 
ya filmüzrə aparılan inşalara hazırlıqda yararlı şəkil, tablo və ya diafilmlərin 
olması əsas şərtlərdəndir. Şəkil seçərkən daha çox məzmunlu olmasına 
diqqət yetirmək vacibdir. Müəllim sual-cavab vasitəsilə şagirdlərin diqqətini 
şəkildəki kiçik detallara cəlb etməyi bacarmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, 
bütün şagirdlər inşanın məzmununun danışılmasında fəal iştirak etsinlər. 
Şagirdlər bir-birini dinləməli, qüsurlarını göstərməli, düzgün nümunələr 
verməlidirlər. 

Nitq bacarığının formalaşması üçün psixi inkişaf normal səviyyədə 
olmalıdır. Nitq qarşısındakı insanın dediklərini eşitmək, anlamaq, cavabı be-
yində hazırlayıb, səsləndirmək kimi mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesin 
yaranması üçün səs və tənəffüs sistemi, artikulyasiya orqanları düzgün 
işləməli, eşitmə, görmə, hərəki bacarıqlar, emosiyalar lazımi qədər inkişaf 
etməlidir. Məktəb daxil olmaqla uşağın nitqində böyük dəyişikliklər baş 
verir, birinci sinif şagirdinin təxminən 3500-4000 söz ehtiyatı olur. Uşağın 
söz ehtiyatının sayı 4-cü sinifin sonunda 4000-5000 çatır. Uşaq nitqini 
inkişaf etdirmək, hər şeydən əvvəl, səsləri və sözləri düzgün tələffüz etmək 
bacarığını aşılamaqdn ibarətdir. Bu düzgün nitqin əsas əlamətlərindən 
biridir. Səsləri və sözləri düzgün ifadə etməyən adamın söz ehtiyatı nə qədər 
zəngin olsa da, o qrammatik cəhətdən nə qədər mükəmməl danışsada onun 
sözləri aydın olmayacaqdır. Buna görə də uşaqlarda hələ kiçik yaşlardan 
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nitqin fonetik cəhətini – səsləri və sözləri düzgün tələffüz etmək vərdişlərini 
inkişaf etdirmək lazımdır. Nitqin fonetik cəhətini inkişaf etdirmək dedikdə 
valideynlər əsas 3 məsələni nəzərdə tutmalıdırlar.  

Birincisi, uşaqlar ana dilinin bütün sözlərini və səslərini düzgün 
tələffüz etməyi öyrənməlidirlər. Bunun üçün bir sıra yollar var. Bu yollardan 
birincisi uşaqlara tərkibində tələffüzü vacib olan sözləri seçmək və təkrar 
etdirməkdən ibarətdir. Şagirdlər qrammatik və orfoqrafik qaydalara yiyələn-
mədikdə onlarda həm şifahi, həm də yazılı nitq inkişaf edib zənginləşir. 
Məktəblilərdə nitqin inkişaf etdirilməsində söz ehtiyatının zəngin olması da 
böyük rol oynayır. Söz ühtiyatı az oldiqda şagird fikrini ifadə etməkdə 
çətinlik çəkir. Bəzən nəinki məktəblilə, həm də yeniyetmələr, gənclər, hətta 
yaşlılar belə söz ehtiyatınınazlığı üzündən öz fikirlərini tam, aydın və başa 
düşücüləcək şəkildə başqalarına çatdıra bilməzlər.  

Bunları nəzərə alaraq, uşaq nitqinin inkişafında söz ehtiyatının 
zənginləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onu da diqqət mərkəzində 
saxlamaq lazımdır ki, şagird işlətdiyi hər bir sözün mənasını anlamalı, söz-
ləri konkret cisimlə hadisələrlə əlaqələndirməyi bacarmalıdır. Məktəblilərin 
söz ehtiyatını artırmaq sahəsində tapmacalar, nağıllar, şerlər xüsusilə böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Uşaqların erkən yaşda nitqinin inkişafı doğma dilin 
mənimsənilməsində çox mühüm rol oynayır. Bu dövrdə nəinki nitq inkişaf 
edir, həm də formalaşır. Ona görə də uşaqla məşğul olmaq olduqca vacibdir. 
Düzgün təşkil edilmiş ünsiyyət uşaq nitqinin düzgün formalaşması ilə yanaşı 
mümkün səhvləin qarşısını almağa kömək edəcəkdir. Uşaq nitqinin inkişaf 
səviyyəsini necə müəyyən etməli?  

Müasir valideynlərin bir çoxu uşaq nitqinin düzgün formalalaşmasının 
vacibliyinə diqqətlə yanaşır. Uşaq nitqinin formalaşma səviyyəsi ilk növbədə 
öz həmyaşıdları ilə müqayisədə aşkara çıxır. Əgər uşaq həvəslə və kifayət 
qədər aydın danışırsa, bu çox yaxşıdır. Yox əgər uşaq çox az və aydın 
danışmırsa, bu valideynləri olduqca narahat etməlidir. 

Uşaq nitqinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq lazımdır. Əsas 
odur ki, uşaqla mümkün qədər çox danışmaq lazımdır. Uşaq daima 
ünsiyyətlə əhatə ounlmalıdır. Valideynlər uşaq nitqinin inkişafı üçün onunla 
söhbət etməklə yanaşı xüsusi məşqlər təşkil etməlidirlər. Təbii ki, bu xüsusi 
hazırlıq və yeni biliklər tələb edir. Məşqlər 2 istiqamətdə aparılır: 

 
1. Uşağın danışığı anlaması istiqamətində, 
2. Uşağın özünün nitqinin inkişafı istiqamətində. 

 
Nitq inkişafı məşqləri bütün uşaqlar üçün lazımdır. Buraya həm 

normal inkişaf edən uşaqlar, danışığında ləngimələr olan uşaqlar, həm də 
loqopedik problemləri olan uşaqlar aiddir.  
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Bütün bunlara yekun olaraq, deyə bilərik ki, hər hansı dildə fikir ifadə 
etmək üçün insana ilk növbədə nitqini inkişaf etdirmək vacibdir. Sözün 
yalnız mənasını anlamaq və onları düzgün tələffüz etmək nitq üçün kifayət 
sayıla bilməz. 
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Н.Шахвазова 
 

Важность развития речи  в припадовании 
 Азербайджанского языка 

Резюме 
 
В статье говорится о необходимости исследования принятых 

правил орфоэпии и орфографии на сегодняшнем этапе развития 
азербайджанского языка для достижения высокой культуры речи и 
образцового произношения. Правильное выполнение этой обязанности 
является основной целью преподавания азербайджанского языка.  Од-
ной из наиболее актуальных проблем в преподавании азербайд-
жанского языка является развитие речи и мышление школьников. Речь 
связана с мышлением. Основа развития речи закладывается в началь-
ной школе. Цель обучения на родном языке - научить студентов читать 
и писать на родном языке. Развитие письменной и словесной речи 
требует мастерства учителя. В школах для развития навыков общения 
используются средства и методы. Красота и качество речи в его 
ясности и компактности. Без знания правил речи трудно произносить 
правильную речь в разговорном процессе речи. 
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N.SHahbazova 
 

Significace of  shttch  developent in Azerbaijan  language  instriction 
Sammary 

 
The paper deals with the necessity of research orthoepy and orthograp-

hy rules in modern stage of Azerbaijan language development for achieve-
ment of high speech culture and standard pronunciation. Correct fulfillment 
of this duty is the main purpose of Azerbaijan language instruction. One of 
the most pressing problems in the Azerbaijani language teaching is the 
development of student’s speech and expression. The concept of speech 
development is primarily at elementary school the main objective of the native 
language is to teach pupils to read and write in native language. Developing an 
oral and verbal speech is a great achievement for teachers. We use a number 
of methods and techniques to improve communication in our schools. The 
quality of speech is in its lightness and slushiness. It is difficult to say the right 
thing without consulting language in the speech process.  
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FEİLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏDRİSİ ZAMAN İSTİFADƏ OLUNAN İŞ 

FORMALARI VƏ ÜSULLARI (V – VIII SİNİFLƏR) 
 

Açar sözlər: metod, fəallıq,  tədris,  interaktiv, forma, üsul, sintaksis, söz 
birləşmələri, əsas və asılı tərəf 
Ключевые слова:  метод, активность, учебный, интерактивный, 
форму, синтаксис, словосочетаний, основной и от сторон 
Key words:  metod, activity, teaching, interactiv, forma, syntax, phrases, 
based and dependent side. 

 
İnteraktiv təlim metodlarının Azərbaycan dili dəslərində əhəmiyyəti. 

Azərbaycan dilinin digər bölmələri kimi sintaksisin tədrisi prosesində də 
interaktiv təlim metodlarının forma və üsullarından səmərəli şəkildə istifadə 
etmək mümkündür. Bu bölmənin əksər mövzularında interaktiv təlim 
metodlarından yerli-yerində istifadə edilməsi mövzunun mənimsənilmə 
keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, həm də şagirdlərin təfəkkürünü hərəkətə 
gətirir, onlara müstəqil işləmə, mövzuya yaradıcı yanaşma kimi bacarıqlar 
aşılamağa geniş imkanlar açır. Azərbaycan dili dərslərində müsbət nəticə 
əldə etmək üçün tədris zamanı sinfin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun iş 
formaları və üsullar seçmək əsas şərtdir. İnteraktiv təlimlə keçilən dərslər 
şagird üçün maraq doğurur, şagird dərsə həvəslə yanaşır, öyrəndiklərini 
unutmur. Dərsin hər mərhələsində şagird fəal olur, ənənəvi dərsdən fərqli 
olaraq şagirdə obyekt deyil, subyekt kimi baxılır, şəxsiyyətyönümlülük 
tərəfdən çıxış edərək onların hər bir fikirlərinə hörmətlə yanaşılır. Həmçinin 
belə dərslərin fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanları geniş olur. 
Fəal/interaktiv təlim metodları təhsil sistemində yeni olan Milli Kurikulum 
konseptual sənəddə öz əksini tapıb. Hazırda orta məktəblərdə bəzi müəllimlər 
dərslərin interaktiv təlimlə tədrisi deyəndə sinfi qruplara bölmək, partaları 
birləşdirmək kimi başa düşürlər. Pedaqoji qabiliyyəti olan müəllimlər 
mövzuların tədrisi zamanı interaktiv təlimin bütün növ iş formalarından və 
üsullarından layiqincə istifadə edirlər. Mövzu və sinfə uyğun yeri gəldikcə 
fərdi, cütlərlə, qruplarla və kollektivlə işləmək lazımdır. Qrup və kollektivlə 
işləmək şagirdlərdə əməkdaşlıq, dostluq, yoldaşlıq kimi mənəvi keyfiyyətləri 
formalaşdırır. Kollektivlə iş zamanı şagirdlərdə bir-birilərini dinləmək, çıxış 
etmək, sual vermək bacarıqları inkişaf edir. V-VI siniflərdə qrup və cütlərlə, 
VII və yuxarı siniflərdə isə kollektiv və fərdi işləmək daha əlverişlidir. 
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Feili birləşmələrin interaktiv təlimlə tədrisi. Müəllim feili birləşmələr 
mövzusunu tədrisində söz birləşmələri ilə əlaqəli şəkildə motivasiya qura 
bilər. Məsələn, səhərin küləyi, oxumağa getmək, xeyli cəld, ağzına su alıb 
oturmaq birləşmələri arasında fərq varmı və hansılardır? Bu sualla 
motivasiya qurub sinfə müraciət etmək olar.  

Şagirdlərə məsdər, feli sifət, feili bağlama özündə əvvəlki sözləri və 
söz birləşmələrini özündən asılı hala salaraq birləşmələr yaratdığını, bu 
birləşmələrin bir sintaktik suala cavab verərək cümlənin bir mürəkkəb tərkib 
üzvü olduğunu praktik şəkildə aşılamaq lazımdır. Hər fürsət düşdükcə 
“Ad+fel”, “fel+fel”, “zərf+fel” formalı feili birləşmələr, adlıq, təsirlik, 
yönlük, yerlik, çıxışlıq hallı, qoşmalı feili birləşmələr haqda söhbət açılmalı, 
müxtəlif misallarla siniflə birlikdə müzakirələrə qoşulmalıdır. Həmçinin həm 
ismi, həm də feili birləşmələr barədə cümlə üzvlərinin tədrisindən sonra bir 
daha sintaktik ifadə vasitəsi kimi bəhs etmək müsbət nəticə verir.  

Feili birləşmələrin tədirsi zamanı ilk öncə söz birləşmələri ifadəsində 
başlamaq lazımdır. Şagirdlərə söz birləşmələri, onların növləri, tərəfləri, 
ifadə vasitələri anlayışlarını mənimsətmək vacibdir. Məlum olduğu kimi feili 
birləşmələrin əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formaları ilə ifadə olunur. Asılı 
tərəfi isə müxtəlif nitq hissələri və feillə ifadə oluna bilər. Əgər şagird bu 
ifadə vasitələrini bilirsə, onda feili birləşmələrlə ismi birləşmələr arasında 
olan oxşar və fərqli cəhətlər birbaşa ortaya çıxacaqdır. Ona görə də müəllim 
yeni dəsrin izahını verərkən ismi birləşmələrə feili birləşmələr müqayisəli 
şəkildə verməlidir. Şagirdlərə izah olunmalıdır ki, əsas tərəfin ifadə olunma-
sına görə bu bölgü aparılr. Müşahidələr göstərir ki, şagirdlər asılı tərəfi 
məsdər yaxud feili sifətlə ifadə olunan ismi birləşmələri və feili birləşmələri 
ayırd etməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn, sevməyin gözəlliyi (ismi birləşmə), 
vətəni sevmək (feili birləşmə). Yaxşı olar ki, müəllim bunların izahını 
lövhədə əyani şəkildə göstərsin. Əgər şagird birləşmənin əsas və asılı 
tərəflərini fərqləndirə bilirsə ele də çətinlik yaranmıyacaq.  

Bəzən sadə şəkilli iki sözün birləşməsindən yaranan feili birləşmələrlə 
söhbət etmək, qulaq asanda, diqqət eləyən tipli mürəkkəb feillərin ayırd 
etməsində də çətinliklər yaranır, şagirdlər bu feilləri feili birləşmə götürürlər. 
Çünki hər ikisi iki komponentden ibarətdir və hər ikisində tərəflərdən biri ad, 
digəri feildir. Müəllimin düzgün izahı ilə aydın olmalıdır ki, feili 
birləşmələrin tərəfləri məna müstəqlliyinə malik olduğu, müstəqil suala 
cavab verdiyi halda, mürəkkəb feillərin tərəfləri birlikdə bir suala cavab 
verir, bir məfhum ifadə edir, buna görə də çox vaxt belə mürəkəb feilləri bir 
sözlə əvəz etmək mümkündür. Məsələn, söhbət etmək - danışmaq, qulaq 
asanda - dinləyəndə və s. ( 3. Səh. 59 ) 

Tədris zamanı müəllim fəndaxili əlaqə yaradaraq morfologiya bəhsində 
məsdər, feili sifət və feili bağlama barədə verilmiş biliklər yada salınmaqla 
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feili birləşmələrin öyrədilməsinə diqqət ayırmalıdır. Şagirdlər əvvəlki 
biliklərini unutmayıblarsa, feili birləşmələrin öyrədilməsi elə də çətin 
olmayacaqdır.  

Feili birləşmələr və onların yaratdığı tərkibləri ayırd etmək şagirdlərin 
çətinlik çəkdikləri məsələlərindəndir. Xüsusən də cümlə təhlili zamanı 
anlaşılmazlıq yaranır. Tərkib bir tərkibdə birləşib bir mənaya xidmət edən və 
bütünlükdə cümlənin bir üzvü olan söz qrupudur. Y.Seydiov öz dərsliyində 
qeyd edib ki, “feili birləşmələr zahirən tərkiblərdən fərqlənmir, onların 
forması da, yaranma yolu da, qurluşu da tərkiblərlə eynilik təşkil edir”.  

Bundan başqa feili sifətlərlə feildən düzələn sifətləri fərqləndirmək 
əsas məsələdir. Bir sıra oxşar xüsusiyyətlərinə görə onları qarışıq salmaq 
mümkündür: feili sifət sifət kimi əşyaya aid olub, onu müxtəlif cəhətdən izah 
edib aydınlaşdırır, aid olduğu sözdən əvvəl gələrək onunla yanaşma 
əlaqəsinə girir və cümlədə təyin olur. Feili sifətlər də sifətlər kimi 
isimləşərək hal, kəmiyyət, mənsubiyyət və xəbərlik şəkilçiləri qəbul edə 
bilir. Lakin feili sifət sifətə məxsus bu əlamətləri qəbul edərkən feilə aid 
xüsusiyyətlərindən – təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz olma, növlər üzrə 
dəyişmə kimi hallardan heç də uzaqlaşmır. Belə sözləri inkarda işlətmək, 
növlər üzrə dəyişmək və s. olur. Məsələn, oxuyan qız - oxumayan qız - 
açılmayan qapı və s. Həmçinin başqa bir tərəfədən, feili sifət əşyanın 
mövcud zamandakı hərəkəti ilə bağlı əlamətini bildirir. Feldən düzələn 
sifətlərdə isə kök feil olsa da, heç bir feillik əlaməti olmur və bu cür sözlər 
əşyanın əlamətini bildirir. Məsələn, gülən uşaq və güləyən uşaq 
birləşmələrində gülən sözü uşağın həmin vaxt icra etdiyi hərəkətlə bağlı 
əlamətini bildirir. Uşaq indi gülür, bir az sonra gülməyə də bilər. Amma 
güləyən sözü uşağın daimi əlamətini bildirir və onun çox güldüyünü nəzərə 
çatdırır.Feili birləşmələrdə məsdərin tədrisi zamanı venn diaqramından 
istifadə etmək olar. Venn diaqramı üsulundan əsasən dərsin ümumiləşdirmə 
mərhələsində təkrar dərslərin tədrisi zamanı tətbiq olunur. Hər hansı bir 
məsələnin oxşar və fərqli cəhətləri izah olunur. Əsasən şifahi şəkildə aparılır. 
Yazılı formada lovhədə iki kəsişən dairə çəkilir, kəsişən nöqtədə mövzunun 
oxşar, digər tərəflərdə isə fərqli cəhətlər qeyd olunur. İsmi və feili söz 
birləşmələrini cümlələr şəklində nümunələrlə müqayisə etmək olar. Onu da 
qeyd edim ki, cümlələr elə seçilməlidir ki, orada həm mövzuya uyğun olsun, 
qramatik qaydalarla zəngin olsun, həm də şagirdin dünyagörüşünə təlim-
tərbiyəsinə müsbət təsir etsin. Artıq şagirdlərə məlumdur ki, məsdər həm 
feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Məsdərin isimlə və feillə oxşar 
və fərqli cəhətlərini lövhədə yaxud proyektor vasitəsilə göstərmək olar. Venn 
diaqramına əsasən iki kəsişən dairə cəkilir, məsdərlə ismin fərqli cəhətlər 
kənarlarda, ortaq cəhətlər kəsişən dairədə yazılır (feili sifətin həm feilə, həm 
də sifətə, feili bağlamanın feil və zərfə məxsus cəhətlərini də eyni şəkildə 
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müqayisəli vermək olar). Bundan başqa BİBÖ, beyin həmləsi, qərarlar ağacı, 
klaster, söz assossiyası kimi iş üsullarından istifadə yeni mövzunun yaxud 
əvvəlki mövzuların tədrisi zamanı tətbiq etmək daha çox təsirli olar. BİBÖ 
vasitəsilə şagirdlərə feili birləşmələri tam mənimsətmək mümkündür. BİBÖ 
(B-bilirəm, İ-istəyirəm, B-biləm, Ö-öyrəndim) üsulu varislik, fasiləsizlik 
prinsipinə əsaslanır, əvvəlki biliklə yeni bilik arasında əlaqə yaradır. Bu 
üsulu cədvəl vasitəsilə tətbiq etmək daha əlverişlidir. Üç xanadan ibarətdir: 
birinci-Bilirəm xanasında şagirdlər əvvəlki biliklərinə istinad edib 
bildiklərini qeyd edirlər, ikinci-İstəyirəm Biləm xanasında şagird üçün 
qaranlıq qalan məsələləri, üçüncü-Öyrəndim xanasında isə dərsin sonunda 
mövzu ilə bağlı öyrəndiklərini qeyd edirlər. Aşağı siniflərdə şagirdlər məsdər, 
feili sifət və feili bağlama haqqında məlumat alıblar. Həmçinin söz birləşməsi 
və növləri haqda bilikləri var. Bu məlumatları şagirdlər “Bilirəm” xanasına 
yazırlar. “İstəyirəm Biləm” xanasına isə feili birləşmələrin növlərini, yaranma 
yollarını, hallarla münasibətini, əlaqə üsullarını və digər məlumatları suallar 
şəkilində qeyd edə bilərlər. Müəllim bu mərhələdə bu sualların cavablarını 
şagirdlərlə birlikdə açırlar. Dərsin sonunda “Öyrəndim”  xanasına yeni əldə 
etdikləri bilikləri yazırlar. Məsələn, sintaktik əlaqə üsullarına görə koordinativ, 
yanaşma əlaqəli və idarə əlaqəli feili birləşmələrə bölünməsi, asılı tərəfin 
adlardan, feillərdən, zərflərdən, qoşmalı söz və birləşmələrdən və ismi və feili 
birləşmələrdən ibarət olması, ismin adlıq, yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq 
hallarıyla əlaqəyə girməsi və s. Söz birləşmələr bölməsi bitdikdən sonra 
konseptual cədvəl iş üsulundan istifadə etmək səmərə verə bilər. İsmi, feili və 
zərf birləşmələrinin müqayisəsini aparmaq mümkündür. Xüsusiyyətlər xanasına 
əsas tərəfin ifadə vasitələri, sintaktik vəzifəsi və növlərini yazmaq olar. Bu 
tapşırığı müəllim sinifdə şagirdlərlə birlikdə də edə bilər, ev tapşırığı da verə 
bilər. Onu da qeyd edim ki, bu üsulların tətbiqi əsasən qruplarla iş zamanı 
həyata keçirilir.  

Bunlardan əlavə beyin həmləsi üsulundan dərsin motivasiya və 
ümumiləşdirmə mərhələlərində 10-15 dəqiqə ərzində böyük və kiçik 
qruplarla iş formasında aparılması daha məqsədəuyğundur. Müəllim dərs 
zamanı düşündürücü sual verərək şagirdin təfəkkürünə bir növ hücum edir, 
onu düşünməyə sövq edir. Məsələn, feili birləşmələrin ifadə vasitələri 
hansılardır?, verilən nümunələri fərqləndirin?, feili birləşmələrlə feilin 
təsriflənməyən formalarını müqayisə edin və s. Qeyd edim ki, bu üsul daha 
çox istifadə olunan texnologiyalardandır. Problemin həlli istiqaməti üzrə işin 
çoxvariantlılığı, alqoritmik imkanlar və demokratik şərait bu metodun ən 
üstün xüsusiyyətlərindəndir. Feili birləşmələr mövzusunda ən üstün 
üsullardan biri də şaxələndirmə (klaster) üsuludur. Bu üsul şagirdləri 
düşünməyə sövq edir, onların lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə kömək edir. 
Alqoritm qurulur, məsələ ilə bağlı bir söz lövhədə yazılır, şagirdlər həmin 
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sözə uyğun kəlmələr deyirlər və həmin əlaqəli sözlər şaxələndirilir, bir növ 
hörümçəyin gördüyü iş görülür. Sonda həmin sözlər müzakirə edilib, 
ümumiləşdirilir. Məsələn, feili birləşmələr mövzusu ilə bağlı “Feili 
birləşmələr” sözünü şaxələndirə bilərik. Şagirdlər onunla əlaqəli olan sözləri 
– söz birləşmələri, əsas tərəf, asılı tərəf, məsdər, feili sifət, feili bağlama, 
kitab oxuyan, suallara cavab vermək və s. qeyd edirlər. Sonda müəllimin 
rəhbərliyi ilə müzakirə edirlər və ümumi nəticəyə gəlirlər. 

Ümumiyyətlə, təlim metodlarının təsnifatı məsələsinin düzgün həlli 
onların təlim prosesindəki mövqeyi, rolunu və əhəmiyyətini bu prosesdəki 
digər komponentlərlə əlaqəsini müəyyənləşdirməklə əlaqəlidir. Təlimdə 
məqsədin bütün komponentləri şərtləndirməsi barədə qanundan bilindiyi 
kimi, metod ilk növbədə və ən əsası məqsədə xidmət edib və onunla 
müəyyənləşir: "məqsəd, qanun kimi, fəaliyyətin metod və vasitələrini müəy-
yən edir" (K.Marks).  

Təlimin əsas məqsədi şagirdlərin şüurunda dünyanın düzgün, dolğun 
mənzərəsini yaratmaqdan, onların intellektual inkişafını və tərbiyəsini təmin 
etməkdən, dünyagörüşünə müsbət təsir etməkdən ibarətdir. Dünyanın şüur 
və təfəkküründə əks etdirilməsi isə özünəməxsus formalarda - təsəvvürlər, 
anlayışlar və qanunlar formasında həyata keçirilir. Təlim metodları məhz bu 
məqsədə xidmət etməli və bu məqsədlə yanaşı, bacarıq və vərdişlər yaratmaq, 
onları gələcək həyata hazırlamalıdır, habelə nəzarət məqsədi də həyata keçirilir. 

 Metod vasitəsilə şagirdlərin bilik və bacarıqlara yiyələnməsi təmin 
olunur, məqsəd və təlim nəticələri əldə edilir. Metodun düzgün seçilməsi uğurlu 
təlim nəticələrinə gətirib çıxarır.  

Metod müəllim və şagirdin əməkdaşlığı zəminində şagirdin obyekt 
üzərində idraki və praktik fəaliyyətini, bilik və bacarıqlara yiyələnməsini 
nəzərdə tutur. Təlim metodları müəllim və şagirdlərin təhsilin ümumi 
məzmununun mənimsənilməsini, şagirdlərin əqli güc və bacarıqlarının 
inkişafını, özünütəhsil və özünütəlim vasitələrinə yiyələnməsini təmin edən 
ardıcıl, davamlı, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətlərinin sistemidir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan dili dəsrlərində interaktiv 
metodlardan istifadə tədqiqata cəlb olunmuş, onun ana dili dərslərində 
tətbiqinin yolları göstərilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. İndiki dövrdə elm və texnikanın inkişafı 
savadlı, geniş dünyagörüşə malik olan, öz sözünü hər yerdə deməyi bacaran 
şəxsiyyət yetişməsini tələb edir. Təhsildə yeniliklər də bu tələblərdən doğur. 
Məktəblərimizdə fəal interaktiv təlimin tətbiqi də əsl şəxsiyyət yetişməsində 
mühüm rol oynayır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. İnteraktiv təlim metod və üsulları 
tədris və təlimi xeyli intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün daha 
əhəmiyyətli və maraqlı fəaliyyət sahəsinə çevirir. Dərsdə şagirdlərin bilik və 
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bacarıqlarının maksimum dərəcədə ortaya qoymağa şərait yaradır. Şagirdlər 
bildikləri nəzəri məlumatları interaktiv təlimlə praktikaya əsaslanmaqla 
möhkəmləndirirlər. 
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Azerbaijani language teaching at the school during the age of the class 

and method level, the main condition is to choose the form of work and 
knowledge to achieve positive results. Interactive learning the lessons, the 
students are willing to learn lessons for pupils with interest, is not forgotten. 
Teaching skills and methods of teaching the subject during the interactive 
training of teachers who are properly use all kinds of forms of work. 
According to the individual, pair and group needs to work with the team and 
when relevant topics and class. Groups of students and staff to work in 
cooperation, friendship, friendly as a form of moral qualities. Also in 
students the ability to locate their research, search, as an independent 
operation increases the quality of the work, the form, generalization. 
Teaching methods teaching facing is the way to achieve that is used. In 
general, the issue of their learning process, role and importance of 
communication with other components associated with this process to 
determine the correct address the position in the classification of teaching 
methods. The purpose of the law, as determined in the first place and 
purpose, and he is determined by the method of conditioning exercises all 
components. Cognitive and practical activities on the basis of cooperation 
provides for the possession of knowledge and skills of students, teachers and 
students methods of the object.Teaching methods and means of ensuring 
consistent, sustainable development of intellectual capacity and skills of 
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students, teachers and students of the educational content of the development 
of mutual contacts and activities of the system is to acquire up of a self-
learning. 

Г.Пиргаламова 
 

Глагольные формы и методы обучения соединений, используемых 
в рабочее время 

Резюме 
 

На азербайджанский язык для достижения положительного 
результата во время обучения в соответствии с основным условием 
выбора формы работы и методы класса и уровня знаний. Интерактив-
ные занятия учащихся, обучением, пройденного представляет интерес 
для учащихся к занятиям охотой, не забывает о. Педагогические 
способности педагогов в ходе учений все виды интерактивных методов 
и форм работы используют достойно преподавания темы. В соответст-
вии с темой, и при необходимости индивидуального, парами, группами 
и нужно работать с коллективом. У школьников и работать с коллекти-
вом группы дружбы, сотрудничества, как моральные качества форми-
руют товарищеский. Использование методов работы, поиска работы, 
как независимое исследовательское мастерство у учащихся обобщения, 
систематизация, формируют их качества повышает. Методы обучения, 
стоящих перед страной, дидактические для достижения цели, исполь-
зуемые дороги. Вообще, вопрос правильного решения в процессе 
обучения их роль и значение в данном процессе другими компонентами 
сообщение связано с определением позиции, классификация методов 
обучения. Как известно, методы и, самое главное, цели служит и с ним 
определяется в первую очередь закона об учении цели все компоненты. 
Метод преподавателей и учащихся и практической деятельности, 
овладевать знаниями и умениями предусматривает сотрудничество на 
основе ученика над объектом разума. Методы обучения учащихся и 
учителей, учащихся интеллектуального силы и способности, обеспечи-
вающих развитие устойчивого, взаимосвязанного содержания образо-
вания общее освоение подряд, система деятельности. 

 
 

Rəyçi:       Mələk Məmmədova 
              Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru  
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JESTLƏR VƏ ONLARIN TƏDRİS PROSESİNDƏ TƏTBİQİ 
 

Açar sözlər: jest, mimika, anlama, ünsiyyət prosesi, nitq 
Key words: Jesture, mimicry, comprehension, the process of 
communication, speech 
Ключевые слова:  Жест, мимика, понимание, процесс общения, речь 
 

Jest nədir? Jestlərdən tədris prosesində necə istifadə etmək olar? Bu 
sualları cavablandırmaq üçün  ilk öncə jestlər haqqında qısa məlumat verək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, jestlər insan yarandığı gündən bəri onun 
həyatının ayrılmaz hissəsi olmuşdur və elə insanı digər canlılardan ayıran ən 
mühüm xüsusiyyətlərdən biri də onların bədən dilindən (jest və mimika) 
istifadə edərək duyğu və düşüncələrini, sevinc və kədərini digər insanlara 
ötürə bilməsidir. Ünsiyyət prosesində qeyri-ixtiyari olaraq biz jestlərdən, 
mimikadan istifadə edirik və bununla da qarşı tərəfdəki insan bizim 
keçirdiyimiz hissləri daha aydın şəkildə görə bilir. İnsanlar bir-birindən 
fərqlənsələr də onların bir çox hissləri (xoşbəxtlik, qorxu, hirs və s.) ifadə 
etmək üçün istifadə etdikləri bədən dili eynidir.  

Sübut olunmuşdur ki, danışıq zamanı jestlərin istifadəsi çox zaman 
şüursuz şəkildə baş verir, yəni, danışan insan istəmədən jestlərdən istifadə 
edir və nəticədə jestlər haqqında məlumatı olan hər bir insan danışanın yalan 
və ya doğru söylədiyini ayırd edə bilir. Qeyd etməliyik ki, jestlərlə yanaşı 
mimikadan da istifadə olunur ki, buraya da üz ifadələri daxildir. Alimlərin 
fikrincə mimikanın altı növü məlumdur:  

1. sevinc, xoşbəxtlik, 2. təəccüb, 3. qorxu, 4. hirs, 5. nifrət, 6. laqeydlik.  
Adətən, hisslərin ifadəsi mimika ilə bağlıdır. Belə ki, mimika deyilmiş 

sözü daha ifadəli edə bilir, eyni zamanda sözün mənasını dəyişə bilir. Bununla 
bağlı bir neçə misal göstərək: 

- Təəccübü ifadə etmək üçün biz qaşlarımızı yuxarı qaldırır, gözləri-
mizi geniş açır, bəzən ağzımızı yarı açıq şəkildə saxlayırıq. 

- Qorxan zaman əllərimizlə ağzımızı örtürük, gözlərimizi qıyırıq, 
- Hirslənərkən qaşlarımızı çatır, alt dodağımızı dişimizlə sıxırıq, 
- Utanarkən daha çox baxışlarımızı yerə dikirik, 
- Sevinərkən isə gözlərimiz parlayır, üzümüzdə istər -istəməz təbəs-

süm yaranır. 
Bəzən insanın bir baxışı və ya etdiyi ani bir hərəkət min sözü əvəz 

edir. Bu baxımdan, insanların nə hiss etdiklərini bilməkdə baxışların rolu 
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danılmazdır. Gözlər ünsiyyətə girməyə şərait yaradır. Danışarkən 
həmsöhbətinin gözlərinə baxmaq təkcə bizim ona qarşı olan marağımızı 
ifadə etmir, həm də onun nə demək istədiyini anlamağımıza şərait yaradır. 
Onu da qeyd edək ki, ünsiyyət zamanı insanlar bir-birinə 10 dəqiqədən artıq 
baxa bilmirlər. Əgər bir insan yalan danışırsa, o, baxışlarını yayındırmağa 
çalışır. Əgər həmsöhbətin sənin üzünə iki və ya üç dəqiqədən artıq baxmırsa 
onda bunu iki cür izah etmək olar. Birincisi, ola bilsin ki, həmsöhbətin 
utancaqdır, ikincisi, o, sənin hər hansı bir sözündən inciyib və bunu sənə 
bildirməyə çalışır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, həmsöhbətimiz 
fikrini sözlə ifadə etməsə belə, biz onun nə hiss etdiyini təxmin edə bilərik.  

Natiqlik sənətinin sirlərini öyrənən bir çox tanınmış nəzəriyyəçilər 
jestlər haqqında məqalələr yazmışlar. Məsələn, A. F. Koni “Oxuculara 
məsləhət” kitabında yazır: 

“Jestlər nitqi canlandırır, lakin onlardan istifadə edərkən diqqətli 
olmalıyıq. Danışıq zamanı istifadə edilən hər bir jest nitqə 
uyğunlaşdırılmalıdır, çünki, həddindən artıq jestdən istifadə etmək və əl-qol 
hərəkətlərindən çox istifadə həmsöhbətimizdə bizə qarşı mənfi fikir yarada 
bilər.” (4-15) 

Koniyə görə jestlərin istifadəsi nəinki dediyimiz hər bir ifadənin 
mənasını aydınlaşdırır, hətta ona əlavə bir çalar qatır. Lakin, A.F. Koni onu 
da qeyd edir ki, istifadə edilən jestlər heç də həmişə müsbət mənanı vermir. 
Məsələn, əgər danışan adam ünsiyyət zamanı tez-tez burnunu qaşıyıb, əlini 
qulağına aparıb və yaxud da qalstukunu düzəldərsə bu zaman o 
həmsöhbətinin fikrini yayındıra bilər və hətta həmsöhbətində ona qarşı mənfi 
hisslərin formalaşmasına səbəb ola bilər.  

Müasir dövrümüzdə xarici ölkələrə səyahət edən insanların sayı 
gündən-günə çoxalır. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, səyahətdə olan 
insan səyahət etdiyi ölkənin dilində sərbəst danışa bilir. Deməli, bu zaman da 
jestlər insanın köməyinə çata bilər. Belə ki, əgər hər hansı bir mağazaya girib 
almaq istədiyimiz əşyanın adını deməkdə çətinlik çəkiriksə, onda jestlərin 
köməyi ilə fikrimizi çatdıra bilərik. 

Ancaq unutmamalıyıq ki, jestlərdən istifadə etməklə hər hansı bir 
sözü başa salmaq üçün jestlər haqqında kifayət qədər məlumatlı olmaq 
lazımdır. Çünki, bir xalqın istifadə etdiyi jest digər xalqın istifadə etdiyi 
jestlə eyni olmaya bilər və hətta anlaşılmazlığa gətirib çıxara bilər. Bu 
baxımdan da jestlər ifadə etdikləri mənanın eyni və ya müxtəlif olmasına 
görə bir neçə qrupa bölünür : 

Birinci qrupa daxil olan jestlər işarə jestləridir ki, bunların 
istifadəsində daha diqqətli olmaq lazımdır. Çünki, eyni şəkildə göstərilən 
işarə jesti müxtəlif ölkələrdə müxtəlif məna verə bilər. 
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Fikrimizi daha aydın çatdırmaq üçün bəzi xalqların istifadə etdikləri 
işarə jestlərinə nəzər salaq. Məsələn, amerikalıların istifadə etdikləri “O.K.” 
jesti Amerikada “hər şey yaxşıdır” mənasını ifadə edirsə, bu jest Fransada 
“sıfır”, Yaponiyada isə pula işarədir. Azərbaycanda tez-tez istifadə edilən 
“əlvida” jesti Yunanıstanda “rədd ol” kimi başa düşülür. Müsəlman aləmində 
sol əllə kiməsə hədiyyə vermək haram hesab olunduğu halda Avropa və 
digər ölkələrdə bu heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. 

İkinci qrup jestlər – illüstrator jestləridir. Onların köməyi ilə fikrimizi 
daha emosional çatdıra bilirik. Bu növ jestlərdən mitinqlər, toplantılar 
zamanı natiqlər istifadə edirlər. 

Üçüncü qrup jestlər nizamlayıcı jestlər adlandırılır. Bu qrup jestlər 
söhbətin əvvəli və sonunda mühüm rol oynayırlar. Belə jestlərdən biri - əl 
verməkdir. Bu jestlə bir neçə məna vermək olar: həm söhbətin əvvəlini, həm 
də söhbəti yekunlaşdırmaq istəyini çatdırmaq. 

Nəhayət, sonuncu qrup jestlərə adaptor (ötürücü) jestlər deyilir və 
adətən bu növ jestlər bizə hiss və emosiyalarımızın çatdırılmasında yardımçı 
olurlar. Məsələn, sevinc, həyəcan, qorxu və s. kimi reaksiyalarda istifadə 
etdiyimiz jestləri bunlara misal göstərmək olar. 

Bu tip jestlərin daha da aydın başa düşülməsi və bu jestlərdən istifadə 
etməklə qarşıdakı insanın nəyi ifadə etməyə çalışmasını anlamaq üçün bir 
neçə misal göstərək: 

1. Hər iki əl beldə pozisiyası:  
Əgər həmsöhbətimiz danışarkən hər iki əlini belinə qoyursa demək o 

cəsarətlidir və bunu göstərməyə çalışır. 
2. Hər iki əl yanda: 
Bu işarə həmsöhbətinə yorğunluq ötürür və darıxdığını ifadə etməyə 

çalışır. Bu situasiyada ayaqların yerləşməsinə də fikir vermək lazımdır, belə 
ki, əgər həmsöhbətinizin əlləri yanda, ayaq ucları sizə tərəfdirsə bu o 
deməkdir ki, o, narahatdır lakin söhbətə davam etmək istəyir. Əgər o, eyni 
pozisiyada lakin ayaq uclarını yan tərəfə çeviribsə demək o, söhbətdən 
uzaqlaşmaq istəyir və getməyə hazırdır. 

3. Bir əlinin barmaqlarını digər əlinə almaq: 
Ümumiyyətlə bu tez-tez rast gəlinən bir pozisiyadır və daha çox əllər 

qarın nahiyəsinin yanında tutulur. Bu vəziyyətdə həmsöhbətin tələsdiyini və 
söhbəti tez bitirməyə çalışdığını göstərmək istəyir. 

4. Əllərini çarpazlamaq. 
Bu vəziyyət çox güclü aqresiyanı göstərir və burada daha önəmli 

nüans ondan ibarətdir ki, əgər həmsöhbətin bu vəziyyətdə yumruğunu 
sıxıbsa demək o, mübahisə edəcək. Əks halda isə onun aqressiv olduğuna 
lakin mübahisə etməyəcəyinə işarədir. 

5. Hər iki baş barmağını cibinə qoymaq: 
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Bu daha çox oğlanlara xas olan bir xüsusiyyətdir və onlar bunu 
qızların diqqətini öz üzərlərinə çəkmək üçün edirlər. 

6. Baş barmaq və şəhadət barmağını birləşdirmək: 
Bir insan danışarkən bu hərəkəti edirsə demək o, nitqini 

əsaslandırmağa və hansısa sözünü xüsusi vurğulamağa çalışır. 
7. Şəhadət barmağın yuxarı yönəldilməsi: 
Bu işarə ötürülən mesajın nə qədər vacib olduğuna diqqət çəkmək 

üçün istifadə edilir. 
8. Əlin içi yuxarıya tərəf , bir ayaq arxada: 
Bu jest, danışan insanın necə səmimi olduğunun göstəricisidir. 
9. Yumruğunu sıxaraq danışma: 
Bu jest, narazılıq göstəricisidir. Danışarkən bu jestdən istifadə edən 

hər bir şəxs nədənsə narazı olduğunu ifadə etməyə çalışır və bunu sözlərində 
biruzə verməsədə onun bu cür jestdən istifadə etməsi həmin insan haqqında 
məlumat verir. 

10. Cəzalandırılmış uşaq duruşu: 
Bir anlıq gözümüzün önündə hər iki əlini öndə birləşdirərək bədənini 

boş saxlamış bir insanı canlandıraq. Bu halda istər-istəməz bizdə, həmin 
insanın hökümranlı olmaması, nədənsə çəkinərək həmişə kiminsə 
qulluğunda hazır dayanan bir şəxs olması fikri formalaşacaq. 

Bütün bu yazılanları təsdiqləyərək deyə bilərik ki, bu cür jestlərin 
istifadəsi dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq bütün insanlar üçün 
eynidir və eyni mənaları ifadə edir. Sanki, insan doğulduğu andan bədən dili 
də onunla birlikdə doğulur və qarşımızdakının  fikrini oxuya bilməmizə 
kömək edir. Məhz buna görədə dil yalan danışsada, bədən dili bütün  
yalanları üzə çıxarır. Maraqlısı da budur ki, insan nə qədər cəhd göstərsə də 
istifadə etdiyi jestləri və mimikaları gizlədə bilmir. Çünki, bu jestlər və 
mimikalar qeyri-ixtiyari baş verir. Bütün bunları nəzərə alsaq belə bir sual 
yarana bilər. 

Bəs jestlərdən tədris prosesində necə istifadə etmək olar? Onlar xarici 
dilin mənimsənilməsinə kömək edə bilərmi? 

Biz bilirik ki, xarici dilin öyrədilməsinin əsas məqsədlərindən biri 
öyrəncilərdə müstəqil olaraq fikir yürütmək qabiliyyətinin aşılanmasıdır. 
Amma təəssüfləndirici haldır ki, bu sahədə həyata keçirilən saysız-hesabsız 
təşəbbüslərə baxmayaraq əldə olunan nəticə heç də ürəkaçan deyil. Əldə 
edilən nəticələr sübut etdi ki, ənənəvi metodların tətbiqində nitq fəaliyyəti 
kənarda qalır, xarici dildən danışıqda cüzi şəkildə istifadə edilir. Bu isə 
ünsiyyətin ən aşağı səviyyədə qaldığını bir daha təsdiqləyir. Öyrənci 
qaydaları əzbər bildiyi halda, qrammatik tapşırıqları yüksək səviyyədə 
yazdığı halda (yazı fəaliyyətindən daha çox istifadə etməklə), radioda və ya 
televizorda tədris aldıqları dildə eşitdiklərini anlamırdılar və ya bir xarici ilə 
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danışmaq lazım gəldikdə onlar çox çətinlik çəkirdilər. Buna səbəb nədir? 
Dilin ünsiyyətdə az istifadə edilməsi, xarici ədəbiyyatlardan bəhrələnməmək, 
dinləmə fəaliyyətinə az yer ayırmaq, həmçinin müzakirələr və tələbə 
yönümlü fəaliyyət növlərindən demək olar ki, sıfır dərəcəsində istifadə 
etmək. Bu cür halların baş verməməsi üçün hansı metoda üstünlük 
verilməlidir?  

Hamıya məlumdur ki, hal-hazırda xarici dilin tədrisi bağçadan və ya 
orta məktəbdən başlayır və tədris prosesində xarici dili öyrəncilərə daha tez 
mənimsətmək üçün müəllimlər müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Belə 
bir sual yaranır. Bəs istifadə olunan bu metodlar arasında hər hansı bir sözün 
öyrənciyə başa salınması üçün jestlərdən istifadə olunurmu və ya əgər 
istifadə olunmursa müəllim tədris prosesində hansı növ jestlərə müraciət 
etməlidir ? 
 Jestləri öyrənən tədqiqatçıların fikirlərinə görə tədris prosesində 
“Pedaqoji jestlər” adlanan jestlərdən istifadə oluna bilər ki, bunların da 3 
öyrətmə funksiyası var: məlumat vermək (informer), canlandırmaq 
(animer) və  qiymətləndirmək (évaluer). (1-26) 

Pedaqoji funksiyadan danışarkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, o, 
cümlə daxilində əsas rol oynayan sözün mənasını tapmağa kömək edir. 
Belə bir misal göstərək. Fransız dilində “dormir” yəni “yatmaq” sözünü 
müəllim tərcümə etmədən asanlıqla jestin köməyilə öyrənciyə başa sala 
bilər. Bunun üçün, müəllim hər iki əlini birləşdirərək qulağının yanına 
apara bilər və başını əllərinə söykəyə bilər. Beləliklə də öyrənci asanlıqla 
söhbətin nədən getdiyini başa düşəcək. Onu da qeyd edək ki, bu jest heç bir 
əks məna bildirə bilməz çünki, bu jestin istifadəsi bütün ölkələrdə eynidir. 

Başqa bir misalda isə fonoloji jestin öyrəncilərə necə izah edilə 
biləcəyini göstərək. 

Gəlin “éléphant” (fil) sözünün izahına diqqət edək. Burada diqqət 
yetirəcəyimiz əsas önəmli məsələlərdən biri öyrənciləri bu sözün 
tələffüzünə yönəltməkdir. Belə ki, öyrəncilərə fil şəklini göstərməklə də biz 
onun tərcüməsini onlara başa sala bilərik, lakin çalışmalıyıq ki, öyrəncilər 
tələffüzü də düzgün edə bilsinlər. Çünki, bilirik ki, fransız dilində 4 burun 
səsi vardır və bu burun saitləri öyrəncilərə onları tələffüz etməkdə çətinlik 
yarada bilər. Bu məqsədlə “éléphant” sözünü tələffüz edərkən müəllim 
burnunu göstərməklə onlara başa salmağa çalşmalıdır ki, [ã] saitinin 
tələffüzü zamanı hava axını eyni zamanda həm burundan həm də ağızdan 
çıxır və bu zaman səs burun saitinə çevrilir. 

Canlandırma funksiyası daşıyan jestlərə gəldikdə isə deyə bilərik ki, 
bu növ jestlərdən istifadə etməklə müəllim tədris prosesində dərsin daha da 
maraqlı keçməsi üçün müxtəlif tipli çalışmalar qura bilər. Məsələn: 
öyrəncilərə mahnı oxutmaq üçün müəllim müxtəlif jestlərdən istifadə edə 
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bilər. Əvvəlcə, müəllim əlini havaya astaca qaldıraraq öyrəncilərin ayağa 
qalxmalarını tələb edir və barmaqları ilə üçədək  saymaqla onlara işarə edə 
bilər ki, oxumağa başlasınlar. Mahnını bitirdikləri zaman isə müəllim baş 
barmağını yuxarı qaldıraraq onlara mahnını yaxşı oxuduqlarını bildirə bilər. 
(2-73) 

Qiymətləndirmə jestlərinə aid başqa bir misal göstərək. Əvvəlcə qeyd 
edək ki, bu jestlərdən öyrəncini həvəsləndirmək, təbrik etmək və səhvlərini 
göstərmək üçün istifadə olunur. Öyrəncini həvəsləndirmək üçün müəllim 
başını arxadan önə doğru tərpədə və yaxud işarət barmağını yuxarı qaldıra 
bilər. İlk növbədə müəllim bu jesti öyrəncinin sözünü kəsməmək və onun 
doğru yolda olduğunu bildirmək üçün işlədir. Onu da qeyd edək bu jestlər 
yalnız öyrəncinin doğru cümlələrdən istifadə edərək danışdığı zaman 
işlədilir, əks halda müəllim başını sola sağa yelləyərək bildirə bilər ki, 
öyrənci səhv edir. Bu yolla öyrənci səhvlərini düzəldə bilər. 

Lakin artıq qeyd etdiyimiz kimi jestlərdən tədris prosesində istifadə 
etmək üçün onlar haqqında kifayət qədər məlumatlı olmaq lazımdır. Çünki, 
bəzi jestlərin istifadəsi anlaşılmazlıq yarada bilər. Buna görə də, bu növ 
jestlərdən istifadə etməzdən əvvəl onları öyrəncilərə izah etmək lazımdır. 
Məsələn, «Mon œil» «Gözüm» ifadəsinin izahına diqqət yetirək. Bu jestin 
göstərilməsi fransızlarda və azərbaycanlılarda eyni cürdür. Yəni, şəhadət 
barmağı ilə gözün aşağı hissəsi aşağıya doğru dartılır. Lakin fransızlar bu jesti 
qarşısındakı insanın dediklərinə inanmadıqlarını göstrəmək üçün istifadə edirlər, 
azərbaycanlılar isə hər hansı bir hadisəyə laqeyd münasibətlərini göstərmək 
üçün  istifadə edirlər və Azərbaycanda bu jesti göstərərkən  “Gözüm aydın” 
deyirlər. 
Yuxarıda qeyd olunan bütün müsbət və mənfi halları nəzərdən keçirərkən belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, müəllim müxtəlif metodiki yollar və üsullardan istifadə 
etməklə yanaşı jestlərə də müraciət etməlidir. Lakin, tədris prosesində hansı 
metodun istifadə edilməsindən asılı olmayaraq hər bir müəllim onlarla yaxından 
tanış olmağa çalışmalıdır. Bu zaman müəllim öyrəncilərin bilik və bacarığının 
dərəcəsini özü üçün müəyyənləşdirməlidir. Aydındır ki, insanlar müxtəlifdir. 
Deməli, materialın, qaydaların mənimsənilməsi səviyyəsidə müxtəlif ola bilər. 
Məhz bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq müəllim tələbələrin hər biri ilə fərdi 
işləməyi bacarmalıdır. Təcrübəli müəllim dilin quruluş sistemini daha 
anlamlı şəkildə planlaşdırmağı, texniki vəsaitlərdən istifadəni, tabe olmayan 
tələbələrlə iş prosesini necə həyata keçirməyi, hər bir qrup, hətta tələbəyə 
xüsusi yanaşmanın hansı formada yerinə yetirməsini müvəffəqiyyətlə 
bacarır. Hər bir halda tədris işinin çətinlikləri müəllimin üzərindədir və bu 
deyilənlər ona gətirib çıxarır ki, bu iş bir binanın özülünün necə qoyulması 
qədər çətin və məsuliyyətlidir. Əbəs yerə deyilməyib ki, “Müəllim bir 
memar, ya mühəndisdir ki, insanların düşüncələrini, ağlını düzəldir”.  
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                                                                 V.Mustafayeva 
 

Gestures and their application in teaching process 
 

Summary 
 

This article is about the sign types and their use in educational 
process. Everyone knows that the teaching of foreign languages used 
different methods to achieve higher results. However, some of these methods 
are not sufficient to teach more deeply a foreign language to learners.  It 
bothers them during the learning process.  

Therefore, in this article, we tried to show that the teaching of foreign 
languages can be exciting and even easier through the use of gestures. One 
way for deep discussion to happen is through social interaction. Students 
talking to each other, discussing interesting issues, questioning, sharing 
points of viewpoints – helps them gain and assimilate knowledge.  
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В.Мустафаева 
                                                         

Жесты и их применение в процессе обучения 
Резюмe 

 
Эта статья - о разных типах жестов и об их использовании в 

образовательном процессе. Всем известно, что в преподавании иностран-
ных языков используются различные методы для достижения более 
высоких результатов. Тем не менее, некоторые из этих методов не дос-
таточны, чтобы более глубоко преподавать иностранный язык учащимся и 
даже являются причиной того что они скучают во время процесса обу-
чения.  

С другой стороны в статье обсуждается так называемое социальное 
взаимодействие разных проблем, которые происходят в процессе интерак-
тивного обучения. Студенты говорят друг с другой, обсуждают интерес-
ные вопросы, сомневаются разделяют точки зрения, то есть интерак-
тивные обучение помогает получать и усваивать знания. Таким 
образом, в статье глубоко обсуждается проблеме создаться безопасной 
среды для обучающихся в аудиториях иностранного языка.  

Именно поэтому, в этой статье, мы попытались показать,  что 
преподавание иностранных языков с помощью жестов может быть 
интересным и привести к облегчению их изучения. 
 
 
Rəyçi:            Gülnarə Sadıxova 
                Filologiya elmləri  doktoru, dosent  
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Information exchange of people is one of the most widespread 

aspects of communication, and is called communicative aspect of 
communication in psychological literature. In the exchange of information, 
people get acquainted with each other’s ideas, feelings, wishes and desires. 
In other words, people exchange information that is vital to their lives and 
activities in this process. Coexistence and activity of people without such 
information exchange would be difficult, it would not have been possible. 

Two parties are involved in the exchange of information during 
communication: information provider and receiver. The first party is the 
communicator; the second party is the recipient of the information. Thus, all 
kinds of information exchange are carried out on the scheme C - I - R 
(communicator - information - recipient). 

Communication methods. There are many ways in which people can 
exchange information. Psychological literature combines such communication 
in two groups. The first group of communication means are tools that are related 
to speech and language. These types of communication are called verbal 
communications. No matter what language group they belong to, the carriers of 
that language and those who have mastered that language use language as a 
means of communication in the communication process. This kind of 
communication process between people is called speech. The second group 
communication means are language, non-verbal tools. Such means are called 
non-verbal communication. They include different expression styles as 
mimics, pantomime, signs, and so on. 

Speech as a verbal communication. The occurrence of the need for 
joint living has led to the need for communication. Historically, people have 
had a form of communication through language. As a result, they were able 
to use their language to convey their thoughts, wishes and desires to each 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 230

other. This process is called the speech process. This is the process of verbal 
communication. As seen from the definition, the language is a means of 
verbal reputation, and the essence of the process. Speaking in any foreign 
language should be able to understand the language and, in other words, to 
speak the language and to use it to communicate verbally. Psychology also 
focuses on other aspects that distinguish “language” and “speech”. Usually, 
the language is regarded as a system of conventional spoken signals. It 
expresses certain notions and meanings for people. Language is created by 
society. Because the language belongs to the nation, the death of the 
language means the death of the people. With the disintegration of the 
people, language becomes dead. 

The language has a very complex structure. Every language, first and 
foremost, has a vocabulary containing meaningful word system. This is the 
lexicon of the language. In addition, there is also a system of word-and-word 
phrases in the language that constitutes the grammar of the language. Along 
with these, there is also a sound or phonetic composition that is specific to 
each specific language itself. 

Language is vastly broader than speech. Because the language belongs 
to the general, however, the speech belongs to a single individual. Only a certain 
part of the words used in the language is used in the individual process of 
communication. 

Unlike language, speech is considered as the process of communication. 
This process includes information, instructions, questions, orders, etc. Each 
word has the essence of generalization. Therefore, every word in the speech 
process should be conveyed in its proper sense. This can be achieved by using 
the word in the appropriate context. We also express our emotional attitude to 
what we are talking about, as well as delivering relevant content with the words 
in the sentence. 

From the foregoing, we see that speech is of paramount importance in 
human life. Speech allows people to exchange ideas and experiences as a 
communication process. The significance of speech is clear in its functions. 
Prior to reviewing speech functions, let’s look at the functionality of the 
communicative language. Typically, three features of the language are 
mentioned:  

1) Language is the means of existence, preservation and delivery of 
public-historical experience;  

2) Language is a tool for communicating, as well as managing the 
behavior of a person;  

3) The language is the weapon of intellectual activity. 
These functions of the language determine the direction of the 

speech. Based on current psychological literature, the speech functions can 
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be summarized as follows. The first function of speech is to call objects, 
movements, states. This is called a semantic function of speech. This 
function distinguishes the human speech from animal’. When a person 
speaks of a particular word, the imagination of any subject, incident, or 
phenomenon related to the word is revived. The next function of speech is its 
generalization function. Speech allows you to summarize because it is based 
on words. 

One of the key functions of speech is communication. This function, 
in turn, performs the task of informing and motivating it. Generally 
speaking, with the help of speech, people communicate with others, 
exchange ideas, adopt and enrich the social experience, and give it to the 
new generation. Through speech, we express our feelings, desires and 
desires, our attitude to this or that matter. Finally, speech affects us, creates a 
certain change in our behavior and attitude, and encourages us to do any 
work. Along with all these features, the speech has its own peculiar features. 
These include the content of the speech, its comprehensiveness, its 
effectiveness and its expression. The content of the sentence depends on the 
coverage of the information contained therein.  

The wider the scope of the sentence and the feelings expressed in the 
sentence, the more relevant the information is to the truth and the more 
important it is. In order to have the content of speech, people must have the 
broadest knowledge, ability to use that knowledge and ability. Without them, 
the speech cannot perform its task of informing itself. The consistency of the 
conclusions is bilateral. On the one hand, the speaker’s speech depends on 
how fuzzy, how clear it is, and how much the language is grammatically 
correct. The speaker should be able to base his opinion on concrete examples 
and take into account the level of audience. We witness the same subject as 
one teacher is quite clear, understandable, and the other is misinterpreted.  

As a result, first the audience listen the teacher enthusiastically, get 
new knowledge, however, they unable to grasp the information given by the 
second teacher, and not eager to listen. The understanding of the subject also 
depends on the readiness of the audience. The fact that the listener does not 
have the necessary knowledge of the subject makes it difficult for him to 
understand. Therefore, the teacher should take into account the level of 
readiness of the audience when delivering certain information. 

This feature should be considered especially in foreign language 
classes. To do so, the teacher should expose the readiness of the students to 
the language they are teaching and interpret his / her point of view at the 
level they understand. It is also of less importance to take into consideration 
the nature of the speech in the communication process. The effectiveness of 
speech gives the opportunity to act as an incitement to its activity. 
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Effectiveness of speech is realized in the form of persuasion, suggestion, 
advice, task, instruction, request, command, prohibition, team, etc. Using 
such means of influence can locally and appropriately produce the necessary 
outcome. 

Speech expression is considered to be one of the key indicators of 
linguistic culture. A speaker or a writer expresses his / her attitude to the 
content he or she interprets in his / her speech by means of a statement. 
Expression of speech in verbal and written speech is carried out differently. 
Relatively it is easy to deliver through the expression of the attitude to the 
objects and events described in the oral speech. 
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İnformasiya mübadiləsi və ünsiyyətdə rolu 
Xülasə 

 
Məqalə informasiya mübadiləsindən bəhs edir. İnformasiya 

mübadiləsi prosesində insanlar bir-birlərinin fikirləri, ideyaları, hissləri, istək 
və arzuları və s. ilə tanış olurlar. Başqa sözlə insanlar bu prosesdə həyat və 
fəaliyyətləri üçün zəruri olan informasiya mübadiləsini həyata keçirirlər. Bu 
cür informasiya mübadiləsi olmadan insanların birgə yaşayışı və fəaliyyəti 
çətinləşər, mümkün olmazdı.  

İnsanlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edə biləcək 
vasitələr çox və müxtəlifdir. Psixoloji ədəbiyyatda bu cür kommunikasiya 
vasitələrini iki qrupda birləşdirirlər. Birinci qrup kommunikasiya vasitələri 
sözlərin, dilin köməyi ilə bağlı olan vasitələrdir. Bu cür kommunikasiya 
vasitələrini verbal kommunikasiya vasitələri adlandırırlar.  

Burada hansı dil qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq həmin dilin 
daşıyıcıları və həmin dili mənimsəmiş insanlar dildən ünsiyyət prosesində 
ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər. Dil vasitəsilə insanlar arasındakı bu cür 
ünsiyyət prosesi  nitq  adlanır.  İkinci  qrup kommunikasiya vasitələri dildən, 
nitqdən kənar vasitələrdir. Bu cür vasitələr qeyri verbal kommunikasiya vasitə-
ləri adlandırılır. Onlara müxtəlif ifadəli hərəkətləri, mimikanı, pantomimikanı, 
işarələr sistemini və s. aid etmək olar.  
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Н.Маммадова 

Обмен информацией и его место в коммуникации 
Резюме  

 
В статье речь идет об обмене информацией. Люди общаются 

друг с другом, более широкое общение, коммуникативная сторона 
общения является психологической литературе. Люди в процессе 
обмена информацией друг с другом мыслями, идеями, чувствами, 
желаниями и желаниями, и так далее. Они знакомы с другими словами, 
люди, живущие в этих процессах и мероприятиях, которые необходимо 
осуществить обмен информацией. Без обмена информацией и деятель-
ность людей, живущих вместе будет трудно, не было бы возможным.  

Существует множество способов обмена информацией. Психоло-
гическая литература объединяет такое общение в две группы. Первая 
группа средств коммуникации - это инструменты, связанные с речью и 
языком. Эти типы связи называются речевыми сообщениями. Независи-
мо от того, к какой языковой группе они принадлежат, носители этого 
языка и тех, кто освоил этот язык, используют язык как средство ком-
муникации в процессе коммуникации. Такой процесс общения между 
людьми называется речью. Второе групповое средство коммуникации - 
это языковые, невербальные инструменты. Такие средства называются 
невербальной связью. Они включают в себя разные стили выражения, 
такие как мимика, пантомима, знаки и т.д. 
 
Rəyçi:                    Lalə Məsimova  
                     Filologiya elmləri namizədi, dosent  
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Nitqin qavranılması, anlaşılması və mənilsənilməsi özünəməxsus 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Təcrübə göstərir ki, nitqin qavranılması heç də 
həmişə eyni şəkildə cərəyan etmir. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, 
nitqin qavranılması qavrayış zamanı  qarşıya qoyduğumuz məqsəddən, fəaliy-
yətimizin gedişində onun hansı funksiyanı yerinə yetirməsindən, qavranı-
lan  nitqin məzmunu, anlaşıqlılığı, emosionallığından, nitqi qavrama şəraitindən 
və qavrayanın  şəxsi təcrübəsindən, qavrama  ustanovkasından asılıdır.  

Nitqin qavranılması və anlaşılması insanın nitqə nə dərəcədə 
yiyələnməsindən, başqa sözlə nitq prosesində istifadə olunan dili nə dərəcədə 
mənimsəməsindən də asılıdır. Dili, onun fonetik, leksik, qrammatik qanun-la-
rını mükəmməl mənimsəyən adam həmin dilin vasitəsilə həyata keçirilən 
nitq prosesini asanlıqla və düzgün qavraya və anlaya bilir. 
  Bu baxımdan ana dilində və xarici dillərdə nitqi qavramaq və 
anlamaq bir sıra xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənir. Ana dilinə 
birbaşa yiyələnən insan həm imitasiya, həm də sistemli təlim prosesində 
onun bütün çalarlarına yiyələnir, nəticədə müvafiq tələblərə əməl olunduqda 
bu dildə nitqi qavrama və anlama da o qədər çətinlik yaratmır. Xarici dilin 
mənimsənilməsi  və qavranılması isə xeyli fərqlənir. İkinci dilin öyrənilməsi 
onu öyrənməyə başlayan adamın yaşından asılı olaraq müxtəlif psixoloji 
məzmun kəsb edir. O, ana dilinin mənimsənilməsi ilə paralel və ya azacıq 
gec baş verə bilər; bu cür hallar iki  dilli ailələr üçün adi haldır. Burada o, 
psixoloji cəhətdən ana dilinin mənimsənilməsi ilə oxşardır. İkinci dilin 
öyrənilməsi bir qədər sonra, məktəbəqəbər yaş dövründə də başlaya bilər. Bu 
dövr dili, onun fonetika və qrammatikasını dərk  etmədən birbaşa metodla 
mənimsəmək üçün səmərəli, necə deyirlər, senzitiv dövrdür. Lakin ikinci 
dilin öyrənilməsinə uşaqlarda ana dili faktlarına ixtiyari  olaraq istinad etmək 
bacarığı yarandıqdan sonra başlamaq daha səciyyəvi haldır.  
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Xarici dilin və ümumiyyətlə ikinci dilin öyrənilməsi məhz həmin 
bacarıqların əsasında baş verir. Əgər ana dili  «aşağıdan yuxarıya» doğru 
mənimsənilirsə, daha doğrusu, burada əvvəlcə ən sadə mexanizm, bir növ 
heca düzəltmək mexanizmi yaranırsa, sonra dilin ali səviyyələri mənim-
sənilirsə, daha sonra nitqin ixtiyariliyi meydana gəlirsə, bununla belə dil 
vahidləri ilə şüurlu əməliyyat ən axırda təşəkkül tapırsa, ikinci dil «yuxarı-
dan aşağıya» — dil  vasitələrini tam ixtiyari seçməklə, dil üzərində şüurlu 
əməliyyat aparmaqdan  nitqin avtomatlaşmasına doğru mənimsənilir. Bu 
cəhət istər- istəməz xarici  dildə nitqi qavramaq və anlamaqda öz təsirini 
göstərir. Xarici ölkə psixoloqlarının əsərlərində qeyd edildiyi kimi, insanın 
nitq  aparatı yüzlərcə müxtəlif nitq səsləri yaratmaq imkanına malikdir. 
Lakin heç bir dildə bu səslərin hamısından istifadə olunmur. İngilis dilində 
qırxa qədər müxtəlif fonemlərdən istifadə  olunur. Başqa dillər də özünün 
xüsusi fonem qrupunu seçir. Məsələn, alman dilində bəzi xirtlək səslərindən 
istifadə  olunur  ki, bu cür səslərə ingilis dilində təsadüf olunmur. Fransız 
dilində istifadə olunan bəzi sait səslərə də ingilis dilində rast gəlmirik. 

Uşaqlar ana dilində istifadə olunan səsləri tələffüz etməyə öyrəndik-
dən sonra onlar öz fonemikalarına həddindən artıq rigidliklə yanaşırlar. 
Onlar öz ana dillərində ifadə olunmayan səsləri tələffüz etməkdə, həmin yad 
səsləri bir- birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Məhz bu hal çox vaxt 
xarici nitqin qavranılması və anlaşılmasını çətinləşdirir. Bu səbəbdən çox 
vaxt xarici  nitq bizim üçün aydın olmur, ayrı-ayrı səslərin ardıcıl deyil, 
qarışıq, anlaşılmaz toplusu təsirini bağışlayır.  Xarici dildə nitqi qavramaq və 
anlamaqda özünü göstərən çətinliklərdən  biri də nitqdəki səslərin tələffüz 
sürəti ilə bağlıdır. Xarici ölkə psixoloqlarının  tədqiqatları göstərmişdir ki, 
yaşlı adamlar nitqdə saniyədə 16 fonem olmaqla bir dəqiqə  ərzində  250 
sözü qavraya bilirlər. Adətən, bu fonemlər hər bir nitq vahidini müəyyənləş-
dirən sərhəd rolunu oynayaraq fasilə olmadan ötüb gedir. Həqiqətən çox vaxt 
bir fonemin yaradılması digərinin üzərinə düşür. Məsələn, insan əvvəlki 
samitin tələffüzünü qurtarmamış sait səsi tələffüz etməyə başlayır. Bu hal 
ayrı-ayrı sözlərin tərkibində ardıcıl fonem, eləcə də frazaların daxilində 
ardıcıl sözlər  üçün düzgün hal hesab olunur. Məhz buna görə də bəzən sözü 
«xəz əl», yoxsa «xəzəl» kimi eşitdiyini anlamaq çətindir. Deməli, çox vaxt 
dinləyici nitq axınını müvafiq vahidlərə ayırmaq vəzifəsini yerinə yetirməli 
olur. Bu prosesi düzgün həyata keçirmək üçünsə dinləyənin həmin dilin lüğət 
tərkibi  və  strukturu haqqında zəruri biliyinin olması tələb edilir.   Nitqin 
funksiyaları, xüsusiyyətləri ilə yanaşı özünəməxsus formaları və növləri də 
vardır. Nitqin növlərini təsnif etmək üçün psixoloji ədəbiyyatda müxtəlif 
əlamətlərdən istifadə olunur.  

Eksteriorizasiya və interiorizasiya əlamətinə görə nitqin iki əsas növü 
mövcuddur: xarici və daxilinitq. Xarici nitq başqaları ilə ünsiyyətə, 
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informasiya mübadiləsinə yönəlmiş olub, eşidilən, görülən və tələffüz edilən 
nitqdir. Daxili nitqə gəldikdə, o hər şeydən əvvəl təfəkkür prosesinin təmin 
olunması ilə  bağlıdır. O, psixoloji nöqteyi nəzərdən olduqca mürəkkəb 
hadisə olub nitqlə təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 

Nitqin xarici növü ilə bağlı olaraq daha iki növü mövcuddur: şifahi 
nitq və yazılı nitq. Nitqin hansı formasından istifadə etməyimizdən asılı 
olmayaraq o həmişə həmin əsas növlərdən birinə aid olur. 

Şifahi nitq tələffüz edilən, eşidilərək qavranılan, başa düşülən nitq 
növüdür. Bu nitqin köməyi ilə danışanlar arasında bilavasitə əlaqə yaranır. 
Şifahi nitq zamanı  ünsiyyətdə olan adamlar bir-birini görür, eşidirlər. 
Danışan adamın mimikası və bədəninin ifadəli hərəkətləri, səsinin ahəngi 
nitqin məzmununun, buna bəslədiyi münasibətinin anlaşılmasına yardım 
göstərir. 
Ünsiyyət şəraitindən, onun məqsəd və məzmunundan asılı olaraq şifahi nitq 
ya dialoji, ya da monoloji formada cərəyan edə bilər. 

Dialoji nitq iki və daha artıq adamın sual-cavab şəklində həyata 
keçirdiyi nitqdir. Dialoji nitqin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Psixoloji 
ədəbiyyatda həmin xüsusiyyətlərə aşağıdakıları aid edirlər. 

Hər şeydən əvvəl dialoji nitq bilavasitə reaksiya tələb edən nitqdir. 
Belə ki, dialoji nitq zamanı həmsöhbət deyilənlərə öz münasibətini bildirir: 
ya sual verir, ya təsdiq edir, ya inkar edir. Dialoji nitqin bu cəhəti danışanan 
öz fikrini ifadə etmək istiqamətinə təsir göstərir, onu müəyyən səmtə 
yönəldir. 

Dialoji nitqin digər xüsusiyyətləri dialoqun danışan adamların 
emosional-ekspressiv rabitəsi şəraitində baş verməsidir. Bu zaman dialoji 
nitqin iştirakçıları bir-birlərini bilavasitə qavrayır və emosional vəziy-
yətlərini qiymətləndirirlər. 

Nəhayət dialoji nitqin bir xüsusiyyəti də onun müəyyən şəraitlə və 
yaobyektlə bağlı olmasıdır. Bu mənada o situativ səciyyə daşıyır, söhbətin 
obyekti dəyişən kimi dialoqun istiqaməti və xarakteri də dəyişir. 

Monoloji nitq dialojidən fərqli olaraq bir adamın öz fikir və 
mülahizələrini müntəzəm və ardıcıl surətdə şərh etməsi, başqalarının onu 
dinləməsidir. Monoloji nitq son dərəcədə fəal və sərbəst nitqdir. Adətən, 
monoloji nitqdən istifadə edən adam hər hansı bir məzmunu seçməli və 
həmin məzmuna uyğun olaraq ifadə etdiyi fikri sərbəst akt qaydasında 
qurmağı bacarmalıdır. Monoloji nitq tamamilə mütəşəkkil nitq növü hesab 
olunur. Bu baxımdan müəllimin mühazirəsini monoloji nitqə misal göstər-
mək olar. Bədii ədəbiyyatda da çoxlu monoloqa rast gəlirik, məsələn, İsgən-
dərin monoloqu, Hamletin monoloqu və  s. monoloqlara diqqət yetirdikdə 
onun fasiləsiz, əlaqəli, ardıcıl  və məntiqli olduğunu görürük. 
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Monoloji nitqin rəvan getməsi üçün ondan istifadə edən adamın çatdıracağı 
məzmunu dərindən və aydın dərk etməsi, zəngin söz ehtiyatına malik olması, 
nitqin təsirlilik, emosionallıq xüsusiyyətlərinə, danışdığı dilin qayda-qanun 
larına mükəmməl yiyələnməsi zəruridir. İstər dioloji, istərsə də monoloji 
nitq aktiv və passiv ola bilir. Hər iki termin şərti xarakter daşımaqla danışanın 
və ya dinləyənin fəaliyyətini səciyyələndirir. Aktiv nitq forması ünsiyyət zamanı 
danışan adamın, başqa sözlə kommunikatorun nitqi hesab olunur. Dinləyicinin 
nitqi bu zaman bir növ passiv formada cərəyan edir. Belə ki, biz 
başqasını  dinləyən zaman bir növ danışanın sözlərini ürəyimizdə öz-özümüzə 
təkrar edirik. Bu zaman nitq zahirən təzahür etməsə də nitq fəaliyyəti burada 
özünü göstərir. 
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S.Charkazova 

Understanding and mastering of speech 
 

Sammary  
 

The article deals with learning, understanding, and mastering of speech. 
Learning, understanding, and mastering of speech are characterized by their 
specific features. Practice shows that speech perception does not always go 
the same way. Conducted studies have shown that the perception of speech 
depends on the purpose of our perception, the function it performs in the 
course of our work, the content, the comprehension, the emotionality, the 
perception of the speech, the perceptual perception, and the perceptive 
powers. 

Understanding and perceiving the sentence depends on the extent to 
which human speech is acquired, in other words, the language used in the 
speech process. A person who perfectly masters the language, its phonetic, 
lexical, grammatical laws can easily and accurately understand the speech 
process through that language. 

From this point of view, perception and understanding of speech in 
native and foreign languages varies from each other. 
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С.Чарказова  
Изучение, понимание и усвоение речи 

Резюме 
 
Статья посвящена изучению, пониманию и усвоению речи. 

Изучение, понимание и освоение речи характеризуются их специфичес-
кими особенностями. Практика показывает, что восприятие речи не 
всегда одинаково. Проведенные исследования показали, что восприятие 
речи зависит от цели нашего восприятия, функции, которую она выпол-
няет в ходе нашей работы, содержания, понимания, эмоциональности, 
восприятия речи, полномочия. 

Понимание и восприятие предложения зависит от того, насколь-
ко человеческая речь приобретается, другими словами, язык, исполь-
зуемый в речевом процессе. Человек, прекрасно владеющий языком, 
его фонетические, лексические, грамматические законы, может легко и 
точно понять речевой процесс через этот язык. 

С этой точки зрения восприятие и понимание речи на родном и 
иностранном языках различаются друг от друга. 

 
 

Rəyçi:                  Lalə Məsimova  
                    Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ FƏNDAXİLİ 
İNTEQRASİYADA LİNQVİSTİK TƏHLİLDƏN İSTIFADƏ 

 
Açar sözlər: inteqrasiya, təlim, fənlərarası, metod, kurikulum, dövlət stan-
dartları. 
Ключевые слова: интеграция, обучение, междисциплинарный, метод, 
куррикулум, государственные стандарты. 
Key words: integration, training, interdisciplinary, method, curriculum, state 
standards. 

 
Müasir  dərsin əsas komponentlərindən biri inteqrativlikdir. İnterak-

tiv  dərsdə  inteqrativlik iki səciyyə daşıyır: 
 
1) Fəndaxili inteqrasiya 
2) Fənlərarası inteqrasiya 
 
Fəndaxili inteqrasiya eyni fənn daxilində yeni mövzunun əvvəl keçil-

miş mövzularla əlaqələndirilməsidir. Bu  inteqrasiya həm eyni sinifdə bir 
dərs ili müddətində keçilən, həm də müxtəlif siniflərdə əvvəlki illərdə öy-
rənilmiş mövzular üzrə ola bilər. Mövzulararası inteqrasiya şagirdlərə fənnə 
dair əvvəlki biliklərini təkrarlamaq və yeni öyrənilən biliklə əlaqələndirmək, 
eyni zamanda, gələcəkdə öyrəniləcək mövzularla əlaqədar yaradıcı təfəkkürü 
inkişaf etdirmək imkanı verir. Bu baxımdan orta məktəbdə Azərbaycan dili 
fənninin tədrisində də inteqrativlik dərsin əsas komponentlərindən biri kimi 
daim diqqət mərkəzində durur. V-XI siniflərdə Azərbaycan dili dərslərini 
fəndaxili inteqrasiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil.(4,125) 

Orta məktəbdə Azərbaycan dili proqramı, məlum olduğu kimi, siniflər 
üzrə aşağıdakı şəkildə müəyyən olunmuşdur: 

* V sinif - fonetika, leksikologiya, söz yaradıcılığı 
* VI - VII siniflər - morfologiya 
* VIII - IX siniflər - sintaksis 
* X sinif - nitq mədəniyyəti 
* XI sinif - üslubiyyat 
Göründüyü kimi, müxtəlif siniflərdə öyrənilən dil faktlarının bir-biri 

ilə əlaqələndirilməsi baxımından fəndaxili inteqrasiya mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 
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Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili inteqrasiyanı müxtəlif səviy-
yələrdə və formalarda həyata keçirmək olar. Bu vasitələrdən  biri də linqvis-
tik təhlildir. 

Linqvistika dilçilik elmi deməkdir. Dilçilik elminin bütün bölmələri 
üzrə kompleks şəkildə aparılan təhlil linqvistik təhlil adlanır. Bütün təhlil 
növlərini özündə birləşdirən linqvistik təhlildən yeni mövzunun əvvəlki 
mövzularla əlaqəli öyrənilməsi prosesində, mövzular üzrə ümumi biliklərin 
yoxlanılmasında, eləcə də çalışmalar üzrə iş dərslərində istifadə etmək olar. 
Bu təhlilin mahiyyətini eyni bir nümunə üzərində müxtəlif dil faktlarının 
araşdırılması təşkil edir. Belə ki, linqvistik təhlil dilin əsas vahidi olan sözün 
müxtəlif kateqoriyalar üzrə araşdırılmasını təmin etməklə yanaşı, həm də bu 
kateqoriyaların bir-biri ilə əlaqəsini aydın şəkildə üzə çıxarır. Məsələn, X sinifdə 
"Azərbaycan dilinin quruluşu" bölməsinin tədrisi zamanı linqvistik təhlildən 
istifadəyə aid bir nümunə göstərmək olar. Bölmənin təkrar xarakterli olduğunu 
nəzərə alaraq, təhlili elə müəyyənləşdirmək lazımdır ki, şagirdlər X sinfə qədər 
öyrəndikləri bütün biliklərdən prosedural şəkildə istifadə edə, eyni zamanda, 
müəllim X sinifdə öyrəniləcək "Nitq mədəniyyəti" bölməsinin mahiyyəti ilə 
əlaqədar müəyyən zəmin hazırlaya bilsinlər.(3, 96) 

Lövhədən müxtəlif rəngdə çoxlu çiçəklər olan çəmənliyin təsvir 
olunduğu bir şəkil asılır (və ya ekranda göstərilir). Sonra sinfə müraciət 
olunur: 

1) Şəkildə  (ekranda) nə  təsvir  olunub?           
2) Çəmənlikdə  nə  görürsünüz? 
3) Çiçəklər  hansı  rəngdədir? 
4) Ayrı-ayrı  rənglərin  hamısını  birlikdə  necə  adlandırmaq olar? 
Şagirdlərdən müvafiq olaraq "çəmənlik", "çiçəklik", "ağ, sarı, qırmızı", 

"rəngbərəng" cavabları alınır.  Daha sonra şagirdlərə həmin sözlərdən bir 
cümlə qurmaq tapşırılır və alınan cümlə lövhədə yazılır. 

Çəmənlikdə rəngbərəng çiçəklər açılıb. 
Bundan  sonra  şagirdlər aşağıdakı suala cavab vermək üçün tədqiqata 

cəlb olunurlar: 
* Eyni söz dilin müxtəlif səviyyələrində hansı kateqoriyalara malik 

olur? 
İş forması kimi sinifdəki şagirdlərin sayından asılı olaraq, kiçik qrup-

larla və ya cütlüklərlə iş formasından istifadə olunur. Hər qrupa və ya 
cütlüyə lövhədəki cümlə ilə əlaqədar konkret tapşırıq verilir: 

* I qrup - cümləni sintaktik təhlil etmək 
* II qrup - cümlədəki sözləri fonetik təhlil etmək 
* III qrup - sözləri leksik təhlil etmək 
* IV qrup - sözləri morfoloji təhlil etmək 
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Qruplar tapşırığı icra edirlər və onlara öz işlərini cədvəl üzrə əyaniləşdir-
mək təklif olunur. Şagirdlər əvvəlcədən iri kağızda tərtib olunmuş cədvəl üzrə 
işləyirlər. Dairəvi ötürmə üsulundan istifadə edərək qruplar (və ya cütlüklər) hər 
biri öz tapşırıqlarına uyğun sütunlarda işləyərək cədvəli doldururlar. 

Sonra cədvəl lövhədən asılır və şagirdlər müzakirəyə cəlb olunurlar. 
Müzakirə zamanı kateqoriyaların müqayisəsi diqqət mərkəzində saxlanılır və 
nəticə olaraq, tədqiqat sualı cavablandırılır. 

Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək məqsədi ilə onların 
diqqəti müxtəlif səviyyələrə aid olan eyni kateqoriyaya cəlb olunur və şagirdlər 
müqayisə yolu ilə belə bir nəticəyə gəlirlər ki, eyni söz müxtəlif dil 
qatlarında fərqli kateqoriyalara malik olduğu kimi, eyni kateqoriya da 
müxtəlif səviyyələrdə fərqli şəkildə üzə çıxır. Məsələn, rəngbərəng sözü 
quruluşuna görə morfoloji cəhətdən mürəkkəb söz olduğu halda, sintaksis 
baxımından sadə üzvdür. Beləliklə, şagirdlər sadəlik və mürəkkəblik 
anlayışlarının müxtəlif səviyyələrdə fərqli xüsusiyyətə malik olduğunu əyani 
şəkildə başa düşürlər.(2,132) 

Bundan sonra gələcək dərslərlə əlaqə baxımından cümlə üzrə iş 
aparmaq olar. Şagirdlərin diqqəti xəbərin mübtəda ilə uzlaşmasına cəlb 
olunur və uzlaşmanın pozulması səbəbi aydınlaşdırılır. Şagirdlərdən mübtəda 
cansız əşya bildirdiyi üçün xəbərin onunla kəmiyyətə görə uzlaşmadığı cava-
bı alınır və onlara bildirilir ki, bu, qrammatik normadır. Əgər xəbər kəmiy-
yətcə uzlaşsaydı (çiçəklər açıblar), onda norma pozulmuş olardı. Norma isə 
nitq mədəniyyətidir və bunun haqqında sonralar (öyrəniləcək) danışılacaq. 

Beləliklə, aydın olur ki, keçmiş dərslə gələcəkdə öyrəniləcək dərsin 
əlaqələndirilməsində  linqvistik  təhlilin böyük əhəmiyyəti vardır və ondan 
lazımi şəkildə istifadə etmək müəllimlər üçün səmərəli ola bilər.  
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А.Керимова  
 

Использование лингвистического анализа в интенсивной 
интеграции на уроках азербайджанского языка 

 
Резюме 

 
Предметная интеграция по одному предмету в новой темы на 

пройденный было координирование назад. Эта интеграция и один в 
течение учебного года, спущен в различных классах в предыдущие го-
ды по темам могут быть изучены еще в одном классе. В то же время, в 
будущем будет изучена в связи с творческим багажом знаний учащихся 
к предмету по предыдущим и новым мышлением развития позволяет 
связать, проработана интеграция mövzulararası повторить. С этой точки 
зрения в средней школе Азербайджанского языка и inteqrativlik урока 
из основных компонентов постоянно находится в центре внимания как 
в преподавании предмета. 

Творческое мышление с целью развития, относящихся к различ-
ным уровням же путем сравнения привлекается и ученики приходят к 
такому выводу, что в отличие от категории, как и на различных уровнях 
появляются в отличие от той же категории с различных языков слово в 
категории их внимание учащихся. Например, слово за слово, в то время 
как простой синтаксис морфологического строя сложные с точки зре-
ния являются разнообразные точки зрения. Таким образом, учащиеся 
простота и понятий на различных уровнях сложности, в особенности с 
понимают, что наглядно. 
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A.Kerimova  
 

Use of linguistic analysis in intensive integration in Azerbaijani 
language lessons 

 
Summary 

 
Intra-disciplinary integration within the same subject on the topic is 

connected with the beginning of the new transition. This integration in the 
same class as one during the school year in different classes on topics 
learned in the previous years past, and which may be. The new study will 
examine the development of creative thinking skills and knowledge on 
subject related to theme in the future, at the same time, allows students to 
repeat before integrating cross-cutting. This sense of efficiency in teaching 
Azerbaijani language to be taught in secondary schools as one of the main 
components are constantly in the spotlight. 

Students to develop their attention is drawn to the same thing in a 
different category have come to the conclusion that different languages and 
different levels in different forms up the same category as belonging to the 
same category and students by comparison, various creative thinking. For 
example, a complex expression syntax is simple terms, while the 
morphological structure of the word colored members. Thus, the students the 
concept of simplicity and complexity that clearly understand the different 
levels have different characteristics. 

 
 
 

Rəyçi:               Kamil Bəşirli 
                   Filologiya üzrə elmlər  doktor, dosent  



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 244

 
 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 
 

 
TOFİQ ƏBDÜLHƏSƏNLİ  

UNEC-in “Azərbaycan dili” kaledrasının  
müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor 

ELFİRA BAĞIRZADƏ  
                                                                                 UNEC 
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Açar sözlər: Məqalə, lirik-publisistik, üslub, tədqiqat, şair, müstəqillik. 
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Совет сийаси режими дюняминдя лирик-публисистик цслуб о гядяр дя 

эениш йайылмамыш, йалныз мювъуд идеоложи мязмунлу шеирляр бу цслуба 
сюйкяниляряк гялямя алынмышдыр. Бу да  онунла баьлыдыр ки, лирик-
публисистик цслуба сюйкяниляряк йазылан шеирлярдя фикрин мцстягим 
ифадясиня мейдан верилдийиндян дюврцн сензура йасаглары даща ъидди 
мювзуларда ясярляр йазылмасыны янэялляйирди. Сензура манеяляри иля 
цзляшмямяк цчцн ися ян ращат чыхыш йолу лирик-метафорик цслуба сюйкя-
няряк фикрин мцстягим ифадясиндян мцмкцн гядяр узаглашмаг иди ки, 
бу амил сювет дюврц Азярбайъан поезийасы цчцн сяъиййяви ъящятлярдян-
дир. 

Истиглалийят дюврц поезийасында Габил, Хялил Рза Улутцрк, Ъабир 
Новруз, Фамил Мещди, Сабир Рцстямханлы, Елдар Бахыш, Ялякбяр Салащ-
задя, Аббас Абдулла вя диэяр шаирляр даща чох публисистик цслуба сюйкя-
няряк ясярляр йазмаьа цсцнлцк вермишляр. Лакин лирик-публисистик цслуб 
йалынз ады чякилян шаирлярин йарадыъылыьы иля мящдудлашмыр. Диэяр сянят-
карларын йарадыъылыьында да бу цслуба сюйкяниляряк йазылан чохлу сайда 
поетик юрнякляря тясадцф олунмагдадыр. 

Бу иллярин поезийасында лирик-публисистик цслубун инкишафында Хялил 
Рза Улутцркцн поезийасы мцщцм рол ойнамышдыр. Шаирин бу дювря 
тясадцф едян йазылары лирик-публисистик цслубун юзцнямяхсус поетик 
чаларларыны бцтцн юзялликляриля якс етдирмякдядир. Ады чякилян цслуба 
хас олан лирик «мян»ин фяаллыьы, иътимаи дцшцнъянин, вятяндаш 
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активлийинин юн плана чякилмяси Хялил Рза Улутцркцн бу дювр 
йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви кейфиййятлярдир. «Ганым байраьымдадыр» 
адлы шеириндя шаир юзцнцн вятянин талейи, гаршылашдыьы проблемлярля 
баьлы дцшцнъялярини ифадя етмишдир. 

 
Бязян тянща кечярям, бязян йанымда Тябриз, 
Нечя гябри бязяйир бир дястя тазя нярэиз1. 
 
Мязарлар хонча-хонча, мязарлар эцл сярэиси, 
Шящидляр хийабаны бялкя чичяк дянизи. 
 

Хялил Рза Улутцркцн «Щяля дурур» адлы шеири дя лирик-публисистик 
цслубда гялямя алынмышдыр. Бурада шаир миллятин талейи иля ойнайан 
бязи вязифя сащиблярини кяскин шякилдя иттщам едяряк бир вятяндаш кими 
юзцнцн иътимаи мювгейини ачыг шякилдя ортайа гойур: 

 
Хоъалыны ал ганына бялятдириб уъаланлар, 
Йарым милйон дидярэинин эюз йашындан баъ аланлар2. 

Хялил Рза Улутцркцн «Мян ъябщяйя эедирям», «Тябризмин ган 
бащасы», «Гайтар мяним гцдрятими», «Йеэаня мялщямим», «Азярбайъанын 
милли гящряманы» вя диэяр шеирляри дя лирик-публисистик цслубун дяйярли нц-
муняляри кими диггяти чякир. 

Истиглалийят дюврц Азярбайъан поезийасында лирик-публисистик цслуба ян 
чох мцраъият едян шаирляр ичярисиндя Сабир Рцстямханлы хцсусиля диггяти ъялб 
етмякдядир. Шаирин йарадыъылыьында лирик пцблисистик цслубун рянэарянэ мюв-
зуларла тязащцрцня раст эялинмякдядир. Беля ки, тябият, мящяббят, азадлыг, 
истиглалиййят, вятянпярвярлик, мяняви йаддашын бярпасы, милли кюкя, илкинлийя 
гайыдыш проблеми вя с. диэяр мясяляляр орижинал, бянзярсиз поетик нцмцнялярин 
тимсалында лирик-публисистик ъизэи вя чаларларла шаирин йарадыъылыьында бядии ифа-
дясини тапмышдыр. 

Сабир Рцстямханлынын йарадыъылыг цслубуну сяъиййяляндирян эянъ 
тядгигатчы Елшад Сяфярли ону «лирик башланьыъ вя тямайцлляря эюря» ашаьы-
дакы кими тясниф етмишдир: 

«1. Лирик–епик; 
2. Аналитик-психоложи (щисси-психоложи); 
3. Иътимаи-публисистик». 
Тядгигатчынын фикринъя, «эюстярилян цслублар мцяййян мягам-

ларда юзцндя лирик-романтик цслубун нцмуняляриндяки поетик вясф, 
трибунлуг вя с. чаларлары бирляшдирир». 

Эюрцндцйц кими, тядгигатчынын юз тяснифатына вермиш олдуьу 
шярщдя шаирин йарадыъылыьынын даща чох иътимаи-публисистик цслуби гат-
лары юз тясдигини тапмагдадыр. Щягигятян дя Сабир Рцстямxанлынын 
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поезийасында иътимаи-публисистик цслубун габарыглыьы бцтцн мягам-
ларда дуйулмагдадыр. «...Поетик фикирдя публисист мягам о заман 
естетик тутум газаныр ки, поезийанын язяли вя ябяди мащиййятини, 
образлылыьыны сыхышдырмыр, яксиня образлы дцшцнъянин ифадя чаларларыны 
артырыр, онун интонасийа зянэинлийини тямин едир. ...Яэяр публисистика 
шеирдя дярщал сечилирся демяли, йериндя дейил. Поезийа публисистикайа 
йох, публисистика поезийайа табедир, конкрет дюврцн иътимаи рущу иля 
баьлы образлы тяфяккцрдя йерини дяйишир, анъаг онун мящвяриндян чых-
мыр. Образлы фикрин ъазибясиндян кянарда публисистика нязмля ифадя 
едилмиш информасийа сяъиййяси дашыйыр»3. Доьру мцлащизялярдир, Сабир 
Рцстямханлынын йарадыъылыг юрнякляри дя бир даща буну тясдиг 
етмякдядир: 

Бах, гардашым, бах 
Мян дя бир эцзэц тутурам цзцня 
Юз талейини эюстярирям юзцня, 
Мин илляр 
Мин дцшмян айнасында 
Яйри эюстярилдин. 
Еля дейилсян! 
Сян бир гящрямансан, кюля дейилсян. 
 

Эюрцндцйц кими, шаир лирик-публисистик цслубун имканлары чярчи-
вясиндя лирик гящряманын аьры-аъыларыны бюйцк усталыгла якс етдирмяйя 
наил олмушдур. Тягдим олунан бу парча «лирик гящряманын юзцнцдяр-
кя, юзцнцтясдигя, милли ойаныша сакит, тямкинли чаьырышы йох, йаныглы 
щайгыртыларыдыр. Бу щяйяъанлы, нидалы мцраъият щеч дя лирик «мян»ин 
егосентризмини, милли лоьвалыьыны, тякяббцрцнц эюсярмир». Яксиня, 
бурада заманын дяйишими иля лирик гящряманын дахили дцнйасында 
эедян бюйцк тябяддцлатын, ойанышын ащянэи дуйулмагдадыр. 

Сабир Рцстямханлынын лирик-публисистик цслубда йаздыьы шеирляри 
бу сяпкидя йазылан диэяр шеирлярдян хейли дяряъядя сечилмякдядир. Чцнки 
Сабир Рцстямханлынын бу цслубдакы йазылары чылпаг публисистик дцшцнъядян 
гайнагланмыр.  

Бу шеирлярдя публисистик дцшцнъя метафорик ифадя тярзи иля мящарятля 
бирляшдирилдийи цчцн онун щансы цслубда йазылдыьыны илк бахышдан тясяввцр 
етмяк чятинлик тюрядир. Шаирин сон дювр йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви олан бу 
аспекти дягиг мцяййянляшдирян тянгидчи Ъаваншир Йусифли «Сабир 
Рцстямханлы: йаддашын поетикасы» адлы монографик тядгигатында йазыр: 
«Сабир Рцстямханлынын шеирляриндя вя цмумиййятля, онун дейим тярзиндя бир 
сирайятедиъилик хцсусиййяти вар.  

Сюз вя ифадялярин, образларын, онларын мцвафиг контекстдя йаратдыьы 
шябякянин ъанлылыьы, неъя дейярляр бядии-метафорик коммуникасийайа ъан 
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атмасы, сюзцн ичиндя йуваланан мяна савашынын цзя чыхмаг ещтийаъы – 
Сабир Рцстямханлы шеиринин «форма даьыныглыьындан» да бойабой 
эюрсянир. Неъя дейярляр, мисранын, бяндин сону эялся дя, орада 
йуваланан мянанын савашы, бир-бирийля говьасы битмяк билмир, щисс, 
дуйьу щансыса йолу гят етдикдян сонра няфяс дярмяйи йаддан чыхарыр, 
ещтирас бир дя гайнайыр, беля бир тязйиг алтында сюзцн «габыьы 
сойулур», щеч бир метафорик ващид, елемент, компонент шяртиляшмяйя, 
бир мякана баьланыб донмаьа маъал тапмыр»5. Шцбщясиз ки, тянгидчи 
Ъаваншир Йусифлинин мцщакимяляриндя шаирин цслубунун вя йазы тярзинин 
башлыъа юзялликляри сярраст шякилдя ифадясини тапдыьындан онунла 
разылашмамаг мцмкцн дейилдир. 

Хялил Рза Улутцркцн бир заманлар йаздыьы, Сабир Рцстямханлынын 
2004-ъц илдя няшр олунан «Сечилмиш ясярляри»ндя юн сюз кими верилмиш 
мягалядя бязи мараглы мягамлар вардыр.  

Бу мягамлар шаирин лирик-публисистик цслубуну сяъиййяляндирян 
аспектляри иля диггяти чякир: «Сабир Рцстямханлы поезийасы милли шцур 
поезийасыдыр, халгын, миллятин юз мянлийини, язямятли кечмишини дярк ет-
мяк уьрунда мцбаризянин, бцтцн рясми вя гейри рясми йаланлары, сахта-
карлыглары дармадаьын етмяк йолунда сяфярбяр олунмуш ирадя эцъцнцн, 
мятанят вя мярданялийин, гаршысыалынмаз рущ гцввясинин поезийасыдыр»6. 

Елдар Бахышын шеирляри дя лирик-публисистик цслубун поетик юлчцлярини 
бцтцн дольунлуьу иля якс етдирмякдядимр. Хцсусиля, шаирин юмрцнцн сон 
илляриндя йаздыьы шеирлярдя буну даща ашкар шякилдя дуймаг мцм-
кцндцр. Елдар Бахышын «шеирляринин дахилиндя бюйцк бир сярбястлик, ъидди 
шякилдя нязяря чарпан бир азадлыг вар. Илщамла йазылан шеир илк мисрасын-
дан, башланьыъ сюзцндян дуйулур. Онун шеирляриндя сюз-сюзц, мисра-
мисраны, фикир-фикри чякиб эятирир.  

О, сюзц говуб баьрыны чатлатмыр. Сюз юз няфясийля, юз ахарыйла 
эялир»7. Бцтцн бу мягамлар Елдар Бахыш поезийасынын публисистик 
ащянэини шяртляндирян амиллярдяндир. 

Лирик-публисистик цслуб поезийасында чох мцщцм цслублардан 
бириня чеврилмиш, шаирляримиз бу мювзуда бир-бириндян мараглы сянят 
ясярляри, поезийа нцмуняляри йаратмышдыр. 
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T.Abdulhasanli, 

E.Baqirzade 
 

Lyric-publicist method 
Sammary 

 
In the article there consider the properties of  lyric- publicist method 

in today’s Azerbaijan poetry. In this research work there have been noted the 
famous writes like Khalil Rza Uluturk, Gabil, Jabir Novruz, Famil Mehdi, 
Sabir Rustam, playing a great role in the development of lyric- publicist 
method of 1991-2005 years poetry, have attached a great importance to the 
works, wrote in this genre. By the research work there have been proved that 
the lyric- publicist method becomes one of the main, oriental methods of 
poetry in the independence period. 

But the lyrical publishing style is not limited only the creativity of the 
mentioned poets. A lot of poetic samples written in this style are observed in 
the careers of other poets. In this literary poetry of these years, Xalil Rza 
Uluturk careers played an important role in the development of lyric-
publisistic style.  

The written works of the poets reflect the own poetry characteristics 
of the lyric- publisistic style in this period.  The lyrical "me" activity 
belonging to the mentioned style, public thoughts, citizens’ activity qualities 
were specific in the poetry of Xalil Rza Uluturk and other poets in this time.  

 
 

Т. Абднлгасанли, 
Е.Багирзаде 

 
Лирико-публицистический стиль  

Резюме 
 

В статье рассматриваются особенности лирико-публицистического 
стиля в современной азербайджанской поэзии. 
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В исследованиях 1991 – 2005 гг отмечается  важная роль таких 
поэтов, как Халил Рза Улутюрк,  Габиль, Джабир Новруз, Фамиль 
Мехти, Сабир Рустамханлы и других которые создают свои произведе-
ния опираясь на публицистику. 

 Лирико-публицистический стиль становится ведущим именно в 
годы Независимости. Но лирико-публицистический стиль не ограничи-
вается только творениями выше названных  поэтов. В своих поэтичес-
ких образцах этому стилю обращались многие другие поэты.  

 В развитии лирико - публицистического стиля этих годов поэзия 
Халила  Рзы  сыграло большую  роль.  

Образцы написанные поэтом в эти годы отличаются своим своеоб-
разием. Активность лирического «Я» присущий  названному стилю , 
общественное мнение, выдвижение гражданской активности на перед-
ний план является характерной чертой в творчестве Халила Рзы. 
 
 
Rəyçi:                Maarifə  Hacıyeva  
                 filologiya üzrə  elmlər  doktoru, professor  



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 250

ÜLKƏR  NƏBİYEVA  
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

Bakı Dövlət Universiteti 
ulker.azadqizi@ mail.ru 

 
OĞUZ ELİ ETNİK YADDAŞIN TARİXİ MƏNBƏYİDİR 

 
Açar sözlər: oğuzlar, Oğuz eli, türk eposu, tarix, qəbilə və tayfa həyatı, 
qəhrəmanlıq, epik düşüncə  
Ключевые слова: огузы, огузский эль, тюркский эпос, история, жизнь 
рода и племени, эпическое мышление  
Keywords: Oghuzes, Oghuzes’ country, the turkish epos, history, a 
patrimonial and tribe life, heroism, epic thinking 

  
Oğuzların dünyagörüşünün, onların cəmiyyətdə yaşayışının, daxili və 

xarici düşmənlərinin, baş verən ziddiyyətlərin əks olunmasının öyrənilməsi 
türk eposu  «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi möhtəşəm bir abidənin tədqiq 
edilməsi ilə sıx bağlıdır. Təbii ki, hər bir dastan əslində cəmiyyət həyatının 
tarixidir və ya dastanlaşmış tarixidir. Oğuz eli termini burada qəhrəmanlıq 
səhnələrinin, sevginin, xəyanətin, dövlət məsələlərinin, keçirildiyi epik 
məkan mənasında dörd boyda (VI, VII, VIII, IX) işlədilmişdir.  

«Kitabi-Dədə Qorqud»dakı hadisələr erkən çağlarda qəbilə və tayfa 
dövründə baş verir. Burada müxtəlif zaman kəsiyində xanların həyatında baş 
verən mühüm tarixi məqamlar etnik yaddaşda müəyyən müddət ərzində 
yaşadıqdan sonra epikləşir, oğuznamələrdə yaşamaq hüququ qazanır. 
Cəmiyyətdəki yaşam tərzini, əxlaq normalarını özündə ehtiva edən bədii 
mətnə çevrilir və etnik yaddaşda istifadə edilir. Beləliklə, bütün bu hadisələr 
tarixin yaddaşında yaşamaqla oğuzların dünəni, keçmişi və tarixi barədə 
məlumatları özündə əks etdirə bilir [3, 27]. 

Mənbələrdə oğuzlar haqqında müəyyən tarixi məlumatlar vardır. Lakin 
əvvəlcə «oğuz» türk etnoniminin mənşəyinə nəzər salaq. Qeyd etməliyik ki, 
«oğuz» sözünün etimologiyası barədə tədqiqatçılar arasında fikir müxtəlifliyi 
vardır. XIX yüzillikdən başlayaraq həmin ifadə ayrı-ayrı izahlarla təqdim 
edilmişdir. Bunlar arasında İ.N.Berezin, P.P.Pellio «oğuz» dedikdə «ağuz», 
yəni– yeni doğmuş heyvanın ilk südündən bişirilən pendirə oxşar məhsul, 
L.Ligeti, Y.Nemet «oxlar», İ.Mankvart «ox adam», A.N.Bemştan, D.Sinor, 
L.Bazen «öküz», O.Pritsak, A.N.Kononov «tayfalar», N.A. Baskakov və b. 
«müdrik» mənalarını qəbul etmişlər. 

Azərbaycanda bu ifadə bir qədər fərqli izah olunmuşdur. Ş.Cəmşidov 
bu anlayışı «təpə», M.Seyidov «bacarıqlı, qadir, işıq, od hakimi», P.Xəlilov 
«qohum tayfalar birliyi» kimi şərh etmişlər. M.İ.Yusifov oğuz etnonimini 
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damğa anlayışı bildirən «oğ» və tayfa mənasını bildirən «uz» 
komponentlərindən ibarət olması qənaətindədir. Fikrimizcə, oğuz güclü, 
qüvvətli, iribədənli, cüssəli ifadələri ilə vəhdət təşkil edir. Çünki bəzi tarixi 
mənbələrdə oğuzların cüssəli, iribədənli olmaları haqqında məlumatlar 
verilir. M.H.Təhmasib göstərmişdir ki, «Azərbaycanda qazıntı zamanı 
tapılmış cəsamətli skeletlərə və ədəb gözləmədən köndələn uzanmış 
adamlara «oğuz ölüsü» deyilmişdir. Bundan başqa Azərbaycanın Oğuz 
rayonunda qədim oğuzlara aid edilən iri oğuz qəbirləri qalmaqdadır [5, 222-
223]. Tarixi mənbələrdə də bu barədə kifayət qədər məlumat vardır. Amma 
bunların hamısını tam tarixi məlumat kimi qəbul etmək olmaz. Onların 
içərisində tarixi həqiqətlərlə yanaşı, əsatiri və əfsanəvi mahiyyət daşıyan 
materiallar da az deyildir. Məsələn, F.Sumər oğuzların tarixinə dair daha 
əhatəli məlumatı nəzərdən keçirir [6, 25-46]. O, bir tərəfdən oğuzlarla bağlı 
ən qədim məlumatları açıqlayır, digər tərəfdən IX-XI əsrlərdə onların həyatı, 
məişəti ilə bağlı tarixi həqiqətlərə aydınlıq gətirir [6, 25-207]. F.Sumər bu 
barədə yazır ki, «Türkcə danışan kütlənin Orta Asiyadakı əsl ana yurdunun 
hara olduğu üzərində keçmişdən bəri bəzi fikirlər irəli sürülmüşdür. Bizim 
fikrimizcə, bu kütlənin vətəni əsasən 145-1500 en dairələri arasındakı 
Abakan, Tuba ərazisinin də daxil olduğu Kəm irmağı, yəni Yenisey boyu və 
ona yaxın yerlər olmalıdır» [6, 9]. Türkün çox uzaq ellərdə və müxtəlif 
tayfalar halında yaşamasını təsdiqləyən F.Sumər həmin tayfalar barədə 
məlumatlar verməklə oğuzların tarixinə aydınlıq gətirməyə cəhd göstərir: 
«…Sır-Dərya oğuzlarının əvvəlcə Qərbi Göytürk birliyinə mənsub 
olduqlarını irəli sürmək daha ağlabatan görünür. Sır-Dərya oğuzları dünya 
tarixində heç bir türk eli ilə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə çox mühüm 
rol oynamışdır… Səlcuq və Osmanlı imperatorluqlarını məhz onların 
qurduğunu söyləmək kifayətdir. Oğuzlar monqol istilasından sonra qövmün 
varlığını, tarixi xatirələrini və mədəniyyətini qorumaq surətilə türk dünyasını 
təmsil edən yeganə qövm olmaq vəsfini də daşımışdır» [6, 9-10]. 

Oğuzlar barədə ilk məlumatlara türk runik yazılarında da təsadüf edilir. 
A.Y.Yakubovski yazır ki, oğuzlar Cənubi Sibirdən Qərbə doğru, Sır-
Dəryanın ortası və aşağı tərəflərinə, Emba və Yaik arasındakı ərazilərə 
çəkildilər [8, 311]. Oğuzların Orta Asiyaya gəlişi ilə bağlı müxtəlif fikirlər 
vardır. Bəzi mənbələrin məlumatına görə, oğuzlar b.e. IV əsrində, hələ 
«Böyük köç» zamanı burada görünməyə başlamışlar. Onlar Hunlar idi və 
Şimali Türkmənistan ərazisinə xeyli əvvəllər, bir sıra məlumatlara görə b.e. 
III əsrinin sonlarında gəlmişdilər [1, 78]. 

Türk tayfaları VI-VII əsrlərdə hələ Türk xaqanlığının qüdrətli 
çağlarında Şimali Xorasanda geniş yayılmışdılar. Onların içərisində Amu-
Dərya sahilində (orta axarda) Toxarıstan karluqları da əksəriyyət təşkil edirdi 
[8, 53-54]. «Başqa bir türk tayfası – xalaçlar VII-X əsrlərdə əsas hissəsi 
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indiki Mərkəzi Qazaxıstanda, Aral dənizi ətrafında yaşayan oğuzlar 
Xorasana və Sistana daxil oldular. 

Mənbələrin verdiyi başqa bir məlumata görə, «VII əsrin sonu VIII əsrin 
əvvəllərində isə türklərin böyük bir qismi Atrek çayı ətrafı və Dehistan 
şəhərində yaşayırdılar. Dehistanın hakimi Sul adlı türk idi» [8, 53]. Bu tarixi 
məlumatlar da türklərin və onların böyük bir qolu olan oğuzların daim 
hərəkətdə olduqlarını təsdiqləyir.Türklərin Qafqaza gəlmələri isə daha 
əvvəlki dövrlərə aiddir. Xəzərin cənub-şərqində türklərin daha qədimdən 
məskunlaşması barədə mənbələrdə müxtəlif məlumatlar günümüzə gəlib 
çatmışdır. Vaxtilə həmin türklər haqqında V.V.Bartold göstərirdi: «…Xəzər 
dənizindən şərqdə yerləşən çölləri türklər hələ VI əsrdə tutmuşdular, o 
vaxtlar türklərin sasani farslarla müharibələri baş verirdi, ərəb 
coğrafiyaçılarının «quzlar» adlandırdığı oğuzlar həmin türklərin törəmələri 
idi» [2, 557]. Ancaq türklərin Qafqaza, o cümlədən bugünkü Azərbaycan 
ərazisinə gəlməsini təsdiqləyən başqa mənbələrdə bu tarix daha əvvəllərə aid 
edilir. Belə ki, türklərin həmin əraziyə gəlişi b.e. I yüzilliyinə aid edilir. 
Məsələn, P.Melanın məlumatına görə, Şimali Qafqazda hələ b.e. birinci 
yüzilliyində «türcac» adlı türk tayfası olmuşdur [7, 103]. Pliney isə onları 
Midiya tayfa silsiləsinə daxil olan türk tayfası hesab edirdi [7, 106]. Sonrakı 
yüzilliklərdə hunların Qafqaza axını gücləndi və b.e. V əsrində onlar Muğanı 
tutaraq orada Ağ-hun (ərəbcə Balasaqun) şəhərini saldılar». Hamıdan çox 
xəzərlər Arran və Azərbaycana hücum edirdilər. Onlardan qorunmaq üçün 
bütün qədim dünya tarixçilərinin qeyd etdiyi, folklor və yazılı ədəbiyyatda 
«Çin, yaxud Zülqərneyn səddi» adlandırılan və sivil dünyanı vəhşi “yəcuc və 
məcuc”lardan ayıran möhkəmləndirilmiş səddlər tikildi.  

 Tarixi mənbələrə görə, təqribən XI yüzillikdən sonra Yaxın Şərqdə 
«oğuz» sözü türkmən ifadəsi ilə əvəz olunmağa başlayıb. Şərqi Anadoluya 
gələn oğuzlarda artıq türkmən adlandırılırdı. XIII Şərqi Anadolunun ən əsas 
bölgələri- Ərzurum, Diyarbəkir, Ərzincan Anadolu səlcuqlarının torpaqlarına 
qatılır. XIX yüzilliyin ikinci yarısından sonra monqolların zəifləməsi 
nəticəsində Şərqi Anadoluda Ağqoyunlu və Qaraqoyunlular hakim oldular. 
“Məhz “Dədə Qorqud” hekayətlərində oğuzların yaşadıqları qonşu rus 
imperatorluğu, gürcülər və abxazlarla savaşlar apardıqları yerlər kimi keçən 
bu Şərqi Anadolu və Azərbaycan bölgəsi Oğuz eli adlanmışdır. Dövrün Qərb 
səyyahlarının «Türkməniyyə» adlandırdıqları ərazinin Oğuz elləri olduğunu 
göstərən E.Rossi eyni zamanda XIII yüzillikdə Markopolun qeydə aldığı 
yerlərin də bu bölgə üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərir» [ 5, 224].  

Ş. Cəmşidov öz araşdırmalalarında göstərir ki, “Qaracuq dağı “ 
Azərbaycanın Qaradağ mahalında, kiçik Qara dağ sıra dağlarının Mil 
səhrasına doğru uzanan yerdə yüksək bir təpədən ibarətdir. 

V.M.Jirmunskiyə görə, türk eposunu dünya eposları ilə müqayisə 
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edəndə aydın nəzərə çarpır ki, «bu epos hadisələrin ümumi durumu və 
məzmunu baxımından dünya eposundan xeyli sonralar meydana gəlsə də, 
etnik yaddaşda yaşayan tarixi faktları və hadisələri qoruyub saxlamaq cəhətdən 
daha qədim görüş və təsəvvürlərlə çarpazlaşır. Ancaq bu hökmü yalnız oğuz 
eposu barədə vermək mümkündür. Çünki oğuz eposu tarixi həqiqətlər, hadisələr 
və faktlar üzərində qurulmuşdur. Ancaq qıpçaq eposuna belə yanaşmaq olmaz. 
Çünki qıpçaq eposunda romantik təsvir öndədir. Tarixilik isə bu eposa sonralar 
daxil olmuşdur…» [4, 127]. V.M.Jirmunskinin bu mülahizəsi oğuz etnik 
yaddaşını dəyərləndirmək üçün çox əhəmiyyətli meyardır.  

Dünya eposundan fərqli olaraq «Kitabi-Dədə Qorqud»un baş qəhrəmanı 
tək bir cəngavər, tənha bir qəhrəman yox, bütün oğuz elidir. Oğuz eli eposda 
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin, milli özünəməxsusluğun, cəngavərlik, vətənsevərlik 
simvoludur. Ozanlar oğuz elinin toyu, büsatı, cəngavərlik həyatını tək bir 
qəhrəmanın adı ilə bağlamır. Hər fərdi qəhrəmanlıq son nəticədə bütün oğuz 
qəhrəmanlarının, yaxud oğuzu təmsil edən qəhrəmanların iştirakı ilə 
tamamlanır. Bu isə oğuzların qəbilə və tayfa birliyi, onların yekdilliyi və qüdrəti 
ilə bilavasitə əlaqədardır. Məsələn, «Qazılıq qoca oğlı Yegnək boyını bəyan 
edər, xanım, hey!» boyuna diqqət yetirək: «İç Oğuz (Taş Oğuz) bəgləri 
söhbətə dərilmişdi. Yemə-içmə idi. 

Qazılıq qoca, deərlərdi bir kişi var idi. Bayındır xanın vəziri idi. 
Şərabın itisi başına çıqdı. Qaba dizin üzərinə çökdi, Bayındır xandan aqın 
dilədi. Bayındır xan dəstur verdi: «Nerəyə dilərsən, var!» - dedi. 

Qazılıq qoca iş görmüş, iş yarar adam idi... Günlərdə bir gün Düzmürd 
qələsınə gəldi...  

Ol qələnin bir Təkuru var idi. Adına Arşun oğlı Dirək təkur deərlərdi. 
Ol kafərin altmış arşun qaməti vardı. Altmış batman gürz salardı. Qatı 
möhkəm yay çəkərdi...». 

Qazılıq qoca onunla döyüşə girir, məğlub olur və 16 il Düzmürd 
qalasında dustaq qalır. Bu məğlubiyyət tək Qazılıq qocanın deyil, bütün oğuz 
elinin idi. İlk öncə Qazılıq qoca Bayındır xanın vəziri idi. Əsir düşdükdən 
sonra oğuz elindən düz on altı il onun arxasınca gələn olmamışdı.  

«Kitabi-Dədə Qorqud»da əsir qəhrəman ya özü xilas olub gəlməli idi, 
ya da oğuz epik ənənəsinə görə qardaşı, yaxud oğlu, eləcə də doğmaları 
tərəfindən arxasınca gəlib onu azad etməli idi. Qazan xan öz oğlunun, 
doğmalarının arxasınca özü getmək istəyir. Ancaq Qaraca Çoban əl çəkmir, 
o da bəyə qoşulub döyüş zamanı itirdiyi qardaşlarının intiqamını almağa 
gedir. Beyrəyin də dustaq olarkən arxasınca gedən olmur. Onu düşmən 
təkurunun qızı xilas edir. Daha bir neçə epizodda da qəhrəmanın düşmən 
əlindən azad olması oğuz eli qəhrəmanlarının adı ilə yox, ya özünün 
fədakarlığı, ya da onun doğmalarının sonrakı dövr qəhrəmanlığı ilə 
əlaqələndirilir. Bu, oğuzların tayfa düşüncəsi ilə bağlıdır. O.Şaiq yazır ki, 
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«türk məğrurluğu türkün qanından, kökündən gəlmə ənənədir (9). Türk o 
qədər məğrurdur ki, döyüşdə əsir düşmüş ən önəmli qəhrəmanının da 
arxasınca getmir, o, ya özü Beyrək kimi fədakarlıq göstərib dustaqlıqdan 
azad olmalı, gəlib yenidən oğuza qovuşmalı, ya da özünün doğmaları, 
babası, qardaşı, oğlu, daha başqa bir yaxını onu gedib xilas etməlidir».  

O.Şaiqin bu mənada oğuz eli barədə mülahizəsi çox dəqiqdir. 
Həqiqətən «Kitabi-Dədə Qorqud»da əsir düşən, dustaq olanın düşmənlərdən 
xilas olması barədə tayfa psixologiyası var, bütün epizodlarda eyni psixoloji 
ənənə özünü göstərir. Lakin O.Şaiqin Beyrəyin dustaqlıqdan cəngavərlik, 
qəhrəmanlıqla xilas olması barədə fikri birmənalı deyil, çünki əldə olan 
əlyazma nüsxələrinin heç birində düşmən tərəfdə dustaqlıqda qalan Beyrək 
qılınc gücünə xilas olmur. Təkurun qızı onu evlənmə şərti ilə dustaqlıqdan 
azad edir. Yeri gəlmişkən türk eposunda, dustaqlıqdan müəyyən şərtlə azad 
edilmənin müxtəlif formaları vardır – pul-girov qoyub dustaqlıqdan azad 
olma, övladlarından birini girov qoymaq (qızını düşmənə ərə vermək) və ən 
nəhayət, düşmən qızına aşıq olma və azad edildikdən sonra onu gəlib öz 
elinə aparmaq şərti ilə azad olma vardır. Beyrək sonuncu qayda əsasında 
xilas olur, ancaq şərtini yerinə yetirmir. Şərtin yerinə yetirilmədiyi bütün 
süjetlərdə qəhrəmanın həyatı faciə ilə yekunlaşır.  

Beyrəyin Vatikan nüsxəsində təkur qızını oğuz elinə gətirməsinə 
təsadüf edilir (epizodik şəkildə olsa da), ancaq onun cəngavərlik yolu ilə 
azad olma faktına eposda rast gəlinmir. O.Şaiqin bu məsələnin şərhində, 
adını göstərmədiyi hansısa başqa bir mənbəyə əsaslandığını guman etmək 
olar. Əldə olan süjetlərin yalnız birində, eposun əvvəllərində Beyrək döyüş 
yolu ilə tacirlərin malını xilas edir. Sonrakı epizodlarda isə Beyrəyin döyüş 
qəhrəmanlığı diqqəti çəkmir. Amma bununla belə, eposda Beyrək oğuz 
elinin «üzü niqablı» cəngavərlərindən biri kimi təqdim edilir. Guman ki, 
oğuz eposunun Beyrəyin qəhrəmanlıqlarından bəhs edən başqa hekayətləri 
də olmuşdur. O.Şaiq Beyrəyin düşmən elindən qəhrəmanlıqla xilas olması 
faktını qeyd etsə də hansı mənbəyə əsaslandığını təəssüf ki, göstərmir. 

Tayfanı yaşatmaq, böyütmək və artırmaq üçün övladı olmayan oğuz 
bəyləri yığışıb məclis düzəldər, Allaha dua edərlər ki, onların övladı olsun.  

Tayfa həyatının cəmiyyət üçün aparıcı bir ənənəsini epik yaddaşda 
əbədiləşdirmək üçün türk xalqları onu mərasimləşdirmişlər. Hələ islamdan 
xeyli əvvəl türk xalqları adqoymanı tayfa həyatı ilə daha sıx bağlamağa, onu 
özünün müxtəlif görüş və etiqadları ilə əlaqələndirməyə cəhd etmişlər. 
«Adqoyma xalqların, tayfaların ən qədim görüş və etiqadları ilə elə möhkəm 
bağlanmışdı ki, həmin görüşlərin dərin izləri müxtəlif tayfa etiqadlarında 
özünü açıq şəkildə göstərməkdədir». Adqoymanın mərasimləşmə prosesi 
cəmiyyət həyatında baş verən yaradıcı təxəyyülün inkişaf sürəti, bir də 
etiqad çevrəsi ilə bağlı olmuşdur. Dəyişən etiqadlar cəmiyyətə yeni adlar 
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silsiləsi, yeni görüş və baxışlar gətirdiyi kimi, xalqların qədim çağlardan 
yaranıb formalaşan etiqadları, məsələn, simvolik, fetişist, totemist, animist 
və s. kimi baxışları da ad sistemini yeniləşdirmiş, həmin baxışlara söykənən 
adlar silsiləsini cəmiyyətə təqdim etmişdir. Bu ənənə türklər, slavyanlar, eləcə 
də əksər Şərq xalqları içərisində geniş yayılmışdır. Bu görüşlər bütövlükdə 
dünya xalqları üçün ənənəvi olmuş, dünya xalqlarının epik şifahi yaradıcılığında 
mühüm yer tutmuşdur. Bu yaradıcılıq prosesi şübhəsiz ki, totemist təsəvvürlərin 
cəmiyyət həyatında daha fəal mövqe tutduğu dövrlərdən başlayaraq təkamül və 
formalaşma həyatı yaşamışdır.  

 «Kitabi-Dədə Qorqud» oğuzların tarixi coğrafiyası və etnik dünya-
görüşünün formalaşması baxımından mühüm bir funksiya həyata keçirmişdir. 
Bu abidə oğuz qövmünün tarixi təkamülünün başlıca istiqamətlərini, sivil 
dəyərlərini yaratmış etnoslardan biri kimi etik, estetik baxışlarını, ən əsası bütün 
bəşəri mənəvi-əxlaqi dəyərlərini açıqlayıb dünyaya çatdırdı. 
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Набиева Улькер  
Огузский эль -исторический источник этнической памяти 

Резюме 
 

 Тюркский эпос является ценным источником, дошедшим до наших 
дней и отражающим события, происходившие среди огузов в период 
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родоплеменного строя, их героизм и храбрость, вошедшие в повсед-
невный обиход морально-этические нормы, а также сведения об огузском 
эле. До сих пор немало написано об огузском эле. Ввиду существования 
различных мнений среди исследователей по поводу этимологии слова 
«огуз», сегодня это понятие не может быть принято в едином значении. 
Мы, в свою очередь, считаем, что оно более тесным образом связано с 
такими значениями, как коренастый, сильный, крупный телом. Что 
касается исторической географии расселения огузского эля, то ее нельзя 
ограничивать каким-либо одним регионом, например, территорией 
Азербайджана, Центральной Азии или Восточной Анатолии. Мы считаем, 
что историческая география огузского эля сформировалась на терри-
ториях, занимаемых тюрками в течение трех периодов сложения эпоса 
«Китаби-Деде Горгуд». 

 
Ulker Nabiyeva 

 
Oghuzes’ country is a historical source of etnic memory 

Summary 
 
“Kitabi-Dede Gorgud” is the valuable source, which reached up to now 

and reflecting Oghuzes’ events, occurring in during the patrimonial-tribe 
system period, their heroism and the bravery, daily use morally-ethical 
standard, and also data about Oghuzes’ country. Because of various 
opinions existence among researchers about word etymology “Oghuz”, 
today this concept cannot be accepted in uniform value. We are consider, 
that it more is narrowly connected with such values, as thickset, strong, large 
a body. As to historical geography of Oghuzes’ country it cannot be limited 
to any one region, for example, territory of Azerbaijan, the Central Asia or 
East Anatoly. We consider that the historical geography of the Oghuzes’ 
country was generated in the territories occupied with Turks during three 
periods of addition of the epos "Kitabi-Dede Gorgud". 
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ŞAİR MƏMMƏDHÜSEYNİN NƏSİL ŞƏCƏRƏSİ 

 
Açar sözlər: şair, Məmmədhüseyn, Göyçə, kameral təsvir, şəcərə, İran, 
Daşkənd. 
Key words: Poet, Mammadhuseyn, cameral description, family tree, 
Tashkent, Goyce, Iran.  
Ключевые слова: поэт, Мамедгусейн, Гекча, камеральное описание, 
генеалогия (родословная),   Иран, Ташкент. 
 

Folklorşünasların, tədqiqatçıların əksəriyyəti XIX əsr Göyçə aşıq 
məktəbinin görkəmli namayındəsi Şair Məmmədhüseynin 1800-cü və ya 
1801-ci ildə həmin mahalın Daşkənd kəndində doğulduğunu və elə orada da 
1880-ci və ya 1884-cü ildə vəfat etdiyini yazırlar. Məsələn, prof. Q.Namazov  
onun 1800-1884-cü illərdə yaşadığını göstərir  [1, s.282].  

Professor S.Paşayev doğum tarixində həmkarı Q.Namazovla həmfikir 
olsa da, Məmmədhüseynin vəfat tarixi haqqında başqa fikirdədir: “Şair 
Məmmədhüseyn 1800-cü ildə Göyçənin Daşkənd kəndində anadan olmuş və 
1880-ci ildə orada vəfat etmişdir. 

Məmmədhüseyn təxminən altmış illik yaradıcılığı dövründə sazdan, 
sözdən ayrılmamış, Azərbaycan aşıq yaradıcılığını zənginləşdirən qiymətli 
gəraylılar, qoşmalar, divanilər yaratmışdır. Zil səsələ oxunan 
“Məmmədhüseyni” saz havası onun adı ilə bağlıdır” [2, s.31].   

Professor A.Nəbiyev isə Şair Məmmədhüseynin ölüm tarixi kimi 1841-
ci ili göstərir: “Şair Məmmədhüseyn (1800-1841) təpədən dırnağa qədər el 
sənətkarıydı. Yazı-pozu bilmirdi, mədrəsə təhsili görməmişdi, bədahətən söz 
qoşub-düzürdü. Qədd-qamətli,  Bir az qürurlu, bir az da təkəbbürlü və 
utancaq idi. Gözəl saz çalması vardı, amma Göyçədə onun sazla oxuduğunu 
görən olmamışdı. Aşıq şeirinin müxtəlif şəkillərində söz qoşar, el içində 
gəraylı, qoşma, təcnis ustası kimi tanınardı. Gəraylıları emosional, insanı 
düşündürən idi. 

Şair Məmmədhüseynin divaniləri, təcnisləri, qoşmaları onun xalq şeiri 
üslubunda bədahətən söz qoşan el şairi olduğunu göstərir” [3, s.194-195]. 

Göründüyü kimi, A.Nəbiyev digər professor həmkarlarından fərqli 
olaraq, Şair Məmmədhüseynin cəmi 41 il yaşadığını fikrini irəli sürür. 

 Şair Məmmədhüseynin yaradıcılığından söz açan əksər tədqiqatçılar 
onun “Yatıb, oyanmaz, oyanmaz” gəraylısını misal gətirirlər. Gəraylı 
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doğrudan da gözəldir. Qeyd edə bilərik ki, aşıq yaradıcılığında hər bir aşığı 
yaddaşlarda yaşadan müəyyən bir şeir olur və bu şeir də sanki Məm-
mədhüseyn üçün  şəxsiyyət vəsiqəsi rolunu oynayır: 

 
Yönü bəri baxan dağlar, 
Yarıb, oyanmaz, oyanmaz. 
Üstündəki ağır ellər, 
Yatıb oyanmaz, oyanmaz. 
 
İyidin dönməsin əhdi, 
Yana çevrilməsin təxti. 
Məmmədhüseynin qara bəxtı 
Yatıb, oyanmaz, oyanmaz. 

 
Göyçəli Şair Məmmədhüseynin həyatı haqqında əvvəlki tədqiqatçılarla 

müqayisədə  daha doğru  bilgilərə onun  tədqiqatçısı və həmkəndlisi  
A.Yaquboğlunun “Daşkənd aşıqları və şairləri” kitabında rast gəldik. 
Tədqiqatçı onun “Daşkəndli Şair Məmmədhüseyn” başlığı ilə verilmiş 
tərcümeyi-halında yazır: “Novruzov Məmmədhüseyn Həsən oğlu 1800-cü 
ildə Göyçə mahalının Daşkənd kəndində anadan olmuşdur. O, heç bir təhsil 
almamışdır. Şairin böyük qardaşı Əli Ərdəbildə və İsfahanda 8 il ruhani 
təhsili almışdır. Məmmədhüseynin atası dülgər olsa da, bütün varlığı ilə aşıq 
sənətinə bağlanmışdır. Elə Məmmədhüseynin də şair olmasında atasının az 
təsiri olmamışdır. 

Məmmədhüseyn bədahətən şeir deməyə qadir bir şair imiş. Daşkənddə 
yaşayan "Şairlilər" nəsli şairin adı ilə bağlıdır və onun nəsil şəcərəsinin 
üzvləridir. Şair Məmmədhüseynin Kərbəlayi Məhəmməd, Kərbəlayi Əsəd, 
Əbülfət, Əli və Xəlil adlı beş oğlu olmuşdur. Böyük sənətkar müqəddəs 
Kərbəlanı oğlu Məhəmmədlə birgə ziyarət etmişdir. Deyilənə görə ucaboylu, 
qədd-qamətli, iri gövdəli adam olub. Qalın çatma qaşları ona xüsusi yaraşıq 
verərmiş. Əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olub. 

Şair Məmmədhüseyn 1880-ci ildə qabaqcadan özünə agah olmuş olan 
ilan çalması nəticəsində doğma Daşkənd kəndində vəfat etmiş və orada dəfn 
olunmuşdur. 

Şair Məmmədhüseynin çoxlu dini şeirləri, mərsiyələri Şirvanda və 
Muğanda mərsyəxanlar tərəfindən oxunur. “Xəbər al, deyim” qoşması demək 
olar ki, Azərbaycanın hər yerində hamının dillər əzbəridir” [4, s.9]. 

Yuxarıdakı mətndə Məmmədhüseynə aid edilən “Novruzov” soyadının 
yanlışlığını nəzərə almasaq, şairin atasının, qardaşlarının və oğlanlarının adla-
rıının çəkilməsi onun kameral siyahılarda axtarılması üçün lazım olan 
məlumatlar baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Əlimizdə olan bu bilgilərə 
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əsaslanıb onu Göyçə mahalının 1831-ci ilə aid kameral siyahısında axtardıq. 
Digər böyük aşıqlarımızda olduğu kimi, burada da gözlənilməz nəticələr 
alındı. Şair Məmmədhüseynin ailəsini Daşkənd kəndində deyil, adı həm də 
Abul kəndi olan Qızılcıq kəndində aşkar etdik: 

“Göyçə mahalının kameral təsviri. 1831-ci il. 
№6. QIZILCIQ VƏ YA ABUL KƏNDİ. 
Qarapapaq tayfası 
Göyçə gölünün cənub sahilində Dərəçiçək mahalından sonra gələn 

altıncı kənd. Geniş əraziləri və biçənəkləri var. Göyçə gölünün suyundan 
istifadə edirlər. 

Buğda, arpa, darı, kətan və başqa bitkilər əkirlər. 
1.Kəndxuda Hüseyn Abul oğlu 40 y(onun arvadı); iki oğlu var: Həsən 

10 y; Səfər 5 y; qardaşı Musa 25 y. 
... 
19.Həsən Əli oğlu 50 y (onun arvadı); dörd oğlu var: Əli 20 y; 

Məmmədhüseyn 15 y; Novruz 10 y; Qurban 7 y. 
Əhalisi türklərin qarapapaq tayfasına mənsub olan Qızılcıq kəndində 

19 ailə, 68 kişi, 40 qadın, cəmi 108 adam yaşayır” [5, s.47-49]. 
Göründüyü kimi, Novruz Məmmədhüseynin özündən kiçik iki 

qardaşından biridir. Həm də şairin yaşadığı dövrdə rus müstəmləkəçiləri 
müsəlmanlara “-ov, -yev” soyad sonluqlarını hələ sırımamışdılar və sonradan 
görəcəyimiz kimi, Şair Məmmədhüseyn “Məmmədhüseyn Həsən oğlu” 
kimi yazılırdı. 

Qeid edək ki, kəndin ikinci, Abul adı kəndxuda Hüseynin atası Abulun 
adı ilə bağlıdır. 

A.Yaquboğunun yazdığı kimi Məmmədhüseynin atasının adı Həsəndir, 
özündən 5 yaş böyük qardaşı Əli və qardaşı Novruz da buradadır. 
Məmmədhüseynin isə indiyə qədər deyildiyi kimi 1800-cü və ya 1801-ci 
ildə deyil, həmin sənədə görə 1816-cı ildə doğulduğu aydın olur. 

Bütün müəlliflər Şair Məmmədhüseyni daşkəndli kimi tanıtdıqlarına 
görə, düşünmək olardı ki, bu ailə sonradan Daşkəndə köçmüşdür. Amma 
Daşkəndin 1842-ci ilə aid kameral siyahısında da bu ailəni müəyyən etmək 
mümkün olmadı. Qızılcıq kəndinin özünə gəlincə, 1842-ci ilin kameral 
siyahısında Hacı Muxan (1831-ci ilin kameral siyahısında boş kəndlərin 
siyahısında “Hacı Mumuxan” kimi qeydə alınıb) adlı yeni məskunlaş-
dırıldığı yazılan bir kənd var və orada yaşayanların Qızlcıq (Abul) 
kəndindən gəldiyi qeyd olunur: 

“№9. HACI MUXAN KƏNDİ 
Qarapapaqların bosçalı tayfası. Sakinlər buraya Qızılcıq və ya Abul 

kəndindən gəliblər. İslam dininin şiə məzhəbinə mənsub olmaqla köçəri 
həyat sürürlər” [5, s.251]. 
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1842-ci ilin kameral siyahısında 1831-ci ildə Qızılcıq kəndində 
yaşayanlardan 6 ailəni Hacı Muxan, 4 ailəni Qanlı Allahverdi, 1 ailəni isə 
Sultanəli Qışlağı  kəndlərində aşkar  etdik. Qanlı Allahverdi kəndinin 1842-
ci ilə aid siyahısında belə bir ailə var: 

“İrəvan qəzası, Göyçə nahiyəsinin Kameral təsviri. 1842-ci il. 
№35.QANLI ALLAHVERDİ KƏNDİ. 
5.Məmmədhüseyn Həsən oğlu 35 y; qardaşı Əli 40 y; atası Həsən 

Mehriban oğlu 80 y. 
5 xalvar əkin yeri, 1 xalvar buğda, 1 xalvar arpa əkini, 1 atı, 7 baş 

iribuynuzlu, 20 baş xırdabuynuzlu heyvanı var” [5,s.164]. 
Bu ailəni Şair Məmmədhüseynin ailəsi saymaq olarmı? 
Əvvəlcə əleyhinə olan faktlara baxaq.  
Əvvəla burada qeyd olunan hər üç şəxsin yaşı onların 1831-ci ildəki 

yaşı ilə uyğun gəlmir. Aradan keçən 11 ildən sonra Məmmədhüseyn 26, Əli 
31, Həsən isə 61  yaşında olmalı idi. Bu sənəddə isə onların hamısının yaşı 
artıq göstərilib. 

İkincisi, Həsənin atasının adı əvvəlki sənəddə Əli yazıldığı halda, 
burada bir qədər qəribə səslənən Mehriban yazılıb. 

Üçüncüsü, Məmmədhüseynin 1831-ci ildə qeyd edilən qardaşları 
Novruz və Qurbanın adları da yoxdur.  

Bu ailənin Məmmədhüseynin ailəsi ola biləcəyinin lehinə olan faktlar:  
Birincisi, müxtəlif faktlar var ki, 1842-ci ilin rəqəmləri bir çox 

ailələrdə də 1831-ci ilin rəqəmləri ilə uyğun gəlmir və ona görə də yaş 
uyğunsuzluğunu, Həsənin atasının adının səhv yazılmasını, Məmmədhü-
seynin qardaşlarının adının yazılmamasını katib xətası da saya bilərik. Am-
ma Novruzla Qurbanın adlarının yazılmamasını ailənin vergidən yayınmaq 
cəhdi kimi də yozmaq olar. Əgər siyahıya düzgün alınsaydılar, Novruz 21, 
Qurban isə 18 yaşında olacaqdı. O vaxtkı Rusiya qanunlarına görə, qadınlar 
və 15 yaşından kiçik oğlan uşaqları vergidən azad idilər. Oğlan uşağı 15 
yaşına çatdıqda isə onların hər birinə görə 1,2 rubl (indiki kursla 120 manat) 
“başpulu” verilməli idi. Düşünmək olar ki, Həsən vergidən yayınaraq Novruzla 
Qurbanı siyahıya saldırmayıb. Hər bir kəndin siyahısının sonunda qeydiyyatçı 
katıb A.Korallov sakinlər haqqında məlumat verənlərdən imzalı iltizam alıb ki, 
onlar heç kimi siyahıdan gizlətməyiblər.Görünür, vergidən yayınmaq üçün 
siyahıya almadan yayınmaq halları ciddi vəziyyət alıbmış.  

İkincisi, siyahıların müqayisəsi göstərir ki, Qanlı Allahverdi kəndinə 
Qızılcıq kəndindən gələn başqa ailələr də var. 1831-ci ilin siyahısında Qızılcıq 
kəndində 2-ci sırada olan Məhəmməd Məmmədhüseyn oğlunun oğlanları 
Əmiraslan və Əli 1842-ci ilə Qanlı Allahverdi kəndində 20-ci sırada qeydə 
alınıb. Qızılcıq kəndində 4-cü sırada olan Rüstəm Məhəmməd oğlunun ailəsi 
Qanlı kəndində 8-ci sırada, Qızılcıq kəndində 5-ci sırada olan Əli Naim 
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oğlunun ailəsi Qanlı kəndində 4-cü sırada qeyd edilmişdir (bütün ailələrdə 
ailə üzvlərinin yaşlarında səhvlər vardır).[5, s.48; s.164-166]. Bu onu 
göstərir ki, Qızlcıqdan Qanlı Allahverdi kəndinə doğrudan da köç olub. Bu 
baxımdan,  Məmmədhüseynin ailəsinin də qızılcıqlı  həmkəndliləri ilə Qanlı 
kəndinə gəlməsi inandırıcıdır.  

Üçüncüsü, yaşları səhv göstərilsə də, 1842-ci ilin kameral siyahısında 
da 1831-ci ildə olduğu kimi Əli ilə Məmmədhüseynin arasında 5 yaş fərqi 
var. 

Maraqlıdır ki, ailənin başçısı atası və özündən böyük qardaşı Əli deyil, 
Məmmədhüseyndir. 

Sənəddə göstərilən və xüsusi maraq doğuran mal varlığı bu ailənin 
ortabab bir ailə olduğunu göstərir. Orada işlədilən sahə vahidi olan 
“xalvara” gəlincə, xatırladaq ki, 1 xalvar 1,6 hektar əraziyə bərabərdir. 
Beləliklə, bu ailənin 8 hektar əkin yerinin olduğu məlum olur. 

Qanlı Allahverdi kəndi 1842-ci ildən əvvəl niyə boşalmışdı?  
1831-ci ildə Qanlı Allahverdi kəndində yaşayan 16 ailə etnik baxımdan 

milli tayfasına mənsub idi [5, s.63-65]. 1831-ci ildə Göyçə mahalında ya-
şayan 227 milli ailəsinin əksəriyyəti 1834-1835-ci illərdə Vedibasar maha-
lına köçmüşdü, Göyçədə qalan 16 milli ailəsinin hamısı isə yeni yaranan 
Qızılvənk kəndinə köçmüşdü. (1842-ci ildə Qızılvənk kəndində həmin 16 
milli ailəsindən başqa  ətraf kəndlərdən buraya köçən 8 qarapapaq ailəsi 
də vardı [5, s.237-240]. 

Qarapapaqların Göyçə gölünün cənubunda yerləşən Qızılcıq kəndindən 
gölün şimal-şərqində yerləşən Qanlı Allahverdi kəndinə köçməsi aşağıdakı 
səbəblərlə bağlı ola bilərdi. 1830-cu ildə Türkiyədən köçürülən 1485 erməni 
ailəsi artıq gölün cənub hissəsini tamamilə tutmuşdular, ona görə də 
qızılcıqlılar ermənilərlə  qonşuluqda yaşamaq istəməyib millilərdən boşalan 
Qanlı Allahverdiyə köçmüşdülər. İkincisi Göyçə gölünün cənub tərəfində iq-
lim çox sərt idi və sakinlər daha mülayim iqlimli kəndə üstünlük vermişdilər. 
Üçüncüsü isə, Qızılcıq kəndi ilə müqayisədə Qanlı kəndinin ərazisi, 
torpaqları daha böyük və yaşayış üçün daha əlverişli idi. 

 “Haqq-hahaqq seçilər Haqq divanında” kitabında Məmmədhüseynin 
ailəsinin sonradan Daşkənd kəndinə köçə biləcəyi ehtimalı irəli sürsək də [6, 
s.257-264], Qanlı Allahverdi kəndində qeydə alınan və haqqında söhbət 
gedən ailənin Şair Məmmədhüseynin ailəsi ola biləcəyi ehtimalını gözdən 
keçirməmişdik. 

Haqqında söhbət gedən kitabın nəşrindən sonra Məmmədhüseynin 
ailəsini Göyçə mahalının 1859-cu ilə aid kameral siyahısında  aşkar etdik və 
irəli sürülən ehtimallar özünü doğrultdu-Şair Məmmədhüseyn öz ailəsi ilə 
birlikdə Daşkənddə qeydə alınıb: 
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 “İrəvan quberniyası, Novobəyazid qəzası. 1859-cu il. 
№130.Daşkənd kəndi 
Xəzinə torpaqlarında yaşayan dövlət kəndliləri. 
44.Məmmədhüseyn Həsən oğlu 40 y; oğlanları: Məhəmməd 10 y; 

Əsəd 8 y; Əli 1 y. 
Ailədə 3 qadın var”  [7]. 
Ailəsində 3 qadının olması və oğlanlarının hələ evlilik yaşına çatma-

ması düşünməyə əsas verir ki, bu qadınlardan biri Məmmədhüseynin həyat 
yoldaşı, qalan ikisi isə qızlarıdır. Amma nə onun həyat yoldaşının, nə də 
qızlarının adları haqqında bilgimiz yoxdur. 

Sənədin şərhinə ondan başlayaq ki, A.Yaquboğunun “Daşkənd aşıqları 
və şairləri” kitabında Məmmədhüseynin göstərilən oğlanlarının adları 
sənəddəki adlara uyğundur. Buradan məlum olur ki, onun böyük oğlu 
Məhəmməd 1849-cu, Əsəd 1851-ci, Əli 1858-ci ildə doğulublar. Məm-
mədhüseynin özü isə siyahıya görə 1819-cu ildə doğulub, halbuki 1831-ci 
ilin siyahısına görə onun 1816-cı ildə doğulduğunu müəyyən etmişdik. Bu 
doğum tarixlərinin hansı daha düzgündür? İki səbəbə görə onun 1816-cı ildə 
doğulduğunu qəbul etməliyik: əvvəla, təcrübəmizə görə, 1831-ci ilə aid 
kameral sənədlərindəki rəqəmlər daha dəqiqdir, ikincisi isə, əgər şəxsin doğum 
tarixində ziddiyyət varsa, onun balaca vaxtı qeydə alınmış yaşında qeydiyyatçı 
katibin, yaxud məlumatı verən şəxsin səhv etmək ehtimalı daha azdır. Başqa 
sözlə, Məmmədhüseynin 15 yaşında qeyd edildiyi tarix daha etibarlıdır və ona 
görə də onun 1816-cı ildə doğulduğunu düşünürük. Üçüncü, ən məntiqli dəlil 
isə odur ki, əgər 1831-ci ildə Məmmədhüseynin 12 yaşı vardısa, atası Həsən 
onu vergi mükəlləfiyyətli 15 yaşında yazdırmazdı. 

Kəndin siyahısında Məmmədhüseynin 1781-ci ildə doğulmuş atası Həsə-
nin, qardaşları-1811-ci ildə doğulmuş Əlinin, 1821-ci ildə doğulmuş Novruzun 
və 1824-cü ildə doğulmuş Qurbanın adlarına rast gəlmirik. Bu, iki səbəblə bağlı 
ola bilər: ya onlar Məmmədhüseyndən fərqli olaraq Daşkəndə gəlməyiblər, ya 
da Daşkəndə gəliblər, amma hamısı vəfat edib. Əgər onlar da Daşkəndə 
köçsəydilər və hamısı sağ olsaydı, ataları Həsənin 78, Əlinin 48, Novruzun 38, 
Qurbanın isə 35 yaşı olacaqdı. Həsənin qocalıq səbəbindən ölə biləcəyini 
ehtimal edə bilərik, amma Məmmədhüseynin qardaşlarının üçünün də ölməsi 
ehtimalı azdır. Əgər onların hamısı vəfat etsəydi belə, Əlinin, Novruzun və 
Qurbanın uşaqlarını kəndin siyahısında görməli idik. Ona görə də 
düşünməliyik ki, Məmmədhüseynnin qardaşları onunla Daşkəndə gəlməyib 
Qanlı Allahverdi kəndində qalıblar, ya da başqa yerə gediblər. 

Məmmədhüseynin Əli adında 1 yaşında oğlunun olmasından belə 
nəticə çıxartmalıyaıq ki, onun böyük qardaşı Əli artıq həyatda yoxdur və 
qardaşının xatirəsini yaşatmaq üçün onun adını oğluna verib. Yəni Əli ən azı 
1 bundan əvvəl, 47 yaşına çatmadan, 1858-ci ildən qabaq ölüb. 
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“İrəvan quberniyası, Novobəyazid qəzası. 
Daşkənd kəndi.1873-cü il. 
46.44.Məmmədhüseyn Həsən oğlu 54 yaşında;  
oğlanları: Məhəmməd 24 y; onun oğlu Əşrəf 1 y; 
Əsəd 22 y; Əbülfət 17 y; Əli 15 y; Xəlil 11 y. 
(Ailədə 5 qadın var)” [8]. 
Əvvəlki kameral siyahıda olduğu kimi burada da Məmmədhüseynin 

atasının və qardaşlarının adlarına rast gəlinmir. Özləri vəvat etmiş olsalar 
belə, onların övladları qeydə alınmalı idi. Bu, yuxarıdakı mülahizəmizi 
təsdiq edir ki, qardaşları Daşkəndə gəlməyiblər. Amma hansı kəndə 
getdiklərini də bilmirik.  

Bu sənəddə Məmmədhüseynin digər iki oğlunun, Əbülfətlə Xəlilin 
adları da qeyd olunub. Böyük oğlu Məhəmmədin isə Əşrəf adında 1 yaşında 
oğlu da var. O, 1872-ci ildə doğulub. 

1873-cü ilin kameral siyahısına görə də  Məmmədhüseynin 1819-cu 
ildə doğulduğu görünür. Lakin yuxarıdakı mülahizələrimizə görə, onun 
1816-cı ildə doğulduğu ehtimalını qüvvədə saxlayırıq. 

Qanlı Allahverdi kəndinin 1852-ci ilə aid kameral siyahısı ilə tanışlıq 
yuxarıdakı mülahizələrimizi təsdiq etdi. Məlum oldu ki, Məmmədhüseynin 
böyük qardaşı Əli doğrudan da Qanlı Allahverdi kəndində qalıb və orada da 
vəfat edib:  

“Novobəyazid qəzasının kameral təsviri.1852-ci il. 
№34.QANLI ALLAHVERDİ KƏNDLİ. 
Xəzinə torpaqlarında yaşayan dövlət kəndliləri. 
Müsəlman tatarlar. 
... 
5.5.Məmmədhüseyn Həsən oğlu 36 y; qardaşı Əli 41 y; oğlu Vəli 17 

y (əvvəlki siyahıyaalmada yaddan çıxıb). 
Ailədə 3 qadın var. 
Qeyd: Məmmədhüseyn 1856-cı ildə həmin qəzanın Daşkənd kəndinə 

köçüb. 
Əli və oğlu Vəli yeni siyahıyaalmadan qabaq ölüblər. 
Kənddə 24 ailə, 86 kişi, 59 qadın, cəmi 145 tatar yaşayır. 
Kənddə məscid, zavod və fabrik yoxdur. 
Yoxlamanı quberniya katibi R.Ryazantsev həyata keçirdi” [9].. 
Beləliklə, bu sənəddən Məmmədhüseynin Daşkəndə köçmə tarixini 

öyrənirik. Bu siyahıya düşməsə də, onun iki oğlu-1849-cu ildə doğulan 
Məhəmməd və 1851-ci ildə doğulan Əsəd Qanlı Allahverdi, sonrakı 3 üğlu, 
o cümlədən 1858-ci ildə doğulan Əli Daşkənddə doğulmuşlar. 
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Böyük qardaşı Əlinin və onun oğlu Vəlinin ölüm tarixləri göstərilməsə 
də, düşünə bilərik ki, onlar öldükdən sonra Məmmədhüseyn Qanlı 
Allahverdi kəndində qalmaq istəməmiş və ailəsi ilə Daşkəndə köçmüşdür. 

Göyçə mahalının əlimizdə olan bir çox kəndlərinin 1852-ci ilə aid 
kameral siyahıları ilə tanışlıq burada xeyli insan tələfatının olduğunu da üzə 
çıxartd. Bu faktdan belə nəticə çıxara bilərik ki, 1850-ci illərində Göyçədə 
xeyli insanın ölümünə səbəb olan epidamiya olmuşdur.   

Qanlı Allahverdi kəndində məscidin olmaması isə Məmmədhüseynin 
böyük qardaşı Əlinin axund olduğuna şübhə yaradır. Həm də dini təhsil alan, 
molla və ya axund olan şəxslərin adının qabağında “molla” və “axund” 
sözü mütləq yazılırdı. Üç kameral siyahıda-1831-ci, 1842-ci və 1852-ci 
illərin kameral siyahılarında adını gördüyümüz Əlinin molla və ya axund 
olmağı yazılmayıb. Beləliklə, Əlinin Ərdəbildə və İsfahanda 8 və ya 11 il 
dini təhsil alması haqqındakı mülahizələr öz təsdiqini tapmır.  

Məmmədhüseynin digər iki qardaşının-Novruzla Qurbanın harada 
yaşadıqlarını və nə vaxt öldüklərini hələlik bilmirik. 

 Daşkəndin 1886-cı ilə aid Əyal dəftəri – kameral siyahısı əlimizdə 
olmadığından, “Məmmədhüseyn  nə vaxt ölüb?” sualına da hələlik cavab 
verə bilmirik. Əgər həmin sənəddə onun adı aşkar edilsəydi, indiyə kimi fərz 
edildiyi kimi 1880-ci və ya 1884-cü illərdə ölmədiyi məlum olacaqdı və 
əksinə. Aydın olan odur ki, professor A.Nəbiyevin Məmmədhüseynin 1841-
ci ildə öldüyünü  yazması həqiqətə uyğun deyil, çünki 1852-ci, 1859-cu və 
1873-cü illərin siyahısında onun adını görürük. 

Beləliklə  başqa qarapapqlar kimi, Məmmədhüseynin ailəsi də 1814-
cü ildə İranından Göyçəyə köçüb Qızılcıq kəndində məskunlaşmış, 
Məmmədhüseyn 1816-cı ildə həmin kənddə doğulmuş, 1834-1835-ci illərdə 
atası və qardaşları ilə Göyçə mahalının Qanlı Allahverdi kəndinə, 1856-cı 
ildə isə Daşkəndə  köçmüş və ömrünün qalan hissəsini burada yaşamışdır. 

Görkəmli şairin özü  və yaxın qohumlarının haqqında yeni arxiv sənəd-
lərinin axtarışı davam edir. 

Bu məqalədə Şair Məmmədhüseynin yaradıcılığını araşdırmağı qarş-
ımıza qoymasaq da,  əksər tədqiqatçıların müəllifliyini ona aid etdikləri 
“Xəbər al, deyim” adlı dini məzmunlu şeirlə bağlı ziddiyyətli fikirlərin 
mövcudluğu diqqətimizi cəlb etdi.  

Bu mülahizələrdən birinin müəllifi prof. Seyfəddin Qəniyevdir. “El 
şairi Qobustanlı Qara” [10, s.55] kitabında həmin şeirin müəllifliyini çoxla-
rının, o cümlədən bu sətirlərin müəllifinin də indiyə qədər tanımadığı Qo-
bustanlı Qaraya aid edən müəllif şeir haqqındakı xüsusi qeyddə yazır: 
“Sazlı-sözlü Göyçə” kitabında (top.tərt.edən və ön sözün müəllifi İ.Ələsgər, 
B., 1999) bu şeir müəyyən dəyişikliklərlə Şair Məmmədhüseynin adına 
verilib”.  
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Professorun bu fikrini həqiqətə uyğun hesab etməyib üstündən sükutla 
keçə bilərdik, amma məsələnin ciddi tərəfi odur  ki, S.Qəniyevin haqqında 
söhbət gedən kitabı AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə 
(2005-ci il, protokol №6) çap olunub, kitabın elmi redaktoru isə İnstitutun o 
vaxtkı direktoru professor Hüseyn İsmayılovdur. 

2008-ci ildə həmin institutun elmi işçisi Arzu Fikrətqızı yenə də prof. 
H.İsmayılovun elmi rəhbərliyi ilə “Şair Məmmədhüseyn: həyatı, mühiti və 
yaradıcılığı” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib və haqqında söhbət 
gedən şeirin Şair Məmmədhüseynə aid olduğunu göstərib. 

Prof. H.ismayılov professor həmkarı S.Qəniyevin dövriyyəyə 
buraxdığı, özünün də iştirakçısı olduğu yanlışlığı sonradan düzəltməyə 
təşəbbüs göstərir: “Onun (Şair Məmmədhüseynin-N.Ə.) çoxlu dini şeirləri, 
mərsiyyələri Şirvanda və Muğanda mərsiyəxanlar tərəfindən oxunur” [12, 
s.183]. Amma bu cümlənin yol verilmiş yanlışlığı aradan qaldırdığını 
düşünmək mümkün deyil. 

Prof. S.Qəniyevin həqiqətə uyğun olmayan mülahizəsini sonradan 
Dərdli Cavad adlı bir nəfər primitiv şəkildə təkrar etmişdir. O, yazır: “Qara 
Hacı Yusif oğlunun çox şeirləri olub, əksəriyyəti yadda qalmayıb (kursiv 
mənimdir-N.Ə.). 1897-ci ildə Qaranın 45 yaşı olanda o, 12 imama 12 bənd 
söz deyib (“Xəbər al, deyim” şeiri nəzərdə tutulur-N.Ə.). Atam Bəyalı bəy 
savadsız olsa da, çox yaxşı hafizəsi olub. Qaranın şeirlərindən çoxunu əzbər 
bilirdi. ...1958-ci ildə yazın gözəl çağıydı, atam balınca dirsəklənib Qaranın 
12 imama dediyi şeiri oxuyurdu. Mən axıra qədər qulaq asdım. Atam oxuyub 
qurtarandan sonra, yalvardım ki, qoy bu şeiri də dəftərə yazım. Atam dedi:-
Neynirsən, sənə lazım dedil! Mən əl çəkmədim.Gözlərim yaşla dolmuşdu. 
Atam gözlərimdə yaşı görüb yumşaldı:-Dur dəftər gətir. Mən  sevincək 
yerimdən qalxıb dəftər gətirdim. Atam dedi, mən yazdım” [13, s.108]. 

Müəllifin bir neçə cümləlik yazısı səhvlər və ziddiyyətlərlə doludur. 
Sonrakı cümlələrdən aydın olur ki, “atam Bəyalı bəy savadsız olsa da, çox 
yaxşı hafizəsi olub” cümləsində zaman ifadəsində kobud səhvə yol verilib. 
“Olub” o deməkdir ki, D.Cavad özü atasını görməyib, xatırlamır və onun 
haqqında başqalarının söhbətlərindən atasının yaxşı hafizəyə malik olduğunu 
eşidib. Halbuki, 1958-ci ildə məlum şeiri onun diqtəsindən qələmə aldığını 
yazır, yəni atasını yaxşı xatırlayır. Bu halda isə cümlənin sonunu “hafizəsi 
vardı” kimi yazmalı idi. 

İkincisi, D.Cavad bilməli idi ki, “bəy” titulu rəsmi tituldur və sovet 
hakimiyyəti onu ləğv etmişdi, ona görə də 1958-ci ildə bəy ola bilməzdi. 

Üçüncüsü, 1930-cu illərdə sovet hakimiyyəti savadsızlığı ləğv etmək 
üçün kurslar təşkil edib əhaliyə yazı-pozu öyrətmişdi, onun güclü hafizəsinin 
olduğunu dediyi rəhmətlik atası Bəyalı kişi görəsən  niyə əlifbanı öyrənib 
yadında saxlamamışdı? 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 266

Dördüncüsü və mühüm olanı isə odur ki, D.Cavadın yazdığına görə, 
mərhum atası da şeirin Qaraya aid olub-olmamasında tərəddüd edirmiş və 
yəqin ki oğluna ona görə “nəyinə lazımdır?” deyib.  

Beşincisi. Müəllif yazır ki, “Qaranın çox şeirləri olub, əksəriyyəti 
yadda qalmayıb”. Şeirlərinin əksəriyyətinin yadda qalmadığı (aydındır ki, 
zəif olduqlarına görə) bir şəxsdən bu cür gözəl şeir gözləmək olarmı? 
Əlbəttə ki, yox! 

Altıncısı, bu şeirin Qaraya mənsub olduğunu iddia etmək üçün müəllif 
yazılı mənbəyə, əgər mənbə yoxdursa, Şirvanın məşhur aşıqları  Aşıq Şakirə, 
Aşıq Bilala, yaxud  hansısa tanınmış  başqa saz-söz xadiminə istinad etməli 
idi. D.Cavadın özünün də savadsızlığını etiraf etdiyi atası Bəyalı kişi mötə-
bər mənbə sayıla bilərmi? Təbii ki, yox! 

Amma Dərdli Cavadın prof. S.Qəniyevdən bir üstünlüyü var-o, 
inandırıcılığı şübhə doğuran heç olmasa bir mənbə göstərir, professor isə 
bunu da etməyib. 

Şair Məmmədhüseynin tədqiqatçısı A.Yaquboğlu “Xəzan” jurnalının 
yanvar-fevral 2017-ci il tarixli həmin şeirin Şair Məmmədhüseynə məxsis 
olması haqqında gətirdiyi dəlillərlə “Dərdli Cavada cavab” adlı məqalə ilə 
çıxış etmişdir [14, s.64-67]. Müəllif yazır: “Xəbər al, deyim” şeirinin necə və 
hansı şəraitdə yaranmasını tarixçi-müəllim Xasay Zeynalov 1936-cı ildə 
yazdığı “Şair Məmmədsöyün və Axund Əli” başlıqlı əlyazmasında yerli-
yataqlı ortaya qoymuşdur. Mübahisəli şeir əvvəlcə Ərdəbildə, sonra 
İsfahanda 11 il qalaraq dini təhsil alan Məmmədhüseynin böyük qardaşı Əli-
nin “Axund” kimi Daşkəndə qayıdanda qurulan məclis zamanı yaranmışdır 
(X.Zeynalov. “Şair Məmmədhüseyn və Axund Əli”. Göyçə mahalı, 1836). 

 A.Yaquboğlu əlavə edir: “Ümumiyyətlə, bu tipli problemlərdə məsələ-
nin həlli yolu əlyazmanın olub-olmamasından keçir. 2010-cu ildə yazdığım 
“El şairi Mixayıl Göyçəli” başlıqlı elmi məqaləmdən bir cümləni burada 
təkrar etmək istərdim: “Onun (Mixayıl Göyçəli-A.Y.) 1943-cü ilə aid əlyaz-
masının içərisində Şair Məmmədhüseynin “Xəbər al, deyim”, “Yaxşıdır” 
qoşmalarına, “Yatıb oyaymaz, oyanmaz” gəraylısına da rast gəlirik [15,s.11-
12; 15,s.9]. Sözügedən əlyazmanın surəti məndədir və əlyazmanın həmin 
şeir olan hissəsini də məqaləyə şəkil formasında əlavə edirəm.  

Hörmətli Dərdli Cavad və professor Seyfəddin Qəniyev, xahiş edirəm 
ki, sizə təqdim etdiyim 1936 və 1943-cü ilə aid əlyazmaya qarşı siz də 
əlyazma təqdim edəsiniz”. 

A.Yaquboğlunun müraciət etdiyi müəlliflərin indiyə qədər təqdim 
etmədikləri sübutları bundan sonra da edəcəklərini ehtimal etmirik. 

Əslən Azərbaycandan olan məşhur professor Əhməd Cəfəroğlunun 
rəhbərliyi ilə Türkiyədə nəşr edilən “Azərbaycan yurt bilgisi” dərgisində 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 267

müəllifi M.Sadık Sənan olan “Azerbaycan Saz Şairleri” adlı bir məqalə 
diqqətimizi çəkdi [17, s.55-59]. 

Məqalə Azərbaycan söz sənətinin iki qüdrətli nümayəndəsinə-Aşıq 
Qurbaniyə və Aşıq Abbas Tufarqanlıya həsr olunmuşdur. Aşıq Abbası 
“Deharqanlı Aşıq Abbas” (Tufarqanlı-N.Ə.) kimi təqdim edən müəllif yazır 
ki, Abbas gənc yaşlarında bir varlı adamın qızına aşıq olur, amma qızın atası 
onun dinin əsaslarını yaxşı bilmədiyini bəhanə gətirərək qızını ona verməyə 
razı olmur. Abbas müctəhid yanına gedir, onun suallarına düzgün cavablar 
verir, peyğəmbərdən sonra gələn imamların adlarını soruşduqda isə 
müctəhidin sualına şeirlə cavab verir. 

Azərbaycan saz-söz sənətinin nümayəndəsi Aşıq Abbasın adı çəkilən 
məqalədə “Deharqanlı” yazılması bir qədər təəccübümüzə səbəb olduğuna 
görə müəyyən araşdırmalar aparmaq qərarına gəldik. Bao.az saytında (29-
12-2014)  “Mərkəzi ostan” adlı   yazının görkəmli İran alimi, folklor 
tədqiqatçısı Əli Kəmalidən bəhs edilən hissəsində belə məlumatla qarşılaş-
dıq: “Savə, Həmədan, Qəzvin, Əsədabad, Melayir, Takistan, Buin-Zəhra, 
Şəhriyar, Ərak, Qum, Təfriş, Fəridən ve Qaşqay türklərinin Tuharqanlı Ab-
bas rəvayətlərini təsbit etmişdir. Buralarda “Tufarganlı Abbas” da deyil-
məkdədir. Duharqanlı, Tuharhanlı ve Dehharqanlı Abbas versiyaları da 
işlədilir. Farscada, “Dehharqan” olarak yazılıb oxunur” [18]. 

 Tədqiqatçı M.Sadıq Sənanın müəllifliyinin Abbas Tufarqanlıya aid 
etdiyi “Xəbər al, deyim” şeirini Şair Məmmədhüseynə aid edilən variantı ilə 
müqayisə etmək üçün bütövlükdə təqdim edirik: 

 
Qoç igidlər at oynadan meydandır, 
Məhəmməd sərindən tökülən qandır. 
Birinci imamım Şahi-Mərdandır, 
İkinci imamı xəbər al, deyim. 
 
Sabah zamanları meh yeli əsər, 
Kəbədən gələnin qabağın kəsər. 
İkinci imamım imam Həsən, 
Üçüncü imamı xəbər al, deyim. 
 
Kərbəla dəştində qalan Hüseyni, 
Kafərlər əlində dağılan beyni. 
Üçüncü imamım imam Hüseyni, 
Dördüncü imamı xəbər al, deyim.  
 
Bahar olar, dağlar geyər mavi don, 
Dilim oxur, “qülhuvallah, yovmiddin”. 
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Dördüncü imamım Zeynal Abidin,  
Beşinci imamı xəbər al, deyim.  
 
Məclisə girəndə ağır ol, ağır, 
Müşküldə qalanda mövlanı çağır. 
Beşinci imamım Məhəmməd Bağır, 
Altıncı imamı xəbər al, deyim.  
 
Yığdıq bu dünyanın malın bir dadlıq, 
Heç gəlmədi üstümüzə bir hazıq(?). 
Altıncı imamım Cəfər Sadıq, 
Yeddinci imamı xəbər al, deyim.  
 
Girdim rövzəsinə qıldım namazı, 
Dolandım qəbrinə, etdim niyazı. 
Yeddinci imamım Museyi Kazım, 
Səkkizinci imamı xəbər al, deyim. 
 
Hər gün qıl namazı, buraxma qəza, 
Qiyamət günündə verərlər cəza. 
Səkkizinci imamım İmam Rza, 
Doqquzuncu imamı xəbər al, deyim.  
 
Ağalar ağası, kövsəri saqi, 
Çəkdi zülfüqarı, ayırdı dağı. 
Doqquzuncu imamım Məhəmməd Tağı, 
Onuncu imamı xəbər al, deyim.  
 
Ağalar ağası, kövsəri saği, 
Gəzdiyi yerlərdi cənnətin bağı. 
Onuncu imamım Əliyən Nağı, 
On birinci imamı xəbər al, deyim 
 
Otağına salmış xalıyı gövhər, 
Alnından tökülür nur kimi tər. 
On birinci imam Həsəni Əsğər  
On ikinci imamı xəbər al, deyim.  
 
Xorasan şahına göndərdim salam, 
Yazdım bu sözləri, eylədim tamam. 
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On ikinci imamım Axır əz-zaman, 
Bundan ziyadəsi yox, xəbər al, deyim [17, s.57-58]. 
Başqa bəndlərin, misraların müqayisəsini tədqiqatçıların və oxucuların 

öhdəsinə buraxaraq, burada bir məsələyə toxunmağı vacib bilirik. İran, 
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin təsiri altında 
formalaşan Dərələyəz folklorunda  şair Məmmədhüseynə aid edilən 
variantdakı kimi “Sahib əz-zaman” yox, Abbas Tufarqanlıya aid edilən 
variantdakı “Axır əz-zaman”ın bir qədər dəyişilmiş forması olan “Axır-
zaman” ifadəsi işlədilirdi. Bu ifadəni əsas götürərək, yuxarıdakı şeirin məhz 
Aşıq Abbas Tufarqanlıya mənsub olduğunu iddia etməsək də, şübhə 
doğurmayan fakt odur ki, bu məşhur şeir o qədər də tanınmayan, Dərdli 
Cavadın da etiraf etdiyi kimi şeirlərinin əksəriyyəti gəlib bizə çatmayan 
Qobustanlı Qaraya məxsus deyildir. 

Şeirin Aşıq Abbas Tufarqanlıya məxsus olub-olmadığını müəyyənləş-
dirmək üçün, fikrimizcə, İran aşıq mühitində araşdırma aparmağa ehtiyac vardır. 

Şair Məmmədhüseyn haqqındakı qeydlərimizi tərtibçisi prof. Q.Namazov 
olan “El çələngi (Xalq şeirindən seçmələr)” kitabından götürülmüş “Olmasa” 
adlı divanisindən bir bəndlə bitiririk: 

İki mələk müqərrərdi, 
Baxıb əməlin yaza. 
Onlar əməlinə baxıb, 
Sənə verərlər cəza. 
O günündə nə eyləsin 
Şahi-Mərdan, Mürtəza? 
Məşhəri görmək çətindi 
Əldə tutar olmasa. [19, s.267] 
 
Böyük şairin dediyi kimi, başqasının haqqını yemədən müəyyət fikir 

söyləmək, hökm vermək üçün tədqiqatçı tutarlı faktlara, dəlillərə 
söykənməlidir, əks halda, hətta Mərdlər Şahı Mürtəza Əli də Məşhər günü 
sənə kömək edə bilməz! 
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N.Ahmadli 

 
The Family Tree of Poet Mammadhuseyn 

 
Summary 

 
The birth date of poet Mammadhuseyn from Goyce province, which is 

referred to various dates in folklore studies till now, is clarified on the basis 
of archive documents.  

After the invasion of Iravan Khanate, which was Goyce province also 
included, tsar officers, who collected taxes, compiled cameral lists on a 
regular basis since 1831.  

The author identified on the basis of documents, which was compiled 
in1831, 1842, 1859 and 1873 and currently kept at the National Archive of 
Armenia, that as other garapapags, Mammadhuseyn’s family moved to 
Goyce from the Sulduz province of Iran and inhabited in the Gizilcig village. 
Mammadhuseyn was born in 1816 in that village, moved to Ganli Allahverdi 
village together with his father and brothers in 1834-1835, migrated to 
Tashkent village between 1842-1852, and lived here till his death. 
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Except for poet Mammadhuseyn, the birth date of his father, brothers 
and sun was also identified and the family tree of the poet until the middle of 
XVIII century was restored.  

 
Н.Ахмедли 

 
Родословная поэта Мамедгусейна 

 
Резюме 

 
Автор статьи, на основе архивных документов определил точную 

дату рождения известного поэта 19-го века из Гекчинского магала 
Мамедгусейна. Разные исследователи фольклора не основываясь на 
официальные документы, ранее указывали различные неверные даты 
рождения поэта.  

После оккупации Российской империей Иреванского ханства и  
входивший  в ее состав Гекчинский магал, царские чиновники собирав-
шие налог, периодически составляли камеральные описания. Автор на 
основе документов 1831, 1842, 1859 и 1873-х годов, которые хранятся в 
Национальном Архиве Армении, обнаружил, что семья Мамедгусейна 
как и другие карапапахи, переехала в село Кызылджик Гекчинского 
магала из Иранской провинции Сулдуз в 1814 году и  в этой деревне 
родился в 1816 году Мамедгусейн,  между 1834 и 1835-и  годами 
переселился сначала  в деревню Канлы Аллахверди, затем в период  с 
1842 -го   по 1852-й  год  в село Ташкент и прожил там всю оставшуюся 
жизнь. Помимо поэта Мамедгусейна, были даны даты рождения отца, 
брата и сына и была восстановлена генеалогия (родословная) поэта до 
середины 18-го века. 

 
 
Rəyçi:             Nizami Cəfərov 
               Akademik, əməkdar elm xadimi 
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ТЕМА «АДЖАЛ» В « КНИГЕ ОТЦА НАШЕГО КОРКУТА» И В 
ПОВЕСТИ АНАРА «ДЕДЕ КОРКУТ».  (Часть I ) 

 
Açar sözlər: epos, türkdilli xalqlar, oğuzlar, Gök Tenqri, İslam. 
Ключевые слова: эпос, тюркоязычные народы, огузы, Гёк Тенгри, 
Ислам. 
Key words: epik, turkic-speaking peoples, the oghuz, huck Tenqri, Islam. 
 
        Зеркалом быта, вероисповедания, мировоззрения, морально – эти-
ческих норм и обычаев племен гуннского происхождения, а именно 
огузов, делящихся на 24 племени является героический дастанный эпос 
«Китаби Деде–Коркут». Племя главных из них (огузов) – кыныков, (по 
мнению М.Кашгари кайыгов (кайы)), которое, согласно историческим 
фактам, уже в XIV-XV вв. встало во главе османов; племя баяндур, 
создавшее и возглавлявшее такую сильную державу на территории 
Азербайджана, Ирана и на территории Малой Азии, как Ак-Коюнлу; 
племя баят, подарившее нам великого Физули (1498-1556) и, хотелось 
бы отметить, что старый мудрец Коркут Ата - один из главных героев  
памятника письменности «Китаби Деде–Горгуд», тоже из этого 
племени; племя салор (салур), (в противовес «Китаби Дедем Коркут» в 
сочинении Абульгази «Родословная туркмен» салурам отведена 
второстепенная роль)(1, стр1-14). Как нам известно, одним из главных 
героев эпоса «Китаби Дедем Коркут» является, Салур – Газан, 
отличающийся самоотверженностью и героизмом; племя афшаров, 
сыгравшее немаловажную роль в известных событиях, происходящих 
на Ближнем и Дальнем Востоке. Ведь, в XVIII веке Надир–шах–Афшар 
(1688-1747) объединил державу Сефевидов(1502-1736), и сила его, и 
влияние, были известны от Индии до берегов Черного моря. Есть ещё и 
другие огузские племена, перечисленные в труде Кашгари, они и по сей 
день проживают в Азербайджане, Малой и Средней Азии. Таким 
образом, множество легенд и преданий, отражавших исторические 
события, тесно сплелись меж собой и, передаваясь из уст в уста 
представителями из народа, а именно озанами, и послужили основным 
фундаментом великого памятника азербайджанского народа – эпоса « 
Китаби Дадам Коркут ».Х.Кёроглу(1, стр.6) в своей статье пишет: 
«…Всё это происходило ещё до появления Мухаммеда и до принятия 
огузами ислама, точнее, за семь веков до ислама, во время «воз-
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несения» Иисуса («В тот период Иисус, мир ему, вознесся в небо, и 
ничего не было известно о нашем пророке»)… » Автор пишет, что 
огузы в те времена не знали никакой религии, но «у них был один бог», 
очевидно, имеется в виду Гёк Тенгри. «Генеалогия», лёгшая в основу 
«Новостей истории», являющегося единственным источником, говоря-
щим о ранней дате прибытия огузов на территорию Кавказа. Что 
касается других источников, то они указывают на более позднюю дату 
– VII в. Эту же дату повторяют легенды, говорящие о принятии огузами 
ислама от самого пророка Мухаммеда (Мир ему), который назначил их 
шейхом Деде – Коркута. Эта версия дана и в «Китаби Дадам Коркут». 
Об этом также пишет и османский принц Джем Султан в своей книге 
«Чаша Джемшида» («Джами Джам айин»). По его словам, огузы 
приняли ислам непосредственно от самого пророка. Последний, якобы 
послал в Дербент Коркута и Салмана Фариси для проповедения ислама 
среди огузов. По словам автора этой статьи, можно заключить, что 
легенды и предания  о западных огузах, в отличие от таковых о 
восточных, имеют  выраженную религиозную направленность. Огузы в 
них представлены носителями идеи ислама, его газиями. Эта черта 
исторически обусловлена ролью огузов в завоевательных походах 
Сельджукидов на западе.  Автор статьи отмечает(1, стр.9): «В самом 
деле, некоторые из двенадцати сказаний связаны одним героем, 
одинаковыми событиями, но хронологически их следовало бы 
включить в сборник в ином порядке. Так, например, цикл о Казане (II, 
IV, XI сказания) начинается  со второго сказания, где сын Казана, Уруз, 
- самостоятельный бек, ему даже доверяется во главе трёхсот 
богатырей охранять иль, когда беки отправляются на охоту. В 
четвёртом сказании сын Казана едва достиг совершеннолетия; он, как 
говорится, не нюхал пороху. Следовательно, это сказание отображает 
события более раннего периода, чем во втором сказании. А в 
одиннадцатом сказании сын Казана, представлен ребёнком, и когда 
Казан, попал в плен, понадобилось много лет, чтобы сын вырос и 
отправился спасать отца. Ещё более курьёзный случай: те герои, 
которые гибнут от рук Тепегёза в восьмом сказании, действуют в 
последующих сказаниях. Если выстроить сказания в логический ряд, то 
получим такую (следующую) последовательность сказаний: (VIII, I, III, 
IV, XI, II, V, VI, VII, IX, X, XII)». Этим и объясняется вплетение 
элемента ислама в более ранние гаты, как песнь восьмая под названием 
«О том, как Басат убил Темяглаза поведает», посвященную битве 
Басата с Темяглазом (Тепягёзом). Ведь создание этой легенды, 
отражающей древние религиозно – мифологические представления 
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(воззрения) и обычаи,  учёные относят к III – IV веку нашей эры, т.е. к 
периоду первобытно – общинного строя огузов. (4, стр.16). 
        Одним из ярчайших произведений современности является повесть 
Анара, осветившая все сюжеты и эпизоды, мотивы  древнего памятника 
«Книга отца нашего Коркута». Х.Кёроглу пишет(1, стр.7): «Анар проявил 
большое умение, создав композиционно целостное произведение из 
разносюжетных сказаний первоисточника...». Автор вступительной статьи 
Х.Кёроглу также отмечает(1, стр.8): «Новаторством писателя является и 
то, что он ввёл в повесть известную легенду о бегстве Деде Коркута от 
смерти. Этой легенды нет в огузском памятнике, но она очень популярна 
среди тюркоязычных народов. Мотив бегства проходит через всю 
повесть, делая тем самым Деде Коркута свидетелем всех событий, 
которые и побудили его сложить и спеть свои сказания». 
    В эпосе «Китаби Дедем Коркут» главный герой – Дели Домрул (что 
означает человек-дракон) смелый, бесстрашный и самоуверенный 
джигит, который живёт и не имеет представления об Азраиле – ангеле 
смерти и о его предназначении, о том, что именно этот Ангел по 
велению Аллаха лишает жизни. Хотелось бы отметить, что в Коране 
нет имени Азраил, есть ангел смерти (Мелеку – ль - мёвт), которого 
Аллах посылает забрать душу, лишить жизни человека. В священной 
книге также говорится о нескольких ангелах, исполняющих ту же 
обязанность. Узнав о том, что Азраил отнял жизнь (душу) джигита, 
просит Аллаха, в единстве которого он не сомневается, показать ему 
Азраиля, наивно полагая, что может  потягаться силами с ним:  « …Это 
что ещё за недобрый муж, грабитель человеческих душ? Боже 
всемогущий, единый и вездесущий, дай показаться Азраилу перед 
моим взором! Я покрою его позором, буду биться, драться, а только 
душе доброго джигита ему не достаться, чтобы души добрых джигитов 
ему неповадно было брать и потом!.. ». Не нравится Домрулово слово 
Аллаху и посылает он ангела смерти за душой самоуверенного Дели 
Домрула. И предстаёт Азраил перед ним в облике страшного старика 
(по исламской религии, в таком обличии ангел смерти предстаёт пред 
грешниками), а ошарашенный Домрул, позже, придя в себя, обнажает 
свой меч и размахивается на противника. Азраил превращается в 
голубя и улетает. Обрадовавшись мнимой победе, Домрул седлает коня 
и пускается в погоню. Поубивал одного-двух голубей, и вдруг, у самых 
ног коня, вырос Азраил. Конь Домрула, захрипев, сбрасывает седока, а 
Азраил тем временем начинает душить Домрула и наш герой 
взмаливается о пощаде: « Пощади! Азраил! Избавь от бед! В единстве 
божьем сомнений нет! Я такого в тебе не видел, что как тать, можешь 
душу взять, я не ведал… » (2, стр. 116). На самом деле, не знающий 
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ничего о существовании ангела смерти человек-дракон, даже и не 
ведает, что только Аллах при помощи него отнимает жизнь, и только с 
его же согласия, возможно предотвратить или приостановить процесс, а 
иначе, назначенного часа смерти не избежать. Об этом и сообщает 
Домрулу Азраил, после чего искренне просит он у Аллаха прощения. 
Аллах даёт ему возможность искупить душу свою взамен на душу отца 
или матери, но те не жертвуют жизнью своей взамен жизни сына. 
Кульминацией является факт самопожертвования, казалось бы, совсем 
неожиданного, - жена Домрула согласна отдать жизнь свою за жизнь 
мужа: « Бог всемогущий свидетелем высшим да будет! Жертвой за 
душу твою душа моя грешная будет!»(2, стр.121). А когда Азраил 
является за её душой, человек – дракон от супруги не отступается, 
взмаливается Богу (2, стр.121): 
                     « …Буду чертоги ради тебя возводить, 

 Чтобы голого встретив, ради тебя нарядить. 
 Чтобы встретив голодного, ради тебя накормить. 
 Хочешь души брать, забирай двоих! 
 А не хочешь брать, так оставь нам их,  
 Боже многомилостивый, Боже всемогущий!” 

   Тут всеправному богу Домрулово слово совсем по душе пришлось»,  
в ответ на эти слова Аллах дарует жизнь им обоим, продлив её до 140 
лет и, как бы в наказанье, лишает жизни отца его и мать, так и не 
воспылавшим желанием сохранить жизнь кровного сына. 
   В повести «Деде Коркут» Анара, смерть в лице парня, роющего 
могилу, преследует Деде Коркута. Мастерски писатель Анар описывает 
сцену, когда Коркут, заплакав, выходит к буковому лесу, что был 
кладбищем, где на могилах стояли каменные бараны и именно в этот 
момент он встаёт лицом к лицу со смертью (2, стр.10): «Деде Коркут 
посмотрел на каменных баранов, посмотрел на могилы и услыхал какой 
– то звук. Обернулся и увидел, что молодой парень в чёрных штанах 
копает землю.  

- Парень, - окликнул его Деде Коркут, - что это ты роешь? 
Парень искоса взглянул на Деде Коркута. На лице его и в глазах 

мелькнуло что-то зловещее, но он спокойно сказал: 
- Могилу рою, Деде. 
- Кому? 
- Тебе». 
В момент встречи Деде со смертью, словно вся природа 

вымирает, давая знаки о том, что час смерти близок и неизбежен: (2, 
стр.12) «Вздрогнул Деде Коркут. Парень продолжал своё дело. 
Отлетали в сторону комья земли, рос холмик на краю ямы, углублялась 
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могила. Деде Коркута охватил страх. Опешил он, остолбенел, но 
послышался новый звук. Он поднял голову. Щебетавшие на дереве 
птахи, как маленькие камушки, посыпались с веток на землю. Их никто 
не сбивал – они сами вдруг попадали. Попадали и застыли. И само 
дерево вдруг высохло, зелёные листья пожелтели, опали, и понёс их 
ветер. 

Ветки оголились. 
Росистые луговые травы расти перестали. 
Журчащие родниковые воды течь перестали». 
И убегает Деде от смерти, но каждый раз встречает всё того же 

парня, но в ином обличии: (2, стр.14)  
 Деде вскакивает на коня, утомлённого бегами от смерти. Со 

свойственной ему тонкостью Анар подмечает, что, Деде, вновь 
переваливший через гору Газылык, оказывается на том же месте, 
откуда убежал(2, стр.14-15): «Тот самый буковый лес, те же каменные 
бараны! Тот же парень – нет, не парень, какой там парень! 
Согнувшийся дугой старец стоял по колено в яме. Увидел Деде 
Коркута, вылез. Был он очень стар, волосы у него поредели, но глаза 
были те же. 

- А, Деде, - сказал он, - ты вернулся? Понял, что от смерти не 
убежишь? Могила готова. Ну, давай ложись! 

Старец вошёл в лес и исчез среди деревьев». 
Каждый человек, в критические моменты жизни, в том числе 

понимая, что скоро настанет «конец», проявляет все особенности 
своего характера, кто лучшие, кто худшие. Кто – то переосмыслив весь 
свой жизненный путь, свои поступки, пытается наверстать упущенное, 
сделать по мере возможности больше добрых дел, уделить максимум 
внимания близким и родным, стать светлее, кто – то просто сильно 
переживает. Отрешенные от бренного мира суфии принимают смерть, 
как воссоединение с Истиной, с Богом, ведь человек был ниспослан в 
этот бренный мир и был оторван от Бога, с нетерпением ждут перехода 
в жизнь иную. Но почти каждый смертный любит жизнь и в глубине 
души хочет продлить её. Так и герой Анара, Деде Коркут, бежит от 
смерти. И в эпосе «Отца нашего Коркута», и в произведении Анара, 
Деде использует свои сверхъестественные способности, чтобы спасти 
себе жизнь, а именно прочитав Исми – Азам (имена Аллаха) (4, стр. 
154), останавливает Дели Гарджара, замахнувшегося на него с целью 
убить, ведь Деде был мудрым и близким к Богу человеком. Рука его 
застывает, и он даже пошевельнуть ею не может: «По велению 
всевышнего бога рука, занесённая в воздухе, так и застыла.… Ведь 
Коркут был святой человек. Его слово услышано было. » Молит о 
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пощаде, Деде просит Аллаха и возвращает руку Гарджара в прежнее  
состояние: «Трижды он обещанье своё повторил и за тяжкий свой грех 
прощенья просил. Тут молитву Коркут сотворил, по веленью Аллаха – 
отсохшую руку безумного бека он исцелил. И стала рука невредима, 
цела, как и прежде была. » И теперь, в произведении Анара, он просто 
бежит от смерти. Но одно дело бежать успешно от злого человека, 
другое спорить с судьбой и бежать от предначертанного Аллахом, тут 
он, конечно же, бессилен. Это и хочет донести до читателя Анар всеми 
средствами изобразительного искусства (2, стр. 15): «Деде Коркут слез 
с коня – у него не осталось сил бежать от смерти. Присел он на бугор 
на краю могилы. Из чащобы с шипением выползла змея; извиваясь, 
подползла к Деде. Деде увидел её, но не двинулся с места. Безмолвно 
сидел и ждал. Мёртвые птицы рассыпались по земле. Трава, цветы 
пожухли. Ветки были голые. Словно и мир покорился смерти». «Змея 
доползла до Деде Коркута. Ещё мгновение - и ужалит». Тут Горгуд  под 
звуки кобзы говорит (2, стр15): «- Где те гордецы, что кричали, будто 
мир принадлежит им? Смерть взяла, земля скрыла, а бренный мир и без 
них стоит. Преходящий мир, смертный мир! Старый Коркут, ты уже 
мёртв, знай это! Караван ушёл, ты опоздал, знай это! Сколько не живи, 
конец – смерть, исход – разлука… Деде Коркут играл на кобзе. Пестрая 
змея хотела его ужалить – и вдруг остановилась. Под звуки кобзы 
свернулась она, поползла назад, исчезла». 

 Почему же под звуки кобзы змея удаляется, исчезает? Анар не 
даёт ни единой зацепки. Может мелодия ей понравилась, так отчего же 
она, не уснула, свернувшись калачиком? Быть может, не настал час 
смерти для Деде Горгуда и Аллах всего лишь испытывал Горгуда? А 
может быть Аллаху понравилось смирение Деде и его слова о бренном 
мире и он сжалился над смиренным, отменив своё веление? В «Книге 
отца нашего Коркута», напротив, ясно говорится о том, что Аллаху 
понравилось самопожертвование жены Дели Домрула, и он сменил 
гнев на милость, оставил супругов в живых и отнял её у эгоистичных 
родителей Дели Домрула, тем самым он проучил их и преподнёс урок 
всем. 

 В книге Анара же не говорится о причине исчезновения змеи. 
Заглянем за ответом в священную книгу мусульман. Коран, сура 4 ан –   
Ниса («Жёны»),78: «Где ни будете вы, смерть постигнет вас…»; сура 
Мунафигун («Лицемеры»), 10 - 11: «Делайте пожертвования из того, 
чем Мы наделяем вас прежде, нежели к кому - либо из вас придёт 
смерть, и он будет говорить: Господи! О если бы Ты отсрочил мне хотя  
на малое время! Я стал бы подавать милостыню, и я был бы из числа 
добродетельных.»; «Но Бог не отсрочит ни одной души, как скоро 
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наступит определённый для неё срок»(3). Ту же закономерность вторят: 
61-й айат 16-й суры - ан-Нахл («Пчёлы»), 43-й айат 23-ей суры аль-
Муминун («Верующие») и др. Итак, от смерти не убежать, и, коли 
назначено, предписано Аллахом, случится строго в назначенный срок. 
Видимо, и в том, и в другом произведении Всевышний испытывает 
рабов своих. Если сравнить наших героев – Деде Горгуда и Дели 
Домрула, то увидим, что и первый, и второй, являются поло-
жительными  образами. Деде Горгуд – это мудрый старец, близкий и 
угодный Богу, любимец огузов, обладающий сверхъестественными 
способностями, «видящий» будущее и решающий проблемы огузов. 
Дели Домрул – хоть и самоуверенный джигит, предполагающий, что 
силой всего возможно добиться, но верующий в единство Аллаха и 
боящийся гнева его, пытается загладить все свои ошибки, тоже не 
отрицательный персонаж. Оба снискали прощения Всевышнего и 
прожили до глубокой старости. Поучительно, не правда ли? 

   «Деде Коркут играл на кобзе. Выпрямлялись деревья, ветви 
покрывались листьями, на склонах приподнимали головки цветы, 
оживали травы, в иссохших руслах зажурчала студеная вода. Деде 
Коркут играл на кобзе – и жизнь пробуждалась вновь, а сам деде 
позабыл и могилу, и смерть, и вечную разлуку. Вновь жил он в 
прекрасном мире, воскрешенном струнами кобзы, в мире отважных 
джигитов, великодушных воинов. Деде Коркут играл – и под звуки 
кобзы рассказывал о том, что приключилось с огузами… » (2, стр.16). 
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SH.Salmanova 

The subject "adjal" in the "book of the father of our corkut" and in the 
agenda of anada "dede corkut" 

 
Summary 

 
  A mirror of life, religion, ideology, moral - ethical norms and customs 

of the Hun tribes of origin, namely the Oguz divisible by 24, the tribe is the 
heroic Dastan epic "Kitabi Dede Korkut". Tribe main ones (Oghuz) - Kınık 
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(according M.Kashgari kayygov (Kayi)), which, according to historical facts 
already in the XIV-XV centuries. rose headed Ottoman; Bayandur tribe, 
established and led by a strong power in the territory of Azerbaijan, Iran and 
Asia Minor, as the Ak Koyunlu. In this article, we conducted a comparative 
analysis of religious motives, in particular, "Aja" - the moment of death in 
the epos "Kitabi Dede Gorgud" and in the story Anara "Book Gorguta Our 
Father." 

Ş.Salmanova 
 

"Kitabi Dədə Qorqud" eposunda və  Anarın  "Dədəmiz Qorqudun  
Kitabı" povestində "əcəl" mövzusu 

Xülasə 
 

“Kitabi Dədə Qorqud” qəhrəmanlıq eposu Hun mənşəli tayfaların, 
24tayfaya bölünən oğuzların  din, məişət, dünyagörüşü, mənəvi-etik 
normalar və adət-ənənələrinin güzgüsüdür. Bunlaradan əsas tayfa olan 
oğuzlar-kınıklar (M.Qaşqarinin fikrincə, qayilar), tarixi sənədlərə əsasən, 
artıq XIX-XV əsrlərdə Osmanlıların başında durmuşlar; bay qəhrəmanlıq 
eposu andur tayfası ki , Azərbaycan, İranvə Kiçik Asiyada çox güclü bir 
dövlət – Ağ Qoyunlu dövlətini qura bilmişdir. Hazırki məqalədə dini 
motivlərin, xüsusilə də, “əcəl”- ölüm vaxtı, anı motivinin, mövzusunun  
“Kitabi Dədə Qorqud” qəhrəmanlıq eposunad və yazıçı Anarın “Qorqud 
Atamızın Kitabı” əsərlərindəki müqayisəli təhlilinə cəhd edilmişdir. 

 
 

Rəyçi:               Nəsib Göyüşov 
                Filologiya   ürzə  elmlər doktoru, professor  
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“ÇOVDARLIQDA UÇURUMDAN QORUYAN” ROMANI 

“ROMAN-MİF” MODELİ KİMİ 
 
Açar sözlər: Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan, C.D.Selincer, roman-mif, 
arxetip 
Keywords: The Catcher in the Rye,J.D.Salinger, novel-mythology, archetip 
Kлючевые слова: Над пропастью во ржи, Дж.Д.Селинджер, роман-
миф, архетип 

 
Müasir ədəbiyyatşünaslıq bədii mətnin mifologiya (mifoloji motivlərin 

isifadəsi, mifoloji qəhrəman obrazları, arxetipler və.s) ilə olan dərin bağlarını 
üzə çıxaran yeni, daha məhsuldar yanaşmalar tələb edir. Müasir dövrə 
məxsus strukturda olmaqla müəllif-mifologiyasının təkmilləşdirilməsi və 
təhlil mexanizmiının aktivləşdirilməsi müasir ədəbiyyatşünaslığın aktual  
problemlərinə daxildir. Poetik-mifologiyanın geniş yayılması səbəbilə  post-
sovet ölkəsi olaraq müəllif mifologiyasının digər klassik mətnlərdə tətbiqini 
araşdırmaq vacib heasab olunur. 

 Istər Selincerin adı istərsə də “Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” ro-
manı xatırlandığı zaman müzakirə yaxud mübahisə hətta yanlış anlama 
qaçılmazdır. Oxucu ya sevəcək ya sevməyəcək, başqa orta yol mövcud 
deyildir. 1951-ci ildən roman ilk dəfə işıq üzü gordükdə bir çox polemikaya 
səbəb olacaq fakt və hadisələr əsərlə əlaqələndirilmişdir. Başlanğıcda kitabın 
riskli məzmunu və istifadə olunmuş vulqar sözləri əsas gətirilməklə çapına 
qadağa qoyulmuşdur. Lakin kitab tənqidçilər tərəfindən qəfil olaraq  “ədəbi 
sensasiya” və Klifton Fadimonun (Kaplan, 1965, səh.6) fikrincə “insanın 
mürəkkəb, kağız və təxəyyülün nəticəsində yarandığını” ehtiva edən bir şah 
əsəri kimi qələmə verilməyə başlandı.Digər tərəfdən əsərdə yer alan 
hadisələrdəki bəzi təhriflər əsərin bir çox cəmiyyətlərdə və dünyanın bir çox 
ölkələrində qadağa olunmasına səbəb olmuşdur. Əsərin məzmunu və müəlliflə 
bağlı bir çox məsələlər istər-istəməz əsərə mifoloji xarakter aşılamış olur. 
“Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanında mövcud olan ziddiyyətlilik 
Selincerin öz şəxsi həyatında tərki-dünya olmasından qaynaqlanır. Morril-
(2002), öz veb səhifəsini Selincer fiqurunu, onun hər zaman diqqət cəlb edən 
tərki-dünyalılığını analiz edib anlamağa həsr etmişdir. Mövzunun aktuallığı 
onunla izah oluna bilərki, Selincer yaradıcılığında “Çovdarlıqda uçurumdan qo-
ruyan” romanında məhz müəllif-mifologiyasının mifoloji tənqidinə əsas-
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lanaraq estetika və poeziya üzrə araşdırmalara ehtiyac var. Hər bir psixo-
loqun və ümumiyyətlə psixologiyada kifayət qədər mif mövcuddur. Miflər 
kollektiv şəkildə yaranır, lakin bu miflərin yaradılmasında psixoloqların 
özləri iştirak etmiş olur. Hər bir mif arqumentlərlə, faktlarla zəngin olmala 
getdikcə daha çox insanı özünə cəlb etmiş olur. Təbiidirki, bütün bu yaradıl-
mış miflər bəlli süjetlərə malik olan arxetiplərdən ibarətdir. K.Q.Yunqun 
düşüncələrinə əsasən istənilən arxetip əslində heç görülməmiş psixi feno-
mendir və bu halda yeganə çıxış yolu bütün bunlara öz psixi təcrübənə 
əsaslanaraq təsvir etmək və ya səni əhatə edən arxetipik obrazlara əsaslana-
raq asossasiya qurmaqdır. Qəhrəman süjetinin əsasını, bir qayda olaraq bir 
neçə sehrli əşyanın, məkanın, insanın yaxud biliyin axtarışı təşkil edir. Bu 
cür arxetiplərin süjet xətti antik-orta əsr ədəbiyyatından gəlmişdir. Adətən 
qəhrəmanlar əsər boyunca məsələn, ölkəsini, vətəndaşları drakondan, pis 
cadügərdən, şər qüvvələrdən xilas edən xilaskar olurlar. Əlbəttəki, bu qəhrə-
manların əsərdə məlum missiyaları olur, hansınıki, əsərin sonuna qədə sona 
çatdırmalı olur və əsərin qəhrəmanları adətən açıq şəkildə “mənfi” və 
“müsbət” obrazlar kimi xarakterizə olunurlar. K.Q.Yunq söyləmişdirki, arx-
etip müəyyyən mifoloqemlər yaratmaq üçün əsas elementdir. Bu cür araşdır-
malar yazııçının tipoloji-arxetipik yaradıcılığını ön plana çəkməyə imkan 
yaradacaq. Selincerin yaradıcılığına bu cur yanaşma çox düzgündür və biz 
mifologiyadan danışarkən üç aspektdən yanaşmış oluruq 

1.mifoloji obraz yaxud süjetlərin istifadəsi; 
2. “müəllif-mifologiyasının” əsasını qoymaq 
3. “roman-mif” (dram-mif, şeir-mif) modelinin yaradılması 
“Roman-mif”  modelində mif nə romanın əsas süjet xətti nə də ki 

müəllifin yeganə, tək nəzər nöqtəsi olmur. Roman-mif dedikdə əsərin gah 
miflə gah da ki müasir dövrlə uzlaşması başa düşülür.”Çovdarlıqda uçurum-
dan qoruyan” romanı da bu tələblərə tam şəkildə cavab verir və roman-mif 
baxımından təhlil oluna bilər. Müasir elmdə “müəllif-mifi” analyışına 
kifayət qədər təriflər mövcuddur. Onlardan biri də belçika filosofu Deni Jan 
Rujmonun yanaşmasıdır. Rujmona göre mif-simvolik tarixdir ki özlüyündə 
müəyyən dərəcədə analoji olan sonsuz sayda hadisələri cəmləyir. Mif 
mıdıniyyətin, ədəbiyyatın vacib bir göstəricisi və “şifrə”sidir. Mifoloji kod 
yeni mədəni məna və bununla da müəyyən invariantlılıq variantı yaratmış 
olur. “Yeni mənalar konkret ədəbi əsərin səviyyəsindən çıxxaraq mətn 
səviyyəsində yaranmış olur və bu səbəbdən də bədii pbraz, motiv, janr, 
poetik mənimsəmə əsas tədqiqat materialına çevrilir” (2.s.19). Bu nöqteyi 
nəzərdən yanaşaraq Selincer yaradıcılığını yanaşsaq görerikki, Selincer çox 
böyük ustalıqla dağ başında şəhər salan  günahsız Adam haqqında olan 
Amerikan mifindən istifadə edə bilmişdir. Əsərdə müəllif arzularla dolmuş 
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Nyu-York şəhərinin və saf, təmiz yeniyetmənin bu “phony”-yalanla dolu 
dünyada yeri olmadığına işarə verir(1.s.138-143).  

Əsərdə qəhrəmanın dünyaya baxışının formalaşma zamanından söhbət 
gedirki, bu da əsərin əvvəlində qəhrəmanın həyatda öz yerini tapmaq cəhdi 
ilə daha sonra bundan qaynaqlanaraq öz daxili dünyasına və ətraf aləmə 
marağının oyanması ilə davam etmiş olur. Böyüklərin dünyasından,  daha 
doğrusu içtimai həyatdan uzaq düşmüş yeniyetmə özünü daxili dünyasından 
deyil  yad insan kimi kənardan görür. Əlbəttə özünün daxili dünyasından çox 
da uzaqlaşa bilimir: axı o nə də olmasa bu cəmiyyətin bir üzvüdür. Elə bu 
səbəbdən də o ətrafda baş verənlərə kifayət qədər həssas və inamsız yanaşır. 
XX əsrin ortalarından başlayaraq Amerikan oxucularının baxışları və əsər 
qəhramanlarına qarşı yanaşmaları dəyişikliyə uğradı. Bir haldaki, söhbət 
arxetip-anisasiya seviyyəsində təhlildən gedir demək bütün diqqət əsərin baş 
qəhrəmanının xarakterini izləməyə yönəlməlidir. Zaman anlamında isə bəzi 
məhdudiyyətlər qoyulmuş olur və bir haldaki, bu qoyulmuş “çərçivə” 
daxilində sosiuma qarşı mübarizə aparan bir personaj, yeni qəhrəman 
yaranmış olur. Bu cür qəhrəman tipləri mübahisəsiz şəkildə mif 
“həqiqət”lərinin əbədi olmasına dəlalət edir. 

 Holdenə “firildaqçı”lar dünyasında yaşamaq çətin olur və bununla 
bariışa bilmir. O daha çox insanlar üçün konkret cəmiyyət deyil, məhz 
“böyüklər dünyası” yaratmağa can atır. Qarşısına qoyduğu məsələ isə uşaq 
saflığını qoruyub saxlaya bilməkdir. “Böyüklərin  cəmiyyət”inin uşaqların 
saf dünyasını məhv etməsinə yol vermək olmaz. Holden şəhərdə boş-boş 
gəzərkən başına müxtəlif hadisələr gəlir, o müxtəlif sınaqlardan keçməli 
olur, lakin bunlardan ən diqqət çəkəni fahişə və liftçi ilə görüşü olur, çünki 
burada seksual inisiasiya əsas diqqət mərkəzindədir, hansıki,  insanların 
yetginlik haqqında düşündükləri əvəzedilməz faktor və eyni zamanda 
mifoloji elementdir. Amerikalı yeniyetmə oğlanın həyatından olan bu epizod 
ümumbəşəri dünyaya və oğlanın etirafı metafiziki mənaya aid edilir. Əsər iki 
əsas dünyadan  ibarətdir: Holden və Amerika. Amma baxmayaraqki, 
Holdenin Amerikanın bir hissesidir onlar bir-birlərinə heç uyğun gəlmirlər. 
O heç cürə qeyri-səmimilik, vecsizlik və laqeyidsizlik adlanan bu 
“xəstəlilk”lərdən müalicə olunmalı olan sistemə daxil deyil. Bununla da 
Selincer tərəfindən yaradılmış mif dar-çərçivəli mədəniyyət və siyasi- sosial 
məzmundan ibarətdir. 

Əsərdən göründüyü kimi romanda inisasiya prosesi qəhrəmanın öz 
daxili dünyasını anlamağa aparan yol və  özünün mədəni baxışlarını 
tanımağın əsas bir elementi kimi təqdim olunur. Holden insanların özlərini 
yaxşı tanıdıqları halda yalançı “mən”ləri və real həyatda olan doğurçu 
“mən”lərinə keçid prosesində çox mənəvi sarsıntı keçirir. Beləliklə də, 
inisasiya özünü mədəni sarıdan tanımaq üsullarından biri olsa da unutmaq 
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olmazki,  söhbət həyatda özlərini axtaran, kütləvi mədəniyyətin  ilk nes-
lindən gedir . 

 Əsərin qəhrəmanının özünü axtarışı maskalnmış mifoloji motivin 
olmasına işarə edir. Selincerin romanın poetikasında maska qəhrəmanın 
daxili dünyası ilə onu əhatə edən ətraf mühit arasında vasitəçi rolunu oynayır. 
Ətraf aləmdə rast gəlinən gözlənilməzlik, mürəkkəblik, sərtlik, hərdən açıq 
şəkildə nümayiş olunan aqqressiya, qəhrəmanı sosial maskalar geyinməyi diktə 
edən real həyatla, həqiqətlə uyğunlaşmağa vadar edir. Holdenin geyindiyi və 
arxasında etibarlı qalxan kimi gizləndiyi “təlxək” yaxud “axmaq” maskası da 
buna bir nümunədir. Belə maskalar qəhrəman üçün  nəzarətindən kənar yaxud 
idarəsində olmayan faktiki hadisələrin öhdəsindən gəlmək üçün sanki yeganə 
üsuldur. Holden çoxlarının anlamadığı marjinal bir şəxsiyyətdir. O öz dərdini, 
çarəsizzliyini cəsarətlə gizlətməyi bacaran Triksterin arxetipik təcəssümüdür. 
Maska qəhrəmanının daxili dünyasını sanki əks təsirlərdən qoruyur və psixi 
möhkəmliyini saxlamaqda kömək olur. Məhz maska vasitəsilə o ətraf mühitlə 
özünəməxsus şəkildə ünsiyyət qurur və demək olar ki bu onun yeganə özünü  
ifadə imkanına çevrilmişdir.  

Selincerin mifologiyası müharibənin sonrakı dövr yazıçıları adından 
zamanın tələblərinə bir cavab idi. “Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanı 
XX əsrin 40-50 –ci illərinin abı-havasını özündə əks etdirir. Amerika 
əhalisin çox hissəsi müharibə vaxtı və ondan sonrakı dövrlərin yaşatdığı ağır 
günləri və problemləri bir kənara qoymaq üçün və sanki sakit həyatla təmin 
olunmaq üçün susamışdılar. İlk öncə Birləşmiş Ştatlarda daha sonra isə 
Avropda  müharibə dövrünə təsadüf edən “valideynlərinin nəslindən” narazı 
qalmış gənc nəsil mühavizəkarlıqlarının böyük bir qismini qoruyub 
saxlamaqla tamam fərqli bir gələcək qurmaq arzusunda idilər. Selincer o 
dövr Amerika gənclərinin “əhval”ını hiss etməyi bacaran ilk yazıçılardan biri 
olmuşdur. Selincer dövrünün yazıçıları həmin dövrün mənəviyyatları və 
dünyagörüşü ilə bağlı problemlərinin həllini tapmağa çalışan yazıçılar 
olmuşlar. 

Öz bədii yaradıcılıq dünyasını modelləşdirmək yolunda mifdən istifadə 
etmək Selincer yaradıcılığını bilavasitə XX əsr  neomifoloji modernist 
ədəbiyyat ilə bağlamış olur. Lakin qeyd etmək lazımdırki, Selincer tərzi mifolo-
giyaya yeni nəfəs  və intellektual cəhətdən fərqli yanaşma olmuşdur. Neomifo-
logiyanın Selincer yaradıcığına təsirini yazıçının poligenetik və heterojenik 
materiallara əsaslanaraq sanki öz mifologiyasının bir elementiymiş kimi təqdim 
etməsində açıq şəkildə görmək olar.  

Selincer dövrünün içtimai-siyasi hadisələri onun romanında özünəməxsu 
mifoloji mahiyyətlilikdən çıxaraq “həqiqət-mifinə” çevrilir.Yazıçının mifolo-
giyasının əsas elementlərindən biri də özünün avtobioqrafik və ədəbi material-
larıdırki, bu da əsərdə baş verən müəyyən hadisələr avtobioqrafik xarakter 
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daşıyır. (öz qəhrəmanı Holden kimi Selincerin də həmin yaş dövrlərində elit 
məktəbdən heç də xoşu gəlmir, o da qəhrəmanı kimi məktəb yoldaşları 
tərəfindən həmyaşıdaları kimi qəbul olunmur, özünün də qəhrəmanı kimi 
onu anlamayan, anlamağa cəhd belə göstərməyən valideynləri ilə çətin mü-
nasibəti olur). Məhz bu cəhətlər : mifoloji, ədəbi, fəlsəfi, mədəni, içtimai-
siyasi və müəllifin avtobioqrafik əsərləri bir bütöv şəkildə bir-birini 
tamamlayaraq Selincer yaradıcılığının möhürünü qoymuş olur. Bütün bunlar 
modernist neomifoloji ədəbiyyatla və xüsusilə də E. Heminquey (“Silahlara 
əlvida!”), U.Folkner (“Səs-küy və qəzəb”), F.S.Fitzceraldın (“Dahi Qetsbi”) 
kimi yazıçıların yaradıcılığı ilə Selincer yaradıcılığını ayrılmaz edir. 

Öz romanında Selincer müasir heyatla mifoloji, qeyri-real həyat 
təsvirlərini bir araya gətirmiş olur. Holdenin Nyu-Yorkda həm “mifoloji bir 
dünyada” həm də universal kainatda özünəməxsus səyahət etməsi sanki 
naçar gəncin azad dünya, azad ruh axtarışında olması və həyatı dərk etməyə, 
həyatda özünü tapmağa, bütün baryerləri maneələri aşmağa cəhd etməsi 
təəsüratı yaradır. Təsadüfi deyilki, Holden əsərdə bir neçə dəfə bar, restoran 
və ya kafedə olmasına baxmayaraq ac, susuz olmasını bildirirdi və 
bununlada müəllif qəhrəmanın əslində mənəvi aclıqdan, mənəvi susuzluqdan  
yəni, “antoloji aclıqdan” əziyyət çəkdiyini göstərir. Əsərdə mifoloji obrazlar 
müxtəlif yerlərdə baş vermişdir-müəllimin evi, Holdenin ata evi, park, 
qəbirstanlıq, Pensi yataqxanası və.s. Bütün bu yerlərin hər birinin məkanına 
görə mənaları var, məsələn: ev-“doğum yuvası”, yataqxana otağı –
“müvəqqəti sığınacaq”, qəbirstanlıq-“son sığınacaq” mənalarına gəlib çıxır. 
Əsərdə suyun da mifoloji obrazı 2 simvolla əlaqəlidi: çay və yağışla. Çay 
döğuşla, yaradılışla assossasiya olunur və hərəkətliliyi, dinamikliliyi, 
dəyişikliliyi və azadlılığı təcəssüm etdirir. Romanda bu mifoloji obraz 
bezdirici məktəb həyatından, laqeyid qalan qarışıq Nyu-York həyatından 
daha uzaqda və daha mükəmməl  bir həyata başlamaq arzusunu simvolizə 
edir. Holden öz qız dostuna bol sulu çay sahilində bir yerdə qalaraq təbiət 
harmoniyasından zövq alaraq, mənəvi rahatlığın nə olduğunu hiss etməyi 
təklif edir. Yağış da həmçinin yeniliyin, təmizliyin rəmzidir. Yeni il 
ərəfəsində Holdenin Nyu-Yorka gəlirki, bir neçə gün orada  keçirsin və 
həmin günlərdə Nyu-Yorkun sükutunu pozan, Holdenin islanıb xəstələn-
məsinə səbəb olan  yağış yağır. Güclü soyuqlama nəticəsində orqanizm 
zəifləyir, əsəb sistemi pozulurvə Holden düz bir il xəstəxanada qalmalı olur. 
Əsərdə yazıçının yağış və çaydan mifobraz kimi istifadə etməsi onun 
transformasiya və yenidən yaranmaq ideyası ilə bağlıdı. Saflaşdırma, təmiz-
ləmə rəmzi olan bu iki ünsürdən- “yağış” və “çaydan” yazıçı qəhrəmanının 
yeni həyata başlama arzusuna cəhdinin bir təsviri kimi istifadə etmişdir. 

Bütün qeyd olunan arxaik simvollarla yanaşı Selincer müasir dövrdən də 
nümunələr gətirirki, bunlar da Selincer yaradıcılığında özünəməxsus mifoleq-
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malara çevrilmiş olur. Bunların arasında Nyu-York gecələrinin simvolları-ikinci 
dərəcəli otellər, caz musiqisi, uşaqlar üçün karusellər və s. yer tutur.  

Selincer yaradıcılığının yalnız sintaqmatik, müəllif mifologiyası və yaxud 
nəqletmə şəkli aspektindən deyil həmçinin özlüyündə yeni dünya, bəşəriyyət 
yaratmaq kimi ideyaları cəmləyən paradiqmatik aspektdən də təhlili vacib hesab 
olunur. Maraqlısı odur ki, burada “binar”lılıq (ikililik) mövcuddurki, bu da 
eyni zamanda həm müəllif mifologiyasının strukturunu və onun semantika-
sını müəyyənləşdirir. Selincer mifologiyasının invariantlılığı yazıçının 
insanların düşüncələri və mövcudluğu , onların bir-birləri ilə, təbiətlə, özləri 
ilə münasibəti haqqında, insanların həyatın mənasını axtarışı,  özünün yaxud 
bütün bəşəriyyətin  yenidən yaradılması, ölümlə mübarizə (makrokosm) və 
eyni zamanda insanın var olması , fiziki və mənəvi mövcud olması (mikro-
kosm) barədə düşüncələrindən  ibarətdir. Selincer “var olma” məsələsinə hər 
zaman xüsusi maraq duymuşdur və onun müəllif-mifologiyası dixotomia ilə 
səciyyələnir: hiss/ağıl, ölüm/ölümsüzlük, yaddaş /unutqanlıq, təklik/ünsiy-
yət. Bu qarşılaşdırmalar yazıçının insanların var oluşu haqqında iki bir-birinə 
əks olan başlanğıc kimi baxmasına dəlalət edir.  

İnsan taleyi barəsində olan bir hekayə olaraq əsərdə Selincer 
mifologiyası özünəməxsus süjet xəttinə malikdir. İ.Qalinskaya, A.Zverev, 
U.Frenç və digər tədqiqatçılar hesab edirlərki, Selincerin qəhrəmanının 
həyatın mənasının, doğruların axtarışına çıxması digər arxaik mifoloji süjet 
elementlər də əlavə olunmaqla açıq aydın “öz “mən”ini axtarma” arxetipi 
kimi ortaya çıxmı olur.                                           

Məlum olduğu kimi istənilən arxaik mifoloji sxemlər müəyyən 
ikililiklə xarakterizə olunur və Selincer yaradıcılığındakı bütün mətnə hətta 
əsərin dilindən tematik abstraksiyasına qədər sirayət etmiş  ikililik, mifoloji 
təfəkkürün əsas xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmiş olur. 

Yazıçının əsas konsepsiyasını romanın zaman-məkan anlayışı modelində 
görmək mümkündür: bu dünyada öz yerini axtaran insanla öz qanunları ilə 
mövcud olan dünya ikiləşməsi buna misal ola bilır. Bu cür qarşılaşdırma etik 
baxışlarla fərqli mədəniyyətlərin normaları arasında olan qarşıdurmaya uyğun 
ola biləcək  özünəməxsus model nümunəsidir. Nəticə etibarı ilə, belə qənaətə 
gəlmək olarki, yazıçı öz romanında şəxsiyyət və kollektiv yaddaşına, 
mifologiyasına söykənən mifosemiotik məkan yaratmış olur. 

Romanın mifoloji məzmunu dərin ədəbi çərçivənin hüdudlarını 
aşmaqla, ümummədəni, ümumbəşəri məna kəsb edir. Müəllif romanı 
olmasını nəzərə almaqla romana mif tənqidçisi gözü ilə nəzər saldıqda görə 
bilərikki, müəllif  oxucusuna XX əsrin qırx-əllinci illərdə Birləşmiş Ştatlarda 
baş verən hadisələrin inkişafını  əsərdə öz yerini  tapmış pop mədəniyyəti 
epoxası vasitəsilə çatdirmağa nail olmuşdur. “Çovdarlıqda uçurumdan 
qoruyan” romanının semiotik məzmununun əsasını təşkil edən mifoloji 
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motivlər və obrazlar müəllifin mifopoetik xüsusiyyətlərə malik olması 
haqqında təsəvvür yaratmış olur. Yazıçı oxucunu öz real dünyasının 
“işarələr” sisteminə qərq edir . Selincer dünyası, selincer kosmosu-keçid 
dövrünün apokaliptik kosmosu- köhnə mədəniyyətin, keçmiş zamandakı var 
olmanın, keçmişdəki mühitin, köhnə adət-ənənənin yeni, daha “keyfiyyətli” 
dünyanın qurulması cəhdindən ibarət olmuşdur. Məhz bu qeyri-adilikdirki, 
Selincerin romanını hər dövr üçün aktual saxlamışdır. Əsərin məzmunu 
aydın şəkildə ifadə olunmayan, lakin oxucunu axtarışlar etməyə vadar edən 
fəlsəfi fikirlərdən ibarətdir. Bütün bunlara baxmayaraq əsər mətndaxili güclü 
emosionallığa və məna nüvəsinə malikdir. Sadalanan xüsusiyyətləri ilə əsər 
hər dövr üçün anlaşılan, “zamanı” olmayan bir əsərdir.  
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L.Namazova 
 

J.D.Salinger's Novel “The Catcher in the Rye” as a model 
 of “Novel-Myth” 

 
Summary 

 
     The article is about the novel “The Catcher in the Rye” and its 

relation to the mythology.  In the novel The Catcher in the Rye by J.D. 
Salinger, many well-known archetypes are employed, such as “The Mentor”, 
“The Outcast”, and “The Initiation”. Of the many well-known archetypes 
present, the one that is the most contested is “The Quest”: is The Catcher in 
the Rye an example of it? Clearly, the answer is yes. The “Quest” archetype 
is defined as “the search for someone or something”, oftentimes an object 
that will “restore fertility to a wasted land”.  

Though Holden does not go on a search for a physical object or a 
person, he does go on a quest for something else: his own identity. In this 
case, the “wasted land” is Holden’s mind, and the restoration of fertility is 
the restoration of hope and positivity in his mind. in Holden is in the middle 
of his transition between childhood and adulthood, causing confusion over 
who he is as he is not on either side of the line separating these two stages of 
life. He shows that he does want to be viewed as an adult through his lies to 
others.  

 
Л.Намазова 

 
Роман дж. д. сэлинджера «над пропастью во ржи» как модель 

«роман-миф» 
 

Резюме 
 
    В статье рассматривается  использование мифа в романе «Над 

пропастью во ржи» как способа моделирования  Сэлинджера с неоми-
фологической модернистской литературой ХХ века, отличающейся 
своим рефлексивным, интеллектуалистским отношением к мифу. Влия-
ние неомифологизма в сэлинджеровской поэтике ощутимо и прояв-
ляется в том, что писатель обращается к полигенетическому и гете-
рогенному материалу, превращая его в элементы своего мифа, в слож-
ную систему реминисценций и аллюзий. 
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Современная Сэлинджеру общественно-политическая действи-
тельность проявляет в его романе собственную мифологическую 
сущность, превращается в «миф действительности». 

Актуальность темы определяется тем, что в контексте изучения 
творчества Сэлинджера насущной является необходимость проведения 
анализа эстетики и поэтики «Над пропастью во ржи» именно с позиции 
мифологической критики как авторского мифа.  

Такой анализ даст возможность выявить общие типолого-архе-
типические основы творчества писателя. Мы стремимся определить 
наличие мифологического фактора в романе системно, осмыслив его на 
разных уровнях: архетипно-инициационном (уподобление героя) и 
анагогическом (создание символического культурного кода). 
 
 
 
Rəyçi:               Aynur Ağazadə 
                    Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİNİN TARİXİ 

KONSEPSİYASI 
 

Açar sözlər:ədəbiyyat, ədəbi-tənqid, sənətkar, milli, tarixi proses, ədəbi-
inkişaf. 
Ключевые слова: литература, литературная критика, мастер, 
национальный, исторический процесс, литературное развитие. 
Key words: literature, literary criticism, craftsman, national, historical 
process, literary-development. 
 

Ədəbiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi, komponenti olan ədəbi tənqid 
ədəbi hərəkata nəzarət edən, onu yeni ideyalara doğru istiqamətləndirən və 
əsas inkişaf xəttini müəyyənləşdirən nəzəri fikir formasıdır. Görkəmli yazıçı 
Seyid Hüseyn tənqidsiz yazını, tənqidsiz mətbuatı tərbiyəsiz cocuğa 
bənzədir, ədəbi tənqidi bədii ədəbiyyatın tərbiyəçisi adlandırırdı. Həqiqətən 
də ədəbiyyatla eyni vaxtda yaranan  tənqid daim onun inkişafına xidmət 
etmişdir. Təsadüfi deyil ki, hərhansı bir əsərin ədəbi-tarixi prosesdəki 
mövqeyini müəyyənləşdirərkən mütləq həmin əsər haqqında dövrün tənqidi 
fikrinin araşdırılması zərurəti yaranır. Tənqiddən xüsusi, əlahiddə bir 
yaradıcılıq sahəsi kimi bəhs edən ədəbiyyatşünas Şamil Salmanov yazır: 
«Tənqid sənətkarın yaratdığı sənət əsərini təhlil edir, ideyasını, fəlsəfəsini 
başa düşməyə, formasını, daxili strukturunu qiymətləndirməyə, izah etməyə 
çalışır və bununla da öz spesifik vəzifəsini yerinə  yetirir: bu da özünə görə 
bir növ yaradıcılıqdır, sənətdir; – təhlil və izah, dərketmə və dəyərləndirmə 
sə-nəti.» Lakin 60-cı illərə qədər bu sənətin ədəbi prosesdəki rolu düzgün 
dəyərləndirilməmiş, tənqidə «ədəbiyyatın ikinci dərəcəli sahəsi» kimi laqeyd 
münasibət göstərilmişdir. Milli tənqidimizin tarixi, hətta onun varlığı ideyası 
Azərbaycan ədəbiyyatının elmi tarixinin yazılması və nəşrindən sonra 
meydana çıxmışdır. 60-cı illərə qədərki ədəbiyyat tarixlə-rində ədəbi tənqidə 
ədəbiyyatımızın janrları sistemində qətiyyən yer ayrılmamış, ondan milli 
ədəbi tarixi prosesin komponenti və hadisəsi kimi xüsusi bəhs edilməmişdir. 
Həmin dövrdə ədəbi ictimaiyyətdə hətta belə bir yanlış qənaət yaranmışdı ki, 
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərinə qədər ədəbi tənqid olmamışdır. Bu 
ögey münasibətin nəticəsidir ki, həmin dövrdə nəşr olunan ədəbiyyat tarix-
lərində tənqiddən ədəbiyyatın mühüm bir yaradıcılıq sahəsi kimi 
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danışılmamış, tənqid tarixi bir tədqiqat obyekti kimi diqqətdən kənarda 
qalmışdır. Bu 20-30-cu illərin qüdrətli qələm sahiblərinin – böyük tən-
qidçilərinin, ədəbiyyatşünaslarının repressiyaya düçar olması nəticəsində ədəbi 
tənqiddə hökm sürən ciddi boşluq,daha sonra 40-50-ci illərdə sovet ideolo-
giyasına xidmət edənehtiyatkar bir tənqidin forma-laşmasından irəli gəlirdi.-
Tənqidin təsvirçi xarakter daşıdığı bu dövr haqqında müasirədəbiyyatşünaslıqda 
belə bir qənaət yaranmışdır ki, ədəbitənqid marksist-leninçi mövqe-dən çıxış 
edərək, əsil həqiqətləriifadə etməkdən çəkinirdi. K.Talıbzadə ilk dəfə milli 
ədəbi-estetik fikrin tarixini yaratmaqməqsədini izləmiş, bununla da 60-cı illərdə 
milliədəbiyyatşünaslığımızın qarşısında duran mühümvəzifələrdən birinin 
həllində əvəzsiz xidmət göstərmişdir.Qeyd etmək lazımdır ki, 37-ci il 
repressiyasının böyükədiblər, tənqidçilər ordusunu cəza düşərgələrinə, sürgünə,-
məhvə məhkum etdiyi, nəticədə uzun illər ədəbi nəsillərarasında varislik 
əlaqəsinin pozulduğu bir vaxtda K.Talıbzadəkimi qayğıkeş ziyalılarımız ədəbiy-
yatşünaslığın dahaməsuliyyətli vəzifələrinin həllində fəal iştirak edir-
dilər.K.Talıbzadə bu vəzifələrin demək olar ki, ən çətini vəməsuliyyətlisini– 
ədəbi tənqid tariximizin yazılması işiniüzərinə götürüb uğurla yerinə yetir-
mişdir. 

XX əsr Azərbaycan tənqidinin F.Köcərli,S.Hüseyn, A.Sur kimi 
görkəmli nümayəndələrinin ədəbi-tənqidiproses fonunda, nəzəri-estetik 
fikrin tarixi təkamülükontekstində tədqiq olunması diqqəti cəlb edən 
cəhətlərdənidi. Bu cəhət Türkiyəli alim, Azərbaycan ədəbiyyatımütəxəssisi 
Əhməd Cəfəroğlunun da nəzərindən yayınmamışdır.O, əsər haqqında 
məqaləsində yazırdı: «Əsərin ikincihissəsi mərhum Firudun bəy Köçərliyə 
təhsis edilmişdir.Xatirəsi pək əziz olan bu dəyərli azəri ədəbiyyatçısı 
haqqındanə söylənsə azdır. Xatirəsi əziz olduğu qədər əsərləri vəgörüşləri də 
cana yaxındır. Eyni şey yazarın əsərində müstəqilyer ayırdığı Seyid Hüseyn 
haqqında da söylənilə bilər. Əsərdəbu kişini yaşatdığı üçün Talıbzadəyə haq 
vermək gərəkdir.»Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının bu ciddi nailiyyəti – 
«XXəsr Azərbaycan ədəbi tənqidi» əsəri keçmiş Sovet Şərqində dəədəbi 
ictimaiyyət tərəfindən yüksək rəylə qarşılandı.  

Ədəbi-tənqidi fikrimizin çoxəsrlik tarixi inkişaf yolunuişıqlandıran 
monoqrafiyanın bu şəkildə qiymətləndirilməsi heçdə təsadüfi deyildi. Çünki, 
ilk dəfə məhz bu əsərdə qarşıyaqoyulan milli ədəbi və estetik fikrimizin 
tarixinin yazılmasıməqsədi uğurla yerinə yetirilmişdi. Monoqrafiyada-
Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi kökləri və istiqamətlərixronoloji və nəzəri 
aspektdə aradırılır, milli ədəbi-estetik fikrinmənşəyi, təşəkkül özünəməx-
susluğu, inkişaf mərhələlərizəngin, yeni faktik materiallar əsasında müəy-
yənləşdirilirdi.Tədqiqatçı XIX və XX əsrlər tənqidinə daha çox diqqət 
yetirir,M.F.Axundovun tənqidi irsini, estetik baxışlarını dərindəntəhlil edir, 
ilk dəfə olaraq meydana çıxarılan külli miqdardayeni və orijinal faktlar 
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əsasında əsrin əvvəllərindəki tənqidicərəyanların siyasi, fəlsəfi və estetik 
mahiyyətlərini açıbgöstərirdi. Monoqrafiyada XX əsr tənqidinin hazırlıq 
mərhələsiolan XIX əsr ədəbi-estetik fikri nisbətən geniş və əhatəli 
təhlilolunurdu. K.Talıbzadə həmçinin tədqiqatın predmetinə tarixiyanaşaraq 
qədim mənbələri də diqqətlə araşdırır, qədim və ortaəsrlər ədəbi fikrinin 
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirirdi. 

K.Talıbzadə burada M.F.Axundovun ədəbi konsep-siyasınınformalaş-
masında mühüm rol oynayan mənbələrimüəyyənləşdirir, böyük mütəfəkkirin bir 
filosof və nəzəriyyəçikimi yetişməsini şərtləndirən amilləri aydınlaşdırırdı. 
O,yazıçının Şərq fəlsəfi və ədəbi fikir tarixini mükəmməlsəviyyədə 
öyrənməsini, bu baxımdan Əla-Zikrihissəlam,Şəbüstəri, Bəhmənyar, Ibn-Sina, 
Sədi, Nizami, Qəzali, Hafiz,Rumi, Füzuli kimi böyük filosof və yazıçıları təqdir 
və tənqidetməsini, eləcə də milli ədəbi irsə, xüsusilə Nizami, Xaqani,Füzuli, 
Vaqif, Bakıxanov, Vazeh və Zakirin gö-rüşlərindəkimütərəqqi fikirlərə 
müraciətini onun öz ədəbi-estetikgörüşlərini inkişaf etdirmək məqsədilə izah 
edirdi. Digər tərəfdən rus və Avropa elmindən, ədəbiyyatından, ictimai,iqtisadi 
və siyasi fikir tarixindən bəhs edən əsərlər, kitablarM.F.Axundovun nəzəri 
görüşlərinin formalaşmasında mühümmənbələrdən biri kimi göstərilir və 
əsaslandırılır. Tədqiqatçıbu cəhətdən Ç.Dikkens, A.Düma, J.Vern, 
N.V.Qoqol,V.Q.Belinski, A.V.Markov-Vinoqradov, E.Munk vəbaşqalarının 
ədəbiyyat, tənqid və ədəbiyyatşünaslığa dairəsərlərini görkəmli yazıçının rus 
və Avropa ədəbi fikrindənyaradıcı şəkildə bəhrələnməsi üçün əsas mənbələr 
hesab edirdi.K.Talıbzadə düzgün olaraq burada M.F.Axundovun Belinskivə 
Dobrolyubov ilə ədəbi əlaqələrinə xüsusi olaraq diqqəti cəlbetmişdir. Əsərdə 
Qərb yazıçı, filosof və tarixçiləri Volter,Monteskio, Didro, Şekspir, Bayron, 
Hüqo, Russo, Renan, Yumvə başqaları da Axundovun yaradıcılıqlarını 
bəyəndiyi,fikirlərini təqdir etdiyi böyük şəxsiyyətlər kimi təqdimolunurlar. 

K.Talıbzadəyə görə sənətin təsvir obyekti, onun həyatamünasibəti, 
sənətlə ictimai həyat arasındakı əlaqə-nin düzgünəks etdirilməsi, həqiqətin 
və gerçəkliyin bədii əsərin ənmühüm, başlıca mövzusu kimi başa düşülməsi 
Nizamininədəbi-estetik görüşlərinin əsasını təşkil edir. Ədəbiyyatıngerçəkliyə 
münasibəti məsələsi isə böyük şairin yaradıcılıqmetodlarına yanaşma prinsipini 
aydınlaşdırmaq imkanıyaratmaq baxımından Nizami estetikasının daha vacib 
məsələlərindən biri kimi dəyərləndirilirdi. Tədqiqatçıməsələnin elmi şərhində 
şairin əsərlərindən gətirilən konkretnümunələrə istinad edir, təhlilini daha da 
dərinləşdirir vədəqiqləşdirirdi. K.Talıbzadə təhlilində belə bir düzgün 
nəticəyəgəlirdi ki, Nizaminin ədəbi-estetik görüşləri onun öz sənətkartaleyinin 
müəyyənləşməsində əhəmiyyətli rol oynamış, dahişairə sözün və söz sənətinin 
qüdrətini artırmaq, təsiriniqüvvətləndirmək, şeirin sənətkarlığını yüksəltmək 
imkanlarıvermiş, nəhayət, onun böyük ədəbi sima kimi dünyakorifeylərindən 
biri səviyyəsinə yüksəlməsini şərtləndirən əsasamillərdən olmuşdur. 
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ƏdəbiyyatşünasN.Şəmsizadə K.Talıbzadəyə həsr etdiyi tədqiqat 
əsərində bujanrların sırasında divanların «Dibaçə»lərini də göstərir.  
Beləzənn edirik ki, buraya cüngləri, həmçinin folklordaustadnamələri də 
əlavə etmək olar.Orta əsr mənbələrindəki ədəbi terminlərdən bəhs 
edərkəntədqiqatçı tənqid termininin «qiymətləndirmək»,«fərqləndirmək», 
«seçmək» mənalarını ifadə edən «nəqd»,yaxud «elmi-nəqd» şəklində işləndiyini 
göstərir. O, NəsirəddinTusi, Vəhid Təbrizi, Şərəfəddin Rami, Sadiq BəySadiqi, 
Əssar Təbrizi və başqa görkəmli ədəbiyyatşünas vənəzəriyyəçilərin əsərlərində 
nəqd tənqidin bir elm sahəsi kimiformalaşdığını mışahidə etməklə dövrün 
tənqid nəzəriyyəsininkonkret elmi mənzərəsini yaradır. 
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K.Musaeva 
 

Historical concept of literary criticism of Azerbaijan 
 

Summary 
 
According to K.Talibzadeh, the object of art, his attitude towards life, 

the correct representation of the relationship between art and social life, is 
the basis of the literary-aesthetic views of the Nizamy, the truth and reality 
as the most important and important topic of artistic work.  

The issue of literature's relevance was regarded as one of the more 
important issues of Nizami's aesthetics in order to clarify the principle of 
approach to the great poet's creative methods. 

 The researcher refers to specific examples from the works of the poet 
in the scientific commentary of the issue, further deepens and clarifies the 
analysis. K.Talibzadeh's analysis concluded that literary-aesthetic views of 
Nizami played an important role in the determination of his artistic fate, gave 
the poet the opportunity to increase the power of speech and vocabulary, to 
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strengthen his influence, to increase his poetry, and finally to his great 
literary character one of the main factors that led to the rise of one of the 
world's lore. 

 
 

К.Мусаева  
 

Историческая концепция литературной критики Азербайджана. 
 

Резюме 
 

По мнению К. Талыбзаде, предмет искусства, его отношение к 
жизни, правильное представление о взаимосвязи между искусством и 
общественной жизнью являются основой литературно-эстетических 
взглядов Низами, правды и реальности как важнейшей темы художес-
твенной работы. Вопрос об актуальности литературы рассматривался, 
как один из наиболее важных вопросов эстетики Низами, чтобы 
прояснить принцип подхода к творческим методам великого поэта.  

Исследователь приводит конкретные примеры из работ поэта в 
научном комментарии к проблеме, углубляет и уточняет анализ. 
Анализ К. Талыбзаде пришел к выводу, что литературно-эстетические 
взгляды Низами сыграли важную роль в определении его художествен-
ной судьбы, дали поэту возможность повысить силу речи и словаря, 
укрепить его влияние, увеличить его поэзию и, наконец, его великий 
литературный характер один из главных факторов, который привел к 
возникновению одного из мировых знаний. 
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               Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent 
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                                    SADƏ ADAMLAR 
 

Açar sözlər:  Şair, poema, kənd həyatı. 
Keywords:   Poet, poem, rural life 
Ключевые слова:  Pоэт, поэма, деревенская жизнь. 
 

Bəxtiyar Vahabadə "Sadə adamlar" poemasını yaradıcılığının birinci 
mərhələsində qələmə almışdır. Bu  poemada Şair aparıcı mövqe tutan sevgi 
xəttində sosial mühitin təsvirinə geniş yer vermişdir. Ülkər-Rizvan, Cəmilə-
Nəriman xətlərində səmimi, ülvi insani münasibətin qəlblərə gətirdiyi hiss və 
duyğudan bəhs edir. Ülkər kəndə gələrkən çətinliklərlə üzbəüz qalır, ilk 
günlər tərəddüdlər də keçirir. Və təbii ki, bu psixoloji hallar və həyəcanlar 
şəhərdə böyüyən və ali təhsil alan gənc mütəxəssisin daxili aləmini, duyğu 
və düşüncələrini dolğun əks etdirir və bu hal tamamilə obyektiv təsir 
bağışlayır, oxucu qəhrəmanın mənəvi təkamülünü hadisələrin ümumi 
axarında izləməyə nail olur.Əlbəttə, «Mən kənddən gedirəm, kənd 
gözəlləşir» fikri əsasən Rizvanın kənddən ayrılma məqamlarına bir işarə 
olmaqla yanaşı, həm də kəndi gözəlləşdirməyə, inkişaf və tərəqqiyə doğru 
aparmağa can atan Ülkərin gəlişini bir yenilik və ruh yüksəkliyi kimi 
qarşılamaq cəhdini də təlqin edir. Poemada təbiətlə insan üzbəüz və nəfəs-
nəfəsə təsvirə gətirilir, burada insanın keçirdiyi daxili təbəddülatlar, təbiətlə 
qarşılıqlı münasibətlər təsirli və inandırıcı lövhələrlə verilir. Şair burada 
kəndlə şəhəri bir-birinə qarşı qoymur, "işi bir, sözü bir" olanlar üçün kəndin 
özünün də şəhər olduğunu dilə gətirir. «Sadə adamlar»da (1952-1955) 
Bəxtiyar Vahabzadə bundan əvvəl yazdığı poemalarda qaldırılan problem 
məsələlərə sədaqət nümayiş etdirməyə fəal təşəbbüs göstərir. Bu əsərdə də 
sosial qayğılar: kənd və şəhər arasında mövcud olan tamamilə fərqli durum 
və bunun insan psixologiyasında müəyyən izlər buraxması əsas məqsəd və 
hədəf seçilir. Digər ilk poemalarında olduğu kimi, bu əsərdə də sevgi xətti 
aparıcı bir mövqe tutur. Ülkər-Rizvan, Cəmilə-Nəriman arasında olan 
səmimi hisslər və düşüncələr bu baxımdan diqqətdən yayınmır. Müəllifin 
ayrı-ayrı bölmələr və nəğmələr şəklində qələmə aldığı poemanın elə bir 
səhifəsi yoxdur ki, orada bu ülvi insani münasibətin qəlblərə gətirdiyi hiss və 
duyğudan kifayət qədər bəhs edilməsin. Əlbəttə, poemadakı sevgi xəttinin 
əsər boyu aparıcı bir ideya istiqaməti kimi müəyyənləşməsi elə bir ciddi 
narazılıq doğurmur. Ancaq poemaya bütövlükdə natamam təəssürat aşılayan 
məqamlar içərisində sevgi xəttinin heç birinin kifayət qədər 
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əsaslandırılmaması və sona qədər davamlı şəkildə izlənilməməsidir. Şair 
Ülkəri hazır qəhrəman kimi oxucuya təqdim etmir. O, kəndə gələrkən 
çətinliklərlə üzbəüz qalır, ilk günlər tərəddüdlər də keçirir. Və təbii ki, bu 
psixoloji hallar və həyəcanlar şəhərdə böyüyən və ali təhsil alan gənc 
mütəxəssisin daxili aləmini, duyğu və düşüncələrini dolğun əks etdirir və bu 
hal tamamilə obyektiv təsir bağışlayır, oxucu qəhrəmanın mənəvi 
təkamülünü hadisələrin ümumi axarında izləməyə nail olur.Kənd mühiti, 
onun təbiəti, saf qəlbli insanları Ülkərin bu yerlərə tez bir zamanda 
isinişməsinə, ürəkdən bağlanmasına münbit zəmin yaradır, hətta quşların və 
yağan yağışın səsi burada nağıllarda təsvir olunan əsrarəngiz və sehrli bir 
aləmi ona xatırladır. Şair «məni»nin məhsulu olan bu düşüncələr həm də 
poemanın baş qəhrəmanı olan Ülkərin həyat və fəaliyyət kredosunu və 
məramını da dolğun əks etdirməkdədir. Bu düşüncələr Ülkəri daha fəal və 
işgüzar fəaliyyətə qoşur, Şiraslan kişinin vasitəsi ilə kənd rəhbərləri ilə baş tutan 
görüşdə də o öz məram və məqsədini açıq etiraf edir, kəndin dirçəlişi və 
tərəqqisi naminə hamını səfərbərliyə çağırır. Əlbəttə, Ülkərin bu fəaliyyətinə 
qısqanclıqla yanaşanlar da tapılır ki, bu da poemada əsas konflikti şərtləndirən 
əsas amillərdən biri kimi müəyyənləşir. Kənd kitabxanasında uzun müddət 
başını girləyən Vəli kişinin yerində elmi-texniki nailiyyətləri kəndə və onun 
təsərrüfat həyatına gətirməyi qarşısına əsas niyyətlərdən biri kimi qoyan Ülkərin 
fəaliyyəti  yalnız kənd kitabxanasında kosmetik xarakterli səliqə-sahman 
yaratmaqla məhdudlaşıb qalmır, o tezliiklə pambıq sahələrinə baş çəkir, min bir 
əziyyətlə becərilən «ağ qızıl»ın becərilməsində zəhmət çəkən əmək adamlarının 
qayğı və problemlərinin həlli yollarının axtarılıb tapılmasında yaxından iştirak 
edir. Tez bir vaxtda o, pambıq ustaları Yasəmənlə Zöhrənin yaxın sirdaşına və 
xeyirxah məsləhətçisinə çevrilir. Poemadakı bu səhnələr və təsvirlər işini-
gücünü ataraq Cəmiləni sevmək xəyalları ilə «ciddi» məşğul olan mehtər 
Nərimana da təsirsiz ötüşmür, əvvəlcə mehtər sənətini özünə ar bilən Nəriman 
baş tutmayacaq bu sevgidən uzaqlaşır, Mehtər Təyyarın yazmış olduğu kitabdan 
faydalanaraq öz işində əsaslı dönüş yaratmağa müvəffəq olur. Ayrı-ayrı 
təsərrüfatlarda, hətta yaylaqlarda belə səyyar kitabxananın təşkili əmək 
adamlarının həyatında, fəaliyyət sahələrində nailiyyətlərə gətirib çıxarması 
fonunda insani münasibətlərin bir qədər arxa plana keçməsinə səbəb olması 
da nəzərdən yayınmır. Məsələn, Ülkərlə ilk görüşdən Rizvan arasında az 
qala əhd-peymana çevrilən görüş səhnələri, onların ailələrində öz doğma 
evlərində olduğu kimi qarşılanması epizodları Rizvanın anası Pəri tərəfindən 
bəyənilən, hörmət və izzətlə qarşılanan kitabxanaçı qızın sevgi taleyinin 
yarımçıq qalması, poemada bu xəttin kifayət qədər ayrı-ayrı hadisə və 
təfərrüatlarla «yüklənməsi» hesabına sona çatdırılmamasına səbəb olur, 
hadisə içindən şaxələnən hadisələr poemaya ağırlıq və ümumiləşdirmələrə 
zərurəti kölgədə saxlayır. Bəxtiyar Vahabzadənin 1956-cı ildə qələmə aldığı 
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«İztirabın sonu» poeması da epik səpgidə yazılan belə nümunələrdəndir. Bu 
poemada da ailə-məişət mövzusu əsərin əsas ideya istiqamətini 
müəyyənləşdirir, müəllif gənc bəstəkar Hatəmin şəxsində təsadüfi tanışlıq 
nəticəsində Şahnazla qurulan ailənin davranış və münasibətlərində, həyat və 
dünyagörüşlərində baş verən ziddiyyətlərin fonunda yaranan fikir 
ayrılıqlarını, tamamilə fərqli düşüncə tərzlərini konkret hadisə və təfərrüatlar 
əsasında açmağa müvəffəq olur. İnsanın mənəvi dünyasının ən səciyyəvi 
məqamlarına toxunan, onun təzadlarını, bir çox hallarda qəribəliklərini 
özünəməxsus poetik ümumiləşdirmələrlə canlandırmağa çalışan şair 
dünyanın əşrəfi sayılan insanın bir anın içində büsbütün dəyişməsini, 
özgələşməsini həssaslıqla duymaq, bu məqamları əks etdirən təfərrüatları 
epik təsvirin predmetinə çevirmək cəhdi poemanın əvvəlində daha qabarıq 
ifadəsini tapır. Poemanın ayrı-ayrı hissələrində əsas konflikt və ziddiyyətləri 
doğuracaq səbəblər bəzən o qədər də həyati məsələlərdən və real 
mətləblərdən yaranmaması diqqətdən yayınmır. Şübhəsiz ki, bir sənət 
əsərinə baxışdan və təəssüratlardan irəli gələn fərqli münasibətin fonunda 
yaranan fikir ayrılığının az qala yeni qurulan ailənin dağılmasına gətirib 
çıxaracağı da oxucu üçün bir o qədər inandırıcı təsir bağışlamır. Şairin 
insanların dünyagörüşündə və həyata baxışındakı fərqli yanaşmaları doğuran 
ciddi səbəbləri yalnız adi bir təfərrüat üzərində qurmaqdansa, gerçəkliklərin 
özündən irəli gələn məsələlərə yönəltməyi daha təbii görünər, nəticə etibarı 
ilə əsər belə bir məziyyəti ilə daha çox yeni və prinsipial keyfiyyətlər qazana 
bilərdi. Belə bir xüsusiyyətlərin Bəxtiyar Vahabzadənin epik yaradıcılığının 
ilkin mərhələlərində təsadüf edilməsi həm də hələ bu sahədə müəyyən 
təcrübə və səriştənin olmamasından irəli gələn bir hal kimi 
qiymətləndirilməlidir. Hadisə və süjet içində yeni təfərrüatlar vermək, 
situasiyaların bəzən qəsdən uzadılmasına edilən uğursuz cəhdlər də şairin ilk 
poemalarından nəzərə çarpan qüsurlardan idi və bunun əlamətlərini 
«İztirabın sonu» poemasında da müşahidə olunmaqdadır. Digər tərəfdən, 
keçən əsrin ortalarında ailə-məişət mövzularında qələmə alınan poemaların 
böyük əksəriyyətində real həyatın və gerçəkliklərin məntiqindən irəli gələn 
barışmaz ziddiyyətlərin bütün təfərrüatı ilə açılmaması və ya belə konflikti 
doğuran səbəblərin obyektiv və inandırıcı görünməməsi dəfələrlə işlənmiş 
mövzulara və konkret hadisələrə təkrar müraciətdən irəli gəlirdi. Aydın 
həqiqətdir ki, ailədə və cəmiyyətdaxili münasibətlərdə belə hadisələr və 
gözlənilməz situasiyalar baş verə bilər və o epik əsər üçün yeni mövzu və 
ideyaların bədii ifadəsinə yönəldilməsi şübhə doğurmur. Bu həyati 
müşahidələrin obyektiv səciyyəsindən və dərin ümumiləşdirmə 
qabiliyyətindən irəli gələn bir xüsusiyyət kimi epik səpkili əsərlərdə əsas 
ideyanın ifadəsində başlıca rolu oynaya bilər. 
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Bu tipli suallar şübhəsiz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin bir müəllif kimi 
özünə və qəhrəmanlarına münasibətinə də ünvanlana bilərdi. Çünki keçən 
əsrin ortalarında ailə-məişət mövzularında qələmə alınan əsərlərə belə bir 
baxış bucağından yanaşma ön mövqeyə çıxır, hətta mövzu və sənətkarlıq 
məsələləri kimi yenidən aktuallıq qazanır. Hətta belə məqamlarda bədii 
həqiqətlə həyati gerçəkliyi eyniləşdirmək cəhdləri də nəzərə çarpırdı. 
Qəhrəmanın və ayrı-ayrı surətlərin səciyyəvi cəhətlərinin müəyyənliyindəki 
sinxronluğu da, yanlış addımları da sənətkarın adına yazmaq təşəbbüslərinə 
təsadüf edilməsi adi hala çevrilirdi.Beləliklə,  Bəxtiyar Vahabzadənin epik 
yaradıcılığının  birinci mərhələsində qələmə aldığı ədəbi nümunələrin 
mövzu, ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətləri bir daha onu təsdiqləyir ki,  şairin 
bütün istiqamət və sahələr üzrə axtarışları bilavasitə  bu dövrdən başlayaraq 
özünün inkişaf və təkamül prosesini keçirir.  Əslində kəskin fikir və  mövqe  
toqquşmaları, dramatik təzadlar və gərgin situasiyalar Bəxtiyar 
Vahabzadənin poemalarında  özünün parlaq bədii ifadəsini tapır.  Bu cəhət 
sonralar şairin  bir dramaturq kimi məhsuldar  yaradıcılıq axtarışları 
aparmasına da müsbət təsir göstərir.   
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                                          Y. Huseynova 
Ordinary people 

Summary 
 

One of the distinguishing features of poems of Bakhtiyar Vahabzade 
is substantial description of social life and environment by poet. The product 
of first stage of his creative work, the poems “Ordinary people” and “End of 
pangs” describe rural life and social environment poetically in epic form. 
These poems reflect the manifestation of differences available between 
social environment, as well as village and cities on human psychology. 

Although in 50-es Bakhtiyar Vahabzade had no such creative work 
experience and skill but his poems of the given period may be accepted as 
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pioneer of that period in view of topics set by him on the social environment.  
Some details of poet, long lasting thoughts and ideas bring sufficient light on 
home and family environment, his behavior and relations, which create 
broader opportunities for artistic expression of many, undisclosed matters. 

It is possible to see that main object of description in poems of poet 
“Ordinary people” and “End of pangs” is social environment and its 
character. Thus topics, idea-mastership features of literary samples penned 
by Bakhtiyar Vahabzade in his stage of epic creative work once again 
confirm that the searches of poet  on all directions and areas passes through 
its development and evolution process directly starting from this period. 

 

Эгана Гусейнова 
Простые люди 

 

Резюме 
 

Описание поэтом социальной жизни и среды является одним из 
основных качеств, отличающих поэмы Бахтияра Вахабзаде. Также в 
поэмах «Простые люди» и «Конец страданий», которые считаются 
произведениями первой эпохи его творчества, эпическое описание 
деревенской жизни и социальной среды представлено в поэтическом 
виде. В этих поэмах отражены проявления  в психологии человека 
различий, имеющих место между социальной средой, а так же деревней 
и городом. Несмотря на недостаточный творческий опыт и навыки, 
сюжетные линии, построенные вокруг темы социальной среды в 
поэмах Бахтияра Вахабзаде, написанных в середине 50-х, для своей 
эпохи могут быть восприняты как новаторство. Мнения и мысли поэта, 
хотя и создают впечатление затянутости, проливают яркий свет на 
домашнюю и семейную обстановку, его поведение и отношения, что в 
свою очередь, открывает  широкие возможности для художественного 
выражения многих неясных замыслов. В одном из первых произведений 
Б.Вахабзаде – поэмах «Простые люди» и «Конец страданий» можно 
увидеть, что  основным объектом описания являются социальная среда и 
ее характер.  Таким образом, тема, идейно-творческие свойства образцов 
литературы, написанных в первой эпохе эпического творчества Бахтияра 
Вахабзаде, еще раз подтверждают, что поиски поэта по всем 
направлениям и областям начинаются непосредственно с данной эпохи и 
осуществляют процесс своего развития и эволюции. 

   
Rəyçi:                             Bədirxan Əhmədov 
                         Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 299

PƏRVANƏ QULİYEVA  
Gəncə Dövlət Universitetinin  

pervanequluyeva@box.az 
 

İ.HÜSEYNOVUN  NƏSRİNDƏ  MÜHARİBƏ  DÖVRÜNÜN  
BƏDİİ  ƏKSİ 
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Azərbaycan ədəbiyyatındaBöyükVətənmüharibəsimövzusudeməkolarki, 
özaktuallığını və müsasirliyiniqorumuşdur.Hətta qələbədən sonra da şair və 
yazıçılarımız bu mövzuya müraciət etməklə həmin dövrü ağrı-acıları ilə 
yenidən canlandırmış, savaşla bağlı xatirələrini oxucuları  ilə bölüşmüşlər.  
Bu baxımdan qeyd edə  bilirik ki, görkəmli  yazıçı  İsa Hüseynov  
yaradıcılığında  önəmli  mövqe tutmuş, müharibə  mövzusuna təsadüfən  
müraciət  etməmişdir. Çünki  İ.Hüseynov hələ on üç yaşında ikən müharibənin 
(Faşist Almaniyasının Sovet İttifaqına yürütdüyü müharibə) anlamını bilmiş, 
onun törətmiş olduğu vəhşilikləri, gətirdiyi acıları görmüşdür. Gələcək  
yazıçının  həyatında  silinməz  izlər qoymuş müharibə, hələ  həyatı doğru-
düzgün  dərk  etmədiyi  bir  vaxtda  belə , onu  daxilən  böyütmüş və  
püxtələşdirmişdir. Yazıçı bu dövrü məşhur “Saz” və “Tütək səsi” povestləri ilə 
işıqlandırmışdır. İ.Hüseynov sırf yazıçı olduğu üçün hətta müharibə mövzulu 
əsərlərində də xalqımızın adət-ənənələrinə sadiq qalmış, musiqi alətlərimizə 
olan sevgisini  gizlətməmişdir. Ümumiyyətlə, müharibənin cağdaş azərbaycanlı 
oxucu üçün hec də kölgədə qalan bir məfhum rolunu oynamadığını təəssüflə 
vurğulayaraq qeyd edə bilərik ki, həm vətənpərvərlik və millilik, həm də 
mübarizlik və birlik baxımından İ.Hüseynovun müharibə mövzulu əsərləri bu 
günümüzün ab-havası ilə yaxından səslənməkdədir. Ancaq Azərbaycanın, türk 
dünyasının da İ.Hüseynov adını daşıyan bir folkner yetişdirildiyini on il əvvəl 
kəşf etdim və bu duyğunun məndə oyandırdığı təsir öncə heyranlıq, sonra isə 
İ.Hüseynovla bağlı həyacanlar oldu.” Sevindirici və iftixar olunan haldır ki, 
İ.Hüseynov Nobel mükafatçısına bərabər tutulmuşdur. Milli və bəşəri 
ideyalarla yaradıcılığını zənginləşdirmiş olan İ.Hüseynov nəsrinin hələdə 
müasirliyinin və əbədiliyinin qorunması realizmlə əlaqəli şəkildə önə 
sürülmüşdür. Eləcə də tədqiqat işinin əhəmiyyətini göstərmək üçün bir sıra 
dünya klasiklərininin və milli yaradıcı sənətkarlarımızın zəngin söz 
xəzinələrindəki kəlamlardan nümunələr göstərilmişdir. Ədəbiyyatımızda 
Böyük Vətən Müharibəsi mövzusuna qələbədən sonra da müraciət olunmuş 
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və bu mövzu təkmilləşərək müasirliyini, eləcə də aktuallığını qorumuşdur. 
Müharibə mövzusunun uzunmüddətli belə aktuallığının səbəbini işə 
akademik  Bəkir  Nəbiyev  aşağıdakı kimi izah edir: “1945-ci  ildən sonra 
Azərbaycan ədəbiyyatında Böyük Vətən Müharibəsinə həsr edilmiş roman 
və povestlər müntəzəm olaraq yarandığı halda, arxa adamlardan bəhs edən 
əsərlərin arası, cuzi istisnalara çıxmaq şərti ilə, xeyli müddət, ta  60-cı illərin 
əvvələrinə kimi kəsilmişdir. Nəhayət, elə bir vaxt gəlib çatdı ki, uşaqlığı 
müharibə dövrünə təsadüf etmiş  ədəbi  gənclik  meydana  çıxıb  təşəkkül  
tapdı, uşaqlıq və gənclik illəri haqqında hec vaxt unudulmayacaq  
təəssüratlarını oxucularla bölüşməyə başladı. Nəsrimizdə  xalq  həyatının 
müharibə illərindəki problemlərinə diqqət gücləndi. ”Əşrəf  Hacıyevin  
“İtgin atanın oğlu” (1960); Əlibala Hacızadənin “Unutmaq olmur” (1963);  
İ.Hüseynovun “Saz” (1966), “Tütək səsi” (1967); Sabir Süleymanovun 
“Cərəyan” (1966), “Şaqul” (1968), “Qarayel” (1969); İ.Məlikzadənin 
“Oyanmış xatirələr” (1967), Əli Kərimin “Mavi nəğmənin sahibinə” (1968); 
Cəmil Əlibəyovun “Qayaların göz yaşı” (1968), Həsən Mehdiyevin  “Əlvida 
demədik”  (1968); Nəriman Süleymanovun “Qocalar və uşaqlar” (1968 və s. 
povestləri, habelə bəzi əsərlər meydana gəldi.) Müharibə dövrünə marağın 
bu dərəcədə güclənməsinə səbəb nə idi? Ümdə səbəb, şübhəsiz, həmin dövrü 
yenidən dərk etmək, müasirlik baxımından qiymətləndirmək səyləri oldu. 

Əlavə olaraq onu da qeyd edə bilərik ki, müharibə həm də elə bir 
dəhşətdir ki, bu dəhşətin ürəklərdə açmış olduğu yaralar, illər  keçməsinə 
baxmayaraq, öz göynərtisini, sızıltısını və ağrı-acısını qorumuş, həmçinin 
daha cox dövr edərək yaddaşları  yenidən  canlandırmışdır. Bu da bir 
həqiqətdir ki,  muharibə adlı yer üzünü lərzəyə gətirmiş məfhuma qarşı isə 
silahdan da kəsərli olan qələminə sinə gərməyi  bacarmışdır.  Çünki  qələmin  
yazdığı  həqiqət yaddaşdan-yaddaşa, nəsildən-nəsilə, kağızdan-kağıza 
köçürülə-köçürülə bu danılmaz dəhşətin müharibənin  çağdaş  dövrümüzdə  
də nifrət obyektinə çevrlməsini təmin etmişdir. Bir sözlə, bədii ədəbiyyat 
dünyamızın böyük düşməni olan  müharibəni kəsərli sözlərlə ittiham və ifşa 
etməyi bacarmışdır. Qələbədən sonra, daha dəqiq desək, 60-cı illərdən 
başlayaraq müharibə mövzulu əsərlərə xüsusi diqqət yetirmiş şair və 
yazıçılarımız barədə fikirlərinə isə B.Nəbiyev daha sonra belə aydınlıq 
gətirir.: “Öz təcrübəli həmkarlarından ədəbiyyatda  Böyük Vətən mövzusu 
estafetini alan gənc yazıçıların deməyə sözü, danışmağa mətləbi, oxucu ilə 
bölüşmək  üçün  dolu  ürəyi  olduğundan onlar həmin estafeti  bu gün də 
ləyaqətlə daşımaqdadırlar. Bu  əsərlərin  müəllifləri ilə əlaqədar belə bir 
ümumi  cəhəti qeyd etmək istərdik ki, onların heç biri cəbhədə olmamışdır. 
Həmin yazıçılardan yaşca böyüyü olan İsa Hüseynov 1928-ci ildə 
doğulmuşdur. Xalq yazıçısı İsa Hüseynov  1928-ci ildə Qazax rayonunun 
Muğanlı kəndində doğulmuşdur. Burada orta məktəbi bitirmiş, 1946-cı ildə 
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ADU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuş, dördüncü kursdan sonra Qorki 
adına Ədəbiyyat İnstitutuna dəyişilmişdir.  Buranı bitirdikdən sonra 
Azərnəşrdə ədəbiyyat şöbəsində redaktor (1952-1954), «Literaturnıy Azer-
baydcan» jurnalında nəsr şöbəsinin müdiri (1960-1964), «Azərbaycanfilm» 
kinostudiyasında  baş redaktor (1964-1968), ştatdankənar redaktor (1968-
1974), ssenari kollegiyasının üzvü (1974-1979) olmuşdur.  İsa Hüseynovun 
bir yazıçı kimi uğurları əllinci illərin sonlarından başlanır. Onun «Doğma və 
yad adamlar», «Yanar ürək» romanları müasir həyatın ən ağrılı problem-
lərinə həsr olunmuşdu. Sosializm cəmiyyətinə xas olan qüsurlar, insanlar 
arasındakı mənəvi ziddiyyətlər, xalq və rəhbər problemi, şəxsiyyətə 
pərəstişin tənqidi bu romanların əsas mövzusunu təşkil edirdi.Şəxsi 
mülahizələrimizə əsasən buraxılış işində müəllifin müharibəni canlandıran 
bir sıra əsərlərindəki məkan və xarekterləri nəzərdən keçirməklə göstərmişik 
ki,  sanki İ.Hüseynov müharibə mövzulu nəsrində yaratdığı bütün surətləri 
və mühiti yalnızca bir kənd və onun insanlarının timsalında ümumiləş-
dirmişdir.  Eləcə də yazıçının sırf  müharibə mövzulu əsərləri  olan “Saz” və 
“Tütək səsi”  povestlərinin adlarına həm milli həm də fəlsəfi nöqteyi-
nəzərindən yanaşılıb. “Saz” povestində İsfəndiyar kişinin yuxu görmə səhnə-
si də milli adət-ənənələrimizlə, qədim inanclarımızla əlaqələndirilmişdir. 
Xalq yazıçısı İsa HüseynovunAzərbaycan ədəbiyyatında böyük yeri var. 
Yazıçının yaradıcılığını izləyənlər, tədqiq edənlər onu əsərləri haqqında 
yazılarında İsa Hüseynovun  böyük bir ədəbi nəsli tərbiyə etdiyini, oxucu 
zövqünü formalaşdırdığını xüsusi qeyd edirlər. "Çətin və mürəkkəb mər-
hələdə İsa Hüseynov canlı həyat nəfəsi üstündə köklənmiş maraqlı, cəlbedici 
əsərləri ilə gerçəkliklərin təsviri və sadə insanların adi həyatı ilə ifadə olunan 
ciddi, mühüm mətləblərin böyük ədəbiyyatını yarada bilmişdir” deyə 
akademik İsa Həbibbəyli yazıçının yaradıcılığını incəliklə xarakterizə edir. 
Yazıçının həyatın və insan mənəviyyatının dərinliklərinə qədərki axtarışla-
rında son dərəcə səmimi, təbii, inandırıcı, real və eyni zamanda, obrazlı 
göründüyünü bildirərək "Azərbaycan altmışıncılarının möhtəşəm bir 
proloqu” adlandırır. Nədənsə İ.Hüseynovun müharibə mövzulu əsərlərini 
oxuyarkən məndə belə bir təəssürat yaranır ki, hadisələr də, xarakterlər də 
yalnız və yalnız bir kəndin və onun insanlarının timsalında ümumiləşdirmə 
aparmaqla meydana çıxmışdır.İ.Hüseynovun müharibə mövzulu əsərlərini 
oxuyarkən istər-istəməz fikirləşirsən ki, İsfəndiyar kişi, Qılınc Qurban  / 
“Saz” /; Nuru, Tapdıq, Cümrü, Əsmər, Söylü, Mehbalı əmi, hətta Cəbrayıl  
“Tütək səsi” /:, Isa baba, Rəşid, Nailə/ “Doğma və yad adamlar”/; Səməd, 
Mədəd, Sultan Əmirlilər,Əlləzoğlu / “Yanar ürək”/; Papa- Kökə nənə,Koxa / 
“Kollu Koxa”/- hamısıbir kəndin insanlarıdırlar. Beləliklə, bir daha qeyd 
ediəm ki,yazıçı müharibə dövrünü, onun ağrı- acılarını sadəcə olaraq bir 
kənd və onun insanlarının  mübarizə və mətinliyində,habelə acgözlülük və 
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tamahkarlıqlarında  göstərmiş; əsil yaradıcı insana xas olan bir ustalıqla 
müharibə mövzusunun bədii nəsrində ən yaddaqalan , ən oxunaqlı mövzu 
halına gətirmişdi.Dəyərli yazıçı İ.Hüseynovun məqsədi yalnız ondan 
ibarətdir  deyildir ki, müharibə dövrünü və onun dəhşətini, ağrısını, faciəsini 
oxucusuna çatdırsın.Müəllifin əsas hədəfi bu idi ki,müharibə kabusunun 
insanların birliyi, dəyanəti, mərdliyi ilə məhv edildiyini, ya da məhv olmaq 
təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olduğunu göstərsin. 

Müəllifin müharibə mövzulu əsərlərinin əsas ideyası, qayəsi bundan 
ibarətdir ki, müharibə gözlə görülə bilən və bilinməyən bir bəladır. Belə ki, 
bu bəlanın ölüm, qorxu,təqib,iztirab və əzab gətirdiyini, eyni zamanda aman-
sız və qəddar bir təhlükə olduğunu çox yaxşı bilirik. Digər nöqteyi-nəzərdən 
yanaşıldıqdan isə , belə bir nəticə hasil olur ki, müharibə təmiz, düzgün 
insanlarıda üzə çıxarır. 
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. 
P.Quliyeva  

The artistic contrast of the war era in I.Huseynov's prose. 
Summary 

 
The art episodes dedicated to moral and ethical problems in the 

Azerbaijani cinema in 2000-2008 are of interest. During this period, one 
writer is not coincidental that he did not write artistic specimens, including 
poems, on spiritual-ethical issues. The narratives on morally-ethical subjects 
are exaggerated from artistic examples in terms of artistic craftsmanship. 
This is due to the fact that the theme and the idea are extremely widespread 
and popular. It should be noted that it is not possible to define the boundaries 
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of a specific subject matter stories devoted to moral and ethical problems. 
Paying attention to the most delicate shades of the problem should not be 
overlooked. Isa Huseynov's works are as striking examples as moral-moral 
subjects. It is important to note that the struggle for moral and ethical values 
in the writer's stories has been expressed with all the sharpness. In general, in 
the stories and stories of Isa Huseynov (Mugana), his stories point to a 
specific manifestation of moral and ethical problems. This also provides for 
the authenticity of the writer's works (including his stories) in terms of 
artistic craftsmanship, as well as his readability. Jesus Husseinov (Mughan) 
is trying to revive typical events. He is, therefore, a founder of making 
stories and stories about art, and this factor conditioned the generalization of 
his creed creativity. 

П.Кулиева  
Художественный контраст эпохи войны в прозе И.Гусейнова 

Резюме 
 

Интересны эпизоды искусства, посвященные нравственным и 
этическим проблемам в азербайджанском кино в 2000-2008 гг. В 
течение этого периода не встречается писатель, который не писал 
художественные образцы, в том числе стихи, по духовно-этическим 
вопросам. Повествования о нравственно-этических предметах преувеличе-
ны из художественных примеров с точки зрения художественного 
мастерства. Это связано с тем, что тема и идея чрезвычайно распростране-
ны и популярны. Следует отметить, что невозможно определить границы 
конкретных сюжетов, посвященных нравственным и этическим проб-
лемам. Не следует упускать из виду внимание к самым тонким оттенкам 
проблемы. Работы Исы Гусейнова являются яркими примерами морально-
нравственных предметов. Важно отметить, что борьба за морально-
этические ценности в рассказах писателя была выражена со всей остротой. 
В целом, в рассказах и рассказах Исы Гусейнова (Муганны), его рассказы 
указывают на конкретное проявление нравственных и этических проблем. 
Это также обеспечивает подлинность произведений писателя (включая его 
рассказы) с точки зрения художественного мастерства, а также его 
читаемость. Ис Хусейнов (Муган) пытается возродить типичные события. 
Поэтому он является основателем историй и историй об искусстве, и этот 
фактор обусловил обобщение его кредо творчества. 

 
Rəyçi:                    Afaq  Yusifli 
                  Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent 
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Mollanəsrəddinçilər, xüsusilə də M.Ə.Sabir və C.Məmmədquluzadə 
öz satiraları ilə dövrün hakim sinfi qüvvələrinə qarşı meydan oxuyurdular. 
Xalqın mənafeyini bayraq edən mollanəsrəddinçilər heç nədən çəkinmədən 
öz ürək sözlərini deyirdilər. Onlar açıq üsullarla, cəsarətlə ictimai quruluşu 
ifşa edirdilər. Lakin senzura amansızlığından yaxa qurtarmaq üçün ayrı 
üsullar da lazım idi. Bu ifşa üsulundan biri də məhz ezop manerası idi. 
 Mətbuatda hakim olan bir sıra qüvvələr hər sözü birbaşa,açıq şəkildə 
söyləmək imkanı vermirdi. “Heç bir vətəndaşlıq cəsarətindən asılı 
olmayaraq,“özbaşınalıq” edən mətbuatın səhifəsini qapayır, xalqa,geniş 
kütləyə deyilməli fikri sənətkarın beynindəcə həbs edir,açıq hava 
görməli,şüurları fəth etməli sözləri sənətkarın ağzına yumruq tıxayıb geri 
qaytarır” [2, s.174]. Müəllif öz fikrini ifadə etmək üçün xüsusi yollar 
axtarmalı olur. Düzgün olaraq ezop üsuluna müraciət edir. Xüsusilə 
M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə eləcə də, başqa mollanəsrəddinçilər də 
senzuranın təzyiqlərinə qarşı bu üsula çox tez-tez müraciət etmişlər. Başqa 
cür ola da bilməzdi, ya gərək ictimai ədalətsizlik qarşısında sükut edəsən, ya 
da gizli fəndlərlə danışmağı bacarasan. Qələm sahibləri bir tərəfdən 
çalışırdılar ki,əsər bədii cəhətdən mükəmməl olsun, digər tərəfdən, fikri elə 
yollarla ifadə etməyə çalışırdılar ki, senzuradan keçsin. Demokratik 
mətbuatın nümayəndələri, mollanəsrəddinçilər, bütün bu çətinliklərə 
baxmayaraq yazırdılar. Ictimai mühit sıxdıqca mollanəsrəddinçilər çıxış yolu 
tapırdılar, bu çıxış yolu bağlandıqca yenisini axtarırdılar. Senzuranın 
təzyiqləri onları əzir, lakin iradələrini qıra bilmirdi.    
 “Molla Nəsrəddin” çar üsuli-idarəsi ilə mübarizə apardı və uzun dövr 
ərzində yaşadı. Onunla eyni dövrdə nəşr olunan çoxlu mətbuat orqanları 
bağlandı, lakin “Molla Nəsrəddin” nəşrini davam etdirdi. Buna səbəb məhz 
ezop üsulu idi. Ezop fəndlərini işlələtmək də xüsusi ustalıq tələb edirdi. Bu 
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üsul təbii ki, müəllifin sənətkarlığı ilə çox bağlıdır. Ezop priyomları “Molla 
Nəsrəddin”ə sanki müdafiə vasitəsi kimi xidmət etmişdir. C.Məmmədqulu-
zadənin və başqa mollanəsrəddinçilərin ezop üsuluna əl atması, demək idi ki, 
onlar öz ictimai amalları üçün yaşayırlar. Buna görə də dolayı vasitələrə əl 
atmaları onların fikirlərini birbaşa ifadə etməkdən qorxmaqları demək 
deyildi. Məhz buna görə də onlar qışqırmır, sanki pıçıldayırdılar. Bu, ezop 
priyomu deməkdir. Bəzən isə bu pıçıltını bir qədər qaldırırdılar ki,bu da  
yarımezop üsuludur.     

Sözarası xatırlatma ezopun təzahür formalarından biridir. Bu nitqdə 
bir növ kənara çıxmaqdır və qrammatikadakı ara söz və ara cümlələri 
xatırladır. Ara cümlə adlanmasına baxmayaraq, burada müəllifin bütov, 
bitkin fikri ifadə olunur. “Mövfuqat məsələsi” felyetonuna diqqət edək. 
Burada Mirzə Cəlil müsəlman nümayəndələrinin mövfuqatı yeyib 
dağıtdıqlarını tənqid edərək göstərir ki, bunu ruslar müsəlmanlardan yaxşı 
qoruyub saxlayırlar və deyir: “Yox, vallah, sağ olsun rus hökuməti”. Bunun 
ardınca müəllif sözarası əlavə edir. “Hərçənd mənim Rusiya hökuməti ilə 
aram yoxdur, ondan ötrü ki, ayıb olmasın,Cəfərin anasına iki arşın çit alanda 
da az qalır qaradoboy gəlib desin ki, “niyə polisəyə xəbər verməmiş arvadına 
tuman aldın?...”[4,s.150].    

Bununla müəllif inqilabçıların mənzillərində çar polisinin tez-tez 
apardığı axtarışlara işarə edir. Digər tərəfdən isə, müəllif senzuradan icazəsiz 
azad bir söz deməyin qadağan olması məsələsinə də toxunur. Bu mətləbi 
yada salır, dərhal da məsələnin üstündən keçir. Bu,C.Məmmədquluzadənin 
xüsusi taktiki hərəkətidir. Gözlənilmədən müəyyən istiqamətdən satiraya 
müraciət edir, dərhal da əvvəlki istiqamətinə qayıdır.   
 Ezop priyomlarından biri də ştrixlərlə danışmaqdır. Ştrixlər ilk 
baxışda əsərin xüsusi olaraq seçilməyən hissələridir. Belə ştrixlərin 
nümunələri  M.F.Axundovun üslubunda vardır. Lakin bunlar Mirzə Cəlil və 
M.Ə.Sabirdə daha zəngin və rəngarəngdir. C.Məmmədquluzadənin “Keçən 
günlər” felyetonuna diqqət edək. Müəllif burada müstəmləkəçiliyi lənətləyir, 
xalqı müstəqillik uğrunda mübarizəyə çağırır. Felyetonda iki nəfər erməni 
qızının söhbəti verilir. Biri digərinə tapmaca deyir: “Əhvalat bu tövrdü ki, 
Adriatik vilayətinin əhalisi əksərən İtaliya millətidir. Avstriya padşahına 
xəbərdarlıq veriblər ki, əgər o,Adriatik torpağına ayaq bassa, vilayətin İtaliya 
tayfası ona naməqbul nümayişlər edəcək. Bunun səbəbi budur ki, İtaliya 
milləti canlarını da fəda etməyə hazırdırlar ki, özgə padşaha təbiyyət göstərib 
baş əyməsinlər” [4, s.74].      

Son cümlə müəllifin öz sözləridir və felyetonun əsas ideyası burada 
cəmləşmişdir. Bu sözlər təkcə italyanlar üçün deyilmir, ümumi xarakter 
daşıyaraq müstəmləkə xalqlarına, eyni zamanda azərbaycanlılara müraciət 
kimi səslənir. Mirzə Cəlil kiçik işarələrlə oxucuları düşünməyə vadar edir.    
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 C.Məmmədquluzadə parodiyadan bir silah kimi istifadə etmişdir. 
Müəllif  “Molla Nəsrəddin” jurnalının birinci nömrəsində bu priyoma 
müraciət edir. Mirzə Cəlil bədii əsərə yox, məqaləyə parodiya yazır. 
C.Məmmədquluzadənin “Lisan bəlası” felyetonu məhz parodiya şəklində 
yazılmışdır. Bu felyeton “Həyat” qəzetindəki məqaləyə parodiyadır. 
Felyetonda: “Danışmamaq danışmaqdan yaxşıdır. Heç bir müsəlman gərək 
danışmasın: İnsan nə qədər ki, sakit və samitdir, o qədər gözəldir... 

Sal başını aşağı və heç baxma yuxarı, lal ol və danışma!   
Ey dil, dəxi dinmə və sükut ol, səni tarı,    

 mal ol və danışma!”-[4, s.5]. 
 

deyən yazıçı kinayə ilə sükutu pozmağa, mübarizə aparmağa çağırır.  
 Parodiyanın maraqlı bir şəkli xalq yaradıcılığı şeirinə, folklor 
nümunəsinə nəzirələrdə özünü göstərir. Məsələn, Mirzə Cəlilin “Qalada 
yatmış idim, top atdılar, oyanmadım” xalq şeirinə yazdığı bənzətməyə nəzər 
salaq. Ilk baxışda nəzirədə sanki heç bir ictimai təsir yoxdur,sadəcə lirik 
ifadələr gülünc şəklə salınmışdır. Nümunənin ilk bəndinə baxaq: 
 
  Dərədə yatmış idim,oyatdılar, oyanmadım,   
  Burnuma tikanları uzatdılar, oyanmadım.   
  Bomba, parthapartından top atdılar, oyanmadım.  
  Saqqalımdan bir ovuc qopartdılar, oyanmadım[2,s.195]. 
 
Burada iki məna istiqaməti vardır. Bir tərəfdən ucalan inqilabi sədaya işarə 
və qəflətdən oyanıqlığa çağırış. Digər tərəfdən sui-qəsdə, mütləqiyyətin 
inqilabçılara qarşı terrorçuluq  siyasətinə işarə vardır. Müəllifin senzuraya 
qarşı pərdə çəkən başlıca vasitəsi şeirdəki “top atdılar, oyanmadım” 
sözləridir. Növbəti misralarda isə məsələlər daha da dəqiqləşdirilir.  
          “Qarışdı aralıqlar, qopdu məhşər qiyaməti,  
 Müsəlmanlar bir-birini qırdı, unudub qeyrəti...”[2,s.196].   
“Milli qırğın” sözünün yerinə “məhşər qiyaməti”, “erməni və müsəlmanlar 
bir-birini qırdı” əvəzinə “müsəlamanlar bir-birini qırdı” sözləri ifadəni bir 
qədər də təhlükəsizləşdirmək üçün işlədilmişdir. Hər yerdə müəllif folklor 
nümunələrindən istifadə edərək pərdə çəkir, onun ardınca ciddi məsələlər əks 
olunur. Məsələn, belə bir cümləyə diqqət edək: “Gördülər yuxlamışam, hər 
kəs sınadı gücünü”. Nümunədə “gördülər yuxlamışam” ifadəsi xalq 
şeirindəki ifadəyə uyğundur, ancaq “hər kəs sınadı gücünü” sözləri ilə 
məzmun tamam dəyişir. Müəllif bununla oxucuya deyir ki, yatdıqca 
tapdanacaqsan,hər kəs öz gücünü sənin üzərində sınamağa başlayacaq. 
 C.Məmmədquluzadənin yaradıcılıq boyu istifadə etdiyi ezop 
priyomlarından biri də analogiya üsuludur. Bu üsul XX əsrin əvvələrində 
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yazıb-yaradan satiriklərimizə M.F.Axundovdan irs qalmışdı. Analogiya 
dedikdə müxtəlif zaman və müxtəlif məkan arasında keyfiyyət uyğunluğu 
nəzərdə tutulur. Bu üsulda müəllif əsəri daha da təhlükəsiz etmək üçün 
hadisəni yalnız zamanca yox, həm də məkanca dəyişdirir. Ancaq nə zaman, 
nə də ki, məkan fərqi müəllifin məqsədinə çatmasına mane ola bilmir. 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk nömrəsində bu üsuldan istifadə 
olunmuşdur. Jurnalda verilmiş teleqraf xəbərinə diqqət edək: “Osmanlı 
höküməti küçə ilə gedən vaxt öskürməyi əhaliyə qadağan edibdir”. Burada 
təkcə Sultan Əbdülhəmid istibdadından söhbət getmirdi,həmçinin çar 
Rusiyasında inqilabçılara və inqilabi fikirlərə qarşı olan rejimə işarə 
olunurdu. Hansı oxucu asanlıqla dərk etməz ki, burada söhbət təkcə Rəşt, 
Gilan və sairədən getmir, bunların əsli Bakı,İrəvan,Yelizavetpol quberniya-
larıdır. Bütün bunlar müəllifin sənətkarlığından asılıdır ki,o fikrini necə və 
nə şəkildə düzgün ifadə etmək üsulunu tapmışdır.   
 C.Məmmədquluzadənin ezop üslubu haqqında nümunələrinə  diqqət 
etdikdən sonra belə bir cəhəti qeyd etmək olar ki, onun ədəbi-bədii üsulları 
ezop davranışı ilə bağlanır. Çox maraqlı faktdır ki, ezopçuluq inqilabi-
satiriklərin əsərlərinə tərkib hissəsi kimi elə daxil olmuşdur ki, bu əsərlərin 
quruluşunu başqa cür fikirləşmək olmur. Senzuradan xilas olmaq üçün 
müəllif forma üzərində dönə-dönə düşünməli olmuşdur.Təsəvvür etmək 
olmur ki, ezop priyomları olmasa idi, bu nümunələr  nə şəkildə yaranardı. 
Məhz buna görədir ki, inqilabi-satiriklər öz fikirlərini zəif formada 
verməmişlər.     
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Н.Мустафазаде  
 

Раскрытие информации в критике Джалила Мамедгулузаде 
Резюме 

 
Одним из примеров творческого образа жизни М.Мамедгулузаде 

является аналогия. Этот метод был унаследован от М. Ф. Ахундова, 
наших сатирических авторов, писавших в начале двадцатого 
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века.Аналогия предполагает совместимость качества между разным 
временем и местом. Таким образом, автор меняет событие не только на 
время, но и пространство, чтобы сделать работу более безопасной.  
 Цензуре Джалиля Мамедгулузаде запрещено называть несанкцио-
нированное свободное слово, и поэтому вопрос о применении к эзопи-
ческим простым вопросам является одним из способов раскры-
тия.Обратив внимание на образцовый стиль выражения автора, можно 
отметить, что его литературные и художественные стили тесно связаны с 
его образцовым поведением.Весьма интересным фактом является то, что 
пропаганда была частью революционных сатирических произведений, в 
которых структура этих произведений нельзя рассматривать иначе.Чтобы 
избавиться от цензуры, автору приходилось думать снова и снова.-
Невозможно представить себе, если бы не было простых эзопов, как бы 
эти образцы были сформированы. Вот почему революционные сати-
ристы не высказали свое мнение в слабой форме. 

 
N.Mustafazadeh  

 
Disclosure method of Jalil Mammadguluzadeh's criticism  

Summary 
  

One of the examples of M.Mammadguluzadeh's creative lifestyles is 
analogy. This method was inherited from M.F.Akhundov, our satirical 
writers who wrote in the early twentieth century. Analogy assumes a quality 
compatibility between different time and place. In this way, the author 
changes the event not only for the time, but also for space to make the work 
safer. C.Mammadguluzadeh's censorship is forbidden to say an unautho-
rized free word, and therefore, it is the issue of applying to the ezopian pri-
mes, one of the methods of exposure. After paying attention to the author's 
exemplary style of expression, one can point out that his literary and artistic 
styles are closely linked to his exemplary behavior. It is a very interesting 
fact that propagation was part of the revolutionary satirical works that the 
structure of these works can not be considered otherwise. In order to get rid 
of censorship, the author had to think over and over again. It would not be 
possible to imagine how these examples would have been if they did not 
have the prerogatives. That's why the revolutionary satirists did not give 
their opinions in a weak form. 
 
Rəyçi:                  Səidə Rüstəmova 
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

                 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 309

 NİGAR MUSAZADƏ  
                                                      Azərbaycan Dillər Universiteti 

nigar_musazade@hotmail.com 
 

EDQAR ALLAN PO YARADICILIĞINDA  NƏSRİN VƏ NƏZMİN 
TƏDQİQİ 

 
Açar sözlər: E.A.Po, nəsr, nəzm, janr 
Ключевые слова: Э.А.По, проза, поэзия, жанр 
Key words: E.A.Poe, prose, poetry, genre 
 

Amerika romantizmində elə bir yazıçı yoxdur ki,   heç olmasa bir 
dəfə hekayə yazmasın. Bu onunla bağlı idi ki, Amerika ədəbiyyatında  
novella və ya kiçik hekayə milli  bədii nəsrin ayrılmaz janrı hesab olunurdu. 
Kiçik janrın təməli Vaşinqton Irvinq tərəfindən qoyulsa da,  yazıçı bu janra 
çox da üstünlük verməmişdir. Bu illər kiçik nəsr Amerika ədəbiyyatında 
jurnal janrına çevrildi və demək olar ki, hər bir amerikalı yazıçı öz gücünü 
novella yazarı kimi sınadı. Bu dövrün bütün yazıçıları yeni, özünəməxsus  
bir tərzdə  hekayələr yazmağa can atırdı. Nəticədə hekayə "qısaldılmış" bir 
romana çevrildi.  

Həmin illərdə Amerika jurnallarında çap olunmuş kiçik nəsr 
əsərlərində hekayə janrının spesifikliyinə uyğun gələn nadir nümunələr də 
var idi. Yığılmış təcrübəni ümumiləşdirən, yeni janrı tamamlayan və öz 
nəzəriyyəsini yaradan bir dahi –  Edqar Allan Ponun simasında üzə çıxdı. 
E.Po bu janrı "ədəbiyyatın çox əhəmiyyətli bir budağı, əhəmiyyəti gündən-
günə böyüyən, ədəbiyyatın ən nüfuzlu şöbəsinə çevriləcək bir budaq"(1;259) 
kimi qiymətləndirərək  kiçik nəsrin inkişafına diqqət yetirir, həmçinin özü də 
qısa hekayələr sahəsində təcrübələr edir, zamanla janr nəzəriyyəsini 
yaratmağa cəhd göstərirdi. Bu nəzəriyyənin ayrı-ayrı mövqeləri müxtəlif 
vaxtlarda yazılan çoxsaylı tənqidi məqalələrdə və təhlillərdə işıq üzü gördü. 
Onun XIX əsrin qırxıncı illərində Nataniel Hotornun hekayələr toplusu 
haqqında iki resenziyası E.Ponun kiçik nəsrə verdiyi ən mükəmməl nəzəri 
fikirləri hesab olunur. 

E.Ponun romanla əlaqədar nəzəriyyələri maraq kəsb edir və onları 
izah edərkən, iki məqamı vurğulamaq lazımdır. Birincisi, yazıçı janrın 
nəzəriyyəsini tam olaraq inkişaf etdirməyə və nəzəri "təməl" ni öz 
yaradıcılığına gətirməyə çalışmışdı. İkincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, 
E.Ponun roman  nəzəriyyəsi mütləq müstəqilliyə malik deyil, bədii yara-
dıcılığının ümumi konsepsiyasının bir hissəsidir.  Onun fikrincə nəzm və 
nəsr bir estetik sistem çərçivəsində mövcuddur və onların arasındakı fərq 
qarşılarında duran hədəflər və vəzifələr arasındakı fərqdən qaynaqlanır. 
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E.Ponun novella nəzəriyyəsi ən yaxşı şəkildə bu janrda işləyən hər bir 
yazıçının hesablaşmalı olduğu şərtlərdə təqdim edilə bilər. Bunlardan 
birincisi işin həcmi ilə bağlıdır. E.Po qeyd edir ki, novella  qısa olmalıdır. 
Uzun novella artıq novella deyil. Bununla belə, qısalığa can atan yazıçı 
müəyyən ölçülərə riayət etməlidir. Çox qısa işin dərin və güclü təəssürat 
yaratması mümkün deyil, çünki, onun sözlərinə görə "əsas fikir 
təkrarlanmadan, bir qədər uzanmadan, qəlbə  nadir hallarda toxunur"(2;152). 
Bir işin uzunluğunun ölçüsü onu bir dəfə, tam olaraq oxumaq qabiliyyəti ilə, 
belə ki, "bir oturuma" oxumaq bacarığı ilə müəyyənləşdirir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, E.Ponun bu kimi fikirləri poeziyaya həsr olunmuş "Poetik 
prinsip”(The Poetic Principle)(7), “Kompozisiya fəlsəfəsi”(The Philosophy 
of Composition)(6)  və s. məqalələrində  təkrarlanır. Yazıçının bu qədər sərt 
və şərtsiz qısalıq tələbinin səbəbləri eynidir – təəssüratın və ya təsirin 
vəhdəti. Şeirdə təsirin birliyi duyğusal təsir vəzifəsinə xidmət etməlidir. 
Nəsrdə isə emosional və intellektual olmalıdır. Təsir birliyi, E.Ponun 
nəzəriyyəsində nəsrin bütün aspektlərini özünə yönəldən yüksək prinsipdir. 
Yazıçı yaratdığı kiçik nəsr növündən asılı olmayaraq, qavrayışın bütöv-
lüyünü təmin etməlidir. Effektin birliyi "kiçik" süjetin, üslubun, tonallığın,  
dilin və s. hissələrin birləşməsindən ibarət olan universal və total bir birlik,  
bütövlükdür. Bütün bunlar isə məzmunun təməli və ya predmet birliyidir. 
Əvvəlcədən yaradılmış təsirin üzərində işləməyən, artıq olan hər hansı  bir 
detalın novellada iştirak etmək hüququ yoxdur. E.Po yazırdı: "Birbaşa və ya 
dolayısı ilə, ilk fikrin həyata keçirilməsinə yönəldilməyəcək bir söz belə 
olmamalıdır"(5). 

Nəsr sənəti haqqında bir çox mübahisələrdə E.Po ədəbi terminolo-
giyadan deyil, əksinə  memarlıq terminologiyasından istifadə edir. O, "yazıçı 
bir hekayə yazdı", deyil "yazıçı hekayə inşa etdi"(3;38) qeyd edirdi. 
Metafora E.Po üçün ən vacib məsələlərdən idi. Süjetin  başa düşülməsinə 
gəldikdə isə E.Po süjetin fabula və ya intriqaya endirilməməsini tələb edirdi. 
Süjet altında yazıçı işin ümumi formal strukturunu, hadisələrin, simvolların, 
obyektlərin birləşməsini başa düşürdü. O düşünürdü ki, süjetdə heç nə artıq 
olmamalı,  onun bütün elementləri biri-birinə bağlı olmalıdır. Süjet, bir 
kərpicin çıxarılması ilə çökməyə səbəb ola biləcək bir binaya bənzəyir. 
Hekayədə hər bir epizod, hər bir hadisə, hər bir söz müəyyən niyyəti həyata 
keçirmək və tək təsirə nail olmağa xidmət etməlidir.  

E.Pounun  1829-cu il "Əl Əraf"(Al Aaraaf) adlı şeir kitabı  nəşr 
olunur və onun nəşrindən sonra E.Pounun şeir sahəsində fəaliyyəti iki 
istiqamətdə inkişaf edir. Şeir  yaradıcılığı ilə yanaşı, o, poetik bir nəzəriyyəni 
də inkişaf etdirmişdir. Bu zamandan etibarən E.Pounun nəzəriyyəçi və ədib 
kimi fəaliyyəti bir növ bədii və estetik birliyin məcmusu hesab olunur. Elə 
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bununla bağlı ədibin poeziyasını  və nəzəri görüşlərini ayrı-ayrılıqda, təcrid 
olunmuş şəkildə deyil, bütövlükdə nəzərdən keçirmək lazımdır. 

E.Ponun poetik nəzəriyyəsinin mahiyyəti ən yüksək, ideal gözəllik 
anlayışıdır. Onun sözlərinə görə, bir insan mövcud olduğu fərqli cəhətlərdən 
– səslərdən, qoxularından və hisslərindən insan ruhunun zövqünü təmin edən 
gözəl hissi formalaşdırır. Poetik prinsiplərində E.Po gözəllikləri məhz 
poeziya sahəsinə aid edirdi . 

Poeziyanın məqsədi – oxucunu əzəmətli gözəlliklərə alışdırmaq, onu 
"kəpənəyin" "ulduz arzusuna" çatdırmaq, "əbədi susuzluğunu"(7) söndür-
məkdir. 

Sənətin əsas prinsipi kimi, E.Po "Kompozisiya fəlsəfəsi" adlı 
məqaləsində düşüncənin və ifadənin, məzmunun və formanın birləşdiyi üzvi 
vəhdətini nəzərdə tuturdu. E. Po əsərlərində estetik nəzəriyyə kimi ayrılmaz 
bir sistemin tamlığını əldə edən ilk amerikalı tənqidçilərdən olmuşdur. O, 
şeirini "ritm vasitəsilə gözəlliyin yaradılması"(6) kimi təyin edir, xüsusilə 
ədəbi təcrübə və nəzəriyyə arasındakı kəsilməz əlaqəni vurğulayırdı. Ədib 
"Poetik prinsip" və "Kompozisiya fəlsəfəsi" adlı məqalələrində özü 
tərəfindən hazırlanmış müddəalara daim riayət etmişdir. 

Şair bədii təəssüratın birliyini və bütövlüyünü tələb edirdi, o, 
dəfələrlə təəssüratın birliyini, yalnız məzmun və forma uyğunluğu ilə ifadə 
edildiyini qeyd edirdi. Digər romantik yazıçılar kimi, o, sənətin reallığa olan 
münasibətini ("həqiqət" adlandırdığı kimi) dolayı yolla, romantik görüntü və 
simvolların diliylə ifadə edirdi. "Kompozisiya fəlsəfəsi" onun poeziya 
şəkillərində və poetik əsərin bütün bədii quruluşunda əmələ gəldiyində, E.Po 
bədii əsərlərdən deyil, reallığa əsaslanaraq, həyatın gözəlliyinin romantik bir 
ifadəyə ehtiyacı olduğunu vurğulayırdı. 

"Kompozisiya fəlsəfəsi"ndə E.Po lirik əsərin yaranma prosesini 
izləmək üçün çalışır. Müəllif şeirlərin "ekstatik intuisiyanın təsiri altında 
yüksək dəlilin müəyyən bir təcilində"(6) yaradıldığını düşünən ictimaiyyətin 
fikirlərinə təsir etməyə çalışır. Məqalədə şairin poetik aləmində keçdiyi yolu 
addım-addım izləməyə çalışır. 

"Kompozisiya fəlsəfəsi" əsərində E.Po poemanın yaradılması 
nəzərdən keçirir. Buna nümunə olaraq, "Quzğun" şeirinə müraciət edir. 
Onun ilk tələbi işin həcminə aiddir. E.Poya görə şeir elə həcmdə olmalıdır 
ki, oxuduğu  andan oxucuda bir "təəssürat ", "effekt”  vəhdəti  yaransın. 
E.Ponun fikrincə, belə bir vəhdət "Quzğun" şeirinin həcmində (108 sətir) 
müşahidə etdiyimiz  təqdirdə əldə edilə bilər. 

Sonrakı mərhələdə E.Poya görə, "ruhun böyük zövqü"dən  ibarət olan 
"təəssürat və ya effekt" seçimi durur. Şerinin həcmi, ritmik quruluş, 
metaforaların istifadəsi və s. kimi elementlərdən tutmuş mövzuyadək işin 
bütün elementlərinə sirayət edir. Hər şey tam hüquqlu sənətkar  üçün 
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işləməlidir, sənətkar isə "təsir" edir, burada şeirin oxucuya konsentrasiya 
etdiyi emosional təsir nəzərdə tutulur. 

Effekt əldə etmək üçün intonasiya mühüm rol oynayır. E.Po burada 
melanxolik intonasiyanın uyğun olduğunu düşünürdü. Bütün əsər boyunca 
şair əsasən təkrarlama və alliterasiyadan yararlanaraq formalaşan faciəli 
intonasiya artımından istifadə edir. Müəllifin fikrincə, şerin həcmini, 
intonasiyasını müəyyənləşdirərkən,  onun üzərində qurulacaq belə bir 
element tapmaq lazımdır ki, onun əsasında bütöv bir əsəri  qurmaq mümkün 
olsun. Belə bir element refrendir. Refren uzun olmamalıdır, əksinə  qısa 
olmalıdır. 

E.Po ritm və bənd sahələrində təcrübələr aparmışdır. O, xoreyin şeir 
ölçüsündən istifadə edirdi. Lakin sətirləri elə yerləşdirirdi ki, bu onun 
şeirlərinin səslənməsinə xüsusi bir orijinallıq verir, sətirlər boyu uzanan ritm 
isə ona "effekt" əldə etməyinə kömək edirdi. 
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N.Musazade 
 

Analysis of poetry and prose in Edgar Allan Poe’s creative activity 
Summary 

 
The creative activity of prominent American writer and poet Edgar 

Allan Poe is quite famous all over the world. Besides, his literary activity 
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there are literary -theoretical views in literature. These are not less important 
parts of his creative activity. İn Azerbaijani literary proses Edgar Poe famous 
as a writer. Still, he is less famous as a literary -critic. The main idea of 
Poe`s poetic theory is the ideal beauty. According Poe, it is “the great sense 
of soul” we see here. In this case we have a choise of “expression and 
effect”. İt influences all elements of a literary work. The author of the article 
tries to put light on this point of writer`s scientific activity. She also analyzes 
the articles he wrote on poetry and prose. These articles are “Poetic 
principles” and “Composition phylosophy”. Author shows her attitude 
toward the problems reflected there. The article deals with as actual topic. 

 
Н.Мусазаде 

                                                
Анализ прозы и поэтики в творчестве Эдгара Аллана По 

 
Резюме 

 
Творчество известного американского писателья и поэта Эдгара 

Аллана По творчеством достаточно известно во всем мире. На ряду с 
литературной деятельностью он имел литературно-теоретическое 
отношение к литературоведению. Это является отдельным и немаловаж-
ным этапом его деятельности. В азербайджанском литературном процессе 
Эдгара По больше известен как писатель и поэт. Как литературовед он 
известен сравнительно меньше. Главной идеей поэтической идеи по 
является идеальная красота. По считает это «великим бложенством 
души». В этом случае у нас есть выбор «впечатления и эффекта». Оно 
относится ко всем элементам литературной работы. Автор статьи 
старается осветить эту сферу научной деятельности писателья. Она также 
анализирует его статьи о прозе и поэтике. К этому числу относятся статьи 
“Поэтические принципи” и “Философия композиции”. Автор высказывает 
свое отношение к этим статьям. В статье затронуты актуальные темы 
лутературы. 

 
Rəyçi:                 Qorxmaz Quliyev 
                               Professor 
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İNGİLİS ƏDƏBİYYATINDA METAROMAN  
(A.BAYETTİN “SAHİBLƏNMƏ” ROMANI ƏSASINDA) 

 
Açar sözlər: metaroman, ingilis ədəbiyyatı, A.Bayett, “Sahiblənmə” 
Ключевые слова: метароман, английская литература, А.Байетт, 
«Обладать» 
Key words: meta-novel, English literature ,   A.Byatt,  “Possession” 

 
İngilis mədəniyyəti və tarixində XIX əsri ingilis ədəbiyyatında 

Britaniyanın qızıl əsri adlandırır, bu dövr viktorian mədəniyyətinin vacib 
elementlərindən biri kimi qeyd edirlər. Bu ilk növbədə ədəbiyyata aid edilir 
və hətta  bu dövrü ictimai dəyər qazanmış roman əsri də adlandırırdılar. 
Tədqiqatçılar, roman janrına marağı "fərdin həyatına xüsusi ingilis marağı" ilə, 
“İngiltərədə olduğu qədər  heç bir yerdə o güclə hiss edilməyən bir ənənəyə 
xidmət ilə əlaqəndirirlər”(5;26). İngilis ənənələrinə sadiq olanları və kraliça 
Viktoriya dövrünə möhkəm tellərlə bağlılığı özünəməxsus  "viktorian 
dirçəlişi", ingilis romanın ənənəsinə qayıdışı ilə müşahidə etmək olur. 
Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, müasir ingilis romanında bəhs edilən ritm, 
iyirminci əsrə aid deyil, onun kökü Viktoriya dövrünə, xüsusilə, Ceyn Osten, 
Çarlz Dikkens, Tomas Hardi yaradıcılığına qədər gedir. 

XX əsrin sonunda  ədəbiyyatı retrospektiv, köhnə adlandırır, "yaşlı, 
təmkinli, gələcəkdən məhrum olmuş, gələcəkdə yalnız ölüm var, həyat, 
mədəniyyət və s. isə  keçmişdədir ", - deyirdilər(5;38). Birdən-birə müasir 
müəllifləri bürüyən nostalji hissi, İngiltərənin köhnə gücünə və təsirinə həsrət 
çəkmək  XX əsrin ədəbiyyatının əsaslı cəhəti kimi qeyd edilirdi. İstedadlarla 
zəngin olan kraliça Viktoriya dövrü, görünür, artıq öz əsərlərini hamıya 
tanıtmış viktorian romanlarına olan allüziyalarsız təsəvvür etməyən bir çox 
müasir yazıçıları valeh edirdi. Bu maraq dalğası yenidən Ç.Dikens və 
C.Ostenə qayıtmış dəbə maraq deyil, Viktoriya dövrünün qavrayışı vasitəsilə, 
öz bədii təsəvvürlərində canlanan, müasirliyin qəbulu idi. Keçmişə nostalji 
hissi, keçmişi yenidən dirçəltmək arzusu konkret mətnlər vasitəsilə yeni ingilis 
romanının simasını müəyyənləşdirdi. Belə yanaşmaya bir qayda olaraq 
postmodernist romanların köməyi ilə nail olunurdu və ingilis nəsrində 
keçmişin dirçəlişi yeni baxış bucağından təsvir olunmağa başladı. 
Postmodernizmin nəzəri-estetik pafosu uzun müddətdir ki, öz dialoq bacarığı 
ilə, keçmiş irsə, ənənə və müasirliyə, parodiyaya və istehzaya, intertekstual 
istinadlara meylli idi.  Lakin eyni zamanda da "köhnə şəkildə yazmağı bacara 
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bilməməyə"(5;46) istinad edərək, yazıçılar viktorian romanına müraciət edir, 
onu yeni bir şəkildə şərh edir, dəyişdirir, əsərləri üçün material kimi istifadə 
edirdilər. Bununla da romanlarında XIX əsr ingilis ədəbiyyatının bütün 
antologiyasını yaradırlar. Görkəmli tədqiqatçı Vilyam Qess tərəfindən təqdim 
edilən "metaədəbiyyat" (metafiction) termini hər cür yeni modelləri istismar 
edən müasir romanı xarakterizə etmək üçün indi çox məşhurdur. 
Metaədəbiyyat "ədəbiyyat haqqında ədəbiyyat” (fiction about fiction) 
mənasını verir. Öz bədii vəziyyətini vurğulayan və öz sənətkarlıq yollarını 
ortaya qoyan hekayə və romanlar məhz bu bölgüyə aid edilir. Belə ədəbi 
nümunələrdə araşdırma mövzusu ədəbiyyatın özüdür. Müasir ingilis nəsrinin 
inkişafında bir meyllərdən biri olan meta-ədəbi oyun XX əsrin sonuna aid 
sənət əsərlərinin xarakterik xüsusiyyətinə çevrildi.  Bu sıraya ingilis nəsrinin 
ən görkəmli yazıçıları Con Faulz, Uilyam Qoldinq, Malkolm Bredberi və 
Antoniya Bayett romanlarını aid etmək olar.Belə ədəbi nümunələri əsasən 
binarlıq prinsipi ilə xarakterizə olunan metaroman, janr növləri, yaradıcılıq 
üsulu, romanın müasir sənəti və kütləvi ədəbiyyat haqqında olan yanaşması 
baxımından  roman haqqında roman adlandırılır. Metaromanın mütləq 
qəhrəmanları ya romanı yaradan yazıçı, ya da romanı oxuyan oxucu, yaxud 
yazıçıların yaradıcılığını öyrənməklə məşğul olan və yeni şərhlərini təklif edən 
tədqiqatçı, daha çox isə filoloqdur(ədəbiyyat tarixində biz Umberto Ekonun 
“Qızılgülün adı” romanına şərh” romanının göstərə bilərik – Ç.Ə.). 
"Ədəbiyyatın ədəbiyyatı", "incəsənətin incəsənəti", metatekstuallıq birbaşa 
nəsr əsərinin özünü əks etdirməsi, məna davamlığı fenomeni ilə 
əlaqələndirilir. Bu halda intertekstuallıq üç növə bölünür.  Birinci halda mətn 
daxilində intertekstuallıq olur və bu özünə istinad, "özünü əks etdirmə"(2;31) 
fenomeninin bir hissəsi kimi nəzərə çarpır. Konkret bir müəllifin yaradıcılığı 
içərisində intertekstuallıq, ümumi mətn formalaşması mövzusu kimi də 
davam edə bilər və nəhayət  mətndən daha geniş olub və ya mətndən kənara 
çıxan, başqa bir yazı sahəsində yazanın işi kimi. 

XX əsrin sonunda ingilis ədəbiyyatında tarixi romanlarının ortaya 
çıxması,  ümumi tarixə və xüsusilə Viktoriya dövrünə aid yeni postmodern 
baxış ilə birbaşa əlaqəlidir. Tarixi prosesin postmodern anlayışı tarixi 
hadisələrin çoxsaylı şərhlərini, hər bir insanın həyatında xüsusi yerini, 
beləliklə aşağıdakı prinsipi təmin etməyə imkan verir.  “Keçmiş indiki 
günümüzdə daim iştirak edir”(3;18) prinsipinə söykənir.Müasir ədəbiyyatın 
və ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədqiqatçılarından olan Stiven Konor özünün 
məşhur“Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the 
Contemporary” (1989) və “ The English Novel in History 1950-1995 (1995) 
əsərlərində   tarix və ədəbiyyatının yaxınlaşmasına, vaxt kateqoriyasına və 
tarixi prosesə, həmçinin, hadisələrin eyni zamanda iki müxtəlif təbəqədə, 
indiki və keçmişdə baş verməsinə imkan yaradan iki istiqamətli süjetli 
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hadisələrə misilsiz marağını əks etdirir. Tədqiqatçı realist romana xas olan 
birbaşa təhkiyə və düz səbəb-nəticə əlaqəsi, retrospektiv təhkiyə 
istiqamətinə, müxtəlif təbəqələrin bir-birinə inteqrasiyasına, indiki zamanda 
və keçmişdə hadisələrin eyni anda inkişafına meylli olan postmodern 
romandan söz açır. Tarixin və tarixi inkişafın postmodern konsepsiyası, onun 
tənqidi qavrayışı, etibarlılığına şübhə, tarixi biliyin bilavasitə olmasının 
yenidən nəzərdən keçirilməsi və təkrarlanması üzərində qurulan belə ədəbi nü-
munələrdə yazıçılar öz məharətlərini göstərə bilirdilər.  Bu konsepsiya eyni ta-
rixli hadisələrin sonsuz sayda müxtəlif təfsirlərini təklif edir. Öz yaradıcılıq-
larında tez-tez meta-ədəbiyyat oyunlarına müraciət edən müasir postmodern 
yazıçılara D.Lesinq, J. Barns, M.Drebbl, D.Loc və s. aid etmək olar.   

"Postmodern viktorianlar"(Postmodern Victorians) keçmişə baxaraq 
günümüzə dair təxminlər verirlər. Q.Svift, D.Loc, P.Akroyd, P.Keri və 
A.Bayett romanları demək olar ki, bu istiqamətdə yazılmış və metaromanın ən 
gözəl nümunələrini yaratmışlar. A.Bayettin  "Sahiblənmə"(Possession)(7) 
romanı 1990-cı ildə iki nüfuzlu mükafat almışdı. Bunlardan birincisi nüfuzlu 
Buker mükafatı həmçinin “İrish Times” jurnalının beynəlxalq ədəbi 
mükafatına layiq görülmüş və  bu əsər yazıçının yaradıcılığında, onun ən 
əhəmiyyətli və təsirli romanlarından birinə çevrilmişdir.  Tənqidçilər 
"Sahiblənmə" romanını xarakterizə edərkən ən rəngarəng epitetlərdən istifadə 
etmişlər: dazzling (gözqamaşdırıcı), brilliant (parlaq), virtuosic (virtuoz), 
gigantic treasure (böyük xəzinə), magical performance (sehrli performans), a 
masterpiece of wordplay and adventure (söz oyunu və macəranın ustalığı). 
Ədəbi tənqidçi ....roman haqqında yazır: "Sahiblənmə» romanı ilə Bayett 
filoloq olmağın xoşbəxtliyini dilə gətirdi"(4;28).  

Romanı "filoloji dərgi", "viktorian postmodernizmin şah əsəri", 
"filoloji krossvord"  və "romantik roman-tapmaca" kimi xarakterizə 
edirdilər, müəllifin sözlərinə görə isə bu – “elmi sitatlar və parodiyalar 
toru”dur("а web of scholarly quotations and parodies")(4;37).  Tərcüməsi 
çətinlik törədən "Possession" əsərinin adı, bütün əsəri başa düşmək üçün bir 
açardır. Hələ 60-cı illərdə, S.Koleric kitabxanasının kataloqlarında tədqiqatçı 
çalışan Ketlin Koberni izləyən A.Bayett, özünə bir sual verir: “Kişi qadına 
sahibdir yoxsa qadın kişiyə sahibdir?” ("Does he possess her, or does she 
possess him? ")(6) və onun öz sözlərinə görə, ölülərin və dirilərin münasibəti 
haqqında olan roman haqqında düşünməyə başlayır. 

XX  əsrin süjet xəttinin personajları tərəfindən yaradılan məktublar 
XIX əsrin qəhrəmanlarının məktublarından nisbətən daha az  funksiyaları 
yerinə yetirir. Məlumat qaynağı olaraq çıxış edən, bu yazıları şərh etmək 
işarələr vasitəsilə yerin yetirilir. Onlar məktubların  müəlliflərinin deyil, 
oxucunun psixoloji və xarakterik bir portretinin yaranmasına kömək edirlər. 
Məktubu qəbul etmə və oxuma anı oxunan məlumat haqqında personajin 
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refleksiyası ilə müşayiət olunur. Epistolyar vəziyyətlər oxucuya "dəyişiklik 
məktəbi"nə (Y.Lotman) çevrilir və ona məktubun mətninə baxış nöqtəsini 
dəyişdirmək və personajlar arasındakı əlaqənin çətin qüsurlarını anlamaq 
imkanı verir.Məktublar «Sahiblənmə» romanının bədii dünyasının aktiv 
komponentləri kimi çıxış edirlər.  

Nəqli və süjet yaradıcı funksiyalarını yerinə yetirir və etibarlı məlumat 
mənbəyi kimi çıxış edirlər: Onlardan Padub və La Mott(əsərin baş 
qəhrəmanları və məktubların müəllifləri – Ç.Ə.) əlaqələrinin inkişafı 
haqqında öyrənir, eyni zamanda da digər personajların məktubları məna 
daşıyıcıları kimi çıxış edirlər. Məktublar romandakı iki kompozisiya xətti 
arasında mətn daxili əlaqələrinin formalaşmasında rol oynayır. Metaromana 
xidmət edən məktublar XIX əsrin hadisələrindən bəhs edərək, tədqiqatçıları 
XX əsrin süjet xəttini yaradaraq, axtarış zamanı  ya təsdiq ya da inkar olunan 
fərziyyələr irəli sürməyə məcbur edirlər.  

Istifadə olunan qrafik vasitələr romanın əsas mətnindən əlavə edilən 
epistolyar mətnlərin sərhədlərini qeyd etməyə imkan verir. Məktublar oxucu 
ilə yazarın oyununun bir hissəsi kimi çıxış edir, buna görə də bəzi hallarda 
məktubun yalnız başlanğıcı qeyd olunur, tamamlanması isə romanın əsas 
qəbul edən mətninə köçürülür. 

Beləliklə, “Sahiblənmə” romanı metaroman konsepsiyasını özündə 
daşımaqla bərabər, A.Byettin yaradıcılığında və ümumiyyətlə ingilis nəsri 
tarixində ən gözəl meta-ədəbiyyat funksiyasını daşıyır. 

Elə bununla bağlı Amerikanın ən nüfuzlu “Time” jurnalı “Sahiblənmə” 
romanını 1923-cü ildən 2005-ci ilə qədər ingilis dilində yazılmış ən gözəl 
roman siyahısına saldı və  ardınca BBC dünya ədəbiyyatında indiyədək 
yazılan ən maraqlı və məşhur iki yüz kitabdan biri elan etdi.  
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Ç.Alixanbəyova  
 

Metafiction in English literature (on the basis of  
“Posession” by A. Byatt) 

Summary 
 

Modern English literature is related with the rebirth of the Victorian 
novel. The novels of this period are filled with the nostalgia to the past. 

The evaluation of the past and especially the English history is a 
permanent issue in modern English mentality.  This is deeply related with 
the problem of identity. English writers try to make relations with the past on 
this ground. Besides, they try to revive the practice of the past. Metafiction 
used all over the world appeared to be useful for modern English prose, form 
this point of view. Writers use it as much as possible.The author of the 
article puts light on the English metafiction. She shows her attitude towards 
this issue on the basis of the novel “Possession” by A. Byatt. 

 

Ч.Алиханбейова 
 

Метароман в английской литературе  
(на основе «Обладать» А. Байетт) 

Резюме 
 

Современная английская литература связана с оживлением романов 
викторианской эпохи. Произведения этого периода связаны с ностальгией 
по прошлому.В современном английском познании стоит вопрос об 
оценивании прошлого и истории Англии в особенности, с иной точки 
зрения. Это углубляется до вопроса идентичности. С этой точки зрения 
английские писатели стараются создать связь с прошлым.Помимо этого 
они также стараются восстановить практику прошедших времен. Явление 
метаромана стало полезным для современной английской прозы с этой 
точки зрения. Писатели исползают ее достаточно часто. Автор статьи дает 
объяснение английскому метароману. Она выражает свое отношение по 
этому поводу на основе романа «Обладать» А. Бейетт. 

 
Rəyçi:                Yeganə Abdullayeva 
                    Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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ƏDƏBİYYAT NƏZƏRİYYƏSİ TƏDRİSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 
 
Açar sözlər: Ədəbi-nəzəri anlayışlar, yeni təlim texnologiyalarına əsaslanan 
dərsliklər, nitq bacarıqlarının inkişafı, ədəbi növlərlə əlaqələnmiş nəzəri 
anlayışlar, biliklərin sistemli inkişafı. 
Key words : Literary – theoretical concepts , textbooks based on new 
training technologies , development of speech skills , theoretical concepts 
linked literary genres , systematic improvement of knowledge  
Ключевые слова: литературные теоремы, новые учебники ,развитие 
речевых навыков, теоретические концепции ,связанные с литературны-
ми типами, теоретические концепции ,систематическое развитие 
знаний. 
 

Ədəbi-estetik fikir daima inkişafda olmuşdur. Qədim dövrlərdə yunan, 
roma, slavyan və türkdilli xalqların ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar, 
təsvir və ifadə vasitələri, bədii dərkin üsulları zaman ötdükcə zənginləşmiş, 
yeni formalar yaranmışdır. Bütün dövrlərdə ədəbi janrlar bədii əsərlərin 
məzmunu ilə şərtlənmiş, forma məzmundan törəmişdir. 

Ədəbiyyatın ictimai-fikir mahiyyəti, ənənə və novatorluq, ədəbi 
məktəblərin tarixi, məzmun-forma əlaqələri, dildən, bədii ifadə və təsvir 
vasitələrindən, ədəbi növ və janrlardan istifadə üsulları, ümümilikdə sənət 
nəzəriyyəsinə dair qanunauyğunluqlar, onların tarixi inkişafı, ədəbiyyat 
nəzəriyyəsinin predmeti və öyrəndiyi sahələrdir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi bir 
elm sahəsi olub, təkcə bir xalqın deyil, dünya xalqlarının bədii mədəniyyət-
inin inkişaf tarixinə, onun mərhələdən-mərhələyə keçdikcə janrlar müx-
təlifliyində yeni formalarla zənginləşməsinə zəmin yaradır. 

 Ədəbiyyat tarixində klassiklər də ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında öz 
fikirlərini söyləmişlər. Bualo “Poeziya sənətində” klassizmin nəzəri əsaslarını, 
estetik prinsiplərini sistemləşdirmiş, qaydaya salmış, “özündən əvvəlki fikirləri 
ümumiləşdirərkən, onları işləmiş, inkişaf etdirmiş, öz dövrünün ədəbi təcrü-
bəsinə əsaslanaraq, yeni və müasir tələblərlə zənginləşdirmiş, ədəbiyyatın və 
incəsənətin mahiyyəti, vəzifələri və tərbiyəedici rolu haqqında bir sıra maraqlı 
və indi də öz əhəmiyyətini itirməyən mülahizələr” söyləmişdir.[1, 10]  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyat tarixindən və ədəbi tənqiddən fərqlənir. 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi daha çox bəşəri səciyyə daşıyır. Daxili qanunuyğun-
luqların əsasında inkişaf edən prinsiplərini, poetik qanunlarını dünya xalqları 
və ədəbiyyatının ənənə və təcrübəsi əsasında müəyyənləşdirir. Bu baxımdan  
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ədəbiyyat nəzəriyyəsi yalnız öz daxilində inkişaf etmir. Ədəbiyyat 
nəzəriyyəsi bütün dövrlərin bədii zövq sınağından çıxan ənənə və təcrübəyə 
söykənir və həmişə öz nəzəri müddəalarını, ədəbi-estetik prinsiplərini 
dərinləşdirmə və zənginləşdirmə prosesi keçirir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi tarixi səciyyə daşıyır, birdən- birə yaranmadığı kimi, 
birdən-birə də mükəmməl nəzəriyyə şəklinə düşmür.  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatın ictimai-tərbiyəvi əhəmiyyəti barədə, 
həyatı dərketmə üsulu olması haqqında şagirdlərdə dolğun təsəvvürün 
yaranmasına kömək edir. Müxtəlif siniflərdə bədii əsərlərin təhlili zamanı 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarından istifadə mühümdür. Bədii əsərdə 
xarakter və tipin müəyyənləşdirilməsində, bədii əsərin qavranılmasında, 
forma və məzmun arasında qarşılıqlı münasibətin formalaşdırılmasında bu 
sahənin əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, təkcə ədəbiyyatda deyil, digər 
sahələrdə olduğu kimi, həmin sahəyə dair nəzəri məlumatlara yiyələnməmiş 
inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. Ş.Mikayılov yazır: Ədəbiyyat 
nəzəriyyəsindən verilən bilik ona görə vacib şərtdir ki, o, şagirdləri bədii 
əsəri təhlil etməyə, qavramağa hazırlayır, daha doğrusu onun üçün “açar” 
rolunu oynayır. Bu xüsusiyyətinə görə Şərq ədəbiyyatında buna bəzən 
“kilidi-ədəbiyyə”(ədəbiyyatın açarı) [2, 110] deyilir. Bədii əsəri təhlil etmək, 
onun ideya-bədii xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq, əsər haqqında 
ümumiləşdirmə aparmaq üçün nəzəri məlumatların mənimsənilməsi vacibdir. 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi hər bir bədii əsərə fərdi yanaşmanı tələb edir. Ayrı-ayrı 
əsərlərin estetik keyfiyyətləri onun təhlili prosesində, eyni zamanda bu təhlil 
ədəbiyyat nəzəriyyəsinin qanunauyğunluqları ilə bərabər yerinə yetirilərsə daha 
mükəmməl nəticə əldə etmək mümkündür. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədrisi 
eyni zamanda bədii əsərin dilinin təhlili zamanı şagirdlər üçün çətin, anlaşılmaz 
olan sözlərin izahının verilməsi, onların lüğət ehtiyatlarını artırmaqla yanaşı, 
nitq bacarıqlarının da formalaşdırılmasına şərait yaradır. 

Təhsil müəsisələrində ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının tədrisi tam 
şəkildə həyata keçirilmir. Bu materiallar ayrı-ayrılıqda tədrisə cəlb olunmur. 
Şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə uyğun olan nəzəri informasiyalar seçilir. 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair məlumatlar ya əsərin tədrisinə başlarkən, ya 
əsərin keçilməsi zamanı, ya da təhlil prosesi başa çatdıqdan sonra həyata 
keçirilir. 

 Orta məktəbdə ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrədilməsinin məqsəd və 
vəzifələri vardır. Onlara nəzər salaq: 
1. İncəsənətin bir növü kimi söz sənətinin özünəməxsusluğu, ədəbiyyatın 

idrak, tərbiyə vasitəsi olması, əhəmiyyəti haqqında şagirdlərdə təsəvvür 
yaradır. 

2. Bədii əsərin forma, janr xüsusiyyətləri, yazıçı sənətkarlığı ilə şagirdləri 
tanış edir. 
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3. Şagirdlərin nitqinin inkişafına, obrazlı, dəqiq söz seçməyə kömək edir. 
4. Məktəblilərin bədii əsərin ideya-məzmununu dolğun şəkildə 

qavramalarına, müstəqil təhlil etmələrinə imkan verir. 
5. Şagirdlərin bədii təfəkkürünü, estetik zövqünü inkişaf etdirir. [3, 272] 

Ədəbiyyatda elə bir proqram mövzusu yoxdur ki, orada nəzəriyyə 
materiallarına bu və ya digər dərəcədə rast gəlinməsin. Şagirdin bədii 
ədəbiyyatla ilk tanışlığı ailədən başlayır. Sonra uşaq bağçasında, ibtidai sinif 
mərhələsində davam etdirilir. Şagirdlər hələ məktəbə qədəm qoymamış bir 
sıra şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə- nağıllar, təmsillər, tapmacalar, 
yanıltmaclar, düzgülər və s. vasitəsilə bədii əsər haqqında müəyyən 
təsəvvürə malik olur. İbtidai siniflərdə bu anlayışlar daha da genişləndirlir, 
müəllif haqqında yığcam məlumat verilir. 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı bilik və bacarıqlar üzrə iş sinifdən-
sinifə keçdikcə sistemli şəkildə davam etdirilir. V sinifdən etibarən 
məktəblilər ədəbiyyat fənni ilə sistemli şəkildə tanış olurlar. Şagirdlər bədii 
ədəbiyyatın söz sənəti olması, incəsənətin digər növlərlə bağlılığı, şifahi və 
yazılı ədəbiyyat haqqında biliklərə yiyələnir, müxtəlif janrlarda əsərlər 
oxuyurlar. Əsərlə tanışlıq zamanı onun ideya-məzmununun mənimsənilməsi, 
yazıçının sənətkarlığı, həyat hadisələrinin obrazlı ifadəsi, ədəbi qəhrəman 
obrazı, təbiət lövhələri təsvir edilərkən bədii mətndə məcazların, detalların 
əhəmiyyəti haqqında ilkin təsəvvürlər yaradılır. Eyni zamanda hər bir əsərə 
fərdi yanaşmaqla bərabər, tədris edilən əsərlərin estetik və tərbiyəvi 
əhəmiyyəti şagirdlərə çatdırılırmalıdır. V sinif dərsliyinin tərkibi folklor 
materialları, yazılı ədəbiyyat nümunələri, eləcə də dünya ədəbiyyatı 
nümunələrindən seçmələrdən ibarətdir. Bu materiallar üzərində müxtəlif 
müstəqil işlər təşkil etmək mümkündür. İlk dərslərdən etibarən məktəblilərdə 
bədii əsərdə hər sözün, detalın dəqiq seçilməsinin əhəmiyyəti barədə 
təsəvvür formalaşdırlır. 

 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin sistemli şəkildə tədrisi iki mərhələdə aparılır:  
 
1. V-IX siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrənilməsi; 
2. X-XI siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrədilməsi. 
V-IX siniflərdə şagirdlərin ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə aşağıdakı bilik 

və bacarıqlara yiyələnməsi təmin edilir: 
A) Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin, ədəbi növlərin (lirik, 

epik, dramatik) özünəməxsusluğu 
B) Ədəbi növlərlə əlaqədar nəzəri anlayışlar (lirik növ: heca 

vəzni, əruz vəzni, sərbəst şeir, bayatı, qoşma, nəğmə, misra, bənd, qafiyə, 
rədif, epik növ: atalar sözü, məsəllər, tapmaca, nağıl, təmsil, əfsanə, dastan, 
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hekayə, nağıl, məsnəvi, poema, povest, dramatik növ: dram, komediya, 
faciə) 

C) Məcazların və ifadə vasitələrinin (epitet, bənzətmə, metafora, 
metonimiya, mübaliğə, bədii sual, litota, təkrir, bədii təzad, kinayə inversiya) 
obrazlılığın təmin edilməsindəki rolu; 

D) Mövzu, ideya, süjet, kompozisiya(proloq, epiloq, epiqraf), 
portret, obraz,(baş qəhrəman, epizodik surət, təbiət, əşya surəti), satira, 
yumor, təsvir, təhkiyə terminləri. [4, 274] 

Yeni təlim texnologiyaları əsasında qurulmuş ədəbiyyat dərsliklərində 
müəyyən mövzulardan sonra “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” başlığı altında ədəbi-
nəzəri anlayışların yığcam şərhindən ibarət mətnlər (əfsanə, tapmaca, təmsil, 
nağıl, hekayə, peyzaj, ideya, obraz və s.) verilir. Verilmiş mətnlər üzərində 
mənimsənilmiş biliklər konkret ədəbi material üzərində tətbiq edilir, 
dərinləşdirilir. Şagirdlər nəzəri anlayışların səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
öyrənir, mətndən əsərin təhlili üçün faktlar toplayır, nəzəri biliyi təhlil 
prosesində tətbiq edirlər. Sonrakı mərhələlərdə nəzəri biliklər dərinləşdirilir. 
Ədəbi- nəzəri məlumatlar haqqında məlumatlar verilərkən informasiyanın 
ardıcıllıqla aparılmasına diqqət etmək lazımdır. Hər öyrədilən yeni mövzu 
əvvəlki mövzularla əlaqələndirilməlidir.  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə mənimsənilmiş bilik və bacarıqlar X-XI 
siniflərdə “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərs vəsaitindən istifadə edilməklə 
inkişaf etdirilir. Aşağı siniflərdə qazanılmış nəzəri bilik və bacarıqlar bu 
mərhələdə daha mürəkkəb, irihəcmli əsərlər üzərində tətbiq edilərək 
ümumiləşdirilir.  

Beləliklə, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədrisi ümumilikdə ədəbiyyat 
fənninin daha keyfiyyətli şəkildə təqdim edilməsinə zəmin yaradır. Hər bir 
nəzəri məlumat ayrı-ayrılıqda hər bir əsərin daha yaxşı mənimsənilməsinə 
kömək edir.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatın ideya-bədii istiqamətinin 
müəyyənləşdirilməsində önəmli sahələrdən biridir. 
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Y.Agamaliyeva 
 

The importance of teaching theory of literature 
 

Summary 
 
Theory of literature is science that makes an opportunity for students to 

deepen and improve their knowledge and skills on literature. This means 
development of knowledge about specific features of folklore and classical 
literature, poetry and prose, folklore genres.  

Each literary-theoretical concept has to be clear, concret for students, 
should be taught with the requirement of simple to complicated, easy to 
difficult, linked with relative work. At the general secondary education, the 
conflicts, problems , literary achievements which relate to attitude formation 
are provided to students who have knowledge ,skills and culture of reading 
in the literary theory. Students who are taught knowledge and skills on 
theory of literature and have reading culture at the high school degree are 
provided. Knowledge about theory of literature is systemized and 
generalized.  

Я. Агамалиева 
 

Важность преподавания теории литературы 
 

Резюме  
 
Теория литературы – это наука и помогает учащимся углубить 

свои знания и навыки в области грамотности. Где предполагается приоб-
ретение знаний об особенностях словесной и письменной литературы.  

Каждое литературное понимание должно быть ясно понятно 
учеником как четкое понятие для ученика.  

При общем среднем образовании обеспечивается обоснованное 
отношение к знаниям и навыкам теории литературы , к учащимся в 
конфликтных ситуациях, к продвижению и литературным достижениям. 
Обобщены и обобщены знания по теории литературы. 

 
Rəyçi:             Şəlalə  Mahmudova 
                 Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent 
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  ƏDƏBİYYATLA TƏRBİYƏ 
 

Ədəbiyyat dünyanı insan  
qəlbinin nuru ilə işıqlandırır. 

 
R.Taqor  

 
Açar sözlər: ədəbiyyat, tərbiyə, fəlsəfi, mühit, məktəb, mənəvi-estetik, əx-
laqi formalar, bədii təhlil, siyasi 
Keywords: literature, education, philosophical, environment, school, moral-
aesthetic, moral forms, artistic analysis, political 
Ключевые слова: литература, воспитание, философский, окружающая 
среда, школа, морально-эстетические, моральные формы, художествен-
ный анализ, политическая 

 
Bədii ədəbiyyat insanın mənəvi – estetik inkişafı prosesində 

müstəsna əhəmiyyətə malik bir vasitədir. Ədəbiyyat insanları nadanlıqdan, 
kobudluqdan və bayagılıqdan xilas edir. 

Pedaqoji fikir çərçivəsində bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu məktəb 
proqramları ilə məhdudlaşdırılır. Amma ədəbiyyat elə böyük miqyaslı bir 
hadisədir ki, o, dərs prosesinə, bütövlükdə təhsil sisteminə sığışa bilməz. Bu 
baxımdan, bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu iki miqyasda nəzərdən 
keçirilməlidir. Birincisi, dar mənada, məktəb miqyasında, şagirdlərin dünya 
görüşünü və bədii estetik zövqünü formalaşdıran vasitələrdən biri kimi. 
İkincisi, insanı bütün ömrü boyu müşayiət edən,ancaq bədii oxu vasitəsi ilə 
deyil, həm də teatr, kino, televiziya vasitəsi ilə ona mənəvi-estetik mühit 
yaradan universal vasitə kimi. 

Dahi Vilyam Şekspirin əsərlərində məhəbbət, əbədi eşq haqqında çox 
gözəl yazılmışdır. Məhəbbətə xəyanət, məhəbbət yolunda həyatını fəda 
vermək çox gözəl təsvir olunmuşdur. Baxmayaraq ki, dahi Şekspir 4 yüz il 
əvvəl yaşamışdır ancaq onun yazdığı əvəz olunmaz eşq əsərləri bu gündə 
aktualdı. O, əsərlərində məhəbbəti obrazlarla ifadə etdiyi üçün onun 
oxucuları çoxdur və əsərlərinin təsir dairəsidə qat-qat böyükdür. Dahi 
Şekspirin ən yadda qalan tragediyalarından biridir. Bu əsərin, tərbiyəvi 
əhəmiyyəti övladın ataya, valideynə qarşı etdiyi nankorluqdur. 

O, Şpenqlerin dediyi kimi “millətin əsasında ideya dayanır”. Lakin 
ideyanın geniş xalq kütlələrinə çatdırılmasının ən optimal və anlaşıqlı 
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vasitəsi nədir? Elmi fəlsəfi fikir ancaq intelektual elita üçün əlçatandır. Bədii 
ədəbiyyat isə ən dərin  ideyanı da obrazlarla ifadə etdiyi üçün onun oxucuları 
çoxdur və  deməli, təsir dairəsi də qat–qat böyükdür. Xüsusən şifahi xalq 
ədəbiyyatı, aşıq sənəti əslində milli ruhun bilavasitə ifadəsi olduğundan onu 
dərk etmək üçün nəinki alim olmağa ehtiyac yoxdur, hətta alimlik burada 
milli kökdən uzaqlaşma mənasında, olsa-olsa ziyan gətirə bilər. 

Əslində qədimdə də, indi də -bütün tarix boyu insan qarşısında eyni 
fəlsəfi problemlər dayanır. Bunlar ilk növbədə insanın cismi, nəfsi və 
mənəviyyatı arasındakı münasibət və mücadilənin şəxsi və sosial prizmada 
ailə və tarix miqyasında müxtəlif təzahürləridir. Bir tərəfdən, cismani tələbat, 
nəfs və onun ödənilməsinə yönəldilmiş fiziki-bioloji üstünlük, var-dövlət, 
əmlak üstünlüyü. Digər tərəfdən, maddi yükdən azad olmaq imtina etmək 
hesabına daxili mənəvi yüksəliş, intelektual və əxlaqi üstünlük. Sosial 
müstəvidə nəfs iqtisadi və siyasi prizmalardan keçsək başqa donlara girsədə, 
mahiyyəti eynidir. 

İnsanın mənəvi missiyası haqqında dünya malına, var dövlətə 
münasibətin yüksək əxlaqi formaları haqqında ən gözəl bədii təhlillərdən biri 
ilə Viktor Hüqonun “Səfillər” romanında rastlaşırıq. Bu əsər onunla 
əlamətdardır ki, burada, bir tərəfdən maddiyatdan, puldan imtinanın ən 
yüksək nümunəsi, digər tərəfdən də sərvətdən, var-dövlətdən, necə deyərlər, 
insanlıq yolunda istifadənin örnəkləri öz əksini tapmışdır. Əsərin ilk fəsli 
Din şəhərinin yepiskopu cənab Minielin həyat tərzinə həsr olunmuşdur. 
Şəhərdə hamıdan yüksək məvacib olan bu insan hamıdan kasıb yaşayır. O öz 
maddi qazancını özününkü hesab etmir. Katorqadan qayıtmış İan Valjan 
onun evində sığınacaq tapır və bu evdəki yeganə qiymətli əşyalar olan 
gümüş çəngəl-bıçağı oğurlayır (ancaq qaşıqlar qalır). Lakin polis tərəfindən 
yaxalanmış İan Valjan cinayətin təsdiqi üçün cənab Mirielin yanına gətirilir. 
Keşiş isə yerdə qalan gümüş qaşıqları da ona verərək – “bunlar hamısı 
sənindir, bəs qaşıqları niyə aparmamışdın – deyə onu xilas edir. Ancaq ona 
görə yox ki, məqsəd İan Valjani xilas etmək idi: həm də ona görə ki, cənab 
Mirielin əqidəsinə görə, zinət sayıla biləcək hər şey başqalarınındır. Əgər 
kimin üçünsə bu həyatı əhəmiyyət kəsb edirsə, onu evdə zinət kimi saxlamaq 
günahdır.  

Əlbəttə, başqa bir baxımdan belə həyat tərzi ifrata varmaq sayıla 
bilər. Daha çox şərq düşüncəsi, sufilik və dərvişlik üçün səciyyəvi olan belə 
asketik həyat tərzi Viktor Hüqo tərəfindən Fransaya transformasiya olunur 
və məqsəd də insanların maddiyata aludə olduğu bir zamanda alternativ 
həyat məntiqini oxucuların nəzərinə çarpdırmaqdır. 

Bu sujet doğrudan da Şərq hadisələrini, pritçanı xatırladır və həyyati 
reallığın təsvirindən daha çox, onun zövqündə ideal bir səhnə, müqəddəs 
insan obrazı yaratmaq təşəbbüsüdür. Lakin elə həmin əsərdəcə həyatın bütün 
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reallıqlarını, əzab-əziyyətlərini şəxsən yaşamış olan, həyata xırda oğurluqdan 
başlayıb katorqanın ağır mühütündən keçib gələn dəmir biləkli İan Valjanın 
çoxdan dəmirləşməli olan qəlbinin dərinliyində necə böyük sevgi, necə nəcib 
duyğular yaşadığının şahidi oluruq. Burada qayğı və səxavəti sevgi və 
mərhəməti təmsil edən insan heç də tərki-dünya olmayıb, bu dünyanın dibindən 
çıxmışdır. Lakin həyatın şərtləşdirdiyi, az qala amansız və qəddar bir varlığa 
çevirdiyi bu insanın qəlbində hələ ölməmiş, insani duyğuları məhz yepiskop 
Mirelin canlı nümunəsi, fədakarlığı, təmami asırlığı oyada bilmişdir. 

Bütün dövrlərdə böyük sənətkarlıq bu problemlərə müraciət etmiş və 
onları öz dövrünün və öz mühitinin konkretcizgiləri ilə qələmə almışlar. Bəs 
müstəqillik əldə etdikdən sonra, yenidən kapitalist ictimai-iqtisadi münasibət-
lərini özünə inkişaf yolu kimi seçən ölkəmizin qarşılaşdığı problemlər bədii 
ədəbiyyatda öz əksini necə tapır, Müasir dövrdə ictimai-siyasi, sosial –iqtisadi 
və mədəni-mənəvi müstəvilərdə baş verən böyük dəyişikliklər, heç şubhəsiz, 
insanların fərdi həyatına da müdaxilə edir. Məktəblərdə fiziki sağlamlığın 
təmin olunması istiqamətində görülən işlər heç də yalnız idman dərslərinin 
keçilməsi ilə məhdudlaşdıra bilməz. Bu məsələdə məktəb və ailə bir-birini 
tamamlamalı, uşaqların hər gün evdə də zəruri hərəkət minumumuna əməl 
etmələri normaya, vərdişə çevrilməlidir. 

Müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin mahiyyəti, məqsədi, məzmunu və 
əhəmiyyətini düzgün dərk etmək üçün əxlaqın necə yarandığını bilmək 
zəruridir. Fəlsəfi, pedaqoji ədəbiyyatda əxlaqın mənşəyi haqqında müxtəlif 
fikirlər mövcuddur. Bəzi alimlər iddia edirlər ki, insan ictimai varlıqdır, 
onun fəaliyyəti də ictimai mühitlə, ictimai qaydalarla təyin edilir. Ictimai 
varlıq olan insanın əxlaqı öz başlanğıcını həyatdan alır. Buna görə də əxlaq 
ictimaidir. Digər qrup alimlərə görə insan hər şeydən əvvəl canlı varlıqdır, 
canlı orqanizmdir, onun yaşayış tərzi canlı təbiət qanunları əsasında baş 
verir. Insan da başqa canlılar kimi doğulur, mübarizə aparır və ölür. Ictimai 
mühit yalnız insan nəslinin yaşaması, artıb-törəməsi üçün şərait olmaqla 
kifayətlənmir, bioloji prosesin baş verməsinə heç cürə mane olmur, əksinə, 
özü insanın bioloji prosesində fəaliyyət göstərməsini təsdiq edir. Ona görə də 
əxlaqın mənşəyini yalnız  insanlarda deyil, bəşər cəmiyyətindən daha qədim 
olan həyatın özündə axtarmaq lazımdır. 

Xalqın tərbiyə sahəsində tarix boyu irəli sürdüyü fikir və ideyalarının 
bir qismi onun adət və ənənələrində, etnoqrafik və tarixi sənədlərində, 
folklor materiallarında ifadə olunmuşdur. Xalq müdrikliyi bizim ulu 
babalarımızın təcrübəsi ilə yaranaraq dərin mənaya malik olub, insan əqlinin, 
şüurunun, təfəkkürünün, zövqünün və mənəviyyatının formalaşmasında, 
təbiət və cəmiyyət hadisələrini düzgün dərk etməsində, adamları doğru yola 
çəkməkdə, onları pis əməllərdən uzaqlaşdırmaqda mühüm rol oynamışdır. 
Xalq pedaqoji fikrində milyonlarla əql və kamal sahiblərinin sınaqdan 
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çıxmış müdrik fikirləri, hikmətli söz və ifadələri ən gözəl və ən nəcib mənəvi 
keyfiyyətləri toplanmışdır. 
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Н.Кулиева 
Воспитание с литературы 

Резюме 
 

Статья посвящена воспитание с литературой. Необходимо знать, 
как формируется мораль, чтобы понять суть, цель, содержание и 
значение положительных моральных качеств. В философской, педагоги-
ческой литературе существуют разные мнения о происхождении морали. 
Некоторые ученые утверждают, что человек является социальным сущес-
твом, и его деятельность определяется общественными правилами. 
Мораль человека, который является социальным существом, начинает 
свою жизнь. 

По мнению других ученых групп, люди - это, прежде всего, живое 
существо, и их образ жизни основан на законах природы. Люди рождаю-
тся, сражаются и умирают, как другие существа. Общественная среда - это 
не просто условие для выживания и воспроизводства человеческого рода, 
оно не мешает возникновению биологического процесса, а, напротив, 
подтверждает его существование в биологическом процессе человека. 

Воспитание реализуется несколькими аспектами. Одна из них - 
литература. Литература - это инструмент, который имеет исключительное 
значение для духовного и эстетического развития человека. Литература 
спасает людей от невежества, грубости и озорства. 

 
N.Guliyeva 

Education with literature 
Sammary 

 
The article deals with education with literature. It is necessary to 

know how morality is formed to understand the essence, purpose, content 
and significance of positive moral qualities. In philosophical, pedagogical 
literature, there are different opinions about the origins of morality. Some 
scholars claim that a person is a social being, and his activity is determined 
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by public rules. The morality of a person who is a social being gets its start 
from life.  

According to other group scientists, human beings are, above all, a 
living being, and their way of life is based on the laws of nature. Human 
beings are born, fight, and die like other creatures. The public environment is 
not merely a condition for the survival and reproduction of the human race, it 
does not interfere with the occurrence of the biological process, but on the 
contrary, it affirms its existence in the human biological process.  

Education is realized by several aspects. One of them is literature. 
Literature is a tool that is of exceptional importance in the spiritual and 
aesthetic development of human. Literature saves people from ignorance, 
rudeness and mischief.  
 

Rəyçi:                Sevil Əliyeva  
                   Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru 
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Key words: America , literature, modern, drama, playwright, Miller, social 
problems, plays 
Açar sözlər: Amerika ,ədəbiyyat, müasir, dram, dramaturq, Miller, sosial 
problemlər, pyeslər. 
Ключевые слова: Америка, литература, современный, драма, 
драматург, Миллер, социальные проблемы, пьесы. 
 

The readers and audience in the West did not know American 
playwright Arthur Miller till 1947, when his work “All My Sons “was 
played at the Coronet  theatre in New York.After the performance of the play 
“All My Sons” he became prominent dramatist not only in the USA,but all 
over the world.Why was he so special and which points made him private? 
Due to introduction to his list of selected plays Arthur Miller noted that a 
play should embody a delicate balance between the singular personality and 
the government, and between the separate collective elements of life.He 
thought himself a writer of social plays with a strong emphasis on moral 
problems in American society and often questioned psychological causes of 
behavior .Arthur Miller maintained that family relationships and families 
must be immersed in social context.  

The enormous reputation of Arthur Miller’s drama in the West again 
ensures with that he really touches skillfully the theme of social ideas.What 
were these ideas about? 

Primarily, we will give attention to the first staged work of Arthur 
Miller “All My Sons”. In the play accidents take place during the World War 
II. There is a father named Joe Keller who did not think about the 
consequence of his treatment and shipped damaged aircraft engine cylinder 
heads to the military. He caused for the death of 21 pilots but he justified his 
behavior that he did it for his family. It seems like the fate of family 
members also participate in this War. Both sons of Joe battled in American 
army, one of them who was managing the pursuit plane lost. There was no 
chance him to be alive but his mother still was waiting her Larry. The details 
of mother’s kind made the play more sensitive.  

All his life Joe Keller wanted to become rich and he did it, but how? 
The climax of the play was retouched here. 
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In the other line of play, there is a son of Joe, he is Chris. He thinks 
that the real manhood was in front and beside it he knew that none 
understood him but he never gave up.When he guessed about his fathers 
crime required from Joe to surrender to police. Although for Joe, he wasn’t 
guilty. He said “Is there anyone who worked for free in front? or who gave 
even one projectile and lorry to the front without any mutual income? Was 
there chink? There is only dirty money in America!” 
 Finally, family got a letter which was written by Larry and his 
parents accepted his death. He wrote that he was out of shame for his 
father’s action and intended to commit suicide. It influenced his father and 
understood his fault. “Sure, he was my son.But I think to him they were all 
my sons.And I guess they were, I guess they were”. Joe got that his ides and 
unkindness to that 21 pilots killed his son also there for he killed himself. 
Which qualities people should have for having success in life? After a year 
from “All My Sons”, “The Death of a Salesman” burned out and especially 
in this play we can probably find the explanations to all questions. 

This play one of the classics of world theater. “Death of a Salesman” 
premiered on Broadway in 1949, at the Morosco Theatre. It was 
commercially successful and critically acclaimed, winning a Tony Award for 
the Best Author, the New York Drama Circle Critics, and the Pulitzer Prize 
for Drama. 

Arthur Miller’s work is about a salesman who dies in vain, about 
economic situation, corruption of capitalism in America, or about love story 
between father and son. The American Dream is one of the themes in play, 
but every character illustrates it by his own style. 

The main hero Willy Loman is a man who troubled by society.He 
sometimes called modern Lear who works in trade company approximately 
30 years as a salesman. Willy believes that he was well-liked in company 
and for his hardworking he would be awarded with local work in NY.But as 
always life was not so equitable as he thought because he got old and there is 
no need to his service as his boss replied to him “we can’t take a blood from 
stone”. 

Willy all his life believed to his own philosophy, that if a person 
wants to be at the first line in public, the main principle was his own 
appearance and charm. Some years passed and it is clear now for Willy, it 
was wrong thought. 
 In the play against Willy’s philosophy there is his brother, lucky 
businessman, Ben’s status. Ben Loman became a diamond tycoon after a 
travel to Africa “if you want to own a diamond you have to enter the jungle 
“it was advice for his brother.Willy never wants to agree then he changed his 
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mind when saw the reality .Everything measured with simple 
account…personality does not play any roles. 
 Therefore, Willy gave his life, or sold it, in order to justify the waste 
of it. His son’s only sentence in the funeral was “He had the wrong dream. 
All, all wrong. ” Here we see that called American dream, not only Willy, 
also his son and everyone dreams for the new sparkling day. 
 Arthur Miller wrote about “The Death of a Salesman” ,it was not 
invented by me , it is a real story.There are a lot of people who has the same 
fate .That is why after the performance of his play ,lots of Americans came 
from different towns to tell that they share the same problems with main 
hero. 
 The theme of “The Death of a Salesman” continues and author made 
it more detailed in his other work “Crucible”. If the Modern American is 
ruled by jungle law, how should we know about very beginning of it? So 
Arthur Miller gave attention to the very past. 
 If we will take a look to the American history we could probably face 
with the famous tragic history of Salem city in 1692.It happened with the 
first habitants of American continent.I would like to note that this play was 
dramatized in different countries,by several names : “ Curt of Salem”, 
“Witches of Salem” and so on. In the core of the play illustrated fate of John 
and Elizabeth Proctors. Abigail is the main antagonist, she had a love affair 
with John and is a nurse of this family. Abigail wants John to be divorced 
with her wife and together with the people of Salem she blames Elizabeth to 
be in relation with a devil. She hopes Elizabeth to have a capital punishment, 
so she would have a chance to get married with John but everything went 
wrong.But Abigail was aware of her own victim, she was only a device on 
other devils’ hand. 
 The protagonist John did not want innocent people to be sentenced 
.He is always ready to protect their rights. Suddenly, he found himself on 
that blamed position .He had to save his life but he could not want to do it 
with wrong ways. John did not do that of course he chose to be dead than to 
betray any pure people. 
 In “Crucible” it is clearly pointed by Arthur Miller, how everyone is 
ready to show their heroism. At the end whatever happens an ordinary man 
from Salem never gave up! John is represented as a symbol of responsibility, 
conscience and merit. 
 The playwright noted that a person should not loose these kind of 
qualities. But in “Crucible” he just wanted to search out problems of Salem 
tragedy. 
 What happened? How the worthless people could do it with the 
peaceful? Everything in the last comment of Arthur Miller was 
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understandable.He explained that the main problem of people are made by 
them. 
 Miller always thought about good man qualities which every time 
faced to all kinds of betrayal. 

In 1943 the play which he started to write made him popular in the 
world literature. The Literates pointed out that Arthur Miller dramas were of 
great value in the XX century. All his creativity were the main subjects of 
theatre. 
 All his protagonists were character who could not find themselves in 
the life, from chance or necessity .In one of his plays, he pinged it very 
skillfully.The play named “The Man Who Had All The Luck”. In this work 
the fate of people are on the first line, we could probably see it also in 
famous Azerbaijani dramatist and philosopher Mirza Fatali Akhundzade’s 
plays. Here none had a luck in their lives except the protagonist David 
Beeve. He is an automobile mechanic and David in love with Hester. 
Suddenly, Hester’s father who did not allow them to get married, died during 
the car accident, generous man Dan Dibble got out of his wealth, private life 
of Gus, J.B, Shory, brother of David also unsuccessful at the career, even 
father Pat did not have luck.The only man who had all the luck is David 
Beeve .He was like a fairy stick of Harry Potter,he just touches and 
everything goes on the way. 

At the first sight, we think that what could be better than being a 
lucky man? But David feels uncomfortable and care about one question.Why 
was he so lucky? If one day he looses this luck and everything that he got 
will be disappeared. 

After three and a half happy years passed, David was worried about 
his wife’s giving a birth, again he was in depression.He thoughts that 
environment will punish him finally and Hester delivers a dead baby or 
deformed.But the play ended with traditional American happy end. They had 
a very healthy boy and David understood that it was not a fortune it was a 
success of his good heart and hard work. 

There is one family chaos again by Arthur Miller which is full of 
reality and illusion, truth and lie. We are talking about “Price” which was 
also successful but no more than “The Death of a Salesman”. 

The incidents took place in the family of Franz. After the death of 
father, brothers got together in an old house .The little brother, Victor Franz 
is a police sergeant .Arthur Miller created this police character for his friend 
Irving Abrams. This character is brave and good hearted, in his youth Victor 
took care of his father and he did not go to college .He thought that his father 
died from poverty. He invited antique dealer Gregory Solomon to evaluate 
the furniture.Elder brother of Victor also came, they did not spoke even in a 
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year. So, the struggle between brothers began from this part. They weighed 
their life, and whose life was heavy? And how much was it? The main theme 
of play was all about prices.In this life competition winner is the high priced 
and of course champion is Walter.This victory costs him dearly. He had 
psychological problems and that’s why he lost his family. 

What about the brave police sergeant? Was he happy? His fate was 
also damaged .All his life he was busy with unpleasant job because he could 
not go to college. 

After a long time the brothers could not understand each other, too 
much time passed. 

After three years from this psychological drama ,in 1972 Miller 
wrote different play named “ The Creation of World and Other 
Business”.Author did not note the genre of this play, although it was one of 
usual themes of Arthur Miller.We can find here choice ,guilt,responsibility 
and it was his first Broadway comedy. 

There are nine characters in the play: God, Lucifer, Adam, Eve, three 
Angels -Raphael, Angel of death Devil, archangel Hamuel, Abel and Cain. 
At the very beginning of the play it is clear that it is about the Book of 
Genesis. In the creation of world Arthur Miller pointed not only Lucifer, 
Angels and first human as a comic object, he also talked about God with the 
same way. For example: Arthur Miller wrote that before creating something 
firstly, God does and thinks after, dramatist noted that creation of world is 
just his experiment. According to my opinion talking about even a joke and 
God in the same sentence really hard to me but at the end of play the theme 
of it changes.Author changed comedy to a drama and Cain killed his brother 
Abel. Although the struggle between God and Lucifer continues, but the tone 
of play is changed. 
 It is very interesting that, which work of Arthur Miller was favored to 
him? In BBC Chanel Arthur Miller while giving an interview he noted that 
he mostly like “A View from the Bridge”, but why especially this one? The 
screenplay was not so successful from the first attempt, even it was 
declaimed by the House Un-American Committee. Then the play was edited 
by a celebrated director Elia Kazan. Arthur Miller found the theme of “A 
View from the Bridge” while searching for other project in the Red Hook, in 
Brooklyn. It was a true story. 

The heroes of this play are common people of modern society. Arthur 
Miller gave attention to low paid employees who were immigrated from 
Italy to America. 

The tragic protagonist Eddie Carbon is a longshoreman lives with his 
wife Beatrice and Catherine whom they brought up as their daughter. The 
problem was that Catherine was 17 and she was very beautiful so Eddie fell 
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in love. Marco and Rodolpho are cousins of Beatrice and they are illegal 
immigrants. Both of them housed by Eddie, he told that he would help them. 
Marco had a family in Italy so his plans to return after working some years. 
Rodolpho wants to marry Catherine, and she asked advice from Beatrice. 
Her mother felt something was happening between her husband and daughter 
that is why she recommended her to miss out with Rodolpho. All these 
actions made Eddie to become angry and he went to a lawyer for help, 
Alfieri is a narrator of this story. He told Eddie that that he could not help 
him in this situation and he could only report them as illegal immigrants .So 
when they were deported, immigration officials arrested Rodolpho and 
Marco .Alfieri told them that Marco will be departed but Rodopho has 
married to Catherine and he would be able to stay. At the end Marco could 
not undergo and killed Eddie with knife .All the workers and friends of 
Eddie consider Marco to be right. 
The title of the work was very arguable because in the whole text we never 
see anyone coming to that Bridge. I supposed that Arthur Miller wanted to 
illustrate that everyone had his own view, and he would like his audience to 
think with a larger view point. 

Arthur Miller is also an author of other prose works. But the great 
playwright of American drama is known in the world with his plays .That is 
why I considered to retouch the social problems which was demonstrated in 
his notable works. 
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A.Hasanzade 
 

Amerika yazıçısı Artur Millerin dram əsərlərində ictimai-sosial 
problemlər 

Xülasə 
 

Artur Miller bütün dünyada qeyri-adi, özünəməxsus baxışı olan 
dramaturq kimi şöhrət qazanmışdır. Qərbin ən nüfuzlu teatrşünasları Artur 
Millerin dramaturgiyasını XX əsrin ən böyük sənət hadisəsi hesab edirlər. 
Dramaturqun demək olarki, bütün pyeslərinin qəhrəmanları, əsasən, həyatda 
özünü tapa bilməyən, təsadüfənmi, ya zərurətəndənmi taleyin istehzasına tuş 
gəlmiş insanlardır.  

Miller dramaturgiyasının bütün Qərb aləmini bürüyən nəhəng şöhrəti 
bir daha sübüt edir ki, müəllif pyeslərində ictimai-sosial problemlərə 
həqiqətən də həssaslıqla yanaşmış, böyük sənətkar qüdrəti ilə onların bədii 
dramatik səhnələrini yaratmışdır. 

A.Гасанзаде 
 
Социально-общественные проблемы в драматических 

произведениях американского писателя Артура Миллера. 
Резюме 

 
Артур Миллер заработал славу во всем мире, как драматург, 

имеющий необычный, своеобразный взгляд. Самые властные театроведы 
Запада считали драматургию Миллера самым большим событием искус-
ства 20-го века. Можно сказать, что все герои пьес драматурга в основном 
люди, которые не смогли найти себя в жизни, столкнулись с иронией 
судьбы, то ли по случайности, то ли необходимости. Великая слава 
драматургии Артура Миллера, охватившая весь Западный свет, ещё раз 
доказывает, что автор действительно проявил чувственность к социально-
общественным проблемам в своих пьесах, создал их художественные 
драматические сцены, как могущественный мастер своего дела. 

 
 

Rəyçi:                   Şahin  Xəlilli 
                   Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 336

AYGUN AKHMADOVA 
Western Caspian University 

akhmadovaaygun@gmail.com 
 

THE THEME OF THE NATURE IN THE WORKS OF 
WILLIAM WORDSWORTH  

 
Key words: Romanticism, William Wordsworth, Lake Poets, nature, 
individuality, poetry, autobiographical poem 
Açar sözlər:  Romantizm, Uilyam Uordsvort, Göl Şairləri, təbiət, fərdilik, 
nəzm, avtobioqrafik şeir 
Ключевые слова: Романтизм, Уильям Вордсворт, Озерные поэты, 
природа, индивидуальность, поэзия, автобиографическая поэма 

 
Romanticism was the origin of modern and individual ideas. Starting 

and ending time of Romanticism between countries are different. As an 
artistic, literary, and intellectual movement  the Romantic period covers the 
eighteenth and nineteenth century in England. When we speak about 
romanticism, first of all, we think that poets of this period wrote only  about 
love. But it was not that.  The representatives of romanticism  were 
interested in Nature, Beauty, Truth, and all kinds of emotions. The writer  
was clearly expressed  personal  emotions  in his or her creativity especially 
in lyric poetry. Romanticism had a close connection with nature. Romantic 
poets of this period got inspired from beauty of nature.  Let us pay attention 
to the example from  ‘Daffodils’   - a classic poem by William Wordsworth :  

 
I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o'er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze, [1, p.49] 

 
The language of the poem was very clear, the using expression  is 

obvious  for the reader of time. The main theme of the Romanticism period, 
beauty of nature had been described in this stanza. 

Besides  literature, this movement is characterized with many works 
in  painting, architecture, music etc.  I think that,  it is difficult to talk about a 
single romanticism having the same values and qualities  of all European 
countries. Different influences, different social and cultural conditions and 
different understandings, were influenced to  Romanticism.   
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Each period has its own features.  There  is  not  general principles of 
Romanticism between countries. There were some peculiarity of the 
Romanticism too which may include  emotions, imagination, freedom to  
express  spiritual feelings, and  individuality. 

The Romantic period was caused basic changes in social life of 
England. The development of this movement broke many social traditions. 
Romantics depicted lack of society of the  time. All features of the 
romanticism was reflected William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 
Robert Southey, William Blake’s creativity. While having a look at their 
works we can easily describe the     beauty of romanticism which influenced 
the whole field of the  literature. 

Romanticism seeds germinated by great and most popular poet of 
that time William Blake. According to Alexander Gilchrist  in his “Life of 
William Blake “(1863) informed his readers that Blake  "neither wrote nor 
drew for the many, hardly for work'y-day men at all, rather for children and 
angels; himself 'a divine child,' whose playthings were sun, moon, and stars, 
the heavens and the earth.(2, p.88) 

It  is known that there were consist of literary movement in  
European countries.  Such a literary movement has in England too which 
called “Lake Poets”.  William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, and 
Robert Southey the great representative of the Lake School. They lived in 
the Lake District of England, United Kingdom   and that is why they were 
called Lake poets. These three writers resembled tastes in politics, art and  
literature.    

In this period literature was written only for queens, kings, and noble 
society. The writing works' language was not understood by the lower 
classes. Take-in consideration all these and for enlargement readership 
Coleridge and Wordsworth wrote together the collective titled “Lyrical 
Ballads”.  I would like to mention that “Lyrical Ballads” was signed the 
beginning of Romantic period in English literature. It was great success for 
the Romanticism period.   First edition of this work was published in 1798 
including Coleridge's most famous work “The Rime of the Ancient Mariner”. 
This date was considered the beginning of the Romanticism. Another 
publication in 1880 which added  poems and a preface. A preface help to 
reader to  describe  Romanticism  concept. As for me “The Prelude” is an 
introduction to  “Lyrical Ballads”.  William Wordsworth explains his theory 
of poetry in the preface  to  “Lyrical Ballads. He noted that, personification 
makes it difficult for writers to express directly and simply  their feelings.   
He imagines three principles: first poetry relates to nature and the life in the 
country. The second he wanted to emphasize the position of poetry as a form 
of art.  Wordsworth enlightens true depths of human emotion and experience. 



Filologiya məsələləri, № 3 2018 

 338

The last, third principle   according to William Wordsworth poetry must 
consist of  simple line and  understandable, clear language. 

According to  William Wordsworth quote  “What is a Poet? He is a 
man speaking to men: a man, it is true, endued with more lively sensibility, 
more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human 
nature, and a more comprehensive soul, than are supposed to be common 
among mankind; a man pleased with his own passions and volitions, and 
who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him; 
delighting to contemplate similar volitions and passions as manifested in the 
goings-on of the universe, and habitually impelled to create them where he 
does not find them.(3, p. 167) 

Wordsworth invariably emphasized how much he owed to his four 
great predecessors in English poetry - Geoffrey Chaucer, William 
Shakespeare and John Milton.  His style reveals the signs of their invariable 
influence, primarily John Milton, whose sonnets prompted Wordsworth to 
turn to this poetic form. He is the poet who believes that dreams are the most 
important force.  According to Wordsworth, poetry is the flow of emotions. 
He examines human life in three parts: 

Childhood: Everything is perfect period 
Adolescence: We have forgotten the most precious things we have 
Old age: It is a crisis period. Vision is a narrowing in orphans. The 

orientation of a poet who has undergone this period increases. Visibility is 
integrated with nature. 

He reflected this three parts in his an autobiographical poem  The 
“Prelude” or “The Growth of a poet's mind”.  The “Prelude” begun in 1799 
and was completed in 1805. But the poem was published in 1850 after the 
poet's death.  According to Wordsworth's Prelude, nature had two major 
formative influences on the poet's mind: one inspired his beauty and joy, and 
the other inspired fear and impressive influences that disciplined his mind 
from an early age. It is not only the poet's personal confessions; this is a 
story about the growth of the poet's mind. In it, he tells the story of his inner 
life from his earliest childhood until 1798. But events do not always follow 
each of the chronological or even logical order, because the poem is formed 
as it were the inner logic of the growth of the mind and not the succession of 
eternal events. William Wordsworth  first  records this innocent life, from 
which his poetry grew; then he continues to study how the mind develops.  
The development of the poet's relationship to nature, his poetic genius  and 
the spirit of the universe described here. William  Wordsworth basically tries 
to return and fix the full and intense life experienced by feelings, in 
childhood and in youth. The child or the first stage is characterized    the 
moral influence of nature.    He talks about youthful love of  freedom , which 
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he enjoyed walking in the woods and along mountain paths where he did not 
feel constrained by the demands of society and school activities. But these 
pleasures soon ended naturally after the youth began to understand human 
suffering, so that when he returned to nature, he began the "spiritual 
interpretation of Nature as a living being," following how he could get rid of 
the eternal problems of man's poverty. At one stage of his youth, William 
Wordsworth strongly attracted to the cause of the French Revolution, feeling 
that he is emotionally and spiritually connected with the people's struggle 
against the monarchy. But the destructiveness of the revolution and the mass 
indifference to real causes and real heroes and the corrupt character of the 
leading revolutionaries disappointed him and he returned home spiritually 
broken, feeling that innocent blood had poisoned the real causes of freedom. 
At this stage of his life he turned to nature, Consolation, but also law and 
order, absent in human society. William Wordsworth opposed the 
mechanical reasoning of materialistic sciences and logical philosophy as too 
superficial to explore science and logical philosophy as too superficial to 
explore the meaning and experience of life and nature. He said: "To every 
natural form .... I gave a moral life." For this reason, his theory was called 
one of the natural pantheisms. 

The Prelude was a poem rooted in the past, the culmination of many 
traditions of thought and culture is at the same time the first great modern 
poem. With this, William Wordsworth mainly deals with human nature, with 
aspects of consciousness and being that are still relevant to our present 
interest and difficulties. “Prelude” represents the poet in search of his 
personality. Wordsworth is trying to find in itself a point of stability. 

Wordsworth creativity easily penetrated   by the  reader. William 
Wordsworth is the poet of Nature and Man. Wordsworth accept nature as 
inspiration source and as  a Personality. The glories of nature and the human 
spirit was the main theme of the writer. Love of nature was very high level in 
his poetry. He was admirer of nature. Wordsworth had a new and 
philosophical point of view about nature.  As a Wordsworth the Nature was 
gladness  for the human heart. He also said that it had curative influence in 
human healthy and  the healing power in   the spirit of man: 

 
My heart leaps up when I behold 
A rainbow in the sky: 
So was it when my life began; 
So is it now I am a man; 
So be it when I shall grow old, 
Or let me die! 
The Child is father of the Man; 
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And I could wish my days to be 
Bound each to each by natural piety. (4,p.3) 

 
 The  writer especially stressed the  moral efficiency of nature. 

According to great representative of romanticism William Wordsworth 
“Nature is a teacher whose wisdom we can learn, and without which any 
human life is vain and incomplete.”   

I would like to mention that cities,  in works of  Wordsworth  not 
described. Only in the sonnet "To London" he drew London, which, however, 
reminds Wordsworth of a quiet and sleeping manor. In the sonnet there is not 
a single characteristic feature of the city, despite the fact that he wrote this 
sonnet, standing on Westminster Bridge, in the heart of London. 

Cazamian says that “To Wordsworth, Nature appears as a formative 
influence superior to any other, the educator of senses and mind alike, the 
sower in our hearts of the deep-laden seeds of our feelings and beliefs. It 
speaks to the child in the fleeting emotions of early years, and stirs the young 
poet to an ecstasy, the glow of which illuminates all his work and dies of his 
life.” (5, p. 26) 

 The conception of nature described by Wordsworth in his 
“Tintern Abbey”: 

 
Five years have passed; five summers, with the length 
Of five long winters! and again I hear 
These waters, rolling from their mountain-springs 
With a sweet inland murmur —Once again 
Do I behold these steep and lofty cliffs, 
Which on a wild secluded scene impress 
Thoughts of more deep seclusion; and connect 
The landscape with the quiet of the sky. (6, p. 73) 
 
In childhood and adolescence, he was fascinated by rural types, 

especially shepherds and "peddlers", that is, vagabond merchants. Their 
images are found in his poetry. The character of a different plan - an 
unbridled, cruel, unfeeling tramp who, however, is also a child of nature, 
capable of repentance and tenderness - is magnificently revealed in Peter 
Bella. 

In his poetry often appear  the images of children, sometimes 
showing, unlike the narrow-minded adults, the foresight of the heart and 
imagination, as in the ballad "The Seven" (1798). 

William Wordsworth the great representatives of the Romanticism 
period was mostly remembered as a nature poet in English literature. 
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 A.Əhmədova 
 

Uilyam Uordsvortun əsərlərində təbiət mövzusu  
 

Xülasə 
 

Uilyam Uordsvort  Britaniya Romantizmin görkəmli nümayən-
dələrindən biri olmuşdur. Romantik şairin əsərlərinin əsas mövzusu   İnsan 
və təbiət gözəlliyi  olmuşdur.   Uilyam Uordsvortun yaradıcılığında  onun 
təbiətin gözəlliyinə vurğunluğu poetik  əksini tapmışdır.  

Şairin təbiət təsvirinin  poetik şəkildə canlandırılması dövrün  digər 
romantik yazarlarının əsərlərindən üslubuna görə fərqlənir. Uilyam 
Uordsvort Təbiəti canlı şəxs kimi təsəvvür edirdi. İnsan və Təbiət arasında  
birlik və ya 'mistik əlaqələr' olduğuna inanırdı.  Onun sözlərinə görə, 
Təbiətlə əlaqəli şəkildə böyüyən insan hər cəhətdən mükəmməldir. Uliyam 
Uordsvort Təbiətin İnsan ürəyinə sevinc gətirdiyini hesab edir  və onun 
müalicəvi təsirə malik olduğunu vurğulayırdı.  Eyni zamanda, şair təbiətə 
fəlsəfi fikirlərlə  yanaşaraq,  onu  müəllim, bələdçi və dayəyə bənzətmişdi.  

Beləliklə, Uilyam Uordsvort “Göl məktəbi”nin nümayəndəsi kimi  
Təbiət mövzusu üzrə XIX əsr İngilis ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yer 
tutmuşdur.   
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   А.Ахмедова 

 
Тема природы в произведениях Уиляма Вордсворта 

Резюме 
 

Уильям Уордсворт был одним из видных представителей Бри-
танского романтизма. Человек, и красота природы стало основной 
темой в произведениях романтического поэта.   Восхищение к природе 
нашло свое поэтическое воплощение отображено в творчестве Уильяма 
Вордсворта. 

Oписание природы в поетическом изображении поэта отлич-
ается от других романтических писателей по форме стиля. Уильям 
Вордсворт представлял природу как живую личность, единство между 
человекам у природой, или верил в  мистические связи. По его словам 
человек выросший  в природе совершенный со всех сторон. Уильям 
Вордсворт считает природа приносит радость на сердце человека и 
обладающий лечебным действием. Одновременна, поэт в подходе 
природе философскими мыслями подражал его учителью, путеводи-
телью и няне. Таким образом, Уильям Вордсворт как представитель 
"Озерной школы" по теме природа, в историей Английской литературы  
XIX века, занял присущее себе место.  

 
 
Rəyçi                Mübariz Məmmədov 
                   Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent   
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DASTANLAR VƏ ONUN TƏDRİİI HAQQINDA 

 
Açar sözlər: dastan, qəhrəman, standart, Koroğlu, Dədə Qorqud, vətən-
pərvərlik 
Ключевые слова: сага, герой, стандарт, Кероглу, Деде Горгуд, патрио-
тизм 
Key words: saga, hero, standard, Koroglu, Dede Gorgud, patriotism 
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında epik növün ən maraqlı və 
rəngarəng mövzularla zəngin janrlarından biri dastanlardır. Azərbaycan 
şifahi söz sənətini dastanlarsız düşünmək qeyri mümkündür. Həm xalqın 
mübarizələrlə dolu keçmişini, həm də ayrı-ayrı əsrlərdə bədii təfəkkür 
tərzini, ictimai quruluşa, ailə, əxlaq və məişət məsələlərinə münasibətini 
öyrənmək üçün dastanlar geniş xalq kütləsinin canlı tarixidir. 

Dastanlarımızın nəşri və tədqiqinə, başqa folklor nümunələri kimi 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra başlanmışdır. İstər bu 
və ya başqa bir dastanın nəşri, istərsə də bir neçə dastanın kitab halında geniş 
oxucu kütləsinə çatdırılması həm oxucu, həm də bu sahənin mütəxəssisləri 
üçün həmişə ədəbi hadisəyə çevrilmişdi. Son illərdə Azərbaycanda xalq 
ədəbiyyatının öyrənilməsinə maraq xeyli artmış, bu sahədə elmi-tədqiqat 
xarakterli əsərlər çoxalmış, qiymətli monoqrafiyalar meydana çıxmışdır. 

Dastan, epos ənənəsinin yaranıb formalaşması üçün dünya köçəri yox, 
atlı türkə borcludur. Köçərilikdə cəngavərlik, bahadırlıq yoxdur. Deyilənlər 
bilavasitə atlı türkün yürüş-döyüşləri ilə bağlıdır. Elə dastanı da məhz bu 
döyüş-yürüşlər yaradır, formalaşdırır, ərsəyə gətirir. Köçəriliklə dastan 
yaranmış olsaydı, onda qaraçıların epik örnəklərini, daha dəqiqi, dastanlarını 
saymaqla qurtarmazdı. 

Dastanlarda, xüsusilə qəhrəmanlıq dastanlarında müsbət surətlərin 
səciyyəvi cizgiləri daha qabarıq verilir. Dastan qəhrəmanlarının mənəvi 
aləmi yalnız bir epizodun təsviri ilə məhdudlaşmır, bütöv bir əsrin, dövrün, 
epoxanın əsas xüsusiyyətlərini özündə ümumiləşdirir. 

Azərbaycan dastanlarında nəsrlə şeir müştərək səpkidə növbələşirlər, 
qəhrəmanın başına gələnlər üçüncü şəxsin dili ilə danışılır. Lakin cərəyan 
edən hadisələr, qəhrəmannın daxili hissləri yüksək mərhələyə çatdırıldıqda 
lirikaya müraciət olunur. Bu zaman şeir öz vəzifəsini icra edir, hadisələrin 
sadəcə təsvirindən lirik hisslərin coşğunluğuna meydan açılır. Bəzi 
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tədqiqatçıların güman etdiyi kimi, dastanlarda olan bu forma yaxın keçmişin 
təzahürü deyil, əksinə qədim tarixi keçmişə aiddir. 

Orta məktəbdə dastanların tədrisinin böyük ənənəsi var. Lakin müasir 
dövrdə bu janrın tədrisinin əhəmiyyəti daha çoxdur. Düzüm gülləri hər gün 
üstümüzə tuşlanır. Belə şəraitdə Koroğlu, Dəli Domrul, Qaraca çoban hər 
gün yada salınmalıdır. 

Gənc nəslin Vətənə məhəbbət və sədaqət hissinin inkişafında 
vətənpərvərlik tərbiyəsi mühüm rol oynayır. Vətənpərvərlik hərtərəfli inkişaf 
etmiş şəxsiyyətin ən mühüm əxlaqi keyfiyyətlərindən biridir. Bu keyfiyyətin 
formalaşması Qarabağ savaşı probleminin və ondan sonrakı dövrlərdə  
məktəbin ən mühüm vəzifələrindən biri olmuş, bu gün də belə olaraq 
qalmaqdadır. Vətənin həqiqi vətənpərvəri xalqdır. Müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin yaranması keyfiyyətcə yeni vətənpərvərliyin – milli 
vətənpərvərliyin yaranmasına səbəb oldu. Ümumilli lider Heydər Əliyev ilk 
dəfə olaraq elmi uzaqgörənliklə milli tərbiyənin məzmununa gənc nəslin 
“milli vətənpərvərlik” anlayışını da daxil etdi və onun məzmununu 
müəyyənləşdirdi. Böyüyən nəslin milli ruhda, milli-mənəvi dəyərlər əsasında 
tərbiyələnməsini vacib sayan Heydər Əliyev deyirdi: “Vətənpərvərlik böyük 
məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, 
vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq – budur vətənpərvərlik. Vətənpərvər 
gənclər yetişdirilməsi təkcə təhsil müəssisələrinin işi ilə bitmir. İlkin olaraq, 
ailədən başlayan bu tərbiyəvi işi təhsil müəssisələrində davam etdirilir, bütün 
cəmiyyətin, onun hər bir üzvünün əməlindən müsbət nümunələrlə 
yetkinləşir. Şagirdlərdə vətənpərvərlik hissinin inkişafı və tərbiyəsi 
problemini öyrənmək pedaqoji elmin diqqət yetirdiyi sahələrdən biri 
olmuşdur. 

Müəllim başa salmalıdır ki, xalq dastanlarının bədii cəhətdən ən 
mükəmməl nümunəsi “Dədə Qorqud”dur. Uzun zaman kitabxanalar 
küncündə qalan bu əsər rus şərqşünası akademik Bartoldun təşəbbüsü və 
elmi tədqiqatı nəticəsində üzə çıxmışdır və bizə məlum olmuşdur. Akademik 
Bartoldun və onun yaxın tələbələrinin tədqiqatı dastanın öyrənilmə tarisində 
ilk mərhələdir. Başlanğıc nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli olan bu mərhələ 
mündəruicə və son elmi nəticələri etibarı ilə məhdud və birtərəflidir. 
Dastanın əsil düzgün tədqiqatı, üzvi bir hissə kimi ədəbiyyat tarixinə daxil 
edilməsi ancaq Azərbaycanda mümkün ola bilmişdir. 

Dastan ayrıca kitab şəklində çap edilmiş, orta məktəb dərsliklərinə 
salınmış, akademik Bartoldun tərcüməsi ilə rus dilində byraxılmışdır. 
Ədəbiyyatşünasların tədqiqatı və izahatı dastanın mündəricəsi, ideyası, dili, 
bədii ləyaqəti ilə əlaqədar bir sıra məsələləri aydınlaşdırmışdır. 

Əsas etibarı ilə qəhrəmanlıq dastanı olan “Dədə Qorqud” bir 
müqəddimə, on iki ayrı-ayrı boydan ibarətdir. Müqəddimə sonralar, 
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təxminən XV əsrdə yazılıb dastana əlavə edilmişdir. Burada Dədə Qorqudun 
şəxsiyyəti haqqında bir-iki söz deyişmiş, onun bilici və müdrik şəxs olduğu 
qeyd edilmiş, ondan rəvayət edilən bir sıra aqilanə sözlər verilmişdir. deməli, 
proloqu əvəz edən bu müqəddimənin dastanın əsil mündəricəsi ilə heç bir 
əlaqəsi yoxdur: sadəcə, Dədə Qorqudun özü və fikirləri ilə tanışlıq məqsədi 
daşıyır; eyni zamanda, bəzi qədim dastanlar kimi, didaktik məqsəd güdür. 
Qorquda istinad edilən fikirlərin çoxunu atalar sözlərində tapmaq 
mümkündür. 

Dastanın əsasını təşkil edən boylar, süjetcə bir-birinə bağlı və bir-
birinin davamı olmayan ayrı-ayrı əhvalat və nəğmələrdir. Bunlar yalnız 
qəbiləcə, ruhca və bəzi müştərək qəhrəmanlarla bir-birinə bağlı kimi 
görünür. Dastanda tərənnüm edilən qədim Azərbaycan qəbilələri qoca 
Bayındır xanın idarəsi altında yaşayırlar. Doğrudur, Bayındır xanın özü heç 
bir qəhrəmanlıq göstərmir, əhvalatların cərəyanına istiqamət vermir, işlərə 
fəal müdaxilə etmir, lakin bütün boylarda onun mənəvi hökmranlığı, ona 
qarşı tələbəlik itaəti duyulmaqdadır. Bu, boyların qəbilə bağlılığını təmin 
edir. İkinci tərəfdən, boylar, ruhca bir-birləri ilə bağlıdır. Daha doğrusu, 
boylarda ideyaca bir vəhdət vardır. Üçüncü tərəfdən, boylar Bayındır xan, 
Qazan xan, Qaragünə, Uruz, xüsusilə qoca ozan Dədə Qorqud və sairələrlə 
sıx-sıx bir-biri ilə bağlanır Beləliklə, onlar bütöv və tam bir dastan halına 
düşmədən epilyalar (dastancıq) şəklində yazıya keçmişdir. 

Qəhrəmanlıq dastanlarından biri də “Koroğlu”dur. 
VII sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində Koroğlu dastanına 3 saat vaxt 

ayrılır. Bu müddətdə aşağıdakı standartların tətbiq olunması nəzərdə tutulur.  
1.2.1. Bədii nümunələri (dastan, hekayə, məzmun hekayə) növ və 

janr baxımından müqayisə edir. 
1.2.2. Digər obrazlarla  müqayisə etməklə və yazıçının 

münasibətinə əsaslanmaqla ədəbi qəhrəmanları səciyyələndirir. 
1.2.3. Bədii nümunələrdə təsvir və ifadə vasitələrinin (epitet, 

təşbeh, mübaliğə, bədii sual, təkrir, litota) rolunu aydınlaşdırır. 
1.2.4. Bədii nümunələrin mövzusunu, ideyasını və başlıca 

problemini şərh edir, əsaslandırılmış münasibət bildirir. 
Şagirdlər üçün nəzərdə tutulan bu standartlar aşağıdakı təlim 

nəticələrinin alınmasına səbəb olmalıdır. 
Nağılla müqayisə əsasında dastanın janr xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırır. 
Obrazları müqayisə etməklə ədəbi qəhrəmanları səciyyələndirir. 
Əsərin təsir gücünün artmasında bədii təsvir və ifadə vasitələrinin 

rolunu aydınlaşdırır. 
Dastanın ideyasını şərh edir, əsaslandırılmış münasibət bildirir. 
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Bu standartlar və təlim nəticələri əsasında hazırlanan dərs aşağıdakı 
kimi aparılmalıdır.  Əvvəlcə ev tapşırıqları yoxlanılır. Sonra müəllim müvafiq 
qiymətləndirmə meyarlarına müraciət edir. Dərsin əvvəli motivasiya ilə 
başlayır. Şagirdlərin diqqəti “Düşünün” başlıqlı suala yönəldilir. Sual belədir: 

Koroğlunun əsrlər boyu xalqın yaddaşında yaşamasına səbəb nədir? 
Bu sual əslində tədqiqat sualıdır. Onun əsasında aparılan müsahibə 

tədricən tədqiqat sualının formalaşmasına səbəb olur. Nəhayət şagirdlər tədqiqat 
sualını belə ümumiləşdirirlər. Dastanda xalq öz qəhrəmanı Koroğluya məhəbbət 
ifadə etmişdir. Bu tezisi əsaslandırmaq üçün tədqiqatın aparılmasına ehtiyac 
duyulur. Tədqiqatın formasından asılı olmayaraq “araşdırın, fikirləşin, cavab 
verin” sualları araya gəlir. Əsərlər bağlı açıqlamalar araşdırılmalıdır. Tədqiqatın 
kiçik qruplarda aparılmasına daha çox üstünlük vermək lazımdır. Çalışmaq 
lazımdır ki, tədqiqatın araşdırılmasında bütün sinif iştirak etsin. Hər kəs öz 
bildiyini, düşündüyünü söylədikdən sonra qruplar fikirləri ümumiləşdirir və 
təqdim edirlər. Bu təqdimat əslində məlumat mübadiləsi adlanır. Bu mərhələdə 
qruplar bir-birinin işi ilə tanış olur, onlar ümumiləşir və dastan haqqında bütöv 
məlumat yaranır. Sonra məlumatların müzakirəsi başlanır. Bu proses də 
dastanın məzmununun açılmasına kömək edir. Dastanın məzmunu tam 
aydınlaşandan sonra onun ideyası, aparıcı fikri müzakirə predmetinə çevrilir. 
Beləliklə, təqdimatın bu növünü dastanın bütün fəsillərinə aid etmək olar. 
Müəllim dərslikdə verilən mətndən başqa dastanın məzmunu və ideyası ilə 
bağlı əlavə məlumatlar da bilməlidir. Məsələn, o bilməlidir ki,  tədris 
proqramlarının və ədəbiyyat kursunun təhlili göstərir ki, VI-VII siniflərdə 
“Qəhrəmanlıq” başlığı altında dastanlardan parçalar tədris olunur. Bu 
siniflərdə dastanların tədrisində əsas məqsəd budur ki, şagirdlərə 
vətənpərvərlik, xalqa məhəbbət, igidlik, qəhrəmanlıq, mərdlik kimi 
keyfiyyətlər tərbiyə edilsin. Bu yolla keçmiş mədəniyyəti, tarixi keçmişi 
öyrədilsin. 
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Н.Кехраманова 

                                                 
О эпиках и его преподавании 

Резюме 
 

Эссе учит, как создавать героические эмоции. Вот характерные 
черты героических эпосов. Определены требования к его обучению. В 
статье также представлена урокная модель, посвященная изучению 
эпоса Кероглу. Мастер дает широкое представление о применении 
государственных стандартов в этой статье. Показаны результаты 
лекций и их ориентация. 

Основами эпоса являются рассказы и песни, которые связаны 
друг с другом и не являются непрерывными. Они только кажутся 
связанными друг с другом, духовно и с некоторыми из общих героев. 
Древние азербайджанские племена, которые восхвалялись в дастархане, 
живут под властью старого байиндир-хана. 

 
                                                            N.Gahramanova 

 
                                           

About epics and its teaching 
Summary 

 
The essay teaches how to create heroic emotions. Here are the 

characteristic features of the heroic epics. The requirements for its training 
have been determined. The article also presents a lesson model devoted to 
the study of the epic Koroglu. The master gives a broad idea of the 
application of state standards in this article. The results of lectures and their 
orientation are shown.  

The epos of the epos are based on the stories and puzzles that are 
related to another friend and are not inexplicable. It seems they are just 
friends with a friend, and some of the old men are some of them. The ancient 
Azerbaijani pluams, which were admired in the table, lived under the rule of 
the old boyin-han.                                    

                                                       
Rəyçi:             Şöhrət Məmmədova 
            Filologiya elmləri  doktoru, dosent  
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Советская эпоха, национализм, тюркизм. 
 

Sovet dövrü Azərbaycan mətbuatında Türkiyə mövzusu bütün 
qadağalara baxmayaraq cəmiyyətin daim açlıq duyduğu və ciddi maraq 
doğuran mövzulardan olmuşdur. 70 illik bir tarixi özündə birləşdirən bu 
əlaqələrin tarixi həm vaxt, zaman baxımından, həm də mahiyyət baxımından 
Azərbaycanda sovet hökümətinin qələbəsindən sonra bir cür, ondan xeyli 
sonra repressiya illərində isə tamam bağqa aspektdə özünü göstərmişdir. 
Tədqiqatçıların nəzərindən qaçmayan zəruri hadisələr də bu bölgünü təsdiq 
etmiş, onun mərhələlərlə öyrənilməsinə çalışılmışdır. Çəsarətlə demək olar 
ki, bu bölgü Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bütün sahələrində təsdiqini 
tapmışdır.Azərbaycanda Sovet hökumətinin ilk illəri Türkiyə ilə münasibətlərin 
birinci mərhələsi kimi qəbul edilir. Birinci mərhələ şərti olaraq Azərbaycanda 
Sovet hökumətinin qurulduğu 28 may 1920-ci il tarixindən sonrakı, təqribən 10 
ilə qədər olan bir dövrü əhatə edir və bu əlaqələrin davam etdiyini ortaya qoyan 
önəmli hadisələrlə zəngindir. Bu dövr tarixi baxımdan məhsuldar olduğu qədər 
də, ziddiyətli, eyni zamanda vacib bir mərhələ olmuşdur. Tarixi reallıqlar 
prizmasından baxanda hər iki dövlətin bütün parametrlərdə siyasətini və maraq-
larını təmin etmişdir. Hətta Moskvanın razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının 
Türkiyə Cümhuriyyətində səfirliyi belə olmuşdur. 1921-ci ildə Nəriman 
Nərimanovun tövsiyəsi ilə Azərbaycan SSR-in, sonra isə ZSFSR-in Türkiyədə 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş İbrahim Əbilovün  Sovet-Türkiyə, o 
cümlədən Azərbaycan-Türkiyə dostluq münasibətlərinin formalaşmasında  və 
möhkəmləndirilməsində böyük rolu olmuşdur.  Səfir İbrahim Əbilovun bu 
təyinatı və bir azərbaycanlı kimi onun özü, nəinki türk hökumət dairələri, eləcə 
də türk xalqının ən müxtəlif zümrələri tərəfindən böyük bir coşqunluqla 
qarşılanmışdır. Ankaraya gedən Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin 
yolüstü Kastamonuda dayanması və burada böyük bir sevinclə qarşılanma 
mərasimindən yazan Türkiyənin “Açıq söz” qəzetinin baş redaktoru İsmayıl 
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Həbib (Sevük) “Qardaş ölkənin səfiri” adlı baş məqaləsində  “… dünən axşam 
buraya gələn və bu gün bizim əziz qonağımız olan səfir  qarışıq bir hökumətin, 
dost bir hökumətin, bilməm necə bir hökumətin deyil, birbaşa qardaş bir 
hökumətin səfiridir ... " deyərək qardaşlıq hüququnu önə çıxarmaqla azərbay-
canlı səfirdən bəhs etmişdir. Baş redaktor  "... Bizim tarixlərimiz bir, dinimiz 
bir, bizim Azərbaycanla dilimiz  bir, qanımız birdir. Tarixi bir araya gətirdik və 
tariximizi birlikdə yoğurduq. Azərbaycanla bir gündə beş dəfə üzümüzü 
Məkkədəki Allahın evinə  çeviririk. Gündə beş dəfə Azərbaycan və 
qüvvələrimiz Allahın sədəqətini bağlayırlar. Dilimizin şivəsi bəlkə bir az 
fərqlidir, lakin kökü eynidır. Dualarımızı eyni dildə edir, mevlitlerimizi eyni 
dildə okutuyor, hislərimizi eyni sözlərlə ifadə edirik. Azərbaycanla biz yalnız 
tarixdə, yalnız dində və dildə deyil, qanda və irqdə də bərabərik. Biz onun 
qanında və o bizim irqimizdədir ... " şəklində tarixi, dini, irqi bağları önə çıxaran 
ifadələr işlətmişdir (5). Heç şübhə yoxdur ki, möhtərəm səfir qeyri bir millətin 
nümayəndəsi olsa idi, sayın İsmayıi əfəndi belə bir yazını yazmaq fikrində belə 
olmayacaqdı. Təbii ki, bu heç bir şərhə və yozuma ehtiyacı olmayan, ancaq 
qırılmaz və qardaşlıq telləri ilə bir-birinə bağlı olan bir ürəyin riqqəti idi. Çox 
sonralar ulu öndər Heydər Əliyev  milyonların ürəyindən keçən bu riqqətə 
bəşəri bir don biçmişdi: bir millət-iki dövlət! Bundan da dəyərlisini yəqin ki, heç 
vaxt söyləmək mümkün olmayacaq.  Maraqlıdır ki, şərqdə ilk Demokratik 
Respublikasının-ADR-in süqutundan sonra, kommunist rejiminin qələbəsinin 
bərqərər olduğu ilk illərdə Bakı təkcə Azərbaycanın yox, həm də Şərq 
xalqlarını, eləcə də Türkiyəni  kommunist yoluna istiqamətləndirmək 
uğrunda  paytaxta çevrilmışdı. Amma bu məram o zamanlar heç kəsin 
ağlından belə keçməmiş, əksinə bolşevik rejimin siyasi xəttinə bütün gücləri 
ilə dəstək verən Azərbaycanın Nəriman Nərimanov kimi oğullarının və 
siyasi xadimlərin bu ideyaların möhkəmlənməsində əvəzsiz xidmətləri 
olmuşdur. 1920-ci ildə Yaxın və Orta Şərqin qovuşuğunda yeni bir dövlətin - 
əhalisi əsasən müsəlmanlardan ibarət olan  Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasının yaranması bu regiondakı ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərinə və 
ictimai-siyasi vəziyyətə ciddi təsir etməkdə idi. Hətta Azərbaycanda  sovet  -
hakimiyyətinin  qurulmasına böyük əhəmiyyət verirən V.İ.Lenin  ölkənin 
beynəlxalq və daxili vəziyyətinin möhkəmlənməsində, Şərqdə sosialist ideyala-
rının yayılmasında  sovet Azərbaycanının roluna xüsusi dəyər vermiş və bu 
fikirlərini ən yüksək tribunalardan dəfələrlə vurğulamışdı (3). 

   Şərq xalqlarının I qurultayının (1920, 1-7 sentyabr), Şərq gəncləri 
qurultayının (1920, 9-10 sentyabr) təmtəraqlı şəkildə Bakıda keçiril-
məsi şübhəsiz ki, bu amillərdən doğurdu və sonralar bəlli olduğu kimi Şərq 
xalqları arasında  inqilabi  təbliğat  işi  aparmaq və milli azadlıq hərəkatlarını 
idarə etmək üçün bu ən uğurlu vasitə idi.  Eyni zamanda Şərq xalqlarının 
birinci qurultayı şərq ölkələrində imperializmə və müstəmləkəçiliyə qarşı 
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mübarizə aparan inqilabi qüvvələrin yüksəlişini, onların həmrəyliyinin 
artmasını nümayiş etdirdi. İngiltərənin nüfuzlu  "Mançester Qardian" qəzeti-
nın yazdığı kimi: "İndi Rusiya şərqdə həmişəkindən daha güclüdür..."(12). 
Bu həm də Şərq xalqları qurultayının imperialistləri, müstəmləkəçiləri necə 
narahat etdiyinin də göstəricisi idi. “Bolşeviklər Azərbaycanda möhkəmlən-
mişlər, onun paytaxtı Bakı İranda və Xəzər dənizindən şərqə doğru 
vilayətlərdə siyasi təbliğatın mərkəzi olmuşdur. Nəhayət, lap bu yaxınlarda 
Bakıda bolşeviklərin rəhbərliyi altında şərq xalqlarının birinci qurultayı 
keçirilmiş və o, Qərbi Avropaya müqəddəs müharibə elan etmişdir”(13). 

  Dövrün çox populyar mətbuat orqanlarında, o cümlədən 
“Kommunist” qəzetində dərc edilən məqalə və xəbərlərdə türkçülüyə qarşı 
böyük bir qısqançlıq meyllərinin sezilməsinə baxmayaraq,  Türkiyə və 
türkçülük haqqında yazıların da kifayət qədər çox və əhatəli olması  diqqəti 
cəlb edir. Onda «Kommunist» qəzeti sıradan bir qəzet yox,  qısa müddət 
ərzində bütün Cənubi Qafqazın aparıcı dövri nəşrlərindən birinə çevrilmiş, 
SSRİ-nin iri şəhərlərində və bir sıra xarici ölkələrdə xüsusi müxbirləri var 
idi. Kommunist-bolşevik rejiminin Türk Respublikasına maddi dəstəyi hər 
iki ölkənin təkcə qonşuluq siyasətindən yox, daha çox dünyadakı siyasi 
vəziyyətdən irəli gəlirdı. Bu dönəm həm də özlərinin siyasi maraqlarını önə 
çəkən kommunistlər daha bir mühüm layihənin həyata keçirilər: Bakıda 
Birinci Türkoloji Qurultay (1926, 26 fevral-5 mart) çağrılır. Türkologiyanı 
böyük və sistemli elmi təlim kimi təqdim edən Bakı Türkoloji Qurultayı 
böyük əks-səda doğurmuş, haqqında mətbuatda gedən yazılar silsiləsi bu 
dəyəri dəfələrlə artırmışdı. Səkkiz gün davam edən bu mötəbər tədbirdə 
müxtəlif ölkələrdən 131 nümayəndə iştirak etmiş, müzakirəyə çıxarılan ortaq 
türk xalqlarının dili, tarixi və ədəbiyyatı məsələləri bu gün də öz aktuallığını 
qoruyub saxlayır. Hələ o zaman qrultayın çağrıldığı ərəfədə və fəaliyyəti 
dövründə “Yeni fikir”, “Maarif və mədəniyyət”, “Maarif işcisi”, “Yeni 
məktəb”, “Dan ulduzu”, ”Kommunist” kimi dövrü mətbuat orqanlarında və 
məcmuələrdə  qurultay haqqında, onun təşkili və perespektivlərinə nəşr olunan 
300-ə qədər müxtəlif səpkili məqalə dərc olunmuşdu. Ölkənin bir nömrəli 
mətbuat orqanı olan “Kommunist” qəzetinin dərc etdiyi materialların sayı az 
qala bütün mətbuat orqanlarında dərc edilənlərin yarısı qədər olmuşdur. Bu 
təqribən qəzetin hər 3 saydan birində bu mühüm mövzu haqqında məlumat 
deməkdir. Göründüyü kimi qəzet əlifba islahatının həyata keçirilməsində, Şərq 
xalqlarının və  Türkoloji qurultayların keçirilməsində informasiya təbliğa-
t  ruporu olmuşdu. Elmlər Akademiyasının, ədəbi-bədii təşkilatların hələ yeni-
yeni formalaşmağa başladığı o illərdə “Kommunist” qəzetininredaksiyası-
 milli elmi-mədəni qüvvələri  öz  ətrafında toplayan başlıca mənəvi mərkəz idi. 

Ikinci müstəqilliyimizi qazananda bəzi qüvvələrin mətbuata ciddi 
qınaqları, o cümlədən sovet rejimini dəstəkləmək kimi tarixi reallıqları 
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dəyərləndirməkdən uzaq olan ciddi və haqqsız iradları ortaya çıxdı. Hətta 
cəmiiyyətdə bu kimi zərərli fikirlər bəzi yüksək tribunalardan eşidildi. 
Amma unudulmamalıydı ki, “Öz dövrü üçün birinci rəsmi partiya və dövlət 
qəzeti olan «Kommunist» kütlənin siyasi və mənəvi tərbiyəçisi kimi 
fəaliyyət göstərirdi. Bu qəzet həmişə tarixi hadisələrin mərkəzində olmuş, 
xalq kütlələrinə müsbət təsir göstərmiş, respublikanın gündəlik həyatında baş 
verən bütün məsələlərin həllində siyasi rəhbərliyin mühüm təbliğat vasitəsi 
olmuşdur. Bir məsələni unutmaq olmaz ki, bu qəzet orqanı olduğu rəhbər 
təşkilatın siyasətini yerinə yetirməyə borclu idi, onun vəsaiti ilə nəşr 
olunurdu, amma bununla belə o milli təəssübkeşliyini heç vaxt unutmamış 
və həmişə bunun cəzasını çəkmişdir” (14, s.6). 

 Bu və bu kimi məsələləri ortaya qoyan, milli ruhun dirçəldilməsi və 
qorunmasını təbliğ edən məqalələrin qəzet səhifəsində görünməsi həm də 
müntəzəm bir xarakter almışdı. Bəzi ümdə misalların haqqında danışmaq da 
olar: 1922-ci il martın 2-də “Kommunist” qəzetində Azərbaycanın 
sərvətlərinin Rusiyaya daşınıb aparılması və əvvəllər bunun müqabilində 
Bakıya ərzaq adı altında boş vaqonlar gətirilməsi barədə böyük müzakirə və 
mübahisələrə səbəb olan bir yazı dərc edilib. “Yoxsul” imzası ilə təqdin olunan 
bu məqalənin müəllifi Xalq Daxili İşlər Komissarı vəzifəsində çalışan Həmid 
Sultanov idi (18). Arxiv sənədləri əsasında hazırlan  məqalədə 1912-ci ildən 
1922-ci ilə qədər Azərbaycandan Rusiyaya göndərilən məhsullar haqqında 
məlumatlar  yer alır. Bunun əvəzində isə Rusiyadan Azərbaycana ərzaq 
məhsulları göndərilir, amma qapısı möhürlü olan bu vaqonlar boş olurmuş. Bu 
kimi işlərdən  xəbərsiz olan müəllif ümidlə elan edirdi ki, sovet hakimiyyəti bu 
cür saxtakarlıqların qarşısını alacaq,  bu kimi hallar aradan qaldırılacaqdır. 
Sonrakı gün – martın 3-də Azərbaycan K(b)P MK-nın Siyasi Bürosunun xüsusi 
iclasının qərarı ilə Həmid Sultanov tutduğu vəzifədən azad edildi. Yaxud   ali 
təhsilin milliləşdirilməsi mülahizələri ilə çıxış etmiş müsavatçı-publisist 
Mirzəbala Məmmədzadənin yazıları qəzetin bir neçə nömrəsində dərc edilmişdi. 
Bu o demək idi ki, mətbuat nə qədər rejimin təbliğatçısı olsa belə milli 
dünyagörüşün formalaşmasında da əvəzsiz rolunu ortaya qoya bilmışdir.  

  O ayrı bir məsələdir ki, “Kommunist” qəzetinin bu milli təmayülünü 
Sergey Kirov, Levon Mirzoyan kimi yad və düşmən simaların rəhbərlik 
etdikləri, çox ziddiyyətli bir şəxs olan Əliheydər Qarayev kimi milli 
hisslərdən məhrum yerli rəhbər kadrların fikir və mülahizələri əsasında 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi daim nəzarət altında 
saxlamış, yeri gəldikcə müəlliflər “millətçilik”, “türkçülük” adı ilə təqib 
edilmişlər. Faktlar var ki,  “Kommunist” qəzetindəki “millətçilik yuvası”nı 
dağıtmaq üçün dəfələrlə çox yüksək səviyyədə ciddi tədbirlər həyata 
keçirilmişdir.  
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  1924-cü ilin 18 aprelində Mərkəzi Komitənin ikinci katibi, 27 yaşlı 
gənc vətənpərvər Əyyub Xanbudaqov “Kommunist” qəzetində “Milli 
məsələyə dair”  məqalə ilə çıxış edərək partiyanın milli siyasətinin yerinə 
yetirilməməsini ciddi tənqid edir, milli kadrların hazırlanmasının qarşısının 
alındığını, yerli kadrların vəzifəyə təyinatında ayrı-seçkiliyə  yol verildiyini 
bildirir (11). Məqalə aprelin 27-də Bakı Partiya Komitəsinin növbəti 
konfransında müzakirə edilir.  Xanbudaqov cəzalandırılır və Əliheydər 
Qarayevə tapşırılır ki, “Kommunist”  qəzetində  kök salmış millətçilər, sovet 
hakimiyyətinin düşmənləri aşkar edilərək ifşa olunsunlar.  Nəticədə qəzetin 
redaksiyasında çalışan görkəmli ziyalılarımız –Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 
Ağababa Yusifzadə, Cəfər Cabbarlı, Mir Seyfəddin Kirmanşahlı kimi  qələm 
sahibləri olan ziyalılar Əliheydər Qarayevin təkidi ilə xırda burjuaziyanın əlaltısı 
adlandırılır, bir qismi işdən qovulur, bir qismini isə ciddi tənbehlərə məruz 
qalırlar.  Bu kimi faktların sayı isə olduqca yetərincədir. 

 Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, dövrün mətbuat orqanlarını, eləcə də 
“Kommunist” qəzetini vərəqlədikcə cox aydın bir şəkildə görünür ki, “Qəzet 
əlifba islahatının həyata keçirilməsində, Şərq xalqlarının və Türkoloji 
qurultayların keçirilməsində informasiya-təbliğat ruporu olmuşdu. Qəzet, 
eyni zamanda, milli jurnalist kadrları yetişdirən, yönləndirən yaradıcılıq 
məktəbi idi. Ümumiyyətlə, uzun onilliklər boyu “Kommunist” qəzeti 
respublikanın ən yaxşı jurnalistlərinin qüvvəsi, təəssübkeş ziyalıların fəal 
iştirakı ilə nəşr edilib. Onun ideya-siyasi və peşəkarlıq səviyyəsi sahə və 
bölgə dövri nəşrləri üçün örnək kimi qəbul olunub. Qəzetin həyatındakı bir 
sıra yeniliklər, milli mətbuatımızın ümumi tarixinə önəmli fakt və hadisələr 
kimi daxildir”(10, s.5).  

  Ümumiyyətlə, Moskva nəşrləri sayılan mərkəzi mətbuat orqanları da 
Birinci Türkoloji Qurultayın keçirilməsi, hətta türk xalqlarının latın 
əlifbasına keçməsi barədə qərarını çox böyük bir canfaşanlıqla yaymışdı. Bu 
məqalə və materiallar qurultayın işini, məqsəd və məramını açıqlayan 
sənədlər kimi də böyük dəyərə malikdirlər. Qurultayda keçmiş Sovetlər 
Birliyində yaşayan türkdilli xalqların, Avropa türkologiyasının 
nümayəndələrinin təmsil olunması, Türkiyə və İrandan dəvət edilmiş 
ziyalılarının iştirakının təmin edilməsi  türkoloji mühitin nə qədər geniş 
olduğunu aydın şəkildə ortaya qoyur. Böyük türk dünyasının və türkologiya 
elminin  Əlibəy Hüseynzadə, Mehmet Fuad Köprülüzadə, Vasili Bartold, 
Hənifə Zeynallı, Bəkir Çobanzadə və onlarca bu kimi nəhənglərinin məqalə 
və müsahibələrinin təqdim olunduğu “Kommunist” qəzetinin (1,2,4,6,16,17) 
o dönəmdə nəşr olunmuş nüsxələri Türkiyə-Sovet dostluğuna inam yaratdığı 
kimi, həm də Türkiyə ilə münasibətlərin  böyük və uğurlu gələcəyini təlqin 
etməkdə, buna inam yaratmaqda idi. Təəssüf ki, sonralar məlum oldu ki, 
Türkiyəni kommunist yoluna gətirmək  planının mühüm bir hissəsi də bu 
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qurultayla bağlı imiş. “... çəkişmələr, qırğınlar, aclıq, səfalət, özbaşınalığın 
tüğyan etdiyi bir dövrdə qurultayın çağrılması nə qədər düzgün idi? Türk 
хalqlarına olan bu isti münasibət, canıyananlıq, sevgi nədən irəli gəlirdi? İlk 
öncə türk хalqlarına olan bu səmimiyyət bizə elə gəlir ki, Sovet hökumətinin 
daхili və хarici siyasətindən irəli gəlirdi. Bu hökumət dünyaya nümayiş 
etdirmək istəyirdi ki, Rus imperiyasının qurduğu dövlət azadlıq, bərabərlik, 
qardaşlıq simvoludur (14,s.109).SSRİ-nin bu məkrli planının iflasa uğraması 
repressiyaların başlanması ilə nəticələndi, o cümlədən “...100-dən artıq 
iştirakçısının, seçmə alim və mütəfəkkirinin əksəriyyətinin həbsi və fiziki məhvi 
ilə bitən bu qurultay yaxın tarixin ən böyük ziyalı-alim soyqırım sənədidir, 30-
cu illərin Sovet-Stalin diktatura rejiminin tarixi üçün ittihamdır” (15).   

    Bütün bunlara baxmayaraq   “...dünya elminin, xüsusən də türk 
dünyasının böyük elmi hadisəsi olan Birinci Bakı Türkoloji Qurultayı tarix kimi 
də, müasirlik baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. 1926-cı ilin 26 
fevralından 6 martına kimi Bakı şəhərində keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultay 
türk xalqlarının elmi-mədəni birliyinə, ortaq milli-mənəvi dəyərlərinin inkişaf 
etdirilməsinə, inteqrasiya proseslərinin dərinləşdirilməsinə geniş üfüqlər açan 
ictimai hadisədir”(9).  

  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birinci Türkoloji qurultayın 80 
illiyi ilə bağlı 9 noyabr 2005-ci il tarixli,  90 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında 18 fevral 2016-cı il tarixli sərəncamlarıı (7,8) da  qurultayın türk 
xalqlarının həyatında necə böyük tarixi əhəmiyyət daşıdığını bir daha təsdiq 
edir. Dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış hər iki sərəncam bu gün türkdilli 
respublikalar arasında elmi-mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsində  mühüm 
əhəmiyyətə malik olmuşdur. O dövrün qəzetdlərində, o cümlədən “Kommunist” 
qəzetində dərc edilən coxsayli məqalələrdə milli dünyagörüşün qorunması, 
qəzetdə çalışan ziyalıların  milli varlığa bağlılığı, mətbuatın milli-xəlqi 
istiqamətinin qorunub saxlanması  kimi ciddi cəhdlər açıq-aydın özünü biruzə 
verməkdə idi. Eyni zamanda rejimin dayaqlarının daha da möhkəmlənən 
təməllər üzərində inkişafı təbii ki, ciddi ideoloji qarşıdurmalara əsas yaradır 
və cəmiyyəti represiyaya doğru aparmaqda idi. 
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N.Ahmedov 
 

Turkish theme in the Azerbaijani press during the first years 
 of Soviet rule 

Sammary 
 

Turkish theme was one of the topics of great interest in the Azerbaijani 
press in the Soviet era. This article provides factual evidence that there were 
quite a lot of comprehensive writings about Turkey and Turkism, though the 
articles and news published in most popular press media of the time in the 
early years of the Soviet government were savored with envy and jealousy 
towards Turkism. Also the article brings to attention the role of the 
“Kommunist” newspaper as an important tool in the implementation of the 
alphabetic reform, conducting of information and propaganda work of the 
Eastern peoples and Turkic congresses. It is shown that in the years when the 
Academy of Sciences, literary-artistic organizations have not yet been 
formed, the newspaper editorial has played the role of a spiritual center, 
which has gathered national forces around itself.  But at the same time 
it should not be forgotten that the newspaper was founded to carry out the 
policy of and published by means of the resources of the governing 
organization, which it was a body of. Nevertheless, the newspaper has never 
abandoned its national affiliation, always sought to protect the national 
identity in numerous articles, and has been punished for such a stance from 
time to time. The articles published in the “Kommunist” newspaper in the 
1920s were building confidence in Turkish-Soviet friendship and the future 
of relations with Turkey. Unfortunately, it became clear later on that it was a 
plan stemming from domestic and foreign policies of the Soviet government 
to bring Turkey to the communist path. Needless to say that repression was 
unleashed when this plan did not work, and the newspaper was not spared as 
well. Prosecution of the authors has been initiated on the grounds of 
“nationalism”, “Turkism”. There have been cases of tough measures taken 
repeatedly at a very high level to disperse the “nationalist nest” in the 
“Kommunist” newspaper. 
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Н.Ахмедов 
Турецкая тема в азербайджанской прессе,  

в первые годы советской власти 
 

Рeзюмe 
 

Турецкая тема была одной из тем, представляющих большой 
интерес для азербайджанской прессы советской эпохи. В статье 
приведены факты, доказывающие наличие довольно большого 
количества всеобъемлющих статьей о Турции и тюркизме, хотя и с 
проявлениями ревности к тюркизму, имевшими место в статьях и 
новостях, опубликованных в самых популярных органах печати в 
первые годы существования советского правительства. В работе также 
отмечается роль газеты «Коммунист» как важного инструмента в 
осуществлении реформы алфавита, проведении информационно-
пропагандистской работы народов Востока и тюркологических съездов. 
Отмечается, что в те годы, когда Академия наук и литературно-
художественные организации еще не были сформированы, редакция 
газеты играла роль духовного центра, объединившего вокруг себя 
национальные силы.Но, не следует забывать еще и тот факт, что газета 
была учреждена для проведения политики и издавалась за счет средств 
руководящей организации, органом которой она являлась. Тем не 
менее, помня о своей национальной принадлежности, газета всегда 
стояла на защите национальных интересов, стремилась сохранить 
национальное мировосприятие в многочисленных статьях, за что и 
наказывалась систематически.Статьи, опубликованные в газете 
«Коммунист» в 1920-х годах, развивали веру в турецко-советскую 
дружбу и будущее отношений с Турцией. К сожалению, позже стало 
ясно, что это был план, исходивший из внутренней и внешней политики 
советского правительства, имевший целью переманить Турцию на 
коммунистический путь развития. Естественно, когда этот план не удался, 
начались репрессии, которые не обошли стороной и газету. Началось 
преследование авторов под предлогом «национализма» и «тюркизма». 
Имеются факты, подтверждающие строгие меры, которые неоднократно 
были приняты на самом высоком уровне, с целью ликвидации 
«националистического гнезда» в газете «Коммунист».  

 
Rəyçi:               Nəsir Əhmədli 
                Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor  
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Azərbaycan öz tarixinin ən məsul, ən mürəkkəb, ən şərəfli dövrlərindən 

birini yaşayır. Hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı cəmiyyət quran dövləti-
mizin müstəqilliyi və suverenliyi möhkəmlənmiş, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə 
nüfuzu qat-qat artmışdır. Lakin Azərbaycanın sözün geniş mənasında müstəqil 
bir dövlət olması, onun müvəffəqiyyətləri, ardıcıl daxili və xarici siyasət xətti bir 
sıra ölkələrin strateji maraqlarına uyğun gəlmir. Onlar hər şey edirlər ki, tarixin 
təkərini geri çevirsinlər, milli dövlətimizi müstəqilliyindən məhrum edib onu 
yenidən əsarət altına alsınlar. Qondarma Dağlıq Qarabağ məsələsi, bir sıra güclü 
ölkələr tərəfindən dəstəklənən Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 
buna ən bariz nümunədir. Hərbi sahədə avantüra ilə bərabər Azərbaycan 
dövlətçiliyinin düşmənləri respublikamıza qarşı ideoloji təxribata da böyük 
ümidlər bəsləyirlər. Bu şəraitdə tərbiyə işinin rolu və əhəmiyyəti dəyişmədən 
artır. Buna görə də təsadüfi deyildir ki, xalqın sayıqlığını yüksəltmək, ölkənin 
müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək, gəncləri doğma Azərbaycana, ana 
vətənə, öz xalqına hədsiz məhəbbət və sədaqət ruhunda tərbiyə etmək müstəqil 
dövlətimizin bütün fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsidir [1, s.106].Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil haqqında Qanununda təhsil sisteminin başlıca vəzifələri 
müəyyən edilmişdir. Bu, dərin və hərtərəfli biliyə, yüksək mədəniyyətə, 
məsuliyyət hissinə və demokratik dünyagörüşünə malik şəxsiyyət formalaş-
dırmaq; soykökünə və Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratiya ənənələrinə 
bağlı olan, xalqın milli, əxlaqi, humanist, mənəvi və mədəni dəyərlərinə 
dərindən yiyələnən, onu qoruyan və daim inkişaf etdirən, ailəsini, Vətənini, 
millətini sevən və daim ucaltmağa çalışan, türk dünyası və islam əxlaqının 
yaratdığı dəyərlərə yiyələnən; insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən; 
müstəqil düşünən; yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərinə, demokratik-
liyinə görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin vətəndaşları səviyyəsində duran 
sağlam  yürddaşlar yetişdirmək və bununla yüksək sivilizasiyalı cəmiyyət 
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qurmağı, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş demokratik dövlətlərindən 
birinə çevirməyi bacaran adam tərbiyə etməkdir [3, s.55]. 

     Tərbiyə işi elə qurulmalıdır ki, şagirdlər ictimai inkişaf qanunları ilə 
silahlandırılsın, onlarda milli vətənpərvərlik hissi inkişaf etsin. Azərbaycanın 
Ümumilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “Vətənpərvərlik Azərbaycanın hər 
bir vətəndaşının, hər bir gəncinin həyatının əsas prinsipi  olmalıdır. 
Vətəndaşlıq hər bir vətəndaş üçün əsas prinsipdir. Ancaq respublikamızda, 
ölkəmizdə yeni müstəqil dövlət, yeni iqtisadi-siyasi bir sistem qurulduğu, 
bizim üçün tamamilə yeni olan demokratik hüquqi dövlət qurulduğu bir 
zaman insanların vətənpərvər olması hər şeydən üstün olmalıdır ” [4, s.113]. 

Gənc nəslin ideya-mənəvi tərbiyəsinin əsasında vətənpərvərlik 
tərbiyəsi durur. Vətənpərvərlik ən yüksək əxlaqi dəyərdir. Vətənpərvərlik 
dedikdə insanın yaşadığı doğma Vətənə, torpağa, xalqına hədsiz məhəbbəti 
və sədaqəti başa düşülür. İnsan anadangəlmə vətənpərvər olmur. Bu ülvi 
duyğular həyatda qazanılır, körpəlikdən başlayaraq ardıcıl, məqsədyönlü 
tərbiyə işi ilə aşılanır. Məktəblərimizdə vətənpərvərlik hissinin aşılan-
masında bədii ədəbiyyat daha geniş imkanlara malikdir. Şagirdlərin 
vətənpərvərlik tərbiyəsini inkişaf etdirmək üçün ədəbiyyat müəllimləri, hər 
şeydən əvvəl, aşağı siniflərdə şagirdlərin bu sahədə qazandıqları əxlaqi 
keyfiyyətlərə əsaslanmalıdır.  Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində şifahi 
xalq ədəbiyyatı materiallarının əhəmiyyəti böyükdür. Zəngin folklorumuzda 
vətənpərvərlik motivləri ön plana çəkilmiş, atalar sözləri, bayatılar, mahnılar, 
dastanlarda vətənə məhəbbət tərənnüm olunmuşdur. Ədəbiyyat dərslərində 
vətən mövzusunda olan “Vətənə gəldim, imana gəldim”, “Vətənin bir qışı 
qürbətin yüz baharından yaxşıdır” kimi atalar sözləri buna misal göstərilə 
bilər. Aşağıdakı bayatı nümunələrində də doğma vətənə bağlılıq, yurd 
sevgisi öz əksini tapmışdır:      

Əzizinəm dilən gəz, 
Bağda gülü dilən gəz, 
Qürbətdə xan olunca, 
Vətənində dilən gəz.  
və ya:  
Əzizim, vətən yaxşı, 
Geyməyə kətan yaxşı, 
Gəzməyə qərib ölkə, 
Ölməyə vətən yaxşı.  
VI, VII, VIII siniflərdə “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının müxtəlif 

boylarının öyrədilməsi, “Koroğlu” dastanının tədrisi də şagirdlərdə 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafına müsbət təsir göstərir. “Kitabi Dədə 
Qorqud” dastanında ulu babalarımız olan oğuzların vətənə sevgisi, vətənin 
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birliyi uğrunda mübarizəsi, “Koroğlu” dastanında Koroğlu və dəlilərinin 
igidliyi, yurda bağlılığı kimi məsələlər şagirdlərin diqqətinə çatdırılmaıdır. 

Ədəbiyyat dərslərində vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik tərbiyəsi 
müxtəlif yollarla həyata keçirilir: 

1) Sənətkarın vətənpərvərliklə bağlı fikirlərinin öyrənilməsi; 
2) Vətənpərvərlik mövzusunda əsərlərin sinifdənxaric oxusunun təşkili; 
3) Vətənpərvərlik mövzusunda əsərlər üzrə ədəbi-bədii kompozisiyalar, 

kitab müzakirələri, inşa yazı müsabiqələrinin təşkil olunması [5, s. 112]. 
Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində klassiklərimizin bədii irsi də 

faydalıdır. Klassiklərimizin vətənpərvərlik haqqındakı fikirləri onların 
yaşadığı dövrlə, yaradıcılıqları ilə bağlıdır. Belə ki, müəllim, N. Gəncəvi, M. 
Füzuli, M.F. Axundov, A. Səhhət, M.Ə. Sabir və başqalarının vətənpərvərliyini, 
əsərlərində vətəni tərənnüm motivlərini eyni cür qiymətləndirə bilməz. Klassik-
lərimizin əsərlərində vətənpərvərlik motivlərindən danışarkən, tədris olunan 
konkret əsərlərin nümunələri əsasında onların təbliğ etdiyi ideyalara diqqəti cəlb 
etmək lazımdır [6, s. 12].  Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər klassiklərin ən yaxşı 
əsərləri üzərində müstəqil işləyib əsərin əsas ideyasını anlaya bilsinlər.  
Klassiklərin vətənpərvərlik mövzularına münasibətindən danışarkən A.Səhhətin 
VI sinifdə tədris olunan təbii, səmimi bir dillə yazılmış “Vətən” şeirini nümunə 
kimi götürə bilərik. Şeirdə şairin vətəninə olan sevgisi, bağlılğı öz əksini 
tapmışdır. 

Anadır hər kişiyə öz vətəni, 
Bəsləyib sinəsi üstündə onu. 
Südüdür kim, dolanıb qanım olub, 
O mənim sevgili cananım olub. 
Saxlaram gözlərim üstə onu mən, 
Ölərəm əldən əgər getsə vətən - deyən şair şeirdə vətəni əcdadlarımızın 

məzarı, övladlarımızın məskəni olduğunu vurğulayır [ 7, s. 70]. 
Şeir şagirdlər tərəfindən çox sevilir və həvəslə öyrənilir. “Vətəni 

sevməyən insan olmaz, Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz” misraları zərbi-məsəl 
kimi bu gün də səslənməkdədir. Şeirin tədrisi zamanı “İnsan vətənsiz yaşaya 
bilərmi? Vətənsiz xoşbəxt ola bilərmi?” kimi suallardan istifadə etməklə 
dərsi daha maraqlı təşkil etmək mümkündür. 

Tərbiyə uzun müddət davam edən bir prosesdir. O, ardıcıl, sistemli 
şəkildə yerinə yetirilməlidir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin təşkilində də bu 
ardıcıllıq nəzərə alınmalıdır. Bu mövzuda yazılmış bədii əsərlər elə tədris 
olunmalıdır ki, şagirdlər vətənimizin üstünlüklərini görüb qiymətləndirə 
bilsinlər. Şagirdlər dərin savada, geniş dünyagörüşünə malik, ləyaqətli, 
vicdanlı vətəndaş kimi yetişməlidirlər. Bu cəhətdən də sənətkarların ən yaxşı 
əsərlərinin öyrənilməsi, təhlili və mövzu ətrafında aparılan müzakirələr 
şagirdlərin vətənərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına geniş imkan yaradır. 
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Unutmaq olmaz ki, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi mənəviyyat 
tərbiyəsinin ayrılmaz hissəsidir və şagirdləri vətənimizin şərəfini və 
azadlığını qoruyub saxlamış Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şanlı tarixi, 
onun vətən və bəşəriyyət qarşısında xidmətləri ilə yaxından tanış etmək  ən 
vacib məsələlərdən biridir. Şagirdlərdə sülh və azadlıq timsalı olan 
Azərbaycan ordusuna məhəbbət aşılamaq, vətənimizin müdafiəsi uğrunda 
mübarizəyə hər dəqiqə hazır olmaq əzmini qüvvətləndirmək hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsinin ən mühüm tərkib hissələrindən biridir.  

Ədəbiyyat dərsliklərinə salınmış bir çox materiallar şagirdlərdə 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafına müsbət təsir edir. Buna ən gözəl 
nümunələrdən biri kimi VII sinifdə tədris olunan S.Vurğunun “Azərbaycan” 
şeirini göstərə bilərik. Şeirin dili olduqca sadədir, uşaqdan böyüyə kimi hər 
kəs bu şeiri əzbər bilir. Əsərdə sanki şair söz vasitəs ilə Vətənimizin təbiət 
mənzərəsini çəkmişdir:  

Sıra dağlar, gen dərələr, 
Ürək açan mənzərələr 
Ceyran qaçar, cüyür mələr, 
Nə çoxdur oylağın sənin! 
Aranın, yaylağın sənin. 
Şeiri oxuduqca bu gözəl mənzərələr insanın gözləri önündə canlanır. 

Şeirdə olan:  “Böyük bir keçmişin vardır, 
 Bilinməyir yaşın sənin, 
           Nələr çəkmiş başın sənin” -  misraları ilə şair yurdumuzun 

başına gələn müsibətlərə işarə etmiş, tariximizin qədimliyini vurğulamışdır. 
Şeirdə Səməd Vurğun Azərbaycanın yaralı yeri olan ədalətsiz parçalanma-
sının acısından da bəhs etmişdir. Şair “Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, 
Azərbaycan!” yazmaqla Azərbaycanı bölmüş güclərə səslənərək Quzey 
Azərbaycanla Güney Azərbaycanın ayrılığına baxmayarq Azərbaycan adını 
iki dəfə çəkir. Şair bununla demək istəyir ki, Azərbaycan bölünməzdir.  
Torpaqlarımızı xəritə üzərində bölən qüvvələr mənəvi birliyimizi bölə 
bilməzlər. Əsərin tədrisi zamanı müəllim bu məsələləri,  əsərin əsas ideyasını 
şagirdlərə çatdırmalıdır. Vətənimizin şanlı tarixi keçmişi haqqında şagirdlərə 
məlumatlar verməli, azadlığımızın mübarizə ilə, min bir əziyyətlə əldə 
edildiyini qeyd etməlidir. Şeiri coğrafiya və tarix fənləri ilə əlaqə yaradaraq 
tədris etmək daha məqsədəuyğundur. Azərbaycanlı olması ilə fəxr edən, 
vətəninə bu cür dərin bir sevgiylə bağlı olan sənətkarların əsərlərinin tədrisi 
şagirdlərimizdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafına və formalaşmasına 
müsbət təsir edir. Bu iş siniflər üzrə ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməli, vətən, 
vətənpərvərliklə bağlı mövzuların tədrisinə həssaslıqla yanaşılmalıdır.  

Vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti və əsas vəzifələri, fikrimizcə, 
aşağıdakılardan ibarətdir [9, s.126]:  
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 Gənclərin doğma Azərbaycana, ana vətənə, öz xalqına hədsiz 
məhəbbət və sədaqət ruhunda, xalqımızın milli, ənənələri, milli mənəvi 
dəyərləri əsasında tərbiyələndiriliməsi; 

 Müstəqil Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi və müdafiəsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddəalarının, 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri, Ümumi əsgəri vəzifə, dövlət 
sərhədi haqqında Qanunların tələblərinin, hərbi quruculuğa dair, ölkənin 
müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi haqqında dövlətin və hökümətin tədbirlərinin 
və qərarlarının şagirdlərə dərindən izah edilməsi; 

 Gənclərdə yüksək ideya inamı və siyasi sayıqlığın formalaşdırılması, 
düşmənlərimizin təcavüzkar mahiyyətinin ifşa edilməsi, ona qarşı kin və nifrət 
tərbiyə edilməsi; 

 Xalqımızın tarixi və mədəni irsinin, müstəqilliyimizin təbliq edilməsi, 
Vətənimizin silahlı müdafiəsində xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinin şərh 
olunması, gənclərdə yaşlı nəslin igidliyi üçün iftixar hissi aşılamaq və onlardan 
nümunə götürmək səylərinin tərbiyə edilməsi; 

 Məktəbli gənclərin Vətənimizin müdafiəsində mənəvi-siyasi və pisi-
xoloji cəhətdən hazırlanması, onlarda Vətənin müdafiəsi üçün zəruri olan yük-
sək milli vətənpərvərlik hislərinin və döyüş keyfiyyətlərinin formalaşdırılması. 

Vətənpərvərlik tərbiyəsinin ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin yüksəldil-
məsinin mühüm amillərindən biri hesab edən dövlətimiz əhalimizin yarıdan 
çoxunu təşkil edən gənclər arasında milli vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik 
tərbiyəsinin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət 
verir. Dövlət orqanları, tədris müəssisələri və ictimai təşkilatların borcu gənc 
nəsildə vətənin müqəddəratı, inkişafı və təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət hissi 
aşılamaqdır. Gənclər vətənimizin müdafiəsinə, hər hansı düşmənin hücu-
muna qəti müqavimət göstərməyi bacaran mərd, alovlu vətənpərvərlər kimi 
hazırlanmalıdırlar.   

Problemin aktuallığı: Vətənpərvərlik və milli mənəvi şüurun təbliği 
və aşılanması məsələsinə xüsusilə ədəbiyyat dərslərində diqqət edilməlidir. 
Vətənpərvərlik pedaqoji prosesdə tədris olunan mövzunun məqsədində mütləq 
yer almalıdır. Azərbaycan ordusu və xalqının Qarabağ müharibəsində düşmən 
təhlükəsinə qarşı mübarizədə göstərdiyi qəhrəmanlıqların, igidliklərin 
öyrənilməsi məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir.  

Problemin elmi yeniliyi: Ədəbiyyat fənni üzrə tədris materiallarının 
şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi olduğu elmi surətdə 
əsaslandırılmış, ədəbiyyat dərsliklərində proqram materialları vasitəsilə 
şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin potensial imkanları aşkara 
çıxarılmış, təlim prosesində, sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər zamanı 
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şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsinin səmərəli forma və 
yolları müəyyənləşdirilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Tədqiqatın praktik əhəmiyyətinə 
gəldikdə o, böyüməkdə olan nəslin milli-ideya-siyasi dəyərlər əsasında 
tərbiyə edilməsinin sınaqdan çıxarılmış konkret, optimal və səmərəli 
yollarının müəyyən edilməsi ilə səciyyələnir. Bunlar da, fikrimizcə, müstəqil 
Azərbaycanın müstəqil vətəndaşlarını yetişdirməkdə önəmli rol oynayan 
pedoqoji kadrlar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün yararlı və əhəmiyyətlidir. 
Onlar üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. 
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                                                                           Н.Мaмедова  
Значение воспитания патриотических чувств у учащихся 

Резюме 
 

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 
воспитанием патриотических чувств у учащихся. Отмечается, что 
воспитание патриотических чувств является самой высокой 
нравственной ценностью для каждого гражданина страны. Также 
отмечается, что любовь к Родине воспринимается как безграничная 
привязанность и преданность к ней. Уделяется внимание тому  факту , 
что патриотизм изначально людям не присущ. Он является результатом 
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последовательной и целенаправленной воспитательной работы, когда 
детям с детства прививаются возвышенные чувства. 

Автор подчеркивает, что государство придает большое значение  
расширению и совершенствованию военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, которое, в первую очередь направлено на 
повышение обороноспособности страны. В конечном счете автор 
отмечает, что для достижения высокого уровня патриотизма подрастаю-
щего поколения необходимо повысить патриотическую направленность в 
программах преподавания по всем предметам обучения в школах.  

 
N.Mammadova 

The importance of upbringing patriotic feelings among pupils  
                                                     Summary       
     
The article discusses some issues related to the upbringing of patriotic 

feelings among students. It is noted that the upbringing of patriotic feelings 
is the highest moral value for every citizen of the country. It is also noted 
that love for the Motherland is perceived as boundless attachment and 
devotion to it. Attention is also paid to the fact that patriotism is not 
inherently inherent in people. It is the result of a consistent and purposeful 
educational work, when children from childhood gain elevated feelings. 

The author emphasizes that the state attaches great importance to the 
expansion and improvement of military-patriotic upbringing of the younger 
generation, which, first of all, is aimed at enhancing the country's defense 
capability. In the end, the author notes that in order to achieve a high level of 
patriotism of the younger generation, it is necessary to increase the patriotic 
focus in the teaching programs in all subjects of schooling.  

 
 
Rəyçi:                 Şəlalə Mahmudova  
                    Filologiya üzrə elmlər  doktoru, dosent  
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Müstəqillik illərində yazılmış Azərbaycan poemalarında bir çox 
görkəmli şəxsiyyətlərin obrazları yaradılmışdır. Belə ki, müasir Azərbaycan 
poemalarında obraz yaradılarkən müəlliflər daha çox tanınmış insanların 
prototipinə üstünlük vermişlər.  Bunlara nümunə olaraq Vaqif Aslanın Aydın 
Məmmədova ithaf olunmuş “Aydın”, Sabir Rüstəmxanlının Mahmudəli 
Çöhrəqanlıya həsr edilmiş “Atəşböcəyi”, Nisə Bəyiminin Bəxtiyar 
Vahabzadənin vəfatına həsr edilmiş “Ürək” simfoniyası”, Ağasəfanın Cəfər 
Cabbarlının əziz xatirəsinə həsr edilmiş “Ən yaxşı sərnişin” poemalarını və 
s. göstərə bilərik. Bu poemalarda yaradılmış obrazlar yalnız prototiplər deyil, 
daha çox həmin şəxsiyyətlərin birbaşa həyat və yaradıcılıqlarının bədii fonda 
təqdimidir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında tarixi simaların həyat və 
fəaliyyətini mövzu seçən yazarlardan biri də Nəriman Həsənzadədir. Bu xalq 
şairi müstəqillik dövründə yazdığı poemalarda Nuru Paşa, Hüseyn Cavid, 
Nizami Cəfərov və s. kimi şəxsiyyətlərin obrazlarını yaratmışdır. 

Onun 1995-ci ilin sentyabrında yazdığı “Cavid” poeması müəllifin 
şair könlünə sualları ilə başlayaraq ənənədən fərqli bir üsulla davam edir. 
Poemanın əvvəlindən əsərə düşündürücü düyün vurulur. Yazar qarışıq 
fikirlər içində Cavidin qara vaqonlarda getdiyini görməsini təsvir etməklə 
bunun sıradan bir gediş olmadığını diqqətə çatdırır. “Peyğəmbər”i qoyub 
gedən insanın özünü peyğəmbərə bərabər şəxsiyyət kimi təqdim edir. 
Cavidin sanballı əsəri nəzərdə tutulmaqla yanaşı, onun öz böyüklüyü də 
diqqətdən yayınmır. Cavidi qarlı Sibirə göndərən yolların ona edilən 
haqsızlıqlardan keçdiyi bir daha qeyd olunur. O zamanlar böyük ədibin ədəbi 
məclislərə, səfərlərə bilərəkdən dəvət olunmadığı insan və zaman 
konsepsiyası dünyagörüşündə nəzmə çəkilir. Onu ədəbi mühitdən təcrid 
etsələr də, bunun əksinə olaraq, heç bir günahı olmadan adının məxfi 
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siyahılarda hallanması keçmişin gələcək qarşısında ittihamı kimi qələmə 
alınır. Həmin acınacaqlı keçmişi, yaşanılmağa məcbur edilmiş haqsızlıqları 
yenidən xatırlatmaqda şairin məqsədi Turan adlı bir ölkə istəyən ədibin 
nişanə olaraq yalnız Turan adlı bircə qızının qaldığını ağrı ilə təqdim edərək 
hakimiyyət sahiblərinə ibrət verməkdir.  

Poemada atanın – Hüseyn Cavidin timsalında övladın – Turan 
Cavidin məruz qaldığı haqsızlıqlar yalnız bir ailənin faciəsi kimi göstərilmir. 
Bu faciənin sosial tərəfləri ilə yanaşı ictimai-siyasi məqamları olduğu da 
nəzərə çatdırılır. Ailə başçısı günahsızcasına məhv edilərkən bunun ailənin 
digər üzvlərinə gətirə biləcəyi fəlakətlər milli-mənəvi dəyərlər kontekstində 
ifadə olunur. N.Həsənzadə sonda Cavidin qızına müraciət edərək, ona ilk 
məhəbbət məktubu əvəzinə izahat yazdıranlara qarşı ikrah hissi ilə 
yanaşdığını qabardır. Poemada Cavidin həbsə göndərilməsi və bəraət 
qazanması arasındakı ziddiyyətlər çox ibrətamiz şəkildə təqdim olunur: “O 
gedəndə səni gözdən salan “ərlər”, tabutunu gətirəndə “gözün aydın” – 
deyirdilər”. (1. 402) Bu misralar haqsızlığa göz yumaraq, ədalətsizliyin 
boyunduruğuna quyruq bulayan məmurların iç üzünü ortaya qoyur. 
Ümumiyyətlə, poemada Hüseyn Cavidin timsalında represiyaya uğrayan 
Azərbaycan ziyalılarının ümumiləşdirilmiş obrazı yaradılmışdır. Zamanında 
Cavid kimi şəxsiyyətlərə sahib çıxa bilməyən məmləkətin tarix qarşısında 
ağır sınaqdan çıxmasının çətin olduğunu göstərmək poemanın ideyasını 
təşkil edir. 

Poemada millətin əfəndi övladına layiq olduğu münasibəti nümayiş 
etdirməklə millətə sayğı göstərmiş olduğunu bildirmək müəllifin əsas 
qayəsidir. Şair müxtəlif zamanlarda verilmiş ölüm hökmlərinin müxtəlif zaman 
kəsiklərində nisbi xarakter daşıdığını göstərmək üçün hansısa bir bədii təxəyyül 
obrazına yox, öz dövrünün varlığı olan gerçək Azərbaycan insanının 
həqiqətlərinə üstünlük vermişdir. Bu reallıqların bədiiləşdirilməsində əsas 
məqsəd fərdi insanların yaşamını qabartmaq, hər kəsin şəxsi həyatının onun 
özünəməxsus olmasını göstərməkdir. Yəni hansısa bir tarixi dönəmdə siyasi 
qüvvələr tərəfindən həyatına müdaxilə edilən insanlar bir müddət sonra 
ədalətsizliyin qurbanı kimi anılır. Belə  səbəbdən də tarixin bu cür səhvləri 
dönə-dönə bədii əsərlərə gətirilir ki, insanlar uydurmalardan yox, faktlardan 
nəticə çıxararaq yaşamağı öyrənsinlər. 

Bu düşüncədə olan, insan həyatını önəmsəyən şairlərdən biri kimi 
Zəlimxan Yaqub da əsərlərində həqiqətlərə, faktlara, yaşantılara üstünlük 
verməyə cəhd etmişdir. O da yaşadığı zamanın fəlsəfəsinə baş vurmaq üçün 
tanıdığı, yaxından bələd olduğu insanların gerçəkliklərinə istinadən dəyərli 
sənət nümunələri yaratmışdır. Onun müstəqillik illərində yazdığı poemaların 
əksəriyyətinin baş qəhrəmanı tarixi simalardır. Xalq şairinin kiçikhəcmli 
“İnsan” poeması Xudu Məmmədova, “Ün” poeması İsa Muğannaya, 
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“Borçalıda qalan izlər” poeması Səməd Vurğuna, “Əbədiyyət dastanı” 
poeması Heydər Əliyevə və s. ithaf olunmuşdur. Bu əsərlərin hər birinin əsas 
qəhrəmanı XX yüzillikdə yaşamış Azərbaycan insanlarıdır. Şair onların 
obrazlarını yaradarkən bədii sözün gücü ilə yanaşı tarixi həqiqətin və 
zərurətin diqtəsini də önə çəkmişdir. Obraz üçün seçdiyi insanların ibrətamiz 
həyatları öyrənilməyə layiq bilinərək bədii süzgəcdən keçirilmişdir. 

Onun 2014-cü ildə yazdığı İsa Muğannaya ithaf olunmuş 16 
yarımbaşlıqdan  ibarət “Ün” poeması “Saf ağ elmi” bölümü ilə başlayır. 
Müəllif İsa Muğannanın dilindəki həqiqətin, qəlbindəki məhəbbətin Odər 
məhəbbəti olduğunu poetikcəsinə nümayiş etdirir. Poemada İ.Muğannanın 
tarixin təhrifləri haqqında düşüncələrinə də toxunulmuşdur. İ.Muğannanın 
həmin təhrifləri  məhəbbətlə bərpa etməyə cəhd göstərdiyinə işarə edilir. 
Böyük yazıçının tarixi təhrifin əksinə olaraq “Quran”ı “Gür ün” kimi duyub, 
o cür də oxuduğu Saf ağ elimin təzahürü kimi göstərilir. Z.Yaqub 
Muğannanın tanrı tərəfindən seçilmişlərdən olduğuna işarə edərək Ünün 
göylərdən gələn gün onun bayramı oluğunu simvolik çalarları ilə diqqqətə 
çatdırır. Poemamın əsas qəhrəmanı seçilmiş mütəfəkkir yazıçının İsadan 
Muğannaya dönəndən sonra alimləri cəm edən məclislər qurmasının boşuna 
təşkil edilmədiyi bu misralarda ifadə olunur: 

O yaxşı bilirdi ki, 
 təhriflərlə doludu  
oxuduğu kitablar.  
Suallar çox olsa da,  
Düz yazılmır cavablar. (2. 19)  
Bu bölümün mahiyyəti Muğannanın üfüqlərin ətrinə bələndikcə 

göylərin onun xətrinə dəymədiyini göstərməklə üzə çıxır. Onun bir insan 
ömrünün hüdudları çərçivəsində bəşəriyyətin keçdiyi tarixə özünəməxsus 
şərh verməsi fövqəl insanın əməlləri kimi təqdir edilir. Kitablarda 
yazılanlarla həqiqi tarixin arasında uçurum olduğunu göstərmək missiyasının 
əbəs yerə olmadığını nəzərə çatdırır. Çünki kitablar çox zaman tarixin yox, 
hökmdarların diqtəsi ilə yazılıb ki, bu da hansısa nəzərə çarpmayan bir 
xalqın qabarıq şəkildə ifadəsinə və ya hansısa önəmli bir xalqın 
aşağılanmasına səbəb olmuşdur. Bu reallıqları tutarlı faktlarla təkzib edərək 
həqiqətin yenidən yazılmasının tərəfdarı kimi çıxış edən İsa Muğannanın 
əsas fəlsəfi düşüncələri poemada aparıcı istiqaməti təşkil edir. 

 Poemanın “Yerlə göy arasında” adlı hissəsində Muğannanın 
əsərlərinin və obrazlarının təhlili əsas yer tutur. Zəlimxan Yaqub onun 
yaradıcılığına ciddi bir mütəxəssis mövqeyi ilə münasibət bildirir. “Atadan 
bağ ataya” bölümündə atasını tanıyan ərin odunu tanıyacağına, odun da ərini 
tanıyacağına inamın ifadəsi özünü göstərir. “Yanğın” adlı bölümdə isə 
türkün tarixinə aid mənbələrin əllərinə hər fürsət düşdükcə düşmənlər 
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tərəfindən yandırıldığına qarşı etirazın ifadəsi əks olunub. Həqiqi faktlar 
yandırılıb məhv edildikcə yalanların təzahürü kimi ortaya çıxan təhriflərin 
həqiqətləri ört-basdır etdiyi təəssüfə səbəb olur. Şair bu yanğını törədənləri 
və onların məqsədlərini zamanın imtahanından kəsilmiş kimi təqdim edir. 
Ona görə ki, onlar tarixən törətdikləri yanğınlara, qəstlə edilmiş təhriflərə 
arxalansalar da, türkü öz möhtəşəm keçmişindən qopara bilməmişlər. Bir 
məsələ xüsusilə qabardılır ki, bütün bu tarixi özbaşnalıqların kökündə türkə 
qarşı təcavüz siyasəti dayanıb.  

Poemada təhriflərlə yanaşı saz həqiqətinə də toxunulub. “Ay aşıq, bu 
məclis niyə ağlayır” sualına “Qənim kəsilirsə, insan insana, Bu məclis 
neyləsin, ağlamasınmı?” (2. 48) cavabı verilib. Həm də sazı türkün genetik 
yaddaşının qoruyucusu kimi təqdir edir. Saz ifasını duyan insanların qələbəni 
öncədən hiss etmə fəhmi olduğu bir daha yada salınır. İnsanın insana qənim 
kəsilməsinin səbəbinin də milli-mənəvi dəyərlərə olan etinasızlıqdan 
qaynaqlandığı bildirilir. “Pıçıltılar” bölümündə İsa Muğannanın Zəlimxan 
Yaquba zəng edərək onun haqqında yazı yazmaq istədiyini bildirməsi gözəl 
bir xatirə kimi anılır. Bu hissədə iki yaradıcı insanın bir-birini dərindən 
anlaması milli örnək təsiri bağışlayır. Əsərin “Firuzə xanıma salamlar olsun” 
bölümü yazıçının həyat yoldaşına həsr edilmişdir. Bu yerdə Firuzə xanım 
köhnə bir kişinin namusu, arı, Saf Ağın, Odərin əmanəti kimi obrazlaşdırılır. 
İsa Muğanna böyüklüyündə onun da əməyi olduğu etiraf edilir. 

Poemanın son bölümlərindən birinin adı əbəs yerə “Nəimilik- 
nəsimilik-muğannalıq” qoyulmayıb. “Nə deməkdir Nəsimilik, Onu səndə 
tapdım, ustad!” (2. 62) sətirləri insanın özünü təsdiqinə inamın ifadəsidir. 
Bu, türk xalqlarının mənəvi həyatında dərin iz buraxmış milli təriqətin 
genetik yaddaşa söykənərək müasir dövrə gəlməsinin ifadəsidir. Muğannanın 
çağdaş dövrdə tapındığı Odər həqiqətinin əsrlər öncə kök salmış hürufilik 
həqiqətlərinə əsaslandığı nümayiş olunub. Şair sonda bu qənaətə gəlir ki, 
“Mən özüm də bir Muğanna qoxudum, Muğanna var Muğannadan içəri”. (2. 
64) Bu da ömrünü yeni və önəmli tendensiyaya həsr etmiş bir insanın 
ideyalarının gələcək nəsillərə ötürülməsinin bariz nümunəsidir. 

Z.Yaqub insanın üzündəki min bir mənanı da İsa Muğannanın 
əlyazması kimi mənalandırır. “Son” adlı bölümdə müəllif vurğulayır ki, 
“Mən də Odərlərdənəm, Mən də Saf Ağlardanam. Mənə Kəpənəkçidə Ərə 
deyirlər, ərə”. (2. 70) Bununla da yazar digər əsərlərində qoyduğu milli 
kimlik məsələsini yenidən gündəmə gətirir. “Ərə” sözündəki “ər” hissəsinin 
“odƏR” sözündə də olduğuna işarə edir. Özünün də Odər həqiqətinə 
tapındığını, bu həqiqəti dərk edərək ortaya belə bir əsər qoyduğunu etiraf 
edir.  

Doğrudan da, əsərdə nə qədər Odər fəlsəfəsinə can atılsa da, bir o 
qədər həmin fəlsəfənin izahı ilə rastlaşırıq.  Poema haqqında Şəmil Sadiq 
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yazır ki, “Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Ün” poeması İsa Hüseynovdan İsa 
Muğannaya keçilən yolun həyat fəlsəfəsini özündə ehtiva edən dəyərli 
poemadır... Əsər o qədər elmi və fəlsəfi mətləbləri poetik şəkildə ifadə edir 
ki, sanki bu poema deyil, mənzum elmi əsərdir. (3. 151) Həqiqətən də, bu 
poemada Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının ilahi hikməti daha aydın şəkildə 
sərgilənmişdir. Bir sıra fəlsəfi düşüncələrə bədii formada izahlar verilmişdir. 

Xalq şairinin “Borçalıda qalan izlər” poeması isə Səməd Vurğunun 
Borçalıya səfərinin tərənnümü əsasında yazılıb. Bütün bəndləri heca 
vəznində olan əsər “Pozulmaz” rədifli üç bəndlik qoşma janrında “Son 
söz”lə tamamlanır. Poemada S.Vurğunun Faxralı kəndində Hacı müəllimin 
evində qalmasını Z.Yaqub bir elin bayramı kimi mənalandırır. Kənddə təşkil 
edilmiş məclisdə Vaqiflə Vidadi dostluğunu xatırladan Vurğunun dostu 
Osman Sarıvəlli ilə iştirak etməsi milli ənənə kimi gələcəyə ötürülür. Həmin 
məclisi şair “Qurbanidən bağlama, Ələsgərdən qıfılbənd, Məclis bir ay 
uzana, doyası deyil bu kənd” (2. 269) – misraları ilə təqdim edir. Poemadan 
bəlli olur ki, məclisdə Vurğunun “Yada sal məni”, “Mən tələsmirəm”, 
“Azərbaycan” şeirləri səsləndirilərək şairin ifasında onu sevənlərə sevinc 
bəxş etmişdir. 

 Poemanın ikinci bölümündə Səməd Vurğunun Faxralı kəndində 
məktəbdəki görüşü bir el bayramı kimi dəyərləndirilir. Şair bütün bu 
hadisələrə canlı şahid ola bilmədiyinə görə bir təəssüf hissi keçirsə də, təsəlli 
tapır ki, “Zəlimxan, qəm yemə, sən arxayın ol, Bu xalqın yaşatmaq istedadı 
var!” (2. 275) Poema bu görüşün xəyali təəssüratının lirik tərənnmü 
formasında yazılmışdır. Yəni şairin məqsədi Vurğunun Borçalı səfərini nəql 
etmək olmayıb, o səfərin el-oba üçün necə dəyərli bir hədiyyə olduğunu 
nümayiş etdirib. Səməd Vurğunun bu səfər zamanı sadəcə bir qismət çörəyi 
yeyib getmədiyi, çoxunu çörəkli eləyib getməsi poemanın yazılma mətləbinə 
işarə edir. Müəllif fikirləşir ki, “Bəlkə də, “Borçalı” poemasını, Qəlbində 
torpağa apardı Vurğun!” (2. 276)  Yəni onun vaxtsız ölümü imkan vermədi 
ki, Səməd Vurğun türkün bu qədim torpağı haqqında xatirələrini poeziyaya 
gətirsin. Əslində Zəlimxan Yaqub olmuş bir həqiqəti qələmə almaqla layiqli 
vətəndaş ömrü yaşamış insanların xoş əməllərinin unudulmadığını, 
nəsillərdən-nəsillərə ötürüldüyünü nümayiş etdirmişdir. Bu da onun 
göstəricisidir ki, o poemalarına obraz seçərkən insanlıq nümunəsi olan 
şəxslərin bədii porterini yaratmağa üstünlük vermişdir. 

Ümumiyyətlə, müstəqillik dövrü Azərbaycan poemalarında 
müasirlərimizin fəaliyyətindən bəhs edən əsərlərə kifayət qədər rast gəlmək 
olar. Poemaların müraciət etdiyi mövzular gündəmlə və ya yaşantılarla 
birbaşa bağlı olur. Müstəqillik illərində yazılmış poemalarda bir çox 
müasirlərimiz olan görkəmli şəxsiyyətlərin obrazları yaradılmışdır. 
Müəlliflər tarixi şəxsiyyətlərin simasında onun yaşadığı dövrə və mühitə 
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münasibət bildirməyə cəhd göstərmişlər. Obrazları yaradılan bu şəxsiyyətlər 
çox yaxın tarixin insanları olub, müəlliflərin real olaraq tanıdıqlarının 
sırasındadırlar. Bu dövrün poemalarında bir insanın həyatı timsalında XX əsr 
Azərbaycanının bir sıra gerçəklikləri ifadəsini tapır. Real insanlar o qədər 
təbii və inandırıcı şəkildə tərənnüm olunurlar ki, sırf təxəyyülün məhsulu 
olan obrazlardan daha sevimli olurlar. Bu da müasir qlobal insanı reallıqlarla 
olduğu kimi tanış edir. Çünki çağdaş insan uydurmalara o qədər də meyilli 
deyildir. Ona tarixin reallıqlarını təhrif olunmadan təqdim etdikdə bununla 
qane olur. Bu da şairləri obraz yaradarkən daha da diqqətli olmağa yönəldir. 
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Г. Гасымлы 
Выбор изображений в азербайджанских стихах в период 

независимости 
Резюмe 

 
В статье рассказывается о деятельности современников в 

периоде независимости Азербайджанской Республики.  
В поэмах вызывает внимание обращаемые темы, связанные 

впрямую с современностью и повседневным бытом.  
В поэмах, написанных во времена выдающихся личностей, были 

воссозданы образы многих выдающихся личностей, которые являются 
нашими соотечественниками. Авторы высказывали свое отношение к 
среде и к той эпохе, в которой проживали исторические личности.  

Иногда этими образами были люди, относящиеся к недавней 
истории и являющиеся личностями, которых автор знал лично.  

В этих поэмах, в частности жизни  одного лица мы знакомимся 
со многими реальностями ХХ- го века Азербайджанской Республики.            
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G. Gasimli 
 

Choice of images in Azerbaijani poems during the  
independence period 

Summary 
 
 Our contemporaries' creativities written during the years of 

independence in the poems of Azerbaijan, are mentioned in this article.  
The main reason why these poems attract more attention is that, their 

subjects are directly connected with the agenda or life.  
A lot of images of our outstanding contemporaries took place in the 

poems written during the years of Independence.  
By the means of these historical images the authors express their 

attitudes to that period and condition. Sometimes these images are those real 
ones who are known by the authors.  

In these poems, by the means of one person's life, we get an 
acquentance with a number of Azerbaijan realities of 20-th century. 
 
 
Rəyçi:                  Vaqif Yusifli 
  Filologiya üzrə elmlər doktoru 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MƏTN SƏVİYYƏSİNDƏ 

İNTЕNSİVLİK 
 

Açar sözlər:koqerentlik, koqerentliyin dərəcələri, mətndə leksik və sintaktik 
təkrarlar, söz sırasının emosionallığı, psixoloji gərgsinliyin yüksək dərəcəsi. 
Ключевые слова: когерентность, степени когерентности, лексические и 
синтаксические повторы в тексте, высокий степень психологически 
напряженности. 
Key words: co-gerent, the degree of co-gerent, lexis and semantic repeats in the 
text, the emotion of word-order, high degree of psychology tension. 

 
İntеnsivlik kаtеqоriyаsı qrаdаsiyа, kəmiyyət, kеyfiyyət, qiymətləndirmə 

və s. kаtеqоriyаlаrlа sıх bаğlıdır.  İntensivlik sеmаntik, funksiоnаl-sеmаntik 
kаtеqоriyаlаrdаn biridir. 

Mətn yеtərli ölçüdə dахili еnеrji еhtivа edən, həmin еnеrji əsаsındа 
təşəkkül tаpаn, öz-özünə inkişаf еdən və inkişaf еtdirilən və sözün tаm 
mənаsındа mədəniyyətlə qidаlаnаn bir prоsеsdir. 

Dilçilikdə “mətn” sözünün sinonimi kimi işlədilən terminlər əsasən 
aşağıdakılardır: cümlə (söyləm), sintaktik bütöv, frazafövqi vahid, period, 
diskurs, prozaik bəndlər, abzas, mürəkkəb sintaktik bütöv və s. 

 “İntеnsivlik mətnin içərisindədir” dеyən tədqiqаtçılаr hаqlıdır [11].  
K.M.Abdullayev SB-nin sərhədlərini təyin edərkən Azərbaycan dilinin 

sintaktik quruluşundan çıxış edərək mətni üç mərhələyə( pilləyə, dərəcəyə)  
ayırmışdır: giriş, orta və son [10, s.10-19]. 

İntеnsivliyin dеyimlərlə ifаdəsinin özünəməхsus mətni хüsusiyyətləri 
vаrdır. 

 Mətnin intеnsivliyini kоqеrеntlik (öz bənzərlərinin daxil edilməsi) 
dərəcələri müəyyən еdir. Koqerentlik dilçilikdə- hissələri sıx əlaqəli sistem 
mənasını da ifadə edir.Mətndə intеnsivlik kоqеrеntlik dərəcələrinə görə 
müəyyənləşir: 

1.Mətnin birinci dərəcəsi- kоqеrеntliyin mаksimаl dərəcəsidir. Bеlə 
mətnlərdə bütöv struktur аvtоsеmаntik, sinsеmаntik cümlələrdən ibаrət 
оlur.Avtosematik təhlildə cümlə dil vahidi kimi, öz semantik tutumu əsasında 
ayrılıqda təhlil edilir.Sinsemantik halda isə cümlənin nitq prosesində başqa 
cümlələrlə əlaqədə ifadə etdiyi məna nəzərə alınır. 
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2.Mətnin ikinci dərəcəsi kоqеrеntlik dərəcəsidir- bu dərəcə məntiqi-
sеmаntik plаndа mürəkkəbləşir. Mətnin cümlələrində sintаktik münаsibət 
yаrаnır. 

3.Mətndə kоqеrеntliyin üçüncü dərəcəsi. Bu dərəcədə оlаn mətnlərdə bəzi 
kоmpоnеntlər burахılır. 

4.Mətndə kоqеrеntliyin dördüncü dərəcəsi. Bu sıfır dərəcədir. Məntiqi-
sеmаntik və sintаktik plаndа mətnin kоmpоnеntləri bir-birilə əlаqələnir. 

Dеyilənləri аşаğıdаkı nümunələrlə аydınlаşdırаq: 
Birinci cümlədəki fеili хəbər ikinci cümlədə yеnidən təkrаr еdilir və hər 

ikisinin qоvuşmаsı ilə intеnsivlik аşkаr оlunur. Məsələn: Mən özüm öz 
dediklərimə səmimi surətdə inanırdım. İnanırdım ki, hər şey məhz mən 
danışdığım kimidir [1, s.66]; Hə, bilirəm. Bilirəm ki, belə bir şəhər var [4, s.21]; 
Bəlkə məhz bu dəqiqə hər şeyi başa düşdü; başa düşdü ki, yanındakılar istintaq 
işçiləridir və rayon mərkəzinə onu heç də kağıza qol çəkmək üçün aparmırlar [1, 
s.278];  Nə edəcəyini bilmədi. Bilmədi ki, bu hala sevinsin, yoxsa kədərlənsin 
[9, s.227].  

Mətndə оlаn bu tip subоrdinаtiv-оbyеkt kоnstuksiyаlаrı frаzаdаn böyük 
vаhidlərin sоnluq kоmpоnеnti kimi özünü göstərir. Bu misаllаrа dа bu 
bахımdаn nəzər sаlаq: О, аilənin, nəslin bаşçısı idi və hər şеyi bilməli idi. 
Bilməli idi ki, оğullаr, qızlаr, nəvələr, kürəkənlər nə düşünür (danışıq dilindən). 
Yavaş-yavaş o da yadına düşəcək. Yadına düşəndə də sənə əzab verəcək [4, 
s.22]; Qеyd еdək ki, intеnsivlik şkаlаlаrını аrtırаn bu kimi mikrоmətn fаktlаrının 
məntiqi-sеmаntik plаndа tədqiqinə də еhtiyаc vаrdır. 

Şəxs əvəzliklərinin intensiv təkrarı diskursda əlaqəlilik yaradır, emosional 
yükü gücləndirir [5, s.455] Məsələn: O əlini qızın qara saçlarından çəkib dinməz 
dayanmışdı və heç cür ağlına sığışdıra bilmirdi ki, Məsməxanım nəinki 
Mirzoppanın, ümumiyyətlə, kiminsə arvadıdı. O fikirləşirdi ki, indicə 
ağlamaqdan özünü güclə saxlayan bu qızın çiynindəki qançır dünyanın ən əbləh 
işidi, indiyəcən dünyada rast gəldiyi ən böyük insafsızlıqdı və Mirzoppanın 
kişilikdə heç bir adı yoxdu [3, s.59]. 

N.Novruzova qeyd edir: “Söyləmlər paradiqmatik cəhətdən güclü, 
sintaqmatik cəhətdən zəif ola bildiyi kimi, paradiqmatik cəhətdən zəif, 
sintaqmatik cəhətdən isə qüvvətli ola bilər.Belə ki, teması əvvəldə, reması sonda 
gələn söyləmlər sintaqmatik cəhətdən zəifdir. 

Müasir Azərbaycan dilində qüvvətli paradiqmalar dil faktı kimi təzahür 
etdiyi halda, zəif paradiqmalar üslubi hal kimi müşahidə olunur.məs: Ulduzlar 
sayrışırdı.Cırcıramaların səsi bir-birinə qarışmışdı.Bu cümlələrdə sözlərin sırası 
pozulmamışdır və dil faktı normativ qayda-qanunlara müvafiqdir.Ona görə də 
paradiqma qüvvətlidir. Məsələn: Suya düşmüşdü yorğanın kölgəsi.Boyanmışdı 
çəhrayı rəngə sular. Bu mətni təşkil edən cümlələrdə isə paradiqma 
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zəifdir.Çünki inversiya cümlədəki sözlərin yerini dəyişmiş, üslubi vəziyyət 
yaranmışdır” [7, s.37]. 

Mətnin koponentləri arasında əlaqə yaradan nitq hissələrinin çox az bir 
qismi (ya, da, də, yəni və s. bağlayıcılar) fikrin ifadəsinə bir qədər neytral 
münasibətdə olsa da, əksər bağlayıcı, ədat və modal sözlər qabarıq subyektiv 
münasibət ifadə edir [6, s. 463]. 

Tabesizlik bağlayıcılarından həm bağlayıcısının mətndə təkrar işlədilməsi 
fikirlərin bağlanmasına xidmət etməklə yanaşı, ifadəyə də güc verir.Nümunə:-
Ağabacının da çox ürəyindən keçirdi ki, bu televizoru dəyişdirsin, təzəbir tele-
vizor alsın ki, həm böyük göstərsin, həm də aydın göstərsin, həm də 
tərpənibadamı dilxor eləməsin, amma indi bunun mətləbə dəxli yox idi, çünki 
bir azdan xalqçalğı alətləri orkestrinin konserti başlayacaqdı və deyilənə görə bir 
qız oxuyacaqdıki, elə bil Zeynəb Xanlarovadır [3, s.125]. 

İştirak bildirən hətta bağlayıcısı SB-nin sual cümlələrini bir-birinə bağla-
yır, sual intonasiyasını gücləndirir: Axşam düşürdü.Və axşamın o düşhadüşündə 
Şuşa dağları, elə bil, mürgü döyürdü və bu yerlərinsakitliyi də, elə bil, əzəli və 
əbədi bir sakitlik idi. Hətta xanəndənin uzaqdan gələnsəsi də, elə bil, elə bu əzəli 
və əbədi sakitliyin bir hissəciyiydi [3, s.323] 

Yoxsa bağlayıcısının təkrar edilməsi ilə SB-də şərtli qarşılaşdırma mənası 
güclənir və mətnin sual cümlələrinin bağlanmasına kömək edir:  Ay Tükəzban, 
niyə uşaq kimi danışırsan? Gədə cavandır, beyni qandır,o nə qanır yaxşı-yaman 
nədir? Gərək ortada mənim kimlə dilavər bir adam olaki, tükü-tükdən seçə bilə. 
Yoxsa, allah eləməmiş, birdən gedib eləsini alar ki, eliçində biabır olarsız. 
Atalar nahaq yerə deməyib ki, xasiyyətini bilmədiyin atındalına keçmə. İndi, 
ağrın ürəyimə, gərək qızın əslini-nəslini biləsən, qohuməqrəbasıola. Yoxsa 
bildırçin kimi ortada tullanan saçıkəsik qızlardan birinigətirib qoydun evinə, 
ondan nə çıxar? İki gündən sonra səni saçlayıb döyər. Yox,ay Tükəzban, İmran 
yaxşı uşaqdır [8, s.64]. 

“Mətnin budaq cümləsi ilə baş cümləsi arasında ki, çünki, ona görə ki, 
onun üçün ki və s.tabelilik  bağlayıcıları, kim, hər kəs, necə, nə qədər və s. 
bağlayıcı sözlər işlənir və tərkib hissələrin bir-birinə bağlanmasına xidmət 
edir.Bu bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər mətndə təkrar səviyyəsində işləndikdə 
öz ilkin xüsusiyyətlərini saxlayır, hətta daha da qüvvətləndirirlər”(92-95 Nuridə 
Novruzova). 

Ancaq, da, də, lap, belə, elə, hətta, ha, yalnız və s.ədatlar  SB-də qoyulan 
fikri qüvvətləndirir, eyni zamanda əlaqələndirici vəzifə icra edirlər.məs: Əlbəttə! 
Əmin-amanlıq bizim üçün də əsas şərtdir. Cəllad belə, öz istəyinəqalsa, baş 
kəsməz! Bizim imzalayacağımız bu müqavilənin də amacı məhz 
əminamanlıqdır.Sənədin türkcəsi ilə mayor Lisaneviç sizi tanış edib [3, s.346]. 

– Uşaq vaxtı axşamlar qorxardım bu qayalardan... Sözə baxmayanda 
anamdeyərdi: «Bax, o qayalar var ha, gecələr gəlib sözə baxmayan uşaqları 
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aparırlar!»Mənim də canıma üşütmə düşərdi... Heç soruşmazdım da ki, hara 
aparırlar?Qorxumdan büzüşüb yerimdə oturardım... Səni də qorxudurdular 
uşaqlıqda? [3, s.36]. 

“Deyəsən”  modal sözü SB-nin qoşulma cümləsindən əvvəlki cümlədə 
işlənərək şübhə və təəssüf çalarlarını gücləndirir.Bu modal sözün mətndə təkrarı 
güman və şübhə çalarlarını artırır, emosionallığı yüksəldir [7, s.109]. Məsələn: 
Kosaoğlu söhbətin dərinləşdiyini görüb susdu. Fikirli-fikirli çayını 
qabağınaçəkdi. "Bu gədə, deyəsən, hər şeyə başını soxur. Bağ belə gəldi, bostan 
eləgetdi... Onun nəyinə lazımdırki, anbarda yağ-pendir var, ya yox... 
Ağranomdur,getsin ağranomluğunu eləsin. Əkinində-biçinində olsun, başını 
dolandırsın.Yoxsa müfəttiş kimi hər şeyı göz qoyur. Yox, deyəsən, bununla ayrı 
cürdanışmaq lazım gələcək. Bəlkə tamahı var? İnsandır, nə desən olar. Belə olsa 
hərşey düzələr. Amma ürəyini necə bilim? Nə soruşursan axırını gətirib 
qanuna,qərara çıxardır". O bir az da susdu. Qurtum-qurtum çay içdi [8, s.85]. 

Mətnin formalaşmasında leksik və sintaktik təkrarların mühüm rolu 
vardır. Bəzən sözlər, söz birləşmələri və cümlələr SB-nin əvvəlindən başlayıb, 
sonunda qurtarır, mətn sanki eyni sözün, söz birləşməsinin və yaxud cümlənin 
əhatəsində qalır. Bu təkrarlar mətndə fikrin qabarıq ifadəsinə şərait yaradır [7, 
s.120]. Məs: Şahnaz ürəyində qızlardan incisə də, heç nə demədi. Patefonu 
qurdu. Qızlarçalıb-oynamağa başladılar. Həyətdə eşələnən Gövhər qarı gecədən 
xeyli keçmişxörəyi gətirdi. Qızlar onu dövrəyə aldılar. Gülüşə-gülüşə plov 
yedilər [8, s.93]. 

Kursivdə verilmiş “qızlar” sözünün təkrarı mətndə intensivliyə səbəb olur. 
Məsməxanım hönkürə-hönkürə özünü divanın üstünə atdı: 
– Qaçdım mən, qaçdım! Qaçdım! [3, s.51];Mətndə eyni cümlələrin təkrarı 

intensivlik yaradır. 
Mətnin komponentləri prosodik və morfoloji vasitələrlə yanaşı, sintaktik 

vasitələrlə də əlaqələnir. Sintaktik vasitələrə söz sırası, təkrarlar, paralellik və s. 
daxil edilir. Bu vasitələr mətndə emosional gücə malikdir. Söz sırası mətnin 
təşkilində həm qrammatik, həm də üslubi funksiya daşıyır. Başqa sözlə, söz 
sırası həm bilavasitə əlaqələrin yaranmasına, həm də emosionallığa xidmət edir 
[6, s.463-465]. 

Normal söz sırası ilə yanaşı, bədii əsərdə emosional söz sırasından da 
istifadə edilir. Şeirdə sözlərin və komponentlərin sırası daha çox dəyişə bilir. 
Məsələn: 

Aşığam, gеdirəm hər xеyir-şərə, 
Еşitcək vəsfini yazdım dəftərə. 
O gümüş vəznəli gələn bəylərə 
Bilirsənmi, sən zənana nə dеdin?! [2, s.319]. 
Nümunədə söz sırasının dəyişilməsi mətndə fikrin qabardılmasına səbəb 

olub. 
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“Gərgin psixoloji mətnlərdə psixoloji gərginlik cümlədən-cümləyə yük-
səlir. Psixoloji gərginliyin yüksək dərəcəsi mətnin semantikası ilə bağlıdır. 
Ritorik suallar mətndə yüksək pafos yaradır. Gərgin psixoloji mətni çox vaxt 
intonasiya idarə edir. Psixoloji gərginliyi yaradan sual cümlələri çox vaxt nəinki 
mətni başlayır, hətta bəzən bütün mətn sual cümlələrindən ibarət olur” [7, s.159-
160]. Məsələn: Kosaoğlu şoferin dediklərini eşidəndə qulaqlarına inanmadı. Tez 
bayıra çıxdı. Həyətdə maşını görməyəndə qan beyninə vurdu. "Necə, mənim 
maşınımı əlimdən alırlar? Mənim ha, Kosaoğlu Qurbanın qabağına keçirlər! 
Demək, onların gözü ayaqlarının altını seçmir! Hənək-hənək, axırı dəyənək? 
Bircə o qalmışdı ki, ayağımı yerdə qoyalar? Yox, daha buna dözmək olmaz. Bu 
saat aləmi bir-birinə qatmasam, anamdan əmdiyim süd mənə haram olsun" [8, 
s.192 ]. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, dilin bütün səviyyələrində 
özünü göstərən intensivlik dilin sintaktik səviyyələrindən biri olan mətn 
səviyyəsində də mövcuddur. 
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Х.Мурсалиева  
 

Интенсивность на уровне текста в современном 
Азербайджанском языке 

Резюме 
 

В статье затронулось на тему одной из функциональных-семантичес-
ких категорий интенсивности на уровне текста. В результате исследования 
определяется что, интенсивность текста определяется степенями когерен-
тности. Дается информация о четырех  уровнях когерентности.  

Несколько из части речей, которые создают связь между компо-
нентами текста по отношению нейтральным выражением, однако, боль-
шинство разъемов, частицы и модальные слова ярко выражает субъек-
тивное отношение. В формировании текста рассказывается о роле лекси-
ческих и синтаксических повторов. Иногда слова, словосочетания и 
предложения, начинающиеся СБ. начинается и заканчивается в конце 
текста, если то же самое слово, фраза или предложение остается в окру-
жении слияния. Для того чтобы создать условия для выражения мнения 
эти повторы  играют большую роль. Показывается что в напряженных 
психологических текстах психологическая  интенсивность высоко. 

 

Kh.Mursaliyeva  
 

Intensity in text level in the modern Azerbaijan language 
Summary 

 
The article deals with the expression of intensity in the text levels one of 

the functional-semantic categories. The intensity co-gerent of text (including is 
similarity) is defined. Information about four degree categories is mentioned.  

A few parts of speech that create a connection between the components of 
the text with respect to a somewhat neutral expression, though, most connectors, 
particles and modal words vividly expresses a subjective attitude. 

Lexis and semantic repeats are explained in this article. Sometimes words, 
word combinations and sentences beginning of SB starts and ends at the end of 
the text if the same word, phrase or sentence, surrounded by the merger. These 
repeated words create conditions for the expression of opinion convex. 
Psychology tension in hard psychological texts is shown very high. 

 

 
Rəyçi:               Astan  Bayramov 

                        Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor  
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