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Folklor mətnlərində işlədilən əsas nitq hissələrindən olan əvəzliklər də 

çox mühüm yer tutur və çox müxtəlif üslubi-poetik rəngləri ilə fərqlənir, 
müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir. Folklor materiallarının dilində əvəzliklərin 
geniş miqyasda işlədilməsi heç şübhəsiz ki, folklor örnəklərini yaradanların 
məntiqi ifadə tərzinə meylləri ilə bağlıdır. Folklor örnəklərinin poetik üslu-
bunda əvəzliklərin məxsusi yeri, rolu və funksiyası vardır və onların kəmiy-
yətcə və keyfiyyətcə çoxluğu araşdırma üçün olduqca zəngin faktlar verir. 
Müşahidələrimiz göstərir ki, bəzi mətnlərdə müxtəlif nitq hissələrinin 
işlədilmə tezliyi baxımından əvəzlik mühüm yerdən birində durur. Məs.: Sən 
çiçəksən, mən bağbanam, Barını görmək istərəm. Sən ləçəksən, mən loğma-
nam, Varını görmək istərəm; Sən silahsan, mən tətiyəm, Sən arısan, mən 
pətəyəm, Sən zirvəsən, mən təpəyəm, Qarını görmək istərəm. (1, 481) 

Əksər mətnlərdə əvəzliklərdən çox-çox, bol-bol istifadə edilmiş, 
xüsusilə də I və II şəxsin təkini bildirən əvəzliklər xüsusi mövqeləri ilə 
fərqlənmiş, mühüm linqvistik vahidlər kimi xüsusi çəkiyə malik olmuşlar. 
Müxtəlif bənd və misralarda tez-tez sayca iki, üç, dörd əvəzliyin işlədilməsi 
daha çox diqqəti cəlb edir. Məs:  Sən işıqsan, mən zülmətəm, Qığılcımın mə-
nə bəsdir. Sən sevincsən, mən möhnətəm, Zil də səsdir, bəm də səsdir. (1, 
581); Sən cavansan, mən yaşlıyam, Eşqimlə başı daşlıyam, Çətin ki, sənsiz 
yaşayam, Yarımı görmək istərəm. (1, 581); Dərd mənim, dərman sənin, Də-
rmanımı eylə, gözəl. Suç mənim, hökm sənin, Fərmanını söylə, gözəl. (1, 
583)“Əvəzlik – adından da məlum olduğu kimi, bir sıra nitq hissələrini – is-
mi, sifəti, sayı, zərfi və feili ümumiləşdirilmiş halda əvəz edən sözlər qrupu-
dur. Buna görə də əvəzliklərin üslubi çalarlıq, məqam və imkanları əvəz et-
diyi nitq hissələrinin üslubi çalarlıq, məqam və imkanları ilə az-çox əla-
qədardır. Belə vəziyyət isə əvəzliklərin üslubi çalarlıq, məqam və im-

 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 4

kanlarının da rəngarəng olmasına təsir göstərir. Lakin əvəzliklər digər nitq 
hissələrindən hər şeydən əvvəl, ümumilik ifadə etməsi ilə fərqlənir. Əvəzlik-
də ifadə olunan bu ümumilik və ya qeyri-müəyyənlik isə üslubi məqamda 
müəyyənləşir və konkretləşir. Buna görə də üslubi məqamı dəqiq təyin et-
mək əsas şərtdir. Üslubi məqam isə sinonimlik məqamıdır; deməli əvəzliyin 
nəyin əvəzinə işlədilməsini bilmək onun konkret mənasını təyin etmənin 
əsas şərtidir. Əgər əvəzlik öz məqamında dürüst işlənməmişsə, onun hansı 
sözü əvəz etdiyini müəyyənləşdirmək və bundan asılı olaraq hansı konkret 
mənanı ifadı etdiyini də dəqiqləşdirmək işi çətinləşər, hətta məna qarşılığı da 
əmələ gələr.” (4, 310) 

Əvəzliyin üslubi imkanlarını və poetik funksionallığını folklor mətnləri 
əsasında araşdırarkən mütləq bu meyarlar əsas götürülməlidir. Məs.: -Usta, 
mənim səninlə işim yoxdu. Sən özün elədin. Mən heç vaxt sənin kimi ağsaq-
qalın qabağında saz götürüb meydana çıxmazdım. Məni bağışla. Usta elə ge-
nə də sənsən. İzn versən, mən də özümü sənə şagird billəm. (3, 224); Boğa-
zından asdıracağam. Onun nə həddi var ki, gəlib mənim şəhərim şəhərimdə 
tüğyan eyləyir. Dədə Yediyar kimi usta aşığı el içində xar eləyir. (3, 225) 

Bu nümunələrin bəzilərində şəxs əvəzlikləri ilə şəxs sonluqları sino-
nimlik təşkil edir. Bunlardan biri cümlələrdə iştirak etdiyindən digərinin ixti-
sara salınması qanunauyğun haldır və yaxud müxtəlif çalarlıqlar üçün on-
ların hər ikisini işlətmək olar.  

Şeir mətnlərində cürbəcür məqam və məqsəddən asılı olaraq ifadə edilən 
fikrə xüsusi məna çalarlığı bəxş etmək, ekspressivlik vermək üçün, yaxud qafi-
yə, ahəngdarlıq, ritm tələblərini təmin etmək üçün əvəzliyin tərkibdən çıxarıl-
ması və şəxs sonluqlarının işlədilməsi halları daha çox müşahidə olunur. Məs.: 
Başına döndüyüm gül üzlü, Sənəm, Getdim yar, əgləndim, bəlkə gəlmədim, Bu 
ayrılıq bizə həqdən verildi, Getdim yar, əgləndim, bəlkə gəlmədim. (3, 185); 
Qazanmadıq bu dünyanın malını, Geyinmədik yaşılını, alını, Dirili Qurbanın 
ərzi-halını, Yalvara-yalvara yara deyərsən! (3, 225) və s. 

Poetik örnəklərdə əvəzliyin tərkibə əlavə edilməsi ilə işlədilməsi halları 
da daha çox müşahidə olunur. Məs.: Ərzurumdan çıxdım, üç oldu yolum, 
Mən bu yolun hangisinə gedəyim? Gecə-gündüz çağırıram, Yaradan, Mən 
bu yolun hangisinə gedəyim? (3, 140); Baxın, qızlar, mənim müşkül halıma, 
Yandı Kərəm, saldı məni bu dərdə, Əydi qamətimi, bükdü belimi, Yandı 
Kərəm, saldı məni bu dərdə... (3, 163) 

Dastanların nəsr parçalarında xüsusiləşdirmə çalarlığını daha da qüv-
vətləndirmək və daha da təsirli etmək üçün şəxs və qayıdış əvəzliklərinin 
qoşalaşdırılmasından da istifadə edilmişdir. Məs.: Odur ki, gəlin biz özü-
müzü başqa qiyafələrə salıb gedək Təbriz şəhərinə. (3, 167); Mən özüm Əs-
lini üç gün burada saxlayacağam. (3, 160) və s. 
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Folklor mətnlərində əvəzliklərin üslubi çalarlığından bəhs edərkən bu 
əvəzliyinin o əvəzliyinə müəyyən mənada antonim olmasını nəzərdən qaçır-
maq olmaz. Məs.: Əsli durub o tərəf, bu tərəfə boylandı, gördü Kərəm bir az 
aralı dayanıb həsrət-həsrət ona baxır. (3, 143); O saat o tərəfdən, bu tərəfdən 
adamlar tökülüşdülər. (3, 167) və s. 

Əvəzliklərin işlədilməsində yazılı dil normalarından fərqli olaraq şifahi 
nitq normaları daha çox nəzərə alındığından bəzən mətndəki ardıcıl gələn 
cümlələrdə iki və üç xüsusi isim ardıcıl işlənir ki, bu da ekspressivliyin 
zəifləməsinə səbəb olur. Məs.: Qərib bir müddət yol gəldikdən sonra 
altındakı at tab gətirməyib həlak oldu. Qərib heybəsini çiyninə alıb bir qədər 
piyada yol getdikdən sonra yorulub bir çəmənlik içində oturdu. (3, 197) Bu 
iki cümlədə əvəzliyin ismi də ümumiləşdirilmiş halda əvəz edən söz qrupu 
olması dastan söyləyicisi tərəfindən nəzərə alınmamış, ikinci cümlədə 
“Qərib” xüsusi ismi əvəzinə, “O” şəxs əvəzliyindən istifadə edilmədiyindən 
ikinci cümlədə sanki bir ağırlıq yaranmışdır. Əslində isə ikinci cümlədəki 
“Qərib” sözü yerinə “O” şəxs əvəzliyindən istifadə edilsəydi, poetik məqam 
daha çox estetik zövq oxşayardı.  

Göründüyü kimi, bu poetik mətnlərdə əvəzliklər çevikliyi ilə seçilir və 
əsas yerlərdən birini tutur. “Əvəzliklər ən ümumi sözlər olub, mənaca da qeyri-
müəyyənliyi ilə fərqlənir. Ona görədir ki, əvəzlik ən çox xalq danışıq dilində və 
bədii üslubda səciyyəvi ünsiyyət vahidi hesab olunur. Bədii dil qeyri-
müəyyənliyə, ümumiliyə meyli ilə ədəbi dilin digər üslublarından fərqlənir. 
Əvəzliyin bədii üslubda fəallığı bununla əlaqədar izah edilməlidir.” (2, 106) 

Əvəzliklərin ümumilik bildirən, mücərrəd mənaları ilə yanaşı, folklor 
mətnlərindən müxtəlif mətnlərindən asılı olaraq hər dəfə yeni məzmun 
daşıyan dəyişkən mənasına da rast gəlirik. Aşağıdakı nümunələr əsasında 
fikirlərimizi konkret şəkildə aydınlaşdıra bilərik: Səfəralı Kəlbəcərin Oruclu 
kəndindən Balaxanım adlı bir qızı sevirdi. O da Səfəralını sevirdi. Balaxanım 
sayılıb-seçilən tayfadan idi. Onu bu tayfada hamı çox istəyirdi. (1, 445) 

Göründüyü kimi, bu cümlələrdən ikincisində və sonuncusunda “o” və 
“onu”əvəzlikləri mətndən asılı olaraq “Balaxanım” adlı personajın adını əvəz 
etmişdir.  

Təhlilə cəlb etdiyimiz folklor materiallarının dilində işlənmiş mən, sən, 
o, biz, siz, onlar, bu, o, belə, elə, həmin//haman, kim, nə, hara, necə, neçə, 
hansı, öz, kəndi, bütün, cümlə, hər, filan, kimsə, kimi, biri və s. kimi əvəz-
liklərin az bir qismi müasir Azərbaycan dilində demək olar ki, işləkliyini 
dayandırmış, indiki dilimiz üçün bütöv bir leksik vahid kimi arxa plana 
keçmişdir. Məsələn, “kəndi” əvəzliyini götürək. Məlumdur ki, müasir türk 
dilində “kəndi” əvəzliyinin həm şifahi danışıq, həm də yazılı nitqdə işlənmə 
tezliyi olduqca yüksəkdir. Klassik Azərbaycan şairlərinin əsərlərində də 
“kəndi” əvəzliyi işlənmə kəmiyyətinə görə çoxluq təşkil edir, lakin Folklor 
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mətnlərində bu əvəzliyin işlənmə intensivliyi olduqca yüksəkdir. Məs: Kən-
dinə aşıqam deyən, Aşıqsan meydana gəl. Namərd gəlməz bu meydana, 
Mərdisən, mərdanə gəl. Kəndi olan kəndisini, Öyməyə layiq deyil, Sazını 
sən al əlinə, Bu cəngi-cövlanə gəl. (1, 422) 

Və yaxud, müasir Azərbaycan dilində “bütün” təyini əvəzliyinin sino-
nimi kimi işlənən “cümlə” əvəzliyinə diqqət yetirsək görərik ki, bu leksik 
vahiddən poetik örnəklərin dilində çox az hallarda istifadə olunmuşdur. Hal-
hazırda Azərbaycan dilində qrammatik termin kimi işlənən, mənşəcə ərəb 
sözü olan, “hamı, yekun, məcmu,miqdar” mənalarını ifadə edən və klassik 
Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığında intensiv şəkildə işlənən “cümlə” əvəz-
liyi folklor mətnlərində demək olar ki, az-az hallarda müşahidə olunur. Məs: 
Ormanında xan atlanar, xan düşər, Leşkər gələr mahallara qan düşər. Cümlə 
dağdan günəş sənə dan düşər, Eylərəm şöhrətin car, Ağrı dağı. (1, 438) 

 İşlənmə intensivliyi baxımından folklor mətnlərində, xüsusən də aşıq 
və el şairlərinin yaradıcılığında isim yerində işlənən, naməlum şəxsi bildirən, 
isim kimi hallanan, bəzən mənsubiyyətə görə dəyişən, bəzi cəhətlərinə görə 
şəxs əvəzliklərinə oxşayan “bir kimsə” və “bir kəs” qeyri-müəyyən əvəzlik-
ləri poetik funksiyanı yerinə yetirərək, daha çox misra önündə anafora 
mövqeyində çıxış edərək mətndə çox gözəl bədii müvazilik yaradır, poetik 
ahəngdarlığı vüsətləndirir. Məs: Bir kimsədən xaliq ola, gündüz ona gecədir, 
Bir kimsəyə qarğış keçə çalışdığı beçədir, Bir kəsə ki, alqış keçə, onun haqqı 
ucadır, Bir kəsə ki, xaliq verə görərsən hər yan verə. Bir kəs ki, eli ata həsrət 
qala camala, Bir kəs ərkanı bilməyə çata bilməz kamala, Bir kəs ki, kəcrəftar 
ola, dərdi satıb qəm ala, Bir kəs ki, həddini aşa, qəza tuta qan verə. (1, 421)  

Göründüyü kimi, bu poetik mətnlərdə işlədilən bir kimsə, bir kəs 
əvəzlikləri əsas mənaya görə sinonimlərdir. Deməli, məqamdan asılı olaraq 
söz sənətkarları bu əvəzliklərdən rəngarəng çalarlıqlar yaratmaq üçün 
istifadə etmiş, lazımi poetikliyin yaranmasına bacarıqla nail olmuşlar.  

Folklor mətnlərində hər, heç, bir sözlərini kim, kəs, kimsə, nə 
əvəzliklərinə birləşməsindən bir sıra sinonim-antonim mahiyyətli mürəkkəb 
əvəxliklər düzəldilib müxtəlif üslubi məqamlarda işlədilmişdir. Məs.: Səhər 
bağın əsər badı, Qohumu qov, istə yadı, Mövlam yaradıb Muradı, Hər kəs 
dəllək Murad olmaz! (3, 70); Onun yanından çıxıb bir baş divanxanaya gəl-
di, taxtına çıxıb əmr verdi ki, hər kim mənim oğlumun dərdini bilsə, onu 
dünya malından qəni edəcəyəm. 

 Şəhərdə təbib qalmadı gəlməmiş ola, Amma heç kim Kərəmin 
dərdindən bir şey anlaya bilmədi. Bir qarı eşitdi ki, Ziyad xanın oğlu 
naxoşdu, heç kim də onun dərdini tapa bilmir, dedi: 

Hər nə olur olsun, gərək mən Kərəmin dərdini tapam, bəlkə Ziyad xan 
mənə bir qırmızı donluq verə. (3, 77) 
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Sual və cavab çalarları yaratmaq məqsədi ilə eyni poetik mətndə “o” 
şəxs və “nədir”, “kimdir” sual əvəzliklərinin təkrar işlədilməsi halları da 
daha çox müşahidə edilir ki, bunlar da poetik mühitdə şaquli istiqamətdə 
təzahür edir. Məs: Aşıq Yığvalla Aşıq Alının aşağıdakı deyişməsində 
əvəzliklər bəndlərdəki misraların önündə güclü mövqedə yerləşdirilmiş və 
sual-cavab çalarlığının yaranmasında həlledici rol oynamışlar: Aşıq Yığval: 
O nədir ki, otuzunda cavandır? On beşində qocalardan uludur? O nədir ki, 
dili ayrı, sözü bir? Hansı dərya hər dəryadan doludur? Aşıq Alı: O aydır ki, 
otuzunda cavandır, On beşində qocalardan uludur. O qələmdir dili ayrı, sözü 
bir, Elm dəryası hər dəryadan doludur. Aşıq Yığval: O nədir ki, haqq ya-
nında nahaqdır? O nədir ki, yerlə göyə dayaqdır? O kimdir ki, yatmayıbda 
oyaqdı? Aşıq Yığval hər elmdən halıdır? Hansı tədbir səbir ilə görülər? O 
nədir ki, məhəbbətlə hörülər? O nədir ki, insana əmanət verilər? O nədirki, o 
da onun gülüdür? Aşıq Alı: Haqq tədbiri səbir ilə görülər, O könüldür mə-
həbbətlə hörülər, O ruhdur insana əmanət verilər, İlqar inan o da onun gülü-
dür. (1, 423) 

 Burada o, nədir, kimdir, onun əvəzliklərindən əlavə, “hər” təyini 
əvəzliyi də birinci, ikinci, üçüncü misraların son bəndlərində işlənərək və 
isimlərdən əvvəl gələrək onları təyin etmə xüsusiyyəti ilə daha çox diqqəti 
cəlb edir. Vahid işlənmə yerinə malik olan, fars dilindən alınmalardan hesab 
edilən “hər” təyini əvəzliyi folklor mətnlərində olduqca üstün mövqedə gör-
sənir və hər hansı bir sözün əvvəlində gələrək onu təyin edir. Morfologiyaya 
aid mövcud dərsliklərdə də qeyd edilir ki, təyini əvəzliklər digər təyinlərdən 
fərqli olaraq aid olduğu obyekti təyin edir – müəyyənləşdirir, konkretləşdirir, 
müəyyən şəxsin əşyaya olan münasibətini, əşya ilə şəxsin əlaqəsini göstərir. 
Bu əvəzliklər aid olduqları sözlə birlikdə cümlənin üzvü olur. (5, 61; 5, 160) 

 Bəzən eyni bir poetik mətndə “necə”, “kim”, “nədir” sual əvəzlikləri 
şaquli vəziyyətdə işlənərək poetik məziyyəti daha da qabarıqlaşdırır, güclü 
estetik təsirə malik olur. “Sual əvəzlikləri müəyyən şəraitdə müxtəlif sintak-
tik və məna münasibətləri ifadə edən mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri 
arasında əlaqə yaradan vasitəyə çevrilir. Sual əvəzliklərinin bu vəzifədə 
işlənməsi onların mənasını dəyişdirir. Bu da yeni kateqoriyadan olan tama-
milə başqa məna və vəzifə daşıyan əvəzliklərin – nisbi əvəzliklərin yaran-
masına səbəb olur.” (6, 79)  

A.İ.Zaretski sual əvəzliklərinə belə tərif verir: “Danışanın nitqində 
deyil, dinləyicinin cavabında konkretləşən əvəzliklərə sual əvəzlikləri 
deyilir.” (12, 20) Beləliklə, sual əvəzliklərinin əsas vəzifəsi ondan ibarətdir 
ki, onlar dinləyicinin cavabından qeyri-sual məzmunlu sözlə əvəz olunur. 
(12, 20) Əvəzliyin bu növü, bir tərəfdən, sual vəzifəsində çıxış edir, digər 
tərəfdən, nisbi söz məzmunu daşıması ilə səciyyələnir. Sual əvəzlikləri 
folklor mətnlərində daha çox misraönündə güclü mövqedə yerləşdirilməklə 
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mühüm bədii-estetik funksiya kəsb edir. Məsələn, aşağıdakı bəndlərə nəzər 
salaq: Səndən xəbər alım, ay Aşıq Alı, O nədir ki, onda dürrü hal olur? O 
nədir ki, hey dolanır nam üstə, Nə sayaq düzülür, dalbadal olur?   Neçə gün 
üstündə dağları aşır? Neçə mənzilində karvanı düşür? Neçə qazanında xörəyi 
bişir? Neçə məcməyidə payimal olur? O nədir ki, göydən endi qarasız? O 
nədir ki, bu dünyaya çarasız? Əsmər deyər, nə şəhərdi darğasız? Onu tapan 
aşıq pürkamal olur. Ver cavabın, sən ay Aşıq Alı, O kim idi dörd şey yetirdi 
bara? Hansı qəza gəldi düşdü araya? Neçəsi şad oldu, neçəsi qara? O kim idi, 
hannan-hana atdılar? Saxla deyə, kimə əmr etdilər? O kim idi, cismin oda 
tutdular? O kim idi, ona etdi iltifat? (1, 439)  

 “Aşıq Alı” dastanının müxtəlif hissələrindən götürülmüş bu bəndlərdə 
sual əvəzlikləri ilə bərabər, müxtəlif növ əvəzliklərin özlərinə yer 
tutmalarına aydın şəkildə göstərmək üçün onların da altından xətt çəkdik. Bu 
bəndlər əsasında riyazi üsulla hesablama aparsaq görərik ki, sual əvəzlikləri 
ilə birlikdə digər əvəzliklər 33 dəfə işlənmişdir. Əvəzliklərin belə geniş 
şəkildə poetik örnəklərin dilində intişar tapmasının ən mühüm səbəblərindən 
biri onların funksiyası ilə bağlıdır. Çünki dilimizdə əvəzliklər funksional 
sözlər hesab olunur. İsim əşyavilik bildirir, sifət əlamət, say kəmiyyət anla-
yışlarını ifadə edirsə, bütün bunların hamısı əvəzlik tərəfindən funksional 
planda əhatə olunur ki, bu da poetik mühitdə əvəzlik bolluğunu təmin edir. 
Sual əvəzliklərinin funksiyasından bəhs edən tədqiqatçılar da düzgün olaraq 
göstərirlər ki, “kim” və “nə” sual əvəzlikləri bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir 
və bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

a) “kim” sözü yalnız insan adlarını əvəz edir; 
b) “kim” sözü təsdiq bildirən fellərlə işləndikdə “heç kəs” məzmu-

nunu ifadə edir və inkar mənasını bildirir; 
c) “kim” sözü “hər kəs” mənasında işlənib, nisbi əvəzliyə çevrilir və 

tabeli mürəkkəb cümlə daxilində bağlayıcı söz kimi çıxış edir; 
d) “kim” sözü yönlük halda “heç kimə” mənasını bildirir. 
“Nə” sual əvəzliyinin xüsusiyyətləri: 
a) “nə” sual əvəzliyi bütün canlı və cansız əşyaların adlarının yerində 

işlənə bilir; 
b) “nə” sözü təsdiq bildirən fellərlə inkar məzmunu ifadə edir; 
c) “nə” sözü “necə” və “haradan” mənasında işlənir; 
d) “nə” sözü “hər şey”, “hər nə” mənasında işlənir; 
e) “nə” sözü “necə”, “hansı” mənasında heyrət ifadə edir; 
f)    “nə” sözü “niyə” mənasında işlənir; 
g) “nə” sözü çıxışlıq halda da “niyə?” sualının əvəzində işlənir. (5, 

154-156; 5, 124-125) 
Əvəzliklərin bütün bu funksiyalarına, xüsusiyyətlərinə dair aşıq və el 

şairlərinin əsərlərindən istənilən qədər nümunələr gətirmək olar və onların 
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tarixi-linqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılması isə böyük bir tədqiqat əsə-
rinin mövzusu ola bilər. 

Bədii – poetik ifadə tərzinə xidmət göstərən əvəzlik çoxplanlı, 
çoxfunksiyalı nitq hissəsidir. Ona görə də əvəzliklər folklor örnəklərində çox 
vaxt rədif yerində də işlənir və ifadə edilən fikri daha da qabarıqlaşdırır. 
Məs: Bərəkətli olsun, ay çoban qardaş, Pristavın yığıncağı hardadı? O, 
Məmmədalını zindana salıb, Ya öldürüb, ya da sağı hardadı? (1, 456) Bizdən 
salam olsun şüara Bayram, Çöldə gəzən dilli ahu necədir? O necə şəxs idi 
gəldi dünyaya, Onun sinəsində ahu necədir? (1, 444) Bəhman, unutma bu 
yeri, Bir gün təkər dönər geri, Dağıdar səddi, çəpəri, Səndə gəzən ellər hanı? 
Gəlsin belə dövran hanı? (1, 377) 

 Nümunələrdən də göründüyü kimi, “hardadı”, “necədir”, “hanı” sual 
əvəzlikləri mühüm funksiya yerinə yetirmişdir. Bu kimi sözləri və ümu-
miyyətlə, bəzi tədqiqatçılar əvəzlikləri mətn, yəni mətnlə bağlı sözlər hesab 
edirlər. M. Adilov yazır ki, əvəzliklər mətnə bağlı (mətn) sözlərdir. Mətndən 
kənarda əvəzlik əsla aydın deyildir. Təklikdə götürülmüş əvəzlik bizə heç nə 
demir. Dünyada hanı, hər şey“mən”, “sən”, “o” ola bilər. Dünyada hər şeyə 
“bu” demək olar. Bir söz hər şeyi bildirirsə, deməli, heç nəyi bildirmir. 
Təsadüfi deyil ki, əvəzliklər dildəki bütün başqa sözlərdən fərqlənən funk-
siyaya, deyktiv(işarə) funksiyaya malik sözlərdir. Bu baxımdan əvəzlik 
dilxarici hadisə və əşyalara, jestlərə bərabər tutulur. Elə buna görə də 
bədiilik yaratmaqda əla vasitə hesab olunur. (2, 116-117) Şifahi xalq ədəbiy-
yatı nümunələrində bütün bunlar duyulmuş və çox böyük ustalıqla bu vahid-
lərin bütün üslubi – poetik xüsusiyyətlərindən bəhrələnilmişlər. Qeyd etmə-
liyik ki, folklor irsində əvəzlik bolluğu söz sənətkarlarının şifahi ana dili 
xüsusiyyətlərinə daha çox əsaslandıqlarını göstərir. 

 Tədqiqat göstərir ki, folklor deyim tərzində əvəzliyin bütün məna 
növlərindən bədii fiqurlar kimi istifadə edilmişdir. Mən, sən, o, biz, siz, onlar 
kimi şəxs əvəzliklərinin bədii fiqurlar kimi istifadəsi əsərlərdə adi hal 
almışdır. Məs: Sən də islam, mən də islam, Sən dərvişsən, mən də imam. 
Türk dilidir atam, anam, Bizdən əl çək, molla əmi (1, 636) 

Məlumdur ki, insanlar hələ ümumiləşdirməyə və mücərrədləşdirməyə 
qadir olmazdan əvvəl işarə əvəzlikləri konkret varlıqları bildirmişdir. Təbii-
dir ki, o zaman haqqında danışdığımız əvəzliklər bu gün ayrı-ayrı dillərdə 
rast gəldiyimiz işarə əvəzliklərindən qat-qat çox olmuşdur. Toxunmaq 
mümkün olan əşyalara işarə etmək üçün çox yaxında olan, danışanın 
qarşısındakı, gözlə görüləsi mümkün olan, görünüb lakin uzaqda olan, 
danışanın qarşısından aparılmış, ümumiyyətlə gözə görünməyən və s. 
əşyalara işarə etmək üçün xüsusi işarə əvəzlikləri olmuşdur. (8, 189) 

İşarə əvəzlikləri təfəkkürün inkişafı ilə bağlı olaraq bugünkü şəklə 
düşmüşdür. (9, 158) Türk dillərində qalan faktlara əsasən demək olar ki, 
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işarə əvəzlikləri əvvəllər mənaca konkret varlıqlarla, bir tərəfdən üzvləri ilə, 
digər tərəfdən məkani anlayışlarla əlaqədar olmuşdur. Bu məna yaxınlığının 
izləri, məsələn, altay dilində indi də qalmaqdadır. (10, 133) N.A.Baskakov 
onu da qeyd edir ki, əvəzliyin bu növü mənşə etibarilə çox qədim olsa da, 
real mənaya malik sözlərlə semantik əlaqəsinin izlərini saxlamışdır. (10, 
133) Deməli, işarə əvəzlikləri tarixilik baxımından əvəzliyin başqa növlərin-
dən daha qədimdir və qədimdə bunlar konkret varlıqları bildirmişdir. Əvəzli-
yin bu növü sayca çox olmuş və bugünkü qədər mücərrəd olmamışdır. 
Təfəkkürün inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu işarə edən sözlərin çoxusu tədri-
cən aradan çıxır, yox olur. Hazırkı işarə əvəzlikləri onun uzun sürən inkişafı 
mərhələsində insan fikrinin böyük nailiyyəti kimi meydana gəlir. (8, 190) 

Folklor örnəklərinin dilində işarə əvəzlikləri (o, bu) müxtəlif nitq 
hissələrini əvəz edərək işlənir ki, bu məqamlarda misraların məna yükü 
həmin əvəzliklərin üzərinə düşür. Məs: Ay mənim Təbrizli gülüzlü bacım, O 
yaylıq nə yaylıq, o nə çalmadı. Nəbinin Həcəri, o doğma nənən, Dağlarda at 
çapdı, yaylıq çalmadı. (1, 646); Nə deyim Araza, o tay, bu taydı, Təbriz o 
taydadı, Bakı bu tayda. (1, 646) O yana, hay bu yana, Gül yasdığa dayana, 
Oxu bülbülüm, oxu, Bəkə balam oyana. (Antologiya, 3,162) 

Bəzi bayatılarda o işarə əvəzliyi misraortası və misraönü mövqelərdə 
işlənilməklə poetik fikrin qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırılmasına xidmət edir. 
Belə hallarda o işarə əvəzliyi özü özü ilə qarşılaşdırılır. Məs.: Əzizim o 
güneylər, O quzey, o güneylər, Yar yarını görəndə, Bayramı o gün eylər. (11, 
149); Eləmi o gün eylər, Qar yağar, o gün eylər, Ana balasın görsə, 
Bayramın o gün eylər. (11, 151); Aşıq deyər o yar da, Bayqu oldu o yar da, 
Çox yar gördüm, ötürdüm, Gözüm qaldı o yarda. (11, 164)  

Bəzi folklor mətnlərində bu işarə əvəzliyi müxtəlif mövqelərdə işlə-
dilərək o işarə əvəzliyinin icra etdiyi funksiyanı yerinə yetirir. Məs.: Mən 
aşığam bu taya, Bu xırmandı, bu taya, Yüklənib qəm karvanı, Sən də yapış 
bu taya. (11, 169); Mən aşiqəm bu dağa, Quşlar qonar budağa, Cavan yarım 
ölübdü, Necə dözüm bu dağa. (11, 171) və s. 

Atalar sözləri və məsəllərdə yığcamlıq, lakoniklik tarixən nəzərə 
alındığından öz qayıdış əvəzliyinin önündə işlənməli olan müxtəlif şəxs 
əvəzlikləri ixtisar edilmişdir. Məs.: Özü əyirif, özü də toxuyur; Özünə dost 
qazan, Düşmən ojax başındadır; Özünü yorulmuş biləndə yoldaşını ölmüş 
bil; Öz daşımız, öz divarımız; Öz çulunu sudan çıxarır. (11,198) 

Birinci atalar sözündə onun, ikincisində sən, üçüncüsündə sən, 
dördüncüsündə bizim, beşincisində o şəxs əvəzlikləri ixtisar edildiyindən və 
şəxs sonluqları saxlanıldığından poetiklik daha dərin hiss-həyəcan ifadə edir. 

Folklor mətnlərində isimlərdən əvvəl gəlib onları təyin edən və “hansı” 
sualına cavab verən təyini əvəzliklərdən (öz, hər, bütün, filan, eyni) bol-bol 
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istifadə edilmişdir. Məs: Od-ocağım bir yana, Külüm özümə bəsdi. Yad 
gülündə gözüm yox, Gülüm özümə bəsdi. (1, 628) 

Cavab almaq məqsədilə işlədilən sual əvəzlikləri təhlilə cəlb etdiyimiz 
materialların dilində işlənmə əvəzliyinə görə, digər növ əvəzliklərdən kəskin 
şəkildə fərqlənir. Məs: Bu dünyada qoca sənin tamahın, Sandığında qızıl, 
gümüş nədi, nə? (1, 652); Yazıq canım, əldən qələmim düşür, Kim bilir 
yadına kimin kim düşür? (1, 623); Azalım, canımı niyə alırsan, Ala gözlərini 
ay süzə-süzə. (1, 614); Qanan nə haydadı, qanmaz nə hayda? Günlərimiz gah 
toydadı, gah vayda. (1, 608) 

İsmin yerinə işlənən və naməlum şəxsi bildirən qeyri-müəyyən 
əvəzliklər də folklor mətnlərində çevikdir, müxtəlif sintaktik vəzifələrdə çı-
xış edərək ekspressivliyi gücləndirir. Məs: Birisi kənarda durub boylanır, 
Birisi gör necə odlara yanır? (1, 626); Hamı bir ağızdan birləşək deyir, Biz 
niyə birləşə bilmirik axı? (1, 626); Həsrət çəkən gördüm yerdə zəlildir, Biri 
ümidsizdir, biri əlildir. (1, 604) 

Bəzən folklor mətnlərində bu əvəzliyi o əvəzliyinə antononim kimi çı-
xış edir, yəni yaxın və əyani olan bir şeyi göstərmək üçün işlənilir. Məs.: Bu 
mənzərəni görən keşişin arvadı dəli kimi o tərəf, bu tərəfə baxmağa başladı. 
(s.164) 

Göründüyü kimi, personajın hərəkətlərini göstərmək üçün qarşılaşdır-
ma çalarlığında o, bu əvəzliklərindən paralel surətdə əlverişli vasitə kimi 
istifadə edilmişdir. 

Beləliklə, folklor mətnlərində əvəzliklərin çox zəngin üslubi imkan-
larından bacarıqla istifadə edilmiş, onların zəngin daxili imkanları meydana 
çıxarılmış, bədii – poetik mətləblərin yerinə yetirilməsi əvəzliklərdən bədii 
fiqur kimi ustalıqla yararlanılmışlar. 
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М.Гусейнова 

   
Стилистические возможности и поэтическая функциональность 

местоимений в фольклорных текстах 
 

Резюме 
 
В фольклорных текстах местоимения имеют особое место, роль и 

функцию, а количественное и качественное богатство этих местоиме-
ний в данных художественных материалах находится на высоком уров-
не. Стилистические черты и поэтическая функциональность этих еди-
ниц речи, которые являются довольно сложными и многогранными, 
еще недостаточно изучены. Местоимение – это единица речи, самос-
тоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки или 
количества, но не называет их.   

Особенно важно исследование местоимений в работах ашугов и 
поэтов с данной точки зрения. В то время как существительные, при-
лагательные, числительные обозначают предмет, признаки и количес-
тво, местоимения только указывают на них, и, таким образом, большие 
поэтические функции и стилистическая функциональность появляются 
как в письменной речи, так и в фольклорных текстах. 

Имена, прилагательные и другие части речи, независимо от текс-
та, обладают конкретным содержанием, а значение местоимений являе-
тся изменчивым и зависит от текста. В этой связи в статье, озаглавлен-
ной «Стилистические возможности и поэтическая функциональность 
местоимений в фольклорных текстах», исследуются данные вопросы и 
обобщаются различные взгляды. 

В статье рассматриваются стилистические оттенки местоимений, 
их синонимическая и антонимическая суть, по мере возможности 
раскрываются причины их обильного использования в фольклорных 
текстах. 
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M.Huseynova  
 

The stylistics use of the pronouns and its poetic functions 
 in the folclore teats 

 
Summary 

 
The investigation of the pronouns in this respect has a particular 

importance in the works of ashig and national poets. Nouns, adjectives and 
numerals report things and qualities, but pronouns only substitute them, so 
pronouns appear great poetic features and style functionality. Nouns, 
adjective and other speech parts have in the case of concrete content and the 
meaning of pronouns  depends on changing and the text. In this case The 
article named by the stylish possibilities of pronouns and poetic functio-
nality, these issues have been investigated, generalized ideas have been told. 
This article deals with the stylish shades of the pronouns, poetic functionality 
and their synonyms and antonymic nature, and the reasons for using folklore 
texts are investigated fluently. 

 
 

Rəyçi:                       Buludxan Xəlilov 
                     Filoloiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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OĞUZ DİLLƏRINDƏ MÜCƏRRƏD MƏNALI ƏRƏB ALINMALARI 
 

 Açar sözlər: ərəb alınmaları, oğuz dilləri, mücərrrəd sözlər, semantik 
müqayisə. 
Ключевые слова: арабские заимствования, огузские языки, абстракт-
ные слова, семантическое сравнение. 
Key words: Arabic borrowings, Oguz languages, abstract words, semantic 
comparison. 
   

   Dildə alnma məsələsinə tarix boyu fərqli yanaşmalar olub. Bu prose-
sə müsbət və ya mənfi münasibətdən asılı olmayaraq,  alınmalar həmişə 
mövcud olmuşdur.   Alınma leksikanın mənimsənilməsi   təbii bir prosesdir 
və tarixin müəyyən mərhələlərində, hətta qaçılmazdır. Nəticə etibarilə, alın-
maların mənimsənilməsi alan dilin leksikasının zəngimləşməsinə gətirib 
çıxaran bir prosesdir. Yunan və latın alınmalarının Avropa dillərinə, qədim 
slavyan dilinin müasir slavyan dillərinə, ərəb alınmalarının Yaxın Şərq xalq-
larının dillərinə təsirini xatırlatmaq kifayətdir ki, bu prosesin nə qədər əhə-
miyyətli olması anlaşılsın. Alimlərin bəzi hesablamalarına görə ingilis dili-
nin söz ehtiyatının təxminən yarısı alınmalardan ibarətdir. 

Türk dillərində də çox sayda alınmalar vardır. Bu dillərin əksəriy-
yətində ərəb mənşəli alınmlar bolluq təşkil edir. Bir çox tədqiqatçılar  ərəb 
alınmalarının ortaq türk sözlərindən sonra  türk dillərində ortaqlığı təmin 
edən ikinci ünsür hesab edirlər.  

Dillərin bir-biri ilə təması müxtəlif dil səviyyələrində  müxtəlif 
dərəcədə əks olunur. Dilçilərin yekdil fikridir ki, dilin təsirə məruz qalmayan 
səviyyəsi yoxdur, lakin təsirə məruz qalma dərəcəsi fərqlidir. Məlumdur ki, 
dilin ən intensiv dəyişən, yenilənən səviyyəsi leksikadır. Azərbaycan dilinin, 
eləcə də digər türk dillərinin leksikasına ərəb alınmaları güclü şəkildə təsir 
etmişdir. Oğuz dilləri də bu mənada istisna deyil.  Azərbaycan, türk, türkmən 
və qaqauz dillərinin, demək olar ki, hər birinin leksikasında bu alınmalar  
fərqli söz qruplarında özünü göstərir. Belə söz qruplarından biri də mücərrəd 
mənalı sözlərdir. Oğuz dillərində mücərrəd mənalı sözlərin böyük böyük bir 
hissəsini ərəb alınmaları təşkil edir.  

Bu məqalədə belə alınmaların bir qismi araşdırılmış, yəni bu sözlərin 
ərəb dilində mənası, oğuz dillərinin hər birində olan mənası verilmiş və bu 
mənalar müqayisə edilmişdir. Ehtiyac olduqca bu sözlərin, həm də eti-
mologiyası verilmişdir.   
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ACİZ sözü ərəb dilində “aciz” ( ٌعاجز" ِ َ" )  “zəif olmaq”, “gücsüz olmaq”, 
“(nəyəsə) gücü çatmamaq”, “(nəsə) etmək iqtidarında olmamaq” mənalarını 
verən "َعجز َ َ"  (ʻacəzə) feilindən yaranıb. 

ِوأنَا أعرف اآلن أنني عاجز من دون هللا ِ ُ ْ ِ ٌِ ِ َ َّ َ َ ََ ُ ِ ْ َ. 
(va ʼənə ʼəʻriful-ənə ʼənnəni ʻacizun min dunil-ləh) 
İndi bilirəm ki, Allahın köməyi olmasa, mən aciz qalaram. 
I bab "َعجز َ َ " feilinin ismi-faili (yəni iş görən) funksiyasında çıxış edən 

ٌعاجز" ِ َ " sözü eyni ilə Azərbaycan dilindəki “aciz”, “zəif”, “gücsüz”, 
“iqtidarsız” mənalarını verir və ərəb dilində əksər hallarda "ْعن َ"  (ʻan) ön 
qoşması ilə işlənir. 

ِأخشى أن مجلس الشیوخ عاجز عن حل ھذه األزمة   َِ َْ َْ ْ ِ َ ِّ َ ْ َُّ ٌَ ِ ِ ً َْ َّ َ َ. 
(ʼəxşə ʼənnə məclisəş-şuyuxi ʻacizun ʻan ḥalli həzihil-ʼəzməti) 
Senatın bu böhranın həllində aciz olacağından qorxuram. 
Həmçinin Azərbaycan dilində olduğu kimi, ərəb dilində də “zəif” 

mənasını verən "ٌضعیف ِ َ"  (daʻifun) sifəti bu sözün sinonimi kimi işlənir. 
Türk qaynaqlarında bu söz ilk dəfə “Kutadqu Bilig” əsərində təsbit 

edilmişdir. 
 Nelük boldı aciz özüŋ  ay ilig  ( Sən necə belə aciz oldun, ey hökmdar) 
 Möcüzə (aciz qoyan şey) sözü də eyni kökdəndir. Maraqlıdır ki, 

müasir ərəb ədəbi dilində bu söz işlənmir.  
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bu sözün bir neçə mənası 

verimişdir: 
 1) Əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif. Aciz uşaq, aciz adam və s. // 

Nə edəcəyini bilməyən, çaşıb qalmış. Mən bu işdə acizəm.  Aciz etmək – 
iqtidarsız etmək, bacarıqsız hala gətirmək, son dərəcə zəif salmaq. Xəstəlik 
onu lap aciz edib. Aciz qalmaq, aciz olmaq – bir iş görmək iqtidarndan məh-
rum olmaq, bacarmamaq. Olsun aləmlərə əmrin natiz; Qalsın əmrində təbiət 
aciz. ( A.Səhhət)  2)  Cəsarəsiz, qətiyyətsiz, qorxaq. Aciz adam.(iş mənasın-
da). // Yazıq, fağır, məzlum, əlsiz-ayaqsız. İlan insanları ehtiyatsızlığa sövq et-
mək üçün özünü aciz göstərir. (M.S. Ordubadi) 

Müasir türk dilində bu söz Azərbaycan dili ilə eyni fonetik tərkibə malik  
olsa da daha geniş məna çalarına malikdir. Yəni türk dilində aciz sözünün 4 
mənası vardır. 1) Gücü bir işə yetməz olanın durumu, gücsüzlük. 2) Bacarıqsız-
lıq. 3) Gücsüz və bacarıqsız bir şəkildə (zərf kimi) 4) Təvazökarlıq edən birinin 
özündən danışarkən söylədiyi söz. Göründüyü kimi,  türk dilində bu sözün tə-
vazökarlıqla bağlı mənası Azərbaycan dilində yoxdur.  Türk dilində bu sözdən 
yaranməş abdiaciz sözü də vaxtilə işlənmişdir ki, bu da “təvazökarlıq edən bi-
rinin özündən bəhs edərkən işlətdiyi söz” mənasını daşıyır.  

Həm Azərbaycan, həm də türk dilində  bu sözə -anə (-ane)  şəkilçisi 
artırılaraq acizanə zərfi düzəlir.   
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Türkmən dilində bu söz  eciz [eciiz] formasındadır. Göründüyü kimi,  
burada fonetik dəyişmə baş verərək ilk hərfdə a-e  əvəzlənməsi olmuş, türk 
və Azərbaycan dillərində a saiti uzun təlffüz olunduğu halda, türkmən dilin-
də i saiti uzanmışdır.  

Mənalarına  gəldikdə isə türkmən dilində bu sözün 3  mənada işlənir: 
1.Güyci bolmadık, güyç-kuvvataı az bolan, güyçden düşen, güyçsüz, 

ısgınsız. 
Gücü olmayan, güc-qüvvəsi az olan, gücdən düşən, gücsüs 
2. Pes, asgın, govşak. «Güyç yaragdı»diyen yalı, yaraglıadamlarıñ 

yanında-yaragsızlar eciz, eliñde gök demriñ bolmandan soñ, edere alacıñ 
yok (A. Govşudov, Mähri-Vepa). Meniñ gılıcım eciz adamlara garşı uzamaz 
(«Göroğlı» Eposı). Emma beyle çolaşık meseleleri çözmekden meniñ başım 
eciz (B.Kerbabayev, Ihlasa-Mırat).  

3. göç.m. Hor, biçäre, nalaç. Emma onuñ hiçbir zada güyci yetmän, 
eciz galanını-da hak-hukuksız ayal bolup doğanından hasaplayardı (B. 
Kerbabayev, Ayğıtlı Ädim). ◊ Ecize ganım – özünden asgını horlayan, zulum 
edyän. Men doğan okaşan adamıma, yeñlenini boyun alyan adama yamanlık 
etmeği, ecize ganım bolmağı govı görmeyän («Göroğlı» Eposı). 

Qaqauz dilində bu sözə rast gəlmədik.  
“Həzz” sözü ərəb dilində “xoşbəxt olmaq” mənasını verən və qeyri-

salim feillərin müdaaf feillər qrupuna mənsub olan "َّحظ َ"  (“ḥaẓẓa”) feilindən 
yaranıb, aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

a) tale, qismət, bəxt, nəsib; b) səadət, xoşbəxtlik; c) müvəffəqiyyət, 
uğur; d) bolluq, firavanlıq, rifah; e) həzz, zövq, ləzzət, nəşə 

ٌّال أعرف أي رقم سیكون لھ حظ َ َُ َ ُ ُ َ ٍ ْ َ َِّ َ َُ ْ َ. 
(lə ʼəʻrifu ʼeyyə raqmin səyəkunu ləhu ḥaẓẓun) 
Hansı rəqəmin uğurlu olacağını (uğur gətirəcəyini) bilmirəm. 

ِلحسن الحظ نَحن بعیدون عن تلك المشاكل ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ّْ َ ِ ُ. 
(liḥusnil-ḥaẓẓı nəḥnu bəʻidun ʻan tilkəl-məşəkili) 
Yaxşı ki (Xoşbəxtlikdən), biz o problemlərdən uzağıq. 
Ərəb dilinin izahlı lüğətlərində, habelə ikidilli, yaxud üçdilli lüğətlərdə 

bu sözün “zövq”, “ləzzət”, “nəşə” mənaları verilsə də, müasir ərəb ədəbi 
dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, onun qeyd olunan mənalarda 
işlədilməsi hallarına rast gəlinmir. Bunun əvəzinə, ərəblər "ٌمتعة َ ْ ُ"  
(“mutʻatun”) sözündən çox istifadə edirlər. 

Azərbaycan dilində “ xoş bir şeydən duyulan ləzzət, nəşə, zövq, sevinc 
hissi; yüksək məmnunluq hissi, xoşlanma” mənasında işlənir. Almaq feili ilə 
birgə işlənərək “ləzzət almaq, zövq almaq, nəşələnmək, xoşlanmaq” mənala-
rını bildirir.  

Türk dilində bu söz tərkibində həmzə olan digər ərəb alınmaları kimi a 
saiti ilə haz formasında işlənir. Göründüyü kimi sait tərkibinə görə  mənşə 
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dildəki varianta  daha uyğun bir şəkildədir, samit tərkibinə gəlincə, mənbə 
dildən bir qədər uzaqlaşaraq orfoepik varianta uyğun şəkil almışdır. Türk 
dilinin izahlı lüğətində bu sözün bir neçə mənası verilmişdir:   haz, -zzı – 1. ( 
isim kimi)xoşa gələn duyğulanma, xoşlanma, zövq; 2) (feil kimi) bir şeydən 
duyğulu və ya mənəvi sevinc duyma; 3) (musiqi termini kimi)  təranə, melo-
diya; 4)   Bu söz türk dilində ayrılıqda işləndiyi kimi, etmə, etmək feilləri ilə 
hazzetme, hazzetmek  şəklində, “xoşlanmaq” mənasında   işlənir. Eyni za-
manda “kefini çıxarmaq” mənasında hazzınıçıkarmak  ifadəsi də işlənir.  

  Türkmən dilində bu söz mənbə dildən bir az daha uzaqlaşaraq hezil 

formasını almışdır. Məna baxımndan da bu söz xeyli dəyişikliyə uğramışdır, 
daha dəqiq desək,  digər türk dilləri ilə müqayisədə  daha geniş semantik tu-
tum kəsb etmişdir. Hezil – kef, şənlik, şirin və s.;  hezil berme – zövq; hezil 
bermek - əzizləmək, nəvaziş etmək; hezil eden – heyran olmuş; hezil edip – 
sevinmək; hezil edip gülmek – qəşş edib gülmək, gülməkdən ürəyi getmək.  
Göründüyü kimi həzz  sözü türkmən dilində ilkin mənasından kifayət qədər 
uzaqlaşaraq yeni mənalar kəsb etmişdir.  

Qaqauz dilində bu söz işlənmir.   
 “Adət” sözü 
Bu söz I bab qeyri-salim feillərdən olan "َعاد َ"  (“ʻadə”) boş feilindən 

yaranıb. Ərəb dilində təmərbutə (ة) ilə bitdiyindən, qadın cinsinə aid olan 
ٌعادة" َ َ"  (“ʻadətun”) sözünün lüğətlərdə aşağıdakı mənaları var: 

a) adət; b) qayda; c) vərdiş 
Lakin bu söz isimdən daha çox zərf funksiyasında çıxış edərək, 

“adətən” mənası verən "ًعادة َ َ"  (“ʻadətən”) və “adəti üzrə”, “həmişəki kimi” 
mənalarını verən "ِكالعادة َ َ ْ َ"  (kəlʻadəti) şəklində işlənir. 

َعاد ٍة ھنَاك أخبار جدیدة على رأس كل ساعةَ َِ ََ َِّ ُ ِ َْ َ َ ٌ َ ٌ ْ َ َ ُ ً. 
(ʻadətən hunəkə ʼəxbərun cədidətun ʻalə raʼsi kulli səʻatin) 
Adətən hər saatın əvvəlində yeni xəbərlər olur. 

ِكالعادة متأخر، لم أثق بھذا الرجل ُ َِّ َ َ ِ ْ ِ َِ َْ َ ٌ ّ َ ُ َ َ ْ َ. 
(kəlʻadəti mutəʼəxxirun ləm ʼəsiq bihəzər-racul) 
Həmişəki kimi gecikir. Bu adama heç vaxt inanmamışam. 
“Adət-ənənə” sözünü isə, ərəb dilində "ٌتقلید ِ ْ َ"  (“taqlidun”) sözü ilə ifadə 

edirlər. 
ِھل ھو تقلید إیرالندي للترحیب بالضیوف الجدد باألغاني؟ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ِ ِ ٌِّ ُِ ْ ْْ ُ ُّ َِ َّ ْ َ ِ ٌ ْ َ َ ُ ْ 

(həl huva taqlidun ʻirləndiyyun littərḥibi biḍḍuyufil-cududi bil-ʼəğani) 
Yeni gələnləri mahnılarla salamlamaq İrlandiya adətidir? 
 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində adət sözünün 2 mənası verilmişdir: 

1) hər hansı bir xalqın həyatında qədimdən bəri qəbul edilmiş və kök salmış 
ənənə, rəsm  // qayda, dəb. 2) bir adam üçün adi hal almış qayda, üsul, 
hərəkət tərzi, təmayül, vərdiş.  Etmək feili ilə işlənərək adət etmək  “ bir şeyi 
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çox təkrar edərək ona alışmaq, vərdiş etmək, öyrəşmək” mənasında işlənir. 
Bu sözün  ərəb dilindən hazır zərf şəklində dilimizə keçmiş adətən və ya 

adəta forması da işlənir. Fars dilində kərdən – etmək mənasını bildirən feilin   
şəkilçiləşmiş forması  ilə birləşərək adətkər və ya adətkərdə sözünü əmələ 
gətirmişdir ki, bu da “ adət etmiş, vərdiş etmiş, alışmış” mənasını bildirir. 

 Türk dlində bu söz daha geniş mənaya malikdir. Türk dilinin izahlı 
lüğətində bu sözün 4 mənası verilmişdir. 1) adət; 2) vərdiş; 3) cəmiyyət 
içərisində çoxdan bəri formalaşmış qaydalar, ənənə; 4) aybaşı. Bu söz bəzi 
birləşmələr və sözlərin yaranmasında da iştirak edir:  adet edinmək – bir şeyi 
alışqanlıq halına gətirmək “Mutlaka yemeklerimize biber atmayı adet edin-
mişiz” (B. Felek). Adetgörmezlik – menopauza. Adeta zerfi türk dilində də 
işlənir, lakin, “adətən “mənasında yox, “sanki “mənasında işlənir. Yüzümü 
adeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum. (A. Ümit).  

Qaqauz dilində adet  adət-ənənə mənasında işlənir və digər mənalara 
malik deyil.   

Türkmən dilində bu söz  adat [aadat] kimi işlənir və daha geniş 
mənaya malikdir: 1. Bir millətin keçmişinə dayanan, qədimdən gələn adət-
ənənə. Canıña yakımlı azat hovası, Bizde bolmaz din-adatıñ novası (N. 
Pomma, Saylanan Eserler). Dayhanıñ gül ömrün solduran adat (Mollamurt, 
Saylanan Eserler). Köne adat sizi pula satardı (Durdı Gılıç, Goğşular);  2) 
vərdiş  Çünki ol öyde bolan vağtı radio diñlemeği bir eyyämden bäri adat 
edinipdir (“Sovet Edebiyatı” Jurnalı). Yelli öz adatı boyunça käselere çakıp 
guydı (A. Govşudov, Köpetdağıäñ Eteğinde).  3. Həmişəki, əvvəlki. Yaz 
adatdakısından ir geldi (Sovet Türkmenistanınıñ Ayalları” Jurnalı).  Adat-
dan daşarı –a) fövqəladə adatdan dışarı ilçi- fövqəladə səfir; b) qeyri-adi; 
müstəsna  Bu söz türkmən dilində söz yaradıcılığında aktiv iştirak edir:  
adətən mənasında adatça Yaver Ezimi inçemik gara murtuna adatça elini 
yetirip yılğırdı-da, hiçbir zat aytmadı (M. İbrahimov, Ol Gün Geler); adət-
ənənəyə riayət edən mənasında  adatçı ; öyrəşmək, vərdiş etmək mənasında 
adatlanmak və ya adatlanış Onuñ bütin durmuşı şoña adatlanıpdı. Pil 
sapına adatlanan eller yarağ tutmasını bilmeyärdiler (B. Kerbabayev, 
Ayğıtlı Ädim); “adi” mənasında adatı.  

   Türkmən dillində bu sözün semantik  tutumu daha geniş olduğu üçün 
və  söz çoxmənalılıq kəsb etdiyi üçün ehtimal etmək olar ki, adət sözü bu 
dilə türk və Azərbaycan dillərindən daha əvvəl keçmişdir. 

 “Ağıl” sözü  “Ağıllanmaq”, “ağıllı olmaq”, “anlamaq” mənalarını 
verən “َعقل َ َ ” (ʻaqalə) feilindən yaranan "ٌعقل ْ َ " (ʻaqlun) isminin mənaları 
(“ağıl”, “dərrakə”, “düşüncə”, “zehni inkişaf səviyyəsi” və “müdriklik”) bu 
sözün Azərbaycan dilindəki mənaları ilə eyniyyət təşkil edir. 

ٌشارلوت وانَا لدْینَا عقل واحد وطریقة تفكیر واحدة ََ َِ ِ َِ َ َ ٍَ ْ ََ ُ َ ِ ٌ ٌ ْ َ َ َ ُ ْ َ.  
(şərlutə va ʼənə lədeynə ʻaqlun vaḥidun va ṭarıqatu təfkirin vaḥidətun) 
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Şarlotta ilə mən eyni ağla sahibik və hər ikimiz eyni cürə fikirləşirik. 
  Azərbaycan dilində bir neçə mənası var.1. İnsanda düşünmə və 

dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak.  Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzün-
də qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir gözəl səhər. S.Vurğun. 2. 
Hafizə, zehin, xatir, yad, yaddaş, fikir. Ağlımda heç bir şey qalmadı. Ağlıma 
indi gəldi.  

Bu sözlə bağlı çox sayda frazeoloji ifadələr mövcuddur. Ağıl dəryası - 
çox ağıllı, çox bilikli, dərin məlumatlı (bəzən zarafat ve istehza ile deyilir). Ağıl 
dişi ; Ağıl eləmək - baş işletmek, fikirleşmek, düşünmek, mülahize etmek.  
Ağıllı ağıl eyləyincə, dəli vurdu Kürü keçdi. (Atalar sözü). Ağıl öyrənmək - 
başqasmdan bilik ve tecrübə əxz etmək, ibrət götürmək, ibrət dərsi almaq. Ağıl 
öyrətmək ; Ağıl vermək; Ağıl-ağıla vermək - bir yerdə oturub düşünmək, 
fikirləşmək, məsləhətləşmək. Ağıldan kasıb (kəm, naqis) Ağla batmaq (yatmaq) 
- inana bilmək, mümkün hesab etmək, inanmaq. Ağla çatmaq - anlaya bilmək, 
düşünə bilmək, dərk edə bilmək. Ağıla sığmaq. Ağlı azmaq - 1) deli olmaq, 
ağlmı çaşdırmaq, ağlmı itirmek; 2) sözünü, hərəkətini, işini bilməmək, başdan 
çıxmaq. Ağlı (başından) oynamaq – dəli kimi olmaq, ağlı çaşmaq. Ağlı ala 
qayada - huşu başmda olmayan, huşu dağmıq, fikri ayrı yerlərdə olan adam 
haqqında. Ağlı başına gəlmək - 1) özünə gəlmək, ayılmaq; 2) məc. ağıllanmaq, 
pis işdən, avaralıqdan əl çekib doğru yola düşmek. Ağlı başında olmaq  Ağlı 
başından çıxmaq  Ağlı başından getmək  Ağlı kəsmək; Ağlı kəsməmək; Ağlı 
uçmaq ;Ağlı(nı) baş(ın)a yığmaq; Ağlı(nı) uduzmaq - 1) hiyləyə aldanmaq, 
uymaq, gözü bağlanmaq; 2) yanılmaq, səhv etmək. Ağlına çatmaq – dərk et-
mək, anlamaq.  Ağlına gətirmək Ağlını aparmaq. ağlını başına yığmaq. Ağlını 
başından çıxarmaq; Ağlını itirmək. 

Türk  dilində bu sözün  bir qədər  fərqli fonetik variant işlənir – akıl. 
Mənası Azərbaycan dilinə nisbətən daha genişdir. Türk dilinin izahlı 
lüğətində aşağıdakı mənalar verilmişdir: 1) Düşünmə, anlama və qavrama 
gücü.  2) Məsləhət, yol göstərmə. Bu aklı size kim Verdi? Düşüncə, nəticə. 
“Şimdiki aklım olsaydı bu dükkanın yerine aç bir kahve” (A.K. Tecer.)  4) 
Yaddaş “Hala aklımda o tufan yağmuru”(C.S.Tarancı) 

Türk dilində də bu söz  çox sayda ifadələrin və frazeologizmlərin 
yaranmasında iştirak edir. Akıl almak – görüşmək; akıl alır gibi değil – ağıla 
uyğun deyil, doğru deyil ; akıl almamak – ağlasığmaz, inandırıcı olmayan; 
akıl bırakmamak – ağlını qarışdırmaq; akıl danışmak – hər hansı bir 
mövzuda birinin fikrini soruşmaq. “O cinayeti işlemeden gelip bizden akıl 
mı danışdın?” (P.Safa) akıl durdurmak – bir şeyin çox təəccüblü olması. 
Akıl erdirmek vey a erdirmemek – 1) nə olduğunu anlaya bilməmək, sirrini 
aça bilməmək 2) qəbul edə bilməmək; akıl ermek-anlamaq, çözmək; akıl 
etmek – hər hansı bir çıxış yolunu vaxtında tapmaq; akıl havsala almamak – 
ağıla, məntiqə sığmamaq; akıl işi değil – ağıla uyğun deyil; akıl kişiye 
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sermayedir – görülən işlərdə ən yaxşı köməkçi ağıldır; akıl öğretmek; akıl 
yürütmek – hər hansı şey barədə ehtimal irəli sürmək; aklı kesmek ve ya 
kesmemek; akılda tutmak;  akıldan çıkmak; akla durgunluk vermek – hey-
ranlıq yaratmaq; akla fenalık vermek – çox təəccübləndirmək; akla gelmek 
veya gelmemek; akla hayale gelmemek – inanılmamaq; aklı almamak – 
birinin bir şeyi anlamaması; aklı başına gelmek; aklı başından gitmek: aklı 
başka yerde olmak; aklı bir karış yukarıda (veya havada) olmak; aklı şıkmak 
nəticənin pis olacağından qorxuya düşmək; aklı dağılmak – fikrini bir 
yerətoplaya bilməmək; aklı durmak – çox təccüblənmək; aklı ermek- başa 
düşmək; aklı getmek; aklı karışmak; aklı kesmek; aklı takılmak – beyninə 
düşmək, beyninə girmək mənasında; aklı yatmak – bir şeyin olacağına 
inanmaq (Söylediklerimin doğru olabileceğine aklı yatmaya başladı. 
A.Ümit); aklı zıvanadan çıkmak- dəli olmaq; aklına koymak; aklına 
mukayyet olmak – ağlını başına toplamaq mənasında; aklına yelken etmek – 
ağlına gələni həmin dəqiqə etmək mənasında; aklında tutmak; aklını çelmek 
– başdan çıxartmaq, niyyətindən döndərmək mənasında; aklını devşirmek – 
ağlı başına gəlmək mənasında; aklını kaçırmak; aklının kullanmak;  aklının 
oynatmak – dəli olmaq mənasında; aklının ayarını bozmak – səhv düşünmək; 
aklının terazisi bozulmak – ağılsız işlər görmək. Həm türk, həm də 
Aərbaycan  dilində bu sözlə bağlı çoxlu miqdarda frazeoloji birləşmələr və 
atalar sözləri vardır. Bu da bir daha göstərir ki, ağıl sözü türk dillərinə çox 
qədim zamanlrdan bəri keçmiş və geniş işləklik qazanmışdır. 

  Türkmən dilində bu söz akıl türk dili ilə eyni yazılışa malikdir. 
Semantik tutumu türk və Aərbaycan dillərində olduğu qədər geniş olmasa da 
kifayət qədər genişdir.   Əsas mənası “düşüncə, dərrakə”dir. Lakin bundan 
irəli gələn bir çox söz və ifadələr yaratmışdır. Akıl bermek – nəsihət vermək; 
akıl kesmek – bilmək, anlamaq; akıldan azaşmak – ağılaızlaşmaq; akıldan 
yazmak- ağılsızlaşmaq; akılı goyalışmak – ağıllanmaq, akılı doluşmak – 
ağıllanmaq; akılı yetmek – düşünmək, bilmək; aklını almak; aklını yitirmek. 
Fars dilindən keçmiş dar şəkilçisinin vasitəsilə yaranmış”ağıllı mənasında  
akıldar sözü işlənir. Azərbaycan və türk dillərində olduğu kimi bu dildə də -
lı, -sız şəkilçiləri ilə müxtəlif sifətlər, -lan şəkilçisi ilə feil yaradır.  

Qaqauz dilində də akıl sözü türk və türkmən dilləri ilə eyni şəkildə və 
təxminən eyni mənada işlənir.  

 “Ali” sözünün  ərəb dilində üçköksamitli qeyri-salim feillərin naqis 
feillər qrupuna aid olan (علو) köklü "َعال َ"  (ʻalə) feilindən yaranan "ٍعال َ"  (ʻalin) 
sifətinin aşağıdakı mənaları var: 1) uca, hündür; 2) ali; 3) tanınmış, məşhur; 
4) adlı-sanlı; 5) əsil-nəcabətli; 6) yüksək (səs; temperatur) 

َعنده درج َ َ َُ ْ kة حرارة عالیة جداِ ِ ٌ َ ِ َ ٍ َ َ َ ُ. 
(ʻindəhu dərəcətu ḥararatin ʻaliyətun ciddən) 
Onun temperaturu çox yüksəkdir. 
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ِونحب أن نعبر عن غضبنَا باألصوات العالیة ِ َِ َ ْ ِ َ َْ ْ ِ ِ َِ ََ ْ َْ ْ ُ َُ ُّ. 
(va nuḥibbu ʼən nuʻbira ʻan ğaḍabinə bil-ʼasvatil-ʻaliyəti) 
Qəzəbimizi hündür səslə ifadə etməyi sevirik. 

ٍوتصنف مدارس التعلیم العالي في لیتوانیا إلى جامعات وكلیات ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ُ َ َ ََ ََ َ ِ َ ْ ِ ّ ْ ِ ْ َّ ُ ُِ َ َ َّ َ ُ. 
(va t 

uṣannəfu mədərisut-təʻlimil-ʻaliyyi fi litvaniyə ʼilə cəmiʽatin va 
kulliyyətin)  

Litvada ali təhsil məktəbləri universitet və kolleclərə bölünür. 
     Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bu sözün  üç mənası verilmişdir. 

1) Ən yüksək, ən baş, ən yuxarı. 2) Uca, hündür, yüksək. Hülaku xan 
paytaxtı Təbriz şəhərində ali bir imarət tikdirdi. (A.Bakıxanov) 3) Xüsusi 
terminologiyada: ən inkişaf etmiş, ən mükəmməl, ən mürəkkəb. Ali sinir 
fəaliyyəti. Ali orqanizmlər. Dilimizdə  bu sözdən yaranmış alicah, alicənab, 
elcə də   “ yüksək nəsildən olan, əsilli, əsilzadə”  mənasında alicövhər sözü 
işlənir. 

 Türk dilində ali sözü bir mənada- “uca, yüksək” mənasında işlənir. Bu 
sözdən yaranan baıali, zatıalileri, zatıalimiz, alicenap sözləri işlənir.   

  Türkmən və qaqauz dillərində bu sözə rast gəlmədik.  Göründüyü 
kimi bu sözün Azərbaycan dilində işlənmə dairəsi daha geniş  olub  tibbi 
terminlərin yaranmasında işrirak etmişdir.   
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Арабские заимствования с абстрактным значением  
в огузских языках 

Резюме 
                                                                                         
 Заимствования являются одним из средств обогащения какого-
либо языка. Нет такого языка, в составе которого не было бы заимс-
твованных слов. Тюркские языки не являются исключением.  
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 В предлагаемой статье исследуются  некоторые слова с абстрак-
тным значением из многочисленных арабских заимствований, исполь-
зуемых в турецких языках. Раскрываются значения этих заимствований 
в арабском языке, с семантической точки зрения сопоставляются их 
варианты в огузских языках. Проанализировано семантическое сужение 
или расширение значений слов. Вызывает интерес то, что многие из  
слов  функцианирующих  в тюркских языках, в современном арабском 
литературном языке не применяются. Другая часть заимствований пол-
ностью изменила свой смысл и приобрела новое, отличное от арабс-
кого, семантическое значение. В статье дан этимологический аннализ 
многих слов. Также  проанализированы изменения фонетического сос-
тава того или иного заимствования. 
                                                                     

D.Rahimzadeh 
 

PhD in Philology, Associate Professor 
Arabic abstract term loanwords in oghuz languages. 

 
Summary 

 
 Loanwords are one of the means of enrichment of a language. There is 
no any language that does not involves loanwords. Turkic languages either 
are not an exception in that manner. 
        In this article, some of the abstract words that are part of the plenty of 
Arabic borrowings in Turkish language have been investigated. The meanin-
gs of these loanwords in arabic language have been given and their variati-
ons in Oguz language have been compared from a semantic point of view. 
The semantic narrowing or expansion of the meanings of these words has been 
analyzed. Interestingly, despite many of these words are used in Turkish 
language, these loanwords do not exist in modern Arabic literary language. 
Another part of these borrowings have completely changed their meanings and 
have assumed in a different semantic attitude than the Arabic language. 
Etymological analysis of many words have also been given. Changes in 
phonetic composition of these and other loanwords have been analyzed as well. 
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MÜASİR FARS DİLİNDƏ SƏBƏB BUDAQ CÜMLƏLİ TABELİ 
MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN İŞLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: tabeli mürəkkəb cümlələr, səbəb budaq cümləsi, analitik tipli 
budaq cümlə, sintetik tipli budaq cümlə, mürəkkəb cümlələr, baş cümlə, 
budaq cümlə 
Ключевые слова: сложные предложения, сложноподчиненные пред-
ложения, сложноподчиненные предложения с придаточными место, 
аналитические  придаточные предложения, синтетические придаточные 
предложения, главное предложение, придаточное предложение.  
Key words: complex sentences, subject clause,  subordinate clause,  analytic 
subject,  synthetic subject, complex sentences with a subordinate clauses, 
principal clause. 
 

Cümlənin ümdə vəzifəsi kommunikativlikdən, başqa sözlə desək, 
onun müəyyən informasiya ifadə etməsindən ibarətdir. Məhz bu vəzifəsinə 
görə cümlə başqa sintaktik vahidlərdən fərqlənir. Digər sintaktik vahidlər  - 
sözlər, söz birləşmələri ancaq müəyyən şərait daxilində, konteksdə, dialoqda 
və yaxud mürəkkəb cümlənin tərkibində kommunikativ vəzifə daşıya bildik-
ləri halda, cümlə bu vəzifənin, yəni kommunikativ vəzifənin öhdəsindən 
müstəqil olaraq gəlir. təsadüfi deyil ki, qrammatikaya aid nəzərdən keçirdiyi-
miz ədəbiyyatda sintaksisin əsasını cümlə haqqında təlim təşkil edir.Buna 
görə də, dilin cümlə bəhsinin öyrənilməsinin həm nəzəri, həm də praktik 
əhəmiyyəti var.Tabeli mürəkkəb cümlənin cox zəngin semantik və quruluş 
xüsusiyyətlərini onun ayrı-ayrı budaq cümlələrində öz əksini tapır. Yəni hər 
bir budaq cümlə üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər bütünlükdə tabeli 
mürəkkəb cümlənin fərqləndirici əlamətlərini təşkil edir. Tabeli mürəkkəb 
cümlə sadə cümlədən böyük vahid olub, bir neçə sadə cümləni əhatə etdiyi 
üçün sadə cümlənin hər bir üzvü tabeli mürəkkəb cümlədə genişlənib sadə 
cümlə səviyyəsinə qalxır. Deməli, sadə cümlə söz və ya söz birləşmələrindən 
təşkil olunduğu halda, tabeli mürəkkəb cümlə bütövlükdə sadə cümlələrdən 
qurulur. Bu fərqlər aşağıdakılardır. Birinci fərq mürəkkəb cümləni əmələ 
gətirən komponentlərin bərabər hüquq əsasında yaxud qeyri-bərabər hüquq 
əsasında birləşməsindən ortaya çıxır. Məlumdur ki, eyni hüquq əsasında 
birləşən komponentlər tabesiz mürəkkəb cümləni, müxtəlif hüquq əsasında 
birləşən komponentlər tabeli mürəkkəb cümləni əmələ gətirir. Tabesiz 
mürəkkəb cümlədə komponentlər bir-biri ilə eyni dərəcədə əlaqədə olur. 
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Tabeli mürəkkəb cümlədə isə birləşən tərəflərin əlaqəsində fərq nəzərə 
carpır. Beləki, komponentlərdən biri (baş cümlə) üstün mövqedə durur, di-
gəri (budaq cümlə) ona tabe vəziyyətdə olur. Komponentlər arasındakı belə 
münasibət fərqləri mürəkkəb cümlənin iki növünü meydana çıxarır. Fikrin 
formalaşması və ifadəsində bilavasltə (düzünə) və dolayısı ilə iştirak etmək 
baxımından da tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında 
fərq vardır.  Beləki, tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri fikrin 
formalaşması və ifadə edilməsində dolayı yolla deyil, birbaşa iştirak edir Hər 
bir budaq cümlənin səciyyəvi qrammatik xüsusiyyətləri və intonasiyası 
vardır. Lakin budaq cümlə baş cümlədən müəyyən mənada asılı olduğu üçün 
o, tabeli mürəkkəb cümlənin bir hissəsi və onun üçün də tabeli mürəkkəb 
cümlədə ifadə olunan fikrin elementi hesab edilir. Məsələyə bu cəhətdən 
yanaşdıqda budaq cümlədə ifadə olunan fikrin tam müstəqil liyini qəbul 
etmək olmaz. Yoxsa bu, budaq cümlənin baş cümləyə bağlılığının inkarı 
demək olardı və baş cümlənin , ümumiyyətlə isə tabeli mürəkkəb cümlənin 
işlənməsinə ehtiyac qalmazdı. Hər halda budaq cümlədə ifadə olunan fikrin 
müstəqilliyini sadə cümlədəkinə bərabər tutmaq olmaz (2,394). Tabeli 
mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin baş cümlədən asılılığı heç də eyni 
dərəcədə olmur. Budaq cümlənin baş cümləyə tabeliliyi bəzisində az qüv-
vətli, bəzisində qüvvətli, bəzisində isə daha qüvvətli olur.  

Müasir fars dilində işlənən tabeli mürəkkəb cümlələri budaq 
cümlələrinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir: 

I.mübtəda budaq cümləsi 
II.xəbər budaq cümləsi 
III.tamamlıq budaq cümləsi 
IV.təyin budaq cümləsi 
V.zərflik budaq cümlələri: 

     1.zaman budaq cümləsi 
     2.yer budaq cümləsi 
            3.kəmiyyət budaq cümləsi 
     4. səbəb budaq cümləsi 
            5.məqsəd budaq cümləsi 
     6.tərz budaq cümləsi 
     7.nəticə budaq cümləsi 
            8.müqayisə budaq cümləsi 
     9.şərt budaq cümləsi 

VI.Qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi (3, 136) 
 Səbəb budaq cümləsi zərflik budaq cümləsinin növlərindən biridir.  

Səbəb budaq cümləsi baş cümlədə ifadə olunan hadisənin səbəbini 
göstərir və چرا (nə üçün?), بھ چھ دلیل  (nəyə görə?), بھ چھ علت  ( nə səbəbə?) 
suallarına cavab olur. 
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Fars dilində səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş 
cümlə ilə budaq cümlə arasında 

 ki (ke) کھ
 çünki (çun) چون
 çünki (çunke)  چون کھ
 çünki (zira ke)  زیرا کھ 

 ona görə ki (bəra-ye inke) برای این کھ          
 ona görə ki (əz ancayi ke) از آنجایی کھ
 ona görə ki (əz an ke)  از آن کھ
 ona görə ki (əz an ru ke) از آن رو کھ
 ona görə ki (bər əsər-e an ke) بر اثر آن کھ  
 buna görə ki (be xater-e inke) بھ  خاطراین کھ 

 çünki (zira) زیرا            
 ona görə ki və s.   kimi bağlayıcılar (be ellət-e an ke)  بھ علت آن کھ            
işlənir. Məsələn: 

.             من   فقط از شما کمک می خواستم ، زیرا می دانستم  کھ  شما با آن ھا مالقات کرده اید  
(mən fəğət əz şoma komək mixastəm, zira midanestəm ke şoma ba anha 
molağat kərdeid) 
 Mən ancaq sizdən kömək istəyirdim, çünki bilirdim ki, siz onlarla 
görüşmüsünüz. 
Bu cümlədə  من فقط از شما کمک می خواستم  baş,  زیرا می دانستم کھ شما با آن ھا مالقات 
 زیرا  isə səbəb budaq cümləsidir. Baş cümlə budaq cümlə ilə   کرده اید
bağlayıcısı vasitəsilə əlaqələndirilmişdir. 

Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki işin səbəbini göstərdiyinə görə, 
budaq cümlədə ifadə olunan iş, baş cümlədəkinə nisbətən əvvəl icra olunur. 
Buna görə də, səbəb budaq cümləsində feli xəbərlər xəbər formasının keçmiş 
və indiki zamanı ilə ifadə olunur. Məhz bu xüsusiyyət səbəb budaq cümləsini 
məqsəd budaq cümləsindən ayırmağa kömək edən əlamətlərdən biridir. 
Beləki, məqsəd budaq cümləsi baş cümlədəki işin məqsədini bildirdiyinə 
görə, budaq cümlədəki iş baş cümlədəkindən sonra meydana çıxır. Buna 
uyğun olaraq da, məqsəd budaq cümləsinin xəbəri felin iltizam şəkli ilə ifadə 
oluna bilir. 

Səbəb budaq cümləsi baş cümlədən  həm əvvəl, həm də sonra gələ 
bilər. 

Səbəb budaq cümləsinin baş cümlədən əvvəl və ya sonra gəlməsi 
onlar arasında işlənən bağlayıcılarla əlaqədardır. 
 bağlayıcılı səbəb budaq cümləsi həmişə baş cümlədən sonra کھ، زیرا، زیرا کھ 
gəlir: 

.               او بھ دیدار  نیامده بود ، زیرا از آمدن من خبر نداشت  (u be didar nəyaməde 
bud zira əz amədən-e mən xəbər nədaşt)  
O, görüşə gəlməmişdi, çünki mənim gəlişimdən xəbəri yox idi.  
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.               شما نمی توانید عسل  بخرید، زیرا  از اول نوبت نگرفتھ اید  (şoma nemitəvanid 
əsəl bexərid, zira əz əvvəl nobət nəgerefteid) 
 Əvvəldən növbə tutmadığınız üçün bal ala bilməzsiniz (Hərfən: Bal ala 
bilməzsiniz, çünki əvvəldən növbə tutmamısınız). 
 bağlayıcılı səbəb budaq cümlə baş cümlədən از آنجایی کھ ، چون ، براثر آن کھ
əvvəl gəlir. 

.                چون  مدت درازی  از خانواده اش خبر نداشت خیلی ناراحت بود  (  çun moddət-
e derazi əz xanevadeəş xəbər nədaşt xeyli narahət bud)  
 Uzun müddət  ailəsindən xəbəri olmadığı üçün çox narahat görünürdü. 

Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş cümlə ilə 
budaq cümlə برای آن کھ، بھ علت آن کھ  bağlayıcıları vasitəsilə əlaqələndirildikdə 
budaq cümlə baş cümlədən həm əvvəl, həm də sonra işlənə bilər: 

.              برای این کھ حسین خودش مرا دعوت کرده است، زودتر از ھمھ آمده ام   (bəra-ye 
in ke Hoseyn xodəş məra dəvət kərde əst, zudtər əz həme amədeəm) 
 Hüseyn özü məni dəvət etdiyi üçün hamıdan tez gəlmişəm. 

.               او فقط بھ علت این کھ پدرم مجبورش کرده بود از من معذرت می خواست  (u fəğət 
be ellət-e in ke pedərəm məcburəş kərde bud əz mən mə’zərət mixast) 
 O, atam məcbur etdiyinə görə məndən üzr istədi. 
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L. Mahmudova 

 
Some peculiarities of use of subordinate clauses in the sentences in 

contents used in  modern persian language 
Summary 

 
The article is deals with the adverbial clauses of consequence and 

result in modern persian languge. It is also noted that cause stands in a 
converse relationship with result. As a result of logical and semantic analysis 
of the components of causal correlations  we come into conclusion that in 
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terms of semantics consequence can be represented as a set of distinctive 
features as compulsory generated conesquental conditional.  

The article deals with the use of the direct and indirect speech in a 
simple sentence in persian language. Also expression in different kinds of 
simple sentences. The article deals with some sintaxiale spesiality of persian 
words on the azerbaijani language.  

Which are actuel problems on contemporary linguisties. The functional 
features bof the simple sentence in modern persian language and azerbaijan 
language. Itts role and importence in the fiction and spoken language are 
considered in this article.  

The article speaks about some aspects of contemporary linguists – 
scientifics.  
 

Л. Махмудова 
 

Некоторые свойства употребления  придаточных  предложений в 
составе сложных предложений  в современном персидском языке

  
Резюме 

 
В статье рассматриваются придаточные предложения средствия. 

В результате логике-семантического анализа компонентов каузальной 
корреляции мы приходим к выводу что в семантическом плане следс-
твие можно представить в виде комплекса дифференсиальных приз-
наков как обязательное, порожденное, последующее, обусловленное 
событие. В статье также рассматривается некоторые виды простых и 
сложных предложениях в персидском и азербайджанском языках, их 
различные варианты в следственных отношениях в обоих языках.  

В статье также анализируется некоторые виды придаточных пред-
ложений следсдвия  в простых и сложных предложениях персидского 
языка.В статье указывается некоторые синтаксические особенности 
персидского языка. Изучается актуалбные проблемы современной 
лингвистики в обоих языках. Исследуется актуальные вопросы целб и 
задачи и практические значения придаточных предложений в современ-
ном персидском языке.  
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PUBLİSİSTİK ÜSLUBDA DİLİN LEKSİK  
LAYLARINDAN İSTİFADƏ 

 
Açar sözlər: üslub anlayışı, funksional üslublar, dilin leksik layları, pub-
lisistik üslub, dövri mətbuatın dili, natiqliyin dili, publisistik üslubun spesifik 
cəhətləri və formaları, publisistik üslubun dili. 
Ключевые слова: понятие стиля, функциональные стили, лексические 
пласты языка, публицистический стиль, язык периодической печати, 
риторический язык, специфические особенности и формы публицис-
тического стиля, язык публицистического стиля. 
Keywords: concept of style, functional styles, lexical layers of language, 
journalistic style, language of periodicals, rhetorical language, specific featu-
res and forms of journalistic style, language of journalistic style. 
 

Üslubiyyat dilçiliyin müstəqil bir sahəsidir, çünki onun da özünəməx-
sus spesifik cəhətləri vardır. Lakin dilçiliyin digər sahələri kimi, üslubiyyatın 
tədqiq obyekti, kateqoriyaları, əhatə dairəsi hələ tam dəqiqləşdirilməmişdir. 
Əgər fonetika dilin əsas sistemini, leksikalogiya sözləri, lüğət tərkibini, 
morfologiya morfemləri, nitq hissələrini, qrammatik formaları, sintaksis söz 
birləşmələri, cümlə növlərini, cümlələrin strukturunu öyrənirsə, üslubiyyat 
bu sahələrin hamısı ilə bilavasitə bağlıdır, hər birinin üslubi imkanlarını təd-
qiq edir. Qərb alimləri, rus dilçiləri də üslubiyyatın bu xüsusiyyəti haqqında 
fikirlər söyləmişlər. Onlar hesab edirlər ki, üslubiyyatın əsas əlamətlərindən 
biri odur ki, o, dili bütün struktur boyu öyrənir. Yəni həm səsləri, həm 
sözləri, həm formaları, cümlələri, onların ayrı-ayrı hissələrini öyrənir. 
Dilçilər belə bir qənaətə gəlirlər ki, üslubiyyat dilçiliyin ayrıca sahəsi deyil, 
lakin dilçiliyin tədqiq etdiyi problemləri tamamilə başqa bir baxımdan 
öyrənən paralel bir elmdir. Deməli, üslubiyyat dil materiallarını xüsusi bir 
istiqamətdə təhlil edir. Üslubiyyata materialı fonetika, leksikalogiya, qram-
matika verir. Ona görə də «fonetik üslubiyyat», «leksik üslubiyyat», «qram-
matik üslubiyyat» dedikdə fonetik, leksik, qrammatik vasitələrin üslubi 
xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur, yəni həmin vasitələrin emosional – ekspressiv 
xüsusiyyətləri, sinonimliyi, obrazlı ifadə tərzi və s. cəhətləri onların üslubi 
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xüsusiyyətləri hesab olunur. Sadə şəkildə desək, hər hansı bir dilin üslubla-
rını, üslubi imkanlarını öyrənən elmə üslubiyyat deyilir. «Üslub dil vasitə-
lərindən – səsdən, sözdən, morfoloji və sintaktik vahidlərdən məqsədyönlü 
istifadə formasıdır – üsuludur. Dil vahidlərindən məqsədyönlü istifadə iki 
formada özünü göstərir: ümumi formada, xüsusi formada. Beləliklə, dildə 
üslublar sistemi meydana çıxır: 1. Ümumi – ictimai formada. 2. Xüsusi for-
mada. Ümumi – ictimai və xüsusi baxımdan üslublar aşağıdakı kimi qruplaş-
dırılır: 1. Ümumi, yaxud ictimai baxımdan: funksional üslublar; 2. Xüsusi, 
yaxud şəxsi baxımdan: fərdi üslub». [1, 74]     

Funksional üslublar milli təfəkkürün müxtəlif sahələrini əks etdirir, dil 
vahidləri də həmin sahələrin tələbi ilə seçilib sistemləşdirilir. Bədii təfəkkü-
rün tələbi ilə – bədii üslub, elmi təfəkkürün tələbi ilə – elmi üslub, publisistik 
təfəkkürün tələbi ilə – publisistik üslub və s. üslublar meydana çıxır. Elə bu 
üslublar da ədəbi dili təşkil edir. Bu üslubların hər birinin cəmiyyətdə özünə-
məxsus funksiyası var, hər üslub dildən, dilin leksik laylarından özünəməx-
sus şəkildə istifadə edir, nitq prosesində üslublar öz xarakterik xüsu-
siyyətlərinə görə fərqlənir. Fərdi üslub isə bir şəxsə, bir müəllifə aid olmaqla 
funksional üslublardan fərqli xüsusi səciyyə daşıyır. Məsələn: Füzulinin üs-
lubu, Vaqifin üslubu, S.Vurğunun üslubu və s.  

B.M.Şerbatskiy yazırdı: «Üslubiyyat bizim fikir və hisslərimizi ifadə 
etmək üçün dilin ixtiyarında olan vasitələri öyrənən dil haqqındakı elmin 
bölməsidir». [2, 11]   

Bir çox Qərb alimləri, rus dilçiləri belə hesab edirlər ki, «Üslubiyyat 
ünsiyyətin müxtəlif şəraitində müəyyən məzmun ifadə etmək üçün dil vasitə-
lərinin seçilməsi və istifadə edilməsi prinsiplərini öyrənən müstəqil filoloji 
elmdir». [3, 10]   

Azərbaycan dilçiliyində üslubiyyat məsələlərini geniş tədqiq edən 
Ə.Dəmirçizadənin fikrincə, «Üslubiyyat dilin ifadəlilik vasitələrinin məqsə-
dəuyğun surətdə istifadə edilmə qayda və qanunlarından, xüsusiyyət və 
əlamətlərindən, ifadə vasitələrinin sistem təşkil etməsi xüsusiyyətlərinə görə 
formalaşan müxtəlif üslubların əlamətdar cəhətlərindən bəhs edən bir 
elmdir». [4, 24]    

Məqalədə məqsədimiz populyar funksional üslublardan biri – 
publisistik üslubun xarakterik cəhətlərini göstərmək və publisistik üslubda 
dilin leksik laylarından istifadə məsələlərini göz önünə gətirməkdir. Biz də 
yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz görkəmli dilçi alimlərin –B.M.Şerbatskinin, 
M.Morenin, N.Teterevnikovanın və Ə.Dəmirçizadənin fikirlərinə istinad 
edərək belə qənaətə gəlirik ki, hər bir funksional üslub öz xarakterik 
xüsusiyyətlərinə görə ifadə vasitələrinin dəqiqliyi üçün dilin leksik 
laylarından özünəməxsus tərzdə istifadə edir. Məsələn, bədii üslub obrazlı 
ifadələrdən, sinonimlər, omonimlər, çoxmənalı, məcazi mənalı sözlərdən 
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istifadə etdiyi halda, elmi üslub, əsasən, terminlərdən çox istifadə edir. Bu 
cəhətdən publisistik üslubun dilin leksik laylarından istifadə dairəsi daha 
maraqlıdır.  

Publisistik üslub siyasi, ictimai, iqtisadi, həmçinin dövri mətbuatın, na-
tiqliyin üslubudur. Hər bir üslubun özünəməxsus məqsədləri və hər hansı 
mövqeləri olur. Publisistik üslubun əsas məqsədləri kütlələrə təsir etmək, onları, 
hərəkətə gətirmək, nəyi isə öyrətmək, nələr haqqında isə məlumat vermək və s. 
kimi məsələləri əks etdirməkdir. Bu üslub milli ictimai iəfəkkürü ifadə edən nitq 
forması olub, mətbuatda, radioda, televiziyada funksionallaşır, olduqca müxtəlif 
maraqları, mövqeləri əks etdirir. Ona görə də publisistik üslubu digər üslublar-
dan fərqləndirən, onun özünəməxsus spesifik cəhətləri vardır: 1) informasiya 
zənginliyi; 2) şərhin lakonikliyi; 3) şərhin anlaşıqlı, aydın olması; 4) söylənilən 
fikrin emosional, sərbəst olması; 5) mülahizələrin ümumiləşdirilməsi; 6) nitq 
qəliblərindən, nitq etiketlərindən şəraitə, məqama uyğun şəkildə istifadə; 7) 
digər üslublarla inteqrasiya; 8) elliptik və qısa cümlələrdən istifadə 
olunması; 9) ictimai-siyasi leksikadan istifadə edilməsi; 10) dilin müxtəlif 
təsvir vasitələrindən – inversiya, ritorik suallar, təkrirlər və s. istifadə 
edilməsi kimi xarakterik xüsusiyyətlər publisistik üslubu digər üslublardan 
fərqləndirir. Nitqdə «publisistik üslub» ifadəsi ilə yanaşı, «mətbuat dili», 
«elmi-kütləvi dil», «televiziya dili», «radio dili» kimi ifadələr də işlənir. 
Fikrimizcə, bu ifadələr publisistik üslubun növləri, formaları kimi başa 
düşülməlidir. Publisistik üslubun dili də iki formada mövcuddur: 1. Şifahi 
publisistik dil; 2. Yazılı publisistik dil. Elmi-kütləvi yığıncaqlarda, mitinq-
lərdə, mühazirə və məruzələrdə, radio və televiziyada, sual-cavablarda, 
replikalarda işlənən dil publisistik üslubun şifahi formasıdır. Elmi-kütləvi 
kitabların, jurnal və qəzetlərin dili isə publisistik üslubun yazılı formasıdır. 
Publisistik üslubun şifahi və yazılı formalarının hər ikisi üçün xarakterik 
xüsusiyyətlər vardır, lakin bu xüsusiyyətlərə və dilin leksikasından istifadə 
cəhətdən onlar biri-birindən fərqlənmir. Publisistik üslubun hər iki 
formasında kütləvi anlaşmaya, təsirliliyə, düzgünlüyə, aydınlığa, dəqiqliyə, 
emosionallığa, ekspressivliyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Danışan və yazan 
dilin sözlərindən – leksik laylarından elə istifadə etməlidir ki, onun bəhs 
etdiyi mövzuda məqsəd, məram müqabil tərəfə – dinləyənə, oxuyana 
mümkün qədər asan, anlaşıqlı dildə çatdırılsın, dinləyicidə, yaxud oxucuda 
müsbət emosiyalar yaratsın. Məsələn: «Hörmətli konfrans iştirakçıları! Biz 
Türkiyə Universitetinin professor, doktorları, müəllimləri və tələbələri 
qarşısında çıxış etməkdən məmnunluq duyuruq və Sizləri Bakı Dövlət 
Universitetinin böyük kollektivi adından səmimi salamlayırıq». Bu kiçik 
çıxışda dilin leksik laylarından ən çox ümumişlək sözlərdən istifadə 
edilmişdir. Buna baxmayaraq, seçilən – işlənən sözlər ədəbi dilə məxsus 
sözlərdir. Bu tərzdə, belə bir üslubda çıxış dinləyicilərdə rəğbət və müsbət 
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hisslər oyadır. Nümunədən göründüyü kimi, publisistik üslubun lüğət tərkibi 
əksər dinləyicilər tərəfindən anlaşılan, ümumi – ictimai maraq doğuran 
sözlərdir. 

Publisistik üslubda bədii üsluba xas olan mücərrəd obrazlılığı, elmi 
üsluba xas olan çətin terminologiyaya, yaxud rəsmi üsluba xarakterik olan 
quru sxematikliyə ehtiyac yoxdur. Publisistik üslubun qrammatik quruluşu, 
sintaksisi əsasən danışıq dilinə yaxın, normal leksikona və nitq qayda – 
qanunlarına, intonasiyasına malik olmalıdır. Bir sözlə, publisistik üslub 
sadəliyə, xalq dilinə xas olan cəhətlərə riyayət etməyi tələb edir. Bunun 
səbəbi nədir? Hər şeydən əvvəl demək lazımdır ki, publisistik üslub kütləvi 
xarakterə malik nitq forması olduğuna görə xalq dilinə yaxın olmalı və canlı 
xalq danışıq dilində öz əksini tapan dil prosesləri, dəyişiklikləri, yeniliklər və 
s. xüsusiyyətlər bu üslubda öz əksini tapmalıdır. Bir məsələyə də diqqət 
yetirmək lazımdır: publisistik üslubda çox müxtəlif emosiyalar da – qəzəb, 
sakitlik və təmkinlilik, əsəbilik, kədər, təəccüb, sevinc və s. ifadə olunur. Pub-
lisistik üslubun istər şifahi, istər yazılı formasında belə emosiyaların ifadəsi za-
manı bəzən dilin digər leksik laylarından, loru sözlərdən, dialektizmlərdən, köh-
nəlmiş sözlərdən, alınma sözlərdən istifadə edilərsə, etik normalara ciddi riayət 
edilməli, mükəmməl publisistik dilə, publisistik üsluba, nitqə əməl edilməlidir.  

Publisistik üslub ictimai üslub olduğu üçün digər funksional üslubların da 
bir sıra cəhətlərini, əlamətlərini daşıyır. Publisistik üsluba xas olan nitq ictimai 
nitq formasıdır. Bu baxımdan, publisistik üslubun da növləri formalaşır: 1. bədii 
– publisistik dil və ya üslub; 2. elmi – publisistik üslub, dil; 3. rəsmi – publisistik 
dil – üslub. 

Bədii – publisistik dil publisistik üslubun əsas əlamət və xüsusiyyətlərinə 
malik olmaqla bərabər, müəyyən qədər obrazlı nitq formasıdır. Publisistik 
üslubun bu növündə bədii ifadə vasitələrinə – məcaz növlərinə təsadüf edilir, 
bədii üsluba xas olan leksik laylardan – sözlərdən istifadə edilir. Publisistik 
əsərlərdə – felyetonlarda, oçerklərdə bədii üsluba xas olan leksikadan çox 
istifadə edilir. Məsələn: Xatunun şahlıq çadırı göndən tikilmiş, təbii qızıl boya – 
bəlgə yarpağı ilə boyanmışdı. (Bu, «Dədə Qorqud»dakı «alın ban evidir»). Şah 
qızının «ağ ban evi» – ağ kətanla örtülmüş yay evi də vardı. Xatunun 
xalçaları, qızıl və gümüş qabları ağ öküzlərə qoşulan arabalarda daşınırdı. 
Arabaları qoruyan əsgərlər ağ atlara minirdilər. (İ.Cəfərsoylu) 

Göründüyü kimi, publisistik üslubda yazılmış mətndə bədii üslubun dil 
elementləri özünü göstərir. Elmi – publisistik dil dedikdə isə müxtəlif elm 
sahələrinə – siyasətə, iqtisadiyyata, dinə və s. aid publisistik məqalələrin, 
əsərlərin, kitabların dili nəzərdə tutulur. Məsələn: Azıx mağarasında 
arxeoloji qazıntılar başlayanda qonşularımızın tarixi xəstəliyi baş qaldırdı. 
Ermənilər çuvalda arpa dənəsi görən qarışqa sürüsü kimi qaynaşmağa 
başladılar. Həmin hadisəni xatırlayan arxeoloq M.Hüseynov deyirdi ki, 
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Hadrutdan başlamış Xankəndinə qədər Dağlıq Qarabağın bütün inzibati idarə 
işçiləri «dilçi» olmuşdular. (İ.Cəfərsoylu) Publistik əsərdən götürülmüş bu 
nümunənin dili elmi – publisistik dildir. Nümunədən göründüyü kimi, bura-
da dilin əksər leksik layları ilə yanaşı, elmi terminologiyaya aid sözlərdən də 
istifadə edilmişdir.  

Rəsmi – publisistik dil, publisistik məzmun daşıyan müxtəlif rəsmi və 
işgüzar sənədlərin dilini əks etdirir. Məsələn: Yüksək dağ otlaqlarında, biçə-
nəklərdə kənd təsərrüfatı işlərinin sistemsiz aparılması yaxın gələcəkdə 
Azərbaycanın flora və faunasının 500-ə qədər növünü məhv olmaq təhlükəsi 
qarşısında qoymuşdur («Azərbaycan» qəzeti). Bu nümunə kənd təsərrüfatına 
aid olduğu üçün burada bu sahəyə aid terminlər yer almışdır. Göründüyü 
kimi, publisistik üslubda dilin bütün leksik qatlarından istifadə edilir. 

Azərbaycanda publisistik üslubun formalaşma tarixi, əsasən XIX əsrin 
sonlarından başlanmışdır. Milli ədəbi dilimizin inkişafında əsas faktorlardan 
biri kimi publisistik üslubun rolu danılmazdır. Məlumdur ki, M.F.Axundov 
tərəfindən əsası qoyulan publisistik üslub «Əkinçi» qəzetinin nəşrindən son-
ra daha da inkişaf etdi. M.F.Axundov siyasi-fəlsəfi publisistikamızın klassik 
nümunələrini yaratdı. «Əkinçi» qəzeti isə öz ətrafına Azərbaycanın görkəmli 
ziyalılarını toplamaqla publisistik üslubun inkişafına təkan verdi və bundan 
sonra XX əsrin əvvəllərində «Molla Nəsrəddin», «Füyuzat», «Tərəqqi», 
«İqbal», «Həyat» və s. kimi mətbuat orqanları yarandı. Belə mətbuat orqan-
ları publisistik üslubun inkişafını genişləndirməklə yanaşı, ədəbi dilin 
kütləviləşməsinə, inkişaf etməsinə təkan verdi. Artıq XX əsrin ortalarından 
başlayaraq, müxtəlif tipli qəzet jurnallarının nəşri geniş vüsət tapdı. Qəzet və 
jurnallar dil müxtəlifliyi ilə də seçilirdi. Elm, texnika, mədəniyyət və 
incəsənətdə, siyasətdə mövcud olan hər bir yenilik mətbu orqanlarında öz 
əksini tapır və geniş oxucu kütləsinin, dinləyicinin nitqinə daxil olur. 
Beləliklə, publisistik üslubla yanaşı, milli dilimiz də zənginləşir və insanların 
nitq mədəniyyəti inkişaf edirdi. Müasir dövrümüzdə də hər bir termin və söz 
yaradıcılığı ilk növbədə mətbuatda öz əksini tapır. Cəmiyyətdə cərəyan edən 
ictimai-siyasi və digər proseslər, kütləvi ünsiyyət vasitələri funksional üslub-
ların inkişaf etməsinə, bu əsasda da bütövlükdə dilimizin zənginləşməsinə, 
şifahi və yazılı nitqimizin yüksək səviyyədə formalaşmasına müsbət təsir 
göstərir.  

Müasir dövrün hadisələrini, yeniliklərini əks etdirən dil vahidləri kütlə-
vi-informasiya vasitələrinin köməyi ilə tez bir zamanda ümumxalq xarakteri 
alır. Müasir dövrdə publisistik üslubda işlənən həyatın müxtəlif sahələrinə 
dair çoxlu söz və ifadələr fəal şəkildə ümumişləklik xarakteri qazanır. 
Məsələn: status, demokratiya, şirkət, bank, resurslar, valyuta, standartlar, 
kütləvi informasiya vasitələri, texnologiya vasitələri və s. 
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Azərbaycan dili zəngin üslublar sisteminə malikdir. Əlbəttə, ədəbi dili-
mizin ilk formalaşdığı qədim dövrlərdə üslublar bugünkü səviyyədə 
olmamışdır. Dilimizin bədii üslubunun tarixi qədimdir, digər üslubların inki-
şafı sonrakı dövrlərə aiddir. İnsanların həyat tərzi yaxşılaşdıqca, onların 
həyat, təbiət, cəmiyyət haqqında bilikləri artdıqca, fəlsəfi fikirləri dərinləş-
dikcə və müxtəlif elm sahələri formalaşdıqca elmi məlumatları, müxtəlif 
məzmunlu bilikləri bir-birindən fərqli üslublarla, müxtəlif ifadə tərzi ilə 
çatdırmaq üçün müxtəlif üslublar meydana gəlmişdir. Elmlər fəlsəfədən 
ayrıldıqca, müxtəlif qollara şaxələndikcə fikirlərin ifadə tərzi, üslubları 
rəngarəng xarakter almışdır. Müxtəlif diferensasiyası və inteqrasiyası ədəbi 
dilin üslublarında öz əksini tapmışdır. Bütün dövrlərdə üslubiyyatın müxtəlif 
qolları yaranmış və inkişaf etmişdir. Hər bir üslub isə öz növbəsində dilin 
leksikasından, leksik-semantik laylarından öz xarakterinə, spesifikasına 
uyğun şəkildə istifadə etmişdir.  

Müasir dövrümüzdə, xüsusən son onilliklərdə ədəbi dilimizin elmi və 
publisistik üslublarının xüsusi bir qolu inkişaf etmişdir ki, bu üslubda elmi, 
bədii, publisistik dilin bütün xüsusiyyətləri iştirak edir. Elmi üslubun bu 
qoluna elmi-kütləvi üslub, bu üslubun dilinə elmi-kütləvi dil deyilir. 
Fikrimizcə, «elmi-kütləvi üslub» deyilən bu üslub, bizim yuxarıda 
göstərdiyimiz publisistik üslubun bir növüdür – elmi – publisistik üslub və 
elmi – publisistik dil. Elmi – publisistik üslub və ya elmi – publisistik dil 
/elmi – kütləvi dil bütün yenilikləri, elmi məlumatları, nailiyyətləri hamının 
– bütün təbəqədən olan insanların nəzərinə çatdırır. Elmi – publisistik, yaxud 
elmi – kütləvi dil vasitəsilə insanlar yeni – yeni biliklərə yiyələnir, onların 
dünyagörüşü genişlənir. Bir daha vurğulamaq istəyirik ki, hər bir üslubun 
dilin lüğət tərkibindəki leksik vahidlərdən, leksik laylardan öz spesifikasına 
uyğun tərzdə istifadə etmək xüsusiyyəti bütün dövrlərdə özünü göstərmişdir.  

Azərbaycan dilinin zəngin üslublar sistemini, hər bir üslubun 
xarakterik cəhətlərini, hər bir üslubun dilini, ifadə tərzini, üslubların biri-
birilə inteqrasiyasını təlim prosesində şagirdlərə, tələbələrə dərindən 
mənimsətmək zəruridir. Təlim prosesində dilin zəngin üslublar sisteminin 
öyrənilməsi şagirdlərin, tələbələrin nitq mədəniyyətini formalaşdırır, onların 
rabitəli nitqlərini inkişaf etdirir.  
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Султан Сеидова, 
Саида Аббасова  

 
Использование лексических пластов языка в  

публицистическом стиле 
Резюме 

 
 В статье говорится о стилистике как о самостоятельной области 
языкознания. Здесь приводятся суждения западных, русских и азер-
байджанских ученых о стилистике, а также говорится об истории фор-
мирования, специфических особенностях стилистики. Необходимо 
глубоко усвоить богатый стиль азербайджанского языка, характерные 
черты каждого стиля, язык каждого стиля, стили выражения и интегра-
цию стилей в учебный процесс.Особое внимание уделяется исполь-
зованию лексических пластов языка в публицистическом стиле, очер-
чиваются границы употребления лексических единиц в этом стиле, а 
также подчеркивается, что азербайджанский язык в современный 
период обладает богатой системой стилей. 

Sultan Seyidova, 
Saida Abbasova 

The use of lexical language layers in the journalistic style 
Summary 

 
The article deals with the stylistics as an independent field of 

linguistics. There are the judgments of Western, Russian and Azerbaijani 
scientists on stylistics, as well as the history of formation, specific features of 
stylistics. It is necessary to deeply absorb the rich style of Azerbaijani 
language, the characteristic features of each style, the language of each style, 
expression styles, and the integration of styles into the learning process. 

Particular attention is paid to the use of lexical language layers in the 
journalistic style, the boundaries of the use of lexical units in this style are 
outlined, and it is also emphasized that the Azerbaijani language has a rich 
style system in the modern period. 
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”UN DİLİNDƏ AİLƏ-MƏİŞƏT  

ÜSLUBU XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
(3-cü məqalə) 

 
Açar sözlər: Kitabi-Dədə Qorqud; ailə-məişət üslubu; qardaşın qardaşa 
sözü; qardaşın bacıya, bacının qardaşa sözü;qaynata-qaynananın gəlinə, 
gəlinin qaynata-qaynanaya sözü. 
Ключевые  слова:  Китаби-Деде  Коркуд, семейно-бытовой  стиль, 
слово брата  брату,  слово  брата  сестре, слово  сестры  брату,  слово  
свекра - свекрови невестке, слово невестки свекру- свекрови 
Keywords:  Kitabi-Dede Korkud,  family- everyday style,   brother's words 
to  his  brother,   brother's words to  his  sister, sister's  words to  her  brother, 
father- in-law's and mother-in-law's  words to  their   daughter-in-law,  daug-
hter-in-law's  words  to  her    father- in-law  and mother-in-law. 
 

I. Qardaşın qardaşa sözü. 
“Uşun qoca oğlu Səgrək boyu”nda Səgrək kafirə əsir düşdüyünü 

böyüyəndən sonra təsadüfən bildiyi böyük qardaşı Əgrəyin xilası üçün gedir. 
Və qardaşla qardaş arasındakı nitq ünsiyyətinin tarixi tipologiyasını təsəvvür 
etmək baxımından bu boy kifayət qədər zəngin material verir.  

Kafirlər Səgrəyə dov gələ bilmədiklərinə görə onun qarşısına üzdən 
tanımadığı Əgrəyi çıxarırlar. Və Əgrək söhbətdən başa düşür ki, bu, onu 
xilas eləməyə gəlmiş kiçik qardaşıdır: 

Ağzın içün öləyim, qardaş! 
Dilün içün öləyim, qardaş! 
... Beşikdə qoyub getdigim qardaşcığımmısan? 
Yigit, degil mana!... 
... Ərmi oldun, yigitmi oldun, qardaş! 
Qəriblığa qardaşın istəyü 
    sənmi gəldin, qardaş?! (2, s. 152-153). 
 
Eposda qardaşlar arasındakı münasibətlərin (və mükalimələrin) xüsusi 

yer tutduğunu, zəngin nitq-üslub imkanlarına malik olduğunu demək çətindir 
və bəlkə də, mümkün deyil. Yeri gəlmişkən, bu, bacılar (“Dədə Qorqud”un 
dili ilə desək, “qız qardaş”lar) arasındakı münasibətə də aiddir. 
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Əgrəyin – böyük qardaşın Səgrəyə - kiçik qardaşa dediyi yuxarıdakı 
sözlər nə qədər səmimi, obrazlı olsa da, ailə-məişət üslubunun stabil və ya 
səciyyəvi ifadə modelləri deyil. Müqayisə üçün deyək ki, ağzın içün 
öləyim,dilün içün öləyim,beşikdə qoyub getdigim, ...istəyü sənmi gəldin 
kimi frazeolojiləşmiş ifadələr qardaşlararası ünsiyyət kontekstindən kənarda 
da kifayət qədər fəal işlənmək imkanlarına malikdir. 

II. Qardaşın bacıya, bacının qardaşa sözü. 
“Bamsı Beyrək boyu”nda on altı illik kafir dustaqlığından evə qayıdan 

Beyrək kiçik bacısını qan-yaş töküb ağlayan görür. Və ona belə müraciət 
edir: 

Mərə, qız, nə ağlarsan, nə bozlarsan, 
      “ağa” deyü?! 
Yandı bağrım, göynədi içim. 
Məgər sənin ağan yoq olubdur? 
Qara bağrın sarsılıbdur? 
... Qarşu yatan qara tağı sorar olsam, 
      yaylaq kimün? 
Sovuq sularını sorar olsam, 
      içət kimün? 
... Qaralı-göglü otağı sorar olsam, 
      kölgə kimün? 
Ağız dildən, qız kişi, xəbər mana! (2, s. 67) 
 
Nitq situasiyasının fövqəladiliyi zəminində təqdim olunan qardaş-bacı 

dialoq-diskursunun funksional strukturu ondan ibarətdir ki, tərəflərdən biri 
(qardaş) digərini (bacını) tanıyır, sonuncusu isə tanımır. Lakin ailə-məişət 
üslubunun kommunikativ-linqvistik “dərinliy”inin faktı olaraq belə bir 
məqam diqqəti çəkir ki, qardaşını tanımayan bacı onunla dialoqda tanıyırmış 
kimi (bacı kimi) iştirak edir. Bu isə o deməkdir ki, qardaşını itirmiş (və 
etnoqrafik prinsiplərə görə bütün ömrü boyu onu axtarmağa məhkum olmuş) 
bacı hər rast gəldiyi insanda, ilk növbədə, qardaşını görür. Və bacının bu 
qardaş axtarışı kompleksi onun ümumi ünsiyyət-nitq vərdişi üçün də ciddi 
təsiredici amillərdən biridir. Odur ki, kiçik bacı “ozan”ın suallarına belə 
cavab verir: 

Qarşu yatan qara dağım yıqılubdur, 
Ozan, sənin xəbərin yoq. 
Kölgəlicə qaba ağacım kəsilübdür, 
Ozan, sənin xəbərin yoq. 
Dünyəlikdə bir qardaşım alunubdur, 
Ozan, sənin xəbərin yoq. 
Çalma, ozan, ayıtma, ozan! (2, s. 68-69). 
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Beyrək bacılarının yanına gəlir və onları dərdli görüb deyir: 
Alan sabah yerindən duran qızlar! 
Ağ otağı qoyuban qara otağa girən qızlar! 
Ağ çıqarıb qara geyən qızlar! 
Bağır kibi ögnəndə yoğurtdan nə var? 
Qara saqac altında göməcdən nə var? 
Kəndirikdə ətməkdən nə var? 
Üç gündür, yoldan gəldim, doyurun məni, 
Üç günə varmasun, Allah sevindirsün sizi! (2, s. 69). 
 
Zahirən çox açıq olan mətn-dialoqun və ya mətn-diskursun stilistik 

mükəmməlliyi ondadır ki, ailə-məişət üslubundan kənara çıxmadan infor-
mativ və poetexnoloji zənginliyini genişləndirir, dilin etnoqrafik kolorit bil-
dirən frazeoloji potensialını canlandırır (ağ otağı qoyuban qara otağa girən, 
ağ çıqarıb qara geyən və s.), məişət leksikonunu yada salır (oynə, yoğurt, 
saqac, göməc, kəndirik, ətmək və s.) 

Beyrəyin qaftanını tanımadıqları qardaşlarına verən dərdli qızlar 
görəndə ki, “ozan” Beyrəyə oxşadı, “qara qıyma gözləri qan-yaş dol”ur. Və 
böyük bacı özünü saxlaya  bilməyib deyir: 

Qara qıyma gözlərin çöngəlməsəydi, 
“Ağam Beyrək” deyəydim, ozan, sana! 
Yüzini qara saç örtməsəydi, 
“Ağam Beyrək” deyəydim, ozan, sana! 
... Apul-apul yürüşündən, 
Aslan kibi duruşundan, 
Qanrıluban baqışından 
Ağam Beyrəyə bənzədirəm, ozan, səni! 
Sevindirdin, yerindirmə, ozan, məni! (2, s. 69-70). 
 
“Tanıma” ilə “tanımama” arasındakı bu cür səmimi (vəsirli) dialoq, 

“söhbət”in hər iki tərəf üçün xoş sonluğu, xüsusilə böyük bacının 
“sevindirdin, yerindirmə, ozan, bizi” sözlərində ifadə olunan “öncəgörmə”, 
eləcə də həmin “öncəgörmə”nin motivasiyaları (apul-apul yürüş, aslan kibi 
duruş, qanruluban baqış və s.) göstərir ki, Azərbaycan dilinin ailə-məişət 
üslub-stilizasiya texnologiyaları epos təhkiyəsi üçün ən qədim dövrlərdən 
etibarən zəngin material vermişdir. 

III. Qaynata-qaynananın gəlinə, gəlinin qaynata-qaynanaya sözü. 
“Bamsı Beyrək boyu”nda Banıçiçək nişanlısının kafir dustaqlığından 

qayıtdığı xəbərini Beyrəyin ata-anasına aşağıdakı sözlərlə çatdırır: 
Arğab-arğab qara dağın yıxılmışdı, yucaldı, axır! 
Qanlı-qanlı suların sovğulmışdı, çağladı, axır! 
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Qaba ağacın qurımışdı, yaşardı, axır! 
... On altı yıllıq həsrətin – oğulun Beyrək 
      gəldi, axır! 
Qayın ata, qayın ana, muştuluq mana 
      nə verərsiz? (2, s. 75). 
 
Mətndə ailə-məişət üslubunun o xarakterik cəhəti ifadə olunur ki, əv-

vəla, gəlin öz sevincini qaynata-qaynanasına bəxş etdiyi sevincin tərkib 
hissəsi kimi verir; ikincisiisə, bunu, bütövlükdə, təbiətin sevinci kimi təqdim 
etməklə fərdi hisslərini gizlətmiş olur: 

qara dağ yıxılmışdı -  yucaldı; 
sular sovğulmışdı – çağladı; 
ağac qurımışdı – yaşardı ... 
           ________________________ 
Yekun: on altı yıllıq həsrətin – gəldi! 
 
Gəlin Banıçiçək (həm də nəzərə almaq lazımdır ki, o, “cici-bici 

türkman qızı deyil, nişanlısı Beyrəklə at çapıb, qurşaq tutub) qaynata-
qaynanasına “nişanlım gəldi!” yox, “oğlun (uz) Beyrək gəldi!” deyə 
muştuluq istəyir.Və əslində, muştuluq istəmək özü də elə bir ailə-məişət 
ənənəsidir ki, gəlini həm düşdüyü fövqəladi vəziyyətin psixoloji dramından 
(Banıçiçək Bamsı Beyrəyin itgin düşməsindən on altı il sonra “el adəti” üzrə 
ərə verilir, Beyrək də toy günü gəlib çıxır) xilas edir, həm Beyrəklə 
mükaliməsinə son qoymağın (onun “...Bamsı Beyrək bən degilmiyəm?” 
sualına cavab verməyin) yolunu tapır, həm də Oğuz cəmiyyətini onda 
“ittiham etmiş” olur ki, ünsiyyət miqyası olduqca “hüdudlu”dur... 

Beyrəyin ata-anası oğullarının dustaqlıqdan qurtarması xəbərini 
gətirmiş gəlinlərinə deyirlər: 

Dilün içün öləyin, gəlincigüm! 
Yoluna qurban olayın, gəlincigüm! 
Yalansa bu sözlərin, gerçək ola, gəlincigüm! 
Sağ-əsən çıqub gəlsə,  
Qarşu yatan qara dağlar sana yaylaq olsun! 
... Altun-aqçam sana xərclıq olsun! 
Dünlügi altun ban evim sana kölgə olsun! 
Qara başım qurban olsun sana, 
     gəlincigüm! (2, s. 75-76). 
Gəlinin “dil”i qədər onun qaynata-qaynanasının “dil”i də səliqə-

sahmanlı, köçəri aristokratiyasının əxlaqi-mənəvi prinsiplərinə, həyat tərzinə 
uyğun və ozan-epos yaradıcılığının ideya-estetik təmkininə müvafiqdir: 
qaynata-qaynana hər şeyi gəlinə (xitab həm sosial-məişət münasibəti, həm də 
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üslub təyinatı baxımından çox uğurludur: “gəlincigüm!”) qurban edir, ancaq 
on altı ilin həsrətinin yaratdığı şübhələr də özünün dəqiq ifadəsini tapır: 
“yalansa bu sözlərin, gerçək ola, gəlincigüm!” 

“Səgrək boyu”nda gəlin onu gərdəkdə qoyub qardaşını əsirlikdən 
qurtarmağa gedən adaxlısının ata-anasına müraciət etməyə məcbur olur: 

“Qız aydır: “Qədəmi qutsuz gəlin deyincə, udsuz gəlün desünlər. Qayın 
atama, qayın anama aydayım”, -dedi. 

Soylamış, qız aydır: 
Atamdan yegrək qayın ata! 
Anamdan yegrək qayın ana! 
Qaytabanın buğrası ürkdi gedər, 
Sarvanlar önin aldı, döndərəməz. 
Qaraquc ayğırın ürkdi, gedər, 
İlqıçılar önin aldı, döndəriməz. 
Ağayılın qoçları ürkdi, gedər, 
Çoban önin aldı, döndəriməz. 
Ala gözlü oğlun qardaşını andı, gedər, 
Ağca yüzlü gəlinün döndəriməz; 
     sizə məlum olsun! – dedi. 
 
Ata-ana ah etdilər.Yerlərindən qalqdılar, “oğul, getmə” deyü. Gördilər, 

çarə olmadı” (2, s. 149). 
Ailə-məişət üslubunun tarixi baxımından bu mətn ən informativ nitq 

faktı sayıla bilər: 
a) Səgrəyin evinə adət-ənənə üzrə gəlin gəlmiş qız öz igidinin adət-

ənənədən kənar hərəkətinin qarşısını almaq üçün, tamamilə doğru olaraq, 
adət-ənənənin təsbit etdiyi “qədəmi qutsuz gəlin deyincə udsuz gəlin 
desinlər” (yəni: ayağı uğursuz gəlin deyincə, hayasız gəlin desinlər) atalar 
sözünə əsaslanıb qaynata-qaynanaya müraciət etməli olur; 

b) gəlinin qaynata-qaynanaya xitabları, əslində, ailə-məişət üslubunun, 
ümumiyyətlə, bəşər dilləri üçün nümunə ola biləcək şedevridir: Atamdan 
yegrək qayın ata! Anamdan yegrək qayın ana! (yəni: Atamdan yaxşı qay-
nata! Anamdan yaxşı qaynana!) 

Bu müraciətdə gəlinin yeni ocaqda öz yerini “şirin salması”ndan daha 
çox gələcək ailə qarşısında məsuliyyəti ifadə olunduğuna görə, ailə-məişət 
üslubunun “sosial semantika”sı baxımından mükəmməl linqvostilistik 
kəşfdir; 

c) gəlin nə qədər incik (və hirsli) bir ovqatla qaynata-qaynanasının 
üstünə gəlsə də verdiyi məlumat o qədər ədəbli (və simvolik) dir: 

... Ağayılın qoçları ürkdi, gedər, 
Çoban önin aldı, döndəriməz.  
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Məsələ burasındadır ki, o, mətləbə keçəndə də həqiqət nədirsə onu 

deyir: “ala gözlü oğlun (uz) qardaşını andı, gedər, ağca yüzlü (yəni: heç 
kimin yanında günahı olmayan) gəlinin (üz) döndəriməz”... Və əlavə edir: 
“sizə məlum olsun!” 

Ailə-məişət münasibətlərində (və ünsiyyət üslubunda) həmişə “mü-
bhəm” məqamların, “qapalı” situasiyaların xüsusi diskurs mühiti yaratması, 
yalanlara, şaiyələrə geniş meydan açması və bunların kifayət qədər “təbii” 
ünsiyyət-ifadə modelləri ilə təqdir olunması texnologiyalarının mövcudluğu-
nu nəzərə alsaq, “Dədə Qorqud” eposunda gəlinin dilindən deyilmiş “sizə 
məlum olsun!” sözləri ciddi stilistik motivlənmə hadisəsidir. 
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С.Марданова 
 

Особенности семейно-бытового стиля в языке 
 «Китаби-Деде Коркуд» 

 
Резюме 

  
 Семейно-бытовой стиль азербайджанского литературного языка 

имеет древнейшую историю, до сих пор ни с чем несравнимую в азер-
байджанском языкознании. Достоверным доказательством тому служит 
эпос " Китаби-Деде  Коркуд". 

В  статье  рассматриваются особенности семейно - бытового  
стиля   в языке эпоса "Китаби-Деде  Коркуд". Эти  функциональные  -
стилистические особенности   анализируются  и обобщаются  в контек-
сте обращения: 1)  брата к брату; 2) брата  к сестре,  сестры  к брату 3) 
свекра -свекрови к невестке,  невестки к свекру-свекрови . 

Во всех этих случаях самая примечательная особенность речевых 
технологий – соблюдение эпической искренности в семейных отноше-
ниях, моральная выдержка, твердая воля и предотвращение любого 
посягательства на нарушение семейного (общинного) уклада. Выраже-
ние всех этих попыток демонстрирует свои характерные стандарты в 
эпосе. 
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S.Mardanova  
 

The peculiarities of the family-everyday style in the language  
of “Kitabi-Dede Korkud” 

 
Summary 

 
 The family-everyday style of the Azerbaijani literary language has 

the most ancient history that is still incomparable in Azerbaijani linguistics. 
The epos "Kitabi-Dede Korkud" is eloquent reliable testimony to this fact.                     

 The  article deals with  the  peculiarities of the family- everyday style 
in  the language  of  the epos  " Kitabi-Dede Korkud". These functional sty-
listic peculiarities are analyzed and generalized in  the   context  of : 1)   
brother's words (address) to  his  brother;  2)  brother's words (address)  to  
his  sister,  sister's  words (address)  to  her  brother;  3) father- in-law's and 
mother-in-law's  words (address)  to  their   daughter-in-law,   daughter-in-law's  
words (address)   to  her    father- in-law  and mother-in-law. In all these cases 
the most remarkable peculiarity of the speech technologies are the following: 
observance of the epic sincerity in the family relations, self-restraint, tenacity, 
prevention of any encroachment on breach of family (common) way of life. 
Expression of all these attempts demonstrates its characteristic standards in 
the epos. 

 
 
Rəyçi:  Nizami Cəfərov 
             Akademik  
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ПРИНЦИПАМ 
СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ В СТРУКТУРЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Açar sözlər: feli konstruksiyalar, yönlük hal, təsirlik hal, sözlərin birləş-
məsi, cümlənin quruluşu, sintaktik konstruksiyaların modelləşdirilməsi. 
Ключевые слова: глагольные конструкции, дательный падеж, вините-
льный падеж, сочетаемость слов, структура предложения, моделиро-
вание синтаксических конструкций. 
Key words: Gluten designs, durable paddy, winning padege, combinations 
of words, structure suggestions, modeling of syntax constructions. 
 

Изучение принципов сочетаемости слов в структуре предложения 
на практических занятиях русского языка как иностранного необхо-
димо как для дальнейшей разработки синтаксической теории, так и для 
практики: не разобравшись в основных правилах сочетаемости слов, 
конструирования синтаксических моделей, изучающие неродной язык 
сталкиваются с рядом трудностей [1; 2].  

В данной статье делается попытка выявить наиболее эффектив-
ные, по нашему мнению, приемы обучения студентов-азербайджанцев 
одному из частных вопросов синтаксического строя русского языка – 
моделированию синтаксических конструкций с соподчинительной свя-
зью дательного адресата и других объектных уточнителей. Выбор темы 
связан с актуальностью усвоения принципов сочетаемости слов при 
изучении русского языка как иностранного, а также с теми ошибками, 
которые характерны для студентов-азербайджанцев («ей не было 
дома», «я его сочувствую», «приказал его» и т. п.).  

Дательный падеж в синтаксических конструкциях функционально 
чрезвычайно богат и разнообразен: он имеет ряд специфических 
позиционных положений. Вместе с тем исключительна и его вспомога-
тельная роль по отношению к другим падежам, особенно к винитель-
ному без предлога, в соподчинительную связь с которым он вступает в 
системе сильного и слабого управления: подарить книгу сыну, купить 
тетради сестре и т. п.  



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 43

Практика показывает, что значения падежей студентами легко ос-
ваиваются при изучении многочленных конструкций, в которых 
каждый инвариант является оппозицией по отношению к другому.    

А. М. Пешковский, считая основным значением дательного паде-
жа «значение дальнейшего объекта», «адресата», кому предназначается 
предмет или действие, отмечает, что это значение «выступает ясно 
только при тех глаголах, которые одновременно управляют и вини-
тельным (давать кому что, говорить кому что, делать кому что и 
т. д.)» [3, с. 299]. В. А. Богородицкий заметил: «Когда в предложении 
требуется в качестве дополнения указать тот предмет, для которого 
совершается действие, то в этом случае глагольные и частью именные 
названия распространяются дательным падежом, например: «даю книгу 
тебе» [4, с. 226].  

Как видим, оба языковеда указывают на конструкции, в которых 
датив вступает в соподчинительную связь с аккузативом прямого 
дополнения. В конструкциях этого типа аккузатив по отношению к 
стержневому слову занимает  более  центральную  позицию,  чем  датив,  
поэтому  и  А. П.Пешковский в дательном падеже обнаруживает «значен-
ие дальнейшего объекта» [3, с. 299]. Эти позиции (центральная и пери-
ферийная) реализуют и оппозицию этих двух различных падежей, как бы 
противопоставляют их друг другу. При таком противопоставлении, разу-
меется, и легко определить отличительные черты этих двух инвариантов.  

Наиболее результативными в этом являются упражнения на мате-
риале глагольных конструкций с зависимым дативом, выражающих отно-
шения предоставления, сообщения, волеизъявлении и содействия. 
Конструкции этого типа наличествуют и в родном языке студентов (в 
данном случае мы имеем в виду азербайджанский язык).  

Аудиторному практическому занятию должна предшествовать под-
готовительная работа преподавателя к проведению упражнений с этими 
конструкциями. Для этого преподавателю необходимо подобрать опор-
ные слова-глаголы, конструирующие модели, выражающие названные 
синтаксические отношения. К числу этих глаголов относятся глаго-
льные лексемы следующих лексико-семантических групп: а) глаголы со 
значением даяния (давая, дать, передать, передавать, вручить, вруч-
ать, поручить и т. д.); б) глаголы со значением сообщения (говорить, 
сказать, сообщить, рассказать и т. д.); в) глаголы со значением 
волеизъявления (приказать, повелеть, велеть, разрешить и т. д.); г) 
глаголы со значением содействия (помогать, способствовать, содейс-
твовать и т. д.), управляющие дательным падежом без предлога.  

На практическом занятии преподаватель предлагает вниманию 
студентов эти группы глаголов и просит определить, чем объединяются 
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глаголы каждой группы в отдельности. Здесь важно определение группы в 
плане семантическом [5, с. 72]. При затруднении можно дать перевод на 
родной язык. После перевода студенты легко разграничивают группы 
глаголов по значению: определяют семантическую их дифференциацию. 
После выполнения этого задания студентам сообщается, что глаголы, 
объединяющиеся общностью значений, принято называть лексико-
семантическими группами. Не мешает при этом говорить о синоними-
чности глаголов, составляющих лексико-семантическую группу.  

Все это делается под непосредственным наблюдением преподавате-
ля. Ведь практические занятия – одна из самых эффективных форм самос-
тоятельной работы студента: именно в аудитории студент учится работать 
над языком. Наблюдения над живой системой языка, накопление факти-
ческих знаний в ходе самостоятельного анализа языковых фактов, фор-
мирование навыков использования справочной литературы – таково в 
основном содержание аудиторных практических занятий. Преподава-
тель, заранее продумав задание, направляет мысль студента, организует 
обобщения по материалу, помогает в анализе, контролирует интенсивно-
сть работы каждого. 

Далее студентам раздаются карточки с опорными словами (сначала с 
глаголами даяния, затем – с глаголами сообщения, волеизъявления и 
содействия). Перед раздачей карточек желательно составить по одной 
конструкции при помощи какого-нибудь глагола каждой группы. 
Конструкция послужит образцом выполнения упражнений.  

На первых порах преподаватель должен показать студенту, какие 
мыслительные и лингвистические операции он должен делать, чтобы 
обнаружить существенные признаки исследуемых конструкций, а затем 
требовать от самого студента выделения тех элементов, из которых 
складывается наиболее сложное синтаксическое объединение – пред-
ложение.  

В данном случае преподаватель ставит перед собой цель научить 
студентов составлению синтаксических конструкций и разграничению 
значений винительного и дательного падежей.  

В качестве визуальной экспозиции (зрительного показа) примеров 
для предварительного анализа на доске могут служить следующие 
предложения: 

  
1. С. Мироновым говорить не стал, попросил сразу передать 

трубку члену Военного Совета, если он еще там (К. Симонов. 
Последнее лето. кн. I. гл. 2, 6).  

2. Серпилин велел Дурдыеву прочесть еще раз приказание и сам во 
время чтения следил по карте (К. Симонов. Последнее лето. кн. 2. I).  
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3. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной 
активности землян (И. Ефремов. Час быка. гл.VIII). 

4. Миша помог отцу задвинуть ящик на место (С. Крутилин. 
Косой дождь, 16).  

 
Каждое из этих предложений пишется студентом, вызванным к 

доске; характеризуются выделенные конструкции; определяется лекси-
ко-семантическая группа, в которую входит стержневой глагол. После 
такой работы внимание студентов обращается на зависимые компо-
ненты выделенных конструкций; студентам предлагается определить 
формы зависимых компонентов. Студенты определяют формы датель-
ного и винительного падежей и инфинитива как объектных уточнит-
елей. В данном случае необходимо активное вмешательство преподава-
теля: небольшие сообщения его по теории в одних случаях предваряют, 
в других – завершают изучение языкового материала. Для воспитания 
лингвистического мышления студентов важно направлять их деятель-
ность на осмысление новых для них, ранее не изученных языковых 
фактов.  

Студенты выполняют упражнения в основном правильно, хотя у 
большинства объектный уточнитель в конструкциях со значением 
сообщения, волеизъявления и содействия бывает выражен придаточной 
частью типа Он рассказал ему, что…, Он приказал ему, чтобы…, и т. д. 
Эти сложные конструкции объясняются недостаточным знанием 
студентами русского языка падежных значений.  

Употребление сложных конструкций дает основание сделать вывод, 
что объектный уточнитель может быть выражен и придаточной частью.  

В процессе упражнений студенты с помощью преподавателя 
выясняют значение дательного падежа – адресата действия, т. е. что датив 
в этих конструкциях обозначает лицо или предмет, к которому обращена 
речь, которому предназначено действие глагола.  

Несколько сложнее обстоит дело с объектными уточнителями, 
которые чаще всего грамматически отличаются в конструкциях с 
различными глаголами из различных лексико-семантических групп. Это 
непосредственно связано с синтаксическим поведением исходного гла-
гола. Учитывая эту особенность, преподаватель предлагает студентом 
определить семантические и структурные компоненты каждой разнови-
дности конструкций в отдельности и вывести их модели.  

При этом каждая модель должна быть доминантой для данной 
разновидности конструкций [6, с. 10].  
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Практика показывает, что студенты после специальных упражне-
ний без особого затруднения определяют эти компоненты и составляют 
их модели.  

1. Конструкции, образованные глаголами даяния, выражают сово-
купность следующих семантических компонентов: «даяния – объект 
даяния + адресат». В зависимости от содержания и модели этих конс-
трукций трехчленны в структурном отношении: «глагол – винительный 
падеж + дательный адресата».  

2. Конструкции, образованные глаголами со значением сообще-
ния, выражают совокупность следующих семантических компонентов: 
«сообщение + объект    сообщения + адресат». Их модель: «глагол + о 
(об) + предложный    падеж + дательный падеж».  

В данном случае преподаватель должен подчеркнуть студентам, 
что объект сообщения может быть выражен и формами других 
падежей: винительного без предлога и с предлогом про, родительного с 
предлогами насчет, по поводу. В связи с этим и структура модели 
может несколько осложняться согласно вариативному управлению:  

Сравним: Он нам сообщил интересную историю (об интересной 
истории, про интересную историю).  

3. В конструкциях со значением волеизъявления наличествует 
совокупность следующих семантических компонентов: «побуждение 
+адресат  побуждения + действие, к которому побуждается адресат». 
Модель конструкций: «глагол + адресат + действие адресата, выраженное 
инфинитивом». Важно подчеркнуть, что инфинитив выражает действие не 
подлежащего, а адресата, поэтому этот инфинитив называют объектным 
инфинитивом.  

4. В конструкциях, образованных глаголами со значением содейст-
вия, наличествуют следующие семантические компоненты: «содействие + 
объект, адресат содействия + сфера содействия». Их модели: «глагол + 
дательный падеж + в + предложный падеж (или инфинитив)».  

Студенты с помощью преподавателя приходят к выводу о том, что в 
зависимости от лексико-грамматических факторов конструирующих 
глаголов эти модели почти всегда трехчлены, что  в этих конструкциях 
форма дательного падежа вступает в соподчинительные отношения с 
различными объектными уточнителями. Общими для подобных 
конструкций особенностями являются а) многочленность, б) наличие 
дательного адресата, а отличительными – а) семантическая сторона 
конструкций, б) характер объектного распространителя.  

Таким образом, в настоящей статье подчеркивается лишь один из 
частных, порой незаметных моментов обучения студентов-азербайд-
жанцев конструированию синтаксических моделей. Но этот частный 
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вопрос во многом помогает преподавателю в обучении студентов-
азербайджанцев законам синтаксического строя русского языка, а 
студентам-азербайджанцам – в умении конструировать синтаксические 
модели, правильно передавать свои мысли на русском языке.  
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                                                                                             A.Əliyeva 

Rus dilində cümlənin quruluşunda sözlərin birləşmə 
prinsiplərinin   azərbaycanlı tələbələrə öyrədilməsi 

 
Xülasə 

 
Məqalə rus dilinin xarici dil kimi praktik məşğələlərdə feli kontruk-

siyaların struktur və semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr edilir. Möv-
zunun aktuallığı rus dilində sözlərin birləşməsinin prinsiplərinin öyrənilməsi 
zamanı azərbaycanlı tələbələrin bir sıra səhvlərinin aradan qaldırılması ilə 
əlaqədardır. Felin ismin yönlük və təsirlik hallarının birləşməsi ilə sintaktik 
kontruksiyaların yaranmasına xüsusi diqqət yetirilir. Verilmə, məlumat, iradə və 
yardım münasibətlərini ifadə edən sözlər olmaqla feli konstruksiyaların 
materialı əsasında tapşırıqların yerinə yetirilməsi daha yaxşı nəticə verir. 
Bundan ötrü müəyyən sintaktik münasibətləri ifadə edən modelləri qurmaq 
üçün dayaq feli sözlərin seçilməsi zəruri hesab edilir. Sonra tələbələrə bu dayaq 
sözlərdən ibarət vərəqələrin paylanması da mühüm rol oynayır. Bu 
birləşmələrin leksik-qrammatik və funksional xüsusiyyətləri şərh edilir. Bu 
tipli sözlərin birləşməsinin qurulma mexanizmi və işlənməsinin mənim-
sənilməsi azərbaycanlı tələbələrin rus dilində nitqinin inkişafına şərait 
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yaradır. İsmin hal formalarının feli konstruksiyalarda bir-birilə qarşıladırıl-
ması tələbələrin idrak fəaliyyətini fəallaşdırır. Feli konstruksiyaların tələbə-
lər tərəfindən lazımi səviyyədə mənimsənilməsi vacib amillərdən biridir.  
 

A.ALiyeva 
Teaching principles of word joining in sentences  
in Russian language to the Azerbaijani students 

 
Резюме 

 
 

The article is deducted to apply instruction of structural and semantic 
characteristics verbal constructions of Russian as a foreign language in prac-
tical classes. The actuality of the topic is related to preventing a range of 
mistakes done by Azerbaijani students during teaching the principles of 
Russian word constructions. A special attention is paid for formation of 
syntactical constructions of verbs in possessive and dative cases. The words 
expressing delivery, information, determination and support are observed to 
be more effective while implementation of verbal constructions on activity 
sheets. For this purpose, it is vital to choose supporting verbal phrases in 
order to create models for syntactic associations. Subsequently, distribution 
of activity sheets with these supportive words to the students is very 
important. The lexical- grammatical and functional characteristics of these 
constructions are being conveyed. Formation application and utilization of 
these kinds of word constructions creates opportunity for improvement of 
speech in Russian for Azerbaijani students. Students’ comprehension of 
noun cases in verbal constructions is activated this way. Appropriate 
understanding of verbal constructions by students is one of the vital 
indications.  
 
Rəyçi:             Validə Ağayeva 
                  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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Türk dillərində ümumi qrammatik kateqoriyalardan biri də mənsu-

biyyət kateqoriyasıdır. Mənsubiyyət kateqoriyası əşyanın və hadisənən üç 
haldan birinə aid olmasını bildirir. Bu kateqoriya özünəməxsus morfoloji 
əlamətlərə malikdir. Türk dillərində mənsubiyyət həm sahib şəxslə mənsub 
əşyanın iştirakı ilə, həm də təkcə bir sözlə meydana çıxa bilir. F. Zeynalovun 
fikrincə, mənsubiyyət kateqoriyasının adindakı mənsubiyyət sözü bu 
kateqoriyanı tam əhatə edə bilmir, bir növ şərti xarakter daşıyır. Onun 
fikrincə, əgər mənim dəftərim birləşməsində mənsubluq varsa, mənim atam 
birləşməsində sırf mənsubluq yox, qohumluq münasibəti də özünü göstərir. 
Müasir türk dillərinin demək olar ki, hamısında mənsubiyyət şəkilçilləri 
eynidir. Sadəcə, müəyyən fonetik fərqlər vardır. Mənsubluq anlayışı 
bildirmək üçün isimlərin qəbul etdiyi şəkilçilər dialekt və şivələrimizdə 
müxtəlif şəkildə müşahidə olunur. Şimal qrupu dialeklərində bu kateqoriya 
dörd üsulla özünü göstərir: 

1) morfoloji; 
2) morfoloji-sintaktik; 
3) sintaktik ; 
4) analitik-sintetik.  
Morfoloji üsulla ədəbi dildə oldugu kimi, şimal qrupu dialektlərində də 

bu kateqoriyanın ifadə formaları mənsubiyyət şəkilçiləridir. Lakin fərq 
ondadir ki, bu şəkilçi şimal bölgəsinin hər bir rayonunda və müxtəlif 
kəndlərində bəzən eyni, bəzən də müxtəlif formalarda işlənir.  

Oğuz qrupu dillərində bu şəkilçilər dörd variantlıdır: 
I şəxsdə -ım4, -ımız4; 
II şəxsdə -ın4, -ınız4; 
III şəxsdə -ı4. (1. s. 111-112) 
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Qıpçaq qrupu türk dillərində isə dodaq ahəngi mühafizə olunmağı üçün 
mənsubiyyət kateqoriyası şəkilçilərinin miqdarı oğuz qrupuna nisbətən iki 
dəfə azdır. Burada mənsubiyyət şəkilçisi ikivariantlıdır: 

I ş –ım, -em- ıbız, -ebez; 
II ş -ın, -en, -qız, qez; 
III ş -ı, -e -ı, -i.  
Qıpçaq dilində olan abidələrdə mənsubiyyət şəkilçilərinin morfoloji 

əlamətləri aşağıdaki kimi formalaşmışdır: e saitinin i ilə müşahidə edildiyi 
məqamlar da var.  

I ş tək -ım4-, cəmdə -ıbıs, -ibis; 
II ş tək -inq, cəmdə -iqar; -iqer.  
III ş -i4. -ı. -i 
XVI əsr qıpçaq sənədlərinə aid olan mənbələrdə yalnız II şəxsin təki və 

cəmi (-nq, -inq, -nqız, -inqiz) fonetik deformasiyaya məruz qalmışdır. 
Qalanlar isə eynilə müasir dildə olduğu kimi işlənməkdədir [2, s. 9].  

Azərbaycan dili şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxs təkdə 
-n/-v/-y, -k/ğ şəxs şəkilçilərinə təsadüf edlir. M. Şirəliyev “Türk dillərinin 
tarixi üçün yeni dialekt dəlilləri”adlı məqaləsində yazır ki, bu şəxs şəkilçiləri 
öz mənşəyi etibarilə ikinci şəxsin arxaik forması olan nq//nğ ilə bağlıdır. 
Sonralar bu şəkilçinin tərkib hissələrinə ayrılması nəticəsində oğuz qrupu 
türk dillərində -n, qıpçaq tipli dillərdə isə k/ğ üstün olmuşdur. g-nın palatal-
laşması“y”şəxs şəkilçisinin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. g-nın v–ya 
keçməsi nəticəsində isə-v şəxs şəkilçisi əmələ gəlmişdir. [3, s. 160].  

Mənsubiyyət şəkilçilərinin bir arxa sira saiti ilə ifadəsinə əsas səbəb η 
səsinin düşməsi və burun saitinin əmələ gəlməsidir. III səxsdə Zaqatala-Qax 
şivəsində damaq və dodaq ahənginə əsasən dörd variantlı –ı4, Şəki dialektin-
də ancaq damaq ahənginə uyğun iki variantda -ı, -i mənsubiyyət şəkilçiləri 
özünü göstərir. Bütün dialekt və şivələrimizdə saitlə bitən isimlərdə mənsu-
biyyət kateqoriyası I şəxs təkdə -m, II şəxs təkdə əksər şivələrdə -n, qərb və 
qismən şimal qrupu şivələrində η ilə, Qax rayonunun müəyyən şivələrində -v 
şəkilçisi iə ifadə olunur: atav, nənəv. Zaqatala–Qax şivələrində I şəxs cəmdə 
dördvariantlı –mız4 şəkilçisi işlədilir. Qədim türkcədəki ağız sözü tatar, başqırd, 
qazax dillərində avız, qaraçay balkar dillərində isə avuz formalarında tələffüz 
olunur. Qax şivələrində ğ-v əvəzlənməsi bu gün də qorunub saxlanılır. Qax və 
Tabasaran şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxs təkdə -v, -ıv, -iv, -uv, 
-üv şəkilçisi qeydə alinmişdir: atav, anav, canığ, eviv//evinğ və s. Qax şivəsində 
-v şəkilçisinin işlənməsi ismin bütün hallarında öz əksini tapmışdır. -üv şəkilçisi 
Dərbənd şivəsində adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarda, Qax şivəsində isə 
bütün hallarda müşahidə olunur: özüv, özüvün, özüvə, özüvü, özüvdə, özüvdən. II 
şəxs cəmdə isə.-v, -vız, -viz, -vuz, -vüz şəkilçisi özünü göstərir. Bəzən şivələrdə -
v səsi düşür, bu şəkilçi -ız, -iz, -uz, -üz formasına düşür: canıvız , canı:z və sII 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 51

şəxs cəm Şəki dialektlərində -az, -az, -ouz formasında ifadə olunur. anaaz, göz-
ouz, balaouz, nənaz və s. II şəxsdə n-v səs uyğunluğu Qax rayonunun Qıpçaq 
kənd şivəsində, kərküklərin dilində, Quba dialektində isə yalnız II şəxs səmdə 
özünü göstərir [5, s. 20; 6, s. 157; 7, s. 118]. III şəxs mənsubiyyət şəkilçiləri 
şimal qrupu dialektlərində -sı4 şəklində özünü göstərir.  

Morfoloji-sintaktik yol. Mənsubiyyət kateqoriyası morfoloji-sintaktik 
üsülla ifadə olunarkən iki sözün bir tərkib formasında işlədilməsi əsas 
şərtlərdəndir. İki sözün birinci tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmiş şəxs 
əvəzliyi, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimlərdən ibarət 
olur. Şimal qrupu dialektlərində o qədər zəngin ləhcə fərqləri var ki , bu da 
yiyəlk halda işlənən şəxs əvəzliyinin müxtəlif formada tələffüzünə gətirib 
çıxarır . Burada I şəxsdə -im əvəzinə -in şəkilçisi işlənir: mənin uşaq, bizin 
məhlə. Hətda bir sira hallarda bəzi kəndlərdə -in şəkilçisindən n ünsürü də 
düşür. Bu hal daha çox ləzgilərin dilində və onlara qonşu ərazilərdə baş 
verir: uşaq qəlib çıxmadu (Zaq. , Qax); -Senin kişi havaxt galasudu?(Zaq. 
Əliabad. ) 

Sintaktik üsul. Məlumdur ki, mənsubiyyət kateqoriyasının sintaktik 
tipi ədəbi dildə işlənmir. Bu kateqoriyanın sintaktik üsülla ifadə edilməsi 
morfoloji-sintaktik üsulda oldugu kimidir, lakin fərq bundadır ki, birləş-
mənin ikinci tərəfini təşkil edən isimlər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. 
Daha dəqiq desək, hər üç şəxsin tək və cəmində birləşmənin birinci tərəfi 
yiyəlik halda işlənən şəxs əvəzliklərindən, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul etməyən isimlərdən ibarət olur. Bu əlamət daha çox Zaqatala 
– Qax, Balakən şivələrində özünü göstərir. Şəki dialektlərində isə 
mənsubiyyət kateqoriyasının sintaktik tipi yalnız I şəxsin tək və cəmində 
özünü göstərir: menin uşaq, senin dəftər, onun ana.  

Bu forma bir çox türk dialektlərində də özünü göstərir. Qazax (bizdnq 
at, sizdinq at), qumuq dillərində (bizim sooz, sizin soız, biznin məmləkət, 
silənin koça-küçə), Fərqanə uyğurlarının dilində isə I-II şəxsin tək və 
cəmində, həmçinin karaim (menim ana, senin ana), çuvaş (man aça, san aça, 
piren aça , siren aça) və tatar dillərində(minem at, sinen at), turk dillərində 
isə hər üç şəxsin tək və cəmində müşahidə olunur. Tatar dilində III şəxsin tək 
və cəmində də rast gəlinir (anın eş, alarnın yort). Karaim və çuvaş dillərində 
III şəxsin tək və cəmində 2-ci tərəf III şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi ilə 
işlənilir. Karaim dilində şanın anası, alarnın anası, çuvaş dilində un açi, sen 
açi, (uşaq). [8.] Mənsubiyyət kateqoriyasının sintaktik üsulla ifadə edilməsi 
tarixən də mövcud olmuş bir hadisədir. Bunu VIII əsrə aid olan Orxon-Yeni-
sey abidələrində də görmək mümkündür [ 9, s. 63]. Zaqatala, Qax və Balə-
kən rayonunun bəzi kəndlərində sintaktik üsulda olduğu kimi, yiyəlik halda 
olan şəxs əvəzliyi ilə adlıq halda olan isimlərin birləşməsindən əmələ gələn 
forma da müşahidə olunur. Lakin sintaktik üsuldan fərqli olaraq burada 
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birləşmənin ikinci tərəfini təşkil edən isimlər III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi 
ilə işlənir və bu yalnız sonu saitlə bitən isimlərdə özünü göstərir: menün 
atası, sənün atası, unun atası, büzün atası, süzün atası, uların atası. K. Mu-
sayev mənsubiyyətin bu ifadə formasını şəxsə görə uzlaşmanın pozulması 
adlandırır [9, s. 62-63].  

Qeyd edək ki, M. Şirəliyev mənsubiyyət anlayışının analitik-sintetik 
yolla yaranan dilalekt qurupunun oldugunu da vurğulayırdı. O, analitik-sin-
tetik yolla mənsubiyyət kateqoriyasının yaranmasını daha çox Şimal qrupu 
dilaektlərində olduğunu qeyd etmişdir. Mənsubiyyət kateqoriyasının analitik 
–sintetik yolla yaranmasına aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar: 
menin qöz–meni göz ”mənim gözum”, senin qöz–seni göz “sənin gözün” 
(Zaq. , Qax), honun qöz- honu qöz “onun gözü”, mə:m qonax “mənim qona-
ğım”(Ş. ). Məlumdur ki, ədəbi dildə və canlı xalq danışıq dilində “bizim ev”, 
”bizim kənd”, ”sizin məktəb” forması aktivdir. Lakin III şəxsdə “onların 
məktəb”, ”onlarin ev”, ”onların kənd” tipli formalar indi yoxdur [10, s. 40]. 
Yuxarı da qeyd etdiklərimizi ümumiləşdirərək II şəxsin cəmində mənsu-
biyyət şəkilçilərinin işlədilməsinə görə şimal qrupu dialektlərini üç yerə 
ayırmaq olar:1. Mənsubiyyət anlayışının dördvariantlı -ınız4 əlaməti ilə ifadə 
olunması. Qax rayonu şivələrində n səsinə v səsi uyğun gəlir: -ıvız, -iviz, -
uvuz, -üvüz ; -ıv, -iv, -uv, -üv). Bu şivələrdə həmçinin -ınğ, -inğ, -ığ şəkilçi-
ləri də müşahidə olunur. 2. Yalnız dodaq saiti ilə ifadə olunan ikivariantlı 
mənsubiyyət şəkilçələri: -uuz, üüz, -uz, -üz, -vuz, -vüz. Bu xüsusiyyət şərq 
qrupu dialkekt və şivələrində də özünü göstərir. 3. Sözün ahənginə tabe ol-
mayaraq bir şəkildə işlədilən mənsubiyyət şəkilçiləri: -uuz, -ooz, -ız, -uz, -üz, 
-uz, -ooz, -uuz. Bu cəhət Şəki dialektində qeydə alınmışdır. Qeyd edək ki bu 
əlamətlər Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində də özünü göstərir. Mən-
subiyyət şəkilçilərinin bir variantda– arxa sıra saiti ilə ifadəsinə əsas səbəb η 
səsinin düşməsi və burun saitinin əmələ gəlməsidir. III şəxsin mənsubiyyəti 
Zaqatala-Qax şivəsində damaq və dodaq ahənginə əsasən dördvariantlı –ı4, 
Şəki dialektində isə damaq ahənginə əsasən iki variantda – -ı, -i şəklində 
ifadə olunur. Saitlə bitənlərdə isə bütün dialekt və şivələrimizdə olduğu kimi 
şimal qrupu dialektlərində də mənsubiyyət kateqoriyası I şəxs təkdə -m, II 
şəxs təkdə -n, və qismən -η, Qax şivələrində isə -v səsi ilə ifadə olunur. 
Zaqatala-Qax şivələrində I şəxs cəm şəkilçiləri damaq və dodaq ahənginə 
görə əsasən dörd variantda -mız, -miz, -muz, -müz, -nəz, -niz, -nüz. Qax ra-
yonunun bəzi kənd şivələrində -vız, -viz, -vuz, -vüz, -ız, -iz, -uz, -üz forması 
da işlədilir.  

II şəxsin cəmində Şəki dialektində -aəz//-az forması da qeydə 
alınmışdır. Şəkinin Gəncəli məhəlləsində II şəxsin cəmi dördvariantlı -nız4 

şəkilçisi ilə də ifadə olunur. Şəki dialektində ı və i saitləri ilə bitən isimləri 
bəzən II şəxs cəmdə 
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-ız variantı da işlədilir.  
III şəxsdə Zaqatala-Qax şivələrində -sı4 əlaməti özünü göstərir. Yu-

xarıda qeyd etdiyimiz kimi, mənsubiyyət kateqoriyasının analitik-sintetik–
menin qöz//meni qöz, senin qöz//seni qöz, honun qöz//onu qöz, mə:m qonax 
formalarına Şimal qrupunun bütün rayonlarında rast gəlmək olar.  

Analitik yolla. Mənsubiyyət şəkilçisinin maraqlı cəhətlərindən biri 
dəsahib şəxsin çəkilçili, mənsub əşyanın şəkilçisiz yəni –analitik formada 
işlənməsidir. Belə xüsusiyyət I şəxsin təkində, həm də cəmində özünü 
göstərir. məs. Məm arvat yaxşı bilir həylə şeyləri. (Şəki. layskı). Bizin uşaq 
öydə yatıy. (Zaq. Qım) Burada daha şox özünü göstərən diqqəti cəlb edən I 
şəxsin təkində özünü göstəririr. məm ana, səən ata, məəm arvat vəs. Bu for-
ma daha cox Zaqatala, Qax şəvələrində geniş yayılmışdır. Burada subyekt 
meydanda oldugu zaman obyekt( əşya)mənsubiyyət çəkilçisi qəbul etmir. 
məs. meni uşax, seni uşax, onu uşax vəs. Bu formaya Dərbənd dialektlərin-
də, Qazax və Quba, Dmanisi, şivələrində daha geniş yayılmışdır. Müasir 
Azərbaycan dialekt və şivələrində yaşayan bu arxaik forma VIII əsrin Orxan 
yazılarında və bir sıra türk dillərindən türkmən də(menin at), başqırd 
dilində(minen at), Kraim dilində menim ana, senin ana, qaqauz dilində;-
benim evlar, bizim otaq. Şəkinin elecə də Balakən, Qax, Zaqatala rayonla-
rının bəzi kəndlərində sahib şəxs iştirak etmir. mənsub əşya da şəkilçisiz 
işlənilir. Başqa sözlə, desək, mənsubiyyət kateqoriyasının I şəxs təkində nə 
subyekt özünü göstərir, nə də obyekt mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. məs. 
Dayı galanda səher açılıydı. (Zaq. Behm). Xala habra galsın. (Zaq). biz 
eşitdığımız havladı(Şəki. Zəy). Biz bildiğımız havıdı. (Şəki. B). Bu cümlə-
lərdə mənsubiyyət şəkilçisi düşmüş, Birinci tərəf –subyekt heş işlən-
məmişdir. [11. s. 90-91] 

Mənsubiyyət şəkillçili isimlərin hallanması. Mənsubiyyət şəkilçili 
isimlər hallanarkən Şəki dialektində II şəxsin təkində -n, -η yiyəlik , yönlük , 
təsirlik hallara düşür. Bu zaman düşən səs burun xüsusiyyətlərini özündən 
sonrakı saitə verir. Bu cəhət Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində də müşa-
hidə olunur. Şəki dialektində, Qax, Zaqatala, Balakən, Oğuz rayon şivələ-
rində velyar n səsi qonşu hecadakı incə saitə təsir edərək onu qalınlaş-
dırır:nənan, nəna:z, nənanız(Ş.), dedonğ, dedouz(Qax-Zaqatala).  

A. Hüseynov belə qənaətə gəlir ki, velyar n samitinin qalınlaşdırıcı 
təsiri eyni zamanda dodaq ahənginin qalığı ilə rastlaşdıgından Şəki dialek-
tində yiyəlik, təsirlik hallarında “yeroo” forması saxlanır [10, s. 40].  

Mənsubiyyət şəkilçili isimlərin hallanmasında dialektlərərimizi ədəbi 
dildən ayiran cəhətlərdən biri də budur ki, ədəbi dildə samitlə bitən sözlər 
adlıq haldan başqa yerdə qalan bütün hallarda II şəxs tək mənsubiyyət 
şəkilçiləri III şəxsdən seçilmir. Dialektlərimizdə isə müxtəlif vasitələrlə 
ikinci şəxs üçüncü şəxsdən ayrılır. Zaqatalanın bəzi kənd şivələrində II şəxs 
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tək mənsubiyyət şəkilçilərini III şəxsdən ayıran cəhətlərdən biri də budur ki, 
II şəxs dodaq saitli, III şəxs damaq saitli mənsubiyyət şəkilçi ilə ifadə olunur. 
(alaa, dədaa, arava, patava, və. s. Aravaa(sənin arabanı)ver mən qoşum.  

Qərb dialekt və şivələrində ikinci şəxsi uçünçü şəxsdən ayırmaq üçün 
η-dan istifadə olunur. Belə ki, II şəxsdə -η, III şəxsdə isə adi -n işlənir. Dü-
şən hissəni əvvəlki saitin uzanmasına səbəb olur. dərsiin, elıın, atasıın, öyiin, 
və. s. Yuxarı da verdiyimiz nümunələrdən aydın görünür ki, Zaqatala və 
Qaxın bəzi kənd şivəlrində II şəxs III şəxsdən ancaq ismin yiyəlik, yönluk və 
təsirlik hallarında fərqlənir. Təsirlik halda isə bəzən hal şəkilçisini qəbul et-
miş sözlərin saiti bəzən də bütövlükdə şəkilçinin özü düşür. Düşən hissədə 
sözün son saitinin hesabına burunda tələffüz olunur. məs. adın-adını, vedrə-
sin-vedrəsini, v. sMənsubiyyət kateqoriyası sintaktik üsulla ifadə edilərkən 
söz sırasına ciddi əməl olunur. Birləşmənin birinci tərəfini təşkil edən şəxs 
əvəzlikləri həmişə əvvəl, ikinci tərəfi olan isimlər isə sonra gəlir, bunlar heç 
zaman yerini dəyişmir. Halbuki mənsubiyyətin morfoloji-sintaktik üsulla 
ifadə olunmasında bu qayda bəzən pozulur, yəni yiyəlik halda işlənən şəxs 
əvəzlikləri ilə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimlər öz yerini dəyişə 
bilir:–Bir yara dəğmiyən yoldaşımız qalıtdı bizin. (Zaq. beh).  

Karaim və çuvaş dillərində III şəxsin tək cə cəmində 2-ci tərəf III 
şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir: karaim dilində anın anası, alarnın 
anası, çuvaş dilində un (an) açı, vesen açı (uşaq) [10, s. 63].  
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K.Semedova 
Kipchak elements of affiliation category in the dialects  

of Azerbaijan North group 
Summary 

 
This article deals with the category of belonging to one of the common 

grammatical categories in Turkic language and the Kipchak elements of the 
category of belongings in the North group of Azerbaijan. We know that the 
category of affiliation means that belonging one of the three cases of the 
things and occasions. This category has its own specific morphological 
features. The affiliation in the Turkish language can appear either in the 
presence of the owner and property, or only one word. Almost all modern 
Turkish languages have the same affiliation suffixes. Simply there are 
certain phonetic differences. The suffixes that are used with  the nouns for 
the notion of affiliation are observed differently in our dialects in the North 
Group dialects this category shows itself in different ways. 

 
К.Семедова 

Диалектические принадлежности элементы Кипчак категории 
Северный группы Азербайджана 

Резюме 
 

В тексте говорится общий категории турецких языках одно из 
категории принадлежности и диалектическом принадлежности эле-
менты Кипчак категории Северный группы Азербайджан. Знаем, что 
категория принадлежности означает одно из трех случи предметы и 
событии. Это категория имеет своеобразные морфологические призна-
ки. Турецких языких принадлежности и собственная вещь собст-
венного лица, и становится в одним словом. Современном турецкого 
языка все окончание принадлежности одинаковые. Просто имеет оп-
ределенные фонетические разницы. Понятие принадлежности означает, 
имя существительные имеющие окончании наблюдается в диалектичес-
ком и акцентном орарей. Диалекты Северной группы этот категории 
наблюдается разны методах. 
 

Rəyçi:                   Mahirə Hüseynova 
                   Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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MEANING AND MOTIVATION  
 

Key words: meaning, motivation, semantic, function, component, sound 
form, approach  
Ключевые слова: смысл, мотивация, семантика, функция, компонент, 
звуковая форма, подход 
Açar sözlər: məna, motivasiya, semantik, funksiya, komponent, səs forması, 
yanaşma 

 
Meaning is one of the most controversial terms in lexicology. At 

present there is no generally accepted definition of meaning. Prof. 
Smirnitsky defines meaning as "a certain reflection in the mind of objects, 
phenomena or relations that makes part of the linguistic sign, its so-called 
inner facet, whereas the sound form functions as its outer facet". Generally 
speaking, meaning can be described as a component of the word through 
which a concept is communicated, enabling the word to denote objects in the 
real world. 

There are two approaches to the study of meaning: the referential 

approach and the functional approach. The former tries to define meaning 
in terms of relations between the word (sound form), concept (notion, 
thought) and referent (object which the word denotes). They are closely 
connected and the relationship between them is represented by "the semiotic 
triangle". 

Meaning is related to a sound form, concept and referent but not 
identical with them: meaning is a linguistic phenomenon while neither con-
cept nor referent is. 
The main criticism of this approach is the difficulty of identifying 
"concepts": they are mental phenomena and purely subjective, existing in the 
minds of individuals. The strongest point of this approach is that it connects 
meaning and the process of nomination. 

The functional approach to meaning is less concerned with what 
meaning is than with how it works. It is argued, to say that "words have 
meanings" means only that they are used in a certain way in a sentence. 
There is no meaning beyond that. Ludwig Wittgenstein (1889-1951), in 
particular, stressed the importance of this approach in his dictum: "The 
meaning of the word is its use in the language". So meaning is studied by 
making detailed analyses of the way words are used in contexts, through 
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their relations to other words in speech, and not through their relations to 
concepts or referents. 

Actually, the functional approach is basically confined to the analysis 
of sameness or difference of meaning. For example, we can say that in "take 
the bottle" and "take to the bottle" take has different meaning as it is used 
differently, but it does not explain what the meaning of the verb is. So the 
functional approach should be used not as the theoretical basis for the study 
of meaning, but only as complementary to the referential approach. Word 
meaning is made up of different components, commonly known as types of 

meaning. The two main types of meaning are grammatical meaning -

and lexical meaning. Grammatical meaning belongs to sets of word-forms 
and is common to all words of the given part of speech, e.g. girls, boys, classes, 
children, mice express the meaning of "plurality". Lexical meaning belongs to 
an individual word in all its forms. It comprises several components. The two 
main ones are the denotational component and the connotational com-
ponent. 

The denotational ( = denotative) component, also called "referential 
meaning" or "cognitive meaning", expresses the conceptual (notional) content 
of a word; broadly, it is some information, or knowledge, of the real-world 
object that the word denotes. Basically, this is the component that makes 
communication possible.  

The connotational (connotative) component expresses the attitude of 
the speaker to what he is saying, to the object denoted by the word. This 
component consists of emotive connotation and evaluative connotation. 

The term mоtivation is used to denote the relationship existing 
between the phonemic or morphemic composition and structural pattern of 
the word, on the one hand, and its meaning, on the other. There are three 
main types of motivation: phonetical motivation, morphological, 
motivation and semantic motivation. 

When there is a certain similarity between the sound that make up 
words and their meaning, the motivation is phonetical, e.g., bump, buzz, 
chatter, clatter, giggle, hiss, whistle, etc. Here the sounds of a word are 
imitative of sounds in nature because what is referred to is a sound. 

It is also suggested that sounds themselves may be emotionally 
expressive which accounts for the phonetical motivation in certain words. 
Initial /f / and / p /, e.g., are felt as expressing scorn, disapproval or disgust: 
pooh! fie! fiddle-sticks, etc. The sound-cluster /ıŋ/ is imitative of sound or 
swift movement: ring, sing, swing, fling, etc. 

The main criterion in morphological motivation is the relationship 
between, morphemes. Hence, all one-morpheme words are morphologically 
non-motivated. Morphological motivation is "relative", i.e. the degree of 
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motivation may be different. The word "endless” e.g., is completely 
motivated as both the lexical meaning of the component morphemes and the 
meaning of the pattern are perfectly transparent. The word "cranberry" is 
only partially motivated because of; the absence of the lexical meaning in the 
morpheme "crap-". The words "matter", "repeat" are non-motivated because 
the connection between the structure of the lexical unit and its meaning is 
completely conventional. 

Semantiс motivation is based on the co-existence of direct and 
figurative meaning of the same word within the same synchronous system. 
E.g., "mouth" denotes a part of a human face and can be metaphorically 
applied to any opening: the mouth of a river, the mouth of a furnace. 

Semantic motivation is clear in popular names of flowers, plants and 
birds violet, bluebell, blue-bottle, blackcup, blackbird, nightingale, humming-
bird, etc.  

As to compounds their motivation is morphological if the meaning of 
the whole is based on the direct meaning of the components (e.g., headache - 
pain in the head), and semantic if the combination of components is used 
figuratively (headache - anything or anyone very annoying). 

Sometimes in an attempt to find motivation for a borrowed word the 
speakers change its form so as to give it a connection with some well-known 
word. These oases of mistaken motivation received the name of fо1к 
etуmоlogy (popular etymology, false etymology). E.g. "mushroom” from 
French "moucheron" has nothing in common with "room". 

Word-groups like words may also be analyzed from the point of view 
of their motivation. Word-groups may be described as lexically motivated if 
the combined lexical meaning of the groups is deducible from the meaning 
of their components. The nominal groups, e.g. red flower, heavy weight and 
the verbal group, e.g. take lessons, are from this point of view motivated, 
whereas structurally identical word-groups like “red tape” = official 
bureaucratic methods, “heavy father” = serious or solemn part in a theatrical 
play, and “take place” are lexically non-motivated. In these groups the 
constituents do not possess, at least synchronically, the denotational meaning 
found in the same words outside these groups or, to be more exact, do not 
possess any individual lexical meaning of their own, as the word-groups 
under discussion seem to represent single indivisible semantic entities. 
Word-groups are said to be structurally motivated if the meaning of the 
pattern is deducible from the order and arrangement of the member-words of 
the group. Red flower, e.g., is motivated as the meaning of the pattern 
quality substance can be deduced from the order and arrangement of the 
words red and flower, whereas the seemingly identical pattern red tape 
cannot be interpreted as quality substance. 
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The degree of motivation may be different. Between the extremes of 
complete motivation and lack of motivation there are innumerable 
intermediate cases. 

For example, the degree of lexical motivation in the nominal group 
black market is higher than in black death, but lower than in black dress, 
though none of the groups can be considered as completely non-motivated. 
This is also true of other word-groups, e.g. old man and old boy both of 
which may be regarded as lexically and structurally motivated though the 
degree of motivation in old man is noticeably higher. It is of interest to note 
that completely motivated word-groups are, as a rule, correlated with certain 
structural types of compound words. Verbal groups having the structure 
V+N, e.g. to read books, to love music, etc., are habitually correlated with 
the compounds of the pattern N+(V+er) (book-reader, music-lover); 
adjectival groups such as A + +prp+N (e.g. rich in oil, shy before girls) are 
correlated with the compounds of the pattern N+A, e.g. oil-rich, girl-shy. 

It should also be noted that seemingly identical word-groups are 
sometimes found to be motivated or non-motivated depending on their 
semantic interpretation. Thus apple sauce, e.g., is lexically and structurally 
motivated when it means a sauce made of apples but when used to denote 
nonsense it is clearly non-motivated. In such cases we may even speak of 
homonymy of word-groups and not of polysemy. 

It follows from the above discussion that word-groups may be also 
classified into motivated and non-motivated units. Non-motivated word-
groups are habitually described as phraseological units or idioms. 
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L.Məsimova 

Məna və motivasiya  
Xülasə 

 
Məna, leksikologiyanın ən mübahisəli məsələlərindən biridir. Hal-

hazırda mənada ümumi qəbul edilən bir tərif yoxdur. Prof. Smirnitskiy bu 
termini bel’ ifadə etmişdir: “məna obyektin, fenomenin və ya linqvistik 
işarənin bir hissəsini təşkil edən əlaqələrin, onun daxili fasetinin bir hissəsini 
əks etdirir, səs forması isə xarici faset kimi fəaliyyət göstərir”.  

Ümumiyyətlə, məna, sözün bir hissəsi kimi təsvir edilə bilər və sözün 
real dünyadakı obyektləri göstərməsinə imkan verir. 

Mötivasiya termini bir tərəfdən sözün fonemik və ya morfemik 
kompozisiyası və strukturu arasındakı mövcudluğu, digər tərəfdən isə 
mənanı ifadə etmək üçün istifadə olunur. Üç əsas motivasiya növü var: 
fonetik motivasiya, morfoloji, motivasiya və semantik motivasiya. 
 

Л.Масимова 
 

Значение и мотивация 
Резюме 

 
Значение - один из самых противоречивых терминов в лексико-

логии. В настоящее время нет общепринятого определения смысла. 
Профессор Смирницкий определяет значение как «определенное 
отражение в сознании объектов, явлений или отношений, которые соста-
вляют часть лингвистического знака, его так называемую внутреннюю 
грань, тогда как звуковая форма функционирует как ее внешняя грань». 
Вообще говоря, смысл можно охарактеризовать как компонент слова, 
через который передается понятие, позволяющее слову обозначать 
объекты в реальном мире. 

Термин «мотивация» используется для обозначения отношений, 
существующих между фонематической или морфемной композицией и 
структурной структурой слова, с одной стороны, и его значением, с 
другой. Существует три основных типа мотивации: фонетическая 
мотивация, морфология, мотивация и семантическая мотивация 
 
Rəyçi:          Rəna Şamiyeva  
              filologiya elmləri namizədi, dosent 
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AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ 
MAARİF VƏ DİL PROBLEMLƏRİ 

 
Açar sözlər :  parlament, müstəqillik, demokratiya, dil problemləri, maarif, 
mədəniyyət, ziyalı 
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проблемы, просвещение, культура, интеллект. 
Keywords: parliament, independence, democracy, language problems, 
enlightenment, culture, intelligence. 
  
 Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti xalqımızın tarixi salnaməsində xüsusi yer tutur.  Ölkənin 
daxilində və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti istiqlaliyyətimizi elan 
edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdir. Bu dövlətin qısa 
bir müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz 
buraxmışdır. Milliyətindən, siyasi və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, dövlət sərhədlərinin müəyyən 
olunması, Azərbaycan dövlətçiliyi atributlarının qəbul edilməsi, ana dilinin 
dövlət dili kimi elan olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm 
zəmin yaratmışdır. Demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, 
təhsil sahələrində atılmış addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq 
fəaliyyətini əks etdirən əsas istiqamətlərdir.  
 1918-ci il may ayının 28-i 1920-ci il mart ayının 31-i: İki ilə yaxın bir 
tarix. Azərbaycan xalqının tarixində ən işıqlı dövrlərdən biri. Qısa, lakin 
hadisələrlə dolu dövr, mədəni və iqtisadi quruculuq dövrü. 23 ay fəaliyyət 
göstərən və dünyanın 16 dövləti tərəfindən tanınan Demokratik Respublika 
Azərbaycanın uzun illərdən bəri itirilmiş dövlətçilik ənənələrinin bərpası 
yolunda mühüm addımlar atmışdır. Azərbaycanın hər yerində böyük ruh 
yüksəkliyi var idi. Mədəniyyət və maarifə müstəsna diqqət yetirilirdi. 
 Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 1918-ci il may ayının 28-də elan 
olunandan bir ay sonra-1918-ci il iyun ayının 27-də Nazirlər Sovetinin 
dövlət dili haqqında məruzəsi dinlənilir və belə bir qərar qəbul edilir: 
“Azərbaycan dili - dövlət dili hesab edilsin”. 
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 Parlamentin,  hökümətin təşkili, ölkənin ictimai-siyasi, hərbi və s. ki-
mi dövlət əhəmiyyətli problemlərin həlli ilə bir vaxtda dövlət dili məsələsi-
nin qoyulması azad, demokratik respublikada bu məsələyə nə qədər mühüm 
əhəmiyyət verildiyini göstərir. Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin birbaşa 
genişliyi və tətbiqi praktik cəhətdən çətin idi. Çar Rusiyası dövründə bütün 
idarələrdə rus dilindən istifadə edilmişdi və bu ənənə 1918-ci ildə də davam 
edirdi. Rəsmi sənədlər bu dildə tərtib olunurdu, həm də dövlət idarələrində 
işləyənlərin çoxu rus təhsilli idilər. Bu vəziyyət Azərbaycan dilinin dövlət 
dili kimi praktik tətbiqi üçün hazırlıq mərhələsi tələb edirdi və hökümət 
müəssisələrində Azərbaycan dili ilə yanaşı, rus dilindən istifadəyə də imkan 
verilirdi. Eyni zamanda, milliləşmə - azərbaycanlaşma prosesi də ardıcıl 
olaraq həyata keçirilir, Azərbaycan dilini bilən və bu dildə dərs demək 
qabiliyyəti olan  müəllimlərin hazırlanmasına diqqət yetirilir, Azərbaycan 
dilində ümumtəhsil məktəbləri açılır.  
 1918-ci il dekabr ayının 26-da F.X.Xoyski Azərbaycan Demokratik  
Cümhuriyyəti hökümətinin təşkili ilə əlaqədar çıxışının maarif məsələsinə 
aid hissəsində deyir: “Siz görürsünüz ki, ana dilini bilməmək bizi necə 
acınacaqlı hala gətirir, mən sizinlə necə çətinliklə danışıram. Bu elə bir 
sahədir ki, dövlətin və ictimai həyatın əsası burada qoyulur”. 
 Hökümət, bunu nəzərə alaraq, ümumi icbari təhsil haqqında qanun 
layihəsi hazırlamağı vacib sayır, ibtidai və orta məktəblərin müəyyən 
hissəsini milliləşdirmək yolu ilə ölkənin əsas türk əhalisinə məktəblər təşkil 
etməklə yanaşı, ölkədə məskən salan azsaylı əhalinin uşaqlarına köməklə 
əlaqədar olaraq onlar üçün rus və ana dillərində məktəblərin saxlanılmasını 
və yeni məktəblərin açılmasını zəruri sayır. 
 Milliləşdirilmiş təhsil müəssisələri üçün müəllimlərin və dərsliklərin 
çatışmamasını nəzərə alaraq hökümət yeni kadrların hazırlanmasına, yeni 
dərsliklərin tərtibinə və onların başqa dillərdən tərcüməsinə diqqəti artırır. 
 Ölkədə ali təhsil məsələsinə gəlincə,  Bakıda universitetin açılması 
məsələsi qəti qoyulur, lakin bu məsələdə dil problemi ilə əlaqədar fikir 
ayrılığı özünü göstərir. Parlamentin 1919-cu il iyulun 9-da keçirilən iclasında 
dövlət universitetinin açılması haqqında qanun layihəsi müzakirəyə qoyulur.  
M.Ə.Rəsulzadə iclasdakı çıxışında deyir: “ Bizdə universitetin açılması ilə 
əlaqədar iki fikir var. Fikir ayrılığı ona görə meydana gəlir ki, bizdə bunun 
üçün  elmi qüvvə və mütəxəssis yoxdur. Bununla belə universitetin açılması 
dövlətin birinci qayğılarından olmalıdır. Əlbəttə bu elm mənbəyi türk dilində 
olsaydı yaxşı olardı, ancaq bu hələlik mümkün deyil. Açılacaq universitet rus 
dilində olsa da, türk ölkəsində, türk mühitində o öz təbiətini daşıyacaqdır. 
Universitetdə türk (azərbaycan) dili tədris ediləcəkdir və tələbələr də vətəndə 
doğma ab-havada doğma şeirə və özünün doğma xalqına yaxın olacaqdır”. 
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 Ümumən, Azərbaycan Demokratik Cümuriyyəti dövründə maarif 
məsələsi dövlətin birinci dərəcəli problemi kimi həyata keçirilirdi. 
 Bir tərəfdən ümumtəhsil məktəblərinin şəbəkəsini genişləndirmək, ali 
məktəblər açmaq, digər tərəfdən Azərbaycan dilində tədrisin həyata keçirilməsi, 
ali məktəblərdə Azərbaycan dili kafedralarının təşkili nəzərdə tutulurdu.  
 Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə ana dilində dərs deyən müəllim-
lərin çatışmazlığı özünü göstərirdi. Mövcud müəllimlərin də ana dilini lazımi 
dərəcədə bilməməsi ciddi narahatlıq doğururdu və bu sahədə də ciddi tədbirlər 
görülməsi tələb olunurdu. Bu məqsədlə müəllimlərə ana dilini öyrənməklə bağlı 
ciddi xəbərdarlıqlar edilir, dil sahəsində biliklərini artırmaq istəyənlər xüsusi 
açılmış kurslara cəlb olunurdu.  
 1919-cu ilin aprel ayında Xalq Maarif Komissarlığının və Nazirliyinin 
imzaladığı “Bakıda ali və ibtidai məktəblərə müəllim hazırlamaq üçün bir illik 
kursların Əsasnaməsi” layihəsində dillə bağlı iki maddə var idi. Maddələrdə 
deyilirdi: “Kurslara qəbulda türk  (azərbaycan) dilini bilmək vacibdir. Kursda 
keçirilən fənlər sadalanarkən birinci türk (azərbaycan) dilinin adı çəkilir. 
Kurslarda keçirilən fənlər arasında bu fənlər də göstərilir: a) Türk dili, qram-
matika, yazı işi, ədəbiyyat. b) Türk dilinin metodikası” 
 Cümhuriyyətin maarif sahəsində planları, burada fəaliyyət göstərən-
lərin istək və arzuları olduqca geniş idi. Onlar az zaman daxilində xalqa, 
millətə lazım olan çox şeyi həyata keçirməyə  çalışırdılar, istəyirdilər ki, hər 
bir azərbaycanlı, istər kişi, istər qadın olsun, hamı az-çox savad alsın. Xalq 
da bunu başa düşürdü, insanlar da elmə, təhsilə can atırdılar. Bununda 
əsasında məktəb dayanırdı, milli ənənələrə söykənən, tədrisi ana dilində - 
Azərbaycan dilində olan məktəblərin yaranması üçün, hətta yerlərdən təşəb-
büslər irəli sürülürdü. 
 Türkləşmə-azərbaycanlılaşma ruhu o qədər qüvvətli idi ki, bəzən 
vaxtı çatmadan rusdilli məktəblərin bağlanması halları da özünü göstərirdi. 
Əlbəttə bu da bəzi narazılıqlar doğururdu. 
 Maarif, mədəniyyət işi, azərbaycanlaşma prosesi bütün sahələrdə 
gedirdi. Azərbaycan hüdudlarında cəmiyyətin mənəvi tələbatını ödəyə bilən 
hər hansı bir ədəbi nəşrin olmamasını bildirən bir qrup ədəbiyyatçılar Xalq 
Maarif Nazirliyinə belə bir jurnalın nəşrinə imkan verilməsini xahiş edirlər. 
 Bu təklif Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən böyük məmnuniyyətlə 
qarşılanır və türk şrifləri ilə ilə çap edilən pedaqoji jurnalın nəşrinə qərar 
verilir. 
 Cümhuriyyət Parlementinin iclaslarında qızğın müzakirələr gedirdi. 
Hökümət Azərbaycan dilində məktəblərin açılması, məktəblərin 
milliləşdirilməsi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri hazırlamaq 
məqsədi ilə kursların təşkili, Bakı türk milli gimnaziyası nəzdində müsəlman 
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qadınlarının təhsil alması üçün şərait yaradılması və s. sahəsində işlər görür-
dü. Quruculuq işləri davam edirdi. 
 Lakin bu mühüm tədbirlər asanlıqla başa gəlmirdi. Respublikada bu 
işlərə mane olmaq istəyənlər, dövlətin məhvinə çalışanlar müxtəlif yollarla 
dövlətin siyasətinə qarşı çıxırdılar, irəliləyişə maneçilik törədirdilər. 
 Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşıya 
qoyduğu məsələlər, planlaşdırılan böyük işlər yarımçıq qalır. 1920-ci ilin 
aprelin 27-də arxalarında rus bolveşik qoşunu dayanan Kommunist Partiyası 
tələb edir  ki, hakimiyyət onlara təhvil verilsin. Kommunistlər yalançı vədlər 
də verirdilər ki, sonradan onların heç biri yerinə yetirilmədi. Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin parlament və hökümət üzvlərinin bir qisminə 
terror edilir, bir qismi məhrumiyyətlərə düçar olur, bir qismi mühacirətdə 
ömürlərini başa vururlar. Ancaq onların işıqlı ideyaları zamanın başı 
üstündən dövrümüzə gəlib çatır və daimi həyat vəsiqəsi alır. 
 İndi Azərbaycan xalqı azad, demokratik respublikada quruculuq işləri 
ilə məşğul olur. Onun geniş orta məktəb şəbəkəsi, on minlərlə ali savadlı 
müəllim ordusu, ali məktəbləri, yüzlərlə alimləri var. Ana dili-Azərbaycan 
dili dövlət dili kimi bütün sahələrdə tətbiq olunur. 
 Konstitusiyamızda Dövlət dili kimi təsbit olunan Azərbaycan dilinin 
qorunması, öyrənilməsi, inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətin bütün sferalarında öz 
layiqli yerini tutması dövlət və hökümətimizin daim diqqət mərkəzindədir. 
 Dilimizin Dövlət dili elan olunması, hətta Sovet dönəmində belə 
inkişafı, dünyanın ən mötəbər tribunalarından eşidilməsi xalqımızın əvəzsiz 
oğlu, Ümummilli Liderimiz H.Ə.Əliyevin xalq qarşısında olan yüksək 
xidmətlərindən biridir. Ulu Öndərin irsinin layiqli davamçısı olan 
prezidentimiz cənab İ.H.Əliyev dil quruculuğu siyasətini durmadan və 
uğurla həyata keçirir, daim milli-mənəvi sərvətimiz olan dilimizə, onun 
toxunulmazlığına, inkişafına qayğı ilə yanaşır.                                
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Проблемы просвещения и языка в период Азербайджанской 
Демократической Республики 

 
Резюме 

 
В статье говорится об особом месте Азербайджанской Демок-

ратической Республики в истории нашего народа, который создал 
первую систему демократического государства на Востоке. 1918-1920 
годы, годы деятельности АДР были годами культурного и эконо-
мического развития. 

Спустя месяц после 28 мая 1918 года, в день государственной 
независимости Азербайджана, АДР приняла решение о провозглашении 
азербайджанского языка как государственного. Одновременно выдви-
гается вопрос о государственном языке с решением проблем государс-
твенного значения, таких как парламент и организация правительства, 
показывает, насколько важна эта проблема в свободной демократической 
республике. Наряду с этим, правительство проделало большую работу в 
этой области, например, открыв на азербайджанском языке переработку, 
национализацию школ, подготовку учителей азербайджанского языка и 
литературы, создание условий для обучения мусульманских женщин и т.д. 

Хотя Демократическая Республика Азербайджана рухнула в 1920 
году, ее яркие идеи пришли к нам и выполнялись в наше время. 

Современная Азербайджанская Республика, юридический и 
моральный наследник Азербайджанской Демократической Республики 
реализует и развивает построение демократического государства без 
поворота на основе большого опыта, накопленного в 1918-1920 годах. 

Сегодня мы можем полностью заявить, что независимость Азер-
байджана является необратимой и вечной, когда мы видим плоды 
великолепных реформ, реализованных во всех сферах жизни в Азер-
байджане под руководством президента Ильхама Алиева, достойного 
преемника политического курса великого лидера Гейдара Алиева. 
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S.Abbasova  
Problems of enlightenment and language in the time of Azerbaijan 

Democratic Republic 
 

Summary 
 

In the article  we talk about the special place of the Azerbaijan 
Demokratic  Republic in the history of our people which had created the first 
system of the democratic state in the East. The 1918-1920 years, the activity 
years of ADR were the years of the cultural and economic development. 

One month after May 28 1918, the date of the state independence of 
Azerbaijan, ADR adopted the decision about the proclamation of the Azer-
baijani language as a state language. To put forward the state language issue 
at the same time with the solution of the state importance problems such as the 
parliament and the government organizing shows how important this issue is  in 
a free, democratic Republic. Along with that, the government did great work in 
the field such as opening of scools in Azerbaijani languages,  nationalization of 
schools, preparation of the Azerbaijani language and literature teachers, creating 
conditions for the muslim women to study and so on. 

Although the Democratic Republic of Azerbaijan collapsed in 1920, 
their bright ideas came to us and was carry out in our time. 

Modern Azerbaijan Republic, the legal and moral heir of the 
Azerbaijan Democratic Republic realizes and develops building a democratic 
state without turning based on the great experience that accumulated in 
1918-1920. 

Today, we can say on a full basis that Azerbaijan's independence is 
irreversible and eternal when we see the fruits of the magnificent reforms 
realized in all areas of  life in Azerbaijan under the leadership of President 
Ilham Aliyev, the decent successor of the Great Leader Heydar Aliyev's 
political course. 

 
 

Rəyçi:               Nailə Məmmədova  
                  Filologiya üzrə fəlsəfə dosktoru, dosent                                                            
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ CÜMLƏDAXİLİ VAHİDLƏR 
ARASINDA YANAŞMA ƏLAQƏSİ 

 
Açar sözlər: əlaqə, yanaşma, sintaktik, cümlə, söz birləşməsi 
Ключевые слова: связь, примыкание, синтаксический, предложение, 
словосочетание 
Keywords: relation, contiguity, syntactic, sentence, word-combination 
 
 Tabelilik əlaqəsinin bir növü də yanaşma əlaqəsidir. Türkoloji ədəbiy-
yatda yanaşma əlaqəsi dedikdə, komponentlərinin birləşməsindən heç birinin 
formal qrammatik göstərici iştirak etmədən, yalnız tabelilik prinsipi əsasında 
yanaşan komponentlər nəzərdə tutulur ki, bu zaman sözlər izah edən və izah 
olunan tərəflər olmaqla iki yerə ayrılır. Dilçilikdə “yanaşma” xüsusi 
qrammatik əlaqə növü kimi sonralar öyrənilməyə başlamışdır. 1959-cu ildə 
R. Xəlilovun AMEA-nın Xəbərlərində “Müasir Azərbaycan dilində yanaşma 
əlaqəsi” adlı məqaləsi çap olunmuşdur. Məqalədə dilimizdə sözlər arasındakı 
yanaşma əlaqəsi haqqında əvvəl söylənilən müəyyən fikirlər barədə məlumat 
verilir. R.Xəlilov yazır: “Tabe tərəf tabeedici tərəfə sual vermək nəticəsində 
meydana çıxır. Tabeedici tərəf isə tabe tərəfi özündən asılı edərək, onu heç 
bir dəyişikliyə uğramağa qoymur. Hətta bəzən yanaşan tərəf yanaşdığı 
tərəfdən o dərəcədə asılı olur ki, bunları cümlə üzvlərinə görə ayırmaq belə 
mümkün olmur, yəni hər ikisi cümlənin bir mürəkkəb üzvü kimi götürülür. 
Yanaşma əlaqəsində tabeedici tərəf sərbəst olaraq başqa sözlərlə əlaqə saxla-
yıb  bəzən onları özünə tabe edir, bəzən də başqa sözlərdən asılı olaraq də-
yişir və ona tabe olur. Yəni tabeedici tərəf mübtəda vəzifəsində çıxış edərsə, 
xəbəri özünə tabe edir. Əksinə, tamamlıq və ya zərflik (bura bütün zərfliklər 
daxil deyildir) vəzifəsində çıxış edərsə , tabe sözün xüsusiyyətini daşıyır, 
xəbər və yaxud qoşmadan asılı olur. Əgər tabebedici tərəf xəbər olarsa, onda 
mübtədaya tabe olaraq, onun qrammatik əlamətini qəbul edir” (1,47). 
 “İlk illər bu əlaqə əvvəllər uzlaşma əlaqəsinə daxil edilmişdir.  İlk dəfə 
rus dilçisi F.İ.Buslayev bu əlaqəni uzlaşma əlaqəsindən ayırmışdır. Bundan 
sonra yanaşma ayrıca bir əlaqə növü kimi müəyyənləşmiş və nəhayət 
A.A.Potebnya onun ardınca D. N. Ovsyaniko-Kulikovski və A. M. Peş-
kovski onu “yanaşma” adı ilə qeyd etmişlər” (2,172).  

 Flektiv dillərə nisbətən iltisaqi dillərdə yanaşma əlaqəsi daha çox 
işlənir. Azərbaycan dilində də belədir. Nümunələrə nəzər salaq: Bizim hər 
birimizin işıldayan yanaqlarımızda da gözlərimizin içində də xırda-xırda 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 68

ocaqlar yanırdı (İ. Hüseynov. “Saz” s. 166); Nurudan bu qədər sərt söz 
eşitməmişdim (İ. Hüseynov “Saz”s.. 182); bizim hələ köhnə binada yed-
dincidə oxuduğumuz vaxtlar baş vermişdir.(İ.Hüseynov ”Saz”.s. 105); Odur 
ki, hər gün yeni bir namizəd seçib müzakirəyə qoymaqda Bibi əsla çətinlik 
çəkmirdi.(İ. Hüseynov “Saz” s. 193). Yuxarıdakı cümlə nümunələrində ya-
naşma əlaqəsini görürük.  

Yanaşma əlaqəsi dilin inkişaf tarixinin ilkin mərhələlərinə aiddir. “Dilçilik 
elmində belə bir fikir mövcuddur ki, dünya dilləri analitiklikdən  sintetikliyə 
doğru inkişaf edir. Bu fikrə əsasən onu deyə bilərik ki, türk dillərində ən qədim 
tabelilik əlaqəsi yanaşma əlaqəsidir(3,9). Qədim türk yazılı abidələrinin dili ilə 
müasir türk dillərini müqayisə etsək, iki fakt bunu sübut edir. 

Müasir Azərbaycan dilində idarə və yanaşma əlaqəsi ilə yaranan bir 
çox əlaqələr qədim türk dilində yanaşma əlaqəsi ilə reallaşmışdır. Bu gün 
ikinci növ təyini söz birləşməsi kimi işlənən ifadələr qədim türk dilində I növ 
ismi birləşmələr tipində işlənmişdir. Yəni yanaşma əlaqəsi ilə. məs. tabğaç 
bodun “tabğaç xalqi”, izgil bodun “izgil xalqı”, tokuz oğuz bodun “doqquz 
oğuz xalqı”. Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi qədim türk dilində də 
tam və tam olmayan yanaşma olmuşdur. Qədim türk dillərində tam yanaşma 
təyinlə təyinolunan arasında, tam olmayan yanaşma isə yer və zaman zərflik-
ləri ilə cümlənin feili xəbəri arasında reallaşmışdır. Qədim türk dillərində 
tam olmayan yanaşmaya tez-tez rast gəlinir. Qədim türk dillərində ismin 
ismə yanaşması, isimlə hərəkət adı arasında yanaşma əlaqəsi, isimlə zərf 
arasında yanaşma, sayın müxtəlif növləri isim, sifət, zərflərə yanaşır, əvəz-
liyin müxtəlif növləri  isimlərə, bəzən də saylara yanaşır, feili sifətlər isim-
lərə yanaşır.  

 N.K.Dmitriyev türk dillərində yanaşma əlaqəsi ilə əmələ gələn ismi 
birləşmələri başqa üsullarla düzələn birləşmələrdən daha qədim hesab edir: 
“O (yanaşma əlaqəsi) türk dillərinin inkişafında elə bir dövrü əks etdirir ki, o 
zaman morfoloji göstəricilər (şəkilçilər) hələ formalaşmamışdır. Türk 
dillərində sözlər arasında əlaqə ancaq sintaktik vasitələrlə ifadə olunurdu” 
(4,139). Bu haqda N.K.Dmitriyevin də maraqlı fikirləri olmuşdur: “...O, türk 
dillərinin inkişafında elə bir dövrü əks etdirir ki, o zaman morfoloji 
göstəricilər hələ formalaşmamışdır. Türk dillərində sözlər arasında əlaqə 
ancaq sintaktik vasitələrlə ifadə olunurdu” (4,224). 

  Belə ki, sintaktik əlaqələrdən ən qədimi məhz yanaşma sayılmalıdır. 
İlk dönəmlərdə sözlərin bir-birinə yanaşması vasitəsilə insan öz fikrini ifadə 
edə bilmişdir. Dilin ilk inkişaf mərhələlərində heç bir formal əlamət mövcud 
olmamış, cümləni təşkil edən sözlər, yalnız yanaşma əlaqəsi ilə bir-birinə 
bağlı olmuşdur. Şübhəsiz, bu zaman sözlər arasında semantik münasibətlərin 
də rolu az olmamışdır.  “Bu və ya digər sözün yanaşması üçün müəyyən 
semantik yaxınlıq və ya bağlılıq vacib şərt olmuşdur. Zaman keçdikcə 
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yanaşan sözlər arasındakı tabelilik daha da qüvvətlənmiş, bu sözlərdən 
bəziləri şəkilçiləşmiş, beləliklə də əslində idarə və uzlaşma əlaqələrinin 
meydana gəlməsi üçün real imkan yaranmışdır” (5,11). Deməli, araşdırmalar dil 
tarixinin erkən çağlarına yönəldikcə yanaşma əlaqəsinin digər əlaqələrə nisbətən 
qabarıqlığı daha aydın nəzərə çarpır. Türkoloq N.Z.Hacıyeva da elmi 
araşdırmalarında belə nəticəyə gəlmişdir ki, “yanaşma sintaktik münasibətlərin 
ən qədim  ifadə vasitəsidir” (6,207). 

Y.Seyidov da iltisaqi dillərdə yanaşma əlaqəsinin əhatə dairəsinin geniş 
olduğunu yazmışdır. Səbəb kimi nitq hissəsinin qrammatik cəhətdən zəif 
formalaşması təyin yerində işlənən sözlərin dəyişməzliyini göstərir (7,108). 

Ə.Rəcəbli dilin analiktikdən sintetikliyə doğru inkişaf qanunauyğun-
luqları ilə əsaslandıraraq tabelilik əlaqəsinin yanaşma tipinin, yəni heç bir 
morfoloji əlamət (şəkilçi) qəbul etmədən iki sözün yanaşması ilə əmələ gələn 
tabelilik əlaqəsinin onun digər iki tipindən (idarə və uzlaşma) daha qədim 
olduğunu yazır (8,9). Dilçi alim Ə.Şükürlü də bu sintaktik əlaqə tipinin 
digərlərinə nisbətən daha qədim tarixə malik olduğunu göstərir (9,154-155). 

Həqiqətən də, qədim türk yazılı abidələrinin, eləcə də, uyğur yazılı 
mətnlərinin dilində yanaşma əlaqəli söz birləşmələrinin daha zəngin olduğunu 
müşahidə edirik. Q. Quliyeva bildirir ki, müasir türk dillərində idarə əlaqəsi ilə 
ifadə olunan ismi söz birləşmələri, xüsusən də, ikinci növ təyini söz birləşmələri 
uyğurca mətnlərdə yanaşma əlaqəli birləşmələrlə ifadə olunmuşdur.  

 Qədim uyğur abidələrində “Xuastuanift”də yanaşma əlaqəsi ilə başla-
nan birləşmələrin komponentləri müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunmuşdur. 
Onları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

a) İsimlə ismin yanaşması: Arkun yer “şeytan yeri”, Xormuzta teŋri 
“Hörmüzd tanrı”, Ay teŋri “Ay tanrı” və s. 

b)  Sifətlə ismin yanaşması: yaruk orddı “işıqlı ordu”, arığ dintar “tə-
miz, pak dindar”, çulvı sav “pis, gərəksiz söz”, igid nom “saxta, yalan qa-
nun”, yavlak tınlığ “pis canlı”,  küçlüğ teŋri “güc tanrısı” və s. 

c) Sayla digər nitq hissəsinin yanaşması: iki adaklığ “iki ayaqlı”, tört 
butluğ “dörd qıçlı, budlu”, beş teŋri “beş tanrı”, tört yaruk “dörd işıq, nur”, 
bir yılka “bir ildə”, yiti yimki “yeddi oruc”, iki yiltiz “iki kök, əsas”, üç öd 
“üç vaxt” və s.  

d) Əvəzliklə ismin yanaşması: kamağ teŋri “bütün tanrı”, bu yir “bu 
yer” və s.  

d)  Feili sifətin isimlə yanaşması: taplamaz is “razı olmadığı iş”, yoru-
ğma tınlığ “yüyürən, yeriyən canlı”, azğuruğlu yol “azdıran, saptıran yol” və 
s. (10,78). 

Yanaşma əlaqəsinə tarixi abidələrimizdə də geniş şəkildə rast gəlinir. 
Bu əlaqə Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında da  ən mühüm əlaqə vasitəsi 
kimi ortaya çıxır. Məsələn, Mərdümlük edib suladı meydanı bu gözüm,  
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       Meydana nola gər girə mərdanə irənlər (Q. Bürhanəddin s. 102). 
Dilçilikdə belə bir fikir formalaşıb ki, yanaşma əlaqəsində sözlər 

arasına əlavə söz daxil ola bilməz. Bu haqda Ə. Abdullayev yazır: “Aralığa 
söz daxil ola bilməməsi yanaşmanın ölçüsü ola bilməz. Ə.Abdullayevin, 
Y.Seyidovun, A. Həsənovun birgə yazdığı Müasir Azərbaycan dili kitabında 
da əsərdə yanaşma iki növə ayrılır: tam yanaşma və tam olmayan yanaşma. 
Tam yanaşmada yanaşan və yanaşılan sözlər yan-yana gəlməlidir. Onların 
arasına ya söz daxil olmur, ya da daxil olan söz əvvəlki ilə eyni xarakterdə ol-
malıdır. Məsələn, təyinlə təyinlənən  arasına başqa bir təyin girə bilər. Tam ol-
mayan yanaşmada isə araya başqa xarakterli sözlər də daxil ola bilər” (11, 254). 
Ə.Abdullayev  “yanaşma üçün aralığa söz girməməsi ölçüsü”nün əleyhinədir.  

Sözlərin yanaşı işlənməsi və yaxud bir-birindən uzaq olması onlar 
arasındakı yanaşma əlaqəsinin tam olub olmaması üçün əsas deyildir. Yanaşma 
əlaqəsi I növ təyini söz birləşməsi, təyin təyin olunan, zaman, kəmiyyət zərfləri 
arasına birləşmələrin tərəfləri, reallaşan bir əlaqə növüdür.  

 R. Xəlilov müasir Azərbaycan dilində yanaşma əlaqəsinin aşağıdakı 
növlərini göstərmişdir: 

1. Birinci növ söz birləşməsinin tərəfləri arasında yanaşma. 
2. İkinci növ təyini  söz birləşməsinin tərəfləri arasında yanaşma 
3. Zərfliyin yanaşması 
4. Qeyri-müəyyən təsirlik halda duran sözün yanaşması. 
5. Feili bağlamanın yanaşmsı 
6. Qoşmanın (qoşulduğu sözlə birlikdə) yanaşması (1 ,51). 
Biz isə öz tədqiqatımızda yanaşma əlaqəsinin növlərini həm cümlə 

üzvlərinə həm də nitq hissələrinə görə təsnif etmişik. Azərbaycan dilində 
yanaşma əlaqəsi müxtəlif cümlə üzvlərinin və nitq hissələrinin bir-birinə 
yanaşması ilə reallaşır. Müasir Azərbaycan dilində yanaşma əlaqəsinin, 
əsasən, aşağıdakı növlərini göstərmək olar.  

1. Təyinin aid olduğu üzvə yanaşması:  Təyin aid olduğu üzvdən əvvəl 
gəlir, onu izah edir. Bu mübtəda, tamamlıq, zərflik və ismi xəbər, feili 
xəbərin ismi hissəsi ola bilər.  

2. Zərfliyin yanaşması : Mən az görməmişəm bu sarayları, 
        Burda göyə çıxan ahu vayları (S. Vurğun. “Vaqif”, s.86) 
Biz araşdırmamızda dilimizdəki yanaşma əlaqəsinin nitq hissələri 

arasında necə reallaşdığını daha aydın şəkildə göstərmək üçün aşağıdakı 
təsnifatı verməyi qərara aldıq.  

İsimin ismə yanaşması: Bu yanaşmada asılı tərəf atributivləşən isim 
olur. Bu vəziyyətdə olan isimlər yalnız adlıq halda olur. Əşyanın, məmulatın 
keyfiyyətini bildirir. Məsələn, saxsı qab, mis qazan və s.   

Sifətin ismə yanaşması: yanaşmanın bu tipi Azərbaycan dilində daha 
çox yayılmışdır. Məsələn,. alçaq təpə, yaşıl çəmən və s. Neylər dediyiniz 
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quru bir vicdan? (S.Vurğun “Vaqif”, s.88). “Azərbaycan dilində bəzən 
təyinlərlə təyinolunanlar arasında bir sözü işlənir. Burada demək olar ki, bir 
sözü öz əsas mənasını itirir və qeyri-müəyyənlik bildirərək əşyanın təyinlik 
dərəcəsini artırır (12,83). Biz burada “bir” sözünü ədat olduğunu fikirləşirik. 
Məsələn, Onların eyvanından zəif bir işıq gəlirdi. 

Sayın ismə yanaşması: Sayların isimlərə yanaşması həm isimlərin 
isimlərə, həm də sifətlərin isimlərə yanaşmasından zəifdir. “Saylar 
yanaşarkən heç bir yeni xüsusiyyət kəsb etmir, öz saylıq xüsusiyyətlərini 
tamamilə saxlayırlar.”(13,136). Deməli, yanaşma sayların əsas xüsusiyyəti 
sayılmalıdır. “Yanaşan sayla təyin olan arasında bir sıra izahedici sözlər də 
(numerativlər) daxil olur ki, bunlar təyinolunana aid olaraq sayla ifadə 
edilmiş təyinin ona (təyinlənənə) yanaşmasına mane olmur” (12, 82). Beş 
kostyum-beş cüt kostyum.   

Görmüşəm zamanın min rüzgarını, (S. Vurğun “Vaqif” s.89) 
Əvəzliyin ismə yanaşması: elə hadisə, həmin adam və s. Y.Seyidov 

bildirir ki, əvəzliyin bütün növlərinin isimlərə yanaşması mümkün deyildir 
(13,137). Məsələn, şəxs əvəzlikləri cümlədə təyin kimi çıxış etmir. Yanaşma 
əlaqəsində ən çox işarə və təyini əvəzliklər işlənir. Məsələn, Bu dövlət, bu 
cəlal, bu şanlı saray 

          Göylərin büsatı o ulduz, o ay, ( S. Vurğun “Vaqif”,91) 
Feili sifətin ismə yanaşması: çağlayan şəlalə, gördüyüm iş və s. Nədir 

gözlərindən yağan yağışlar?(S.Rüstəm “Təbrizim”,s.78); Əlimə qələm alan 
gündən, qələmin ixtiyarına qalan gündən böyüklüyünü dərk 
etmişəm(Gülhüseyn Hüseynoğlu, Azərbaycan dili (Mənsur şeir). 

İsmin sifətə yanaşması: Qan rəngli odlara dönüb   baxdı. 
Sifətin sifətə yanaşması: Alçaq bir yalançı, qara bir yalan və s.  
“....isimlər  də, saylar da, əvəzliklər də sifətlərin özləri də sifətlərə 

yanaşa bilir. Lakin bunlar yalnız ayrı-ayrı hallardan ibarətdir. Bu əsasda 
yaranmış birləşmələr dilimizdə az işlənir” (7,119). 

Sayın saya yanaşması: Dörd yüz adamdan üç yüzü. Sayın saya 
yanaşmasında sözlər öz müstəqilliyini itirmir. 

“Feil-feil” tipli feil birləşmələrin tərəfləri arasında yanaşma əlaqəsi olur: 
durub baxmaq, oxuyub öyrənmək, qaçaraq gəlmək, danışanda kəkələmək. 

 Yanaşma əlaqəsi “zərf+feil” tipli feili birləşmələrin hamısını əhatə edə 
bilmir. “Dilçilikdə zərf dəyişməyən nitq hissəsi hesab olunur. Hind –Avropa 
dillərində bu xüsusiyyət özünü doğruldur. Lakin türk dillərində, o cümlədən də 
müasir türk dilində bəzi zərflərin hallanması aydın şəkildə müşahidə olunur” 
(14,135). 

 B. Hacıyeva bildirir ki, zərflərin bir qisminin, xüsusən də yer və 
zaman zərflərinin sistemsiz də olsa, hallanmasının bir səbəbi də bu qəbildən 
olan sözlərin hələlik tam zərfləşməməsi, zərfə doğru inkişafda olmasıdır. 
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Bütün bu dediklərimizlə yanaşı zaman və yer əlaqəli birləşmələrin birinci 
komponenti rolunda çıxış edən zərflər hal şəkilçisi qəbul edərkən ismin hər 
hansı bir halında olursa, o zaman feili birləşməni əmələ gətirən komponent-
lər arasında yanaşma əlaqəsindən deyil, idarə əlaqəsindən bəhs etməliyik 
(14,135).   

 “Feil-feil” tipli feil birləşmələrin tərəfləri arasında yanaşma əlaqəsi 
olur: durub baxmaq, oxuyub öyrənmək, qaçaraq gəlmək, danışanda 
kəkələmək. “Zərf-feil” tipli feili birləşmələrin tərəfləri arasında da yanaşma 
əlaqəsi olur. Məsələn, tez gəlmək, gec getmək, irəli baxmaq.  

 Zərfin feilə yanaşması: Yanaşma əlaqəsi “zərf+feil” tipli feili 
birləşmələrin hamısını əhatə edə bilmir. “Dilçilikdə zərf dəyişməyən nitq 
hissəsi hesab olunur. Hind –Avropa dillərində bu xüsusiyyət özünü 
doğruldur. Lakin türk dillərində, o cümlədən də müasir türk dilində bəzi 
zərflərin hallanması aydın şəkildə müşahidə olunur” (14,135). 

  B.Hacıyeva bildirir ki, zərflərin bir qisminin, xüsusən də yer və 
zaman zərflərinin sistemsiz də olsa, hallanmasının bir səbəbi də bu qəbildən 
olan sözlərin hələlik tam zərfləşməməsi, zərfə doğru inkişafda olmasıdır. 
Bütün bu dediklərimizlə yanaşı zaman və yer əlaqəli birləşmələrin birinci 
komponenti rolunda çıxış edən zərflər hal şəkilçisi qəbul edərkən ismin hər 
hansı bir halında olursa, o zaman feili birləşməni əmələ gətirən komponentlər 
arasında yanaşma əlaqəsindən deyil, idarə əlaqəsindən bəhs etməliyik (14,135).  
“Feil-feil” tipli feil birləşmələrin tərəfləri arasında yanaşma əlaqəsi olur: durub 
baxmaq, oxuyub öyrənmək, qaçaraq gəlmək, danışanda kəkələmək. “Zərf-feil” 
tipli feili birləşmələrin tərəfləri arasında da yanaşma əlaqəsi olur. Məsələn, tez 
gəlmək, gec getmək, irəli baxmaq.  

 “Azərbaycan dilində bəzən təyinlərlə təyinolunanlar arasında bir 
sözü işlənir. Burada demək olar ki, bir sözü öz əsas mənasını itirir və qeyri-
müəyyənlik bildirərək əşyanın təyinlik dərəcəsini artırır” (12,83). Məsələn, 
Onların eyvanından zəif bir işıq gəlirdi. 

Zərflərin təsriflənməyən feilə yanaşması: “Zərf-feil” tipli feili 
birləşmələrin tərəfləri arasında da yanaşma əlaqəsi olur. Məs. tez gəlmək, 
gec getmək, irəli baxmaq. “Hər iki komponenti feillərlə ifadə olunan 
birləşmələrin komponentləri yanaşma əlaqəsi vasitəsilə bir-birinə bağlanır. 
Belə ki, feili bağlama ilə ifadə olunan birinci tərəf feilin formalarından biri 
ilə ifadə olunan ikinci tərəfə yanaşır və bu qrammatik zəmin əsasında feili 
birləşmənin bu struktur-semantik tipi meydana çıxır” (14,100). 

Zərflərin məsdərlərə yanaşması: indi gəlmək , asta-asta addımlamaq 
Zərflərin feili bağlamalara yanaşması: yaxşı oxuyanda , uzaqdan 

baxanda 
Zərflərin feili sifətlərə yanaşması:indi gələn, yaxşı oxuyan, gözəl 

yazan və s.  
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Feili bağlamanın feilə yanaşması: Azərbaycan dilində feil+feil quru-
luşlu yanaşmadan da söz açılır. Bu tip yanaşma natamam yanaşmadır. Bu tip 
yanaşmada feili bağlama başqa bir feilə yanaşır. Bir sözlə təsriflənməyən feil 
təsriflənən feilə yanaşır. 

İsmin feilə yanaşması:  Müasir Azərbaycan dilində qeyri-müəyyən hal-
da olan ismin feilə yanaşmasında mübahisəli məsələlər mövcuddur. R.Xəli-
lov qeyri- müəyyən halda olan isimlə feil arasında yanaşma əlaqəsinin oldu-
ğunu yazır. “Qeyri-müəyyən təsirlik halda duran sözlə onun aid olduğu söz 
arasında idarə əlaqəsi  olduğu kimi, yanaşma əlaqəsi də vardır. Burada idarə 
əlaqəsi tabeedici sözün tələbi əsasında tabe sözün qeyri-müəyyən təsirlik halda 
durması ilə izah olunursa, yanaşma əlaqəsi tabe sözün heç bir sözdəyişdirici  
şəkilçi qəbul etmədən tabeedici sözə yanaşması və ona həmişə yaxın qonşu 
olması ilə müəyyən edilir. Qeyri-müəyyən təsirlik halda duran sözlə onun aid 
olduğu söz arasında yanaşma əlaqəsi elə möhkəmdir ki, burada tərəflər arasına 
heç bir söz daxil etmək mümkün olmur” (27,59). R.Xəlilov öz fikrini 
əsaslandırmaq üçün qeyri-müəyyən təsirlik halda olan sözlə onun aid olduğu 
söz arasındakı əlaqənin möhkəm olmasını və onların arasına heç bir sözün 
daxil ola bilməməsini göstərir. Alimin fikrincə, bu tip birləşmələr tədricən 
tərkibi feillərə çevrilir. Məsələn, əmr vermək, sual vermək, fikir etmək, 
yardım göstərmək və s. Lakin R.Xəlilovun bu fikirləri ilə razılaşa bilmirik. 
Qeyri-müəyyən halda olan isimlə feil arasında yanaşma yox, idarə əlaqəsi 
mövcuddur. Çünki qeyri-müəyyən təsirlik halda olan isim zahirən morfoloji 
gəstəricisiz olsa da, asanlıqla şəkilçi qəbul edib müəyyən təsirlik hala çevrilə 
bilir.  Qoşmalı sözlərin feilə yanaşması: Azərbaycan dilində yanaşma əlaqəsi 
qoşmaların iştirakı ilə də reallaşa bilər. “Dilimizdə qoşmalar özlərindən 
əvvəl gələn sözlərlə idarə əlaqəsi üsulu ilə bağlanmasına baxmayaraq, 
qoşulduqları sözlərlə birlikdə xəbərlərə, habelə feildən düzələrək müxtəlif 
formalarla ifadə olunmuş cümlə üzvlərinə yanaşır”( 1,59). Bu zaman 
qoşmalar qoşulduğu sözlərlə birlikdə başqa sözə yanaşır. Məsələn, uşaq kimi 
gülmək, qarışqa kimi işləmək və s.  

Azərbaycan dilində yanaşma əlaqəsində olan birləşmələrdən mürəkkəb 
sözlər də yaranır. Lakin bu söz yaradıcılığının mövzusu olduğundan bu 
məsələyə toxunmuruq.  

Dilçilikdə “yanaşma əlaqəsi” adı altında sözlərin yanaşmasından bəhs 
edilir leksik vahidlərin yanaşı işlənməsi əsas götürülür. Elə buna görə də bu 
əlaqənin adı belədir. Lakin bu fikir yanlışdır. Yanaşma əlaqəsində heç də 
bütün sözlər yanaşı işlənmir. Bu hal bütün türk dillərində belədir. Yuxarıda 
söylədiyimiz kimi, yanaşma tam və natamam olur. Tam yanaşmada bir-
birinə yanaşan sözlər yanaşı gəlir və onlar arasına söz əlavə etmək olmur. 
Məsələn, yaşıl meşələr, maraqlı filmlər, görməli yerlər və s. Tam olmayan 
yanaşmada tərəflər arasına söz əlavə etmək olur. Məsələn, Biz indi şəhərdən 
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gəlirik. Günəş aramla dağların ardından qalxırdı.   
 Müasir Azərbaycan dilindəki tabeli əlaqənin bir növü olan yanaşma 

əlaqəsi haqqında apardığımız tədqiqatdan belə nəticəyə gəldik ki, türk 
dillərinin tarixi inkişafında yanaşma əlaqəsinin özünəməxsus əlahiddə yeri 
olmuşdur. Türk dillərinin inkişafının ilk mərhələlərində yanaşma əlaqəsinin 
mövqeyi uzlaşma və idarə əlaqəsindən də üstün olmuş, insanlar heç bir 
morfoloji göstərici olmadan sözləri bir-birinə yanaşdırıb söyləmişlər. Lakin 
sonralar morfoloji göstəricilərin yaranması nəticəsində uzlaşma və idarə 
əlaqəsinin mövqeyi yanaşma əlaqəsini üstələmişdir.   
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А.Хагвердиева  

 
Связь примыкание между единицами в предложении в 

современном азербайджанском  языке 
 

Резюме 
 

В статье речь идет об одном из видов синтаксической  связи в 
предложении  примыкании. В отличие от других видов подчинительной 
связи примыкание не имеет морфологических признаков, что сви-
детельствует о его древней истории. Этот древнейший вид синтакси-
ческой связи и по сей день сохраняет свою активность в современном 
азербайджанском языке. В статье на основе конкретных фактов и 
примеров прослеживаются эволюция и переход словосочетаний  I типа 
в словосочетания II типа на современном этапе, чго позволяет опреде-
лить историю развития данного вида синтаксической связи. Исследу-
ются особенности двух типов примыкания - полного и неполного 
примыкания. По сравнению с флективными языками в агглютинатив-
ных языках данный вид  синтаксической связи  более употребителен. В 
статье рассматриваются примеры примыкания имен к глаголам, 
глаголов к глаголам. Мысли и суждения автора статьи опираются на 
научные труды азербайджанских и русских ученых. Автор выражает 
свое отношение к научным концепциям, вступает в полемику. Мысли 
автора обосновываются конкретными примерами из художественной 
литературы.           
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A.Khagverdiyeva  
 

The connection contiguity between the units in a sentence 
in the modern Azerbaijani  language 

Summary 
 
The article deals with one of the kinds of the syntactic connection – 

contiguity.Unlike the other types of the subordinate relationship contiguity 
has no morphological features reflecting its ancient history.This most ancient 
kind of syntactic connection is still very active in the modern Azerbaijani 
language.The evolution and transition from the combinations of the I type to 
the combinations of II type at the present stage are traced on the basis of the 
concrete facts and examples, and it makes possible to determine the  history 
of the development of this kind of the syntactic connection. The peculiarities 
of two types of contiguity - complete and incomplete ones - are analyzed. İn 
comparison with the inflected languages this kind of the syntactic connection 
is more used in the agglutinative languages. The article contains the analysis 
examples of contiguty  of nouns to verbs, verbs to verbs. The authorꞌs ideas 
are based on the Azerbaijani and Russian scientistsꞌ works. The author 
expresses own attitude to the scientific conceptions and views and engages 
in polemics, as necessary.The authors ideas are substandtiated by the 
concrete examples from the belles-lettres. 
 
 
Rəyçi:                        Nadir Məmmədli 
                   Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor 
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Termin süni işarə olduğundan, xüsusi anlayışın ifadəsi üçün xüsusi 
funksiyalı söz və ya söz birləşməsidir. Terminologiyada da ümumi ədəbi dilin 
leksikasındakı həmin leksik-semantik proseslər baş verir. L.Q.Qurbanova yazır: 
“Terminologiyada çoxmənalılıq da özünü göstərə bilir, lakin bu, bir sahə üçün 
məqbuldur. Adətən bu və ya digər sözün eyni vaxtda sinxron planda bir neçə 
mənaya malik olması, müxtəlif qəbildən olan əşyaları, hadisələri, əlamətləri, 
münasibətləri ifadə etməsi terminologiyada çoxmənalılıq doğurur” [10, s.12]. 

Çoxmənalılıq (polisemiya) adı altında “adətən sözün ilkin mənasının 
dəyişilməsi və inkişafı nəticəsində yaranan, eyni sözdə bir-biri ilə bağlı olan 
bir neçə mənanın mövcudluğu” başa düşülür [157, s. 355].  

Ümumi leksikada geniş təqdim olunmuş polisemiya hadisəsi, xüsusi 
leksikada bir qədər fərqli reallaşır. “Sözdə və termində şəklini dəyişmə 
(variasiya) xarakterinin müxtəlifliyi, terminoloji nominasiyanın həyata 
keçmə mexanizmində əsas fərqi müəyyənləşdirir: sözdə – adlandırma prosesi 
müstəqildir (avtonomdur), əlamət seçimi isə çox hallarda təsadüfidir; 
termində adlandırma təsvir olunan fənn sahəsi üzrə  hökmən  sistem  
aidiyyatlılığı və yerləşmə mövqeyinə görə həyata keçirilir” [68, s.112].  

Kompüter  terminlərinin düzgün istifadə edilməsi, bu və ya digər 
terminin müəyyən tematik qrupa aid olması ilə bağlı müəyyən bilik və təcrübə 
tələb edir. Bu sahədə toplanmış bilik və təcrübənin təhlili aparılmaqla kompüter 
terminologiyasının tematik təsnifatına cəhd edilmişdir. Təsnifatın əsasında 
informatika baza kursunun 6 bölməsi durur: informasiya və informasiya proses-
ləri, məlumatın təqdimatı, kompüter, modelləşdirmə və formallaşdırma, 
alqoritmlər və icraçılar, informasiya texnologiyaları. 

İnformasiya və informasiya prosesləri. Bu bölmənin baza anlayışlarına 
aşağıdakılar aiddir: kodlaşdıran qurğu, informasiyanın mənbəyi (qəbuledicisi), 
bit, bayt, informasiya, hesablama, məlumatın ötürülməsi. 9 çoxmənalı termin 
qeydiyyatdan keçirilmişdir. Onlardan bir necəsini misal gətirək. Data sink – 1) 
verilənlərin hesablanmasına sonradan şərait yaradan verilənlərin qeydəalma 
qurğusu; 2) verilənləri qəbul edən terminal təchizat (Data Terminal 
Equipment). Decorder – 1) kod açan (dekoder), kodlaşdırılmış verilənləri 
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ilkin vəziyyətinə qaytaran qurğu və ya proqram; 2) şifrə açan (deşifrator) – 
hər daxil olan siqnallar üçün bir çıxışda aktiv siqnal verən sxem. Bu 
nümunədə göstərilmiş “Decorder” termininin çoxmənalılığı (iki mənada 
işlənməsi) əslində şərtidir. Decorder (dekoder) əslində kodun açılmasını 
təmin edən qurğudur. Kompüterin girişinə verilmiş hər hansı məlumat 
kodlaşdırılır (məsələn, hər hansı məlumat ikilik say sisteminə çevrilir), onun 
üzərində müəyyən əməliyyatlar aparılır, sonradan həmin məlumat (müəyyən 
məqsədlərə müvafiq işlənmiş məlumat) istifadəyə təqdim olunmaq üçün 
hazırlanmalıdır. Kodlaşdırılmış informasiya yenidən əvvəlki, ilkin formasına 
salınmalıdır. Bunu etmək üçün məlumatın kodunu açmaq lazımdır. Məhz bu 
baxımdan decorder (dekoder) istifadə olunur. İkinci mənada bu söz “şifrəaçan” 
mənasında izah olunur. Əslində “şifrəaçan” kimi “deşifrator” qurğusundan 
istifadə olunur. Yəni, şifrəni deşifrator, kodu isə decorder (dekoder) qurğusu 
açır. İngiliscə-rusca-azərbaycanca “İnormatika-telekommunikasiya-radioelek-
tronika” lüğətində kodun açılması funksiyasını həyata keçirən qurğu ilə bağlı iki 
termin verilmişdir: decode – kodun açılması; decoding – dekodlaşdırma (kodun 
açılması) [1, s.76]. 

İnformasiyanın təqdimatı. Bu bölmənin baza anlayışlarına daxildir: işarə, 
əlifba, dil, informasiyanın təqdimat forması, sintaksis, sintaktik təhlil, 
semantika, izah (interpretasiya), hesab sistemi, mülahizə, kod. İnformatikanın 
bu bölməsi üzrə 11 çoxmənalı termin qeydə alınıb, məsələn: sign – 1) işarə 
vəziyyətində digər obyektin əvəzinə istifadə olunan obyekt; 2) rəqəm işarəsi; 
3) kod yığımının elementi; syntax – 1) hansısa dildə düzgün mətnlərin 
qurulması üçün üsullar; 2) bu üsulları öyrənən fənn; 3) düsturların yaranma 
qaydaları (riyazi məntiqdə); 4) proqram və verilənlərin təqdimatı üçün 
mətnlərin quruluş qaydaları (proqramlaşdırma dillərində). Göründüyü kimi, 
burada “syntax” terminin 4 mənası verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci 
və ikinci məna təxminən eyni anlayışı ifadə edir və onları, lazım gəldikdə 
birləşdirmək də olardı. Üçüncü məna həmin terminin riyazi məntiq elmindəki 
mənasıdır. Dördüncü məna isə proqramlaşdırma dillərindən gəlmə mənadır. 
Buradan belə bir nəticə çıxır ki, terminlərin çoxmənalılığını doğuran 
səbəblərdən biri, bəlkə də ən başlıcası, onların müxtəlif elm sahələrindən 
informatikaya gəlməsidir. Həmin terminlər başqa elm sahələrindəki mənanı və 
ya məna çalarlığını da özləri ilə informatikaya gətirmiş olurlar. Nəticədə 
terminlərin çoxmənalılığı yaranmış olur. Çoxmənalılığı doğuran şərtlərdən biri 
də İKT-nin bir çox elm sahələrinin qovuşma nöqtəsində yaranaraq formalaşmış 
bir elm sahəsi olmasıdır.  

Kompüterlər. Bu bölmənin baza anlayışlarına aiddir: kompüter, 
informasiya texnologiyaları, yaddaş, siqnal, ünvan, prosessor, daxil et/çıxış 
qurğusu, siçan, displey, interfeys, modul magistral prinsipi, proqram 
təminatı, fayl, kataloq, daşıyıcılar, açıq arxitektura, periferik qurğu. 14 
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çoxmənalı termin qeydə alınıb, məsələn: root – 1) köklü kataloq (root 
directory), qalan kataloqların şaxələndiyi baza kataloqu; 2) superistifadəçi 
(superuser); address – 1) yaddaş bölməsinin nömrəsi; 2) elektron poçt ünvanı 

Bu bölmədə “address” terminin iki mənası göstərilir. Hər iki məna, 
əslində eyni anlamdadır. İknci mənada “address” elektron poçt ünvanını 
göstərir. Birinci mənada isə, yaddaş bolməsinin nömrəsini ifadə edir. “Yaddaş 
bölməsinin nömrəsi”ni eyni zamanda yaddaş bölməsinin ünvanı da hesab etmək 
olar. Yaşadığımız binanın və mənzilin nömrəsi bizim ünvanımızı bildirir. 
Başqa sözlə, ünvan dedikdə, binanın və mənzilin nömrəsi başa düşülür. Kimi 
isə axtarıb tapmaq istəsək, bu göstəricilərdən yararlanırıq. Yaddaşın da 
müvafiq bölməsinə müraciət zamanı həmin bölmənin nömrəsindən istifadə 
edirik. Deməli, burada “yaddaş bölməsinin nömrəsi” elə “yaddaş bölməsinin 
ünvanı” anlamındadır. Bu tipli terminlərin çoxmənalılığı nisbi çoxmənalılıq 
hesab oluna bilər və onların “redaktəsi, dəqiqləşdirilməsi” çətinlik törətmir.  

Formallaşdırma və modelləşdirmə. Bu bölmənin baza anlayışları: 
obyekt, sistem, sistem təhlili, model, modelləşdirmə və formallaşdırma. 5 
çoxmənalı termin qeydə alınıb, məsələn: model – 1) xüsusiyyətləri başqa bir 
sistemin və ya prosesin xüsusiyyətlərinə hər hansı bir mənada oxşar olan, 
obyektlər sistemi və ya proses; 2) bir sıra məmulatların kütləvi hazırlanması 
üçün nümunə, etalon; system - 1) məlum və ya verilən mənada tam yaradan, 
mücərrəd və maddi obyektlərin, məlum və ya verilən əlaqə və münasibətləri 
ilə cəmi 2) hər-hansı bilik dairəsinin əsasını təşkil edən prinsiplər toplusu, 3) 
ümumi funksiyası, məqsədi, təyinatı ilə bir-birinə bağlı olan mücərrəd və ya 
maddi orqanların cəmi 4) nəyinsə təşkili forması 5) konstruksiya növü, 
qurğular 6) sistemin riyazi modeli. 

Alqoritmləşmə və proqramlaşdırma. Bu bölmənin baza anlayışları: alqo-
ritm, komandalar, icraçı, icraçının komandalar sistemi, formal icraçı, istiqaməti 
göstərilmə, budaqlanma (şaxələnmə), icra olunan mühit, proqram, alt proqram, 
proqramlaşdırma (sistem, tətbiqi) ölçüsü, proqramlaşdırma mühiti, bədən. 6 
çoxmənalı termin qeydə alınıb, məsələn: body – 1) prosedurun (əməliyyatında) 
operator hissəsi 2) dövrün təyin olunmasıda təkrarolunan operator (operatorlar); 
3) bölmə dairəsi (cəbrdə) 

İnformasiya texnologiyaları. Bu bölməyə üç mövzu daxildir: 1) mətn 
informasiyası ilə iş texnologiyası 2) şəbəkə informasiya texnologiyaları 3) 
elektron cədvəllər. 

Mətn informasiyası ilə iş texnologiyası mövzusu mətn, mətn redaktoru, 
klaviatura, displey, ekranın simvol rejimi, EHM-in yaddaşı, sətir, formatlaş-
dırma, söz, simvol, çap kimi baza anlayışlarını əhatə edir. 

Bu terminlərin çoxmənalı olması onların informasiya tutumunun 
böyük olması ilə əlaqələndirilə bilər. Onların əksəriyyəti İKT ilə yaxın olan 
bir çox elm sahələrində də əsas anlayışlardan biri kimi istifadə olunur. Bu 
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qəbildən olan terminləri müştərək termin adlandırmaq olar. Təbiidir ki, 
sadaladığımız terminlər əvvəl işləndikləri elm sahələrindəki mənalarını və ya 
məna çalarlarını qismən mühafizə etməklə, yeni məna və ya məna çaları da 
əxz etmişlər. Onların çoxmənalı termin statusu qazanmasını da bununla 
əlaqələndirmək olar. 

Şəbəkə informasiya texnologiyaları ilə bağlı terminlər: adapter, kanal, 
şəbəkə, lokal (yerli) şəbəkə, qlobal şəbəkə, internet, telekommunikasiya, 
müştəri, server, host-kompüter, Web – səhifə, ana səhifə, poçt qutusu, şəbəkə 
interfeysi, oflayn rejim, qovşaq, yol, ağac, trafik (verilənlərin axını) kimi 
baza anlayışlarını əhatə edir.  

Elektron cədvəllər mövzusunun baza anlayışları: ünvan, ünvanlanma, 
bölmə, sahə, qeyd. Bəzi anlayışları ifadə etmək üçün çoxmənalı terminlər də 
istifadə olunur: cell – 1) elektron cədvəllərdə əsas vahid (spreadsheet); 2) 
sətirin və sütunun kəsişməsindəki düzbucaq; 3) yaddaş bölməsi; field – 1) 
verilənlər elementində qonşu bit və ya baytların cəmi, məsələn verilənlər 
bazasının yazılmasında; 2) bütöv televiziya dövrünün skanerləşməsinin 
yarısı, yəni təsvirin bütün cüt və tək sətirləri 3) müəyyən istifadə üçün ayrıl-
mış ekranın bir hissəsi. 

Çoxmənalılığı dərindən öyrəndikdə, aşağıdakı semantik proseslər 
nəticəsində yaranmış terminləri qeyd etmək olar: 

a) ümumişlək sözün sonradan ixtisaslaşma ilə, mənasının tədricən 
inkişafı, məsələn: word (söz) – EHM-in bir tam olaraq öyrəndiyi, bit və ya 
işarələrin ardıcıllığı; body (bədən) – proqramın əsas hissəsi; archive (arxiv) – 
sıxılmış formada xarici daşıyıcıda saxlanılan verilənlər yaxud proqramların 
cəmi. Burada termin kimi təsbit olunmuş “söz”, “bədən”, “arxiv” sözləri 
ümumişlək sözlər kimi yüksək tezliyə malik sözlər hesab olunur. Onlar 
terminləşdikdə əvvəl ümumişlək leksika kimi mənsub olduqları çoxmənalılıq 
xüsusiyyətindən xilas ola bilmir, bu cəhəti özləri ilə terminə gətirmiş olurlar. 
Nəticədə bir deyil, bir neçə anlayışı ifadə etmiş olurlar ki, bu da çoxmənalılıq 
kimi səciyyələndirilir. 

b) forma, yer, funksiya oxşarlığına görə mənanın metonimik ötürülməsi 
nəticəsində, məsələn home (ev) – başlanğıc, ilkin mövqe; end (son) – kursorun 
sətrin sonuna keçirilməsi; arbiter (arbitr) – konfliktlərin aradan qaldırılması 
proqramı,  

c) mənanın metoforik keçidi nəticəsində, məsələn: code (ölkə kodu) – 
kodlaşdırılmış səhifənin seçimi üçün istifadə edilən ölkənin rəqəm identif-
ikatoru. 

Mənanın metaforik ötürülməsi sayəsində terminləşmiş “home” – “ev” 
tipli sözlər terminləşdikdə belə onlarda ümumişləklik məzmunu daha çox hiss 
olunur. Əslində, belə söz və ifadələrin terminoloji sistemə gətirilməsi 
mürəkkəb sistemlərin sadə anlayışlarla ifadəsi, daha asan izahı və başa 
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düşülməsinə xidmət etmiş olur. Belə ki, “ev”, “iş stolu”, “söz”, “çat”, 
“siçan” və s. sözlərinin ifadə etdikləri mürəkkəb sistem və anlayışlar ilk 
baxışdan “doğmalaşır”, sadələşir, asanlaşır və elə bil ki, “ciddiliyini” itirir, 
terminoloji yükünü azaldır, çətinlik xofunu aradan qaldırır. Deməli, 
məişətdən, xalq danışıq dilindən, ümumişlək leksikadan İKT terminologiya-
sına gətirilmiş sözlərin istifadəçilərə həm də psixoloji təsirləri vardır.Bu 
qəbildən olan terminlərin təkcə dilçilik deyil, həm də psixoıoji baxımdan 
(bəlkə də, psixolinqvistik araşdırmalar baxımından) öyrənilməsi maraqlı və 
faydalı olardı. 

Əlbəttə, elmi yanaşma baxımından buna haqq qazandırmaq olar. 
Həqiqətən də, termin birmənalı olmalı, bir anlayışı və ya əlaməti əks 
etdirməlidir. Terminin çoxmənalılığı məna dolaşıqlığına, anlayışın düzgün 
təsəvvür edilməməsinə, qeyri-dəqiq nəticə çıxarılmasına səbəb ola bilər. 
Belə nəticə çıxır ki, sözün dəqiq mənası kontekstdən aydınla.dığı kimi, 
terminin də hansı anlayış və əlaməti ifadə etməsi elmi sahəyə aid mətn 
parçasından məlum olmalıdır. Bu isə hər hansı terminoloji sistemi təşkil 
edən terminlərin yaranma və işlənmə prinsiplərinə uyğun gəlməyən arzuolun-
maz haldır. Bütün bunlara baxmayaraq termnlərin çoxmınalılığı faktını danmaq 
olmaz və onun xüsusi olaraq araşdırılması vacib məsələdir. Bu həm də 
terminlərin çoxmənalılığını doğuran səbəblərin müəyyənləşdirilməsi və təhlil 
baxımından faydalıdır. İKT terminlərinin çoxmənalılığını doğuran səbəblər 
kimi həmhüdud sahələrdən və eləcədə ümumişlək leksikadan, canlı xalq 
danışıq dilindən terminlərin alınması ilə əlaqələndirmək olar. Əlbəttə, burada 
terminoloji sistemlərdə özünü büruzə verən anlayış, əlamət və s. adlandırıl-
ması prosesindəki sistemsizlik, qeyri-ciddi yanaşmanın da müəyyən qədər 
rolu olmamış deyil. 
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M.Mamedova 
 

Polysemy in ICT terms 
 

Sammary 
 

The article is about polysemy in ICT terms. One of the main reasons 
that make multiplicity of meanings in the terms is that they have been taken 
from different fields of science. These terms bring the meaning or sense of 
meaning with them into informatics.  

As a result, terminological ambiguity arises. One of the reasons of the 
existance of polysemes is the fact that ICT is a science that has emerged at 
the junction of many scientific fields. In fact, it is possible to come across 
monosemous terms in the sciences which have narrow scientific discipline. 
The field of informatics has great breadth and as a science which represents 
the other sciences, it has a complicated terminological base.  

The existence of polysemous terms in ICT can also be related to this. It 
should be noted that terminologies should be the unambigious character of 
their terms. In fact, terminology must be clear and precise and should 
express a concrete concept. 
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М.Мамедова 

 
Полисемия в терминах ИКТ 

 
Резюме 

 
Статья посвящена многозначности в терминах ИКТ. Одна из 

основных причин, которые делают разницу, заключается в том, что они 
были взяты из разных областей науки. Эти термины привносят в 
информатику смысл или смысл смысла. В результате возникает терми-
нологическая двусмысленность.  

Одной из причин существования полисом является тот факт, что 
ИКТ - это наука, возникшая на стыке многих научных областей. Факти-
чески, в науках, имеющих узкую научную дисциплину, можно встретить 
моносеменные термины. Область информатики имеет сложную и 
обширную терминологическую базу.  

Существование многозначных терминов в ИКТ также может быть 
связано с этим. Следует отметить, что терминология должна быть одноз-
начным характером их терминов. Фактически, терминология должна быть 
четкой и точной и должна выражать конкретную концепцию. 
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ORFOEPİK VƏRDİŞLƏRİN AŞILANMASINDA 
İNTONASİYANIN  ROLU 

 
Açar sözlər: intonasiya, imkanlar, tələffüz şərtləri, tembr, sistemlilik. 
Ключевые слова: интонация, возможности, требования к 
произношению, тембр, систематический характер. 
Key words: intonation, possibilities, requirements for intonation, timbre, 
systematic character. 

 
Bildiyimiz kimi,təhsilimizdə müəyyən dərəcədə geniş bir dəyişiklik 

ərsəyə gətirildikdən sonra artıq siniflər üzrə daha çox diqqət edilməsi zəruri 
olan faktlardan biri də keçirilən dərslərin əlaqəli şəkildə tədrisinin 
əhəmiyyəti,səmərəliliyidir.Səmərəlilikmüstəvisində bunu müzakirəyə yerləş-
dirəsi olsaq həqiqətən də görərik ki, ən yaxşı şəkildə keçirilən dərslərin de-
mək olar ki,hamısında gözə çarpacaq dərəcədə başqa dərslərin də rolu böyük 
olur.O cümlədən orfoepiyayla İntonativlik tələb edən dərslərin əlaqəli şəkil-
də tədrisinin zəruriliyi kimi.Hamımşza aydındır ki ,intonasiya sadəcə lirik 
əsərlərin əsas hissəsi deyildir.Eyni zamanda düzgün çatdırılması zəruri olan 
hər bir mətndə mütləq intonasiyanın da nəzərəçarpacaq dərəcədə rolu vardır. 

Nəticə etibarilə tam əminliklə bunu deyə bilərəm ki,şagirdlərə orfoepik 
vərdişlərin daha yaxşı aşılanması üçün onlarda intonasiya ilə bağlı əsas 
problemlərin həlli bu vərdişlərin asanlıqla mənimsədilməsinə gətirib çıxarır. 
Bir çox müəllimlərimiz yanlış olaraq intonasiya dedikdə sadəcə oxunan 
şeirin yavaş tempdə və aydın oxunması başa düşür.Eyni zamanda şagirdlərə 
də bu cür aşılayırlar.Lakin bu tamamilə yanlış bir fikirdir.Çünki biz 
bilməliyik ki intonasiya sadəcə bu və bunun kimi dar çərçəvələrdən ibarət 
deyildir.Sözsüz ki,hər hansı bir mətni 2 nəfər oxuduğu zaman onları dinləyən 
dinləyici ilk növbədə hər iki oxuyanı fərqləndirmək üçün ilk növbədə onun 
səsinin tonuna,tembrinə,onun yüksəlmə və alçalma nöqtələrinə fikir 
verəcəkdir.Başqa sözlə desək intonasiyanı xarakterizə edən əsas və önəmli 
xüsusiyyətlərə. 

Təkcə şair yox, bütün yaradıcı insanlar, hətta rəssam və heykəltəraşlar 
belə intonasiya ilə özlərini təsdiq edirlər. Musiqili rənglər, rənglərin 
harmoniyası və s. bu qəbil ifadələr burdan yaranır. Buna yaradıcılıq ahəngi, 
için harmoniyası da demək olar. Məhz əsas məsələ onu tapmaqdır. Qalanı 
asan olur.  Daha dərinə getsək, insanın danışması, yeriməsi, iş görməsi də 
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xüsusi ahəng istəyir. İbtidai insanların ov-ovlarkən tutduqları ritm də buna 
sübutdur. Bəs intonasiya sənin üçün nədir? Nə dərəcədə önəmlidir? 

Ə.Dəmirçizadə intonasiyanı avazlanma adlandırır.Avazlanmadan 
danışarkən onun arzu, xahiş, əmr-hökm, sual-təəccüb, təsdiq-xəbər, şübhə-
kinayə, sadalama, həmcins avazlanma,qarşılaşdırma və s.növlərini göstərir. 
Əlbəttə, bu, intonasiyanın bütün növləri deyil.İntonasiyanın yüksələn, 
alçalan ikizirvəli, ikiüzvlü, çağırış, məntiqi və s. növlərini əlavə etmək olar. 
Nitqin ahəngi (səsin yüksəlməsi və ya alçalması), ritmi (vurğulu və vurğusuz 
hecaların nisbəti, əlaqəsi), nitqin tempi və ya sürəti (sürətlə və yavaş 
tələffüzü), intensivliyi (nəfəsalmanın güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi 
vurğusu və s. kimi hadisələrin məcmusuna intonasiya deyilir. 

İntonasiya cümlə üzvlərinin düzgün qruplaşdırılmasını təmin edir, sadə və 
mürəkkəb cümlələrin, habelə tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin şərtləndirilmə-
sinə xidmət edir. Həmçinin məntiqi vurğunun, ara sözlərin müəyyənləş-
dirilməsinə imkan yaradır. İntonasiya danışanın məqsədi, istək və arzuları ilə 
əlaqədar olduğundan, modallıq bildirir. Onun vasitəsilə məlumat vermə, sual və 
əmr intonasiyalarını fərqləndirirlər.Göründüyü kimi intonasiya sadəcə bir şeir 
parçasının normal şəkildə oxunuşu deyildir.Məsıləyə daha geniş çərçivədən 
baxmaq lazımdır.Mövzumuzu 5 və 6-cı sinif dərsliklərindəki mətnlərə şamil 
etsək,bunu daha aydın görə bilərik.5-ci sinifdə keçilən “Kəndxuda və muzdur ” 
hekayəsinə nəzər yetirək. 

“Qızmar yay günlərindən birində bu cavan oğlan taxıl biçirdi.Günəşin 
istisi onu haldan salmışdı.Axırda dözməyib bir ağacın kölgəsinə uzandı.Bir 
azdan dərin yuxuya getdi.Nə qədər yuxuya getdiyini bilmirdi,birdən ayağına 
dəyən təpik onu yuxudsan ayıltdı.Oğlan başını qaldırıb qarşısında kəndxu-
danın heybətli cüssəsini gördü.Kəndxuda zəhmli səslə dedi: 

-Qalx ayağa! İşcimə bax mənim!  Biçinin qızğın vaxtında ayağını uzadıb 
kef eləyir.” 

Bu mətnə ayrılan vaxtın sadəcə 2 saat olduğunu nəzərə alsaq mətnin əsas 
fikrinin müəyyənləşdirilməsi üçün sözlərin intonasiyayla oxunmasının zəru-
riliyini bir daha anlamış olarıq.Şagird yuxarda verilmiş mətndə ilk abzasın daha 
sakit,nəqli tembrdə ,kəndxudanın dediyi sözləri isə daha əmrlə deyildiyini nə-
zərdə saxlamalı,cümlənin intonasiyasını gözləyərək oxumalıdır. 

İndiki dünyada SÖZ gündəlik ünsiyyət vasitəsindən, dil alış-verişindən 
başqa heç nə deyil. Bizim dünyamızda sözlər, eləcə, hansısa əşyanın, nəsnənin 
simvoludur. Amma əcdadlarımız – bu gün ibtidai dediyimiz insanlar üçün SÖZ 
başqa anlam kəsb edirdi. Onlar üçün sözlər nəsnələrin, əşyaların özləri qədər 
konkret, həqiqi idi. 

Əslində bu fikirdən yola çıxaraq bu nəticəyə gəlirik ki,bizim hər bir 
oxuduğumuz mətndə müəyyən dərəcədə intonasiyaya yer vardır.Ya hər hansı 
bir mətni oxuyarkən yazıçının oxucuya çatdırmaü istədiyi fikri daha aydın 
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şəkildə təsəvvürümüzdə canlandırmaq üçün,ya da müəyyən olunmuş hər 
hansı bir cümlənin intonasiyasını daha dəqiq və dərindən başa düşmək üçün 
və s.Dediyimiz kimi intonasiya daha çox şeirlərdə özünü biruzə verən bir 
haldır.Bu isə normaldır.Lirik növdə yazılmış əsərlər epik və drammatik növə 
nisbətən tərənnüm tələb etdiyi üçün eyni zamanda özü ilə birlikdə 
intonativlik də tələb edir.İndi isə 6 cı sinif dərsliyinə qısa bir nəzər salaq.6-cı 
sinif dərsliyinin 3cü bölməsində "Dəyərlərimiz" adlanan hissədəki Cəfər 
Cabbarlının "Ölkəm" adlı şeirinə diqqət yetirək. 

 
Şiş ucları buludlarla döyüşən 
Dağlarında buzları var ölkəmin. 
Göy otlardan ipək paltar geyinən, 
Tarlaları düzləri var ölkəmin. 
 
Verimli torpağı,geniş çölləri, 
Çalışqan ərləri,igid elləri, 
Böyük zəmiləri,dəmir yolları, 
Keçidləri,rizləri var ölkəmin. 
Bu şeirin məzmunu elə birbaşa bizdən onu tam aydın ,rəvan,intona-

siyasıyla oxumamızı tələb edir.Şeir parçasının sadalanan intonasiyada olduğunu 
unutmamalıyıq. 

Bu intonasiya bizə həmin hissələrdə azacıq dayanmağı,gözləməyi və daha 
sonra yenidən sabit tembrlə irəliləməyimizi tələb edir.Göründüyü kimi 
,intonasiya bu qədər incəlikləri əks etdirdiyi halda biz ona bu qədər kiçik anlam 
verərək dar çərçəvədə baxmamalıyıq. 

Şərhetmə zamanı müəllim intonasiya, məntiqi vurğu, fasilə surəti,  
mimikanın köməyi ilə şagirdlərin diqqətini fəallaşdırır, sözün həqiqi 

mənasında onu idarə edir. Müəllim dərs müddətində öz şagirdlərində və tələ-
bələrində nəzarət mexanizmini aktuallaşdırmalıdır. Bundan əlavə, ölkəmizin 
xarici ölkələrlə əlaqələrini möhkəmlətmək üçün xarici dil tədrisinin, 
xüsusilə, düzgün şifahi nitqin inkişafının böyük əhəmiyyəti vardır. Qarşıya 
qoyulan yeni məqsədləri həyata keçirmək üçün istiqaməti şifahi nitqə 
yönəltmək lazımdır. Bu məqsədlər üçün eksperimental iş aparmaq, yeni-yeni 
üsullar tapıb tətbiq etmək məqsədə uyğundur. Şifahi nitqə başlamaq üçün 
şagirdə müəyyən dil materialı vermək lazımdır. Bu mə’nada xarici dillə-
rin tədrisində müəllim dil öyrənənlərin danışığında nəzərə çarpan hər bir ya-
yınmanı tutmalı, düzgün variantı öz səliqrast danışığı ilə düzəltməli, həssas 
eşitmə qabiliyyətinəmalik olmalıdır. Xarici dildə artıq ilk gündən danışıq 
etiketləri ilə rastlaşan tələbə kommunikativ məqsədin tələbinə əsasən həm 
tələffüz vərdişlərinə, həm qrammatik  
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qaydalara yiyələnməlidir. Deməli, canlı nitq prosesində müxtəlif kom-
munikativ tipli cümlə və ibarələr intonasiyanın müxtəlif funksiyalarının 
kəmiyyətcə nisbi fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlir. İntonasiya vasitəsilə 
nitqimiz məna tərkibindən asılı olaraq cümlələrə, cümlələr də öz növbəsində 
sintaqmlara ayrılır. Müxtəlif tipik quruluşa malik  cümlələr, onların müxtəlif 
növləri formalaşır. Müəyyən faktlara söykənərək tam şəkildə intonasiyanın 
zəruriliyini anladıq.Bəs əsas və düşündürücü suala necə cavab verək? 
İntonasiyanın orfoepik vərdişlərin təkmilləşdirilməsi və inkişafında hansı rolu 
ola bilər? Bir çox hallarda bu sualın cavabını müxtəlif cür vermək 
mümkündür.İlk olaraq onu deməliyəm ki ,əgər intonasiya və intonativliyin 
qorunması şərtiylə deyil də sırf oxumaq xətrinə mətnlər oxunsaydı əminliklə 
deyə bilərik ki,burada heç bir deyilişdən ,heç bir fonetik normadan söhbət gedə 
bilməzdi.Yəni tutaq ki,biz bir şeir oxuyuruq və bir müəllim kimi bu mətni 
şagirdlərə oxumağımız zəruridir.Çünki bilirik ki,istənilən oxu zamanı,istənilən 
qiraət anında müəllimin giriş sözü,oxusu çox vacibdir.Çünki əgər müəllim 
oxunması gərəkən mətni özü səhvlərə yol verərək oxuyursa ,sözsüz o artıq 
şagirdlərə də bunu səhv izah etmiş olacaq.Oxunan mətndə istifadə olunan sözlə-
rin vurğusu düzgün qoyulursa,uzun qısa saitlərə nəzarət edilərək oxunursa,və ya 
xüsusi intonativlik tələb edən sözlər düz yerində dəqiqləşdirilirsə,eyni zamanda 
mətndə istifadə edilən cümlələrin məqsəd və intonasiyaya görə növləri tam 
aydın şəkildə mətni tamamlayırsa biz artıq deyə bilərik ki,doğurdan da 
intonasiya ilə orfoepiya bir -biri ilə sıx şəkildə bağlıdır.Çünki yuxarıdakı 
cümlədə istifadə etdiyimiz terminlər məhz orfoepiyaya aiddir.Mən gələcəyin 
müəllimi olaraq  istəyərdim ki, bu iki element dil prosesi zamanı,xüsusilə 
qiraət prosesi zamanı ayrılmadan ,bir-birindən təcrid edilmədən öyrədil-
sin.Məhz bu zaman artıq bu işin yerinə yetirilməsi daha asan və keçirilən 
dərs daha səmərəli və verimli olacaqdıq.Söhbət sadəcə  keçilən mətnin bu 
hissələrə tətbiqindən getmir.Müəllim çalışmalıdır ki,bu prosesə xüsusi fikir 
versin və daima şagirdləri nəzarətdə saxlasın.Çünki bu həqiqətən də zaman 
tələb edən bir prosesdir. 
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Х.Бабаева 
 

Роль интонации в привитие орфоэпических навыков 
 

Резюме 
 

Если подвести итог, интонация –важный процесс для правильного 
выполнения требований по произношению и привитие этих орфоэ-
пических привычек. Если мы хотим создать представление о литерат-
урном произношении в себе, тогда должны обратить внимание на уда-
рение, тембр, интонацию слова. 

Правильное произношение слов внутри текста приводит к фор-
мированию не только слов, но и предложений, которые помогают 
идентифицировать тип интонации. А это доказывает, насколько слож-
ным является язык.  

Оба – и интонация, и орфоэпия должны предоставить подробное 
объяснение обоих процессов во время обучения, потому что как инто-
нация, так и орфоэпия превосходят правильное произношение в их 
основной колонке. 

 
KH.Babayeva 

 
The role of intonation in the inculcation of orphoepic skills 

 
Summary 

 
Summing up, intonation is an important process for correctly fulfilling 

the requirements for pronunciation and inculcating these orphoepic habits. If 
we want to create an idea of literary pronunciation in ourselves, then we 
must pay attention to the accent, timbre, intonation of the word.  

The correct pronunciation of words inside the text leads to the 
formation of not only words, but also sentences, which help to identify the 
type of intonation. And this proves how difficult the language is.  

Both - both intonation and orthoepia - should provide a detailed 
explanation of both processes during training, because both the intonation 
and orthoepia surpass the correct pronunciation in their main column. 

 
Rəyçi: Rəhilə Hümmətova 
Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent  
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İqtisadiyyat təcrüməçilərin peşəkarlığı. Bir çox iqtisadi tərcüməçilər 

keçmiş mühəndislər, elm işçiləri, hüquqşünaslar və müxtəlif sahələrin 
mütəxəssisləridir. IBM, Dell və Apple kimi dünya miqyasında tanınmış 
nüfuzlu şirkətlər öz məhsullarının təlim və istifadə kitabçalarını digər dillərə 
tərcümə etdirərkən işə həmin sahədə alışan istedadlı mütəxəssisləri cəlb 
edirlər. Əlbəttə, təkcə texniki terminləri dərindən bilmək, texniki məlumata 
sahib olmaq lazım olan düzgün fikrin tərcümə mətndə hər hansı bir 
mühəndisə və ya texniki sahə işçisinə çatdırılmasına kifayət edə bilər. Ancaq 
texniki sahədə və ya mövzuda biliklərlə bərabər yüksək dil və yazı yazma 
bacarıq və qabiliyyətinə sahib olmaq lazımdır ki, lazımi məlumatlar bir 
dildən başqa bir dilə daha səviyyəli, dəqiq formada, daha aydın ifadələrlə 
tərcümə edilsin və hədəf mətndən istifadə edən hər hansı qeyri-peşəkar şəxs 
o mətni oxuyarkən çatdırılması nəzərdə tutulan məlumatı asanlıqla başa 
düşsün. Əgər texniki mətnlərin strukturunun 50%-ni terminlər təşkil edirsə, 
geri qalan 50% qrammatik xüsusiyyətlərdir. İngilis dilində yazılmış hər hansı 
bir texniki mətnin qrammatik tərkibini passiv strukturların, üçüncü şəxs 
əvəzliklərinin, indiki zamanın istifadəsi və texniki xarakteristik formatda 
olması təşkil edir. Hər hansı bir sahədə akademik səviyyədə dilbilmə 
bacarığı və ikinci bir xarici dili tərcümədə məharətlə istifadə etmə qabiliyyəti 
bir texniki tərcüməçidə tələb olunan ideal xüsusiyyətlərdə iqtisadi mətnlərin 
özünəməxsus texniki üslubu vardır. Bu tip mətnlər peşəkarlıqla yazıldığı 
surətdə emotiv dildən, orijinal metaforalardan istifadə edilmir, əlavə məna 
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çalarlarına yer verilmir, səs effektləri yaradılmır. Paepcke, iqtisadi dilin 4 
müxtəlif səviyyədə növünü təyin etmişdir: 

1. elmi səviyyə;2.emal prosesi zamanı meydana çıxan dil səviyyəsi; 
2. günlük istifadə səviyyəsi;3xalq arasında yayılmış və ya alqı-satqı 

səviyyəsində. 
Peter Newmark, tibb terminologiyasını nəzərə alaraq o sahədəki dil 

səviyyəsini 3 qrupa bölmüşdür: 
1. akademik səviyyədə (bu qrupa latın və köhnə yunan dillərindən 

ingilis dilinə keçmiş bir sıra terminlər daxildir); 
2. professional səviyyədə (mütəxəssislər tərəfindən çox istifadə 

olunan terminlər); 
3. xalq arasında yayılmış populyar səviyyədə (bəzi çətin terminlərin 

yerinə istifadə olunan alternativ sözlər). 
İqtisadi tərcümə prosesi haqqında. İqtisadi mətn və sənədləri 

tərcümə edərkən əvvəlcə həmin mətni sonadək oxuyub anlamaq (çətin 
sözlərin alıtndan xətt çəkərək), daha sonra onun xüsusiyyətləri, formallıq 
dərəcəsini, mətnin məramını dəyərləndirmək və eyni zamanda, oxucular 
nəzərə alınaraq orijinal mətnlə hədəf mətn arasında yaranacaq mədəni və 
professional fərqlilikləri müəyyən etmək lazımdır. Bir sonrakı addım isə 
tərcümənin çərçivəsini və formatını təyin etməkdir. Tərcüməçi, sifarişçidən 
tərcümə mətnin hansı formatda olacağı və hansı təbəqədəki oxucular üçün 
nəzərdə tutulması barədə əvvəlcədən məlumat almalıdır. Texniki tərcümə 
əsnasında tərcümə cümlə-cümlə aparılmalı, hədəf dilin təbiiliyini qorumaq 
üçün bəzi qrammatik dəyişikliklər edilməlidir.Alman linqvist-tərcüməçisi 
Klaus Schubert texniki tərcümə prosesi üçün «Vahid Xüsusiləşmiş Rabitə 
Modeli»-ni (Intergrative Model of Specialized Communication) təqdim 
etmişdir. Bu modelə əsasən rabitə fəaliyyəti 4 ölçüdə analiz edilir. Bu ölçülər 
aşağıdakılardır: 

1.İqtisadi mövzu. Texniki sənədlərin mövzusu normal olaraq texniki 
məhsullar və xidmətlərlə əlaqədardır. Bir çox tipik texniki sənədlər cihaz, 
qurğu, mühərrik və proqram sistemlərinin quraşdırılması, istifadəsi, qorunub 
saxlanılması, təmiri və qaydaya salınması ilə əlaqəli təlim kitabçaları sayılır. 
Digər növ sənədlərə isə məhsul haqqında məlumat, məhsulun xüsusiyyəti, 
məsləhətlər, hissələrin siyahısı və kataloqların yer aldığı sənədlər daxildir. 
Texniki mövzu ölçüsündə texniki tərcümənin başlıca xüsusiyyətləri 
bunlardır: mövzunun seçilməsi (nə haqqındadır), sıraların (hansı sıraya 
əsasən?), daxil olma strukturu (necə tapmalı?). 

2.Linqvistik forma. Linqvistik forma ölçüsündə texniki tərcümənin 
əsas maraq obyekti xüsusi məqsədlər üçün dilin istifadə edildiyi sənədlərdir. 
İngilis dilində bu ideyanı ifadə edən qısa akronim LSP (Languages for 
Special Purposes) adlanır. Avropa dillərində LSP mətnlər leksik, morfoloji, 
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söz formasiyalı, sintaktik və mətn-linqvistik səviyyələrdə xüsusi əlamət və 
xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə olunurlar. 

3.İqtisadi mətbuat. Texniki mətbuat dedikdə nəzərdə tutulan ölçü 
tipoqrafiya, sənədlərin, eləcə də, illustrasiyaların, şəkillərin, qrafikaların, 
audio və video materialların, kompyuter proqramlarının web dizayn forma-
tında tərtibi ölçüsüdür. Günümüz praktikasında tərcüməçilər tərəfindən 
ərsəyə gətirilmiş və ya digər texniki kommunikatorlar bu ölçüyə daxildir. Bu 
ölçünün əsas xarakterik xüsusiyyəti faylın formatıdır. 

4.İş prosesi. İş prosesi ölçüsündə həm yerinə yetiriləcək vəzifələrin 
təşkili, həm də iş prosesində istifadə edilən vasitələr nəzərdə tutulur. 
Tərcümə işinin biznes tərəfini kənara qoyduğumuz zaman, sadəcə geri qalan 
tərcümə prosesinə aid məqamlar nəzərə alınarsa, texniki tərcümənin vəzifə 
siyahısı aşağıdakı kimidir: 

;  iş, vəzifə, öhdəlik və xüsusiyyətlərinin qəbul edilməsi; 
- məlumatın araşdırılması; iş təşkilinin planlaşdırılması;tərcümənin 

edilməsi; 
- formatlaşdırma; reviziya; yekunlaşdırma. 
Tərcümə işinin özü normal olaraq kommunikativ proses in uzun, 

zəncirvari hissələrindən biridir. 
Terminologiya. Texniki tərcüməni digər tərcüməni növlərindən 

fərqləndirən başlıca faktor terminologiyanın daha intensiv istifadəsidir. 
Məhz buna görədir ki, texniki tərcümə deyildikdə ağla gələn ilk mövhum 
müxtəlif xüsusi sahələri əhatə edən terminologiyadır. 

Məqsəd baxımından da hər iki sahə arasında bariz fərqliliklər mövcud-
dur. Tərcümənin məqsədi semantik-praqmatik quruluşları bir digər dilə daha 
orijinal formada çevirməkdirsə, terminologiyanın hədəfi tərcümə ekspertləri və 
digər sahə mütəxəssisləri üçün istifadəyə əlverişli olan, xüsusi sahəyə aid ter-
minləri vahid müstəvidə toplayıb lüğət, qlossari və ya məlumat baza xarakterli 
terminoloji qaynaq yaratmaqdır. Əslində, tərcüməyə terminologiya arasında 
asimmetrik bir əlaqə mövcuddur. Professional tərcümədə adekvat mətnin əmələ 
gətirilməsində terminologiyanın instrumental və funksional rolu qaçınılmazdır. 
Tərcümə əsnasında ortaya çıxacaq hər hansı bir terminoloji problem xüsusi 
sahəylə bağlı dəqiq məlumatın müəyyən mənada təhrif olunmasına səbəb ola 
bilər. Xüsusi sahələrin tərcüməsində iştirak edən əksər tərcüməçilər aşağıdakı 
ortaq problemlərlə üzləşə bilərlər: 

- hər hansı bir terminin mənasını tam və ya natamam formada başa 
düşməmək; 

- terminlərin qrammatik istifadəsini və ya qaynaq dildə daşıdığı 
praqmatik dəyərini tam qavramamaq; 

- orijinal mətndə hədəf dilə tərcümə ediləcək terminlərin leksik 
semantik və praqmatik ekvivalentlərinin mövcudluğundan xəbərsiz olmaq; 
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- tapılmıış alternativ mənalar içərisindən qaynaq verilmək istənilən 
mənaya ən uyğun olanını seçərkən şübhə içərisində olmaq; 

- qaynaq mətndə istifadə olunan frazeoloji birləşmələrə xüsusi sahə 
tərcüməsi prosesi əsnasında lazımi qədər diqqət yetirməmək. 

Ümumiyyətlə, tərcümə strategiya və texnikalarını iki sinfə bölmək olar: 
direct (literal) – birbaşa hərfi türcəmə və oblique (non literal) – vasitələri tərcü-
mə. Birbaşa tərcümə metodu həm struktur, həm də konseptual baxımdan paralel 
kateqoriyalar daxilindəki dillər arasında transferlər edərkən istifadə edilir. Əgər 
qaynaq və hədəf dillər arasında struktural və konseptual elementlər yaxınlıq 
təşkil etmirsə, o zaman vasitəli tərcümə metodundan istifadə olunur. Vinay, 
Darbelnet, Sarceviç, German, Pigeon, Garzone, və Weston kimi tərcüməçi 
alimlərin texniki tərcümə prosesi zamanı istifadə edicələk metodlar haqqında 
araşdırmaları mövcuddur. Texniki tərcümə əsnasında tətbiq olunan metodları 
ümumiləşdirsək hal-hazırda bütün tərcüməçilər tərəfindən rəğbətlə istifadə 
edilən aşağıdakı sinifləndirmə qarşımıza çıxacaq: 

- Literal translation – hərfi-birbaşa tərcümə; 
- Paraphrasing – parafraz etmək; 
- Finding functional equivalent – funksional ekvivalent tapmaq; 
- Borrowing – alınma sözlərdən istifadə etmək; 
- Neologism – neologizmlərdən istifadə etmək; 
İqtisadi tərcümə, elmi-texniki mövzularda xüsusi qaydalar çərçivəsində 

yazılmış təsviri mətnlərin tərcümə olunmasıdır 
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                                                                                              G.Ismailova, 
S.Nabieva  

                 
Some of the problems of modern English translation of the 

scientific and economic. 
Summary 

 
We are living in the Era of widespread Globalization process in which 

rapid changes and real improvements in various spheres of human society 
have engendered revolutionary development and progression of all types of 
communication. Hence, it′s not surprising that the of translation has also 
encountered new challenges. The main reasons of improvement of communi-
cation at international level all around the world are modern economy, industry, 
culture, technology and development of different scientic.The article deals with 
the special translation habits from English into Azerbaijani,the exercises of the 
formation of the non-letter associations,reoistration of translation,also seeing-
writing translation from Azerbaijani into English.The article touche upon the 
sphere of language units variation in the process of speech act on the materials 
of English and Azerbaijani language. 

                                                                                               Г.Исмаилова, 
С.Набиева 

Некоторые из проблем современного английского языка научно 
экономического перевода 

Резюме 
  
       Мы живем в эпоху  широкого распространения процессов 
глобализации, в котором быстрые изменения и реальные улучшении в 
различных сферах. Человеческого общества породили революционные 
развитие и прогрессирование всех видов связи. Таким образом, это не 
удивительно что в области перевода также столкнулись с новыми 
вызовами.Основными причинами улучшения связи на между народном 
уровне во всем мире развитие современной экономики, промышлен-
ности, культуры, техники и различных научных областях. В статье 
также рассматривается специальные переводчиские навыки с Английс-
кого языка на Азербайджанский язык,упражнение на создание небу-
квальных ассоцаций,оформление перевода,ф также зрительно-писмен-
ный перевод с Азербайджанского языка на Английский язык. 
 
 Rəyçi:                 Yusif Süleymanov 
                Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.  
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THE PROCEDURES IN THE TRANSFORMATIONS IN 
SENTENCES SEQUENCES 

 
Açar sözlər: çevrilmə, ardıcıllıq, uzlaşdırmaq, bağlayıcı, tabeli, struktur,-
məğz, mürəkkəb 
Key words: transformation, sequence, coordinate, conjunction, subordi-
nators, structure, kernel, compound 
Ключевые слова: преобразавание, последовательность, координи-
ровать, союзы, субординаторы, ядро, соединение 

 
Transformations in sentence sequence reveal the mechanism by which 

two or more sentences can be joined into one larger structural 
pattern:S1+S2→S3, where S1 is a matrix sentence;S2 is an insert sentence. 

  Transformations in sequences are carried out through the following 
procedures:  

1) conjunction, which consist in coordinating two sentences by means 
at coordinators: and, but, or, nor: discontinuous or correlative conjunctions: 
either……..or, neither ……. Nor and pauses; 

2) the addition of function words: 
(a) sentence-connectors which unlike connections can shift their 

position by moving around the sentence. They are: so, thus, however, etc. 
(b) conjunctives, function words which are unspecified in the sense that 

they are selected freely without referring to any antecedent. The conjunctives 
are: what, who, which, etc. 

(c) subordinators which like sentence-connectors do not replace any 
element, but are merely added to the insert sentence to transform it into a 
clause; subordinators signal subordination of one clause to the other. They 
are: that, than, because, as if, even, though, the discontinuous so…. That, 
as…….as, etc. 

3) embedding is the insertion into a certain position in the matrix 
sentence;  

4) substitution which consist in replacing elements of the insert 
sentence by their nounal, verbal adverbial or adjectival substitutes which are 
special words that can stand instead of class words N, V, D, A. The 
substitutes have antecedents in the matrix sentence. An antecedent is a 
linquistic element repeated in the consecutive speech in the shape of its 
substitute or a zero position. 
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 The substitutes are subdivided into: 
a) N-substitutes: she, he, it, they, that, another, other, none, both, and 

the relatives: who, which, where, that, as, etc. 
b) V-substitutes: do, will, shall, to, have, can, etc. 
c) D-substitutes: so, that way, like that, etc. 
d) A-substitutes: such, like this, etc. 
5)  zeroing or deletion of a word characterized by a zero-filled position 

with a neatly specified antecedent; 
6) adjustment which consists in transforming an element of the 

sequential sentence on the morphological level; 
7) permutation consist in any rearrangement of linguistic elements ( 

word or segment of speech); 
8) word-sharing which consist in two sentences overlapping round a 

common or a shared word. 
 Compound Sentence Sequences 
 Sentences very often do not follow one another in succession, but one 

kernel sentence may be joined to another. Two kernel sentences may be 
joined together into a compound sentence by applying the procedure of 
conjunction: 

1) the two sentences have different subjects ( NP1):  
- The man came to the window. → The man came to the window, and 

the detective saw him. 
-The detective saw him. 
2) If there occurs any identical element other other than the NP1, the 

connection involves substitution and, sometimes permutation in the second 
sentence: 

-We asked for his slides.                                  He showed us them. 
            → 
-He showed us his slides.                             He showed them 

to us. 
The product is: We asked for his slides and he showed then to us. 
3) If the VP in the two sentences are identical, the connection involves 

besides the conjunction also V-  substitutes, permutation and the 
addition of the function word (so, neither). 

4)If the conjunctions are discontinuous, permutation is not used in the 
sequential part: 

Either Ben does it or I shall. 
 Semi-compound Sentence Sequences 
If NP1 (subject) or the V in the two sentences are identical, the 

identical element in the second sentence is zeroed (the antecedent stands in 
the leading part): the operation is conjunction. 
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-John laughed.      John smiled and  
           → 
-John paid the money.     paid the money 
 Complex Sentence Sequence 
Two sentences can be joined into a complex sentence: 
1) by means of substitutes conventionally termed wh-substitutes: who ( 

whom), which, where, when, whose, etc. they are called relatives because 
they relate, refer back to their antecedents.of the two sentences to be 
connected the first is called a matrix one and the second is called insert 
sentence (also called constituent). The relatives appear in the initial position 
in the insert clause which loses a constituent and the relative replaces it, the 
substitute having the status of the substituted constituent. The insert sentence 
immediately follows the antecedent. The matrix sentence is: The man is 
arriving today. The insert sentence is: the man wished to see you. The matrix 
and the insert sentences have a common word. The product of the 
substitution and attachment is: The man who wished to see you is arriving 
today. 

2) Sentences may be connecting into a complex sentence by means of 
embedding, which is accompanied by introducing a conjunctive. 

The insert sentence: I know it → what I know. 
The newly derived inset clause: ”What I know” may be embedded in 

the NP position of any matrix sentence: 
1. NP- isn’t important.→ What I know isn’t important. 
2. He explained to me. → He explained to me what I know.- NP 
3. this is –NP → This is what I know. 
3) Sentences may be connected into a complex sentence by the addition 

of subordinators. The subordinator changes the insert sentence in a way as to 
enable it to fill in D positions in the matrix sentence. 

The D-subordinators are: when, while, as, since, for, because, so that, 
as if, even if, etc. 

Matrix sentences                      Insert sentences              Products 
We do not hear from him.   He left.            We have not 

heard from him since left. 
He did not come.                      He was ill.         He did not    come  
                                                                            because he was ill. 
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        A.İsrafilova 
 

Ingilis dilində mürəkkəb cümlələrin ardıcıllığı 
Summary 

 
 Müasir ingilis dilinin qrammatik-morfoloji strukturu üçün xarakterik 

cəhət ona xas olan analitizmdir. Sintetik dil olan Azərbaycan dili ilə 
müqayisəli şəkildə ingilis dilini öyrənmək sintetik və analitik vasitələrin 
qarşılıqlı ifadə edilməsi baxımından müəyyən çətinliklər yaradır. Ingilis 
dilində sintetik formalar nəzərəçarpacaq dərəcədə az olması bəzən belə 
təəssürat yaradır ki, bu dilin qrammatikasını mənimsəmək daha asandır. 
Əslində bu illuziyadan başqa bir şey deyil. Çünki hər hansı bir bir dildə, o 
cümlədən də müasir ingilis dilində morfoloji-sintetik formaların azlığı dilin 
qrammatikasını çətinləşdirir. Formal sintetik əlamətə malik olmayan 
qrammatik mənaları yerliyerində işlətmək daha şətin olur. Bu və ya digər 
xarici dili öyrənmək prosesində həmin dilə xas olan dil hadisələrini başa 
düşüb mənimsəmək işin başlanğıcıdır. Bu prosesdə əsas və başlıca məsələ 
dilin ictimai funksiyasına müvafiq olaraq onun qrammatik qayda-qa-
nunlarından praktik istifadə etmək bacarıq və vərdişləri qazanmaqdan ibarətdir. 
Müasir ingilis dilində söz birləşmələri və cümlədə sözlər arasında sintaktik-
qrammatik əlaqələr köməkçi fellərç, sözönüləri, artikl və digər vasitələrlə ifadə 
edilir. Bu analiktik vasitələrin əksəriyyətinin Azərbaycan dilində birbaşa 
qarşılığı olmadığı üçün onları düzgün ifadə etmək bəzən çətin olur.  

          
        А.Исрафилова 

 
Структура английского предложения 

 
 Рузюме 

 
Предложение – это группа слов, которая выражает законченную 

мысль, и которая определяется интонацией в речи, или пунктуацией на 
письме. Как и в русском языке, предложение в английском язы-
ке состоит из двух главных частей (членов предложения): подлежащего 
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и сказуемого. Чтобы говорить на английском языке, одного знания 
английских слов недостаточно. Надо научиться сочетать слова друг с 
другом, образуя предложения. Правилами, в соответствии с которыми 
отдельные слова превращаются в речь, сочетаясь в предложения, и 
ведает грамматика. Сложность английской грамматики для говорящих 
на русском языке обусловлена различным строем этих  языков. 
Отсутствие падежных окончаний в английском языке диктует жесткую 
структуру английского предложения, порядок слов в котором 
однозначно определен для утвердительных, отрицательных и вопроси-
тельных предложений. Английский язык не может себе такого позво-
лить. Конечно, инверсия, или непрямой порядок слов,  возможен и в 
английском языке, но об этом позже. Однако стоит только приучить 
свой ум к неизменной структуре английского предложения, как из по-
мехи она превратится в помощника. 

 
 

 Rəyçi:               Rəna Şamıyeva 
                    Filologiya elmləri namizədi, dosent  
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Key words: Speech, oral speech, written speech, organization of work on the 
development of speech 
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письменностьречь,организация работы по развитию речи 

 
Orta məktəblərdə ana dilinin tədrisinin başlıca prinsipi nitq inkişafı-

dır.Oxu təlimindən başlayaraq Azərbaycan dilinin tədrisi şagirdlərdə nitqin 
səs mədəniyyəti, orfoepiya, leksika, söz yaradıcılığı, frazeologiya, üslubiyyat 
vərdişlərinin inkişafına xidmət edir.Azərbaycan dili proqramları üzrə işin təşkili 
şagirdlərin şifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkişafına yönəldilməlidir.Şagirdlər 
eşitdiklərinin mənasını anlayır,öz fikirlərini dinləyiciyə çatdırmağı,müstəqil 
ifadə və inşa yazmağı bacarırlarsa,deməli,ana dilinə yiyələnmişlər.  

   Nitq inkişafı dərsliyin aparıcı mövzusu olduğundan bütün mövzuların 
içərisindən qırmızı xətt kimi keçməlidir.Hər bir çalışma nitq inkişafının bu və ya 
digər sahəsi üzrə iş aparmağa imkan verməlidir. 

   Şifahi nitq bildiyimiz kimi səsli nitqdir.Şifahi nitqdə ümumişlək 
sözlərdən,yarımçıq,qısa cümlələrdən daha çox istifadə olunur.İntonasiyanın,-
məntiqi vurğunun şifahi nitqdə əhəmiyyəti çox böyükdür.Şifahi nitq yazılı 
nitqdən daha sürətlidir,jest və mimika şifahi nitqin əsas vasitələrindəndir. 

   Nitq inkişafı orta məktəblərdə dil üzrə hər bir məşğələnin ana 
xəttidir.Ana dilinin tədrisində son məqsəd məhz şagirdlərə əldə etdikləri bilikləri 
savadlı şəkildə düzgün,rabitəli və məzmunlu ifadə etməyi öyrətməkdir.Ana 
dilindən sinfin hazırlığı,müəllimin fəaliyyətinin nəticəsi,məhz şagirdin 
rabitəli nitqə yiyələnmələri ilə ölçülməlidir. Ona görə də müəllim öz sualları, 
söhbətləri, oxuduğu bədii parçaların təsiri, təbiət və ətraf aləm üzərində 
müşahidələri və s. əsasında şagirdlərin rabitəli nitqinin məzmunlu olmasının 
qayğısına qalmalıdır. Əgər şagirdin müşahidəsi diqqətin müəyyən əşya və 
hadisə üzərində toplandığı, təhliledici bir proses şəklində gedərsə, o 
müşahidə prosesində oxşar və fərqli cəhətləritapıb tutuşdurarsa, onların hər 
birini aydın başa düşməyə çalışarsa, onun nitqi məzmunlu olar. 

   Yazılı nitq eyni zamanda yazılıb görülən olduğu üçün optik nitq də 
adlandırılır.Yazılı nitqin özünəməxsus terminologiyası olur, sürəti bir qədər 
aşağıdır. Yazılı nitqdə xüsusi durğu işarələrindən istifadə edilir. Orfoqrafik 
normalara yazılı nitqdə mütləq əməl edilir.  
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   Yazılı nitq üzrə işin başlıca məqsədi şagirdlərin gördükləri, eşitdikləri, 
oxuduqları, düşündükləri haqqında hamının başa düşə biləcəyi şəkildə aydın,-
dəqiq,mükəmməl,ifadəli yazmalarına nail olmaqdır. Belə vərdişə yiyələnməyən 
şagird ifadə və inşa,məruzə,divar qəzetinə məqalə,müəyyən tədbirlə əlaqədar 
məlumat yazmaqda çətinlik çəkirlər.  

   Orta təhsil illərində yazılı nitqi inkişaf etməyən şəxslər ali məktəbdə 
mühazirə yaza,oxuduğu əsərlərin məzmununu yığcam qeyd edə,icmal tuta 
bilmirlər.Şagirdlərin həm şifahi,həm yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsində orta 
məktəb müəllimlərinin üzərinə böyök məsuliyyət düşür. 

   Şagirdin şifahi və yazılı nitqi bir sıra tələblərə cavab verməlidir: 
• İfadəlilik.Orta məktəbdə müəllim şagirdin şifahi nitqində məntiqi 

vurğuya,intonasiyaya,fasiləyə əməl olunmasına diqqət yetirməlidir.Çalışmaq 
lazımdır ki,şagird fikrini oxuduğu mətnlərdən götürdüyü,əzbərlədiyi gözəl söz 
və ifadələrdən istifadə etməklə deyil,özünün şüuru,obrazlı söz və ifadələri ilə 
canlı ifadə etməyi bacarsın. 

• Düzgünlük.Şagirdin nitqi qrammatik cəhətdən də düzgün olmalı,hər 
bir cümlənin quruluşu dilin struktruna,qrammatikasına uyğun gəlməlidir.Ona 
görə də müəllim Azərbaycan dilindən hər bir qrammatik qaydanı tədris etdikdən 
sonra,onu şagirdin 

• hafizəsində gücləndirmək üçün tapşırıqlar verməlidir.Həmçinin 
muəllim şagirdlərin şifahi nitqində ədəbi dilin orfoepik normalarının gözlə-
nilməsinə də diqqət etməlidir. 

• Məzmunluluq.Müasir dövrdə nitqin informativ olması xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.Şagirdlərin məzmunu bilmədən,haqqında danışdığı əşya 
və hadisəni tanımadan nəql etmələrinə yol verilməməlidir.Şagirdin istədiyi 
hər bir sözün,ifadənin,cümlənin arxasında konkret əşya və ya hadisə 
durmalıdır. 

• Məntiqilik.Şagird nitqinin məntiqiliyi ifadə olunan fikirlərin plan 
üzrə, ardıcıl verilməsi deməkdir. Bu prosesdə baş verən hadisələr arasında 
səbəb-nəticə, zaman əlaqələri gözlənilməlidir. 

• Aydınlıq.Orta məktəblərdə nitqin inkişafı üzrə işin təşkili 
məsələlərindən biri də şagird nitqinin aydın olmasıdır.Şagird aydın təsəvvür 
etmədiyi bir şeyi dumanlı şəkildə də söyləyir.İfadənin qeyri-dəqiqliyi və 
dolaşıqlığı isə fikrin dolaşıqlığından meydana çıxır.Nitq şüurumuzun ifadə 
formasıdır.Nitq düzgün deyilsə,deməli şüurumuz qüsurludur. 

   ● Zənginlik.Şagirdlərin nitqinin inkişafı üzrə işin təşkili 
formalarından biri də lüğət üzrə işdir. Şagirdin fəal lüğət fondunda çox söz 
olmalıdır.Fəal lüğət fondunun zəngin olması şagirdin fikri müxtəlif 
formada,təkrarsız ifadə etməsinə şərait yaradır.Şagird nitqində təkrar 
ifadələrə mütəmadi olaraq yer verərsə,nitq kasıb və sönük olar. 
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   Lüğət üzrə iş nitq inkişafının təşkilində əsas yer tutur. Lüğət üzrə iş 
dedikdə, şagirdlərin ehtiyatının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsasında 
dəqiqləşdirilməsi,zənginləşdirilməsi, təmizliyi fəallaşdırılması məsələləri nə-
zərdə tutulur. Əksər hallarda şagirdlərin nitq mədəniyyəti onların dilimizin 
leksik zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən şəxsi lüğət ehtiyatının həc-
mindən və keyfiyyətindən asılıdır. 

   Məktəblərdə nitqin inkişafı üzrə işin təşkilində lüğət üzrə işi normal 
təşkil etmək üçün ilk növbədə şagirdlərin lüğət ehtiyatının xüsusiyyətlərini 
öyrənmək,onların bu sahədəki nöqsanlarını və başvermə səbəblərini aşkara 
çıxarmaq lazımdır.Şagirdlərin lüğəti həm kəmiyyətcə,həm də keyfiyyətcə təhlil 
edilməlidir. 

   Şagirdlərin lüğət ehtiyatının həcmi onların ümumi hazırlığından,-
məşğələnin dairəsindən, gündəlik nitq praktikasının məzmunundan asılıdır. 

   Şagirdlərin nitqinin düzgün inkişaf etdirilməsi üçün müəllimin ümumi 
didaktik tələbləri gözləməsi də vacibdir: 

• Nitq inkişafı üzrə işi optimal təşkil etmək üçün şagirdlərin ümumi 
inkişafını və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. 

• Nitq inkişafı üzrə iş digər fənlərin tədrisi prosesində ,həmçinin 
sinifdənxaric  

    məşğələlərdə də təşkil edilməlidir.Ayrı-ayrı tədris fənlərində 
şagirdlər      

  özünəməxsus terminlərlə tanış olur,onların fəal lüğət ehtiyatına 
keçməsi üzrə məşq  edirlər. 

• Nitq inkişafı üzrə işin təşkilində bacardıqca çox vasitə və 
üsullardan istifadə edilməlidir.Təlim üsulları elə seçilməlidir ki,nitq 
vərdişlərinin inkişafını,emosionallığını təmin etsin.Bu cəhətdən müəllimin 
canlı nitqi,görkəmli söz ustalarının, aktyorların səsi yazılmış qrammafon 
vallarının, maqnitafon lentlərinin səsləndirilməsi,ucadan oxu, şeirin ifadəli 
oxunması üzrə müsabiqənin keçirilməsi və s. faydalıdır. 

• Şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi üzrə işin düzgün təşkili 
müəllimdən onların nitqinə yaxından bələd olmğı tələb edir. 

• Orta məktəblərdə nitq inkişafı üzrə iş birtərəfli deyil,kompleks 
şəkildə aparılmalıdır.Səs mədəniyyəti orfoepiya,leksika,üslubiyyat,söz 
yaradıcılığı,dialektizmlərə qarşı mübarizə ,rabitəli nitq inkişafı üzrə iş bir-
biri ilə vəhdətdə aparıldıqda səmərəli nəticə əldə edilir. 

• Nitq inkişafı üzrə işi xüsusi dərslər və məşğələlərlə 
məhdudlaşdırmaq olmaz.Bu iş ana dili tədrisinin bütün sahələri ilə əlaqədar 
aparılmalıdır.Bədii əsərlərin obrazlı dilinin şagirdlərə başa salınması, onların 
nitqinin ifadəliliyinə təsir etdiyi kimi, Azərbaycan dili dərslərində hər hansı 
qaydanın mənimsənilməsi şagirdlərin nitqinin zənginliyi,dəqiqliyi,təmizliyi 
baxımından faydalıdır. 
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• Nitq inkişafı üzrə işi optimal təşkil etmək üçün şagirdlərin ümumi 
inkişafını və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. 

• Müəllim şagirdin inkişafına uyğun material seçməli,təlim 
üsullarını mürəkkəbləşdirməli,onu getdikcə müstəqil fəaliyyətə 
hazırlamalıdır. 
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Организация работы по развитию речи в средних школах 
                                           

Резюме 
 

      Акцент на развитие речи в средних школах осуществляется в 
два этапа: устный и письменный. Устные и письменные показания уча-
щегося должны ответить на ряд заявлений: Истина, эмоциональность, 
честность, мужественность, богатство, ясность, чистота. Устные и 
письменные речи учащихся, мы предоставляем им сложные и твор-
ческие навыки общения. Одетские школьники должны знать и практи-
ковать все нормы литературного языка.  

Основание этой вазы должно быть помещено в средние школы. 
Также важно, чтобы ученик наблюдал общие дидактические сигналы 
для правильного развития речи. Учащимся следует поощрять выступать 
в устной и письменной форме и иметь возможность читать письменную 
словесную форму и фразу речи. 
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R. Abdulla 

 
Formation of work on the development of secondary schools 

Summary 
 
The focus on the development of speech in secondary schools is made 

in two stages: verbal and written.The oral and written testimony of a student 
should answer a number of statements:  

Truth, empathy, honesty, immorality, wealth, clarity, cleanliness. By 
developing students' oral and written speech skills, we provide them with the 
sophisticated and creative communication skills. Speech culture of the new 
generation and young fellowships depends on the feasibility of secondary 
schooling. Middle school students must know and practice all the norms of 
the literary language. The foundation should be laid in the middle school. It 
is also important for the pupil to observe common didactic cues for the 
proper development of the speech. Learners should be encouraged to speak 
in the oral and written form, and should be able to read the written verbal 
form or phrase of the speech.  

 
 

Rəyçi:                Fikrət Xalıqov  
                  Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent 
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLİKLƏRİ VƏ ONLARIN  
TƏRTİBİ PRİNSİPLƏRİ 

 
Açar sözlər: Azərbaycan dili, dərsliklər, prinsip, əlifba, şagird 
Key vvords : Azerbaijani language, textbooks, principles, alphabet, pupil 
Ключевые слова Азербайджанский язык, учебники, принципы, 
алфавит, ученик 

  
Dünyanın ən qədim və zəngin dillərindən biri də Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan dili Azərbaycan millətinin ana dili, Azərbaycan Respublikasının 
dövlət dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dil statusu almış Azərbaycan 
dilinin tətbiq edilməsi və sərbəst inkişafı üçün zəmin yaranmışdır. Tarixin 
müxtəlif mərhələlərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların təzyiq və 
təhriflərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ölkəmizdə çox əlverişli 
şərait mövcuddur. Dil öz daxili qanunları əsasında inkişaf edirsə də onun 
tədqiq,tətbiq və tərtib edilməsi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu inkişafın 
daha da sürətli və dolğun olmasına təkan verir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyir: “İndi dərs alan uşaqlar, gənclər 
gərək mütləq və mütləq bizim yeni dərsliklər əsasında oxusunlar.” Ulu 
öndərimizin bu sözlərimdən bir daha sübut olunurki, dərslik məsələsi 
təhsilimizdə çox vacib məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə təhsil sahəsində həyata 
keçirilən islahatlar tarixi zərurətdən, zamanın tələbindən irəli gəlmişdir. Ən 
diqqətçəkən cəhət ondan ibarətdir ki, islahatlar başlarkən köhnəni tamamilə 
inkar etmək yolu tutulmamış, yeniliklərinənənələr üzərində qurulması diqqət 
mərkəzində saxlanılmışdır. Təhsil sahəsində islahatların əsas istiqamətlərindən 
biri də dərslik siyasəti ilə bağlıdır.Əgər desək ki, dərslik hər bir insanın həyatda 
ilk dəfə oxuduğu kitabdır, heç də yanılmarıq. İnsanları öyrənməyə, məlu-
matlanmağa, biliklərə, bacarıq və vərdişlər qazanmağa aparan yol da məhz belə 
kitablardan – dərsliklərdən başlanır. Buna görə də bütün həyatını,yaradıcılığını 
bir və ya bir neçə dərsliyə həsr etmiş alim və mütəxəssislərin təhsil tariximizdə 
şərəfli yer tutması hamıya yaxşı məlumdur. Şagird şəxsiyyətinin formalaş-
dırılmasında dərsliklər mühüm rol oynayır. Şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf 
etdirmək, əqli fəaliyyətinin əsas üsullarını formalaşdırmaq üçün dərsliklər ən 
etibarlı vəsaitdir. Azərbaycan dili təlim məzmununun əsasını dərslik təşkil 
edir. Dərslik nədir ? Dərsliklər proqram əsasında tərtib olunur.Dərslik hər 
hansı bir fənnin əhatə etdiyi bilik, bacarıq və dəyərlərin öyrədilməsi üçün 
onun kurikulumu əsasında hazırlanan, səlahiyyətli orqan tərəfindən bəlli 
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meyarlarla qiymətləndirilib tədrisinə icazə verilən əsas vəsaitdir. Dərslik, 
əsasən, şagirdin fəaliyyətinə xidmət etməklə yanaşı metodik vəsaitlə birlikdə 
müəllimin fəaliyyətinə də istiqamət verir. Adətən proqramın dövlət sənədi 
hesab olunması ideyası dərslik müəllifinin əl-qolunu bağlayır, onları 
mexaniki fəaliyyətə təhrik edir. Dərslikdə bu mövzuların hər biri açılmalı, 
lazım gəldikdə yeni mövzular daxil edilməlidir. Müəllifin yaradıcı fəaliyyəti, 
dünya görüşü, fantaziyası əsasında mükəmməl dərslik yaranarsa, ona əsasən 
proqramda müvafiq düzəliş aparıla bilər. Dərslik proqramın məzmununu 
verməklə yanaşı həmdə onu dəqiqləşdirir və təkmilləşdirir. Dərslik təlim, 
tərbiyə və inkişaf funksiyalarının müvəffəqiyyətlə həlli üçün şagirdlərin 
tədris fəaliyyətinin təşkilinin zəruriliyini diktə edir. Təlim prosesinin 
sistemli, tam biliklərlə təmin olunması məhz dərslikdən asılıdır. 

 Məktəb elə dərsliklər gözləyir ki, həm müəllim dərsi yaxşı keçə bilsin, 
həm də şagird həmin mövzunu yaxşı öyrənə bilsin. Ona görə də dərslik hər 
bir öyrənən üçün dili öyrənmə prosesini maksimum dərəcədə asanlaşdırmalı 
və cəlbedici etməlidir. Dərsliyin məzmun və forması öyrənənlərin təlim 
tapşırıqlarınamüəllimin rəhbərliyi ilə yanaşı evdə də müstəqil yerinə 
yetirmələrinə imkan verməli, habelə, təşəbbüskar fəallığını təmin etməlidi. 
Hal-hazırkı dərsliklər bir qayda olaraq, biliklərin məzmununu verir, lakin 
onlara yiyələnməyin sirrini demək olar ki, öyrətmir. Dərsliklər şagirdlərin 
idrak fəaliyyətini müəyyən edə və nəzərə ala bilər. Bu cəhətin nəzərə 
alınması dərsliyi maraqlı, cəlbedici və asan edir. 1. Əlifba dərsliyi 

2. Oxu dərsliyi 
3. Azərbaycan dili dərsliyi 
Əlifba - ilk ana dili dərsliyidir.Əlifba elm aləminin pəncərəsidir. Bu 

dərslik təlim prosesinin təşkilində mühüm rol oynayır. Uşaqlar oxu və yazını 
bu dərsliyin köməkliyi ilə öyrənirlər. Əlifbasız yuxarı siniflərdə başqa fənlər 
üzrə proqram materialını mənimsətmək olmaz. Əlifba dərsliyi qüdrətli tərbiyə 
vasitəsidir. Şagirdlərin nitqinin inkişafında, eləcə də ümumi inkişafında da bu 
dərslik mühüm rol oynayır. 

Ənənəyə əsasən Əlifba dərsliyindən sonra şagirdlərə Oxu dərsliyi təqdim 
edilir. Bəzən oxu dərsliyi ilə ədəbiyyat dərsliyini eyniləşdirirlər. Ancaq bu 
düzgün deyil. Müəllim və pedaqoqların bir qismi, xüsusilə yazıçılar, alimlər oxu 
dərsliklərinə yüksək qiymət verir və onu kiçik ədəbiyyat dərsliyi kimi görürülər. 
Lakin unutmamaq lazımdır ki, oxu dərsliklərində sadə şəkildə olsa da, 
şagirdlərin yaşadıqları ətraf aləmlə bağlı hadisələrə, elmi-kütləvi materiallara da 
yer verilməlidir. Bu gün həmin vəzifəni ana dili dərslikləri yerinə yetirir. 

Azərbaycan dili dərsliyi - İbtidai siniflərdə ana dili tədrisinin mühüm 
sahələrindən biri Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilinin öyrədilməsi üzrə işə 
birinci sinifdə savad təlimi dövründən başlanılır. Təlim məktəblinin ən 
mühüm, lakin yeganə olmayan fəaliyyət növüdür. Bu prosesdə bilik, bacarıq 
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və vərdişlərə yiyələnmə, müxtəlif psixi vəzifələrin inkişafı baş verir. 
Doğrudur, şagirdin fəaliyyəti yalnız dərslikdə deyil, həm də dərs vəsaitləri, 
əyani vəsait və didaktik materiallarla, təlimin digər vasitələri ilə xüsusilə 
müəllimin nəzəri - metodik hazırlığı ilə şərtləşir və idarə olunur. Təlim prose-
sinin bütövlükdə məqsədi şagirdləri tərbiyələndirmək və inkişaf etdirməkdir. 
Azərbaycan dili dərsliklərinin tərtib prosesində nəzərə alınmalı spesifik prinsip 
və tələblər də mövcuddur.Bu prinsiplərdənbiridə proqramauyğunluqprinsip-
idir.Proqrama yəni kurikuluma uyğun məzmun dərsliklərdə öz əhatəsini tapır. 
Dərsliklərdəşagirlərin mənimsəməli olduqları biliklərin həcmi, ölçüsü öz əksini 
tapır. Dərsliklərin lazımsız materiallarla yüklənməsi böyük səhvdir.Dərslik-
lərdəşagirdlərin yaş və anlaq səviyyələri nəzərə alınır. Burada öz əksini 
tapan materiallar dərs saatına uyğun olaraq tərtib olunur.Dərsliklərin 
məzmunu konkret və dəqiq olmalıdır. Azərbaycan dili dərslikləri tərtib 
olunarkən mövzuların ardıcıllığı  nəzərə alınmalıdır. Dərslik proqramın 
məqsədini açmalıdır. Materialların açılması, başlıca məqsədin şagirdlərə 
çatdırılması müəllimin üzərinə düşür.Dərsliklərin tərtib olunmasında istifadə 
edilən prinsiplərdən biri də tematiklik prinsipidir. Bu prinsip daha böyük 
ölçülü mövzular üçün nəzərdə tutulur. Bu prinsipə görə şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrini ayrı-ayrı bölmələrdə tərtib etmək olar. Dərsliklərin 
fəsillər üzrə tərtib olunması fəsli prinsipdə öz əksini tapır. Hər bir bölməyə 
daxil mövzular bir-birilə əlaqəli olan fəsillərdə göstərilir. Dərs prosesini 
həyatla əlaqələndirməyə çalışır. Fəsli prinsip tematik prinsiplə vəhdətdə olur. 
Dərsliklərin ən mühim prinsipi elmilik prinsipidir. Bildiyimiz kimi təlim və 
təhsilin bünövrəsi elm olmalıdır. Şagirdlərin bilikləri elmin bünövrəsinə 
əsaslanmalıdır. Lakin dərsliklərdə bütün elmlər yox, əsasən onların əsasları 
və birincidərəcəli materialları əhatə olunur. Bu prinsipə görə dərsliklər 
müasir elmlə köhnə elmin əlaqəsini özündə cəmləşdirməlidir. Nəzəri 
materialların öyrədilməsi praktiki çalışmaların qarşısına keçməməlidir.Şübhə 
yoxdurki,dərslik hazırlığında elmilik prinsipinin gözlənilməsi vacib 
şərtlərdən biridir.Elmilik prinsipi hər hansı bir müddəanı, qayda və qanunu 
təhrif etmədən, eybəcər şəklə salmadan sadələşdirməyi, başa düşüləcək 
şəkildə verməyi tələb edir. Dərsliklər tərtib edilərkən materiallar asandan 
çətinə, sadədən mürəkkəbə doğru verilir. Elmilik prinsipinin gözlənilməsi 
nəticəsində təsadüf və qaydasızlıqların qarşısı alınır. Ona görə də 
dərsliklərdə oxucuların yaş və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 
Lakin bu, heç də dərslikləri nəzəri məlumatlarla yükləməyə əsas vermir. O 
elmi materiallar faydalı hesab olunur ki, bunlar bilavasitə şagirdlərdə idraki 
bacarıqların, xüsusilə də tətbiqi bacarıqlarınformalaşmasına xidmət 
edir.Əlbəttə, dərsliklərdə informasiyalar, məlumatlar olmalıdır, bunsuz 
keçinmək mümkün deyildir. Lakin bugünkü informasiya bolluğu şəraitində 
dərsliklər, təbii ki, onları əks etdirmək ağırlığını öz üzərinə götürə bilməz. 
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İndiki şəraitdə dərsliklər müxtəlif çeşidli informasiyalardan ən zərurilərini 
seçmək və səmərəli istifadə etmək, onların əsasında meyil və marağa görə 
yeni məlumatlar əldə etmək sahəsində şagirdlər üçün istiqamətverici vəsaitə 
çevirilməlidir. Belə olduğu halda, şagirdin təlimə marağı yüksəlir, tədris-
prosesində onun fəaliyyətininmotivləşdirilməsitəmin olunur. Şübhəsiz təlim 
zamanı şagirdlərin fəaliyyətini motivləşdirmədən yüksək keyfiyyətə nail 
olmaq qeyri-mümkündür.  

Bunlarla yanaşı, müasir dərsliklər müəyyən olunmuş gigiyenik tələblərə 
uyğun hazırlanmalı, fəal təlim üçün əlverişli imkanlar yaratmalıdır.Bu zaman 
Azərbaycan hökuməti ilə razılaşdırılmış “Ümumtəhsil sistemimdə dərslik 
siyasəti” və Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi “Dərsliklərin texniki və gigiyenik 
standartları” adlı normativ sənədlərə istinad olunmalıdır. Yeni dərsliklərinhazır-
lanmasında mənbələrin göstərilməsi, təlim materiallarında kütləvi informasiya 
vasitələrindən istifadə imkanlarının nəzərə alınması məsələləri də mühüm 
prinsiplər kimi dəyərləndirilməlidir. Vacib cəhətlərdən biri yeni nəsil dərslik-
lərinininteqrativ xarakterdə hazırlanmasının təmin olunmasıdır. İnteqrativlik 
təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə üzvi 
əlaqələndirilməsidir. İnteqrasiya konkret bir hadisə, anlayış və məhfum haqqın-
da şagirdlərdə daha geniş təsəvvürlər yaradılmasına, onların mahiyyətinin 
dərindən dərk edilməsinəvə möhkəmləndirilməsinə, şagirdlərdə müqayisələr 
aparmaqla ümumiləşdirmə bacarıqlarının formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə 
müsbət təsir göstərir.Əgər dərsliklərinhazırlanmasında bu prinsiplər nəzərə 
alınarsa, o zaman biz mükəmməl dərslik əldə etmiş olarıq. 

Dərsliklərdən, yaxud məqsədyönlü təlim üçün tərtib olunmuş mətnlər-
dən hələ uzaq qədimdə, bir neçə minillik bundan öncə istifadə olunub. Misal 
üçün hələ əski şumerlərin gildən hazırlamış olduqları xüsusi lövhələrdən 
dərslik kimi istifadə etmələrini gətirmək olar. Antik aləmdə çoxlu sayda 
dərslik hazırladıqları tarixə məlumdur. Avropada V əsrdə Prissianın '"Com-
mentarium grammaticorum libri XVII", VI əsrdə Donatanın qrammatika 
dərsliyi haqda məlumatlar bizə gəlib çatmışdır. Şərqdə, xüsusilə İslam 
ölkələrində, Qurani-Kərimlə bağlı, onun düzgün tələffüzü, qiraəti və s. ilə 
bağlı müxtəlif dərslik xarakterli kitabların yazılması və çoxlarının da bu 
günümüzə çatması danılmazdır. Müasir dərslik nümunələrinə ən yaxın ilk 
dərslik Yan Komenskiyə məxsusdur. Yeni əsrin pedaqogikası əsaslarını 
XVII əsrin ortasında (1658-ci ildə) məhz bu görkəmli çex mütəfəkkir və 
pedaqoqu qoymuşdur. Ilk dəfə dünya pedaqoji təcrübəsində şagirdlərin 
yaşına uyğun dördpilləli tədris sistemi işlənmişdir: 

1. körpələr üçün, 
2. uşaqlar üçün, 
3. yeniyetmələr üçün, 
4. yetkinlər üçün. 
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Burada xüsusən birinci pilləni qeyd etmək istərdik. Komenskinin 
sələfləri məktəbəqədər tərbiyənin problemlərini faktiki olaraq kənarda qoy-
muşdular və bunun əsas səbəbi – kiçik yaşlı uşaqlarla məqsədyönlü pedaqoji 
iş aparılmağın qeyri-mümkünlüyünün zənn etməkləri idi. Məhz Komens-
kinin pedaqogikasında "ana məktəb" adlanan ibtidai tərbiyə sistemi tədqiq və 
təklif olunur. Bu məktəbin əsasını elementar səviyyədə bir sıra fənnlərlə 
tanışlıq təşkil edir ki, bunların içərisinə incəsənət növləri – şer və musiqi də 
daxildir. 

 
İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 

 
1. Azərbaycan Respublikasının ümumi təlim Konsepsiyası (Milli 
Kurikulum) 
2. V.T.Qurbanov "Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası" 
3. Y.Ş.Kərimov " Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası" 
4.A.Abdullayev “Orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası” 
5.Z.veysova “Fəal/interaktiv təlim” 

Г. Намидова 
                       

Учебники азербайджанского языка и их принципы компиляции 
 

Резюме 
 
Азербайджанский язык государственный и родной язык в 

республике Азербайджан. Для формирования личности важную роль иг-
рает учебные материалы. Для развития умственной способности и знания 
ученика, учебные материалы самый надежный метод  развития для уче-
ника. Учебные материалы создаются на основание программы. Изна-
чально три учебных материала было составлено: азбука (букварь) чтение и 
грамматика. Целью обучения является, развивать и воспитывать учеников. 

В учебных материалах важно учитывать психологическое состояние 
и возраст ученика. Для детей которые не понимают частично или все 
слова, нужно предоставлять толкователь слов или словари. Для сложных 
заданий должны быть примеры. Для составления (Азербайджанских) 
учебных материалов должны следовать последовательности. 

 
 
 
 
 
 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 109

G. Hamidova  
 

Azerbaijani language textbooks and their compilation principles 
 

Summary 
 

 Azerbaijan language is the state and mother (native) language in the 
Republic of Azerbaijan. An important role for the formation of personality is 
played education materials. Education materials are the most reliable method 
for the development of the mental ability and knowledge of the student. 
Education material creating on the basis of materials (programs). Initially, 
three education (teaching) materials has been created (established) : ABC 
(alphabet), reading and grammar.  

The purpose of education is to develop and raise the student. It's 
important to take in to consideration in education materials student ages and 
they psychological status (states). It's necessary to provide vocabulary for the 
student who do not understand partially or all the words. An example 
(sample) should be for the assignment (task, exercise). For the development 
of Azerbaijan education materials should follow sequence. 

 
 
 

Rəyçi:               Fikrət Xalıqov  
                  Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent 
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DİLDƏ İSTİFADƏ OLUNAN FEİL FORMALI FRAZEOLOJİ 

VAHİDLƏR 
 

Açar sözlər: frazeoloji birləşmələr, metafora, feli frazeoloji vahidlər, məna, 
ekvivalent 
Key words: phraseological units, metaphor, verb phrases, meaning, 
equivalent 
Ключевые слова: фразеологические единицы, метафора, глагольные 
фразы, смысл, эквивалент 

 
Frazeoloji birləşmələrin çoxu felə, az bir qismi isə başqa bir nitq 

hissələrinə ekvivalentdir. Feli frazeoloji birləşmə iş, hal-vəziyyət mənasında 
olub, əsasən cümlənin xəbəri vəzifəsində işlədilir. Bunları təşkil edən sözlər 
sabit birləşmənin ümumi mənasının formalaşmasında əsas rol oynayır. Buna 
görə də belə birləşmələrin daxilindəki sözlər onların əsas komponentləri olur. 
Feli frazeoloji vahidlərin çoxu cümlədə müəyyən obyekt tələb edir. Feli 
frazeoloji vahidlər ya bütöv, tam ya da qismən yenidən mənalandırılmış 
əsaslandırılan və yaxud əsaslandırılmayan ifadələr ola bilər. Mənalandırmanın 
əsas tipləri metafora, metonimiya və müqayisədir. Metoforik frazeoloji vahidlər 
çox vaxt hiperbolik və ya evfemistik olur. Frazeoloji vahidlərin əksəriyyəti 
insana, insanın yerinə yetirdiyi hərəkətlərə, və yaxud da insanın olduğu, 
düşdüyü vəziyyətə aid olur. İnsana aid olan frazeoloji vahidlərə olduqca az 
hallarda rast gəlmək olur, məsələn, blow great guns- oyuna qızışmaq, şiddətlən-
mək, özündən çıxmaq, nərildəmək, anqırmaq, hönkürüb ağlamaq. 

Feli frazeoloji vahidlərin əsasında dəyişən sözbirləşmələrinə müvafiq 
metaforik dəyişmələr durur. Adın köçürülməsi hadisələrin oxşarlığı əsasında 
həyata keçir. Bu cür ifadələrə nümunə kimi aşağıdakıları vermək olar: dance 
on a volcano – odla oynamaq, hərfi mənada “vulkanda rəqs etmək”) ; fall on 
one`s feet – xoşbəxtcəsinə ayrılmaq, burulub çıxmaq (həmişə ayağı üstə 
düşən pişiyə oxşar); look out for squalls = göz qulaq –olmaq, ehtiyatlı 
olmaq; twiddle one’s thumbs –boş bekar gəzmək, tənbəllik etmək, veyillən-
mək, avara gəzmək; let off – yağdırmaq, atmaq, buraxmaq, vermək (a joke 
epigram proverb, pun, speech) let off kompleksinin mənası tam mənası ilə 
“atmaq” sözünün metaforik yenidən mənalandırması nəticəsində 
yaranmışdır. 

Beat up –qəddarcasına döymək; flare up – alışmaq, alışıb yanmaq, 
alovlanmaq, stir up – yaxşıca qarışdırmaq, çalxalamaq və s. tipli feli ifadələr 
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struktur – semantik modeli əsasında yaranmışdır və frazeologiyanın deyil, 
leksikologiyanın öyrənmə obyekti hesab olunurlar. To be və to have fellərin-
dən başlayan metaforik frazeoloji vahidlərin çoxu insanın bu və ya digər 
vəziyyətdə olması mənasını verir, məsələn, be in smooth water – çətinliyin 
öhdəsindən gəlmək, sakit körpü, be on one`s bones (danışıq) – ağır (maddi) 
vəziyyətdə olmaq, son həddə çatmaq; = nöqtəsinə çatmaq; be (və ya have) 
one`s head in the clouds – göylərdə uçmaq;= bütün aləmdən uzaq olmaq; 
have a bone in one`s (və ya the) throat (danışıqda, zarafatla)- söz demək 
imkanında olmaq. 

“give us a chance constable”: I`m right on my bones. Two bob’s all I 
`ve got left in the world besides a wife (J. Galswrothy). 

Maybe it’s good for me to be brought down to earth again I had my 
head in the clouds, didn`t I? (E. Caldwell). 

Be feli ilə başlayan frazeoloji vahidlərlə yanaşı get feli ilə başlayan 
frazeoloji vahidlər də mövcuddur. Bu cür frazeoloji vahidlər insanın bir 
vəziyyətdən digərinə keçməsini ifadə edir. Aşağıda bu cür frazeoloji vahidlər 
qarşı-qarşıya qoyulur: be in hot water –çətinlikdə olmaq;  get into hot water 
– çətinliyə düşmək; be in some body`s bad books – kiminsə qara siyahısına 
düşmək; kiminsə gözündən düşmək – get into somebody`s bad books – 
gözdən düşmək. 

Bill: I’m always in hot water with the governor, as it is. 
We’ll both get into hot water if we`re found out. 
Feli ifadələrin bəziləri açıq aşkar hiperbolik xarakter daşıyırlar, məsələn, 

eat out of smb`s hand - əldə olmaq, tabedə olmaq, boyun əymək, itaət etmək, 
flog a dead horse – vaxtını hədər yerə, boş yerə keçirtmək, ölmüş sönmüş, 
hissiyatı yenilətmək, split hairs – həddən artıq incəliyinə varmaq. 

Feli hiperbolik frazeoloji vahidlərin çoxunda uyğun, münasib dəyişən 
söz birləşmələri yoxdur belə ki, onların əsasında real olan deyil xəyala gətirilən 
situasiyalar durur. Bu cür ifadələrin metaforik xarakteri feli frazeoloji vahidləri 
komponentlırinin frazeologizmdən uzaq olan sözlərlərlə müqayisə edilir, 
məsələn, hitch one’s wagon to a star – şöhrətpərəst olmaq=xəyala qapılmaq, 
make a mountain out of a molehill =milçəkdən fil düzəltmək, twist smb.round 
one’s little finger= tamamilə özünə tabe etmək və s. 

Metaforik ifadələrin çoxu evfemistik xarakter daşıyır. Onlar “ölmək” 
mənası daşıyan frazeoloji vahidlərdə xüsusilə çoxdur; go the way of all flesh 
– bütün yer kürəsinin diqqətini çəkmək, go to one`s account –həyatla 
haqhesabı bitirmək, go to one`s long rest – sakitliyə çəkilmək, quit the scene 
– “səhnədən düşmək” və s.  

Etimoloji axtarışlar, tədqiqatlar bəzən bu və ya digər frazeoloji 
vahidlərin əmələ gəlməsinə, xüsusilə də onun metaforik xarakterinin 
müəyyən edilməsinə işıq salır. Belə ki, give smb.the cold shoulder – kiməsə 
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soyuq münasibət göstərmək, kimisə qeyri-səmimi qarşılamaq ifadəsinin 
insanın çiyni ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Söhbət çağırılmamış qonağa verilən 
soyuq boyun kürəkciyindən gedir.  

Feli frazeoloji vahidlərdə metonomik dəyişikliklərə metaforik dəyişikli-
klər-dən daha az rast gəlinir: get a big hand – uzunmüddətli, arası kəsilməyən 
alqışlarla qarşılanmaq, make a clean breast of smth – hər şeyi boynuna almaq. 

Metafor – metonomik ifadələr çox nadir hallarda rast gəlinir. Nümunə 
kimi hit smb`s pockets (və ya the pockets of smb) – cibinə münasib ifadəsini 
göstərmək olar. 

Dearer petrol hits the pockets of far more people than those who use cars 
(Morning star, Nov.20, 1974). 

Yuxarıda göstərilən feli frazeologizmlər əsaslanıdırlmış hesab olunurlar, 
başqa sözlə onlar frazeoloji vahidlər kateqoriyasına aiddirlər. Lakin feli 
frazeoloji vahidlər arasında əsaslandırılmamış frazeoloji birləşmələrə, idiomlara 
da rast gəlinir. Onların əsaslandırılmamış olmaları müxtəlif səbəblərdən olur. 

1. Ekspressiv yenidən mənalandırma, yenidən dərk edilmə; knock smb 
(və ya smth) into a cocked hat (danışıq) – 1) kimisə ötüb keçmək, üstün 
gəlmək, geridə buraxmaq= cibinə qoymaq, üstün olmaq. Between them 
they’ll do something really proud – something that’ll knock all the other 
achievements of man into a cocked hat (J.Galsworthy).      

2) zərər vurmaq, ziyan vurmaq, tanınmayana kimi korlamaq = daş 
üstə daş qoymamaq: Your plans have knocked my plans into a cocked hat. 

2. Frazeoloji vahidlərin tərkibində nektorizmin mövcudluğu: hum and 
haw- mızıldanmaq, nəm-nüm etmək, uzada-uzada danışmaq, hıqqınmaq, dili 
dolaşmaq, tərəddüd etmək, dartmaq (qədim söz olan haw yalnız 
frazeologizmin, hum and haw – tərkibində işlənir). 

3. İctimai praktikanın, təcrübənin canlandırılması nəticəsində daxili 
formanın tutulması nəticəsində hərfi mənasını verən ifadə yaranmışdır ki, 
onun da əsasında sonralar frazeoloji vahidlər yaranıb. 

Frazeoloji vahid olan blow one`s own trumpet – özünü reklam etmək, 
öyünmək orta əsrlərdə carçılar rıtsarları trubaların səsi ilə salamlayan zaman 
yaranmışdır. Bu ictimai praktika yox olduqda ifadə də mənasızlaşdı və 
frazeoloji vahid ilə onun komponenti arasındakı məna əlaqəsi də korlandı. 
Bunun nəticəsində frazeoloji vahid və onun komponenti hazırda omonimlərdir. 

Daxili formaları köhnələn başqa nümunələri də göstərmək olar. Beat the 
air (və ya the wind)- boş yerə cəhd etmək, enerjini hədər yerə sərf etmək 
=boşboğazlıq etmək, boş-boş danışmaq, xəlbirlə su daşımaq. Bu ifadə orta 
əsrlər zamanında qələbə işarəsi kimi silahı yelləmək adəti olaraq 
yaranmışdır, həmin vaxt düşmən məhkəməyə mübahisəni silahla həll etməyə 
icazə vermək üçün gəlmirdi. 
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Dance attendance = yaltaqlıq etmək, sülənmək,=kiminsə başına 
dolanmaq, kiminsə arxasınca qaşmaq. 

Bu frazeologizm qədim ingilis adətindən yaranıb (toy axşamı gəlin 
onu rəqsə dəvət edən hər bir kəslə, hər bir qonaqla rəqs etməli idi). 

Then must be poor bride keep foot with a dancer, and refuse none, 
how scabbed, foul, drunken, rude and shameless sower he be (Christen “state 
of Mtrimony”, 1543) 

Feli frazeoloji vahidlər arasında qismən əsaslandırılmış və əsas-
landırılmamış fellərə də rast gəlinir. Bu tip frazeologizmlər arasında əsas-
landırılmış feli-zərf ifadələri geniş təqdim edilir ki, bu halda fel özünün ilkin 
mənasında, zərf hissəsi isə sözün məcazi mənasında işlənir: die by inches – 
yavaş-yavaş ölmək; die in harness – iş arxasında ölmək; live in clover – 
firavan yaşamaq = yağ içində üzmək; see with half an eye – dərhal hiss 
etmək, ilk baxışdan qiymətləndirmək və s.  
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Z.Kazimova 
 

Verbal phraseological units used in the language  
 

Sammary 
 

The article deals with verbal phraseological units used in the lan-
guage. Most phraseological units are equivalent to verbs, and a few of them 
are equivalent to other parts of speech. The verbal phraseological units 
means a case, and mainly used as the perdicate of the sentence. The words 
that constitute them play a key role in the formation of the general meaning 
of a word combination.  

Therefore, the words within such units are their main constituents. 
Most phraseological units require a certain object in the sentence. Verbal 
phraseological units can be either entirely or partially explained expressions. 
The main types are metaphora, metonymy, and comparison.  
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Metophoric phraseological units are frequently hyperbolic or eup-
hemistic. The majority of phraseological units refer to human beings, actions 
performed by humans. The phraseological units belonging to human beings 
can be found in very few cases.   

 
З.Казымова  

 
Отглагольные фразеологические единицы,  

используемые в языке 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются отглагольные фразеологические 
единицы, используемые в языке. Большинство фразеологических еди-
ниц эквивалентны глаголам, а некоторые из них эквивалентны другим 
частям речи. Отглагольные фразеологические единицы означают 
случай и в основном используются как предикат предложения. Слова, 
которые составляют их, играют ключевую роль в формировании 
общего значения словосочетания. 

Поэтому слова в таких единицах являются их основными состав-
ляющими. Большинство фразеологических единиц требуют определен-
ного объекта в предложении. Отглагольные фразеологические единицы 
могут быть полностью или частично объяснены выражениями. 
Основными типами являются метафора, метонимия и сравнение. 

Метофорические фразеологические единицы часто гиперболичны 
или эвфемистичны. Большинство фразеологических единиц относятся к 
людям, действиям людей. Фразеологические единицы, принадлежащие 
людям, можно найти в очень немногих случаях. 
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Açar sözlər: metonimya, bayatı, alqışlar, qarğışlar,məcaz dili 
Ключевые  слова: метонимия, баяты, похвалы, проклятия, переносный 
язык. 
Key words: metonomy, bayat, applauses, curses, figure of speech 

 
İngilis və Azərbaycan dillərdə gələcək zamanın ifadəsində digər 

vasitələrdən də istifadə edilir. Hər iki dildə frazeoloji söz birləşmələri, atalar 
sözləri və zərb-məsəllərdən gələcək zamanın ifadəsində geniş istifadə edilir. 
İngilis dilində The Present Subjunctive Mood vasitəsilə alqış və qarğışlar, 
şüarlar, Azərbaycan dilində isə şifahi xalq yaradıcılığının nümunələri olan 
alqışlar, qarğışlar, bayatılar da bu məqsədə xidmət edir. İngilis dilindəki bəzi 
halları nəzərdən keçirək.    

İngilis dilində bir sıra ifadələr var ki, onlar the Present Subjunctive 
Mood -ıda işlənərək hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini bildirir, bu feillər, 
əsasən, arzu, istək, ümid bildirirlər. 

1) /God save you// (him, her, us, the king, the queen) - (Allah səni (onu, 
kralı, kraliçanı hifz etsin); 

2) /Bless you// (God bless you) – (Sağlam ol, Allah səni qorusun); 
3) /Rest in peace// – (Allah rəhmət etsin (nur içində yatsın); 
4) /Far be it from me// – (Məndən uzaq olsun); 
Qarğışlara nəzər salaq: 
1) ¡Manners be hanged! – ¡Bütün yaxşı maneralara lənət olsun! 
2)¡A cholera be with you! – ¡Öləsən (görüm səni vəba xəstəliyinə 

tutulasan/ yoluxasan)! 
3) /A bird flu be with you// – ¡Görüm səni quş qripinə tutulasan! 
4) /A cholera be with the enemies of our country// – ¡Vətənimizin 

düşmən-lərinə ölüm olsun!  
İngilis dilində gətirdiyimiz nümunələri nəzərdən keçirərkən bir daha 

aydın oldu ki, ingilis dilində icrası gələcəkdə gerçəkləşəcək arzu, istək, 
güzəşt, ümid və nəhayət, qarğışları ifadə etmək üçün The Present 
Subjunctive Mood-dan geniş şəkildə istifadə edilir.  

The Present Sunjunctive Mood-un işləndiyi bəzi nümunələri nəzərdən 
keçirək: 
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1) /I see what you mean. Be that as it may. I can’t agree with you even 
so, still// - (Nə nəzərdə tutduğunu anlayıram. Nə olusa olsun. Mən səninlə 
razılaşa bilməyəcəyəm); 

2) /Come what may. I will not resign! (whatever happens) - ¡Qoy nə 
olursa, olsun! Mən işimdən əl çəkməyəcəm); 

İngilis dilində Subjunctive Mood-da olan cümlələr müxtəlif mənalarda 
işlənə bilər.  Məsələn, 

1) Onlar əks fikir bildirə bilərlər: 
/If I  were president, I wouldn’t put up with it// - (Prezident olsaydım, 

bununla barışmazdım (bununla razılaşmazdım); 
2) Arzu, istək bildirə bilərlər: 
/I wish I were there to have a drink with you and dish// - (Kaş orada 

səninlə yeyib-içəydim)); 
3) Əmr, tələb bildirə bilərlər: 
/She demands that he leave the hotel immediately// - (O, tələb edir ki, 

o, meh-manxananı dərhal tərk etsin); 
4) Təklif bildirə bilərlər: 
/I suggest that he implement a budget cut in March// - (Təklif edirəm ki, 

o, büdcə ixtisarını martda həyata keçirsin). 
Azərbaycan şifahı ədəbiyyatında da, mərasim nəğmələri, ağılar, 

alqışlar və qarğışlarda gələcək zaman işlədilmişdir. İngilis dilindən fərqli 
olaraq, burada gələcək zamanın məcaz yolu ilə ifadəsinə daha çox rast gəlinir. 
Bu da Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin olması ilə əlaqədardır. Bəzi 
nümunələri nəzərdən keçirək.Alqışlar: ¡Evin abad olsun!= ¡Evin şen olsun! 
¡Duz-cörəkli olasan!  

¡Süfrən açıq olsun!= ¡Süfrən dolu olsun! ¡Bəylik hamamına gedəsən! 
Qarğışlar:  

¡Boyuna qamış ölçüm!, ¡Adın daşlara yazılsın!=  ¡Adın qara mərmərlərə 
yazılsın! 

¡Evin yıxılsın, qapın çırpılsın!= ¡Evin başına uçsun!¡Qapında bayquş 
ulasın!  

Qeyd olunanalardan savayı, Azərbaycan dilində şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələri sırasına daxil olan mərasim nəğmələrini də gələcək zamanı ifadə 
etmək üçün işlətmək mümkündür.              

 Mərasim nəğməsi: 
Qızıl üzüyün qaşı, 
Bişdi bağrımın başı. 
Mən deyən yar olmasa, 
Yandırram dağı, daşı.[1,113] 
Göründüyü kimi, bu dörd hecalı nəğmədə gələcək zaman həm məcaz 

yolu ilə, həm də qrammatik vasitə ilə ifadə edilmişdir. Burada bişdi, 
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yandırram metafora, bağ-rımın başı isə metanomiya kimi işlənmişdir. 
Yandırram eyni zamanda gələcək zamanın qrammatik ifadə vasitəsi olub, 
qeyri-qəti gələcək ilə ifadə edilmişdir. 

Tədqiqata cəlb olunmuş və qarşılaşdırılan dillərdə atalar sözü və zərb-
məsəllərdə də gələcək zaman mənası ifadə edilmişdir. Onlardan bəzilərini 
nəzərdən keçirək. 

1) /Truth will conquer// - (Haqq yerini tapar, düz əyrini kəsər) – 
(Haqq-ədalət qalib gələcək); 

2) /Two dry sticks will kindle a green// - (Qurunun oduna yaş da 
yanar); 

3) /A bad beginning makes a bad ending// - (Pis başlanğıc pis nəticə 
verər); 

Qeyd edək ki, zaman konsepti frazeologizmlərdə və atalar sözlərində 
verballaşması geniş yayılmışdır. İngilis dil mənzərəsində zaman müəyyən 
keyfiyyətlərə malik obyekt kimi başa düşülür. Məsələn, zaman yaxşı ola 
bilər: “good time”(həzz, ləzzət); “wonderful time”(əla vaxt); “lovely 
time”(xoş vaxt); “big time”(əla vaxt); “high time”(çoxdan vaxtıdır); “be in 
the right place at the right time” (lazımi vaxtda lazımi yerdə olmaq). Bu 
nümunələrdə zaman yaxşı, möcüzəli, gözəl, əla və s. kimi müəyyən edilir.  

Digər tərəfdən, zaman pis kimi də müəyyən edilir. “devil of a 
time”(çətin vaxt); “hard time” (çətin təcrübə); “bad time” (ağır vaxtlar); 
“rough time” (mərhumiyyətlər dövrü). Bu ifadələrdə zaman pis, çətin, sərt və 
s. kimi səciyyələndirilir. 

İrəlidə ingilis dilindən sadaladığımız nümunələrdə əksər hallarda 
“have” feilin işlədilir ki, bu zaman həmin birləşmələr xüsusiyyət bildirir. 
Məsələn, “have a good time”(yaxşı vaxt keçirmək); “have a hard time”(çətin 
başa gəlir); “have a rough time” (mərhumiyyətlərə dözmək). Bu cür 
frazeoloji birləşmələr ingilis dilində yetərincə çoxdur. Məsələn, “hardly have 
time to breathe”(çətin ki, nəfəs almağa vaxt olsun); “hardly have time to 
think” (çətin ki, düşünməyə vaxt olsun); “have a rare old time” (ləzzət 
almaq); “ have a thin time” (xoşagəlməz dəqiqələr yaşamaq); “have a whale 
of a time, have the time of life”(gözəl vaxt keçirtmək). 

İngilis mentalitetində zamana malik olmaq olar, zaman müəyyən 
dərəcədə mülkiyyət obyekti kimi çıxış edir. Məsələn, “on one's own time”. 

İngilis mentalitetində zamanın bu cəhəti “in the interest of saving time” 
(vaxta qənət etməyin marağında); “invest time in”(zamanı əmanət qoymaq); 
“buy time” (vaxt udmaq); “live on borrowed time” (uğurlar sayəsində 
yaşamaq) kimi metaforlarda parlaq ifadə olunmuşdur.  

Bu maliyyə terminlərində vaxt pul kimi qəbul edilir. Məsələn, məşhur 
amerikan zərbi-məsəli: “time is money” (vaxt puldur). 
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Zamanın bu xüsusiyyətini ingilis təsəvvüründə aşağıdakı ifadələr əks 
etdirir: Məsələn, “waste time” (vaxt sətf etmək); “lose time” (vaxt itirmək); 
“kill time” (vaxt öldürmək). 

İngilis dilində bəzi frazeoloji ifadələrdə zaman qaçılmaz, mütləq 
nəticəsi olan bir şey kimi təsəvvür edilir. Məsələn, “a matter of time”(vaxt 
məsələsidir); “all in good time” (hər şeyin öz vaxtı); “in due time” (təyin 
olunmuş vaxtda). 

İngilis dünya dil mənzərəsində zaman sayıla bilən predmet, daha 
dəqiqi, sayıla bilən predmetlərin çoxluğu kimi çıxış edir. Məsələn, “at a 
time” (bir dəfəyə); “at one time” (nə vaxtsa); “at one time or another” (hər 
hansı bir anda); “from time to time” (vaxtaşırı); “next time” (növbəti dəfə). 

İngilis dil təfəkküründə zaman uça da bilər. Məsələn, “time flies” (vaxt 
uçur). Bu xüsusiyyət atalar sözündə də öz əksini tapır. Məsələn, /life is short 
and time is swift/ (Həyat qısa, vaxt isə sürətli). 

İngilis dilində zaman ölə bilər, zaman öldürülə bilər, yəni canlı varlıq 
kimi nəzərdən keçirilə bilir. Bu müşahidələr aşağıdakı atalar sözlərində öz 
əksini tapır. Məsələn, /the time is ripe/ (vaxt yetişdi); /time and tide wait for/ 
(vaxt gözləmir); / time is a great healer/ (vaxt məlhəmdir); /time works 
wonders/ “zaman möcüzələr yaradır); /time will tell / (zaman göstərəcək). 

Bəzən elə olur ki, material bildirən obyektlərin xüsusiyyətləri 
insanların üzərinə köçürülür. Məsələn,  

1) /Life has cheated me// - (Həyat məni aldadıb); 
2) /Inflation is eating up our profits// - (İnflyasiya bizim bütün 

gəlirlərimizi yeyir); 
3)/His religion tells him that he can’t drink fine French wine// - (Onun 

dini ona zərif fransız şərabı içməyi qadağan edir); 
4) /Cancer finally caught up with him// - (Sonda o, xərçəng xəstəliyinə 

tutuldu/yoluxdu). 
Bu cümlələrə diqqət yetirsək görərik ki, “life”, “inflation”, “religion” 

və “cancer” sözləri insan kimi interpretasiya edilir. Bu zaman həmin 
isimlərin xüsusiyyətləri insanların üzərinə köçürülmüş olur. İnsana xas olan 
xüsusiyyətlərin qeyri-insanı bildirən isimlərə keçməsi personizasiya 
(persenification) adlanır. Bu da metaforanın bir üsuludur. Lakin bu zaman 
konkret bir insan nəzərdə tutulmur. Məsələn, biz deyəndə ki, /İnflyasiya 
bizim bütün gəlirlərimizi yeyir// biz onu konkret bir adama aid etmirik.  

Başqa bir misalı nəzərdən keçirək: 
/The ham sandwich is waiting for his check// - (Vetçinalı buterbrod öz 

çekini gözləyir). 
  Bu cümlədə “the ham sandwich” yuxarıda göstərildiyi kimi, ümumi 

anlamda işlənməmişdir. Bu söz “vetçinalı buterbrotu” sifariş edən adamı 
ifadə etmək üçün işlənmişdir. Məcazın bu növü metanomiya adlanır. 
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1) /He is going to read the Marquis de Sade// - (O, Markiz de Sadı 
(Markiz de Sadın əsərlərini) oxumağa hazırlaşır); 

2) /He will be in dance in future// - (O, gələcəkdə rəqslə (rəqs sənəti 
ilə) məşğul olacaq); 

3) /New windshield wipers will satisfy him// - (Yeni şüşətəmizləyənlər 
onu qane edəcəklər [2,58]. 

Bu cümlələrdə gələcək zamanın ifadəsində  həm qrammatik 
vasitələrdən, həm də məcazdan istifadə edilmişdir. Belə ki, “is going”, “will 
be”, “will satisfy” qrammatik vasitələrə, “Marquis de Sade”, “in dance”, 
“windshield wipers” isə məcazi vasitələrə aiddir. Metaforadan fərqli olaraq, 
yuxarıda adları çəkilən məcazi vasitələr konkret obyektləri bildirirlər. Başqa 
sözlə, bu vasitələr metanomiya kimi çıxış edirlər.  

1) /We need a couple of strong bodies for our team// (=strong people) -         
(Komandamıza iki güclü bədən (iki güclü adam) lazımdır); 

2) /We need some new blood in the organization// (= new people) – 
(Bizim təşkilatımıza yeni qan (yeni adamlar) lazımdır). 

Metafora ilə metanomiya fərqli məcaz vasitələridir. Metaforada  bir 
əşya və yaxud şəxsin keyfiyyətləri başqasının üzərinə köçürülür. 
Metanomiyaya referensiallıq  xasdır, yəni o, bir obyektin digərini əvəz 
etməyini təmin edir. O, eyni zamanda anlamanı təmin edir. Məsələn,  

Tamın hissəsi bir çox tamların hissələri kimi dərk edilir. Biz yuxarıda 
deyəndə ki, “bizə güclü bədənlər lazımdır”, güclü insanları nəzərdə tuturuq. 
Bu deyilən fikir eyni zamanda digər metanomiyalara da aiddir. “Yeni qan” 
metanomiyası “yeni adamlar” deməkdir. 

Beləliklə, metanomiya metaforaya bənzəsə də, ondan obyektləri daha 
dəqiq və konkret ifadə etməsi ilə fərqlənir. Onların hər ikisi təkcə dilə aid 
deyillər, onlar insanların gündəlik düşüncə tərzini, nitq mədəniyyətini və 
davranışını da formalaşdırırlar. 

1) /She is just a pretty face// - (Onun yalnız çox gözəl üzü var); 
2) /There are an awful lot of faces out there in the audience// - 

(Auditoriyada çoxlu adam var); 
Beləliklə, həm metafora, həm də metanomiya təkcə dil materialı deyil, 

onlar insanın məntiqi təfəkkürünu də formalaşmasında müstəsna rol 
oynayırlar. Hər ikisi insanın təcrübəsinə əsaslanır. 

Beləliklə, gələcək zamanın məcazi vasitələrlə verballaşması yolları 
Azərbaycan dilində daha zəngindir və bu vasitələrdən əksəriyyəti (bayatı, 
oxşama, ağılar və mərasim nəğmələri) ingilis dilində mövcud deyildir.  
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В.Велиева  
Репрезентация с элементами переносного языка в будущем 

времени 
Резюме 

 
 В статье говорится об использовании выражений будущего вре-

мени в английском и азербайджанском языках с помощью других 
средств. В обоих языках широко используются фразеологические слово-
сочетания, пословицы и поговорки в  будущем времени. Для этой цели в 
таких примеры  устного  Азербайджанского фольклорного творчества, как 
баяты, похвалы, проклятиях, в английском языке выражаются при 
помощи сослагательного наклонения настоящего времени.                        

В статье говорится о широком использовании посредством будущего 
времени переносными средствами вербализации в азербайджанском язы-
ке, которого не существует в английском языке . Так же  в статье обсуж-
дается использование  будущего времени посредством метафор и мета-
ном. Это играет исключительную роль не только, как лингвистический 
материал, но также в формировании логического сознания человека. 
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Representation of the future with the  figure of speech's elements 

 
Summary 

 
The article deals with the use of  the other figures of the speech means 

in the English and Azerbaijani languages. In both languages, frazeological 
combinations, proverbs and sayings are widely used in the expression of the 
future. In the  English languages applauses,  curses,  slogans with the help of 
The Subjunctive Mood, and in the Azerbaijani languages  with the help of 
folklore  examples serve  this purpose. 

 Also the article deals with the ways of verbalization of future time by 
figurative means which is widely expressed in Azerbaijani language, but it is 
impossible to say the same  in the English language. The article gives a 
broad explanation of the future time by means of  metaphor  and metonymy. 
It is noted that  they not only as the language material , but also  the 
formation of human logic play a unique role . 
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FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ ƏDATLARIN SEMANTİK 
ÇALARLARI 

 
Açar sözlər: rusca,  ingiliscə, ədat, məna, mətn, folklor 
Ключевые слова: rusca ingiliscə ədat- частица,  məna- смысл, mətn- 
текст, folklor- фолклор. 
Key words Ədat-particle, Məna- meaning, Mətn- text,  Folklor- folklore 

 
Nitqdə ayrı-ayrı sözlərə, söz birləşmələrinə və bütün cümləyə müxtəlif 

məna çalarlıqları verən, ifadənin səlisləşməsinə, fikrin məntiqi qurulmasına 
kömək edən ədatların ,,Azərbaycan dilçiliyində tədqiqinə keçən əsrin 50-ci 
illərinin əvvəllərindən başlanılmış, sonralar isə o, bir köməkçi nitq hissəsi 
kimi qrammatika kitablarında özünə yer tutmuşdur”.(1,448) Şifahi nitqdə, 
bədii və publisist üslublarda daha çox özünə yer alan ədatların folklor 
mətnlərinə gətirdikləri məna çalarlıqları məsələsi Azərbaycan dilçiliyində 
indiyə kimi demək olar ki, tədqiq edilməmişdir. Halbuki,,,köməkçi nitq 
hissələrinin ədəbi dilin üslublarına təhkimliyi də eyni səviyyədə deyildir. 
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, ədat və modal sözlərə nisbətən qoşma 
və bağlayıcılar ədəbi dilin üslublarında bir qədər neytral mövqe tutur.Ədatlar 
daha çox danışıq üslubunda, bədii əsərlərin dilində geniş imkanlara malikdir, 
xüsusən dialoqda çox mühüm rol oynayır.” (2,43) 

Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, folklor örnəklərindəki nitqə 
gətirdikləri məna çalarlıqlarına görə ədatların bütün qruplarından az və ya 
çox dərəcədə istifadə olunmuşdur.Təhlilə cəlb etdiyimiz folklor mətnlərində 
təsdiq və inkar məzmunu yaradan ədatlar işlənmə tezliyi baxımından daha 
çox müşahidə edilir. Məs:Bəli, sandıq gəlib yetişdi.(3,60); Bəli, oradan-
buradan bir qədər çalıb oxuyandan sonra elə ki, gecə aralığa gəldi, məclis 
dağıldı. (3,97); - Yox, Əsli, o daha verdiyi bu sözdən qaçmaz. (3,98); - Yox, 
lələ, çobanlarda qanan çoxdu, qoy soruşum. (3,103); Hə, söz vermişəm, 
getməliyəm. (3,121); - Xeyr, lazım deyil, heç nə demə! (3,122); Bəli, Gün 
xanımı çağırdılar. (4,37); - Yox, burda bir iş olmasa, bu dev o sözü deməzdi. 
(4,37) və s. 

Azərbaycan dastan və nağıllarından gətirdiyimiz bu nümunələrdə 
işlədilən bəli, hə, yox, xeyr ədatları vasitəsilə ifadə edilən fikirlərdə razılıq 
və etiraz məna çalarlıqları yaradılmışdır. 
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     Folklor mətnlərində əksini tapan, təsdiq və inkar mənaları yaradan 
bu qrupdan olan ədatlar söz- cümlələrin yaranmasında da mühüm rol 
oynayır. Məs: 

-Yox, dədə,sən məni apar, məni istəyim, qoy verməsin. 
Mirzalı xan əlac qalıb dedi: 
-Yaxşı. (3,205); 
- Qızım, neylədin? Qurbanını dolaşdıra bildinmi? 
Nigar dedi: 
-Yox. (3,242); 
Arvad dedi: 
-Bu uşağı gətirmişəm, oxudasan. 
Molla dedi: 
- Yaxşı. (3,263); 
- Bu şəhərdə sazbənd varmı? 
 Qənbər dedi: 
- Xeyr.(3,265); 
- Bazarın icində camaatın yanında dedi: 
- Doğrudur? 
 Dedi: 
-Bəli.(3,312); 
- Budur mənim ustamın şagirdlərinin sazını alan? 
Dedilər: 
-Bəli. (3,312); 
Qənbərin qolundan tutub apardı qutunun yanına. 
Dedi: 
- Budur? 
  Dedi: 
- Hə.(3,313) və s 
    Bəli ədatının folklor örnəklərindəki baş verən hadisələrin birinin 

bitdiyini, digərinə keçid aldığı məqamlarda da işləndiyi hallar daha çox 
müşahidə edilir. Məsələn, “ Əsli və Kərəm” dastanının bir hissəsində belə bir 
hadisə baş verir. Əslinin düymələri tilsimə düşən məqamda hiyləgar, özü də 
sehrkar keşiş ona deyir ki, qızım, mən çox şadam ki, sən öz muradına çatdın. 
Xoşbəxt ol! Ancaq sənnən bir xahişim var, yataq otağında qoy bu düymələri 
Kərəm açsın. Beləliklə, dastandakı baş verən hadisələrdən biri beləcə bitir və 
dastançı bəli təsdiq ədatının köməkliyi ilə digər bir hadisəyə keçir: Bəli, 
gətirdilər Qurbaniyə bir dənə saz verdilər. (3,208); Bəli, Qurbani axşamı 
saldı, durub üz qoydu Hatəm baxçasına. (3,225) və s. 

  Folklor örnəklərinin dilində qoy, gör, bax, gəl, görək, ha, di və s. kimi 
ədatlar da daha çox müşahidə olunur ki, bunlar mətnlərdə əmr, arzu, 
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məsləhət, sövqetmə, diqqəti cəlbetmə və s. mənaların yaranmasına kömək 
edir. 

Folklor mətnlərinin əvvəlində və ortasında işlənən qoy ədatı cümləyə 
arzu, məsləhət, nəsihət, hədə mənaları verir.Məs:Yusifi quyudan çıxardan 
kimi, Qoy aparsın görün, sel mənə neylər?! (3,57);Qoy bassın gözüm üstə, 
Qucmalı candı, bu gəlin! (3,68); Qoy görünsün mah camalın, Könül əylənsin 
bənd olsun. (3,74); Qoy dursun, görsün ki, analar necə oğlan doğub. (3,22); 
Məni öldürmə, qoy gedim bacımı azad edim. (3,28) və s. 

Əmr qrupuna aid olan “ bax ədatı dinləyicidə xəbərdarlıq yaratmaq, 
onun diqqətini müəyyən hadisəyə cəlb etmək, həvəsləndirmək, razılıq ifadə 
etmək kimi mənaların yaranmasını təmin edir.” (1,457).Folklor mətnlərində 
bax ədatı olduqca intensiv şəkildə işlənir. Məs: Bax mənim gözüm üstə, - 
deyib ayağa qalxdı. (3,460); -Əli, bax bu dağlara bir neçə sözüm var, deyim, 
sonra gedək. (3,253); Ana, bax mən oxumaq istəyirəm (3,262) və s. 

Folklor mətnlərində əmr mənası ifadə edən gəl ədatı “ ... felin əmr 
şəklindən fərqli olaraq iş-hərəkət bildirmir, heç bir cümlə üzvü olmur. Bu 
ədatlar işlənmə yerinə görə də felin əmr şəklindən fərqlənir. 

Gəl əmr ədatı dinləyicini ( müraciət olunanı) birgə iş görməyə sövq 
etmək, məsləhət vermək, nəcib işlərə dəvət etmək kimi mənaların 
yaranmasına xidmət edir. Bu ədat əsasən cümlənin əvvəlində , bəzən 
ortasında və ya xitabdan sonra işlənir.” (1,457). Məs: - Ey cəllad, iki qulumu 
gözümün qabağında öldürdün, gəl məni öldürmə. (3,34); Bağlı dükanım 
açıldı, Gəl ol dükandarım oğlan! (3, 55); Gəl qoy üzün üzüm üstə, Əm 
dodağım, dilim, oğlan. (3, 55); Adı bəlli, gözəl mahnı eşqinə, Gəl uçub 
dağları boş qoyma, Kərəm. (3,148) və s. 

   Əmr qrupuna daxil edilən gör, görək ədatlarının folklor mətnlərində 
işlənmə yeri və bax ədatı ilə sinonimlik təşkil etməsi də olduqca maraqlıdır. 
Cümlənin hər yerində işlənən və hər üç şəxsə aid olan ( gör, görün, görürsən, 
görək, görsün) bu ədatlardan ən çox işlədilən görək ədatıdır.Bu ədat 
dastanlardakı şeir mətnlərindən əvvəl ( yəni dastançı şeirə başlamazdan 
əvvəl) sanki möhürlənmiş qəlib kimi işlədilir.Məs: Aldı Tahir Mirzə , görək 
nə dedi. (3,35);Əhmədlə Məhəmmədin yaxasından yapışdı, onların başını 
kəsmək istəyəndə Tahir Mirzə cəllad Qasımın ayağına yapışıb aldı görək nə 
dedi. (3,34); Tahir Mirzə bunları görüb, görək nə dedi. (3,35); Abbas sazı 
sinəsinə basıb, zilini zil, bəmini bəm elədi, aldı görək nə dedi. (3,270) və s. 

    Folklor mətnlərində gör ədatının hədə, qorxu gəlmək məqamında 
çıxış etməsi halları da müşahidə olunur.Məs: - Gerisinə qulaq as, gör sənin 
başına nə oyun gətirəcəyəm. (3, 268) ; - Gör səni sazımla birlikdə necə məhv 
edəcəyəm ( 3, 273) və s. 

   Folklor mətnlərində emosionallıq və ekspressivlik çalarlıqlarının 
formalaşdırılmasında ki, kaş, kaş ki, barı, bir, ha, və s. kimi ədatlar da 
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mühüm rol oynayır, poetik- semantik dairəni gücləndirir.Cümləyə güclü 
emosionallıq və ekspressivlik verən ki ədatının folklor mətnlərindəki ritorik 
sual cümlələrində işlədilməsi halları daha çox müşahidə olunur.Məs: Vəzir 
yorğan- döşəkdən qalxıb, təəccüblə öz arvadına baxdı, dedi: - Ay arvad, mən 
ölmüşdüm ki ? (3,42) ; Arvad dedi: - Ay kişi, ölüm nədi, səfehləməmisən ki 
? (3,42) və s. 

      Kvazisualların əmələ gəlməsində ki ədatı çox mühüm rola malikdir. 
Bu ədatla düzələn kvazi suallarda adətən fikir həmin cümlədə bitir.Bəzən də 
əlavə, izahedici cümlənin işlənilməsi lazım gəlir.Məs: - Hələ olüb- 
eləməmisiniz ki ? – Yox, molla, hələ ölməmişik. (4, 2100).Göründüyü kimi , 
“ .... formal cəhətdən təsdiq olan cümlədə ki ədatı inkar məna bildirir, həm 
də kvazisual məzmununu qüvvətləndirməyə xidmət edir. “ (7,76). 

Folklor mətnlərində hədələmə, qorxu, sevinc, riqqət, təəccüb və s. kimi 
məna çalarlarının yaranmasında da ki ədatı mühüm rol oynayır. Məs: - Əmi, 
bəs məni niyə oyatmamısan, axşam düşüb ki ... (3, 252); - Bəli, onlar bura 
təşrif gətirirlər ki... (3,111); Sən ki cürətlə bu sözü dedin, günahından 
keçdimş (3,15); Ancaq o adam ki səbir daşıyla bıçaq istəyir, onu gözlə, 
özünü öldürəcək. (3,44); - Səni elə vuraram ki.... (3,31) və s. 

Folklor mətnlərində təəccüb, qəzəb, sevinc, xəbərdarlıq, hədələmə və s. 
məqamlarında işlədilən ha ədatı da yüksək emosionallıq və ekspressivlik 
keyfiyyətinə malik olur. Buna da səbəb heç şübhəsiz ki, canlı danışıq, folklor 
dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləridir.Müəyyən dil vahidləri kimi, ədatlar da ən 
təsirli, ən kəsərli, ən parlaq nitq vahidləri rolunu oynayır və beləliklə də 
folklor üslubunda emosionallığın və ekspressivliyin ifadə imkanlarını daha 
da genişləndirir. T.Əfəndiyeva da düzgün olaraq göstərir ki, emosionallıq və 
ekspressivlik yüksək keyfiyyətə malik canlı danışıq dilinin səciyyəvi 
xüsusiyyətləridir.Həmin keyfiyyətləri özündə daşıyan sözlər dilimizin ən təsirli, 
ən tutarlı nitq vahidləridir. Yazılı dilə bu vahidlər əsasən bədii yaradıcılıq 
vasitəsilə keçir və burada onların daha mənalı səciyyəvi əlamətləri meydana 
çıxır. 

Bədii üslubda, ümumxalq dilindən fərqli, emosionallıq və ekspressivliyin 
ifadə imkanları daha geniş və daha rəngarəngdir.Çünki burada həm ümümxalq 
dilinə məxsus emosional-ekspressiv sözlər ifadəlilik yarada bilir, həm də ən adi, 
neytral sözlər xüsusi üslubi priyomların sayəsində emosional və ekspressiv 
mənada istifadə edilə bilir.Ona görə də, bədii üslubda emosionallıq və 
ekspressivliyin rolunu düzgün təsəvvür etmək üçün bir tərəfdən bu 
keyfiyyətləri özündə müstəqil şəkildə daşıyan leksik vahidləri öyrənmək, 
digər tərəfdən isə adi sözü qüvvətli ifadə vasitəsinə çevirə bilən üslubi 
üsulları müəyyənləşdirmək vacib şərtlərdəndir.(5,171).Bu baxımdan 
yanaşdıqda emosional keyfiyyət ha ədatı vasitəsilə də folklor mətnlərində 
özünü daha qabarıq şəkildə göstərir.Məs: - Əmiqızı, dərsini yaxşı öyrən, ha. 
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(3,26); Ha deyirəm: xanım, xanım, Od tutdu cəsədim, canım. (3,46); Çox 
duz-çörək yedim yar, sənin ilə, İndi belə xoş ha qal, gərək eylə! (3,102); - 
Tez gələcəyəm, ancaq sözümüz sözdü ha ... (3, 460); Şəmsi xanım vaxtın 
tamamında ha gözlədi, anası gəlib çıxmadı. (4,12); Bunlar mağaraya 
çıxdılar, ha gözlədilər, bura heç kəs gəlmədi. (4,35); Dostlar qərq olunur Kür 
bərəsində, Çağırdım ağamı gəldi ha gəldi. (6,344) və s. 

Bəzi mətnlərdə xəbəri felin arzu şəkli ilə ifadə edilən cümlələrdə kaş, 
kaş ki ədatı da işlənir, personajların hiss və həyəcanını ifadə edir, 
emosionallıq və ekspressivliyin təəssüflü arzu çalarını yaradır. Məs: - Bütün 
oğul sahibləri köksünü ötürüb deyir ki, kaş mənim Qəmər xanım kimi bir 
qızım olaydı, sən də fikir edirsən. (4,8); Kaş mənə həmişə belə buyruqlar 
buyurasan. (4,10) ; - Ey xudaya, kaş məni gözəl yaratmayaydın,Gün xanım 
da məni bu bəlaya salmayaydı. (4,12); Kaş ki gözəl olmayaydım, Saralıban 
solmayaydım. (6,411) və s. 

Folklor mətnlərində dəqiqləşdirmə, fərqləndirmə məna çalarlığı 
yaratmaq məqsədilə barı, bircə ədatlarından istifadə olunur ki, bunlar da 
personajların hiss və duyğularının təsirli, kəsərli və mənalı bir şəkildə 
verilməsində mühüm rol oynayır. Məs: - Sən atamın çörəyini unudursan, barı 
mənim cavan nakamlığıma qıyma. (3,32); Ağlamaq mənə yaraşır, Qoy 
ağlayım barı, bülbül! (3,44); Barı düşmənlərə möhtac olmayım, Aman fələk, 
mənim halım yaman hey!.... (3,128); Sevindir Qəribi barı bir gecə, Ağlımı 
veribdir zaya qaşların. (3,178); Bircə mənə imkan verin, qəm buludumu 
üstümdən dağıdım. (3,465) və s. 

      Folklor mətnlərində intonasiya ilə birlikdə sualı formalaşdıran və 
müxtəlif cümlələrə əlavə emosionallıq və ekspressivlik gətirən bəs, necə, 
məgər, yəni, -mı, -mi, -mu, - mü ədatları da daha çox müşahidə olunur və 
bunların hər biri ayrı-ayrılıqda cümlənin sual cümləsi olduğunu struktur 
cəhətdən təmin etmək funksiyasını daşıyır.Məsələn, aşağıda verəcəyimiz 
nümunələrdə bəs ədatı olmadan cümlələrin suallığı struktur- qrammatik 
cəhətdən heç şübhəsiz ki, zəifləyə bilər: - Bəs sən fikirləşməlisən ki, o çox 
gözəl olsa, baxanın gözləri qamaşar,əlindəki işləri çaşdırar? (4,71) ; Padşah 
dedi: - Bəs kimdi? (4,71); İsa dedi: - Bəs kişi necə oldu? (4,74);  - Bacılı, bu 
yazıq bəs nə eləsə tilsimdən qurtara bilər? (4,21); Öz- özünə deyirdi : - bəs 
bunun axırı nə olsun? (4,25) və s. 

     Bəzən bəs ədatı bəzi leksik vahidlərlə birləşərək işləndikdə suallıq 
mənasını və çalarını itirə bilir ki, bunlar da folklor mətnlərində az müşahidə 
edilir.Məs: Birdən bir nəfər muştuluqçu içəri girib dedi: - Bəs muştuluğumu 
ver, oğlum gəlir. (4,53) və s. 

    Məna qüvvətləndirici bəs ədatının cümlələrdə sual əvəzliyi ilə 
birlikdə işlənib sualın təsirini artıra bilməsi halları da müşahidə olunur. Məs: 
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Gördü ki, toydan heç bir iy də yoxdur. Atasından xəbər aldı: - Ata, bəs hanı 
Leyli? 

Bəs hanı toy? (3,333) ; Qeys xəbər aldı: - Ama, bəs necə oldu? (3,336)  
və s. 

 Bu nümunələrdən də  göründüyü  kimi, bəs ədatı sual əvəzlikləri ilə 
ona görə işlədilmişdir ki, personajların mürəkkəb və zəngin psixoloji halları, 
müxtəlif hisslərin ifadəsi qüvvətli bir şəkildə verilsin. 

 Folklor mətnlərində sual intonasiyasını artıran, cümlələrin hər yerində 
işlənə bilən bəyəm, məgər ədatlarının kvazisuallıq vəzifəsi icra etməsi də 
olduqca maraqlıdır.Belə ki, mətnlərdə emosional təsirliliyi gücləndirmək 
məqsədilə bu ədatlar daha çox necə sual əvəzliyinə qoşulur və bu qoşulma 
müstəqil cümlə tərkibi əmələ gətirir.Məs: - Siz çoxbilmiş adamsınız, molla! 
– Necə bəyəm? (8,249); - Adə, zalım oğlu zalım, sən lap dilbilməz imişsən 
ki!  - Necə bəyəm? (8,261) və s. 

Bütün bunlar danışıq dilinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.F.Ağayeva  
da düzgün olaraq qeyd edir ki, danışıq dilində bu və ya digər əvəzliklərlə 
düzələn (nə?, nəyi?, necə? və s.) külli miqdarda ifadə formaları vardır ki, 
bunlar müxtəlif məqsədlər üçün işlədilir. Bu tipli konstruksiyalar bilavasitə 
cavab almaq məqsədi güdməsələr də formal cəhətdən, yəni struktur 
xüsusiyyətlərinə  görə  həqiqi suallardan seçilmirlər.Ancaq funksiyalarına 
görə əsil sual cümlələrindən fərqlənirlər. Bu tip sual frazalarının intonasiyası 
daha güclüdür.Belə konstruksiyalarda   sual məzmunu formal xarakter 
daşıdığından onlarda emosiya daha qüvvətlidir. Belə suallara kvazisuallar 
deyilir. (7,67). 

Folklor mətnlərində sualı qüvvətləndirən ədatlardan biri də -mı, -mi, -
mu, -mü, -dür və bu ədatlar  sözlərin sonunda işlənərək əsas tonun sual 
frazasının qalxmasını təmin edir,bitişdiyi sözün üzərinə vurğu gətirir. Bu 
ədatların folklor mənzərəsində başqa məna və intonasiya çalarları ilə 
üzləşirik. Məs:Duman dağlarımı bürürmü ola, Qəribin göz yaşın silirmi ola, 
Əhdi-peymanında qalırmı ola, Ay mənim maralım, dön bəri gəl,gəl.(3,174). 

Maraqlı cəhət budur ki, burada –mı, -mi, -mu, -mü ədatının felin 
keçmiş zamanına sanki bir sinonimliyi var: bürüşmüş ola;  silirmiş ola. 
Ancaq qrammatik baxımdan belə ifadələr özünü doğrultmur və beləliklə də 
belə ədatların mətnlərdəki məna intensivliyi zəifləmiş olur və suallıq 
funksiyasını itirir. 

Folklor mətnlərində da, də ədatının da işləkliyi daha çox müşahidə 
edilir. “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında sifətin çoxalma 
dərəcəsinin sintaktik üsulla əmələ gəlməsindən bəhs edilərkən bir qrup 
sifətlərin də “müqayisə olunan iki eyni sifətdən birincisinin  -dan (-dən), 
ikincisinin isə şəkilçisiz işlənməsindən “ (8,72) düzəldiyi qeyd olunur və 
göstərilir ki, bu zaman iki sifət arasına da, də daxil ola bilir; məs: ucadan da 
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uca, qırmızıdan da qırmızı, ağdan da ağ və s. (8,72). M. Adilov da göstərir 
ki, sifətin dərəcəsini şiddətləndirmək üçün yalnız  da,də  ədatı deyil, başqa 
ədatlar və sözlər də (daha çox, daha artıq, lap, neçə qat və s .) təkrar 
komponentlərin arasında işlədilə bilər. Məs: Pisdən də min qat artıq pis. 
Pisdən daha çox pis və s. (9,136) 

Folklor mətnlərində xalq dilindən gələn belə ifadələr olduqca çoxluq 
təşkil edir. Məs: Biri varmış, biri yoxmuş zalımdan da zalım bir qayınana 
varmış. (6,277); Qocadan da qoca qarı gedib qonaxlar üçün iki piyalə gətirir. 
(6,279); Aralıda ucadan da uca bir dağ görünürdü. (10,293) və s. 

Məlumdur ki, ..... hər hansı əlamət və keyfiyyət həmişə başqa bənzər 
əlamət və keyfiyyətlərlə müqayisədə qavranıla bilər. Təsadüfi  deyil ki, 
dilimizdə sifətin müxtəlif dərəcələri vardır və bunların hər biri xüsusi 
şəkilçilər, çoxlu köməkçi sözlər - ədatlar, sözlərin birləşmə modelləri və s. 
kimi vasitələr ilə düzəldilir və zəngin sinonim sırası alına bilir.” (3,137). Bu 
baxımdan folklor mətnləri belə materiallarla zəngindir və folklor yaradıcısı 
sifətin qiyabi-məntiqi mənasına bu məna əsasında  yaradıcı  yeni  subyektiv 
çalarlar əlavə edir,  mövcud əlaməti, keyfiyyəti ədatların köməkliyi ilə də 
genişləndirir, dərinləşdirir və beləliklə də emosional təsiri daha da 
qüvvətləndirir. Başqa sözlə desək, yuxarıda verdiyimiz nümunələrdəki  birləşmə 
növü folklor mətnlərində bir sistem təşkil edir və üslub baxımından mətnlərə 
yüksək dərəcədə intensivlik, şiddətləndiricilik mənası bəxş edir. Məsələn, 
yuxarıda verdiyimiz misallardan birincisində işlənən “zalımdan da zalım” 
ifadəsi mənfi mənadadır, çünki “zalım” mənfi mənalı sözdür və da ədatı 
personajın mənfiliyini bir qat, bəlkə də bir neçə qat da artırmışdır. Beləliklə, 
folklor mətnlərində işlədilən belə təkrarların komponentləri arasında bir sıra 
başqa şiddətləndirici sözlərdən başqa praktik olaraq bu mövqedə da, də ədatının 
daha çox işlənildiyi faktı ilə üzləşirik. 

Ümumiyyətlə, folklor dilində işlədilən ədatlar funksionallıq baxımından 
olduqca müxtəlif və rəngarəngdir. Belə ki, müxtəlif növdən olan ədatlar 
vasitəsilə ifadə edilən fikirlərə təsirli sual, dəqiqləşdiricilik, məhdudlaşdırıcılıq, 
qüvvətləndiricilik, emosionallıq və ekspressivlik, arzu,məsləhət, təkid, xəbər-
darlıq, sövqetmə, diqqət cəlbetmə və s. kimi məna çalarları gətirilmiş, real 
varlıqların hiss və həyəcanları olduqca bədii bir şəkildə həm mənalı, həm də 
təsirli ifadə edilmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Müasir Azərbaycan dili,  II cild, Bakı, “Elm”, 1980. 
2. Əliyev K.  Köməkçi nitq hissələrinin üslubi xüsusiyyətləri, metodik 

göstəriş. ADY-nun nəşri, 1981. 
3. Azərbaycan məhəbbət dastanları,  Bakı, 1979. 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 129

4. Azərbaycan folkloru  antologiyası , Bakı, 1968. 
5. Əfəndiyev T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı, Bakı, “Elm”, 

1980. 
6. Mirzəyev H. Dərələyəz folkloru, Bakı, “Elm”, 2006 
7. Ağayeva F. Azərbaycan dilinin intonasiyası, Bakı, 1978. 
8. Azərbaycan dilinin qrammatikası, I hissə (morfologiya), Bakı, 1960. 
9. Adilov M. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar, Bakı, 1974. 
10. Azərbaycan folkloru  antologiyası, XV cild, Bakı, “Səda”,2006. 
 

 
                                                                     Р.Оруджова  

Семантические еффекты частиц в фолклорных   текстах. 
 
                                                      Резуме 
 
   В фольклорных текстах на ряду с другими грамматически 

морфологическими категориями широко используются частицы. 
Использование частиц позволяет еще глубже показать художественно 
поетические отценки, разнообразие в текстах. В статье впервые на 
основе богатых и разнообразных образцов фолклорных текстах 
показывает как с  помощью частиц образуются смысловые обороты, и с 
помощью частиц расследуется смысловые оттенки. Проводиться 
интересная обобщение. 

 Так же в статье на основе фолклорных образцов исследуется как с 
помощью частицы образуются спектр семантических еффектов и 
расследуется в разных текстах в разных видах использование частиц. 
Использование частиц в фолклорных текстах делает их более досту-
пными и более естественными. Где используются эти речевые единицы 
в текстах, тексты впитывают в себя особенности разговорной речи и 
этим фолклорные тексты, где используются частицы делают их по 
структурным и по семантическим очень и очень естественными и 
доступными для читателья. 
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R.Orucova  
Semantic effects of particles in folklore texts 

Resume 
                                    
             Particles are widely used in folklore texts along with other 

grammatical morphological categories. The use of particles plays a 
significant role for colorful representation of artistic and poetic shades in the 
texts. For the first time, on the basis of rich and various examples, the shades 
of meaning that particles create are studied in the text and it is carried out an 
interesting generalization. 

Besides, the spectrum of semantic effects that are created with particles 
and their use in different forms in the texts are analyzed in the article on the 
basis of folklore examples. The use of particles in folklore texts make them 
more natural. The texts with such speech units in most cases benefit from 
features of colloquial style and therefore these units make  the folklore texts 
semantically and structurally more natural and effective. 
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 Müasir dövrdə xarici dil kimi fransız dilinin tədrisi üsul və vasitələri 
təkmilləşdirilir, inkişaf edir. Qrammatikanın tədrisi prosesində istifadə 
olunan üsul və vasitələrin heç biri özünü tam təsdiq etmir, biri digərinə 
əsaslana bilmir. Qrammatik qaydaların tədrisində çoxsaylı üsul və vasitə-
lərdən istifadə olunur. Öyrədənlər tərəfindən istifadə olunan bu üsullardan 
hansının yaxşı və ya qənaətbəxş olması tədris materiallarının öyrədilmə-
sindən, tədrisindən və mənimsənilməsindən asılıdır. Qrammatik korreksiya 
nəticəsində səhvlərin uzun müddət qalmasına yol verilmir, tədris ediləcək 
biliklərin konseptləşdirilməsi materialın mənimsənilməsinə kömək edir, bu-
nun nəticəsində bir çox qrammatistlər məhz qrammatikanın tədrisində eksplisit 
üsuldan istifadə olunmasına üstünlük verirlər. Lakin məlumdur ki, dilin 
öyrənilməsinin ilkin mərhələlərində tələbələr qrammatik quruluşun düzgün və 
ya yanlış olduğunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Düzgün forma və 
mənanı tapmaqda dilöyrənənlər “linqvistik intiusiyaya” əsaslanırlar. Qrammatik 
təsvir formalarının izahının verilməsi prosesinə dilöyrənənlər qoşula bilməsələr-
də, amma bununla belə onlar özlərinə linqvistik bilik bazası toplaya bilirlər. 
Tapşırıqların yerinə yetirilməsi prosesində düzgün cavabları əsaslandırmağı 
bacarırlar.[3, s.102]. Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində digər qram-
matistlərdən qeyd edirlər ki, eksplisit qrammatika implisit qrammatika ilə 
əlaqədə olmalıdır. Qrammatik qaydalar dilöyrənənlərə geniş, təfsilatlı şəkildə 
izah olunur və onlar qrammatikanı daha mükəmməl effektli mənimsəyirlər. 
Yalnız implisit üsuldan istifadə olunması arzu edilməyən nəticələrə səbəb 
ola bilər. Eyni zamanda qeyd olunur ki, ünsiyyət zamanı tələbələr tərəfindən 
qrammatik qaydaların istifadə edilməsi üçün implisit qrammatika səmərə 
vermir. Düzgün və səlis nitq vərdişlərinin formalaşdırılmasında, mətnlərdə 
cümləni təşkil edən sözlər arasında forma və məna cəhətdən uyğunlaşmanın 
yerinə yetirilməsində aydın, izahlı qrammatik bilik və bacarıqlara malik 
olmaq vacibdir. Bundan başqa, eksplisit qrammatika implisit qrammatika 
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əsasında fəaliyyət göstərir. Gizli qrammatikanı mənimsəmədən dilöyrənən 
müəyyən qrammatik formaları avtomatik şəkildə istifadə etmədən, tədris 
prosesində eksplisit qrammatikaya müraciət etmək məhdud xarakter daşıyır. 
Xarici dili öyrənən şəxs öyrənməyə başladığı dil haqqında öz fikrini ifadə 
etmir. Qrammatik qaydaların öyrədilməsində və tədrisində istifadə edilən üsul 
və vasitələr müxtəlifdir. Müasir dövrdə isə qrammatikanın tədris olunmasında 
daha çox induktiv və deduktiv üsullardan biri seçilir. Lakin implisit və eksplisit 
qrammatikada olduğu kimi, deduktiv və induktiv üsullar da bir-birini 
tamamlaya və bir-biri ilə uzlaşa bilər, xarici dili öyrənən,  qrammatik qaydaları 
və materialları mənimsəyən  zaman onların xüsusiyyətləri tədris olunan ma-
teriallar çərçivəsində müəyyənləşdirilir və təyin edilir. Qrammatikanın deduktiv 
üsulun köməyi ilə tədrisi daha çox qaydaların nümunələrdən istifadə etməklə 
izahına əsaslanır. Tapşırıqların müxtəlif növlərindən nümunələr göstərilməklə 
qrammatika öyrədilir. İstifadə olunan tapşırıq növləri intellektual fəaliyyət kimi 
qiymətləndiril və dilöyrənənlərin qavrama səviyyəsinin aşkarlanmasına xidmət 
edir.  Linqvistik formalar və refleksiyalar sistemləşdirilir. Dilöyrənənlər qram-
matikanı bu üsulla mənimsədikdə morfoloji və sintaktik biliklərini düzgün 
nümayiş etdirmə qabiliyyəti əldə etmiş olurlar. 

İnduktiv tədris üsulundan istifadə zamanı isə deduktiv üsulun əksinə 
olaraq, tapşırıqlar yerinə yetiril, qrammatik qaydalar dilöyrənənlərin özləri 
tərəfindən aşkarlanaraq mənimsənilir. Beləki, öyrədən yalnız istiqamətləndirici 
və idarəedici rolunu icra edir. Hər iki üsul xarici dilin öyrədilməsində və 
tədrisində dilöyrənənlərin hədəf dildəki biliklərinin möhkəmlənməsinə müsbət 
təsir göstərir və dilin incəliklərini anlamalarına kömək edir. 

Ünsiyyət zamanı xarici dildən istifadə zamanı nitq daxilində qrammatik 
qaydaları uzlaşdırmaq olduqca çətin olur. Tələffüz edilmədikdə ifadə olunan 
fikri tam başa düşmək olduqca çətindir. Tələffüz zamanı fikirlərin düzgün 
ifadə olunması, xarici dildəki qrammatik qaydaların işlənmə xüsusiyyətlərinə 
mütləq diqqət yetirilməlidir. Buna görə də kommunikativ yanaşma ənənəvi 
metoddan istifadə edərək tədris olunan qrammatika ilə qarşı-qarşıya durur, 
ənənəvi qrammatika formal təsvirlərə əsaslanır: “hazırda istifadə olunan 
metodologiyalar ünsiyyət bacarığını aşılamağa və yeni dilin artıq mövcud 
olan sərhədlərindən kənara çıxmağa çalışır.”[ 3,s.127] 

Dilöyrənənlərin dörd dil bacarığına ardıcıl, bütöv bir sistem kimi 
yiyələnmələrində qrammatik tapşırıq və çalışmalar mühüm rol oynayır. 
Xarici dillərin tədrisində, xüsusilə qrammatikanın öyrədilməsində tapşırıq-
lardan istifadə vacibdir. Keçirilən yeni mövzu və dil qaydalarının mənim-
sənilməsində tapşırıqlar geniş istifadə imkanlarına malikdirlər. Dil sinifində 
yeni biliklərin öyrədilməsində müxtəlif praktik tapşırıq növlərindən istifadə 
olunur. Funksiyaları, xüsusiyyətləri və tədris məqsədlərinə görə çalışmalar 
müxtəlifdirlər. Didaktik cəhətdən tapşırıqlar xarici dil biliklərinin yadda 
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saxlanmasında, mənimsənilməsində ümumi və spesifik xüsusiyyətlər da-
şıyırlar. Dilöyrənənlərin hər birinin dili öyrənmə səviyyəsinə və yerinə 
yetirmə qabiliyyətinə uyğun tapşırıq növləri mövcuddur. Sadə və mürəkəb 
tapşırıqları misal göstərə bilərik. Tapşırıqların didaktik baxımdan ümumi, onların 
məxsusi funksiyalarını məşq etməklə, çalışmaları yerinə yetirməklə dilöyrənənlər 
yeni bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Dilöyrənənlərin dörd dil bacarıq və səriştələrə 
yiyələnməsində və bacarıqların bünövrəsinin formalaşmasında çalışma və 
tapşırıqlar xüsusi rol oynayırlar. Bilik və bacarıqların birbaşa əldə edilməsi üçün  
müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi labüddür.   

Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisinə ümumilikdə nəzər salsaq görərik ki, 
“çalışma, tapşırıq” sözünün mənası, xarici dilin öyrənilməsinin bütün proseslərinin 
həyata keçirilməsi və öyrənmə arasındakı əlaqəni anlamağa, başa düşməyə və izah 
etməyə bizə imkan verir. Fransız dili lüğətlərində çalışma  sözü aşağıdakı kimi 
xarakterizə olunur: çalışma və tapşırıqlar dilöyrənənlərin dil biliklərini, bacarıqlarını 
imkanlarını inkişaf etdirməyə kömək edən (imkan verən) qaydalara əsaslanan 
və müəyyən struktur quruluşa malik xüsusi fəaliyyətlərdir. 

Çalışma sözünün lüğətdə verilən bu mənaları  bir-birilə uyğunluq, 
oxşarlıq təşkil etsə də, bununla belə, onlar həqiqi fərqlər nəzərə alınmaqla 
təqdim edilməlidirlər. Çalışma sözünün mənası daha çox elmi nöqteyi-
nəzərdən izah olunur. Çalışma lar əldə edilən biliklər vasitəsilə problemi həll 
etmək üçün formalaşdırılmış vəsait kimi başa düşülür. İlk növbədə qeyd 
etmək lazımdır ki, fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində çalışma və 
tapşırıqlar onu icra edən, yerinə yetirən dilöyrənənlər üçün mütəşəkkil dil 
fəaliyyəti növlərindəndir. Müvafiq tələblər əsasında formalaşdırılan tapşırıqlar 
dilöyrənənlərin bilik səviyyələrini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Eyni 
zamanda, onların müəyyən sahədə şəxsi qabiliyyətlərini artırmaq və 
genişləndirmək məqsədi daşıyır. Dilöyrənənlərin uğurunun, dil performansının 
genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi üçün tapşırıqlar geniş imkanlara malik 
fəaliyyət növlərindən biridir. Dilin hansı bir məqsədlə öyrənilməsindən asılı 
olmayaraq, dilöyrənənlərin çalışma və tapşırıqlar bütün tədris prosesini əhatə 
edirlər. Öyrənmə prosesinin effektiv reallaşdırılmasında istər yazılı, istərsə də 
şifahi tapşırıq növləri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azyaşlıların dil öyrənmə 
prosesi üçün xarakterik olan şifahi tapşırıqlar, yeniyetmələrin tədrisi zamanı 
yazılı tapşırıqlarla əvəz olunur.  Vayner “çalışma, tapşırıq” sözünün mənasının 
izahına digər aspektdən yanaşır [3, s. 17]. Xarici dillərin xüsusi və ümumi 
sahələr daxilində tədrisi zamanı    çalışma və tapşırıqlar öyrənmə prosesinin  
bütün real xüsusiyyətlərini və öyrənmə üstünlüklərini əks etdirdiyi üçün ən 
yaxşı öyrənmə vasitəsidir. Dilöyrənənlərin bacarıq və vərdişləri əldə 
etmələrinə yardımçı olan bütün dil fəaliyyətlərini çalışma adlandırmaq olar. 
[4, s.17] Çalışmaları xarakterizə edərkən, deməliyik ki, çalışmalar 
dilöyrənənlərin öyrənmə məqsədinə uyğun tərzdə, tədris tələbləri çərçivəsində 
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onların öyrənmə prosesini mərhələli şəkildə formalaşdıran tapşırıqlardır. 
Tapşırıqlar yaradıcı xarakterə malikdirlər. Dilöyrənənlərin  yaradıcı qabiliyy-
ətləri bəzi tapşırıq növlərinin yerinə yetirilməsi zamanı aşkarlanır. Rollu 
oyunlar, simulyasiya tapşırıqları yaradıcı tapşırıqlar sırasına aid edilir. Bu növ 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı dilöyrənənlər dil bilik və bacarıqlarını 
sərbəst olaraq, müstəqil tərzdə öz yaradıcılıqları çərçivəsində nümayiş etdirirlər. 
Tapşırıq və çalışmalar pedaqoji fəaliyyət növləri çərçivəsində dilöyrənənlərin 
məqsədlərinə nail olmaq üçün tərtib edilir və proqramlaşdırılır. Yəni, pedaqoji 
fəaliyyətlərə uyğun, müəyyən məqsədlərə yiyələnmək üçün nəzərdə tutulur. 
Çalışmaların pedaqoji funksiyaları müxtəlifdir. Dilöyrənənlərin xarici dilləri 
mənimsəmə məqsədlərindən asılı olaraq, tapşırıqlar müxtəlif olurlar. Çalışmalar 
aydın, anlaşıqlı və qarışıq ola bilər: dilöyrənənlərin əldə etdikləri bilikləri 
möhləmləndirilməsində tapşırıqlar mühüm rola malikdirlər. Eyni zamanda 
müxtəlif tapşırıq növləri dil biliklərinin vərdiş, səriştə kimi formalaşmasında 
dillərin tədrisi prosesini asanlaşdırır. Tapşırığı yerinə yetirmə vərdişləri onların 
üzərində dil biliklərini dərinləşdirir, mənimsənilmiş biliklərə nəzarət etməyə və 
yoxlama prosesinə kömək edir. Xarici dillərin tədrisi prosesinin tərkib hissəsi 
kimi tapşırıq və çalışmalar xüsusi komponent üzərində bilikləri toplamağa və 
təhlil etməyə imkan verir. Tapşırıq və çalışmaları sistemli şəkildə yerinə 
yetirmək dilöyrənənlərdə alışdırma vərdişi formalaşdırır. İstər qrammatik, 
istərsə də leksik, fonetik biliklərin və bacarıqların mənimsənilməsini və 
möhkəmləndirilməsini asanlaşdırır.    

Qiymətləndirmənin məqsədi dilöyrənənlər tərəfindən tamamlanmış 
çalışmanın bütün təlimatlarının nə dərəcədə yerinə yetirildiyini yoxlamaqdır. 
Yoxlama prosesində çalışmaların strukturları, funksiyaları, hətta tədris 
məqsədləri nəzərə alınmış olur. Bes və Porkye [ 1 ] qeyd edirlər ki, çalışma 
və tapşırıqlar necə olursa olsun, onların üç cəhəti nəzərə alınmalıdır; 
“təkrarlama məqsədi”, “məcburi məqsəd”, “xüsusi çətinlik məqsədi”.     

Vaqner çalışma və tapşırıqları üç müxtəlif ölçüdə strukturlaşdırılır: 
“şərt”, “təlimat”, “proses”. Bunları aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: [ 4 
] Çalışmanın şərti onun ən vacib ölçüsüdür, çünki tapşırığı yerinə yetirmək, 
tamamlamaq ondan asılıdır. Tapşırıqların şərtləri sadə olmalıdır, tapşırığın 
məzmununu qismən də olsa, əhatə etməlidir. Şərtlər sadə və anlaşıqlı bir və ya 
iki cümlədən ibarət ola bilər. Təlimat və proseslə müqayisədə çalışma və 
tapşırıqların şərtləri daha çətin bölmə hesab olunur. Şərtlər qiymətləndirmə 
prosesi ilə birbaşa bağlı olur. Çünki düzgün qiymətləndirmə nəticələri şərtlərin 
dəqiq təhlil edilməsi və onların tətbiqindən asılıdır. Tapşırıqların məqsədi və 
qavranılması şərtlərin düzgün başa düşülməsindən asılıdır. Şərtlər öyrənmə 
prosesinin məzmununu əhatə etməlidir. Qaydalara, dilöyrənənlərin bilik və 
bacarıq səviyyələrinə uyğun şəkildə yerləşdirilməlidir. Tapşırıq və çalışmaların 
şərtləri keçirilən mövzunu və qrammatik, leksik, fonetik bilikləri 
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möhkəmləndirmə, alışdırma vərdişi xarakterinə malik olmalıdır. Şərtin 
məzmununun başa düşülməsi vacibdir. Çalışmaların şərtlərinin vacibliyi və 
əhəmiyyəti onun yerinə yetirilməsi çətinliklərinin aradan qaldırılması ilə izah 
olunur. Tapşırığın şərtinin başa düşülməməsi dilöyrənənlərin onu yerinə 
yetirmə bacarığını ləngidə və ya onu tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina 
etməyə məcbur edə bilər. Dillərin tədrisi prosesində bu cür xoşagəlməz 
vəziyyətlərlə qarşılaşmamaq üçün qaydaların və şərtlərin düzgün təhlil 
edilməsi vacibdir. Bu səbəbdən məktəb çərçivəsində bilik, bacarıq və 
vərdişlərin öyrənilməməsi tapşırıq və dilöyrənənin qabiliyyəti ( bacarığı) 
arasında qeyri-mütənasibliyə gətirib çıxarır. Ümumi Avropa çərçivəsində qəbul 
olunmuş dil qaydaları normaları  tapşırıqların xüsusiyyətləri ilə yanaşı, yazı 
təlimatlarının xüsusiyyətlərini də xarakterizə edirlər. Təlimatları təhlil etmək, 
eyni zamanda onları dəfələrlə təkrarlamaqla dilöyrənənlər üçün tapşırıqları 
yerinə yetirmək sadələşir. Təlimatlar aydın, adekvat, sadə olmalıdır. Tapşırıqları 
düzgün yerinə yetirmək üçün şərt və təlimatların qarışıqlığından xilas olmaq 
lazımdır. Bu proseslərin düzgün yerinə yetirmək üçün şərt və təlimatların 
aydınlığı xüsusi olaraq nəzərə çatdırılır.  

Çalışmaların tipləri təlimatlara uyğunlaşdırılır. Dərsliklərdə sadələşdirmə 
prinsipi, şərti daim gözlənilir. Sadə tapşırıqlarla yanaşı dil öyrənmə prosesində 
mürəkkəb, çətinlik səviyyəyəsi artırılmış tapşırıq tiplərinə də yer verilir. 
Dilöyrənənlərin dil sahəsindəki bilik və bacarıq səviyyələrinə uyğun tapşırıqla-
rın istifadəsinə tədris prosesində yer verilir. Əgər dilöyrənənlər kifayət qədər dil 
biliklərinə və vərdişlərinə yiyələniblərsə, təlimatların kompleksləşdirilməsi 
bu halda mümkün olur. Təlimatlar tapşırıqların yerinə yetirilməsində effektiv 
vasitədir.  

Çalışma və tapşırıqların məzmunu onların yerinə yetirilmə təlimat və 
üsulları ilə birgə bütöv bir sistem kimi təqdim edilir. Tapşırıq və çalışmalar 
linqvistik fəaliyyət növləri kimi xarakterizə edilir. Dilin linqvistik sahədəki 
prinsip və normalarının mənimsənilməsində tapşırıqlar əhəmiyyətli vasitə-
lərdir.  Məsələn, boşluq mətnləri, cümlələrin çevrilməsi, buraxılan sözlərin 
tamamlanması, fellərin təsrif olunması və s. tapşırıq növlərini sadalamaq 
olar. Təlimatlar və şərtlər tapşırığın tərkib hissəsini təşkil edirlər. Bir çox 
hallarda çalışmaları yerinə yetirərkən dilöyrənənlər tərəfindən onların məzmunu 
sadələşdirilir.  

Xarici dillərin, o cümlədən fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində 
çalışma və tapşırıqlar mühüm rol oynayırlar. Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, 
tapşırıqlar dilöyrənənlərinin bilik bə bacarıqlarını formalaşdırır və inkişaf 
etdirirlər. Qrammatik biliklərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsin də 
tapşırıqların rolu əvəzsizdir. Dilöyrənənlər qrammatik biliklərə yiyələnməklə 
dilin incəliklərinə bələd olur və bu biliklərin tətbiqində müxtəlif tapşırıq 
növlərindən geniş miqyaslı istifadə olunur. Tapşırıqlar sistemli, ardıcıl 
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şəkildə tədris prosesinə uyğun olaraq yerinə yetirilir. Dərsliklərdə, eləcə də 
əlavə dərs materiallarında tapşırıların çoxsaylı növləri öz əksini tapır. 
Tapşırıqları yerinə yetirərkən dilöyrənənlərin dil bilikləri səviyyələri mütləq 
nəzərə alınmalıdır. Çalışmalar təlimat və şərtlər çərçivəsində yerinə yetirilir 
və mənimsənilir. Onların vasitəsilə dilöyrənənlər yeni bilik və bacarıqlara 
yiyələnmış olurlar. Qrammatik, leksik, fonetik, ümumilikdə dil biliklərinin 
əldə olunmasında və tətbiqində çalışma və tapşırıqlar ən yaxşı öyrənmə 
vasitələridirlər. 
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Г.Елекберова               

                                   
Рол и значение грамматических упражнений на французском 

языке как иностранном 
Резюме 

 
Важную ролъ играют упражнении и задании в исполъзование 

иностранных языков, а также французский язык как иностранный. Как 
упоминалосъ ранее, задачи формируют и развивают навыки и знание 
филологам. Ролъ задач в проверке и оценке грамматических знаний 
незаменима. Филологи изучают грамматические знание и тонкости 
языка, и исполъзование этих знаний широко исполъзуется в различных 
типах заданий. Задачи систематически выполняются в соответствии с 
учебным процессом. Учебники, а также дополнителъные учебники 
включают в себя множество типов заданий. При выполнении задач 
филологам необходимо учитыватъ уровенъ владения языком. 
Исследования проводятся и осваиваются в рамках руководящих 
принципов и условий. С помощъю них, филологи обладают новыми 
знаниями и навыками. Лучшими учебными пособиями были задания и 
упражнения в грамматике, лексике, фонетике, общем знании языка и 
практике.   
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G.Elekberova  
 

The role and importance of the grammatical tasks in teaching 
French as a foreing language 

Summary 
 

Exercices and tasks play an important  role in the teaching of foreing 
languages as well as french. As it is mentioned above, exercices and tasks 
form and improve the knowledge and skills of language learners. The role of 
tasks at checking and estimating of grammatical skills is non- substitutive. 
The language learners are getting aware of all details of language by learning 
grammar and different kinds of exercises are widely used in the applying of 
these skills. Exercises are performed systematically and consistently accor-
ding to the teaching process. The number of kinds of exercises are 
represented in textbooks and in additional school materials. The level of 
skills of learners must be definitely considered while doing exercises. The 
exercises are done and learnt in the frame of instructions and terms. By 
means of them the language learners become master of new skills and abilit-
ies. Grammatical exercises are the best leaening tools for adoption the gram-
matical, phonetic, lexical language knowledge acquisition and application.  

 
 

Rəyçi:             Çəmən Babaxanova 
                Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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                                                                ARZU ŞƏFİYEVA  
                                                Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti                 

Xarici Dillər kafedrasının 
   

 
İNGİLİS DİLİNİN FRAZEOLOGİZMLƏRİ ELMİ 

KONTEKSDƏ 
(dilçilərin fərqli yanasmasına bir baxış) 

 
Açar sözlər: komponent, frazeoloji birləşmə, təsnifat, məcazi məna, lüğəvi 
tərkib 
Ключевые слова: компонент, фразеологическая комбинация, класси-
фикация, образное значение, словарный состав 
Key words: component,phraseological combination, classification, figurati-
ve meaning, vocabulary content 

 
Hər bir dil mürəkkəb frazeoloji sistemə malikdir. Frazeoloji vahidlərin 

komponentlərinin bir-birinə qovuşma dərəcəsi olduqca müxtəlifdir.  
Ona görə də dilçilikdə frazeolji vahidlərin təsnifi müxtəlif 

istiqamətlərdə aparılır. İlk öncə apardığımız araşdırmada qeyd edə bilərik 
ki,İsveçrə dilçisi, “Frazeologiya nəzəriyyəsi”nin banisi Şarl Ballinin frazeo-
loji vahidlərə verdiyi təsnifatfrazeologiyanın inkişafına böyük təsir göstər-
mişdir. O, söz birləşmələrinə dair ilk əsəri olan “Üslubiyyatın xülasəsi”kitabında 
söz birləşmələrinin ilk təsnifatını vermişdir. İkinci kitabı “Fransız üslubiyyatı” 
əsərində Ş.Balli fransız dilində frazeologiyanın ənənəyə görə işlədilməsini qeyd 
edərək yazır ki, dildə bir sıra sözlər başqa sözlərə nisbətən bir-biri ilə daha sıx 
bağlılığa meyl edir. O, söz birləşmələrini dörd qrupa bölmüşdür: 1)sərbəst söz 
birləşmələri, 2)adi birləşmələr, 3)frazeoloji qrup, 4)frazeoloji birləşmələr.  

    1. Sərbəst söz birləşmələri – bu cür birləşmələrin hər bir üzvi ayrılıqda 
olduğu kimi birləşmə daxilində də öz müsətqilliyini saxlayır və parçalana bilir.  

    2. Adi birləşmələr – bu söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər qismən 
müstəqildir. Adi birləşmələrin tərkibində bəzi dəyişikliklər etmək 
mümkündür.  

    3. Frazeoloji qrup – bu söz birləşmələri nisbi müstəqilliyini saxlayan 
sözlərin köməyi ilə düzəlir. Frazeoloji qruplarda komponentlərin yenidən 
qruplaşdırılması mümkündür. Onun komponentlərinin qismən başqa sözlə 
əvəz edilməsinə yol verilir.  

    4. Frazeoloji birləşmələr – elementləri tamamilə bir-biri ilə sıx 
əlaqədə olan birləşmələrdir. Bu cür söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər öz 
mənalarını itirərək, birlikdə ümumi bir məna ifadə edir. Frazeoloji birləşmə-
lərin komponentlərinin dəyişdirilməsi qeyri-mümkündür.   
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    Beləliklə, Ş. Balli söz birləşmələrini onların sabitlik dərəcəsinə görə 
müqayisə etmişdir. O, söz birləşmələrini sxematik olaraq bu qruplara bölmüş, 
lakin onların geniş şərhini verməmişdir. Ş.Balli özünün  “Fransız dilinin 
üslubiyyatı” kitabında adi söz birləşmələrini və frazeoloji qrupu “ara tip” 
kimi adlandırmışdır. O, belə ifadələrə feli birləşmələri misal göstərmişdir. 
Sonradan o, söz birləşmələrinin yalnız iki qrupunu qeyd etmişdir: 1) sərbəst 
söz birləşmələri, 2) frazeoloji birləşmələr. 

    Qeyd etmək lazımdır ki, Ş.Balli “frazeoloji birləşmə” adı ilə nəzərdə 
tutuduğu semantik qrupdan olan frazeoloji vahidlərin xarici cəhətinin 
xüsusiyyətindən bəhs edərkən bunlarda üç əlamətin olduğunu göstərmişdir: 

    1. Onların tərkibindəki sözlər ayrı yazılılır. 
    2. Bu birləşmələrin tərkibindəki sözlər sabit sırada olur və onların  

komponentləri arasına başqa söz daxil etmək qeyri-mümkündür.  
    3. Bu tip birləşmələrin komponentlərindən heç birini başqa sözlə 

əvəz etmək mümkün deyil.  
    Akademik V. V. Vinoqradov rus dilinin materialı əsasında frazeoloji 

vahidləri “frazeoloji birikmələr”, “frazeoloji bitişmələr” və “frazeoloji 
birləşmələr” adı ilə üç semantik qrupa bölmüşdür. Bunların hər birinin 
özünəməxsus əlamətini göstərir. O, frazeoloji birikmələrdən bəhs edərkən 
yazırdı ki, bunların ümumi mənası ilə komponentlərinin mənası arasında heç 
bir yaxınlıq, əlaqə, hətta potensial əlaqə belə yoxdur. Bunların tərkib 
hissələri dildəki bir və ya digər sözlə eyni səs tərkibinə malik olsa da, bu cür 
qarşılıqlı əlaqə omonimlikdən başqa bir şey deyildir.  

    Frazeoloji bitişmə sözün potensial ekvivalentidir. Bu cəhətdən 
bunlar frazeoloji birikməyə yaxınlaşır, lakin öz məna quruluşlarının 
mürəkkəbliyi, komponentlərinin məna əlaqəsinin potensial şəkildə mövcüd 
olması ilə frazeoloji birikmələrdən fərqlənir. Frazeoloji bitişmə xarici səs 
forması ilə sərbəst söz birləşməsinə uyğun gəir. Frazeoloji birləşmədə 
sərbəst mənada olmayan sözlərin sinonimlərlə əvəz edilməsi mümkündür.  

    V. V. Vinoqradov bu bölgüsündə “frazeoloji birləşmə” adlandırdığı 
qrup ilk baxışdan Ş. Ballinin təsnifatındakı “frazeoloji qrup” və ya “adi 
birləşmələr”ə oxşayır.Əslində isə bunlar bir-birindən kəskin sürətdə fərqlənir. 
Belə ki, V. V. Vinoqradovun bölgüsündə frazeoloji birləşmədə kompo-
nentlərdən biri ancaq məhdud sözlərlə frazeoloji cəhətdən “bağlı məna” daşıyır. 
Ş. Ballinin təsnifatında isə, özünün qeyd etdiyi kimi “birləşmə parçalandıqdan 
sonra sözlər öz mənalarını saxlayır”.  

    Qeyd etmək lazımdır ki, V. V. Vinoqradov söz birləşməsi şəklində 
olan və frazeoloji səciyyə daşıyan terminləri “frazeoloji bitişmələrə” aid edir 
və bunları həmin qrupdan olan frazeoloji vahidlərdən ayrıca nəzərdə tut-
mağın lazım gəldiyini yazırdı.  
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    V.V.Vinoqradovun bu təsnifatı bir müddət həm rus dilinin, həm də 
bir sıra başqa dillərin frazeologiyasından bəhs edən əsərlərdə tamamilə 
məqsədəuyğun sayılmış və olduğu kimi saxlanılmışdır. 

   Qeyd etmək olar ki, İngilis dilinin frazeologizmləri aşağıdakı kimi 
təsnif olunmuşdur: 

    Frazeoloji birikmə. 
    Tərkibindəki sözlərin müstəqil mənalarını tamamilə itirməsi 

nəticəsində əmələ gələn sabit söz birləşmələrinə frazeolji birikmələr deyilir. 
Dilçilikdə bu tip sabit söz birləşmələri idiomlar da adlandırılır. Bu söz 
birləşmələrin əsas əlaməti onların semantik cəhətdən bütövlüyüdür. Dildə 
xüsusi səciyyə daşıyan bu birləşmələr onun frazeologiyasının əsasını təşkil edir. 
Frzaeoloji birikmələrə aşağıdakı söz birləşmələrini misal göstərmək olar: 

Kick the bucket “ölmək”; send smb. to conventry “bir kəsi baykot 
etmək”, “bir kəslə əlaqəni kəsmək”; at bay “çıxılmaz vəziyyət”; be at 
somembody`s beck and call “qulluğunda həmişə hazır olmaq” = “əmrə 
hazır olmaq”; to be all thumbs “yöndəmsiz”, “yaraşıqsız”; to rain cats and 
dogs “şıdırığı-güclü yağış yağmaq”; kilkenny cats “qatı düşmənlər”və s.  

    Frazeoloji birikmələr onları təşkil edən komponentlərinin məcazi 
mənaları əsasında əmələ gəlir. Bu cür birləşmələrin bədiilik xüsusiyyətləri 
yalnız tarixi-nöqteyi nəzərdən açıqlanır. Məsələn: “bay” sözünün mənası 
“tupik” (şimal dəniz quşu), “beck” sözünün mənası isə “qollarını 
çırpmaq”-dır. Bu sözlər arxaizmlərdir və yalnız yuxarıda göstərdiyimiz 
frazeologizmin tərkibində işlənir. Və yaxud digər bir misala baxaq.“to be all 
thumbs” frazeologizmi “one`s fingers all thumbs” frazeologizminin 
əsasında əmələ gəlmişdir. “Kilkenny cats” frazeologizmi bir əfsanədən 
götürülmüşdür. Əfsanəyə görə Kilkenny və Irishtown arasında XVIII əsrdə 
müharibə olub və bumüharibə hər iki şəhərin dağılması ilə nəticələnib.“Send 
smb. to Conventry” frazeologizmi Klarendonun “The history of the Great 
Rebellion and Civil Wars in England” kitabında götürülmüşdür. İngilis 
inqilabı dövründə Konventri şəhərində bir həbsxana yerləşirdi ki, orada 
yalnız güclü monarxlar saxlanılırdı. Göstərdiyimiz bu frazeologizm də 
bununla əlaqədar olaraq yaranmışdır. 

Beləliklə frazeoloji birikmələrdə həqiqi məna ilə məcazi məna 
arasındakı əlaqə itir və məcazi məna onlar üçün ön plana keçir.  

Frazeoloji birikmələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 
    1. Frazeoloji birikmələrin komponentləri sırasına arxaizmlər də daxil 

ola bilər.  
    2. Bu tip birləşmələri sintaktik cəhətdən parçalanmaq mümkün 

deyildir. 
    3. Onların komponentlərinin yerlərini dəyişdirmək əksər hallarda 

qeyri-mümkündür. 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 141

    4. Bu birləşmələrin tərkibinə söz daxil ola bilmir.  
    5. Frazeoloji birikmələrin tərkibindəki sözlər öz leksik mənalarını 

itirərək onların komponentlərinə çevrilir və ümumi bir mənanı ifadə edir. 
Məsələn: “kick the bucket” – “to die”; “send smb to Conventry” – “to 
ignore”.  

    Frazeoloji bitişmə.  
    Bəzi sabit söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlərdən birinin həqiqi 

mənası az da olsa, nəzərə çarpır. Bu tip birləşmələrfrazeoloji bitişmələr 
adlanır. Frazeoloji bitişmələrəaşağıdakı söz birləşmələrini misal göstərmək 
olar: 

To spill the beans “sirr vermək”; to burn bridges “körpüləri 
yandırmaq”; to throw dust into smb’s eyes “bir kəsin başını aldatmaq”; to 
point the devil blacker than he is “şişirtmək”; to put a spoke in 
somebody’swhell “bir kəsə mane olmaq”, “əngəl törətmək”; to hold one’s 
cards close one`s chest “bir şeyi sirr olaraq saxlamaq”, “ağzını bərk 
tutmaq”, “susmaq”; to be narrow in the shoulders “zarafatbaşadüş-
məyən”; to gild refined gold “boş yerə çalışmaq”; to stick like a leech “zəli 
kimi yapışmaq”; broad shoulders “enli kürək”; more or less “qismən”, 
“müəyyən dərəcədə”; out of the frying pan into the fire “yağışdan çıxıb 
yağmura düşmək”. 

    Frazeoloji bitişmələr bədiilik və məcazilik baxımından qismən 
frazeoloji birikmələrə bənzəyirlər. Frazeoloji bitişmələri başa düşmək üçün 
onun komponentlərini məcazi mənada dərk etmək lazımdır. Məsələn: make 
a mountain out of a molehill frazeologizmi “qarışqadan fil düzəltmək” 
(bir şeyi çox şişirtmək) mənasını verir. Burada molehill sözü “çox kiçik” 
mənasında, mountain sözü isə “çox böyük” mənasında dərk edilir.  

    Frazeoloji bitişmələr omonim ola bilər, yəni onlar həm həqiqi, həm 
də məcazi məna ifadə edə bilərlər. Məsələn: It was very tiresome as I had 
to swim against the currentcümləsinin tərcümsibeləolacaq:Axının əksinə 
üzmək çox yorucu idi. Bu cümlədə“to swim against the current” 
birləşməsi “axının əksinə üzmək” mənasını verir. Bu birləşmənin məcazi 
mənası isə “bir kəsə qarşı çıxmaq (getmək)”, “bir kəsin əksinə 
getmək”dir. 

    Frazeoloji bitişmələrin də özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

    1. Bu birləşmələr yüksək bədiilik xüsusiyyətlərinə malikdir və onlar 
mövcud olan digər sabit söz birləşmələrinə mənaca uyğun gəlir. Məsələn: to 
throw dust into smb`s eyes, to be narrow in the shoulders, to burn one’s 
fingers, to burn bridges. 

    2. Frazeoloji bitişmələr komponentlərinin semantik xüsusiyyətlərini 
qoruyub saxlayır. Məsələn: to put a smoke in smb`s wheel. 
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    3. Onlarda emosionallıq və ifadəlilik həlledici rol oynayır. Məsələn: 
to throwdust into smb`s eyes, to point the devil blacker than he is. 

    4. Bu tip birləşmələrin komponentlərinin yerini dəyişmək qeyri-
mümkündür. Məsələn: to hold one’s cards close to one’s chest. 

    5. Frazeoloji bitişmələr sözlərin və yaxud söz birləşmələrinin 
sinonimi ola bilir. Məsələn: to gild refined gold = to paint the lily. 

    Frazeoloji birləşmə. 
    Bəzi sabit söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlərdən biri mütləq öz 

həqiqi mənasında işlənir, o biri söz isə ondan asılı vəziyyətdə olur,  yəni bu 
tip birləşmələrin tərkibinə həm müstəqil, həm də frazeoloji məna daşıyan 
sözlər daxildir. Dilçilikdə bu cür sabit söz birləşmələri frazeoloji birləşmələr 
adlandırılır. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”; to frown one’s 
eyebrows “qaşlarını çatmaq”;  rack one`s brains “baş sındırmaq”; to 
pay attention to somebody “bir kəsə diqqət yetirmək”;. 

    Frazeoloji birləşmələrin aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 
    1. Frazeoloji birləşmələrin kompoentlərindən birini dəyişmək 

mümkündür. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”, bosom buddy “yaxın 
yoldaş”. 

    2. Bu birləşmələrin əsas tərəfini onun sinonimi ilə əvəz etmək 
olar.Məsələn: pitched battle “amansız döyüş”, fierce battle “sərt döyüş”, 
“qızğın döyüş”. 

    3.Onların komponentlərinin yerini dəyişmək mümkündür.Məsələn: 
Sisyfean labour “sizif əməyi”, a labour of Sisyphus. 

    4. Bu tip birləşmələrin komponentlərindən birinin müsətqil, 
digərinin isə asılı olması mütləqdir. Məsələn: a bosom friend “ürək dostu”, 
yəni insana yaxın yalnız onun dostu ola bilər, düşməni yada bir başqası 
ola bilməz. 
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A.Shafiyeva 
English phrazelogisms in scientific context 

(different approaches of linguists) 
 

Summary 
 
This  article deals with  theanalysis of the phraseological units upon the 

different  approaches of the distinguished linguistsin the scientific con-
text.Linking to the modern approaches and views of either the Western or 
Russian linguists,the author hasinvestigated the different pecularities of the 
phraseological units in English language.So,in her articlethe author showed 
that the classification of phraseological units has beencarried out in different 
directions in linguistics.That is why in her first study, shecould say that the 
Swiss linguist, the founder of "The theory of Phraseology" Charles Balli`s 
classification has greatly influenced the development of phraseology. 
Charles Balli gave the first classification of the word combinations in his 
first work,"Summary of Stylistics". In his second book, "French Stylistics" 
Charles Balli noted that the use of phraseology was a tradition, and a number 
of words tended to be closer to one another than the other words in French 
language. He divided the word combinations into four groups: 1) free word 
combinations, 2) ordinary combinations, 3) phrazeological group, 4) phrazeo-
logical associations. 

On the basis of the Russian language material called "frazeological 
associations", "frazeological adjacencies" and "frazeological combinations"aca-
demician V.V.Vinogradov divided the frazeological units into three semantic 
groups.  While speaking about frazeologicalcompounds, he wrote that there 
was no relationship, no connection, or even no potential relationship between 
the meaning of the components and their commonone. Although their 
constituent parts have the same sound content in one language or in another. 
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А.Шафиева 
Английские фразеологизмы в научнoм контексте 

(различные точки зрения лингвистов) 
 

Резюме 
 
     Данная статья анализирует фразеологические единицы с точки 

зрения различных подходов, предпринятых выдающимися лингвистами в 
научном контексте. Автор статьи провела исследование различных 
аспектов фразеологических единиц английского языка, увязывая свои 
исследования с современными подходами и взглядами, существующими в 
западной и российской лингвистике. Исходя из этого, автор статьи 
отметила, что классификации фразеологических единиц были проведены 
по различным направлениям лингвистики. Поэтому в своем первом 
исследовании она утверждает, что классификация швейцарского линг-
виста, основателя «теории фразеологии» Чарльза Балли оказала огромное 
влияние на развитие фразеологии. Чарльз Балли первым разработал 
классификацию словосочетаний в своей первой работе «Выводы о 
стилистике». В своей второй работе «Стилистика французского языка» 
Чарльз Балли отмечал, что использование фразеологии было 
традиционным, а ряд слов во французском языке имеет тенденцию соче-
таться с одними словами, а с другими нет. Он разделил словосочетания на 
четыре группы: 1) свободные словосочетания, 2) обычные сочетания, 3) 
фразеологические группы, 4) фразеологические ассоциации.  

 Aвтор статьи также отметила, что академик В.В.Виноградов на 
материале русского языка разделил фразеологические единицы на три 
семантические группы: «фразеологические ассоциации», «фразеологиче-
ские сращения» и «фразеологические сочетания». Говоря о фразеологи-
ческих единствах, он писал, что не существует связи, даже потенц-
иальной связи, между значением составных частей фразеологизма и его 
общим значением. Несмотря на то, что составные компоненты имеют 
одинаковую звуковую оболочку в любом языке.   

 
 

Rəyçi:                Salman Nuriyev 
                Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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İNGİLİS DİLİNDƏ QRAMMATİKANIN TƏDRİSİNDƏ AUTENTİK 
MATERİALLARININ ROLU 

 
Açar sözlər: kommunikativ yanaşma,qrammatika,autentik materiallar 
Keywords: communicative approach, grammar, authentic materials 
Ключевые слова: коммуникативный подход, грамматика, 
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 Qrammatika dillərin öyrənilməsi və öyrədilməsində mühüm rol 

oynayır. Qrammatikanın öyrədilməsi dedikdə, ilk ağla gələn sözlərin cümlədə 
qrammatik qaydalara uyğun şəkildə düzülüşüdür. “Yaxşı qrammatika” ifadəsini 
yazılışda və rəsmi dildə istifadə edilən dil formaları ilə əlaqələndirirlər, “pis” və 
ya “zəif qrammatika” ifadəsini isə gündəlik danışıqda istifadə edilən və ya 
qısadılmış dil formalarının istifadəsi ilə birləşdirirlər.  

 İngilis dilinin öyrədilməsində istifadə edilən ənənəvi üsullarda müəllim-
lər qrammatikanı yalnız qaydalara əsaslanaraq izah edir və daha sonra müxtəlif 
tapşırıqlarla onları tətbiq etdirib möhkəmləndirirdilər. Lakin bu üsullarla 
qrammatikanın öyrədilməsi istənilən nəticəni vermirdi, yəni dilöyrənənlər 
qaydaları tapşırıq və testlərdə yaxşı istifadə etdikləri halda, kommuni-
kasiyada dilin istifadəsində çətinlik çəkirdilər. 

 Qrammatikanın tədrisində yeni yanaşmalar irəli sürüldü, bunlardan 
biri kommunikativ yanaşma idi. Bu yanaşmada dilin aspektlərinin danışıqda 
işlənməsi əsas götürülürdü. Dilöyrənənlərin qrammatik strukturu nə dərəcədə 
mənimsəyib qarşılıqlı ünsiyyətdə işlədə bilməsi diqqət mərkəzində idi. M. 
Kanal və M. Svein kommunikativ yanaşmanın dörd səriştədən ibarət 
olduğunu qeyd edirdilər və həmin səriştələrdən biri qrammatik səriştə idi. Bu 
yanaşmada qrammatika bir səriştə kimi linqvistik vahidlərin cümlə 
tərkibində düzgün işlənməsi, mənanı düzgün struktura uyğun çatdırılması 
əsas götürülürdü. [5, s.89] 

 Kommunikativ yanaşma ünsiyyətə əsaslandığı üçün dərs prosesində 
bir çox materiallardan istifadə edilir. Bu cür materiallarda autentik 
materiallar üstünlük təşkil edir. Autentik materiallara əşyalar, orijinal dildə 
kitab, qəzet, jurnal, film, dvd, cd materialları aiddir. Bu tip materiallar real 
həyatla bağlı olur və pedaqoji məqsəd üçün istifadəsi nəzərdə tutulmur. 
D.Nunanın fikrinə əsasən autentik materiallar dilöyrənənlərə dili ünsiyyətdə 
sərbəst işlətmək üçün geniş imkanlar verir. D. Nunan “autentik materiallar” 
anlayışına müxtəlif televiziya və radio proqramlarını, müsahibələr, elanlar, 
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müxtəlif növ söhbət verilişlərini, hekayələr kimi hissələri daxil edir. [4, s.79-
80] Bildiyimiz kimi, qrammatikanın tədrisi iki yolla deduktiv və induktiv 
yolla həyata keçirilir. Deduktiv və induktiv yollarının bir-birindən fərqi 
ondan ibarətdir ki, deduktiv izahat birbaşa qaydanın izahı ilə başlayır, 
qrammatik qayda başa salındıqdan sonra tapşırıqlar vasitəsilə tətbiq edilir, 
müxtəlif fəaliyyət növlərində istifadəsi üçün şərait yaradılır. Lakin induktiv 
yolla olan izahatda verilən müvafiq məlumatda dilöyrənənlər qaydaları kəşf 
edir və necə istifadə edildiyini öncədən bilir. Tətbiqini öyrəndikdən sonra 
ortaya çıxan qrammatik struktur ayrıca izah edilir. Müasir metodlarda 
induktiv yolun istifadəsinə daha çox yer verilir. Tədricən ənənəvi metodlarda 
istifadə edilən deduktiv üsulun uğursuz nəticələrini aradan qaldırmaq üçün 
istifadə olunan induktiv izahatın əhəmiyyəti artmağa başlayır. Kommunikativ 
yanaşmada qrammatik qaydalar həyatla əlaqələndirilən şərait daxilində tətbiq 
edilərək izah edilir. Bu şəkildə keçirilən dərsdə autentik materiallar daha çox 
istifadə edilir. [1, s.2-3] 

 Autentik materiallar maraqlı və motivasiyaedici olduğu üçün istifadəsi 
əlverişlidir. Bu cür materiallar dilöyrənənlərin maraq və ehtiyaclarına əsasən 
seçilir. Materialların yığılması, istifadə ardıcıllığı təlim prosesinin məqsədinə 
uyğun seçilir. Bu zaman öyrədilməsi lazım olan qrammatik qaydaların əhatə 
edilməsinə də fikir verilir. Qaydalar nə qədər hərtərəfli izah olunarsa, 
öyrənmə prosesi bir o qədər uğurlu nəticələnər. Həmçinin autentik 
materialların istifadəsi ilə dilöyrənənlər dil bacarıqlarını inkişaf etdirə 
bilərlər. Autentik materiallar təkcə məqsəd və dil ehtiyaclarına görə deyil, 
eyni zamanda dilöyrənənlərin yaşlarına uyğun seçilir. Bu zaman fəaliyyət 
növləri, materialların çətinlik dərəcəsi ilə yaş faktoru bir-birilə uzlaşmalıdır. 
Materialların seçimində digər bir amil isə tələbələrin dil səviyyəsidir. 
Öyrənənlərin dil səviyyəsindən agah olmaq materialların uğurlu tətbiqinə 
böyük təsir göstərir və materiallara daxil edilən və ya ediləcək detalların 
ardıcıllığı buna görə müəyyənləşdirilir. 

 M.Svan autentik materiallar haqqında belə bir fikir qeyd edir: 
“Autentik materiallar tələbələrə dili real həyatda istifadə etmək imkanı verir 
və onlara dili mənimsəmə prosesinin irəliləməsi üçün etibarlı linqvistik dil 
bilikləri aşılayır.”  [7, s.85] Həqiqətən, autentik materiallara daxil edilən 
veriliş, səsyazma, kitab, qəzet, jurnal və digərləri hədəf dildə hazırlanmış və 
pedaqoji məqsədi olmayan vasitələrdir. Həmçinin bu materiallar real həyatda 
işlədilə biləcək dil vahidlərini birləşdirən, dilöyrənənlərə qrammatik 
strukturları düzgün şəkildə istifadə etməyə, müvafiq linqvistik vahidlərin 
işlədilməsinə kömək edən materiallardır.  

 Autentik materialların təlim prosesinə tətbiqində bir neçə üstünlükləri 
vardır. Bu tip materialların sayəsində tələbələr real diskursa şahidlik edir və 
onun həqiqi iştirakçısına çevrilirlər. Materiallar tələbələrin dil öyrənməsi 
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üçün əsas motivasiya mənbəyidir, bu, onları dili öyrənməyə həvəsləndirir və 
dil öyrənərkən bir çox yeni məlumatlar əldə edirlər. Autentik materiallar real 
həyatda baş verən hadisələri əhatə etdiyi üçün tələbələrin dünyagörüşünün 
artmasına səbəb olur. Dərs zamanı istifadə edilən və yalnız pedaqoji 
məqsədlə hazırlanmış dərsliklərdə həyati hadisələr tam əhatə edilmədiyinə 
görə autentik materiallar bu boşluğu doldurmaq üçün istifadə edilir. Autentik 
materiallar sayəsində dilöyrənənlər dilini öyrəndikləri ölkənin mədəniyyəti, 
insanları və görməli yerləri haqqında məlumatlanırlar ki, bu da onlara həmin 
ölkəyə səyahət etdikləri zaman kömək edə bilir. Bu cür materialların digər 
bir üstünlüyü ondadır ki, eyni materiallar bir neçə şəraitdə müxtəlif növ 
tapşırıqlar üçün istifadə edilə bilər. Autentik materiallar dildə baş verən 
dəyişiklikləri və dilin müxtəlifliyini əks etdirdiyi üçün dilöyrənənlər istənilən 
situasiyada baş verəcək dəyişiklərə hazırlıqlı olurlar. Kitab, qəzet və jurnal 
kimi materialların oxunması tələbələrin qrammatik qaydaların işlənmə 
fərqləri ilə tanış olmasına və onları nəzərdən keçirərək lazımlı məlumatları 
az vaxt ərzində tapıb vurğulamasına kömək edir. Eyni zamanda autentik 
materiallar pedaqoji materiallarda olmayan fərqli növ və dil üslubları ilə 
zəngin olduqları üçün bu materialların istifadəsi çox əlverişlidir. Autentik 
materialların istifadəsi zamanı müəllimlər tələbələrlə interaksiya (qarşılıqlı 
əlaqə) yaradır, bu zaman  onlarda kommunikativ vərdişləri inkişaf edir və 
danışmaqda həmin dili istifadə etmək üçün cəsarətlənirlər. Autentik 
materialların dili və quruluşu tələbələr üçün əlverişli bilik mənbəyi sayılır, 
bu materiallar dil daşıyıcıları tərəfindən hazırlanır. Bu materialların köməyi 
ilə tələbələr ingilis dilində danışanda özlərinə güvənir və sərbəst olurlar. 
Həmçinin digər müsbət bir tərəfi odur ki, müəllimlər tələbələrə müxtəlif 
situasiyalarda ingilis mühitində iştirak etmək üçün kömək edir və onları 
uğurlu kommunikasiyaya hazırlayır. Autentik materiallar dilöyrənənlərin 
hədəf dildə yeni ətraf mühitə qarşı olan narahatlıq dərəcəsini azaltmağa da 
kömək edir. [3]  

 Aparılan tədqiqatlar zamanı ortaya çıxır ki, autentik materiallarının 
müsbət tərəfləri ilə yanaşı, əlverişsiz tərəfləri də var. Əvvəla, tətbiq edilən  
autentik materialların bir çoxunda mədəniyyət faktorlarına müraciət var. Bu 
da  dilin mədəniyyəti ilə tanış  olmayan dilöyrənənlər üçün anlaşıqlı olmaya 
bilər və öyrənmə prosesində çətinliklərlə üzləşmələrinə səbəb ola bilər. 
Materialların mənimsənilməsi zamanı yaranan problemlərdən biri də 
öyrənənlərin lüğət bazası ilə bağlıdır. Materialların öyrənilməsi zamanı 
qarşıya qoyulmuş məqsədin həlli üçün istifadə edilən lüğət tələbənin dil 
səviyyəsinə uyğunsuz ola bilər. Eyni zamanda istifadə edilən qrammatika 
tələbələrin öyrəndikləri biliklərlə uzlaşmaya bilər. Bu zaman həmin 
çətinliklə qarşılaşmaq dərs prosesinin gedişatına mənfi təsir göstərə bilər.  
Ümumiyyətlə, autentik materiallar qarışıq struktura malikdir. Bəzən 
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materiallarda işlədilən çətin söz və qrammatik vahidlər dil səviyyəsi zəif 
olan öyrənənlərin mətni anlamasında vaxt itkisinə səbəb olur. Odur ki, vaxta 
qənaət etmək üçün xüsusi hazırlıq tələb olunur. Hazırlıq zamanı yarana 
biləcək və çətin olduğu düşünülən bəzi hissələr tələbələrə  izah olunmalıdır. 
Müsahibə, radio və televiziya verilişlərində müxtəlif dil variantlarının 
işlədilməsi bəzi qarışıqlıqlara səbəb ola bilər. Bəzən köhnə qəzet, jurnal 
materiallarındakı məlumatların müasir dövrün tələbləri ilə uyğunlaşmaması 
təlim  prosesi zamanı tələbələrin çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur. Belə 
ki, bir müddət sonra məlumatlar köhnəlib aktuallığını itirir. Buna görə 
materialları yeniləri ilə əvəz etmək lazımdır. Bir sıra başlıq, elan və işarələr 
var ki, mütləq onlar haqqında da müəyyən biliklərə sahib olunmalıdır.  

 Qrammatikanın öyrədilməsində istifadə edilən autentik materialların 
müsbət və mənfi cəhətləri ilə yanaşı, bu materialların nə qədər uyğun 
olmasına da diqqət edilir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi autentik 
materialların öyrənilməsi əyləncə xarakteri daşıyır və bu, dilöyrənənlərin 
diqqətin daha çox cəlb edir. Buna görə də, materiallar dərslə əlaqələn-
dirilməli və dilöyrənənlərin maraqlarına uyğun şəkildə tərtib edilməlidir. 
Məsələn, əgər tələbələr filmləri və ya musiqini sevirsə, bu zaman bu 
mövzunu əhatə edən materiallardan istifadə etmək lazımdır. Mənimsədikləri 
bilikləri həm qrup, həm tək şəkildə tapşırıqları yerinə yetirərərək təlim 
prosesinə tətbiq edirlər. Kommunikativ dil təlimi tələbəyönümlü olduğu 
üçün mövzu seçimi onların maraqlarına əsaslanmalıdır. Digər problemli 
məsələ materialların həcmidir. Materialların həcmi dərsin gedişatına böyük 
təsir göstərir. Belə ki, əgər materiallar çox uzun olarsa, bu,dərsin sıxıcı 
olmasına və öyrənənlərin diqqətlərinin yayınmasına səbəb ola bilər. Buna 
görə mövzunun uyğun olması ilə yanaşı, həcminə də fikir vermək vacibdir.  

 Beləliklə, qrammatikanın tədrisində autentik materialların rolu əvəzedil-
məzdir. Qeyd etdiyimiz müsbət və mənfi cəhətləri nəzərə alaraq autentik 
materialların tədris prosesinə tətbiqi zamanı dilöyrənənlər qrammatik qaydaların 
situasiyalarda işlənməsinə şahid olurlar. Daha sonra onların özləri də gündəlik 
həyatda sərbəst şəkildə bu qaydalardan istifadə edirlər. Autentik materiallar 
danışıq, dinləyib-anlama, oxu və yazı vərdişlərinin inkişafında böyük rol 
oynayır və hər bir vərdişin inkişafında istifadə edilən materiallar müvafiq 
qrammatik qaydaların, cümlə strukturunun, sözlərin konteksdə müxtəlif cür 
işlənməsi ilə nəticələnir. Bu da dilöyrənənlərin müxtəlif vasitələrlə biliklərini 
möhkəmləndirməsinə, təcrübədən keçirməsinə və bunun vasitəsilə yeni 
məlumatlar əldə etməsinə kömək edir. Təlimlərin bir çoxunda autentik 
materialların istifadəsi çoxçalarlı mövzuların tətbiqində, tələbələrin qarşılıqlı 
ünsiyyətinə, onların hədəf dilə qarşı motivasiyasının artmasında əsas rol 
oyanır. Autentik materiallar vasitəsilə dialoq, rollu oyunlar, məlumatların 
tamamlanması və s. kimi fəaliyyət növlərindən istifadə edilir. Bəzən 
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tələbələri qruplara bölərək kiçik yarışların təşkili ilə biliklərini cəld və dəqiq 
şəkildə tətbiqinə şərait yaradılır. 

 Nəticə olaraq, qrammatikanın tədrisi dilin öyrənilməsində əsas yer tutur. 
Buna görə qrammatikanın ən əlverişli şəkildə tədrisi hər zaman mübahisəli mə-
sələlərdən biri kimi qalır. Kommunikativ yanaşmada qrammatikanın induktiv 
yolla öyrədilməsi təkcə dərsliklərin istifadəsi ilə həyata keçirilmir, əlavə 
materiallar və əsas da autentik materiallardan istifadə edilir. Bu materialların 
həyatla bağlılığı və dil daşıyıcıları tərəfindən hazırlanması qrammatikanın öyrə-
dilməsinə müsbət təsir göstərir. Müxtəlif oyunların keçirilməsi, autentik 
materiallara əsaslanan kommunikativ tapşırıqların yerinə yetirilməsi qrammati-
kanın daha yaxşı mənimsənilməsinə və kommunikasiyada səlis şəkildə 
istifadəsinə səbəb olur.  
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S.Aslanova   
 

The role of the authentic materials in teaching grammar  
of the English language 

Summary 
 
 The article is about the role of authentic materials in teaching gram-

mar. It is explained how effective the role of authentic materials is in 
teaching grammar. Here also the advantages and disadvantages of authentic 
materials are explained.  

 The disadvantages of traditional methods required new approaches or 
methods for teaching grammar, as well as the language which the learners 
could use in their real life. One of the approaches that set up thinking this 
goal was communicative approach.  

Communicative approach is based on communicative competence and 
interaction. According that fact the choice of materials must be related to the 
real-life situations and convince the learners to use the knowledge and 
grammar rules during their speaking. On this point authentic materials are 
more useful for learners because they are connected with real-life situations.  

We know teaching grammar is important for learning any language. 
The effective way for teaching grammar and use grammatical structures in 
one’s speech is always controversial problem. One of the effective ways is 
using authentic materials. Advantages of authentic material are more than its 
disadvantages. But if we see and solve or decrease the disadvantages, 
authentic materials can be effective way for learning language and using 
grammar easily. 

С.Асланова  
 

Роль аутентичных материалов в изучении грамматики 
английского языка 

Резюме 
 
Статья о роли аутентичных материалов в изучении грамматики. 

Здесь объясняется эффективность роли таких материалов в изучении 
грамматики. Также здесь даётся объяснение о преимуществах и недостат-
ках аутентичных материалов. 

Недостатки традиционных методов требуют новые способы и мето-
ды для изучения языка, наряду с которым учащиеся могут использовать в 
реальной жизни. Один из исследований, который заставил нас задуматься 
об этом достижении это коммуникативное исследование. 
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Коммуникативные исследования основаны на способности и взаи-
модействии. Следуя фактам, материалы должны быть связаны с ситуа-
циями из реальной жизни и убедить учащихся использовать знания и 
правила грамматики во время разговора. С этой точки зрения аутентичные 
материалы более полезные для учащихся, потому что они связаны с 
ситуациями из реальной жизни. 

Мы знаем, что изучение грамматики важно для изучения языка. 
Эффективный путь изучения  грамматики и использования грамматичес-
ких структур в чьей-либо речи всегда спорная проблема. Один из 
эффективных путей- использование аутентичных материалов. Преиму-
ществ у аутентичных материалов больше. Чем недостатков. Но если мы 
видим и решаем или уменьшаем недостатки, аутентичные материалы мо-
гут быть эффективным путем изучения языка и использования грам-
матики легко. 

 
 

Rəyçi:                    Şəmsi Pənahoğlu 
                     Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent  
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TABESİZ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ VƏ ONUN  
MƏTN SİNTAKSİSİNDƏ YERİ 

 
Açar sözlər: tabesiz mürəkkəb cümlə, mətn, mətnqurucu vasitələr, mürək-
kəb sintaktik bütöv 
Ключевые слова: Сложносочинённое предложение, текст, текстооб-
разующие средства,   сложное синтаксическое целое. 
Key words: compound sentence, text, text-forming means, complex syntac-
tical whole. 

 
    Mətn və tabesiz mürəkkəb cümlə müasir sintaksisin ən aktual 

problemlərindən sayılır. Dilçilikdə  həm mətn, həm də tabesiz mürəkkəb cümlə 
ayrı-ayrılıqda  struktur - semantik  və funksional - kommunikativ aspektlərdə 
tədqiqat obyekti olmuşdur. Amma mətn və tabesiz mürəkkəb cümlə əlaqələri,  
onlardan birinin digərinə təsir etmə imkanları, bu təsirin nəticəsində mürəkkəb 
sintaktik bütövlərin yaranması və həmin məsələnin  kompleks öyrənilməsi 
problemləri araşdırmalardan kənarda qalmışdır. 

  Tədqiqatın məqsədi və vəzifəsi ,əsasən,  həmin iki sintaktik vahidin 
ortamında olan, yəni tabesiz mürəkkəb cümlə və mətn arasında olan əlaqə və  
münasibətləri üzə çıxarmaqdır. Ayrı-ayrılıqda mətnin və tabesiz mürəkkəb cüm-
lənin bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətlərini qısa şəkildə nəzərə  çatdıraq. 

   Mətn -  möhkəm daxili struktur - semantik, funksional - kommunakativ 
əlaqələri olan cümlələr birliyidir. Mətn dilçilik termini kimi, elmi əsərlərdə, 
eləcə də terminoloji lüğətlərdə iki cür, həm geniş, həm də dar mənada  izah 
olunur. Geniş mənada böyük bədii, publisitik, elmi əsərlər, dar mənada isə 
həmin əsərlərin içərisində bitkin , semantik-struktur baxımdan ayrılmaz kiçik 
hissələri dərk edilir. Bu nöqteyi- nəzərdən mətnlər  makro və mikro adı altında 
iki növə bölünür. Müəyyən dövrlərə qədər cümlə sintaksisdə ən böyük vahid 
olaraq qəbul edilmişdir. Lakin elmin inkişafı mətnin son dövrdə  dilçiliyin  
sintaktik vahidlər arasında ən böyük vahid olduğunu sübut etməkdədir. 

Mətn - sadəcə cümlələr yığınından ibarət deyil, mətnin özünün xüsusi 
qurulma sistemi və texnikası vardır. Q.Kazımov “Müasir Azərbaycan dili” ( 
Sintakis)  adlı  dərsliyində bu məsələyə müəyyən səviyyədə  toxunmuşdur: “ 
Cümlə onu əhatə edən cümlələr birliyində , mətn mühitində struktur-semantik 
xüsusiyyətlərini tam şəkildə üzə çıxara bilir. Cümlələrin müəyyən fikir ətrafında 
əlaqəli birliyi mətnin yaranmasına gətirib çıxarır. Mətnin yaranmasının əsaslı 
qanunauyğunluqları vardır. Mətnin təşkili mexanizmi, qurulma texnikası 
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ardıcıl gələn cümlələrdə semantik proqressiya ilə bağlıdır” (1; 432)  Müəllif 
“semantik proqressiya” deyərkən mətndəki məna inkişafını nəzərdə tutur. 

Başqa tədqiqatçılara görə “ mətn real sintaktik vahiddir. Mətn dildə 
mətnyaratma qanunauyğunluqları əsasında formalaşır. Mətnin özünəməxsus 
təşkili mexanizmi mövcuddur. O,  dildə səviyyə iyerarxiyasının ən yüksək və 
müstəqil vahididir. Mətn dedikdə zəncirvari daxili ardıcıllıqla sıralanan, 
müvafiq qəlibdə nizamlanan, kommunikativ vəzifənin  vahidliyi ilə birləşmiş 
cümlələr çoxluğu dərk edilir.”( 2; 67) Bununla belə N.Novruzova mətnin 
təşkilində  cümlələrin ancaq qarşılıqlı sintaktik bağlılığını kifayət olmadığını 
bildirir. “ Beləliklə, mətn sintaktik səviyyənin mühüm vahididir və onun 
təşkilində kommunikativ-praqmatik amillər əsas yer tutur. Mətnin komponentləri 
leksik-qrammatik və sintaktik vasitələrlə əlaqələnir” ( 2; 69)        

Məşhur rus dilçisi V.Vinaqradov mətn məsələsinə xüsusi yanaşaraq,“Mətnin 
yaranma problemləri , qanunauyğunluqları ,əslində dilçilik haqda elmin xüsusi 
şöbəsi olmalıdır” fikrini irəli sürür.(3; 45)  Buradan belə bir fikir formalaşır ki, 
dilçilik elmində mətn yaranması məsələsi xüsusi bir bölmədir və onun ayrıca bir 
şöbə kimi öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Biz də bu fikirdəyik ki, mətnin 
yaranması məsələləri ayrıca kardinal bir mövzu kimi öyrənilməli və dərsliklərə 
salınmalıdır. 

Dilçilik ədəbiyyatında mətni təşkil edən vasitələr üç qrupa bölünür: 
leksik vasitələr, morfoloji vasitələr  və sintaktik vasitələr 

Leksik vasitələr dedikdə sözün mətni yaratma imkanları nəzərdə  
tutulur. Məsələn, belə vasitələrdən biri də onu əmələ gətirən əvəzliklərdir. 

Əvəzliklər nəinki mətndaxili cümlələr, hətta mikromətnlər arasında 
əlaqə yaradır. Mətn komponentlərinin bağlanmasında əvəzliklərin, demək 
olar ki, bütün növləri fəal iştirak edir. 

Mətni bağlayan morfoloji vasitələrə bağlayıcılar, ədatlar, modal sözlər 
və s. daxildir. 

Mətni bağlayan  sintaktik vasitələrə isə intonasiya, söz sırası, cümlə 
düzümü və s. aid edilir. 

Qəzənfər Kazımov mətnin komponentləri arasında koqeziyanı yaradan 
vasitələr kimi prosodik, morfoloji və sintaktik vasitələrin mühüm rol 
oynadığını göstərir: “ Prosodik, yəni intonasiya vasitələri dedikdə nitq axını 
prosesində cümlənin aldığı tonal vəziyyət, ritmik-melodik axın, temp, fasilə, 
vurğu və s . nəzərdə tutulur. 

Koqeziyanın morfoloji vasitələri də zəngin və genişdir. Bu qrupa  həm 
əsas, həm də köməkçi nitq hissələri daxildir. Morfoloji vasitələr öz xarakterinə 
görə üç qrupa ayrılır: sinonim məqamda işlənən sözlər, əvəzliklər, köməkçi nitq 
hissələri. Mətn komponentlərinin əlaqələndirilməsində, prosodik və morfoloji 
vasitələrlə yanaşı, sintaktik vasitələrin rolu böyükdür. Adətən, sintaktik 
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vasitələrə söz sırası, konstruktiv-sintaktik təkrarlar, paralel konstruksiyalar  
və s. daxil edilir.” ( 1; 461- 467) 

Mətnin yaranmasında sadaladığımız müxtəlif vasitələr və vahidlər hər 
şeydən öncə  onun komponentləri arasında bağlılığı təmin edir. Amma 
mətnin komponentləri dedikdə onu təşkil edən rəngarəng cümlələr nəzərdə 
tutulur. Demək , mətn üçün birinci “tikinti materialı”  cümlələrdir. “Cümlə 
mətn daxilində bitmiş fikri ifadə edir” – bu şərtidir. 

Mətnlə məşğul olan A. Məmmədovun məsələyə münasibəti Q.Kazımovun 
fikri ilə üst-üstə düşür. Onun fikri  belədir: “ Ayrı-ayrılıqda mətn ilə digər 
sintaktik vahidlər arasında çox maraqlı bir qarşılıqlı münasibətlər sistemi 
formalaşır. Belə ki, cümlə öz-özlüyündə heç bir mənaya malik deyil və əgər 
digər elementlərdən izolə edilmişsə, başa düşülə bilməz. Başqa sözlə o, yalnız 
mətn çərçivəsində konkret hadisə ilə bağlı öz mənasını əldə edir və faktiki 
virtual ( həyati — G.K)  olaraq burada aktuallaşma qabiliyyətinə malik ola bilir. 
“ ( 4;  69) 

Bütün bu fikirləri yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlirik ki, istər sadə, 
istərsə də mürəkkəb cümlələr digər funksiyaları ilə yanaşı, mətnin qurulmasında 
da fəaldır, aktvdir və mətn daxilində struktur-semantik və məntiqi-semantik 
baxımdan bütövlüyü ehtiva edir. 

Mətni təşkil edən cümlə strukturlarından, yəni vasitələrindən biri də 
tabesiz mürəkkəb cümlədir. Tabesiz mürəkkəb cümləni ( TMC) təşkil edən 
komponentlər nisbi müstəqil olur, bu cümlələr müəyyən mürəkkəb düşün-
cənin məhsulu olaraq fikri ifadə edən bərabərhüquqlu cümlələrdir. Tabesiz 
mürəkkəb cümlələrin  tərkib hissələri ya intonasiya, ya da intonasiya və 
bağlayıcı ilə bağlanır. Azərbaycan dilçiliyində tabesiz mürəkkəb cümlələr 
tədqiqat obyekti kimi monoqrafik şəkildə hərtərəfli öyrənilsə də  ( Bayramov 
H. Tabesiz mürəkkəb cümlələr.Bakı, “Elmlər Akad. nəşriyyatı”, 1960)  , 
həmin bu cümlələrin mətnyaratma xüsusiyyətlərindən bəhs edən əsərlərə 
demək olar ki, rast gəlmək olmur, bu məsələyə heç vaxt toxunulmamışdır.  

H.Bayramovun 1960-cı ildə çap olunmuş “Müasir Azərbaycan dilində 
tabesiz mürəkkəb cümlələr” monoqrafiyasında yalnz bu cümlələrin quruluşu, 
növləri, digər sintaktik xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Həqiqət budur 
ki, ilkin tədqiqatlar dövründə sintaktik vahidlərin , o cümlədən tabesiz 
mürəkkəb cümlələrin yalnız struktur-semantik potensialı diqqət mərkəzində idi. 
Yəni tabesiz mürəkkəb cümlələrin məzmun və mahiyyəti,  struktur xüsusiy-
yətlərinin təsviri önə çəkilir, bunu isə başlanğıc kimi qiymətləndirmək olar. İndi 
isə tabesiz mürəkkəb cümlələrin özü və məna əlaqələrinin (birləşdirmə, səbəb-
nəticə, aydınlaşdırma, bölüşdürmə, qarşılaşdırma) mətnqurucu funksiyaları 
faktları ilə qarşılaşmaq olur və tədqiq olunması zərurəti yaranır. Bizə elə gəlir 
ki, Azərbaycan dilinin sintaksisi artıq dünyada gedən proseslərin nəticəsi olaraq 
xarici ölkə dilçilərinin tədqiqat təcrübəsindən yararlanır və artıq tabesiz 
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mürəkkəb cümlənin mətnlə bağlı problemləri ortaya çıxır və tədqiqatlar bu 
yöndə aparılmağa başlanılır. Əslinə qalanda,  tabesiz mürəkkəb cümlələrin 
dediyimiz istiqamətdə tədqiqi nəinki Azərbaycan dilçiliyində, eləcə də dünya 
dilçiliyində öyrənilməmişdir.  Bizim tədqiqatımızın əsasını məhz mətnin 
qurulmasında tabesiz mürəkkəb cümlələrin yerini, mövqeyini, rolunu bir 
vasitə kimi müəyyənləşdirməkdir. 

Azərbaycan dilçiliyində tabesiz mürəkkəb cümlələrə yanaşma birmənalı 
şəkildə olmamışdır. Bəzi dilçilərimiz, ümumiyyətlə, tabesiz mürəkkəb 
cümlələri mürəkkəb cümlənin növü kimi qəbul etmir, onu mətnlə eyniləşdirirlər. 
“ Azərbaycan dilində sadə və mürəkkəb  cümlə tipləri arasındakı  münasibətlər , 
mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqə üsulları, mürəkkəblik anlayışının 
özünün səciyyəsi imkan verir deyək ki, burada da mürəkkəb cümlə adı altında 
öyrənilməyə yalnız ənənəvi tabeli mürəkkəb cümlələr daxil edilə bilər. Və təbii 
ki, bu sistem daxilində tabeli mürəkkəb cümlələri nəzərdə tutacağıq, tabesiz 
mürəkkəb cümlə adı altında təqdim olunan tipi , ümumiyyətlə, inkar edərək 
müstəqil cümlələrin hər hansı birliyini mürəkkəb sintaktik bütövlə əlaqədar , 
başqa sözlə, mətnlə əlaqədar öyrənəcəyik. Məsələnin belə həlli təkcə 
metodoloji, terminoloji cəhətdən deyil, sintaktik komplekslərin və onların 
komponentləri arasındakı əlaqələrin adekvat sintaktik təsviri cəhətindən də 
özünü doğruldur” (5; 160) Tədqiqatın digər bölməsində müəllif bu fikri bir az da 
dəqiqləşdirir. “ Sintaktik iyerarxiyanın bir qədər yüksək pilləsində mürəkkəb 
cümlə yer tutur və onun mahiyyəti , prinsip etibarilə, komponentlər arasındakı 
tabelilik əlaqəsi ilə formalaşır. Buradan təbii olaraq belə bir nəticə çıxır ki, 
indiyə qədər tabesiz mürəkkəb cümlə tipləri, əslində, mürəkkəb deyil, təktərkibli 
cümlə tipidir və onları sintaktik sistemin tamam başqa səviyyəsində nəzərdən 
keçirmək lazımdır” ( 5; 327-328) 

Kamal Abdulla bu mövqedən çıxış edərək  sintaktik vahidlərin inkişaf isti-
qamətini  belə şəkildə düzmüşdür:  Sadə polipredikativ cümlə - sadə mono 
predikativ cümlə - mürəkkəb cümlə (tabeli mürəkkəb cümlə)  - mətn ( bura həm 
də tabesiz mürəkkəb cümlə aiddir)  Tədqiqatın digər hissəsində K. Abdulla  
“tabesiz mürəkkəb cümlə”- ni termin olaraq “süni birləşmə” kimi səciy-
yələndirir və onun türk dillərinin təbiəti üçün yad olduğunu qəbul edir. Həmin 
fikirlə biz razılaşa bilmirik. Bu baxımdan dilin inkişafı prosesində tabesiz 
mürəkkəb cümlənin varlığını , eləcə də rolunu inkar etmək, yaxud bu rolu, 
həmçinin də mətnin mövqeyini həddən artıq şişirtmək elmi yanlışlığa səbəb 
ola bilər. 

Bu fikrin tərəfdarlarından olan  A.Məmmədov bildirir ki  “ Mürəkkəb 
cümlə ilə sadə cümlənin sintaktik sistemindəki iyerarxik münasibətləri 
barədə müəyyənlik əldə ediləndən sonra mürəkkəb cümlənin özünə 
bilavasitə konseptual bir anlayış kimi yanaşmaq lazımdır. Bununla bağlı ilk 
növbədə mürəkkəb cümlə termininin istifadə olunması və tabeli-tabesiz 
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mürəkkəb cümlələrin fərqləndirilməsinin məqsədə uyğunluğu ön plana çıxır. 
Zənnimizcə, mürəkkəb cümlə termini öz dolğunluğu ilə yalnız tabeli 
mürəkkəb cümlə anlayışında işlənməlidir. Belə ki, tabeli mürəkkəb cümlə 
daxilindəki komponentlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri onlara müstəqil 
sintaktik vahid kimi baxmağa əsas verir. Nitqdə həm bu tip cümlələrə xas 
minimal sayda üzvlərdən ibarət mürəkkəb cümlələr, həm də mürəkkəb 
cümlələrin (“çoxüzvlü” və  yaxud “mürəkkəb cümlələrin mürəkkəbləşmiş 
tipi”) minimal konstruksiyalarının müxtəlif cür bilikləri olan mürəkkəb 
cümlələr mövcuddur. Dediklərimizin işığında sintaktik bölümü və onun 
vahidlərinin iyerarxik şəkildə belə götürə bilərik: söz birləşməsi → sadə cümlə 
→ mürəkkəb cümlə ( yalnız tabeli mürəkkəb cümlə timsalında) → mürəkkəb 
sintaktik bütöv “ ( 4;  66-67)  

K.Abdulla kimi,  A.Məmmədov da mürəkkəb cümləni yalnız tabeli forma-
da qəbul edir, göründüyü kimi, sintaktik vahidlərin iyerarxik düzülüşündə ona ─ 
tabesiz mürəkkəb cümləyə yer ayırmamışdır.  

 Mətn sintaksisinin rolunu şişirtməklə  tabesiz mürəkkəb cümlələri inkar 
edən dilçilərə qarşı Q.Kazımov öz mövqeyini belə açıqlayır: “ Qeyd edə bilərik 
ki, yazıçı üslubunda elə tabesiz mürəkkəb cümlələr olur ki, həqiqətən, durğu 
işarəsi- nöqtə ilə cümlənin sərhəd qapanması başqa cür də ola bilər və bu halda 
tabesiz mürəkkəb cümlə ləğv edilmiş olar, lakin bu halda intonasiyada 
keyfiyyət dəyişikliyi olacaqdır. Əlaqəli mətndə fikrin müəllif istəyinə 
müvafiq qurulması bu cür hallarda da mümkündür. Lakin bütün bunlar 
tabesiz mürəkkəb cümlələri bütövlükdə inkar etməyə əsas vermir”(6; 18) 
Müəllif tabesiz mürəkkəb cümlələri qəbul etməyənlərə qarşı bir neçə 
əsaslanmış faktla çıxış edir: “ Əvvələn, dilin quruluşu cəmiyyətin quruluşuna 
müvafiq şəkildədir. Cəmiyyət ibtidai icma quruluşundan quldarlıq 
quruluşuna keçmişdir. Dildə də “bərabərhüquqlu quruluşla” “tabeli quruluş” 
hökm sürməkdədir. İkincisi, bütün dilçilikdə sübut olunmuşdur ki, tabeli 
mürəkkəb cümlələrin bir qismi (ikiözəklilər) tabesiz mürəkkəb cümlələrdən 
əmələ gəlir. Üçüncüsü, tabesiz mürəkkəb cümlənin qarışıq tipi də var və 
qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələri inkar etmək olmaz. Və nəhayət 
tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini əlaqələndirən vasitələr vardır- 
intonasiya, bağlayıcılar, zaman uyuşmaları, ellipsis, ortaq sözlər və s “ (6; 
19) Tədqiqatçı bu faktları verməklə onu sübut edir ki, tabesiz mürəkkəb 
cümlələr ayrıca sintaktik vahiddir, onları mətnlə birləşdirmək, eyniləşdirmək  
mümkün olan şey deyil.Sözü gedən fikirləri təhlil edərək belə bir nəticəyə 
gəlirik ki , daha doğru fikir Q. Kazımova məxsusdur. Tabesiz mürəkkəb 
cümlə və mətn ayrı-ayrılıqda sintaktik vahidlərdir. Sintaktik vahidlərin 
iyerarxik (sadədən mürəkkəbə doğru düzülüş — G.K)  sıralanmasında onun 
da xüsusi mövqeyi olmalıdır. Mətn tabesiz mürəkkəb cümləyə nisbətdə daha 
mürəkkəb sintaktik vahiddir, çoxşaxəlidir və çoxplanlıdır. Bütün bunlara 
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baxmayaraq tabesiz mürəkkəb cümlələr mətnin yaranmasında bilavasitə 
iştirak edir. Fikrimizi nümunələr əsasında nəzərə çatdıraq: Cəlil kənddə 
tanınan cavanlardan idi. Onun yaxşı araba sürməyini hamı bilirdi. Çətin yola, 
ağır işə araba gərək oldumu, ayrı adam yox, Cəlili çağırardılar. Özü də bu 
günlərədək peşəsindən çox razı idi. Amma ürəyinə Tərgülün məhəbbəti 
düşəndən bəri bir balaca peşəsindən soyumuşdu. Günlər ötdükcə Tərgülün 
sevgisi arabaçının qəlbində daha dərin kök salırdı. O  hiss edirdi ki, qıza 
ürəkdən bağlanmışdır. İndi də ot tayasının kölgəsində uzanarkən Cəlil bu 
barədə düşünürdü: “ Qızların yanına gedirəm, ağızlarını açanda ya arabadan, 
ya da öküzdən söz salırlar. Arabaçıyam da..... Olardım aqranom, kolxoz 
sədri, traktorçu, şofer.  Ehh, şofer yox, aşağısı briqadir, gör onda başıma 
necə pərvanə kimi dolanardılar...” (Sabir Əhmədov) 

Tabesiz mürəkkəb cümləyə dair nümunə: Qulluq fikrindən daşinmaq 
istəyirdi, ancaq dolanmaq da lazım idi. (M.Cəlal) 

Hər iki nümunədə  iki fikir üz-üzə qoyulur, qarşılaşdırma çalarını daha 
da təsirli, effektli etmək üçün həmin məzmunda olan bağlayıcıdan istifadə 
edilib. Burada mikromətnin bir hissəsini təşkil edən cümlələr digər cümlələrə 
əks mövqedə işlənilib. Oxşar xüsusiyyəti biz nümunədə verdiyimiz tabesiz 
mürəkkəb cümlədə də müşahidə edirik. Tabesiz mürəkkəb cümlənin iki 
tərəfi olduğu kimi mikromətn də cümlələr iki qütbə bölünüb koqeziya 
əsasında birləşirlər. Bildiyimiz kimi,  koqeziya ümumi dilçilikdə də izah 
olunduğu kimi bağlılıq, əlaqəlilik deməkdir. Mətn komponentləri arasında da 
bağlılıq ( koqeziya) iki cür olur: məna bağlılığı və qrammatik bağlılıq 

Qeyd edək ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqələri ilə sintaktik 
bütövləri təşkil edən cümlələr arasında məna əlaqələri üst-üstə düşür: birləş-
dirmə əlaqəsi, səbəb-nəticə əlaqəsi, aydınlaşdırma əlaqəsi, qarşılaşdırma əlaqəsi, 
bölüşdürmə əlaqəsi. Bu bolgünü biz mikro mətnlər arasında da  eynilə görürük. 

Elə bu fakt tabesiz mürəkkəb cümlələrin mətnin formlaşdırmasında 
mühüm rolu olduğunu bir daha sübut edir. Q.Kazımov mətnin yaranmasında 
tabesiz mürəkkəb cümlələrin rolunu belə əsaslndırır: “ Təbii ki, sadə 
cümlələrlə yanaşı mürəkkəb cümlələr də mətnin təşəkkülündə həlledici 
faktordur...Mətn sadə və mürəkkəb cümlələrin formal-qrammatik və məna-
semantik birliyindən yaranır. Sadə cümlələr müxtəlif yollarla mürəkkəb 
cümlə şəklində birləşərkən onun (mürəkkəb cümlənin) komponentləri 
arasında zaman, ardıcıllıq, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, 
güzəşt, şərt, bölüşdürmə və s. kimi məna əlaqələri olur. 

   Maraqlı və əslində həm də təbii cəhət budur ki, bu əlaqələr geniş 
parametrlərlə mətnin komponentləri arasında  da olur. Mürəkkəb cümlənin 
komponentləri arasında məna əlaqələri intonasiyanın və bağlayıcıların 
köməyi ilə aydınlaşdırdığı kimi, mətnin komponentləri arasında da eyni 
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əlaqələr intonasiyanın , köməkçi vasitələrin köməyi ilə müəyyənləşir. ( 7;  
296) 

Sadə və mürəkkəb cümlələrin, eləcə də sintaktik bütövləri əlaqələndirən 
bağlayıcıları cədvəl üzrə belə qruplaşdıra bilərik: 

 
 
Tiplər Bağlayıcılar Nümunələr 
1.Birləşdirmə 
bağlayıcıları 

və, həm, həm də, da, 
də, nə, nə də  və s. 

Nə gözlərim səni 
görsün, nə könlüm 
qubar eyləsin . 
( A.Tufarqanlı) 

2.Qarşılaşdırma 
bağlayıcıları 

amma, ancaq, lakin, 
fəqət, halbuki, yoxsa, 
isə və s. 

Saç ağardı, amma ürək 
alovludur əvvəlkitək.  
( S.Vurğun) 

3.Aydınlaşdırma 
bağlayıcıları 

yəni, məsələn Yoldaşımın sənəti 
baqqalıqdı, yəni bir 
daxmaya  üç-dörd pud 
duz, bir qutu kişmiş və 
dörd baş parça maxorka  
qoyub satır. ( M. Cəlil)  

4.Bölüşdürmə 
bağlayıcıları 

ya, ya da, gah, gah da , 
istər, istərsə də 

Gah traktor təmirə 
dayanır, gah da 
traktorçu xəstələnirdi. 
( S. Əhmədov) 

5. Qoşulma bağlayıcıları özü də, həm də Vələd başını aşağı salıb 
balalarını saxlamalıdır, 
özü də onun bundan 
böyük vəzifəsi , borcu 
yoxdur. 
( İ.Məlikzadə) 

 
Tabesizlik bağlayıcılarının tiplərinə aid cədvəldə həmin bağlayıcıların 

tabesiz mürəkkəb cümləni necə əlaqələndirildiyinə dair nümunələr verilib. 
Bu bağlayıcıların sintaktik bütövləri necə bağladığına nəzər yetirək: Kişi 
tərpənmədi. Oğlan güldü. Qadın mənə işarə elədi: 

─ Siz çamadanınızı götürün, gəlin 
Çamadanımı götürərkən: 
─ Sən getdin, - deyib cavan inspektor yenə çarpayıya uzandı. Kişi 

başını qaldırıb solğun gözlərini üzümə dikdi. Onun fikrində , ya qəlbində elə 
bir dəyişiklik olmamışdı. O, bir söz demək niyyətində deyildi. İçi necə 
sakitdisə, görünüşü də eyni halı andırırdı. Ya bu adam o qədər nəcibdi ki, öz 
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qayğısına qalmırdı, daha doğrusu, öz rahatlığı, istirahəti üçün kimisə narahat 
etmək, kiminləsə üzləşmək istəmirdi. Yaxud da onun düşüncəsi elə ciddi 
məsələlərdə idi ki, bu cür xırda çəkişmə-öcəş-məyə qoşulmağa təbiətən meyl 
etmirdi. ( Sabir Əhmədov) 

Həmin bu payız səhərlərindən birində  qəsəbədə yeni qonaq göründü. 
Bu ortaboylu oğlan qara şalvar, qədim dədə-baba dəbini andıran, üstdən cibli 
arlı-abırlı frenç gey-mişdi. Başı açıq idi, saçını qısa vurdurmuşdu. qara eşmə 
bığları vardı. O, əlini arxasına qoyub yüz metr boyu, beş metr eni olan daş 
səkili küçənin başına getdi, ayağına qayıtdı. hər şeyə və hər şeyə diqqət 
elədi. Diqqət! Onun təmiz təraş edilmiş, hamar, qonur və azca tutqun 
sifətində o cür diqqət ifadəsi vardı ki, gördükləri ilə ciddi maraqlandığına 
şübhə ola bilməzdi. Su gətirən qızlara və işə gedən adamlara , böyük ağaclara 
və havaya diqqətlə baxırdı. Bu diqqəti xeyli uzaqdan keçən də hiss eləyirdi. 
Yan-yörədən ötən qadınlar onun iti baxışlarından, bu baxışdakı şübhədən , ya 
maraqdan çaşa bilərdilər, amma dinmirdilər. Çünki onun baxışları ciddi idi. 
Yaxşı ki, qonağın kimliyi axşamüstü məlum oldu. Yəni gün bathabatda o, 
molbertini qoltuğuna vurub qəsəbənin kənarına çıxdı. Yerini sahmanladı, 
güneyin qaralan yaxın dağa, şüaların altında göy ilğım təki səyriyən uzaqdakı 
dağa baxdı. ( Sabir Əhmədov) 

Yuxarıda verilən iki sintaktik bütövdə komponentlər bölüşdürmə və 
aydınlaşdırma bağlayıcıları vasitəsilə əlaqələnmişdir.  Birinci mətndə obrazlar 
arasında baş vermiş psixoloji durum izah edilir və kişinin bu hadisəyə reaksiya 
verməməsi bölüşdürmə bağlayıcıları əsasında müxtəlif versiyalar irəli sürülür. 
Bu cür əlaqələnmə cədvəldə də tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında görünür. 

Digər mətndə isə müəllif əvvəlcə kəndə yeni gəlmiş bir qonağı təsvir 
edir, ətrafdakı insanların ona münasibətini geniş şərh edir, mətnin böyük bir 
hissəsi ümumi məlumata verilir, sonda isə həmin insanın kimliyi aydınlaşdırılır, 
yəni tabesizlik bağlayıcısından istifadə olunur və aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz 
mürəkkəb cümlələrdə olduğu kimi burada da əvvəl ümumi hissə, sonda isə 
aydinlaşdıran komponentlər iştirak edir. 

  “Və” bağlayıcısı sadə cümlənin həmcins üzvləri arasında əlaqə yaratdığı 
kimi, mürəkkəb cümlənin komponentləri və hətta sintaktik bütövləri də 
bağlamağa xidmət edir: 

İndi hər şey çox aydın və sadə idi.  (İ. Əfəndiyev) ( həmcins xəbərli sadə 
cümlə).  Mən ona qulaqburması verərəm və sənin qızın da qayıdar atası evinə. ( 
Ə.Haqverdiyev)  ( tabesiz mürəkkəb cümlə) 

Cavan müəllimi əqidəsində haqlı olmağı toxtatdı: 
“ Öz gücünə inam, gələcəkdə səni qələbələrin, nailiyyətlərin gözlə-

diyinə dərin 
etiqad, bundan doğan nikbinlik təbii, gözəl sifətdir. Onun qüruru ilə 

təkəbbürü qoşadır. Bu təkəbbürü yox etmək əvəzinə bir qızıl medal da verib 
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yola salmaq..... Hara gedəcək? Bu təkəbbür onun gözünü örtəcək. Ətrafdakı-
lardan ayıracaq, onları 

qiymətləndirməyə qoymayacaq. Elə biləcək ki, bir dünya var, bir o. Və 
bəlkə bir vaxt özünün çoxlarından geridə qaldığından xəbər tutmadan, 
əlçatmaz bir mərtəbədə durduğunu güman edəcəkdir. Bu , yanılmaq deyil, 
faciədir. (Sabir Əhmədov) 

Verilən sintaktik bütövdən də aydın görünür ki, buradakı cümlələr 
tabesiz mürəkkəb cümlə formasında birləşərək mətni təşkil edir. Birinci 
sintaktik bütövdə bir tələbənin tipik xarakteri açılır və sonda onu nə gözləyə 
bilər fikrini ifadə edən cümlələri “və “ bağlayıcısı ilə birləşdirir. Burda 
mətnin bir tərəfinə səbəb olan cümlələr, digər qütbünə isə nəticə olanlar 
düzülüb. Bu nümunələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, tabesizlik 
bağlayıcıları nəinki sadə və mürəkkəb cümlələri, hətta sintaktik bütövlər 
arasında da əlaqə yaratmağa xidmət edir. 

Beləliklə, bütün verilən şərhlərdən belə nəticəyə gəlirik : 
1. Tabesiz mürəkkəb cümlələr mətnin təşkili mexanizmində sadə 

cümlələrdən heç də geri qalmır, bilavasitə onun  formalaşmasında fəal iştirak 
edir.  

2. Tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında məna əlaqəsi 
ilə sintaktik bütövlər arasında məna əlaqələrinin tam üst-üstə düşməyi 
onların vəhdətini sübut edən başlıca cəhətlərdəndir. 

3. Tabesiz mürəkkəb cümlələri əlaqələndirən vasitələr sintaktik 
bütövləri də eyni cür əlaqələndirir. Eyni bir bağlayıcı həm tabesiz mürəkkəb 
cümləni , həm də böyük bir abzası da əlaqələndirə bilər. 

4. Beləliklə, mətnin qurulmasında tabesiz mürəkkəb cümlənin yeri və 
mövqeyi sadə və mürəkkəb cümlələrin formal-qrammatik və məna-semantik 
birliyinin yaranması amili ilə şərtlənir. 

5. Məna əlaqələri (zaman, ardıcıllıq, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, 
qarşılaşdırma, güzəşt, şərt, bölüşdürmə və.s) öz əhatəli parametrləri ilə 
formalaşmış mətnin komponentləri arasında aktivləşir.  

6. Mətnin komponentləri arasında əlaqə və münasibətlər intonasiyanın 
və köməkçi vasitələrin iştirakı ilə yaranır və bu fakt da tabesiz mürəkkəb 
cümlənin mətnin yaranmasındakı yerini müəyyənləşdirir.  
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G.Kerimova 
 

Compound sentence and its place in the syntax of the text 
Summary  

 
 In the article is considered one of the actual problem of the modern 

syntax – the relation of the text and compound sentences and text-forming 
peculiarities of compound  sentences.  

A short interpretation of notions text and compoundsentence are given 
and their specific peculiarities are explained. Here also linguists’ outlooks on 
the problems of the text and compound  sentencesareinterpreted.  

Semantic relations between the components of compoundsentences and 
also their similarity with types of connection in the text have been 
exemplified and interpreted. 

 

Г. Керимова 
 

Сложносочинённое предложение и его место в синтаксисе текста 
Резюме 

 
В статье рассматривается одна из актуальных проблем совре-

менного синтаксиса – связь текста и сложносочинённых предложений и 
текстообразующие особенности сложносочинённыхпредложений. Дается 
краткая интерпретация понятий текст и сложносочинённое предложение и 
истолковываются их специфические особенности. Здесь также истолковы-
ваются мнения языковедов по проблемам текста и сложносочинённого 
предложения. 
 Семантические связи  между компонентами сложносочинённого 
предложения, а также схожесть их со средствами связи в тексте 
показаны на основе примеров и интерпретированы. 
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  CÜMLƏ ÜZVLƏRİ ILƏ QRAMMATİK BAĞLILIĞI OLMAYAN 
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Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərə verilən qrammatik biliklərin 

səviyyəsi, təqdim edilən qaydalar anlaşılan olmalı və təcrübi mahiyyət daşı-
malıdır. Dil hadisələrinin mahiyyətini özündə əks etdirən mətnlərin düzgün 
dərk edilməsində və yazılı nitqdə fikrin məntiqi ardıcıllıqla çatdırılmasında 
durğu işarələrinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Yazılı ünsiyyəti şifahi ünsiy-
yətdən fərqləndirən cəhətlərdən biri də durğu işarələrinin stabilliyidir. Bu 
işarələr məlumatların daha əlverişli şəkildə mənimsədilməsini təmin edir. 

Yazılı nitqdə durğu işarələrinin düzgün tətbiq edilməsi nitqin məzmunun 
daha dəqiq anlaşılmasına, onun təsir gücünü artırılmasına və təlim intellektinin 
ən yüksək səviyyəsi hesab edilən yazı mədəniyyətinin formalaşmasına böyük 
xidmət göstrərir. Fikrin aydın, səlis, dəqiq çatdırılmasında durğu işarələrinin 
rolu danılmazdır. Durğu işarəsinin mahiyyəti, forması və vəzifəsi düzgün dərk 
edildikdə nitqin ifadəsində çətinliklər yaranmır. Əslində düzgün yazı təlimi 
geniş anlayışdır və özündə həm orfoqrafiyaya, həm də sintaksisin elementi olan 
durğu işarələrinə aid ümumi qaydaları birləşdirir. Nəzəri və əməli ədəbiyyatda 
durğu işarələrinə aid qaydalar orfoqrafiya anlayışına daxil edilmir, nisbətən dar 
mənada işlənən bir dilçilik termini kimi qəbul olunur. Orfoqrafiya qaydaları ilə 
durğu işarələri qaydaları bir-birindən fərqlənir və hərəsinin özünəməxsus 
xüsusiyyətləri mövcuddur.  

Orfoqrafiya söz və onun qrammatik formalarının vahid yazılış qay-
dalarını əhatə etdiyi halda, durğu işarələri yazıda nitqin emosionallığını, 
intonasiyaları, danışan şəxsin fikrə olan münasibətini bildirmək məqsədilə 
işlədilir. Orfoqrafiya, əsasən, əlifba və qrafika ilə, morfoloji quruluşla əla-
qəlidirsə, durğu  işarələri dilin sintaktik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Başlanğıc 
siniflərdən etibarən durğu işarələri haqqında ilkin məlumatlar verilsə də, 
onun barəsində müfəssəl məlumat da məhz sintaksis tədrisində verilir. 

İbtidai sinifdən etibarən dil təliminin ana məqsədlərindən biri şagirdlər-
də düzgün yazı vərdişləri formalaşdırmaq və onlarda yazı intellektini güc-
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ləndirməkdir. Təbii ki, şagird təlim prosesinə qoşulmazdan öncə şifahi olaraq 
sual verməyi, əmr etməyi, bir fikri nəql etməyi bacarır. Ancaq həmin 
situasiyalarda hansı durğu işarələrindən istifadə olunması onu maraqlandırmır. 
Durğu işarələri ilə bağlı nəzəri və paraktik məlumatlar onlara orta məktəb təlimi 
prosesində verilir. Məktəb proqramlarında bu məsələyə az yer verilməsi və 
onun nəzəri tərəflərinin də əsaslı tədqiq olunmaması bu gün də yazılı nitqdə 
müəyyən problemlər yaradır. 

Durğu işarəsi fikri aydın və dəqiq çatdırmaq üçün bir vasitədir. 
Oxuyan mətni, yazanın fikrini məhz onun vastəsilə tez və asan qavraya bilir. 
Biz istənilən bir şəxsə dürğu işarələrindən məhrum bir mətn təqdim etsək, 
onun mahiyyətinin anlaşılmasına uzün bir zaman lazım olacaqdır. Ancaq 
həmin mətndə durğu işarələri məqamında və məqsədəmüvafiq verilərsə, 
mətnin dərki çox zaman aparmayacaqdır. Yazıda durğu işarələrinin 
olmaması oxunu çətinləşdirir və fikir dinləyiciyə ya çatmır, ya da yarımçıq 
çatır. Məsələn, “Oxu atan kimi avam olma” cümləsində durğu işarəsi qoyulmasa 
fikir tam çatmayacaq, “Oxu, atan kimi avam olma” da başqa məna verəcək, ya-
xud “Oxu atan kimi, avam olma” da isə tamamilə yeni məzmun kəsb edəcəkdir.  

Bu prizmadan yanaşaraq durğu işarələrini adi bir işarə kimi deyil, fikrin 
məzmununa, mahiyyətinə təsir edə bilən vasitə kimi mənimsətmək və konkret 
nümunələrlə bu işin məsuliyyətli bir iş olduğunu əsaslandırmaq lazımdır. Şagird 
anlamalıdır ki,durğu işarələrindən məqamında istifadə edilmədikdə aşağıdakı 
çətinliklər ortaya çıxır: 

 
1. Cümlədəki fikir səhv başa düşülür: Məsələn, Ana, vətən torpağını 

düşmənə məzar edəcəyik. Ana vətən torpağını düşmənə məzar edəcəyik. 
2. Durğu işarəsinin yerini dəyişdikdə cümlədə məna dəyişikliyi yaranır: 

Məsələn, Oyan, afrikalılar kimi əsarətə boyun əymə. Oyan afrikalılar kimi, 
əsarətə boyun əymə.  

3.Durğu işarəsini digəri ilə əvəz etdikdə məna dəyişir: Məsələn, 
“Qarabağ” dünənki oyunu uddu. “Qarabağ” dünənki oyunu uddu? və s. 
 

       Qrammatikanın əsas bölməsi olan sintaksis,əsasən,cümlə və 
mətn konteksində öyrənilir. Yəni o, bitkin qrammatik quruluşa malikdir. 
Dilin əsas vahidi söz olsa da, sözlər yığımı hələ dil demək deyildir və biz 
ünsiyyətimizi birlikdə məna kəsb edən sözləri müəyyən işarələr altına 
yığmaqla qururuq. Yəni sözləri bir yerə yığıb məqsədyönlü dil vahidləri 
yaratmaq üçün müəyyən vasitələr, qaydalar olmalıdır.  Bu vasitə və qaydalar 
ümumiləşdirilmiş formada qrammatik quruluş adlanır. Bu qrammatik 
quruluş fikrin aydın, səlis və dəqiq çatdırılmasına xidmət edir.   Qramamtik 
vahidi olmadan dilin lüğət tərkibindəki sözləri sadalamaq və ya bir yerə 
topalamaqla fikri çatdırmaq olmaz.  
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      Dilin lüğət tərkibi qrammatik quruluşla uzlaşdırıldıqda  ünsiyyət 
vasitəsi olan dil yaranır.  Dilin qrammatik quruluşu dilin lüğət tərkibini 
nizama salaraq tam ünsiyyət vasitəsi halında formalaşdırdığı kimi, ümumiy-
yətlə dildə baş verən hadisələri də idarə və tənzim edir. Dil öz orjinallığını və 
qədimliyini də məhz qrammatik quruluşun gec dəyişməsində qoruyub saxlayır. 

Sintaksisdə sözlərin nitq hissələri üzrə qruplaşmasından bəhs edilməsə 
də,  məntiqi hökmlərin dil materialı əsasında formalaşması üçün zəruri olan dil 
vahidlərinin  bir-birilə əlaqələnməsi qaydalarından bəhs olunur.  

Cümlə üzvləri, təktərkibli, cüttərkibli cümlələr bu qrammatik quruluşu 
təmin edən ana sütunlardır və onların hər biri ünsiyyətin formalaşmasında 
iştirak edir. Yəni cümlə, mətn əsasən onların vasitəsilə formalaşdırılır. Yəni 
cümlə üzvləri bir-biri ilə həm məna əlaqəsində, həm də qrammatik  əlaqədə 
olur. Qrammatik əlaqə deyəndə isə, sintaktik əlaqələr nəzərdə tutulur. Deməli, 
qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlərlə cümlə üzvləri ara-
sında nə tabesizlik əlaqəsi, nə də tabelilik əlaqəsi (uzlaşma, yanaşma, idarə) 
olur. 

 Azərbaycan dilində özünü göstərən bu cür sözlər, cümlənin həc-
minin genişlənməsinə xidmət edir və formaca mürəkkəb cümlə kompleksinə 
yaxınlaşsa da, mürəkkəb cümlə ola bilmir. Onlar sanki sadə və mürəkkəb 
cümlə arasında  bir keçid rolunda özünü göstərir.  Cümlə üzvləri cümlənin 
əmələ gəlməsində bilavasitə iştirak edirsə,  xitab və ara sözlər cümlə yaran-
masında bilavasitə iştirak etmir. 

Dilçilər qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözləri 
və birləşmələri təxminən aşağıdakı qaydada qruplaşdırır: 

1.Xitablar. 
2.Ara sözlər və ara cümlələr. 
3.Cümlənin həmcins üzvləri. 
4.Xüsusiləşmiş üzvlər 
5.Feili sifət, feili bağlama və məsdər tərkibləri. 
Bizi onların qrammatik mahiyyətindən daha çox onlarla bağlı durğu 

işarələri maraqlandırdığı üçün bu məsələləri şərh etməyi zəruri hesab edirik. 
Cümlə üzvləri ilə qrammatik cəhətdən bağlı olmayan, müraciət 

məqsədilə işlədilən və cümlənin hər yerində ( əvvəlində, ortada, axırda) 
işlənə bilən xitablar cümlədən əsasən vergül işarəsi ilə ayrılır. Cümlənin 
ortasında işlənən xitablardan fərqli olaraq, cümlənin əvvəlində işlənən 
xitablardan sonra intonasiyadan asılı olaraq nida işarəsi də qoyulur. Bundan 
başqa mürəkkəb və həmcins xitablarda nida işarəsindən də istifadə olunur.  
       Xitablar cümlənin istənilən yerində işlənə bildiyinə görə dürğu 
işarələrinin işlənməsində də müəyən fərqliliklər mövcuddur. Belə ki, xitab 
əvvəldə işlənirsə ondan sonra, ortada işlənirsə hər iki tərəfdən, sonda 
işlənirsə ondan qabaq vergül işarəsi qoyulur. Onların nidalarla işlənmsinə 
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daha çox a, ay, ey nidalarının işlənməsi zamanı rast gəlinir. Bunadan başqa 
bədii təsvir vasitəsi kimi görünən təkrirlərdə də xitablardan sonar nida işarəsi 
qoyulur.  
      Alçaq tonla deyilən xitab ona aid olan sözlərdən vergüllə ayrlır. Məsələn, 
Əzizim, özünə bu qədər əziyyət verməyə dəyərmi?  Əs, ey külək, dayanma. 
Mənim dediklərimi dərindən anlaya bildinmi, qardaşım?  
       Bəzi halalrda şagirdlər bu qaydaları əzbər bilməsinə rəğmən mübtəda ilə 
xitabı qarışdırdıqlarından durğu işarəsindən səhv istifadə edirlər. Ona görə 
də, müəllim həm də mübtəda ilə xitabın oxşar və fərqli cəhətlərini şagirdlərə 
dərindən mənimsətməlidir.  Yaxşı olar ki, müəllim bu prosesdə oxşar 
xarakterli cümlələrdən, yəni birində mübtəda, birində xitab olan eyni 
sözlərdən geniş istifadə etsin, müqayisələrə geniş yer versin.  
     Xitablarda ikinci səhv ondan yaranır ki, bəzən xitabın tərkibi və quruluşu 
mürəkkəb olur, şagird xitabla ondan asılı olan sözün sərhədlərini müəyyən 
etməkdə çətinlik çəkir və durğu işarəsini səhv qoyur.  Məsələn, “Müfəttiş, 
sənə töhmət verilir”, “ İlboyu işlərinə səhlənkar yanaşan, məsuliyyətsizlik 
edən müfəttiş, sənə töhmət verilir”.  
      Dildə emosionallığı artırmaq, nitqi təsirli etmək məqsədilə ilə işlədilən 
bədii xitablardan sonra isə, əsasən, nida işarəsindən istifadə olunur.  Çünki 
bu tip cümlələrə hiss-həyəcan, yüksək ton üstünlük təşkil edir:  
 
                                      Oxu, tar, oxu , tar!  
                                     Səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. 
                                      Oxu, tar, bir qadar!.. 
                                      Oxu, tar! 
                                      Səni kim unudar? 
                                    Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti, 
                                    Alovlu sənəti! 
 
       Bu parçanın intonasiyasındakı ton, bədiilik xitabdan sonra nida 
işarəsindən istifadəni zəruri edir. Belə vəziyyətlərdə səhvlərə yol verməmək 
üçün şagirdlərə xitablardan müstəqil istifadə etmək bacarığı aşılamaq, durğu 
işarələrinin işlənməsi ilə bağlı vərdişləri gücləndirmək lazımdır. 
      Qramamtik cəhətdən cümlə üzvu ilə bağlı olamayan həmcins üzvlər 
arasında durğu işarələrinin işlənməsi qrammatik quruluşa əsaslanır, ona görə 
də onların qrammatik təbiəti şagirdlərə daha aydın başa salınmalıdır. 
Şagirdlər həmcins üzvlər arasında dürğu işarələri ilə bağlı aşağıdakı 
qaydaları öyrənməlidirlər: 
 
1. İntonasiya ilə birləşən həmcins üzvlər arasında vergülün işlədilməsi; 
2. Həmcins və həmcins olmayan təyinlərdə vergülün işlədilməsi. 
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3. Həmcins feili xəbəri əvəz edən deyil, yox sözlərindən sonra vergülün 
işlədilməsi. 
4. Feili bağlama ilə ifadə edilən həmcins xəbərdən sonra vergülün 
işlədilməsi. 
5. Təkrarlanmayan bağlayıcılarla bağlanan həmcins üzvlər arasında 
vergülün işlədilməsi. 
6. Təkrarlanan bağlayıcılarla bağlanan həmcins üzvlər arasında 
vergülün işlədilməsi. 
7. Həmcins üzvlərdən əvvəl gələn ümumiləşdirici sözlərdən sonra 
vergülün işlədilməsi. 
8. Həmcins üzvlərdən sonra gələn ümumiləşdirici sözlərdən əvvəl 
tirenin işlədilməsi. 
 

 Əsasən cümlənin əvvəlində işlənən və qrammatik cəhətdən cümlə 
üzləri ilə bağlı olmayan ara sözlərdə durğu işarələrinin düzgün işlənilməsi 
mətn konteksinin düzgün anlaşılmasına kömək edir.  Şübhəsiz, deyəsən, 
bəlkə, fikrimcə, düzü, görəsən, yəqin, doğrudan-doğruya və s. kimi ara 
sözlərə mətnlərdə çox rast gəlinir.  

     Əgər bu tip ara sözlər cümlənin əvvəlində gələrsə ondan sonra, 
ortada gələrsə hər iki tərəfindən, sonda gələrsə ondan əvvəl vergül işarəsi 
qoyulur. Məsələn,  Nəhayət, idmançılarımız vətənə qayıtdı.  Qrip yayıldığına 
görə bir çox müəssisələri, daha doğrusu,məktəbləri bağlamaq istəyirlər.  Bu 
kənddə mənə dəstək olacaq birisi yoxmu, görəsən? Əksinə, dilimizi xalq dili 
hesabına zənginləşdirməliyik. Müstəqillik xalqımızın ən böyük sərvəti-
dir,şübhəsiz. 

   Cümlənin axırında işlənən ara sözlərdən əvvəl vergül, sonra isə 
cümlənin tələbinə uyğun işarə qoyulur. Məsələn, Mağaradan eşidilən səsdir, 
bəlkə. Bu gündən dostluğumuz bitdi, demək?  

     Yuxarıdakı nəzəri məlumatlardan və dil faktlarından məlum olur ki, 
durğu işarələri nitqin düzgün anlaşılması üçün funksional mahiyyətə 
malikdir və onlardan düzgün istifadə yazılı nitqdə fikri daha aydın, səlis, 
dəqiq çatdırmağa xidmət edir.  

Durğu işarələrinə əməl etmədikdə qrammatik hökmlərə qarşı çıxır və 
nitqdə anlaşılmazlıq situasiyası yaratmış oluruq.  

     Ona görə də qramatik məfhumlar, onlara aid qaydalar 
mənimsədilərkən durğu işarələri təlimi üzrə fəaliyyət unudulmamalı, 
sistematik olaraq müxtəlif növ yazılardan istifadə edilməklə onlardan istifadə 
vərdişləri yaradılmalıdır. Şagirddə belə bir fikir formalaşmalıdır ki, durğu 
işarələri sadəcə qrafik işarə deyil, mətndəki məzmunun açılmasına xidmət 
edən vasitədir. Mətnin tam mahiyyəti üzrə anlaşılmasında onların da 
müstəsna xidməti vardır. 
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Не связаны с членами предложения без 

 грамматических слов, знаков препинания, 
 правила использования  

Резюме 
 

В статье рассматривается роль пунктуации в письменной речи и 
необходимость использования их в правильной интерпретации идеи.  
Cлово «пунктуация» используется в словах, которые не связаны с 
предложениями предложения.  

Он основан на языковых фактах, что использование знаков 
препинания в ссылках, промежуточных словах и членах одного и того 
же дела в результате грамматических предложений.  

То есть логическое объяснение идеи затруднено, если эти слова не 
различаются пунктуацией в тексте.  

Есть признаки того, что знаки пунктуации важны. Тот факт, что 
отсутствие знака пунктуации затрудняет ось, подчеркивается. Хотя 
оригиналы слова были первоначально сообщены, они были глубоко 
синонимом синтаксиса. 
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G.Babaeva 
Is not affiliated with members sentence without grammatical words,  

punctuation, usage rules  
Summary 

 
       The article examines the role of punctuation in written speech and the 
need to use them in the correct interpretation of the idea. The word 
"punctuation" is used in words that are not related to sentence suggestions. It 
is based on the linguistic facts that the use of punctuation marks in 
references, intermediate words and members of the same case as a result of 
grammatical sentences.  
       That is, a logical explanation of the idea is difficult, if these words do 
not differ punctuation in the text. There are indications that the punctuation 
marks are important. The fact that the absence of a punctuation mark makes 
the axle difficult is emphasized. While the word originals were originally 
reported, they were deeply synonymous with the syntax. 
 
 
Rəyçi:             Kamil Bəşirov 
               Filologiya üzrə elmlər doktoru 
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MÜASİR FRANSIZ DİLİNDƏ MODAL FEİLLƏR  

(AZƏRBAYCAN DİLİ İLƏ MÜQAYISƏDƏ) 
 

Açar sözlər:  modal sözlər, modal fellər, məna xüsusiyyətləri, ehtimallıq 
bildirən modal fellər, hissi qavrayış bildirən modal fellər, modal məna 
Key words: modal words, modal verbs, semantic features, modal verbs of 
probability, modal verbs expressing thinking, modal meaning 
Ключевые слова: модальные слова, модальные глаголы, семан-
тическая особенности, модальные глаголы выражаюшие вероятность, 
модальные глаголы выражаюшие мышление, модальное значение 
 

Subyektin hərəkətə olan münasibətini bildirən modallıq cümlədə mo-
dallıq bildirən vasitələrlə ifadə olunur. 

Müxtəlif dillər modallığı müxtəlif vasitələrlə ifadə edirlər. Bu 
vasitələr həm leksik, həm qrammatik həm də prosodik ola bilər. 
 Modallıq bildirən leksik morfoloji vasitələr müasir fransız və 
Azərbaycan dillərində daha geniş yayılmışdır. Modallığın morfoloji ifadə 
vasitələrinə modal fellər daxildir. Müqayisə edilən müasir fransız və 
Azərbaycan dillərində modallığın morfoloji vasitələrlə ifadəsi kateqorial 
baxımdan fərqlənir. Müasir fransız dilində modal fellərlə ifadə olunan modallıq, 
Azərbaycan dilində felin modallıq bildirən (arzu, lazım, vacib, bacarıq və s.) 
şəkilləri və bəzi formaları ilə düzəldilir. 
 Modal fellər hərəkətin mümkünlüyünü, qeyri-mümkünlüyünü, vacibli-
yini, gərəkliyini, lazımlığını və s. bildirir. 
 Modal felləri əsas fellərdən fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər var. 
Modal fellər müstəqil şəkildə işlədilmir. Bunlar hərəkət bildirən başqa 
fellərin məsdəri ilə işlədilib, birlikdə mürəkkəb fel əmələ gətirirlər. Beləliklə, 
modal fellər hərəkəti deyil, ikinci felin ifadə etdiyi hərəkətə subyektiv 
münasibəti bildirir. Modal fellərin böyük əksəriyyəti keçmişə aid olan 
mətnlərdə yalnız vasitəli nitqdə işlədilir. Əksər modal fellər çox mənalıdır. 
Bəzi mətnlərdə iki və ya daha artıq modal fel sinonom ola bilər. 
 Əgər modallığın leksik ifadə vasitəsi hesab edilən modal sözlər 
danışanın və ya yazanın real varlığa olan münasibətini dəqiq və aydın ifadə 
edirsə, modal fellər və felin şəkli vasitələri modallığı tədricən, gözə 
çarpmadan ifadə edir.Hər iki dilin faktiki materialları bir fikri ifadə edir. 
 Modal fellər adətən danışıqda istifadə edilir. Onlar həmişə danışanın 
hərəkət və ya vəziyyətə olan münasibətini bildirirlər. Bu, o deməkdir ki, 
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hərəkət və ya vəziyyət, danışan tərəfindən arzu olunan, vacib, mümkün və s. 
hesab edilsin. 
 Müasir fransız və Azərbaycan dillərində modallıq bildirən fellərin 
sayı eyni deyildir. Müasir fransız dilində ən çox işlənən modal fellər bun-
lardır: 
pouvoir, devoir, vouloir, savoir, voir, penser, croire, désirer və s. 
 Azərbaycan dilində isə modallığa yaxın mənada işlənən yalnız iki fel 
vardır: “bilmək”  və “bacarmaq”. Əslində “bacarmaq” feli əsas fellərlə işlənə 
bilmir, “bilmək” felinin isə modal mənası onun əsas yox ikinci mənasıdır. 
Demək, həmin fellərin modal məna ifədə etmək sferası çox deyildir. 
 Fransız dilindəki modal fellərin ifadə etdiyi mənalara Azərbaycan 
dilində fel kateqoriyalarının bəzi şəkilləri müvafiq gəlir. 
 Müasir fransız dilində modal fellərin ifadə etdiyi modallıq Azərbaycan 
dilində felin modallıq bildirən arzu, lazım, vacib şəkilləri və bəzi zaman for-
maları ilə ifadə olunur. 
 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, modal fellər hərəkətin mümkünlüyünü, 
qeyri-mümkünlüyünü, vacibliyini, gərəkliliyini, lazımlığını, zəruriliyini, ehti-
mallığınıvə s. bildirir. Bu fellər həmişə məsdərlə işlənir. Onlar özləri hərəkət 
ifadə etmirlər və subyekti də xarakterizə etmirlər. Fransız dilindəki modal fellər 
məsdərlə ifadə olunmuş hərəkəti və onun subyektlə əlaqəsini xarakterizə 
edirlər. 
 Müasir fransız dilində işlənən modal fellər məna xüsusiyyətlərinə 
görə aşağıdakı qruplara bölünürlər: 
 
1) Arzu bildirən modal fellər: 
vouloir, désirer, souhaiter 
2) Ehtimal, yəqinlik, şübhə, güman bildirən modal fellər: 
savoir, devoir, croire, supposer, douter, être certain, être sûr 
3) Düşünə bildirən modal fellər: 
penser, imaginer, espérer 
4) Hissi qavrayış bildirən modal fellər: 
voir, entendre, sentir 

Modal fellərin cümlədə işlənməsi nitq subyektinin (danışanın və 
yazanın) kommuniaktiv məqsədi ilə bağlıdır.  
 Fikrimizi bədii ədəbiyyatdan seçdiyimiz nümunələrlə əyaniləşdirək. 
 
Devoir 

- İl n’est venu, il doit être malade. 
- Son ami n’est pas rentré , il a dû rater son train. 
- Regarde, le ciel est tout noir. Il devrait plevoir ce soir. 

Pouvoir 
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- Vous pouvez bien me répéter cent fois vos explications, je n’y comprends 
rien. 

- Il a pu partir. = Il est possible qu’il soit partir. 
Savoir 

      -     Elle sait être aimable quand c’est nécessaire. 
Vouloir 

      -     Je veux résoulement enseigner dans une Faculté. 
Penser      

      -    Je ne pense pas qu’il soit parti.  
Croire 

                        -    Je crois bien avoir laissé mon parapluie chez toi. 
Sembler 

                        -    Elle a semblé comprendre les explications de sa mère. 
 
 Misallardan göründüyü kimi modal fellər həmişə məsdərlə işlənir və 
hərəkətin mümkünlüyünü, qeyri-mümkünlüyünü, real və ya da qeyri-
reallığını, zəruri ya da ehtimallığını və s. bildirir. Eyni zamanda danışanın 
bütöv fikrinə münasibət bildirir. Münasibət isə bütöv fikrin hamısına və ya 
onun ayrı-ayrı hissələrinə aid ola bilər. 
 Deyilən fikrə münasibəti aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
- təsdiqedici və inkaredici modallıq; 
- obyektiv və subyektiv modallıq; 
- arzuolunan və arzuolunmayan modallıq; 
- ehtimal olunan və ehtimal olunmayan modallıq; 
- zaman modallığı; 
 Hər iki dildə obyektiv və subyektiv modallığın ifadə vasitələri 
zəngindir. Əgər obyektiv modallıq reallığı (həqiqəti) əks eydirirsə, subyektiv 
modallıqda nitq subyektinin yəni danışanın və ya yazanın münasibəti hiss 
olunur. Danışan deyilən fikrə qarşı özünün subyektiv münasibətini (müsbət 
və ya mənfi) bildirir. Belə ki, subyektiv modallıqda danışanın söylədiyi fikrə 
inamı, inamsızlığı, deyilən fikirlə razılaşması və razılaşmaması öz əksini 
tapır. Bu prosesdə danışan ifadə etdiyi fikri həqiqətə uyğun gəlib-
gəlməməsinə görə qiymətləndirmiş olur. 
 Göründüyü kimi modallıq obyektivliyin və subyektivliyin dialektik 
vəhdətinin insan təfəkküründə əksidir. 
 Fel şəkilləri ilə ifadə edilən modallıq da modallığın formalaşmasında 
önəmli rol oynayır. 
 Fel şəkilləri bütün dillərdə eyni sayda və linqvistik səciyyədə təmsil 
olunmamışdır. 
 Məsələn, fransız dilində felin dörd şəkli vardır: 
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 Felin xəbər şəkli -  İndicatif 
 Felin şərt şəkli    -  Conditionnel 
 Felin arzu şəkli   -  Subjonctif 
 Felin əmr şəkli    -  İmpératif 
  

Azərbaycan dilində felin şəkilləri sayca fransız dilindən fərqlidir. 
Dilimizdə felin yeddi şəkli vardır: 
  

Felin xəbər şəkli 
 Felin əmr şəkli 
 Felin arzu şəkli 
 Felin vacib şəkli 
 Felin şərt şəkli 
 Felin ümumi şəkli ( felin bacarıq və sual şəkilləri ) 
 
 Həm fransız, həm də Azərbaycan dillərində xəbər şəklinin semantik 
mahiyyətindən danışarkən qeyd etməliyik ki, burada modallıq danışan şəxsin 
subyektiv fikirləri ilə sıx əlaqədardır. 
 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan dilində fransızdilində 
olduğu kimi modal fellər yoxdur. 
 Fransız dilində felin müxtəlif şəkilləri ilə (lazım, arzu, vacib, şərt) və 
modal sözlərlə ifadə edir. 
 Müasir fransız dilində geniş miqyasda işlənən modal fellərin müxtəlif 
məna xüsusiyyətləri vardır. Bu fellər arzu, əminlik, şübhə, güman, ehtimal, 
təxmin, zərurilik, vaciblik və hissi qavrayışlar bildirir. Fransız dilindəki 
modal fellərin cümlədəki mənaları Azərbaycan dilinə felin şəkilləri ilə 
tərcümə edilir. Məsələn: fransız dilində hərəkətin vacibliyini, zəruriliyini 
bildirən “devoir” modal felinin cümlədə kəslə etdiyi məna dilimizə felin 
vacib şəkli kimi tərcümə edilir. Azərbaycan dilində felin vacib şəkli xüsusi 
morfoloji əlamətə malikdir. Vacib şəklinin morfoloji əlaməti olan “-malı”, “-
məli” şəkilçisi bütün fel köklərinə qoşulur və şəxs sonluqları ilə birlikdə 
müvafiq mənanın ifadəsinə xidmət edir. 
 Aşağıdakı misallara diqqət edək: 

- Vous devriez vous reposer un peu. 
Siz hökmən bir az dincəlməlisiniz. 

- Olivier saisit le bout des doigts d’une longue main froide qui se refusait. Elle 
conversait avec distinction et il se sentait bieninférieur. Peut être aurat-il  dû 
parler, lui aussi, pour ne pas passer pour petit sauvage, mais les mos ne 
venaient pas... 

Il soufle: - Grand-mère ne vous approuvaient pas.  
( F.Mauriac. «Le mystère Frontenac » ) 
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Olivye görüşmək istəməyən uzun güclü bir əlin barmaqlarından yapışdı. 
Qadın ədəblə danışırdı, kişi isə özünü ondan çox aşağı hiss edirdi. Ola bilsin 
ki, o da balaca bir vəhşi təəssürat yaratmamaq üçün elə danışmalı idi, amma 
o söz tapa bilmirdi... 
 O pıçıldayırdı: - Güman ki, nənə siz deyənləri bəyənməz. 

 
Bəzən fransız dilindəki modal fellərin ifadə etdiyi mənalar 

Azərbaycan dilinə felin şəkillərindən (vacib, arzu, lazım və s.) savayı “ gərək 
ki, hökmən, yəqin ki, güman ki, ola bilsin ki” modal sözləri kimi də tərcümə 
olunur. 
 Aşağıdakı misallarda da bunu bir daha müşahidə etmək olar: 

- Il n’est pas venu. On l’aura retenu au bureau. 
O gəlmədi. Yəqin ki, onu idarədə saxlayıblar. 

- Elle n’est pas venue. On aura oublié de la prévenir. 
O (qadın) gəlmədi. Güman ki, ona xəbərdarlıq etməyi unudublar. 

- J’étais pris hier. Sinon je serais venu.  
Dünən çox məşğul idim. Əks təqdirdə hökmən gələrdim. 

- Sans vous, je ne l’aurais pas su. 
Sizsiz, güman ki, mən onu biləməzdim. 

- Tu as vu bien des choses, mon enfant, que tu n’aurais  pas dû voir à ton âge.  
( Martin du Gard) 

Sən, mənim balam, ola bilsin ki, öz yaşına görə bilməyəcəyin çox şeydən 
agah oldun. 

- On dirait qu’il va pleuvoir. 
Ehtimal etmək olar ki, yağış yağacaq. 

Yuxarıdakı misallardan da göründüyü kim, müasir fransız və 
Azərbaycan dillərində modallığın ifadə vasitələri kateqorial baxımdan bir-
birinə müvafiq gəlmir. Modallıq fransız dilində ən çox modal fellər, 
Azərbaycan dilində isə felin modallıq bildirən şəkilləri ilə ifadə olunur. 
 Müasir fransız və Azərbaycan dillərində modallığın morfoloji ifadə 
vasitələrinin təhlili aşağıdakı nəticəni çıxarmağa əsas verir.  
 Modallıq kateqoriyasının bütün təzhür formalarının əsasında dilin 
kommunikativ vəzifəsi dayanır. Modallıq nitqlə bağlı kateqoriyadır. O, 
nitqin məzmununa qiymətverici münasibət ifadə edir.  
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Г. Ахундова 
Модальные глаголы на французском языке 
(В сравненение Азербайджанского языком) 

 
Резюме 

 
В этой статье обсуждается важность модальные глаголы в кате-

гории модальности. Автор пытается раскрыть роль модальные глаголы на 
французском языке. В связи с этой темой были использованы азербайд-
жанские и французские лингвистические источники. 

Модальные глаголы относятся к морфологическим средствам мо-
дальности. 
         Модальные глаголы не используются независимо. Они исполь-
зуются для перемещения инфинитива других глаголов, глагол фор мы 
чернил.  

Модальные глаголы, используемые на французском языке, де-
лятся на модальные пепла, выражая свои желания с точки зрения их 
значения, вероятности, уверенности, подозрительности, предположе-
ния, мышления, чувства и восприятия. 

В статье отражены иследование таких лингвистических ученых 
как С.Балли, Е.Бенвенист, М.Гусейнзаде, Гак В. 
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H.Akhundova 
 

Modal verbs in french language 
(In comparison with Azerbaijani language) 

Summary 
 

 
This article deals the importance of modal verbs in modality. The author 

tries to reveal the role of modal verbs in French. Azerbaijani and French 
linguistic sources and other language materials realeted to this topic have 
been used. 

Modal verbs refer to the morphological means of modality. Modal verbs 
are not used independently.  They are used to move the infinitive of other 
verbs, the forms complex. Modal verbs used in French are divided into 
modal ashes, expressing their desires in terms of their meaning, probability, 
confidence, suspicion, assumption, thinking, feeling and perception. 

The article reflects the investigation of such linguistic scholars as S. 
Bally, E. Benvenist, M. Huseynzade, Gak V. 
 
 
Rəyçi:                   Teybə Cəlilova 
                  Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ 
КАК ЕДИНИЦА ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

 
Açar sözlər:  mətnyaratma, mürəkkəb sintaktik bütöv, sintaktik struktura, 
leksik-qrammatik vasitələr, avtosemantiya, sinsemantiya, cümlə, tema/rema 
əlaqəsi. 
Ключевые слова: текстообразование, сложное синтаксическое целое, 
синтаксическая структура, лексико-грамматические средства, автосе-
мантия, синсемантия, предложение, тема/ремантическая связь. 
Key words: text formation, complex syntactic whole, syntactic structure, 
lexical and grammatical means, autosemantia, synsemantia, sentence, theme 
/ remantic communication. 

 
В данной статье рассматривается проблема текста на основе анна-

лиза отношений составляющих его частей и выявления условий, опре-
деляющих появление в тексте ССЦ, независимых от своего непосредст-
венного окружения. Данное явление отмечается в тексте, хотя, как извес-
тно, текстовая система представляет собой интеграционное единство.  

Прежде всего выделим ССЦ как лингвистический объект, опираясь 
на точку зрения О. И. Москальской, которая предлагает следующее 
определение ССЦ: «Это – специальным образом организованная, закрытая 
цепочка предложений, представляющая собой единое высказывание» [1, 
156]. Такой подход к пониманию сущности исследуемого компонента 
текста делает возможным последовательное описание тех характерных 
особенностей ССЦ, которые имеют отношение к изучаемой проблеме, а 
также позволяют определить необходимые параметры его вычленения из 
ткани целого текста.  

Формально-структурный подход к анализу внешних признаков 
объекта показывает, что обычно в состав ССЦ входит одно (первое) 
автосемантическое и ряд следующих за ним синсемантических предло-
жений, причем «длина последнего предложения сверхфразового единства, 
– как пишет Н. Д. Зарубина, – больше средней и максимальной длины 
синсемантического предложения в этом единстве» [2, 81].  

Основной перечень характерных свойств ССЦ можно обнаружить 
при следующих практических текстовых исследованиях: 1) структурная 
законченность, 2) ритмико-интонационное единство, 3) смысловая 
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завершенность, 4) монотематичность, 5) относительная независимость 
от контекста.  

Теперь проследим как осуществляется текстообразующая функция 
ССЦ на фоне целого текста.  

Естественно было предположить, что должно существовать не 
только смысловое или композиционное деление текста, но и собственно 
лингвистическое. Иначе говоря, была сформулирована такая мысль: 
собственно коммуникативная функция языка обслуживается не только (и 
не столько!) отдельным предложением, но и более сложным синтакси-
ческим построением, состоящим из сополеженных  предложений и 
характеризующимся семантическим (реализация определенной микроте-
мы) и грамматическим (лексико-грамматические средства связи, видо-
временные соотношения и др.) единством [3; 4].  

Таким образом, в современной лингвистической теории удачно 
сомкнулись два принципиально разных подхода к изучению текстовых 
построений: 1) от целого (текста во всем объеме) к слагаемым и 2) от 
слагаемых (которыми не могли быть отдельные предложения,  а только их 
определенная совокупность) к тексту как данности в определенной мере 
экстралингвистической. Первый подход обусловил развитие идей, 
связанных с осуществлением интеграции текста, с поисками собственно 
текстовых категорий (когерентность, нарративность, континиум и др.). 
Второй, - вырвавшись из «недр малого синтаксиса» и используя его 
категории, тем самым сохранял необходимую соотнесенность «малого 
синтаксиса» с «синтаксисом большим» [5; 6; 7].  

Текстом является последовательность высказываний, образующих 
замкнутую коммуникативную систему. Предложение состоит из слов, 
ССЦ – из предложений, текст – из ССЦ.  

Соединение ССЦ общего текста происходит в первую очередь 
путем развития тема / рематических отношений (изотопные связи). То, 
что является ремой предшествующего ССЦ, становится темой настоящ-
его. Рема же настоящего ССЦ становится темой последующего. Связь 
между ССЦ осуществляется также посредством таких дополнительных 
семантических категорий, как время, место, лицо, цель, причина и т. п. 

Целостность текста, взаимосвязь и взаимообусловленность его 
компонентов свойственны как ССЦ, так и целому речевому произве-
дению. Однако в ССЦ когерентность текста проявляется особенно нагля-
дно. Наглядность ССЦ – явление не только смысловое. Она обнаружи-
вается одновременно на уровне структурной, смысловой и коммуника-
тивной целостности ССЦ, которые соотносятся между собой как 
форма, содержание и функция.  
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ССЦ монотематично. Объединение всех составляющих его 
предложений вокруг одной темы есть проявление его смысловой целост-
ности или семантической изотопии текста. Переход от одной темы к 
другой есть пограничные сигналы, знаменующие конец одного ССЦ и 
начало следующего ССЦ.  

Что же касается синтаксических единиц, то их текстовый анализ 
осложняется еще и тем, что их структурная проекция связана с содержа-
тельной стороной текста весьма опосредованно. И «смысловое движение» 
текста нельзя обнаружить, изучая лишь синтаксические его особенности. 
Рассмотрение же синтаксических категорий в аспекте грамматики текста и 
прежде всего в ССЦ связывалось с установлением тема / рематического 
устройства и обнаружением в нем различных типов связи: цепной, 
параллельной, кольцевой и других [10; 9; 8].  

Текстообразующая функция ССЦ обусловливается тем, что 
синтаксическая структура становится стимулятором в развитии текстовых 
категорий. Именно к этой роли синтаксических категорий и следует 
применять термин «текстообразующая функция», которая выступает в 
двух своих разновидностях: 1) автостимулирующая текстообразующая 
функция, 2) сенстимулирующая текстообразующая функция. 

В первом случае синтаксическая структура сама по себе, реализуя 
свое грамматическое значение, способствует движению текста, реализует 
одно из текстовых категорий. Так, например, собственно вопросительное 
предложение в монологическом тексте способствует созданию вопросно-
ответного комплекса:  

Was it possible that his love had left him entirely? Was it possible that he 
really designed her death? It was absurd. That would be the act of a madmam     
(W. S. Maugham. The painted veil).  

Во втором случае ‒ сенстимулирующая текстообразующая функция 
выступает лишь как следствие взаимодействия данной структуры с 
другими. Наиболее яркими примерами данного явления могут служить 
лексический повтор, синтаксический параллелизм, порядок слов, союзы, 
местоимения, наречия и т. д.,  выступающие в качестве своеобразных 
средств связи. Например:  

All through this war we have suffered from a lack of discipline and 
from the disobeying of orders and I must go in spite of all orders for I have a 
report to make now. And I have much to do in these days? And to freeze 
here is an exaggeration and without utility (E. Hemingway. For whom the 
bell tolls).  

Поскольку текстообразующая функция оказывается связанной со 
стимуляцией текстовых категорий, постольку следует освещать как их 
общую характеристику, так и состав. Понятие текстовых категорий 
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трактуется чаще всего как специфические признаки речевого целого, 
отличающие это целое (текст) от других языковых явлений.  

Известно, что любое высказывание разворачивается линейно, 
последовательно проходя в стадиях своего поступательного движения 
от темы к реме, что обеспечивает логичность и последовательность 
изложения, направленного на раскрытие основной темы произведения. 
Сегментация текста позволяет выделить ССЦ и одиночные автосеман-
тические предложения как наименьшие текстообразующие единицы, 
соединение которых служит средством реализации определенной струк-
туры текста.  

Несмотря на то, что факт членения текста и выделения независимых 
частей зависит в определенной степени от прагматической установки 
создателя текста, заинтересованного в том, чтобы направить внимание 
реципиента и обеспечить передачу необходимого объема информации 
относительно «без потерь», форма членения имеет общепринятую 
графическую норму и производится с помощью выделения определенной 
части текста в отдельный абзац.  

Как правило, степень автосемантичности ССЦ находится в обратно-
пропорциональной зависимости от величины отрезка текста, (все произве-
дение, глава, абзац), в котором оно рассматривается. Общий план повест-
вования надежно ретроспективного и проспективного плана, авторский 
комментарий и т. д. Все, что кажется до некоторой степени отчужденным 
или уходящим от основной линии движения сюжета на фоне 
макроконтекста (всего текста) приобретает другой смысл. И наоборот, 
хорошо увязанная с контекстом мысль при глобальном анализе произв-
едения начинает выделяться в нечто самостоятельное: автосеманнтия 
вырастает и противопоставляется формально выраженной синсемантии.  

Художественный текст образован путем сцепления политематичных 
частей при помощи многообразных средств связи, которые объединяют 
различные по величине и композиции отрезки текста. Объединенные 
одной сюжетной линией, они могут совмещать несколько различных 
планов. Объективная возможность подобного объединения заложена в 
способе нашего восприятия действительности и многообразных ее 
проявлений посредством переключения внимания с одной стороны 
изучаемого объекта на другие с целью наиболее полного его изучения. 
Неизбежность переключения вызвана тем, что способности человека 
воспринимать окружающий мир ограничены необходимостью восприн-
имать мир фрагментарно. Это не исключает последовательности воспри-
ятия, но его линейность при этом нарушается. В художественном 
произведении это явление может стать средством стилистической 
интерпретации описываемого.  
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Приведем пример ССЦ, где отчетливо различаются два плана: с 
одной стороны, событийная линия, выраженная в форме повествования, 
которое ведется от лица рассказчика, с другой – описание природы, перед-
анное как фон, на котором фиксируется, конкретизируется данный эпизод:  

1. He had brought Irene to lunch with me on a wet, windy morning in late 
February. 2. The year was 1939, and I was living in college. 3. As we sat at 
table in my dining-room the rain slashed against the windows, (4) and once or 
twice smoke from the open sixteenth-century grate blew across the room. 5. It 
was so dark outside that I had turned all the sconce lights on, warm against the 
panelling; (6) in that comfortable light, while the wind thudded against the win-
dow-panes, Irene set to work me on her side [C. P. Show. The New Men, p. 7]. 

Разберем каждое из предложений ССЦ в отдельности в целях 
выявления потенциальной возможности атосемантического отделения 
разграниченных выше планов:  

1. План повествования: 1. He had brought Irene to lunch with me… 2. 
I was living in college. 3. As we sat at table in my dining-room… 4. Smoke 
from …grate blew across the room… 5. I had turned all the sconce lights on 
… 6. In that comfortable light … Irene set to work me on her side.  

2. План описания: 1. on a wet, windy morning in late February. 2. The 
year was 1939. 3. … the rain slashed against the windows. 5. It was so dark 
outside… 6. while the wind thudded against the window-panes …  

Принадлежность выделенных компонентов к первому или второму 
плану подтверждается анализом их семантического наполнения, а также 
наличием средств связи: 

а) лексико-грамматических, выраженных личными и притяжа-
тельными местоимениями I (2, 5); me (1, 6); my (3) (1 план); 

б) лексических, выраженных посредством контекстуально связанных 
слов, принадлежащих одному тематическому полю: Room – to live in 
college; dining-room – to lunch; table, grate (1 план). Outside – wet, windy, 
dark; rain, wind; to slash, to thud (2 план), которые служат для описания 
погоды, а также существительных темпорального назначения: morning, 
February, year (2 план).  

Выделенные группы первого и второго плана обладают, пример-
но, идентичной формой. Каждый выделенный отрезок занимает объем, 
равный по величине составной части сложного предложения (слож-нопод-
чиненного 3, 4 или сложносочиненного 2) . Исключением является пред-
ложение 1. имеющее структуру простого распространенного предложе-
ния, которое совмещая оба плана, показывает, что второй – функцио-
нирует как дополняющий, соответственно своей роли на фоне всего 
микроконтекста.  
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Несмотря на отчетливое семантическое разделение планов, их 
структурная зависимость друг от друга очевидна, поскольку линия 
разграничения планов проходит внутри каждого из предложения – ком-
понентов ССЦ.  

Процесс слияния семантического наполнения выделенных ком-
понентов каждой из двух групп будет способствовать формированию 
определенного типа текстовой структуры: или предложения или ССЦ.  

Можно предположить, что многие ССЦ в силу своих структурно-
семантических особенностей, содержат предпосылки автосемантического 
выделения из близлежащего контекста некоторых составляющих их 
частей. Увеличение степени независимости содержания определяет необхо-
димость совершенствования форм структурного выражения. В конечном 
счете, семантическое наполнение актуализируемого отрезка текста опреде-
ляет форму своего языкового воплощения.  

Легко заметить, что увеличение независимости осуществляется сна-
чала в смысловом, а затем уже в структурном плане. Можно определить ряд 
ступеней, через которые проходит процесс нарастания степени независи-
мости:  

1. Степень потенциальной автосемантии. Примером может служить 
рассмотренное выше ССЦ, поскольку в нем можно вычленить только 
незначительную степень смыслового аспекта явления автосемантии.  

2. Степень автосемантии на уровне предложения. Она характе-
ризуется наличием определенной смысловой и структурной независи-
мости, ограниченной рамками предложения. Например:  

…We have come through our crisis we have paid for freedom. But I 
///would willingly give my five senses if they could ensure us our present 
peace security. Happiness is not a possession to be prized, it is a quality of 
thought, a state of mind. Of course we have our moments of depression; but 
there are other moments too, when … catching his smile, I know we are 
together … [Daphne du Maurier Browning. Rebecca, p. 6].  

Выделенное предложение автосемантично, ввиду своей ярко 
выраженной смысловой и структурной законченности. В семантическом 
плане оно имеет сентенционный характер: передает мысль, которая не 
потеряет своего смысла в другом сходном контексте. Семантическая 
законченность предложения обусловливает завершенность его струк-
турной схемы.  

3. Степень автосемантии на сверхфразовом уровне. На этой ступени 
предполагается нарастание степени смысловой независимости. Она 
определяет форму структурной автономии, которая может быть под-
черкнута графически: ССЦ может занимать позицию внутри абзаца, 
отделяясь от последующего контекста точкой, которая в этом случае 
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означает тройную паузу. Высшая степень независимости получает свое 
выражение посредством отделения автосемантического ССЦ в от-
дельный абзац.  

Используем для анализа пример независимого ССЦ, локализо-
ванного внутри абзаца: 

…And she was careful those first years. …Then little by little she 
began to grow careless. You know how a man starts drinking? He goes easy 
at first, just at a time, a bad bout pethaps every five months or so. And then 
the period between less and less. Soon it’s every month every fortnight, every 
few days. There’s no margin of safety left and all his secret cunning goes. It 
was like that with Rebecca. She began to ask… She would have picnics… 
[Daphne du Maurier Browning. Rebecca, p. 340]. 

Данное ССЦ отделяется от предшествующего и последующего 
контекста посредством «частично завершенного разрыва» [11]. В 
семантическом плане оно обладает такой степенью смысловой 
завершенности, что его содержание связывается с содержанием 
окружающего контекста лишь «косвенно», в самой минимальной 
степени. Это подтверждается тем, что связность предложений основана 
и сопровождается сопутствующей экстралингвистической ситуацией: 
She (Rebecca) – a man who starts drinking.  

В отношении к предшествующему контексту, как отмечено выше, 
выделенное ССЦ имеет высокую степень независимости, на это 
указывает упомянутая связь ситуативно-ассоциативного характера. 
Анализ отношения ССЦ к последующему контексту обнаруживает, что 
специфичность содержания единства обусловила присоединение к нему 
первого предложения последующего ССЦ: It was like that with Rebecca. 

Эта связь осуществляется через слово-субститут that, которое 
выполняет в данном контексте функцию повтора, замещая собой 
содержание выделенного выше ССЦ.  

Появление в тексте независимых ССЦ определенным образом 
связано с изменением вида или субформы содержательно-фактуальной 
информации. Одни ее виды служат преимущественно раскрытию 
основной линии сюжета (изложение, описание, повествование), другие 
– передают факультативную для данного текста информацию.  
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G.Eyvazlı 

 
Mürəkkəb sintaktik bütöv mətnyaradan vahid kimi 

(ingilis dili materialı əsasında) 
Xülasə 

 
Məqalədə mürəkkəb sintaktik bütöv mətnyaradan nitq vahidi kimi 

tədqiq edilir. Mürəkkəb  sintaktik bütövün məna quruluşunun səciyyəvi 
xüsusiyyətləri şərh edilir. Mürəkkəb  sintaktik bütövün mətnyaratma funksiyası 
makromətnin fonunda realizə edilir. Mətnin quruluşunun öyrənilməsi iki şərtə 
əsaslanır: 1) bütov mətndən onun komponentlərinə doğru; 2) komponentlərdən 
bütov mətnə doğru. Bu  şərhlər mətnin inteqrasiyasi və bölünməsi ilə əlaqə-
dardır. Söylənənlərin ardıcıllığı əsasında aparılan kommunikativ sistemmətni 
təşkil edir. Mürəkkəb  sintaktik bütöv cümlələrdən, mətn isə mürəkkəb  sintak-
tik bütövlərdən ibarət olur. Mürəkkəb  sintaktik bütövün ümumi mətnlə birləş-
məsi tema/rema əlaqəsi ilə realizə edilir. Mürəkkəb  sintaktik bütövün mətnya-
ratma funksiyası mətnin sintaktik strukturu, leksik-qrammatik əlaqə vasitələri, 
cümlələrin avtosemantiya və sinsemantiyası ilə şərtlənir. Bütün bunlar ingilis 
dilinin xarici dil kimi öyrənilməsində mühüm yer tutur. 
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G.Eyvazlı 
 

Complex syntactic whole as a text formation unit 
(on the basis of the material in the English language) 

 
Summary 

 
Complex syntax whole is used as a text formation speech unit in the 

article. Text formation function of complex syntax is realized in the 
background of macro text. Studying the structure of the text is based on two 
conditions. 1) from the whole text to its components. 2) from the compo-
nents to the whole text. These comments are connected to text integration 
and division. It forms a communicative system text on the basis of the 
sequence of statements. Complex syntax consists of whole sentences and the 
text consists of complex syntax whole. The combination of complex syntax 
whole with the common text is realized with theme/rheme link. Text 
formation function of complex syntactic whole is based on syntactic 
structure of the text, lexical and grammatical means, autosemantia and 
synsemantia of sentences. All these play an important role in learning Eng-
lish as a foreign language. 

 
 

Rəyçi:                     Azad  Məmmədov 
                   Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor  



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 185

SEVİNC ƏZİZOVA     
                                                                 214  saylı  tam  orta  məktəb 

sevinc@mail.ru 
 

ORTA   MƏKTƏBLƏRDƏ  KOMMUNİKATİV  SƏRİŞTƏNİN    
FORMALAŞDIRILMASININ  SƏMƏRƏLİ  YOLLARI 

 
Açar sözlər: kommunikasiya, şifahi nitq, kontekst,  kompetensiya 
Key words: communication , oral speech, context,  competence 
Ключевые слова: коммуникация, устная  речь, контекст, компетенция 
 

   Məlum olduğu kimi, hər hansı xarici dilin tədrisi prosesinin səmərəli 
şəkildə təşkil edilməsi  ilk növbədə mövcud təlim kontekstində məqsədlərin 
düzgün şəkildə müəyyənləşdirilməsidir. Məqsədlər düzgün qoyularsa, 
tədrisin məzmunu və istifadə ediləcək metod, üsul və texnologiyaların 
müəyyənləşdirilməsi, prioritetlərin, yəni ən vacib olan  sahələrdə  məsələ-
lərin qoyuluşu da xeyli dərəcədə asanlaşır. Beləliklə, məqsəd və vəzifələri 
müəyyənləşdirərkən, ilk növbədə mövcud reallıqdan çıxış etmək lazımdır. 
Bu gün Azərbaycanda xarici dillərin, o cümlədən ingilis dilinin tədrisinin 
məqsədlərini müəyyənləşdirərkən, şagird və tələbələrin hansı bilik, vərdiş və 
bacarıqlara yiyələnməli olduqlarını əsas amil kimi götürmək lazımdır. Metod-
lardan istifadə şagirdlərə öz təxəyyüllərindən istifadə etməyə,  rəngarəng, 
maraqlı və zövq verici tapşırıqlanın  həlli ilə özünü müvəffəqiyyətlə ifadə et-
məyə imkan verir.   Kommunikativ səriştəliliyin vacibliyini vurğulayan bir çox 
metodist alimlərin də söylədiyi kimi, xarici dilin mənimsənilməsində kom-
munikativ səriştəliliyin əldə olunması təkcə qrammatik və fonetik qaydaları,  
leksik vahidləri tədris etməyi deyil, həm də  öyrənilən dil  komponentlərindən 
real situativ mühitdə istifadə etməyi nəzərdə tutur. Bu isə  xarici dil müəllim-
lərindən dildən kommunikativ situasiyalarda istifadə etmək bacarığı tələb edir. 
Məsələn,  kommunikativ səriştəsi olan şəxs alış-veriş etmək, istiqaməti 
soruşmaq, kimisə razılığa gətirmək və şəxsi hisslərini  ifadə etmək kimi 
əməli işləri ingilis dilində necə yerinə yetirməyi yaxşı bilir. Bundan başqa, 
bu cür şəxs rəsmi və qeyri-rəsmi danışıq aparmağın yollarını ehtiva edən dil 
üslublarından yaxşı xəbərdardır. Braunun (1994) qeyd etdiyi kimi, kom-
munikativ dil tədrisi ingilis dilini dil daşıyıcıları  tərəfındən istifadə edilən 
şəkildə  mənimsəməyə imkan verir ki, nəticədə, ingilis dilini öyrənən şagird 
və tələbələr sinif mühitini real dünya mühitinə asanlıqla və uğurla tətbiq edə 
bilirlər. İngilis dil müəllimləri şagird və ya tələbə sıxlığı və həvəssiz dil 
öyrənciləri probleminin həlli üzərində baş sındırarkən kommunikativ 
öyrənməyə imkan yaradan layihələri nəzərdən keçirməlidirlər. Qrammatik və 
leksik çalışmaların üstünlük təşkil etdiyi tədris planından fərqli olaraq, layihə 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 186

işi həqiqi, uyğun və real həyata söykənən kommunikativ dialoqdan istifadəni 
tələb edən tapşırıqlar vasitəsilə bir-birləri ilə əməkdaşlıq etmək imkanı 
yaradır. Kommunikasiya ana dilinin mənimsənilməsində olduğu kimi, 
şagirdlərə kommunikativ səriştə əldə etməyə köməklik göstərir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, təhsilin əhəmiyyətinin artırılması barədə məqsədlər arasında, heç 
şübhəsiz , xarici dillərin, o cümlədən də, Azərbaycanda xarici dillərə olan 
marağın  durmadan artması  durur.   Kоmpеtеnsiyаlаrı səciyyələndirən 
хüsusiyyətləri , оnlаrın  prinsiplərini müəyyənləşdirərkən, аşаğıdаkı əsаs 
prinsipləri göstərirlər:  nitqin təşkil еdilməsi ; kоmmunikаtiv funksiyаlаrın 
həyаtа kеçirilməsinin təmin еdilməsi; nitq prоsеsinin аrdıcıllığının təmin 
еdilməsi, nitqin struktur cəhətdən təşkil еdilməsi . Bеlə ki,  dil öyrənənlər və 
dil istifаdəçiləri аşаğıdаkı bilik və bаcаrıqlаrа yiyələnməlidirlər: nitq prоsеsini 
struktur cəhətdən düzgün təşkil еtmək və idаrə еtmək qаbiliyyəti; nitqin 
mövzusunu müəyyənləşdirmək, nitq prоsеsini müəyyən mövzu ətrаfındа təşkil 
еtmək qаbiliyyəti;  nitqin səlisliyi və təbiiliyini təmin еtmək, məntiqi 
аrdıcıllığını təmin еtmək qаbiliyyəti; nitqin stilistik аdеkvаtlılığını təmin еtmək 
qаbiliyyəti; nitqin ritоrik cəhətdən səmərəliliyini təmin еtmək qаbiliyyəti; nitq 
prоsеsində birgə fəаliyyət prinsipinə riаyət еtmək bаcаrığı.   Bеləliklə, 
kommunikativ  kоmpеtеnsiyа müvаfiq оlаn səlislik, məntiqilik, rаbitəliliyə 
riаyət еtməklə təşkil еdilmiş və cümlədən uzun оlаn hеkаyə, dаnışıq, məktub və 
s. bu kimi nitq fоrmаlаrını аnlаmаq və yаrаtmаq kimi müəyyən еdilə bilər.  
Prоblеmi аrаşdırаn mеtоdist-аlimlər kommunikativ  kоmpеtеnsiyаnın dinаmik 
хаrаktеrini qеyd еdirlər. Tаnınmış аlim Hеnry Widdowson özünün “Teaching 
Language as Communication” əsərində kommunikativ kоmpеtеnsiyаnın 
şagirdlərə аşılаnmаsını kоmmunikаtiv dil təlimində оlаn əsаs məsələlərdən biri 
kimi qiymətləndirir.[8,s.86] İngilis dilini хаrici dil kimi öyrənən şagird və 
tələbələrə kommunikativ  kоmpеtеnsiyаnın аşılаnmаsı yоllаrındаn dаnışаrkən, 
Hеnry Widdowson bu istiqаmətdə işin  хаrici dil tədrisinin ilkin pilləsindən 
bаşlаyаrаq məqsədyönlü, аrdıcıl, mərhələli şəkildə аpаrılmаsını tövsiyyə еdir. 
[8,s.82] Təhsilin pilləsindən və хаrici dilin tədrisi  mərhələsindən аsılı оlаrаq,   
kоmpеtеnsiyаnın аşılаnmаsınа yönəldilmiş fəаliyyət təşkil еdilməli və аrdıcıl 
şəkildə həyаtа kеçirilməlidir. Bеlə ki, şagirdlər vеrilən mətni охumаlı, sоnrа 
isə охuduqlаrı mətn əsаsındа özləri mətn yаrаtmаlıdırlаr. Lаkin, охu üçün 
təqdim еdilmiş mətnlə tаnışlıqdаn sоnrа şagirdlərdən bir sırа tаpşırıq və 
çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsi tələb еdilir.  Bu gün kommunikativ səriştənin 
formalaşmasında  müasir medod və texnologiyaların yeri danılmazdır. 
Əminliklə qeyd edə bilərik ki, müasir şagird informasiya kommunikasiya 
texnologiyalarının yeniliklərindən nəinki xəbərdardır, eyni zamanda öz 
gündəlik həyatı və təhsil prosesində onlardan geniş istifadə edir. Əgər əldə 
olan    kompüterlər  və internet vasitəsilə istənilən kitabxanaya daxil olmaq 
və lazimı kitabları öz kompüterinə yükləmək, həm də sonsuz informasiya 
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bazasından  gərəkli olanı bir neçə saniyə  içərisində əldə etmək imkanı varsa, 
niyə də bunlardan istifadə  olunmasın?! Dünya praktikasında  təhsil 
müəssisələrinin qüdrəti onun malik olduğu müasir kitabxanalar, müxtəlif 
laboratoriyalar, yenilənmiş informasiya bazası və ən əsası, İKT- nin ən son 
yeniliklərinin tətbiqi ilə ölçülür. Son zamanlar ingilis dilinin tədrisi ( ELT) 
metodologiyası çox sürətlə inkişaf   edir, təhsilin müasir texnologiyalara olan 
tələbatı artır, təhsil modelləri, təhsil prosesi iştirakçılarının rolları tədricən 
dəyişir. Bu gün innovativ metodlarla mobil təhsil imkanı yaradan yeni 
vasitələr meydana çıxır ki, bu da  İnformasiya texnologiyasının (İT) nisbətən 
qısa, lakin surətlə inkişaf edən  tarixi və kompyuterin köməyi ilə dilöyrənmə 
(CALL-Computer Assisted Language Learning) indi özünün üçüncü 
dövrünü yaşayır.İKT-nin sinfə inteqrasiyası və xüsusən  ingilis dilinin 
tədrisində istifadəsi şagirdlərin təhsilində və gələcək peşəkar həyatlarında  
uğur qazanmalarına yardımçı olacaq.  İnternetdən istifadə  tədrisdə və 
təlimdə şagirdin uğurunu artırır, onun kamilliyini qiymətləndirir,  pedaqoji 
və texnoloji innovasiyaları zəruriləşdirir.Yazı, oxu, eşitmə və nitq 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində İnternetin rolu əvəz olunmazdır.   Qeyd 
etdiyimiz kimi, (internetdən) ingilis dilində bacarıq və vərdişlərin inkişaf 
etdirilməsinə yardım məqsədi ilə internet saytlarının rolunu xüsusi qeyd 
etmək olar. Qеyd еtməliyik ki, dərs vахtındаn səmərəli şəkildə istifаdə 
еdilməlidir. Suаllаrа çох diqqət yеtirilməli və vахt аyrılmаlıdır. Şagirdlərə 
üsul sеçimində müəyyən müstəqilliyin vеrilməsində əsаs məqsəd оnlаrdа 
dinlənilən mətnin və yахud kitаbın məzmununа mаrаq оyаtmаq, оnlаrı 
eşidib-anlama ilə bаğlı оlаn və dinləmə prоsеsini formalaşdıran  müхtəlif 
fəаliyyət növlərinə cəlb еtmək, оnlаrdа rаst gəldikləri prоblеm və çətinliklərə 
bахmаyаrаq dinləməyi dаvаm еtdirmək həvəsini yаrаtmаqdаn ibаrətdir. 
Şagirdləri düzgün istiqаmətləndirmək, оnlаrа mətnin məzmununu аdеkvаt 
şəkildə bаşа düşmək üçün hаnsı üsullаrdаn istifаdə еtmək hаqqındа 
məlumаtlаndırmаq və bu məqsədə nаil оlmаq üçün yеrinə yеtirilməsi tövsiyyə 
еdilən çаlışmаlаrı və tаpşırıqlаrı оnlаrа təqdim еtməlidir.Bеlə ki, nаməlum оlаn 
sözlərin mənаlаrının öyrənilməsinə gəldikdə, şagird mətni təkrаr оlаrаq oxumalı 
və hаnsı sözlərin vаcib оlduğu, hаnsılаrın isə məzmunun bаşа düşülməsi üçün о 
qədər də əhəmiyyətli оlmаdığını  müəyyənləşdirməlidir. Yеrinə yеtirilən 
tаpşırıqlаrın əsаs məqsədi həmin prоsеsin səmərəliləşdirilməsi və dаhа yüksək 
nəticələrin əldə еdilməsidir. Müvаfiq оlаrаq, hər bir təlim kоntеkstində ingilis 
dilində  tədris еdən müəllimin qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri   lüğətin 
rоlunu və yеrini müəyyənləşdirməkdir. Beləliklə, xarici dildə dаnışıq 
vərdişlərinə həmin dildə dаnışmаdаn, yаzı vərdişlərinə yаzı fəаliyyətinə cəlb 
оlunmаdаn, oxu vərdişlərinə oxumadan və nəhayət еşidib-аnlаmа 
vərdişlərinə öyrənilən dildə müхtəlif хаrаktеrli mətnlərə, mоnоlоq və 
diаlоqlаrа sistemli şəkildə qulаq аsmаdаn yiyələnmək qеyri-mümkündür.  
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Аvrоpа Şurаsı tərəfindən qəbul еdilmiş cədvəldə аşаğıdаkı fəаliyyət növlərinin 
аrdıcıl şəkildə yеrinə yеtirilməsi tövsiyyə еdilir: təkrаr, imlа, şifаhi suаl/cаvаb, 
şifаhi suаllаrа yаzılı şəkildə cаvаblаrın vеrilməsi, ucаdаn охu, üzünü köçürmə, 
yаzılı şəkildə vеrilmiş suаllаrа şifаhi cаvаblаr, yаzılı suаllаrа yаzılı cаvаblаr. 
Хаrici dili öyrənən şagirdlərin tələbаt və еhtiyаclаrının təhlil еdilməsinin 
əhəmiyyətinə хüsusi önəm vеrən Аvrоpа Şurаsının sənədlərində qеyd еdilir ki, 
dili tədris еdən müəllimlərin bаşlıcа vəzifəsi şagird və  tələbələrinin kоmmuni-
kаtiv məqsədlərini və оnlаrın rаst gələ biləcəkləri kоmmunikаtiv tаpşırıqlаrı 
müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir. Həmçinin, хаrici dili  öyrənən şagirdlər  
özlərinin kоmmunikаtiv еhtiyаc və tələbаtlаrını dərk еtməli və məqsədlərinə 
nаil оlmаq üçün dilöyrənmə fəаliyyətlərini düzgün şəkildə təşkil еtməyi 
bаcаrmаlıdırlаr. Kоmmunikаtiv tаpşırıqlаrı yеrinə yеtirmək üçün dil istifаdəçi-
ləri kоmmunikаtiv fəаliyyət növlərinə cəlb еdilməli və kоmmunikаtiv strа-
tеgiyаlаrdаn istifаdə еtməlidirlər. Kommunikativ kоmpеtеnsiyаnın şagirdlərə 
аşılаnmаsı məqsədilə istifаdə еdilən tаpşırıq və çаlışmаlаrdаn dаnışаrkən, qеyd 
еtmək lаzımdır ki, şagirdlərin hаnsı fəаliyyət növlərinə cəlb еdilməsinin dаhа 
məqsədəuyğun оlduğunu müəyyənləşdirməklə dаhа səmərəli nəticələrin əldə 
еdilməsini təmin еtmək mümkündür.  
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S.Azizova 

The effective ways of improving communicative competence at schools 
Summary 

 
The article deals with the main principals of competence. Today the 

main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is 
developing language learners’ ability to use the target language for 
communication. The process of teaching English should be based on the 
communicative – functional approach to teaching languages. The whole 
process of teaching oral speech should be goal-oriented and systematic. It 
will make the process of teaching oral speech more effective. Today the 
main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is 
developing language learners’ ability to use the target language for 
communication.Speaking comprehension is one of the most basic and 
important of the four skills in language teaching and learning. 

 
 

С.Азизова 
Пути   формирования  навыков коммуникативных компетенции    

на    преподавании   английского  языка  в школах 
Резюме 

 
В данной статье рассматриваются  к вопросу о комму-

никативных компетенции. Здесь говорится о необходимости внесе-
ния радикальных изменений в существующую систему обучения уст-
ной  речи на иностранном языке. Процесс английскому языку в целом и 
процесс обучения  должен базироваться на коммуникативно –  функ-
циональном принципе. Обучением устной  речи должно носить целенап-
равленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать 
повышению еффективности данного процесса. В условиях глобализации 
основная цель обучения иностранным языкам и их изучения состоит в 
формировании у обучаемых способности использовать язык в  целях  
коммуникации. Умение адекватно воспринимать информацию в процессе 
“speaking” является одним из самых важных и необходимых умений кото-
рыми должен обладать человек, изучающий язык в тех или иных целях.   
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İNGİLİS DİLÇİLİYİNDƏ FRAZEOLOGİYANIN  
TƏŞƏKKÜLÜNƏ DAİR 

 
Açar sözlər: ingilis dilçiliyi,  frazaloji  birləşmələr, ingilis frazalogiyası, 
frazalogiyanın tədqiqi tarixi, qısa məlumat. 
Keywords: the English linguistics, phraseological unit, the English phfra-
seologe, history  of reseach on phraseology, brief rew. 
Ключевые слова: английское  языкознание, фразеологические 
единицы, английская фразеология, история исследования фразеологии, 
краткий обзор. 

 
Frazeologiya nəinki Azərbaycan dilçiliyində, bütün türk dillərində, 

Avropa ölkələri xalqlarının dillərində və s. dillərdə də diqqət mərkəzində 
olmuş, bu sahədə külli miqdarda tədqiqat işləri aparılaraq elmi və praktik 
cəhətdən məqalələr, dissertasiyalar, monoqrafiyalar və s. yazılmışdır. Bu 
proses indi də davam edir. Bu sahə ilə ümumi dilçilikdə, həmçinin ingilis 
mütəxəssisləri də maraqlanmış, bir çox əsərlər yaşmışlar.İngilis dilçiliyində 
frazeologiya L.P.Smit, İ.C.Boll, E.Partric, F.X.Vizentelli, L.C.Bekkerin və 
başqalarının tədqiqatlarında yer alsa da, bu sahədə keçmiş sovet ingilisdilli 
mütəxəssislərdən qabağa getməmişlər.Məsələn, ingilis dili frazeologiyasının 
tədqiqində rus alimlərindən A.V.Kuninin, N.Н.Amosovanın, А.И.Alyoxi-
nanın xidmətləri daha böyükdür. Mənbələrdən aydın olur ki, bəzi ingilis 
frazeoloji birləşmələr hələ tanınmış şəxsiyyətlərin məktublarında 
işlədilmişdir. Məsələn, Saimon Potterin əsərində göstərilir ki, Grown-up  
sözü XII əsrdə  artıq sifət kimi işlədilməsinə baxmayaraq, bu söz ilk dəfə 
1813-cü ildə C.Osten tərəfindən yazılmış məktubda təsadüf edilmişdi. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu gün send-of (göndərmək, yola salmaq)  sözü M.Tvey-
nin 1872-ci ildə  işlətdiyi mənada istifadə olunur. O vaxta qədər bu birləşmə 
“jarışda qaçanların start nöqtəsi” (staring-point of runners in a race) 
mənasında işlənmişdir. Bu formada olan diğır isimlər artıq Birləşmiş 
Ştatlarda işlədilməyə başlamışdır. Hude-out (gizlənmək), come-dovn  (aşağı 
etmək), shake-up (silkələmək) və s. kimi frazeoloji birləşmələrdən istifadəyə 
tez-tez rast gəlmək olur. Digərləri: get-together  (birləşmək, bir araya 
gəlmək), set-up (qurmaq, işə salmaq), get-awy  (çıxıb getmək), show-down 
(aşağını göstərmək). Amerikalılar həm yeni, həm də qədim mənalı frazeoloji 
birləşmələr işlədirlər: go it blind (kor-koranə bir işin dalınca getmək), go far 
(çox şeyə nail olmaq, uzağa getmək), go in for (bir işin dalınca getmək, bir 
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işin həvəsində olmaq), face the music (danlanmaq), shel out (pul ödəmək), 
do the square thing  (təmiz iş görmək)..., paint the town  red (şəhərin altını 
üstünə çevirmək). [ s. 145]. A.V.Kuninin «Основные понятия английской 
фразеологии как лингвистической дисциплины» [1], «Курс фразеологии 
современного английского языка» [2], «Английская фразеология» [3], 
«Англо-русский фразеологический словарь», N.Н.Amosovanın «Основы 
английской фразеологии» [4], А.И.Alyoxinanın «Идиоматика современно-
го английского языка» [5], «Семантические группы в фразеологии  совре-
менного английского языка» [6],«Англо-русские идиомы»[7] əsərləri və bir 
çox məqalələri buna parlaq misaldır. 
      İ.V.Arnoldun da ingilis dilinin frazeologiyasına dair maraqlı fikirlərinə rast 
gəlirik. O, həmçinin ingilis və amerikan dilçiliyində frazeologiya sahəsində olan 
boşluqları bir daha xatırladır. Qeyd edir ki, onlar frazeoloji lüğət tərtib etməyə 
daha çox səy göstərmişlər. İ.Arnold, həmçinin göstərir ki, frazeologiya termini 
üslubi məqam kəsb edir. [8, s.196]. O, həm də ingilis dilində  “frazeoloji birləş-
mələr” deyil, “set-expression”  termininin işlədilməsinə üstünlük verir. 
Ümumiyyətlə, ingilis dili frazeologizmlərinin yaranma mənbələri müxtəlifdir: 
tarixi şərait; ədəbi sitatlar; kalkalar; müxtəlif peşə ifadələri; oyun, əyləncə, 
idman və s. ilə bağlı yaranan frazeoloji ifadələr. 
L.P.Smit ingilis dili frazeologizmlərinin sistemləşdirilməsinin, formalaşdırıl-
masının ilk təşəbbüsçülərindəndir. Onun frazeologizmlərdən bəhs edən 
“Words and Idioms” [9] əsəri rus dilinə tərcümə olunaraq «Фразеология 
английского языка» adında 1959-cu ildə nəşr olunmuşdur. 
    L.P.Smit ingilis dilində mövcud frazeologiyanın zəngin və rəngarəngliyini 
və etimologiyasını və onlarda məna  dəyişikliyinin necə baş verdiyini 
göstərməyə cəhd etsə də, tam dərinliyinə vara bilməmişdir. Elə buna görə də 
N.D.Şmelyev əsərə yazdığı müqəddimədə L.P.Smit tərəfindən qəbul edilən 
idiomların qruplaşdırılması üsulunu  onların məna quruluşunu müəyyən 
etməyə imkan vermədiyini göstərir. L.P.Smitin əlimizdə olan materiala 
əsasən, bizim fikrimizcə, həmin əsərdə frazeologizmlərin struktur tiplərinin 
aydınlaşdırılması məsələsi əsas məqsəd kimi götürülməyib. L.P.Smitin 
əsərində sistemləşdirmə onun qəbul etdiyi mənbələrə müvafiqdir. Müəllif 
heyvanlar, quşlar, təbiət hadisələri, incəsənət, somatika ilə bağlı idiomlar 
haqqında məlumat verir. Müəllif yazır ki,  bizim ən yaxşı idiomlarımız, 
obrazlı ifadələrimiz kitabxanalarda, mehmanxanalarda deyil, emalatxanalar-
da, mətbəxlərdə, pəyələrdə yaranmışdır. [10,s. 89].  

A.İ.Smirnitskiyə görə, L.P.Smit başqa dillərdə olduğu kimi, ingilis dilin-
də olan idiomların böyük hissəsini isim və sifətlərin önqoşmalarla birləş-
məsindən ibarət olduğunu vurğulayır və onların bunlardan da geniş çoxunun 
feillərin qoşmalarla birləşmələrinin təşkil etdiyini vurğulayır [11, s. 11-13]. 
Müəllif L.M.Smitin ingilis idiomlarının xüsusi ifadəliliyinin müxtəlif 
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üsullarla yarandığını, həmin üsullardan biri iki sözün müntəzəm şəkildə bir 
yerdə işlənməsini sitat kimi gətirir və misallar da göstərir. [11, s. 15].L.Smit 
öz əsərində ingilis frazeoloji vahidlərinin dildə rolundan və s. məsələlərdən 
bəhs edir. Onu da vurğulayır ki, frazeologizmlər xalq dilində yaransa da, on-
ların ədəbi dilə keçməsi, nəsr və şeiriyyatda, lüğətlərdə, qrammatikalarda yer 
tutması onların zəruri dil funksiyasını yerinə yetirməsidir.L.R.Smitin 136 
səhifəlik əsərindən belə bir nəticə çıxır ki, doğrudur, əsər ingilis dilinin 
frazeologiyası haqqında ilk təşəbbüsdür və burada müəllif frazeologiya kimi ge-
niş bir elm sahəsinə səthi yanaşmışdır. Ona görə də tam əhatə edə bilməzdi. La-
kin əsər frazeologiya haqqında müəyyən təsəvvürlər yaradır.  

Qeyd edək ki, Logan Smit və digər ingilis leksikologiyası üzrə tədqiqatçılar-
dan da, məsələn, V.Arnold, R.S.Ginsburg, A.V.Kunin və başqaları frazeolo-
giyanı sabit söz birləşməsi hesab edib, bu cür də izah edirlər. L.R.Smitdən sonra 
ayrıca bir elm sahəsi kimi frazeologiyaya diqqət artmış və ingilis dilində bu sahə 
bir daha işıqlandırılmışdır. Bu sahədə əsər və məqalələrlə çıxış edənlərdən 
V.H.Kollins “A book of English idioms with explanation”, İ.V.Arnold “The 
English Word”, A.Makkai “Idiom structure in English”, W.Freeman “A 
Concise Dictionary of English Idioms”, B.A.İlyish “The structure of modern 
English” və başqalarının adlarını çəkmək olar. 

İngilis dilinin frazeologiyasının tədqiqi sahəsində V.V.Kuninin gördüyü 
işlər əvəzsizdir və xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Onun ingilis dilinin 
frazeologiyası haqqında yuxarıda adı çəkilən, dəfələrlə çap oluan üç kitabı  və 
bir lüğəti çox maraqlı və dəyərlidir. Hələ o, «Фразеологической номинации»-
(“Frazeoloji adlandırma haqqında”) məqaləsində ingilis dili frazeologizmlərinin 
təsnifində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etmək olar. Məqalədə ingilis 
dili frazeologiyası sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Burada əsas uzual 
frazeoloji adlandırmaların başlıca tipləri müəyyən edilmişdir. Müəllif adlandır-
manın üç tipini qeyd edir: 1) ikinci; 2) ikinci dəfə (təkrar), ikiqat; 3) qarışıq. 
İkincinin də iki tipi göstərilir. Birinci tip – motivsizləşmiş adlandırma, ikinci 
tip isə - motivləşmiş adlandırma adlanır.Motivsizləşmiş frazeologizmlər 
ikinci dəfə (ikiqat) motivsizləşmiş ünsüri adlandırma vahidləridir. Daxili 
formasını itirmiş frazeologizmlər motivsizləşmiş ikinci adlandırmaya aid 
edilir. Müəllif bu adlandırmanın dörd növünü göstərir: frazeoloji qovuşmalar 
(spich and span, tit for tat və s.), qrammatik arxaizmləri olan frazeoloji 
qovuşmalar (fight shy of), ekspressiv subyektivləşməyə məruz qalıb bölün-
məyən frazeoloji qovuşmalar (as hell, like hel) və leksik mənaları bütövün 
mənasını anlamaq üçün yararsız qovuşma (lead apes in hell). 

İkiqat motivləşmiş adlandırmanın əsas növü dolayısı adlandırmadır. 
Buna əsasən, çoxmənalı və omonim frazeologizmlər aiddir. Bu haqda o yazır 
ki, çoxmənalı frazeoloji vahidlərin tərkib hissələrinin hər cür yenidən 
mənalandırılması birbaşa olmayan adlandırma çərçivəsində  yaranır [2,s. 93].  
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Müəllif leksik adlandırma ilə frazeoloji adlandırmanı müqayisə edərək 
göstərir ki, frazeologiya adlandırmada konnotativlik üstündür [2,s.100]. 
A.V.Kunin adlandırmanı qanuni dil hadisəsi hesab edir.Üçüncü (üçqat) 
adlandırma ikiqat adlandırmadan əmələ gəlir ki, onun da iki tipi vardır: 
ünsüri motivlənmiş və situativ motivlənmiş. A.V.Kunin ünsiri motivlənmiş 
adlandırmanın da iki növünü qeyd edir: təzad üzrə adlandırma və analogiya 
üzrə adlandırma. Müəllif bu bölgüdə fikrini aydınlaşdırmaq üçün müəyyən 
misallar göstərir ki, biz daha onu təkrar etmək istəmədik, lakin onun əsərləri 
əsasında bəzi məqamlar üzərində dayanmaq vacibdir. Əvvəla, onu qeyd edək 
ki, A.V.Kuninin fikrincə, frazeologiya yalnız bütün komponentlərinin 
mənası tam dəyişməz sabit birləşmələr deyil, eyni zamanda komponent-
lərindən birinin öz leksik mənasını saxlayan frazeologizmləri də daxil etmək 
lazımdır. A.V.Kunin, hətta, adi cümlələri də frazeoloji vahid hesab edir. O, 
vurğulamasa da, yəqin ki, cümlə tipli frazeologizmləri nəzərdə tutur. Bir 
sözlə, A.V.Kunin ingilis frazeologizmlərini üç qrupa bölür: 1) əsl ingilis 
frazeoloji birləşmələr; 2) digər dillərdən alınma frazeoloji vahidlər; 3) ingilis 
dilinin amerikan variantından götürülmüş frazeoloji vahidlər.  

A.Kunin ingilis dili frazeologiyasının ilk sistemləşdirilmiş təsvirini özü-
nün  “Английская фразеология” (“İngilis dilinin frazeologiyası”) əsərində  
vermişdir. Bu əsərdə bir sıra məsələlər: struktur sinonimlik, variantlıq, 
frazeologizmlərin asılılığı, onların məna və struktur-semantik tiplərinin 
fərqləndirilməsi, kontekst məsələləri və s. öz həllini tapmışdır. 

İngilis dili frazeologiyasının tədqiqatçılarından biri də A.İ.Alyoxinadır. 
Onun da ingilis dilinin frazeologiyasına, ümumiyyətlə, frazeologiya 
haqqında maraqlı fikirləri vardır. A.İ.Alyoxina frazemi və idiomu 
frazeologizmin növləri hesab edir. Onun fikrincə, frazeoloji əlamətlər 
frazeologizmlərin daxili kontekstini müəyyən edir. Sonra müəllif, 
frazeologizmlərin məna fərqləndirici xarakterdə olduğunu, frazemlik və idio-
matiklik səciyyəli vahidlər olduğunu qeyd edir. A.İ.Alyoxina əhatə etdiyi 
materialın xüsusiyyətlərinə görə frazeologiyanı frazeomatika və idiomatika 
adı ilə iki hissədə nəzərdən keçirməyi göstərir. Müəllif A.V.Kuninin 
struktur-semantik təsnifatına əlavə funksional-semantik təsnifatını da irəli 
sürür. Onun funksional-semantik təsnifatı aşağıdakı kimidir: 1) əşyalıq 
mənalı substantiv idiomlar; 2) atributivlik və komparativlik mənalı obyektiv 
idiomlar; 3) hərəkət məzmunlu adverbial idiomlar;  4) keyfiyyət, yaxud 
hərəkət mənalı adverbial idiomlar; 5) cümlənin əsas üzvləri arasında 
münasibət mənalı propozisional idiomlar; 6) modallıq, hərəkətin ardıcıllığı, 
konkretləşdirmə, yaxud dəqiqləşdirmə mənalı əlavəedici idiomlar; 7) 
danışanın deyilənə emosional qiymətverici münasibəti mənalı nida idiomlar; 
8) hərəkətin intensivliyinin ifadəsi mənalı intensifikator idiomlar; 9) bitmiş 
fikir ifadə edən cümlə idiomlar. Bizcə, A.İ.Alyoxinanın bu təsnifatı bəsit 
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olsa da, ingilis frazeologiyasının quruluşu haqqında müəyyən təsəvvürlər 
yaradır. Fakt olaraq qeyd edək ki, frazeologiyanın bir elm kimi tədqiqi digər 
sahlərin tədqiqindən daha mürəkkəb və çətindir. Buna görə də, bu sahəni 
tədqiq edənlər ayrıca xüsusi bir metodikanın olmasını təklif edirlər ki, bu 
ideyanı ilk dəfə olaraq N.N.Amosova irəli sürmüşdür. O, özünün doktorluq 
dissertasiyasında frazeologiyanın “kontekst daxilində öyrənilməsi 
metodu”nu təklif etmişdir. Müəllif həmin metodun əsasını təşkil edən 
amilləri aşağıdakı kimi göstərir: 1) bir dilin frazeologiyası öyrənilərkən 
həmin dilin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır; 2) frazeologizmlərin 
ünsiyyətdə işlənməsi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır; 3) frazeologiyanı təşkil edən 
ayrı-ayrı sözlərin həmin birləşmə daxilində möhkəmlənməsi səviyyəsi əsas 
götürülməlidir. [12,s. 71-72].N.N.Amosovanın fikri, həmçinin, bəzi hallarda 
İ.Simirnitskinin fikri ilə də üst-üstə düşür. Bu cəhətdən H.Bayramov da onunla 
razılaşır və yazır ki, N.N.Amosovanın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, 
A.İ.Smirnitski frazeoloji vahidin əsas xüsusiyyəti olan sabitlik məsələsini, 
idiomatikliyin mahiyyətini və bunların sadəcə olaraq dildə təkrar edilən ənənəvi 
birləşmələrdən fərqini tam genişliyi ilə göstərməmişdir [13, s.11]. 
Ümumiyyətlə, ingilis dili üzrə tədqiqatçıların əksər hissəsi frazeologiyanı sabit 
söz birləşməsi hesab edir və o cür də şərh etmişlər (Loqan P., Smit, İ.V.Arnold, 
R.S.Ginsburq, A.V.Kunin, Jenifer Seidl, Mc. Mordi). 
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Т.Гасанова 

                    Формирование фразеологии английского языкознание  
                                                        Резюме 
 
     Статья  посвлищена  краткому обзоры истории исследования 
фразеологии в английском языке.  В статье дается сведение об исследо-
вательской  деятельности А.В.Кунина, Н.Н.Амосовой, Н.И.Алехиной  и 
Л.Р.Cмит – специалистов  по английской  фразеологии.А.В.Кунин, 
Н.Н.Амосова, А.И.Алехина является видными  представительями  русск-
оязычной  английская фразеологии.   Л.Р.Cмит  впервые формировал и 
систематизировал  языка. Он считает, что в английском  языке идиомы 
образуются путем соединяется  существительных  и прилагательных с 
предлогами. Автором этих высказываний является русский фразеолог  
А.М.Архангельский.  

Научные  статьи известных фразеологов  А.В.Кунина, Н.Н.Амосовой, 
А.И.Алехина  занимают особы место в  истории исследования фра-
зеологии.  
    

T.Qasanova 
On the Formation  of Phraseology in the English  linguistic 

Summary 
 
     Brief information about the investigation of phraseology in the English 
linguistics is given in the presented article. It is mostly spoken about 
A.V.Kunin, N.N.Amosova, A.I.Alyokhina and L.P.Smith who analyzed 
phraseology in English. The role of above mentioned scientists on 
phraseology are very important. L.P.Smith is one of the initiatives who 
worked on systematization and formation of English phrases. 

 L.P.Smith emphasizes that majority of idioms in the English language 
consist of nouns and adjectives relating with postpositions. The author of 
these words is A.M.Arkhangelsk. The important role of A.V.Kunin, 
N.N.Amosova, A.I.Alyokhina is undeniable on this sphere. They introduced 
a lot of articles about phraseology. In the presented paper more 
comprehensive information is given on above mentioned issues. 

 
Rəyçi:                 Nəriman Seyidəliyev 
                     Filologiya üzrə  elmlər doktoru 
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PHRASAL VERBS 
  

Key words: phrasal verb, prepositional verbs, adverb, meaning, regular 
verb, idiomatic combinations  
Açar sözlər: frazeoloji fellər, sözönlü feli birləşmələr, zərf, məna, qaydalı 
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Ключевые слова: фразовые глаголы, предложные глаголы, наречие, 
смысл, регулярный глагол, идиоматические комбинации 
 

A phrasal verb is a verb that is made up of two or three words. The 
first word is a verb, and the second word is a particle (either an adverb or a 
preposition such as in, up, or on). Examples of common phrasal verbs 
include get up, turn off, and deal with. There are also some phrasal verbs 
which have two particles, for example catch up with and look forward to. It 
is difficult to guess the meaning of a phrasal verb from the meaning of each 
of the two or three parts. Example: Scientists carried out an experiment. The 
meaning of the phrasal verb to carry out (= to do or to conduct) is not related 
to the normal meaning of carry or the common meaning of out. If a verb still 
keeps its ordinary meaning, even though it is followed by several different 
prepositions, it is not a phrasal verb. Example: We ran up the hill. To run up 
is not a phrasal verb. You can use the verb run in the sense of moving 
quickly on foot with several other prepositions or adverbs including away 
and across, and the basic meaning of run does not change. However, run 
down, and run around can be both a regular verb and also phrasal verbs with 
their own special meanings.  

• I ran away from the growling dog → not a phrasal verb  
• You can’t just run away from your responsibilities → phrasal verb 

= to avoid dealing with a problem • I ran across the sports field → not a 
phrasal verb  

• I ran across an old friend the other day → phrasal verb = to meet 
someone or find something by chance. 

Phrasal verbs are commonly used in both spoken and written English. 
Sometimes a single word can be used instead of the phrasal verb, but often 
this single word sounds more formal or more technical than the phrasal verb. 
Example: I got up at 7am = I rose at 7am. Instead of the phrasal verb get up 
(leave your bed in the morning), you can use the single verb rise, which 
sounds more formal. 
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Some phrasal verbs do not have an object. Example: James stood up 
and walked to the window. To stand up means to move from a sitting 
position to a standing position. Phrasal Verbs which must have an object 
Some phrasal verbs must have an object, and the object can come either 
before or after the particle. These are usually called SEPARABLE phrasal 
verbs.  

For example, to turn off (make a machine, light etc. stop working) is 
a separable phrasal verb. You can either turn something off, or you can turn 
off something. Example:  

I turned off the TV or I turned the TV off. How do I know where to 
put the object? If the object is a pronoun, e.g. it/them/him/her etc., the 
pronoun must come before the particle.  

Example: I turned it off. ← Correct I turned off it. ← Incorrect If the 
object is a long phrase, the long phrase usually comes after the particle.  

Example: I turned off the lights in the front room. ← Correct I turned 
the light in the front room off. ← Incorrect 

Idioms or idiomatic expressions are ways of expressing ideas that 
over time become accepted as standard usage in language even though they 
are often not readily understandable from their grammatical construction or 
from the meaning of their parts. Many idioms are created by adding a 
preposition to a basic verb, which forms a verb phrase known as a phrasal 
verb that is different from the meaning of the verb alone. For example, the 
verb "to drop" means “to let something fall.” In contrast, as a phrasal verb 
"drop in" means “to visit someone without having received an invitation,” 
whereas "drop out" means “to stop doing what one usually does.” You will 
find that many phrasal verbs have more than one meaning. For example, 
"turn in" means “to give something to someone,” as in "I turned in my test 
paper to the instructor." However, it can also mean “to go to sleep,” as in 
"Because it was late, I decided to turn in for the night." Sometimes a 
difference in syntax or word order of a phrasal verb can also result in 
different idiomatic meanings. Because idiomatic usage is quite irregular, it 
can be learned more efficiently by memorization and frequent practice than 
by learning rules. The following list of phrasal verbs will help you master a 
variety of idiomatic combinations. Each section presents a basic verb with 
several idioms that have been derived by choosing the right prepositions to 
form phrasal verbs. 

Many students mix prepositional with phrasal verbs. However, we 
make a distinction between them. There is only one minor difference: -the 
particle in phrasal verbs can come before or after the object (if the object is 
not a pronoun). Example: I’ll put my coat on. -the prepositions in 
prepositional verbs come only before the object and immediately after the 
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verb: Example: She is studying for the exam. You cannot write: She is 
studying the exam for. 

The main difference between the prepositional and phrasal verbs are 
that prepositional verbs always have prepositions which need objects in 
order to complete a sentence and in phrasal verbs we have something that 
seems to be a preposition but instead, behaves as an adverb that actually 
changes the meaning of the verb (or the whole sentence) and not as a 
preposition although it is the same word. 

Prepositional verb: She has agreed to the plan. – we have an object 
the plan after the verb+ preposition construction (agree + to). Phrasal verb: I 
don’t like to get up early. Here up is behaving as an adverb particle and not 
as a preposition. It modifies the meaning of put and adds it a completely new 
meaning. 

Phrasal verbs are difficult because you often can’t understand the 
meaning of each expression from the words themselves. Also, many phrasal 
verbs are very similar (take up, take on, take in, take over, etc.) and a number 
of phrasal verbs have multiple meanings. 

4 types of phrasal verbs exist in English. 
Phrasal verbs can be transitive or intransitive. 
Transitive phrasal verbs can be separable or inseparable. 

 Intransitive phrasal verbs have no direct object. (A direct object is 
“acted upon” by the verb). 
 Examples of intransitive phrasal verbs: 

� I woke up at 10:30 AM. 
� You can come over to my house after school. 
� He’s going back to Russia next month. 

  Transitive phrasal verbs have a direct object. 
  Examples of transitive phrasal verbs (direct object is in blue): 

� You need to fill out this form to register for the course. 
(fill out = complete) 

� I’m going to cut down on fast food this year. 
(cut down on = reduce) 

� Check out that website – it’s really great! 
(check out = look at, go to) 

 Transitive phrasal verbs can be separable or inseparable. If a 
phrasal verb is separable, it means you can separate the two words and put 
the direct object in the middle. If it is inseparable, then you can’t do this. 

 Separable Phrasal Verb Example: TURN OFF 
� Please turn off the TV. 
� Please turn the TV off. 
 Inseparable Phrasal Verb Example: LOOK AFTER 
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� I’ll look after your dog while you’re on vacation. 
� I’ll look your dog after while you’re on vacation – INCORRECT 
 When the direct object is the specific name of a thing or person, it 

can be located after the phrasal verb or in the middle: 
� I threw away the old pizza. 
� = I threw the old pizza away. 
 However, when the direct object is a pronoun (me, you, him, her, 

us, them, it), then it MUST go in the middle: 
� I threw it away. 
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N.Abdullayeva  
Frazeoloji birləşmələr  

Xülasə  
 

İngilis dilini mükəmməl öyrənmək üçün hökmən frazeoloji birləş-
mələri də öyrənmək lazımdır. Çünki frazeoloji birləşmələr hər bir publisistik 
və bədii mətnin, danışıq dilinin məna tutumunu çox asanlaşdırır. Danışıq 
dilində frazeologiyanın işlənməsi danışanın dil zənginliyini göstərir. Danışıq 
vaxtı hərfi tərcümə olunmayan frazeoloji ifadələr yeni məna dəyəri daşıyaraq 
dilin estetik təsirini gücləndirir. Dildə belə zənginlik və idiomatiklik həyatımızı, 
insani münasibətlərdə hissi intiativliyi zənginləşdirərək canlılıq yaradır.   

Müasir ingilis dilində frazeoloji birləşmələrin rolu böyük və çox mənalı 
olduğu üçün ona xüsusi diqqət yetirmək çox vacibdir. Frazeoloji birləşmələrin 
etimoloji cəhətdən öyrənilməsi həmin xalqın məişətini öyrənmək üçün çox 
əhəmiyyətlidir.  

Frazeoloji birləşmələrin etimoloji cəhətdən öyrənilməsi həmin xalqın 
məişətini, mədəniyyətini öyrənmək üçün çox əhəmiyyətlidir.  
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Н.Абдуллаева 

Фразовые глаголы 
Резюме 

 
Чтобы хорошо изучать английский язык, вы также должны 

изучить комбинации фразеологии. Из-за фразеологических комбинаций 
каждый литературный и художественный текст значительно облегчает 
смысл разговорного языка. Развитие фразеологии на разговорном языке 
показывает богатство говорящего. Фразеологические выражения, которые 
не переводятся буквально во время разговора, вызывают новое значение и 
усиливают эстетический эффект языка. Такое богатство и идиотизм на 
нашем языке дополняют нашу жизнь, обогащая нашу жизнь. 

Очень важно уделить особое внимание тому факту, что роль 
фразеологических комбинации в современном английском языке велика и 
значима. Этимологическое исследование фразеологических комбинации 
очень важно для изучения привычек этой нации. 

Этимологическое исследование фразеологических комбинации 
очень важно для изучения культуры. 

 

Rəyçi:                 Sevil Əliyeva 
                  Filologiya elmləri namizədi  
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Reading means different things to different people, for some it is 
recognizing written words, while for others it is an opportunity to teach 
pronunciation and practice speaking.  However, reading always has a 
purpose.  It is something that we do every day, it is an integral part of our 
daily lives, taken very much for granted and generally assumed to be 
something that everyone can do. The reason for reading depends very much 
on the purpose for reading. The use of authentic materials in the classroom is 
discussed, with the student benefiting from the exposure to real language 
being used in a real context.  Other aspects which prove positive when using 
authentic materials are that they are highly motivating, giving a sense of 
achievement when understood and encourage further reading.  They also 
reflect the changes in the use of language, there is a wide variety of text 
types, they are also very versatile (they can be used in different ways to 
promote different skills) and can be used more than once as well as be 
updated.  Anything can be used as authentic material but for developing 
reading one of the most useful resources is the Internet, with large amounts 
of varied material being easily accessible.  One of the main reason for using 
authentic materials in the classroom is once outside the “safe”, controlled 
language learning environment, the learner will not encounter the artificial 
language of the classroom but the real world and language how it is really 
used.  The role of the teacher is not to delude the language learner but to 
prepare him, giving the awareness and necessary skills so as to understand 
how the language is actually used.  

The reason for reading depends very much on the purpose for 
reading.  Reading can have three main purposes, for survival, for learning or 
for pleasure.  Reading for survival is considered to be in response to our 
environment, to find out information and can include street signs, 
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advertising, and timetables.  It depends very much on the day-to-day needs 
of the reader and often involves an immediate response to a situation.  In 
contrast reading for learning is considered to be the type of reading done in 
the classroom and is goal orientated.  While reading for pleasure is 
something that does not have to be done.  The central ideas behind reading 
are: - the idea of meaning; - the transfer of meaning from one mind to 
another; - the transfer of a message from writer to reader; - how we get 
meaning by reading; - how the reader, the writer and the text all contribute to 
the process. Readers process texts in two ways, either Top-Down or Bottom-
Up.  Bottom-up processing is when the reader builds up meaning by reading 
word for word, letter for letter, carefully scrutinizing both vocabulary and 
syntax.  This is often associated with poor or slow readers, but can 
sometimes occur when the readers own schema knowledge is inadequate. 
Top-Down processing is the opposite, where a global meaning of the text is 
obtained, through “clues” in the text and the reader’s good schema 
knowledge. This is often associated with a good reader, who does not read 
word for word but quickly and efficiently.  

 Reading is considered to be an interactive process (a conversation 
between writer/reader, even though the writer is not present) and for it to 
occur both processes are necessary, top-down to predict the meaning and 
bottom-up to check it.  The two are therefore complementary ways of 
processing a text. Our knowledge and experiences of the world around us 
also influence how a text is read or processed, this is known as schema 
theory.  It operates actively and constructively, with our knowledge of the 
world being a continuous process that upon receiving new information 
interprets it on the basis of what is already known. Good readers have an 
idea of what is normal (linguistically and conceptually) and of how the world 
works, therefore when reading they make use of existing schemata and then 
modify them with any new information. They also have expectations or 
make predictions before reading that are either reinforced, challenged or 
modified after reading.  Often a writer will presume that the target reader has 
the relevant schemata to read the text and will therefore leave certain facts 
out or unstated (presuppositions) but this creates problems when the writer 
and reader do not share the same relevant schema.   

Authentic Materials: Sources and Choices. Authentic texts have been 
defined as “…real-life texts, not written for pedagogic purposes”. They are 
therefore written for native speakers and contain “real” language. They are 
“…materials that have been produced to fulfil some social purpose in the 
language community.” in contrast to non-authentic texts that are especially 
designed for language learning purposes.  The language in non-authentic 
texts is artificial and unvaried, concentrating on something that has to be 
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taught and often containing a series of “false-text indicators” that include: - 
perfectly formed sentences (all the time); - a question using a grammatical 
structure, gets a full answer; - repetition of structures; - very often does not 
“read” well.   

The artificial nature of the language and structures used, make them 
very unlike anything that the learner will encounter in the real world and 
very often they do not reflect how the language is really used.  They are 
useful for teaching structures but are not very good for improving reading 
skills.  They can be useful for preparing the learner for the eventual reading 
of “real” texts.  If authentic texts have been written not for language learning 
purposes but for completely different ones, where do they come from and 
how are they selected? The sources of authentic materials that can be used in 
the classroom are infinite, but the most common are newspapers, magazines, 
TV programs, movies, songs and literature. One of the most useful is the 
Internet. Whereas newspapers and any other printed material date very 
quickly, the Internet is continuously updated, more visually stimulating as 
well as being interactive, therefore promoting a more active approach to 
reading rather than a passive one.  From a more practical point of view, the 
Internet is a modern day reality, most students use it and for teachers, there is 
easier access to endless amounts of many different types of material. From 
even more practical/economical point of view, trying to obtain authentic 
materials abroad can be very expensive, an English paper/magazine can cost 
up to 3-4 times the price that it usually is and sometimes is not very good.   

Often by having unlimited access in the work place, looking for 
materials costs nothing, only time.  Authentic materials should be the kind of 
material that students will need and want to be able to read when travelling, 
studying abroad, or using the language in other contexts outside the 
classroom.  Authentic materials enable learners to interact with the real 
language and content rather than the form. Learners feel that they are 
learning a target language as it is used outside the classroom.  When 
choosing materials from the various sources, it is therefore worth taking into 
consideration that the aim should be to understand meaning and not form, 
especially when using literary texts with the emphasis being on what is being 
said and not necessarily on the literary form or stylistics.  Three main criteria 
are given when choosing texts to be used in the classroom suitability of 
content, exploitability and readability.  Suitability of content can be 
considered to be the most important of the three, in that the reading material 
should interest the students as well as be relevant to their needs. The texts 
should motivate as well as.  Exploitability refers to how the text can be used 
to develop the students’ competence as readers.  A text that cannot be 
exploited for teaching purposes has no use in the classroom.  Just because it 
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is in English does not mean that it can be useful.  Readability is used to 
describe the combination of structural and lexical difficulty of a text, as well 
as referring to the amount of new vocabulary and any new grammatical 
forms present.  It is important to assess the right level for the right students. 
Variety and presentation also influence the choice of authentic materials.  A 
reading course can be made more interesting if a variety of texts is used.  
Students very often find it very boring when dealing with only one subject 
area, as can be the case when dealing with English for Specific Purposes 
(ESP).  One of the advantages of using texts dealing with the same subject 
area is that they use the same vocabulary, with the student having to make 
very little conscious effort to learn it. While on the contrary, the student 
becomes highly specialized in that particular area and not in others. Whether 
the text looks authentic or not, is also very important when presenting it to 
the student.  The wide variety of different types of text means that it is easier 
to find something that will interest the learner and may even encourage 
further reading or reading for pleasure.  
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R.Şamiyeva 
Xarici dilin tədrisində orijinal materiallarin istifadəsi  

 
Xülasə 

 
Oxu, müxtəlif insanlar üçün fərqli məzmun daşıyır, bəziləri oxuda 

verilən sözlərlə tanış olur, digərləri isə düzgün tələffüzü öyrənmək üçün 
oxudan istifadə edir. Ancaq oxunun həmişə bir məqsədi var. Bu, hər gün 
etdiyimiz fəaliyyət növüdür, gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir, 
qəbul edilən və çox vaxt hər kəsin edə biləcəyi bir şeydir. Oxunun səbəbi 
oxumaq məqsədindən çox asılıdır. Sinifdə orijinal materialların istifadəsi 
müzakirə edilir, tələbə xarici dildə oxu materialından faydalanaraq oxu 
bacarığını inkişaf etdirir.  
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Orijinal materiallardan istifadə edərkən digər aspektlər tələbələri 
olduqca həvəsləndirirlər, belə ki, onlar oxu vasitəsilə daha yaxşı nəticələr 
əldə edərək, oxu bacarığının ən yüksək səviyyəsini əldə etmək üçün 
çalışıralr. Orijinal materiallar həmçinin dil istifadəsində dəyişiklikləri əks 
etdirir, müxtəlif mətn növləri vardır ki, onlar da müxtəlif istiqamətlidir. Hər 
hansı bir oxu orijinal material kimi istifadə edilə bilər, amma oxu bacarığını 
inkişaf etdirmək üçün ən faydalı resurslardan biri İnternetdir ki, onun 
vasitəsilə müxtəlif material asanlıqla əldə edilə bilər.  

 
Р.Шамиева  

 
Использование аутентных материалов в обучении  

иностранного языка 
 

Резюме 
 

Чтение означает разные вещи для разных людей, для некоторых 
это распознавание письменных слов, в то время как для других это 
возможность преподавать произношение и практиковать речи. Однако, 
чтение всегда имеет цель. Это то, что мы делаем каждый день, оно 
является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, принятой 
очень само собой разумеющимся и обычно считается тем, что каждый 
может сделать. Причина чтения очень сильно зависит от цели чтения. 
Обсуждается использование аутентичных материалов в классе, при 
этом учащийся получает доступ к реальному языку, используемому в 
реальном контексте. Другие аспекты, которые подтверждают положи-
тельный результат при использовании аутентичных материалов, состоят в 
том, что они очень мотивируют, давая ощущение достижения, когда 
понимаются и поощряют дальнейшее чтение. Они также отражают 
изменения в использовании языка, существует множество типов текста, 
они также очень универсальны (их можно использовать разными способа-
ми для продвижения разных навыков) и их можно использовать не один 
раз, а также обновлять, все, что можно использовать в качестве 
аутентичного материала, но для развития чтения одного из самых полез-
ных ресурсов - это Интернет, с большим количеством разнообразного 
материала, который легко доступен. 

 
Rəyçi:               Lalə Məsimova  
               Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   
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ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА В ТРУДЕ ХАТИБА ТАБРИЗИ  

«ТАХЗИБУ-Л-ИСЛАХИ-Л-МАНТИГ» 
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При морфологическом и лексическом анализе слова в том или 
ином языке, первым долгом изучается корень слова.  Вопрос 
определения корня в семитских языках очень сложен и разными 
филологами решается по-разному [4, 9-67; 6, 21-23]. Если основываться 
на тот факт, что корень в семитских языках является источником всех 
слов, можно утверждать, что глаголы – основа словообразовательных 
процессов, происходящих в языке. При этом в арабском языке есть как 
отглагольные имена, так и отыменные глаголы. Гранде в своей книге 
«Грамматика арабского языка в сравнительно-историческом осве-
щении» пишет так: «Если встать на формально-морфологическую точку 
зрения, то можно вместе c арабскими авторами отнестись к корням как к 
источникам всех слов, которые как бы образованы из коренных согласных 
при помощи морфем, в том числе и гласных звуков. При этом в одних 
случаях от корня непосредственно образуются глаголы, а в других имена, 
от которых уже в свою очередь могут быть образованы отыменные 
глаголы, наконец, от некоторых корней производятся параллельно как 
именные, так и глагольные основы». [4, 252]  

Имена с точки зрения способов образования делятся на две группы 
а) первообразные (جامد – «застывший», «неподвижный»), например, 

  рука – ید ,лев – اسد ,верблюд – جمل
б) производные (ّمشتق   – «производный») эти слова, по мнению 

Гранде Б.М., «образованые при помощи морфологических средств от 
глаголов либо от других имен [4, 252].  

В нашем настоящем исследовании мы бы хотели коснуться 
вопроса производных имен в трактате «Тахзибу-л-ислахи-л-мантиг» 
(«Улучшение «Исправления языка») Хатиба Табризи. 
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Хатиб Табризи – ученый-филолог XI века, известен как ученик 
выдающегося поэта, философа и филолога, Абу-л-Аля ал-Маарри и 
комментатор литературоведческих произведений.  

Комментарии Хатиба Табризи на известные труды средневековых 
поэтов Абу Таммама «الحماسة» (ал-Хамаса), ал-Муфаддаля ад-Даби 
-Сыгту-з») «سقط الزند» Абу Аля ал-Маари ,(«ал-Муфаддалиййат») «المفضلیات»
занд»), на творчество доисламских поэтов «شرح القصائد العاشر»,  а так же по 
утверждению Крачковского И.Ю. на творчество  ал-Ахталя (академик в 
своем труде  утверждает, что после 498 г. (1105 г.) Хатиб Табризи писал 
комментарии на диван ал-Ахталя, однако смерть помешала завершить его 
[1, 36]), заслужили высокую оценку специалистов и неоднократно 
становились объектами исследования как восточных, так и западных 
специалистов [1, 39-45]. Так же известен его труд« كتاب الكافي في  والقوافي
 который на протяжении веков считался основным учебником ,«العروض
по поэтике [2, 7]. Поэт Ахмед ибн Абдуллах Фулджи (ум. 829-1425 г.) 
изложил этот труд в стихах. Общеизвестно, что в средние века ввиду 
дефицита письменных принадлежностей ценные учебники излагались в 
стихах, дабы облегчить их запоминание наизусть [2, 8]. Однако в ходе 
исследования его творчества азербайджанский востоковед, профессор 
М. Махмудов (“Хətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı” Bakı - 1972) 
выявил несколько лингвистических работ, принадлежащих его перу [1, 
42-43], которые подарили  
المقدمات في  ,«Книга слов»  كتاب االلفاظ  ,«Склонение в Коране» إعراب القرآن  
معجم  Краткие сведения по нахву» (Йакут ал-Хамави в своем труде» النحو 

 Введение в»  مقدمة في النحو – указывает, что название этого труда   االدباء
грамматику»  [8, 278]), комментарий на труд великого арабского 
языковеда ибн аль-Джинни (932 – 1002) لمع في النحو «Краткое изложение 
грамматики»  и т.д. Так же, как и комментарии на литературные 
произведения, лингвистические труды Х. Табризи заслужили высокую 
оценку специалистов [1, 42-43]. 

 «Тахзибу-ислахи-л-мантиг» – одно из лучших лингвистических 
произведений средних веков, чему подтверждением может служить тот 
факт, что это произведение было выбрано и напечатано «египетско-
суданским лингвистическим обществом» первым из 10 редчайших 
классических произведений языковедов и литературоведов [1,151]. 

В этом произведении, которое является комментарием на 
произведение известного языковеда средневековья Ибн Сиккита 
«Ислаху-л-мантиг» («Исправление языка»), Х. Табризи исправил 
множество неточностей и ошибок, допущенных автором (Ибн 
Сиккитом). В данной статье мы хотим рассмотреть вопрос отглаголь-
ных имен в вышеупомянутом труде.В своем комментарии Х. Табризи 
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рассматривает лингвистический состав арабского языка, затрагивая 
наряду с лексикологическими, грамматические и синтаксические 
вопросы. 

В различных главах автор книги приводит лексические единицы 
арабского языка, указывая их произношение (огласовки), значение и 
способ употребления в предложениях. Свои утверждения он подкрепляет 
примерами их классической арабской литературы, цитируя таких гениев 
классической поэзии как ал-Асмаи, ал-Аша, Зу-Румма, ар-Раджаз. Не раз 
Табризи ссылается на своих предшественников – лингвистов Юнис ибн 
Хабиб, Кисаи, Фара, Абу Убейда .В «Тахзибе» Хатиба Табризи слова 
объединены в главы по формам слов и их значениям, по 
грамматическим вопросам. Грамматические вопросы в этом 
комментарии решаются с точки зрения лексикологии. Автор приводит 
слова, объединяя их по грамматическим принципам. В главах книги Х. 
Табризи подверг анализу словарный запас, собранный великим 
лингвистом и отметил корни слов, одинаковые по форме и 
различающиеся по значению, а также и разные по форме и отличные по 
значению; рассмотрел изменения, происходящие в словах, процессы 
геминации, замены одной буквы другой, принципиальные различия 
между разговорным и  литературным языком.  В книге рассмотрены 
вопросы хамзованных слов, то есть несколько глав в «Тахзибе» 
посвященны вопросам хамзы, а именно произношению и написанию 
хамзы в арабских словах. Так же скрупулёзно рассмотрены недос-
таточные корни и слова, образованные из этих корней и другие 
интересные грамматические вопросы. 

Еще одним интересным вопросом арабской лингвистики, осве-
щенным в этой книге, на наш взгляд, является вопрос производных 
слов. Этому вопросу автор посвятил несколько глав: 

َباب مفعلة و مفعلة، باب مفعلة و مفعلة، باب مفعلة و مفعلة، ِ َِ فعل و ُمَمفعل، باب  ِ باب  مفعل وَُ
   [327-324 ,7] ِمفعل

Как видим Хатиб Табризи в этих главах рассматривает слова, 
образованные с помощью добавочной буквы «م».  

Слова, образованные по форме məfilə и məfələ. В этом разделе Х. 
Табризи приводит слова образованные по моделям َمفعلة ْ َ  и ِفعلةَ م ْ (Даже в 
мелочах автор придерживался грамматических законов. Известно, что 
арабские грамматисты приводили огласовки по старшинству. Самой 
«старшей» считалась кясра, затем следует дамма, фатха и наконец, 
последний, сукун. В своем комментарии  Хатиб Табризи тщательно 
следует этому правилу). 

َّعلق مضنة ومضنة ََّ َِ َ ُ ْ ِ  - дорогая вещь,أرض مضلة ومضلة َّ ََّ َِ َ ٌ - место, где можно 
легко заблудиться,   َمضربة السیف ِ ْ َمضربة السیف,َ َ ْ َ  - лезвие меча (часть меча, 
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которым наносят удары). َ  ارض مھلكة و مھلكة -   ْ َْ َِ опасное место [7, 325]. Во 
всех примерах значение, приведенное Х. Табризи совпадает с 
переводом Х. К. Баранова, исключение составляет слова َمضربة ِ ْ َ  и َمضربة َ ْ َ . 
Эти слова нами в Арабско-русском словаре не были найдены, есть 
слово без та марбуты, ِمضرب ْ َ  переведенные автором словаря как «место 
разбивки палатки» и َمضر ْ  битье, избивание» а так же «объект»  بَ
пословицы» [3, 580-581].  

َمعتبة ومعتبة  ََ ْ َْ َِ  – порицание; слова َمعجزة ومعجزة ََ ْ َْ َِ  – судя по всему, 
переводятся Х. Табризи как «место не пригодное для жизни» .  

ْأرض مھلكة ومھ َْ َلكةَِ َ  – (место, где произошла гибель) [7 325], такой 
перевод мы привели основываясь на перевод глагола  ھلك – гибнуть, 
погибать, пропадать, умирать Х. К. Баранов это слово приводит в 
форме ِمھلكة ْ َ  и дает значение «1) опасное место; 2) опасность» [3, 1091]. 

Слова, образованные по моделям َمفعلة َ ْ َ  и ْ مف َعلةِ َ . Хатиб Табризи в 
своем «Тахзибе» привел следующие слова, образованные по моделям 
ِ مفعلةи َمفعلة  : 

ْمْبناة ومبناة للنطع َّ ِ ٌِ ٌَ  – плаха; кожаная подстилка (при совершении казни), 
ٌمرقاة ومرقاة ٌْ َْ ِ  – 1) ступень, лестница 2) лифт (конечно же это значение не 
может относиться ко времени Хатиба Табризи)  

ٌمنزعة  َ ْ َ ُّوهللا لتعلمن أینا أضعف  َّ  – «Да научит Аллах, нас слабых в стремле-
ния (слабохарактерных)» [7 325] 

Слова, образованные по моделям  َمفعل ْ ِ  и َعلْفُ م  
Слова َمفعل ْ ِ  и مف ْ َعلُ имеют значение «веретено» [3,721], ссылаясь на 

известного филолога Кисаи, Хатиб Табризи пишет, что это слово имеет 
так же и форму ٌمغزل ْ َ . Другой (имеется ввиду другой лингвист) 
утверждает, что это форма ٌمغزل ْ َ , и происходит от слова َالغزل َ . Далее 
автор пишет очень интересное утверждение:   

ِمصحف و : من ذلك. َو قد استثقلت العرب الضمة في حروف، فكسرت میمھا، وأضلھا الضم
ِو مطرف و مغزل و مجسد  ِمجدع     [325 ,7]ّو أصلھا الضم. ِ

«Арабы считают дамму тяжелой, и поэтому мим в следующих 
словах произносят с кясрой, хотя их основа дамма...»  

В качестве примера автор «Тахзиба» приводит слова ٌمخدع َ ْ ِ  – 
комната;  ٌمصحف َ ِ  – свиток;  ٌمطرف َ ْ ِ  – покрывало, плед; ٌمعزل َ ْ ِ  – 
изолированное место; مجسد ٌ َ ْ ِ - рубаха [7, 325]. Все эти слова, К. Х. 
Барановым приведены с дамой, однако слово ٌمجسد َ ْ ِ   дано с кясрой [3, 
129], есть форма مجسدة ِّ – «музыка» [3, 129]. 

Труд «Тахзибу-ислахи-ль-мантиг» является исключительным 
лингвистическим трудом средневековой арабистики. Казалось бы, этот 
трактат является комментарием, написанным Хатибом Табризи на 
лексикологический труд Ибн Сиккита. Тем не менее можно смело 
утверждать, что это самостоятельное исследование. В данной работе 
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ученый выступил как талантливый филолог, освещая грамматические 
вопросы он приводит примеры из классической поэзии арабов, 
исправляя неточности оригинального труда – «Ислах аль-мантиг» Ибн 
ас-Сиккита, указывает достоверные источники – авторитетных ученых 
своего времени. Комментируя этот труд, Хатиб Табризи 
продемонстрировал разносторонние знания не только в арабской 
лингвистике, и в литературоведении, но также глубокие познания быта 
арабов, их культуры и истории. 
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G.Həmidli 
Xətib Təbrizinin "təhzibu-islahi-l-mantig"  

şərhində feli isimlər 
 

Xülasə 
 

Ərəb dilçiliyinin və filologiyasının nəhəng bilicisi sayılan filosof 
Əbu-l-Əla əl-Məərrinin şagirdi olan Xətib Təbrizi, Əbu Tammamın «الحماسة» 
əl-Mufaddəl əd-Dabinin «المفضلیات» Əbu Əla əl-Maarrinin « سقط الزند» kimi 
bir çox məşhur əsərlərə yazdığı şərhləri alimlər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir.  
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Görkəmli filoloqun اعراب  القرآن"Quranda İ'rab", ّالمقدمات في النحو  
"Nəhvə dair qısa məlumat", لمع في النحو "Qrammatik xülasə", كتاب االلفاظ  
“Sözlər haqda kitab” və s. linqvistik əsərləri vardır, onlardan ən məşhuru, 
görkəmli ərəb dilçisi İbn əs-Sikkitin (803 - 859) “Dilin düzəldilməsi” 
“) əsərinə  yazdığı ( ”إصالح المنطق“) لمنطق  اإصالح تھذیب  ” )  “Dilin 
düzəldilməsinin islahı” adlı şərhidir. Bu şərhdə İbn əs-Sikkitin kitabının 
qaranlıq hissələrinə Xətib Təbrizi aydınlıq gətirmiş, onu müfəssəl şəkildə 
sərh etmişdir. Bu məqalədə biz şərhdə toplanmış feli isimləri tədqiq etmişik. 

 
Hamidli Gulshan Shaik 

 
VERBAL NAMES IN KHATIB TABRIZI’S COMMENT 

 "TAHZIBU-ISLAHI-L-MANTIG" 
 

Summary 
 

 Khatib Tabrizi in the history of literary science is known, as a 
disciple of the great Arab poet-philosopher Abu Ala al-Maarri. 

Khatib Tabriziꞌs comments on the works of the famous medieval 
poets as Abu Tammam «الحماسة», al-Mufaddal ad-Dhabi «المفضلیات», Abu Ala 
al-Maarri «سقط الزند» was highly appreciated by specialists. As no less 
valuable linguistic works of the outstanding philologist. اعراب القرآن «The 
decline in the Qur'an», كتاب االلفاظ «Book of words», المقدمات في النحو «Brief 
information on nahv», لمع في النحو «Summary of grammar", etc. 

One of the most well-known linguistic research of Khatib Tabrizi is 
his comment to the treatise of Ibn al-Sikkit (803 - 859) "Corrections of 
language» (إصالح المنطق), named by the author "The Book of improving 
correction of language» (كتاب تھذیب إصالح المنطق), in which the author tried to 
clarify obscure points of the book of the great linguist. In this article the 
issue of verbal words educated in above mentioned treatise was scrutinized, 
some paradigms were provided as an example. 

 
 

Rəyçi:               Vilayət  Cəfərov 
                Filologiya üzrə  elmlər  doktoru, professor  

 
 

 
 
 
 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 212

 
 FƏRQANƏ MUSTAFAYEVA 

ADU                 
Ferqane.mustafayeva1@gmail.com 

 
SEMANTİK İNKIŞAF NƏTİCƏSİNDƏ İNFORMATİKA 

TERMİNLƏRİNIN YARANMASI 
 
Açar sözlər: semantik  inkişaf, termin, informatika terminləri, etimologiya, 
leksikologiya 
Key words:  semantic development, term, informatic terms, etymology, 
lexicology 
Ключевые слова: семантическое развитие, термин, информатические 
термины, этимология, лексикологя 
 

İnformatika terminləri müxtəlif yollarla əsasən ingilis dilindən 
alınmışdır. Bu yollardan biri də sözün semantik inkişafının nəticəsidir. Hər 
iki dildə eyni söz mövcud olduqda sözün semantikasının inkişafı nəticəsində 
termin yaradılır. İnformatika terminlərinin təxminən 30 faizi bu sadə yolla – 
mənanın genişlənməsi yolu ilə ingilis dilindən fransız dilinə keçmişdir. 
Maraqlı cəhət budur ki, bu sözlərin əksəriyyəti anqlo-normand mənşəli olub 
qədim fransız dili sözləridir. Belə ki, eyni etimologiyalı bir çox söz hər iki 
dildə mövcuddur və bu də uzun əsrlərdən bəri bilinqvizmin nəticəsi kimi 
qorunub saxlanılmışdır. Məsələn, menu – ingilis və fransız dillərində 
mövcuddur. Etimoloji baxımdan bu söz latın dilinin minutus « petit, menu » 
sözündən əmələ gəlmişdir və latın dilində minuere « diminuer » sözünün 
feili sifətidir. Menu anglo-normand dilində aşağıdakı mənalarda işlənir : 

1. əhəmiyyətsiz;  
2. 1-ci dəfə mənanın genişlənməsi ilə fransız dilinə liste des plats, yəni 

xörəklərin siyahısı mənasında keçmişdir ;  
3. 2-ci dəfə mənanın genişlənməsi nəticəsində fransız dilinə proqram 

tərəfindən tərtib edilmiş siyahı mənasında keçmişdir.  
Fransız dili lüğətlərində isə bu söz belə xarakterizə olunur : 
menu (latın dilinin minuere « diminuer »>lat. minutus part. passé ; 

qədim fransız dilində « sans importance (əhəmiyyətsiz)» - menu peuple, 
menu plaisirs)  

1. 1-ci dəfə mənanın genişlənməsi nəticəsində détail (le menu « en 
détail » kimi) ;  

2. 2-ci dəfə mənanın genişlənməsi nəticəsində - liste détaillée, yəni 
izahlı, geniş siyahı mənasını vermişdir;  



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 213

3. mənanın genişlənməsinin 3–cü mərhələsində liste détaillée des plats 
composant un repas (au restaurant), yəni (restoranda) bir yeməyi təşkil edfən 
xörəklərin ətraflı siyahısı mənasını vermişdir;  

4. mənanın genişlənməsinin 4–cü mərhələsində bu söz ingilis dilinin 
informatika termini kimi liste d’options offerte par un programme- 
proqramlaşdırılmış seçim siyahı mənasında fransız dilinə keçmişdir. 

Beləliklə, bu kiçik təhlildən göründüyü kimi, bu terminin əsasında duran 
söz ilk dəfə qədim fransız dilində mövcud olmuş və « le détail » mənasında 
işlənmişdir. Bu söz isə fransız dilində hal-hazırda en détail zərfinin tərkib 
hissəsini təşkil edir və 1538-ci ildə fransız dilinin işlək lüğətinə daxil olmuşdur. 
Bu sözün détaillé(e) seması isə menu sözünün semantik cəhətdən xüsusiləş-
məsinin başlanğıc nöqtəsi hesab edilə bilər. Çünki bir qədər sonra bu söz ətraflı 
siyahı – yəni une liste détaillée və bir qədər sonra isə la liste détaillée des plats 
composant un repas – restoranda bir yeməyə daxil olan xörəklərin ətraflı 
siyahısı mənasını kəsb etmişdir. (3) Hal hazırda bu söz Fransa restoranlarda bir 
gün üçün nəzərdə tutulmuş xörəklərin və onların qiymətlərinin aydın siyahısı 
deməkdir. Bu siyahı əsasında isə restorana xas bütün yemək və içki növlərinin 
dəqiq siyahısı və onların qiymətlərini əks etdirən carte adlı kitabçalar 
əvvəlcədən müştərilərin yemək stollarının üstünə qoyulur. Beləliklə menu 
sözünün daxili mənasının genişlənməsi xörəklərin adlanması ilə nəticələndi. 
İngilis dilində isə bu söz çoxdan bəridir ki, az əhəmiyyətə malik olan, az dəyəri 
olan mənasında işlənir. Xörəklərin siyahısı mənasında isə bu söz fransız 
dilindən ingilis dilinə 1837-ci ildə keçmişdir. Deməli, bu söz hər iki dildə 
müəyyən semantik inkişaf yolu keçərək liste détaillée de laquelle le client peut 
choisir un certain plat – müştərinin müəyyən bir xörək seçə bilməsinə imkan 
yaradan ətraflı siyahı mənasında mövcud olmuşdur. Texniki məna kəsb 
etdikdə isə bu söz proqramlaşdırma dilində istifadə edilən dəqiq siyahı kimi 
qəbul edilmişdir ki, bu məna da informatika mütəxəssisləri tərəfindən həmin 
ifadənin onların ana dilində olan məna variantına əsalanmağa imkan vermiş-
dir. Texniki lüğətlərdə liste d’options termini menu termininə sinonim kimi 
verilir.  

icon – ingilis dilində 
icône – fransız dilində 
   Bu söz hər iki xalqın dini baxışlar sahəsində bəzi eyniliyə malik 

olmasından irəli gəlir. Belə ki, semantik inkişaf əksər hallarda mədəniyyətin 
inkişafı ilə bağlı olur, bu isə öz əksini dildəki ifadə vasitəsində, bu dildə 
danışan xalqın dini görüşlərinin ifadəsində tapır. Hər iki dildə ikona sözü 
yunan dilindən keçmişdir və Şərq Kilsəsinə aid olan müqəddəs surəti əks 
etdirir.  İngilis dilində: icon (yunan dilinin image, portrait (şəkil, surət, 
portret) mənasında işlənmiş eikon sözündən alınmışdır).  
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İngilis dili lüğətlərində bu sözün mənaları aşağıdakı kimi öz əksini 
tapmışdır :  

1. Şərq Kilsəsinə məxsus müqəddəs şəxsin portreti.  
2. Semantik inkişaf nəticəsində mənası genişlənir və informatika 

sahəsinə keçir. Bu halda monitorda görünən və kompüteri işə salmaq üçün 
istifadə edilən surət, şəkil mənasını kəsb etmişdir.  

   Fransız dilində : icône (yunan dilinin image, portrait (şəkil, surət, 
portret) mənasında işlənmiş eikon sözündən alınmışdır).  

      1. Şərq Kilsəsinə məxsus müqəddəs şəxsin portreti.  
2. Semantik inkişaf nəticəsində mənası genişlənir və informatika 

sahəsinə keçir. Bu halda ingilis - istifadəsi qadağandır - mənasının təsiri 
altında monitorda görünən və kompüteri işə salmaq üçün istifadə edilən 
surət, şəkil mənasını kəsb etmişdir. Göründüyü kimi, hər iki dildə ikona sözü 
eyni semantik inkişaf yolu keçmiş və hər iki dildə image (şəkil) informatika 
termini kimi idarəetmə komandasının qrafik ifadəsi, forması eyni ilə fransız 
dilinə də keçmişdir. Bununla yanaşı, bu sözün fransız dilində ingilis dilinə 
nisbətən daha maraqlı vəziyyəti yaranmışdır : Fransanın terminologiya 
məsələləri ilə məşğul olan Rəsmi Qəzet Komissiyası bu sözü işlətməyi 
qadağan edir. Buna baxmayaraq, dilçiliklə məşğul olan fransız cəmiyyətləri 
bu qadağaya məhəl qoymurlar və internet istifadəçiləri arasında cliquer 
l’icône (ikonanı basmaq, vurmaq) yaxud cliquer sur l’icône (ikonanın 
üstündən vurmaq). Qrammatik baxımdan cliquer (tıklamaq) feili təsirsiz 
olduğu üçün cliquer sur l’icône, yəni sözönülü formasını işlətmək daha çox 
tərəfkeş qazanır. İkona sözünün informatika termini kimi rəsmi dövlət 
qadağasına baxmayaraq, hal-hazıra qədər bu termin fransız dilində bu sahədə 
işlənməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, fransız dilində bu sözün iconique və 
antiiconique kimi sifət formaları da işlənməkdədir. Bu da bir daha onu 
göstərir ki, semantik inkişaf nəticəsində yaranmış bu termin get-gedə daha 
geniş müstəvidə işlənmək hüququ qazanmışdır. Bununla da, dövlətin 
terminologiya komissiyasının 1998-ci il qərarı müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. 
İki böyükhəcmli ikidilli lüğətdə (1) ikona sözünün informatika termini kimi 
izahı aşağıdakı kimi öz əksini tapmır : 3. Alınma söz. İngilis dilinin icon 
sözü, işlənmə dairəsinin başqa dillərə, məsələn, italyan, rumın və rus 
dillərinə nisbətən məhdud xarakter daşımasına baxmayaraq, fransız dilinə 
keçdiyi müddətdən işlənir( 2). Semantik inkişaf nəticəsində fransız dilində 
informatika termini kimi özünə geniş yer tutmuş terminlərdən biri də hacker 
sözüdür. Bu söz : 

İngilis dilində : hacker.  
Fransız dilində : hacker (bidouilleur - bir şeyi düzəltmək həvəskarı, 

fouineur – hər şeylə maraqlanan adam) (4). İngilis dilindən alınmaış və 
fransız dilində semantik inkişaf nəticəsində informatika termini kimi 
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vətəndaşlıq hüququ qazanmış bu söz hal-hazırda bir çox dünya dillərində 
xaker - informatika sahəsində mövcud banklara icazəsiz girib onları dağıdan, 
xarab edən, məhv edən adam mənasında işlənir. Fransız informatika 
mütəxəssisləri bəzən bu termini işlətməyə ya çətiunlik çəkir, yaxud da 
tərddüd edirlər. Elə bu səbəbdən də onlar bu sözə bir neçə ekvivalent söz 
təklif etmişlər. O cümlədən : bidouilleur, délinquant informatique, fouineur. 

  Semantik inkişaf nəticəsində yaranmış alınma informatika 
terminlərinə aid digər misallar da göstərmək olar. O cümlədən : pixel (hər iki 
dildə eyni əlamətləri ilə xarakterizə olunan və kompüterin siçanında   

      yerləşən idarəedici sağ və sol düymələrə deyilir). 
to click → cliquer (tıklamaq). Bu söz səs təqlidi yolu ilə semantik 

inkişaf           nəticəsində yaranmışdır. Müxtəlif əmrlərin icrasına başlamaq  
          məqsədilə işə başlama əmrini icra edən və siçanın baş tərəfində  
          yerləşən düyməni tıxlamaq deməkdir. 
scanner → scanneur – kağız üzərində olan sənədin surətini çaxrmağa 

xidmət  edən informatika aləti.server → serveur – bank məlumatlarını 
yoxlamağa xidmət edən informatika  sistemi. Alınma sözlərin istər mənbə 
dilində, istərsə də alan dildə uğradığı semantik inkişaf nəticəsində yaranmış 
və fransız dili lüğətlərində özünə vətəndaşlıq hüququ qazanmış terminlərin 
sayı kifayət qədərdir. Biz isə yuxarıda bu məsələyə dair yalnız bir neçə misal 
verməklə kifayətləndik. Bu qısa izahat onu göstəriri ki, hər bir dildə müxtəlif 
elm sahələrində ümumişlək terminlərin yaranması və zənginləşməsində 
sözlərin semantik inkişafının, eləcə də alınma sözlərin semantik inkişafının 
çox böyük əhəmiyyəti vardır.Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan dilində informatika sahəsində yaranmış terminlərin işlənməsinə 
dair əsaslı izahlı lüğətə ehtiyac duyulur. İnformatika sahəsində işləyənlər və 
internet istifadəçiləri bu sahədə həmişə çətinlik çəkirlər. 
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Ф.Мустафаева 
В результате семантических развитие выявляются 

информатические термины 
Резюме 

 
В статье говорится о семантическом развитии слов и его влияние 

на словарный состав языка Приведень примеры превращения слов в 
термины в результате их развития в основном двух языков- английском 
и французского Подробно говорится о превращении малоиспользуемых 
слов, вошедших в словарный состав языка ,в термины информатики и их 
значении.Это слово исходит из того факта, что оба народа имеют какое-то 
равноправие в религиозных взглядах. Таким образом, семантическое 
развитие часто связано с развитием культуры, что отражается в 
выражении религиозного выражения людей, говорящих на этом языке. На 
обоих языках слово было переведено на греческий язык и отражает 
священный экземпляр Восточной Церкви.В рукописи также  отращена 
проблема недостаточного количества словарь по информатике на 
азербайджанском языке.В целом широко освещается роль терминов по 
информатике языка. 

                                                  F.Mustafayeva 
The origin of informatics terms  in the result of semantic 

development 
Summary 

 
In this article the theme is going to be about the semantic development 

of the words and the influence to between  language  and content of  the 
dictionary.Example of words which developed and changed to terms,mostly 
used in two languages: english and french . This word comes from the fact 
that both peoples have some kind of equality in religious views. Thus, 
semantic development is often associated with the development of culture, 
which is reflected in the expression of the religious expression of the people 
speaking in that language. In both languages, the word has been translated 
into Greek and reflects the sacred copy of the Eastern Church.Widely  the 
theme follows the inclusion of uncommon words to dictionary content of 
language and changing as terms of infornatics. The problem of informatics 
dictionary in Azerbaijani  language reflected in this article.Especially the 
place of the informatics dictionary in language has been highlighted. 
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Nitq etiketlərinin tədrisi məsələsinin elmi-metodik ədəbiyyatda həm 
nəzəri, həm də metodik aspektdən qoyulması bu problemə elmi-nəzəri və 
metodik baxımdan yanaşılmanı tələb edir. Bu və ya digər cəmiyyətin bir 
üzvü olan şagirdlərin kamil şəxsiyyət olaraq yetişdirilməsi ən başlıca vəzifə 
kimi Azərbaycan Respublikasında təhsilin, o cümlədən Azərbaycan dili 
dərslərinin qarşısına qoyulmuşdur. Təcrübələr göstərir ki, şagirdlər müəyyən 
cəmiyyət daxilində ünsiyyət prosesində məqama uyğun ifadə seçimində 
çətinlik çəkir və lazımi səviyyədə mədəni ünsiyyət qura bilmirlər.  Mədəni 
ünsiyyət prosesinin birbaşa iştirakçısı olan məktəblilər hansı ifadəni hansı 
məqamda işlətmək lazım olduğunu bilməli və biliklər bacarıq və vərdişlər 
formasında gündəlik həyat fəaliyyətində həyata keçməlidir. Bu baxımdan, 
ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili dərslərində nitq etiketlərinin 
mənimsədilməsi vacib tədris məsələsi kimi qoyulur.Nitq etiketlərinin tədri-
sinin ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinif kursunda nəzərdə tutulması heç 
də təsadüfi xarakter daşımır. Şagirdlər Azərbaycan dili təlimində, hər şeydən 
əvvəl, nitq etiketlərinin nəzəri əsasları və nitqdəki rol və mövqeyi ilə tanış 
edilirlər. 

Nitq etiketlərinin məktəblərdə tədrisi məsələsinin vacibliyi, hər şey-
dən əvvəl, onlarındaşıdığı funksiyalarında təzahür edir. “Nitq etiketlərinin 
kontaktyaratma funksiyası ünsiyyət prosesində həyata keçir. İnsanların bir-
birilə əlaqə və münasibət qurmasına kömək edir. Apelyativ funksiya 
ünsiyyətin yaranması, dialoqun baş tutması üçün əsas vasitə rolunu oynayan 
müarciət formullarını özündə ehtiva edir. Kontativ funksiya (adlandırma) 
barədə görkəmli rus dilçi alimi prof. Lidiya Federenko müraciət formullarını 
şərh edərkən bildirir ki, müraciət sadəcə çağırmır, həm də onu adlandırır, 
yəni kontativ funksiya daşıyır. Volyuntativ funksiya nitq etiketlərinin 
emosional-dəyər funksiyası ilə bağlı olub, xahiş, dəvət, icazə, məsləhət, 
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təklif situasiyalarında fikirlərin etik ifadəsini təmin edir. Emotiv funksiya 
nitqin emosional-ekspressiv funksiyası ilə bağlıdır, onun vasitəsilə 
həmsöhbətlər bir-birinə öz duyğu və arzularını ifadə etməyə kömək edir (2, 
32)”. Məktəb şagirdlərinə nitq etiketlərinin nitq-ünsiyyət prosesində daşıdığı 
rolu, funksiyalarının məzmununun və elmi-nəzəri əsaslarının  dərk edilməsi, 
praktik fəaliyyətdə bacarıq və vərdiş səviyyəsinə gətirilməsi nitq etiketlərinin 
lazımi səviyyədə mənimsənilməsi nəticəsində baş verir.  

Nitq etiketləri müraciət qaydaları, şad və ya pis xəbərləri  çatdırma,  
dinləmə, danışanın fikrinə münasibət bildirmək, söhbətə qoşulma, verilən 
sualları cavablandırma qaydaları, mimika və jestikadan istifadə qaydaları 
kimi komponentləri özündə birləşdirir. Bu komponentlər isə ayrı-ayrı 
bacarıqlar formasında şagirdlərə mənimsədilir və vərdişlərə çevrildikdə isə 
şagirdlərin istənilən situasiyaya uyğun müvafiq nitq etiketindən istifadəsi 
mümkün olur. Təlim prosesində şagirdlərin ünsiyyət üçün gərəkli olan bu 
bacarıqlara yiyələnməsi üzərində iş aparılmalıdır. Nitq etiketləri müxtəlif 
ünsiyyət situasiyalarında istifadə edildiyindən müəllim tədris prosesində 
situasiyanın doğurduğu emosional-ekspressiv halı və insanın psixoloji 
vəziyyətini nəzərə alaraq ifadələrin seçilməsinə yönəltməlidir. Müəllim 
şagirdlərini nitq etiketlərinin istifadə edildiyi situasiyalarla tanış etməlidir.O, 
bunu ya bilavasitə -   əyani şəkildə, ya da mətn üzərində iş ilə həyata keçirə 
bilər. Əyani şəkildə təlim işini qurulanda şagirdlər həmin situasiyanın bir növ 
iştirakçısına çevrilir. Konkret situasiyada birbaşa iştirak edən şagird düşünür 
“görəsən hansı sözü işlətsəm yerinə düşər?”. Müəllimin fasilitator rolu bu 
zaman üzə çıxır. Əyani şəkildə nitq etiketlərinin işlənildiyi situasiyalarla tanış 
etmək üçün müəllim  iş üsulundan istifadə edə bilər. Nümunə üçün deyək: 
“Rollu oyun” iş üsulundan istifadə edilə və təlim prosesi ədəbi əsərlərə 
müraciətlə qurula bilər. Bir ədəbi əsər üzrə şagirdlər arasında rol bölgüsü 
aparıb, onları birbaşa nitq situasiyalarına cəlb edib lazımi nitq etiketini 
işlətməsini tapşırıq kimi vermək olar.X sinif şagirdlərinə nitq etiketlərini 
tədris edərkən müəllim IX sinifdə keçirilmiş  Hüseyn Cavidin “Ana” pyesini 
rollar üzrə bölgü aparıb şagirdləri həmin əsərdə baş verən situasiyaların 
bilavasitə iştirakçısına çevirir. Bununla da, tədris prosesi ədəbiyyat fənni ilə 
inteqrativliyin qurulması ilə həyata keçir. Azərbaycan dili təliminin 
ədəbiyyat təlim fənni ilə əlaqə yaradılması böyük səmərə verir. Çünki 
inteqrasiyanın düzgün və məqsədə müvafiq qurulması təlim materialını 
“ölümsüzləşdirir”, daha dərin və  möhkəm mənimsədilməni təmin edir.-
Həmçinin müəllimin nitq etiketlərinin tədrisi zamanı “əqli hücum” iş üsu-
luna da  müraciəti səmərəli olar. Müəllim elə sual qoymalıdır ki, şagirdləri  
düşünməyə və axtarıcılığa sövq etsin, problemin həlli yönümündə tədqiqat 
aparılsın. 
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Mətn üzərində işin səmərəli şəkildə təşkili üçün mətntəlim məqsədinə 
uyğun, şagirdlərin yaş, anlama səviyyəsinə müvafiq seçilməlidir. Seçilən 
mətn həm də didaktik xarakterdə olmalı, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə 
kömək etməlidir. VI sinif “Azərbaycan dili” dərsliyində verilmiş “Sənin kimi 
olacağam” mətnində ata yazdığı inşa ilə müəllimin tərifini qazanan oğlunu 
alqışlamaq üçün “Afərin sənə! Sükanı belə saxla!” alqış etiketindən istifadə 
edir. Mətnin davamında bir başqa situasiya verilir. Belə ki, oğlan atasına onu 
itələyən Asifi vurduğunu deyəndə atası oğluna:“Yaxşı eləmisən. Qoyma səni 
vursunlar. Heç vaxt!” desə də, oğlunun “Yaxşı eləmişəm? Amma müəllim dedi 
ki, düzgün hərəkət etməmişik”  sözü atanı söylədiyi sözə  peşman edir. Mətnin 
didaktik məzmunu bu məqamda ortaya çıxır. Ata-oğul dialoqu şəklində 
qurulmuş mətndə atasını böyük məhəbbətlə sevən oğlun “Mən də atam kimi 
həkim olacağam. Çoxlu xəstələrim olacaq və mən də onları sağaldacağam. 
Atam kimi mən də kasıblardan pul almayacağam. Onları pulsuz sağaldacağam. 
Ehtiyacı olanlara pulsuz dərmanlar verəcəyəm. Çünki mənim atam belə 
edir”sözləri atanı sarsıdır və pulu ödəmədiyinə görə əməliyyat etmədiyi xəstə 
yadına düşür, dərhal zəng vurub hamını işə çağırır və əməliyyata başlayır.-
Müəllim mətni oxuyub dərk edən şagirdə mətndə mövcud olan məqamlarla 
bağlı suallar verir və həmin məqamlarda hansı ifadələrin işlədilməsi müəllim-
şagird, şagird-şagird əməkdaşlığı nəticəsində müəyyənləşir.  

Müəllim  “karusel”, “sankveyn”, “ziqzaq” kimi iş üsullarına da müra-
ciət edə bilər. O, iş vərəqələrində müxtəlif məqamlarda işlədilən nitq etiketlə-
rini verir və onları situasiya tiplərinə görə qruplaşdırır. Məsələn: salamlaşma, 
vidalaşma, görüşmə, müraciət, şad yaxud bəd xəbərlərin  çatdırılması, hal-
əhval tutma, sualvermə, cavabalma, söhbətə qoşulma və müdaxilə, intizama 
dəvət etmə, təbrik, alqış və s. bu kimi çoxsaylı situasiyalarda nitq etiketləri 
işlədilir. Situasiya tiplərinə görə qruplaşdırma apardıqdan sonra müəllim 
həmin iş vərəqələrini qruplarla iş formasından istifadə edirsə təşkil etdiyi 
ayrı-ayrı qruplara paylayır. Məhz bu zaman onlar müşahidələrinə, 
oxuduqlarına əsaslanaraq, yaxud özünü bilavasitə həmin situasiya iştirakçısı 
kimi görüb düşünərək hansı məqamda hansı nitq etiketlərindən istifadənin 
yararlı olduğunu aydınlaşdıra bilər. Hər qrup üçün ayrı verilmiş iş vərəqələri 
digər qrup üzvlərinə də ötürülür. Bununla da, şagirdlər həm digər nitq-
ünsiyyət situasiyaları və o məqamlarda işlədilən nitq etiketləri ilə tanış olur, 
həm də bir-birlərinin fikirlərini əxz edir və onların  fikirlərinə öz tənqidi 
münasibətlərini bildirirlər. 

Nitq etiketlərinin məzmunu barədə şagirdlərə məlumat verilərkən 
“nitq etiketi” termininin iki termin -  “nitq” və “etiket” terminləri ilə üzvi 
əlaqəsi qeyd edilməlidir. Belə olan halda, şagirdlərə nitq etiketlərinin 
məzmununda daşıdığı etik xarakteri aydınlaşır. Nitq etiketinin digər etiket 
növləri (xarici görünüş, davranış) ilə əlaqəsi və eyni zamanda fərqi 
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öyrədilməlidir. Onun nitq prosesində iştirak edib, mədəni ünsiyyəti təmin 
etməsi ən başlıca fərqi və ən əsas cəhətidir. Nitqin əxlaqi dəyərlərə, etik 
normalara uyğun olması danışanın haqqında adresatın müsbət rəyinə səbəb olur. 
Bununla da danışan səlis, mədəni nitqi ilə həmsöhbətini heyran etməklə qalmır, 
söhbətdə təsiredici qüvvəni və söhbətin gedişatında idarəni öz əlinə alır. 

Nitq etiketlərinin tədrisi ilə bağlı X sinif dərsliyində yer alan “Afrikadan 
incilər” mətnində işlədilən “Bir neçə gün ona yeməyi qapıdan atırlar” cümləsinə 
müvafiq “mətndə tünd şriftlə verilmiş cümlədə hansı sözün etik baxımdan 
işlənməsi düzgün deyil və digər sözlə əvəz edilməsi məqsədəuyğundur?” 
tapşırığı verilir. Şagirdlər etik baxımdan düzgün işlədilməyən sözü tapmaq və 
onu başqa sözlə əvəzləmək haqqında düşünür. Düşünmə və axtarışlarının 
nəticəsi olaraq bu sözün “atırlar” sözü olduğunu müəyyən edir və onu “verirlər” 
sözü ilə əvəz edir. X sinif “Azərbaycan dili” dərsliyində bu qəbildən olan 
tapşırıqlar kifayət qədərdir və şagirdlərin nitq inkişafının təmin edilməsi, 
nitqinin zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar tapşırıq və çalışma növləri yer 
almışdır. Dərslikdə yer alan mətnlərdə nitq etiketlərindən geniş surətdə 
istifadə nitq etiketlərinin tədrisi üçün təlimin qarşısında geniş üfüqlər açır.  

Nitq etiketlərinin tədrisinin önəm daşıyan cəhətlərindən biri də 
mədəni nitqin əsas göstəricilərindən olan nitqin məqamadüşərlilik və 
məqsədəuyğunluq prinsipləri ilə qurulmasına xidmət göstərməsidir. Bu, dilin 
lüğət bazasından lazımi ifadələrin seçilməsini və istifadəsini də təmin edir. 
Nitq etiketlərinin mənimsədilməsi nəticə etibarilə, şagirdlərdə səlis və 
mədəni nitq bacarıqları formalaşdırır.  
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T.Veliyeva  

Teaching of speech etiquettes as a scientific-methodical problem 
Summary 

 
 

Article is about teaching of speech etiquettes in Azerbaijani language 
lessons in general educational V-XI classes and this issue is approached with 
scientific- metodical aspect. Using interactive teaching methods speech 
etiquetes can be adapted to the learner in the intercourse and gain the ability 
to use them in their daily life activities. 

Speech etiquettes are considered one of the main condition of ethic 
and cultural communication and they turn to the adjustor of behaviour and 
morality standarts. The teaching of speech etiquettes is able to give our 
society the personalities of ethical speech and behavioral culture that can 
choose the right speech components tah fit every situation.   

 
Т.Валиева 

Преподавание речевых  этикетов на уроках  
азербайджанского языка 

Резюме 
 

В статье рассматривается преподавание речевых этикетов на уроках 
азербайджанского языка общеобразовательных школ в V-XI классах и 
этот вопрос рассматривается  с научно теоретического точки зрения. 
Используя интерактивные методы обучения, освоены речевых этикетов 
в процессе урока, и возможен добится преобразованые в навыки  в 
повседневней жизни.  

Речевые этикеты считаются основными условиями этического и 
культурного общения и превращаются в нормы поведения и нравствен-
ности в обществе. Преподавание речевых этикетов способно дать нашему 
обществу идентичность этической речи и поведенческой культуры, 
которая может правильные единицы речи, которой соответствуют 
каждой ситуации. 
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La traduction est le fait de faire passer un texte rédigé dans une langue 
source  à un texte rédigé dans une autre langue, langue cible. La discipline 
qui s’intéresse à la traduction se nomme la traductologie. Une traduction 
représente toujours un texte original (texte source). Jusqu’ici, la traduction 
est restée une activité humaine. On a beaucoup tenté pour automatiser et 
informatiser la traduction (la traduction automatique) ou pour utiliser les 
ordinateurs comme support de la traduction humaine (traduction assistée par 
ordinateur). Pour mieux traduire, il ne suffit pas de maîtriser la langue 
source. Il est nécessaire de maîtriser la langue cible. Le traducteur possède 
plus que des compétences linguistiques et techniques : il a qch de l’écrivain, 
du journaliste, etc.  

La traduction est le fait de traduire des idées exprimées à l’écrit d’une 
langue vers une autre. L’acte de traduire consiste à comprendre un texte, puis 
en une deuxième étape, à réexprimer ce texte dans une autre langue. Il n’est 
pas obligatoire de traduire mot à mot, sauf pour les établissements de 
traductions inter-linéaires qui donnent des explications concretes sur le 
fonctionnement de cette langue.  

Les modes de traduction que l’on observe chez tous les traducteurs. 
C’est la quantité d’opérations qui va de l’imitation jusqu’à la réécriture. 
L’adaptation peut se faire à l’aide de la suppression qui consiste en 
l’omission ou la non-traduction d’une partie de l’original. Ça peut être des 
mots, des phrases, des paragraphes, etc. L’adjonction consiste en l’ajout 
d’informations inexistantes sur l’original. La substition consiste à remplacer 
un élément culturel de l’original par un autre élément équivalent : proverbe, 
dicton, etc. L’explication est le fait de rendre explicite dans le texte cible ce 
qui était implicite dans le texte source. La compensation est un procédé de 
traduction qui consiste à pallier la perte d’un effet du texte source par la 
récréation d’un effet similaire dans le texte cible.  

La traduction littéraire - est une tâche complexe, qui demande une 
grande maîtrise des langues. Elle est la plus complexe de toutes les formes 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 223

de traduction existantes. Il s’agit de la traduction des oeuvres littéraires telles 
que les romans, les nouvelles, la poésie. La traduction est compliquée parce 
qu’il ne suffit pas de traduire seulement le texte, il faut traduire aussi les 
sentiments et les émotions dans les oeuvres. Une grande imagination, la 
connaissance socioculturelle sont obligatoires pour permettre au traducteur 
de traduire l’humour, l’émotion, l’amour ou tout autre sentiment présent 
dans le texte original.  

On ne peut pas confier cette tâche à un simple traducteur, elle est 
surtout destinée aux écrivains qui ont le sens artistique. Ce qui diffère la 
traduction littéraire des autres types de traduction, c’est le sentiment qu’elle 
traduit. (2, 38) 

La traduction technique - Le traducteur ne doit pas seulement avoir une 
bonne connaissance des langues, il doit aussi la terminologie du domaine 
dans lequel il traduit. Un traducteur technique doit posséder, outre ses 
connaissances, une importante documentation ( revues, dictionnaires, etc). 
La traduction technique est un type de traduction souvent « anonyme » dans 
lequel, le nom du traducteur ne peut pas être associé au document traduit.  

La traduction technique englobe les documents d’ordre technique( 
informatique, électronique, mécanique) ; les textes scientifiques( astronomie, 
médecine, géologie) ; les textes d’ordre financier ou administratif. Ce qui 
distingue la traduction technique des autres formes de traduction, c’est le 
problème de compréhension. 

La traduction juridique - Pour réussir dans ce domaine, il faut avoir 
une bonne connaissance du droit français et international. Types de 
documents : rapports de gestion, diplômes, brevets, pièces administratives, 
actes de mariage, acte de naissance et de décès. La traduction juridique, c’est 
la traduction de textes juridiques. Mais qu’est-ce qu’un texte juridique ? Les 
textes  juridiques sont ceux qui utilisent le vocabulaire du droit ; Les textes 
où apparaissent les mots : contrat, obligation, procuration, ayant-droit, etc. 
Le texte juridique n’est pas seulement un texte qui veut dire qch, mais qu’il 
est aussi porteur d’informations. Ils sont porteurs de normes juridiques ( les 
lois) qui contiennent des propositions de droit ( les articles de doctrine).  

Ce qui est important dans la traduction juridique, c’est que le texte 
traduit doit produire dans la langue cible les mêmes effets que dans la langue 
source. Il faut avant tout privilégier la clarté ; l’essentiel n’est pas que le 
lecteur trouve le texte élégant, mais qu’il comprenne quels sont ses droits et 
ses obligations. Les fautes d’ortographe et de syntaxe sont interdites.  

La traduction économique et financière - Elle recouvre un domaine 
assez vaste, qui va de l’analyse boursière à la communication d’entreprise en 
passant par l’étude économique et la comptabilité.  
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Elle demande une connaissance approfondie de mécanismes économi-
ques et boursiers. Les traducteurs des textes économiques et financiers sont 
d’abord des économistes qui maîtrisent leur domaine.  

Les textes : rapports annuels, rapportd d’audits, analyses financières, 
business plans, etc. Le traducteur de textes économiques et financiers a une 
grande chance de travailler dans ce domaine actuel. (1, 25) 

La traduction médicale - Domaine très complexe et très technique, qui 
n’admet aucune erreur. Types de documents : rapports médicaux, essais 
cliniques, ordonnances, publications d’experts, etc.  

Il ne faut pas prendre à la légère la traduction médicale, car elle est 
fortement liée à la santé des patients. Un traducteur médical ou scientifique 
compétent doit avoir une expérience dans le domaine de la santé ou de la 
recherche. Par exemple : pour une traduction français-anglais, le traducteur 
doit avoir l’anglais comme langue maternelle.  

Le traducteur doit maîtriser sa langue de travail, sa langue maternelle, 
la terminologie spécifique à son domaine d’expertise dans ces deux langues. 
L’utilisation d’un logiciel de traduction est impossible, déconseillé, car seul 
un humain est capable de comprendre les nuances de la langue.   

La traduction en classe de langue - La traduction a joué un rôle central 
dans les méthodologies d’enseignement du XIX s et du début du XX s. La 
traduction est une pratique spontanée qui se fait aussi au quotidien : quand 
on voit des symboles graphiques, comme par exemple ceux qui autorisent ou 
interdisent le passage aux piétons, nous interprétons ces symboles.  

Donc, la traduction est une activité que nous pratiquons tous les jours, 
quel que soit le type de traduction à faire : traduction intersémiotique (de 
symboles) ; traduction intralinguale (quand nous reformulons ce que nous 
venons de dire pour qu’il soit plus clair; traduction interlinguale (d’une 
langue à une autre).  

La traduction occupe une place importante dans la perspective 
communicative et actionnelle. Grâce à la traduction, l’apprenant acquiert et 
mémorise plus facilement les structures et le lexique nécessaires de certaines 
situations communicatives ou actionnelles.  

 
Bibliographie 

 
1. Conseil de l’Europe. 2001. Portfolio européen des langues: pour jeunes et 
adultes. Caen: Centre régional de documentation pédagogique 
2. Durieux Christine. L’enseignement de la traduction : enjeux et démarches 
Meta: Translators' Journal, vol. 50, n° 1, 2005, p. 36-47. 
3. Ladmiral, J. R. 2004. Entre Babel et Logos. FORUM, 2, octobre 2004:1-28. 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 225

4. Fotos, Sandra (2005), Traditional and Grammar Translation Methods for 
Second Language Teaching, in : Eli Hinkel (ed.), Handbook of Research in 
Second Language Teaching and Learning, London.  

 
S.Mammadova 

 
Tərcümə nəzəriyyəsi 

 
Xülasə 

 
Tərcümə hər hansı bir dildə yazılmış mətnin, ya da danışanın tərcüməçi 

deyilən mütəxəssislər tərəfindən başqa bir dilə çevrilməsidir. Tərcümə ədəbi, 
elmi, orijinal əsərin və ya tərcümənin kitab halında jurnalda, dövri nəşrdə, 
yaxud hər hansı digər formada dərc olunmasıdır. Tərcümə həmişə orijinal 
mətni təqdim edir və bu günə qədər tərcümə insan fəaliyyəti olaraq qalır. 
Tərcümənin avtomatlaşdırılmasına və kompüter tərcüməsinə tərəf istiqamət-
lənməyə cəhd edilmişdir.  

Lakin, bütün nəzəri fərziyyələr təsdiq edir ki, tərcümədə insan faktoru 
labüd və əvəzsizdir. Daha yaxşı tərcümə etmək üçün, mənbə dili anlamaq 
kifayət deyil, eyni zamanda hədəf dili də anlamaq lazımdır. Tərcüməçi dil və 
texniki bacarıqlara daha çox malik olmalıdır: onun yazıçıdan, jurnalistdən və 
s.bəzi məlumatları olmalıdır.  

Tərcümə aktı bir dildə ifadə edilən fikirlərin digər dilə yazılı olaraq 
çevrilməsi ilə yanaşı bir mətni anlamaqdan və ikinci etapda bu mətni başqa 
dilə yenidən ifadə etməkdən ibarətdir. Dil fəaliyyəti ilə bağlı konkret 
izahatlar verən inter-xətt tərcümə müəssisələri istisna olmaqla, sözbə-söz 
tərcümə etmək məcburi deyil.   

 
S.Mammadova 

 
The theory of translation 

 
Summary  

 
The translation is the act of passing a text written in a source language 

to a text written in another language, target language. The discipline that 
deals with translation is called traductology.  

The translation always represents an original text. So far, translation 
has remained a human activity. To translate better, it is not enough to master 
the source language. It is necessary to master the target language. 
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 Ever since antiquity, innumerable number of theories for translation 
have been propounded irrespective of the various methodologies adopted for 
real translation. A theory is a formal idea which is concrete, objective and 
universal truth; it is abstract, and is also elemental, while an idea is drawn 
from the cosmos in a natural order, which is uninterrupted, unchanged for 
any other possibility. Plato also describes idea as ‘‘The Ultimate reality”. As 
we propound a theory is a formal idea, a force running out of a natural 
situation providing the basis of a theory. 

 Generally a theory grows on the set rules of its application, which are 
never given to alterations in any time or place, irrespective of culture, 
country or language.  

 
Rəyçi:              İnnara Tarzumanlı 
                  Filologiya  üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent  
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Açar sözlər: vurğu, lüğəvi şərait, lüğəvi – morfoloji şərait, morfoloji şərait, 
sintaktik şərait 
Ключевые слова: ударение, словарное условие, словарно-морфоло-
гическое условие, морфологические условие, синтаксическое условие. 
Key words: stress, dictionary condition, dictionary-morphological 
condition, morphological condition, syntactic condition. 
 

Bir sözün müxtəlif mənada işlənməsi dildə geniş yayılmış semantik 
söz yaradıcılığı formasıdır. Bu baxımdan eyni yazılışa malik olan sözlərin 
səs tərkibində baş verən dəyişmə – vurğunun yerini dəyişməsi, yeni mənalı 
leksik vahidin yaranması da diqqəti çəkir. 

Azərbaycan dili, fransız, Çin, Koreya dilləri kimi vurğusu sözlərin son 
hecasına düşən dillərdəndir. Buna görə sözlərə qoşulan şəkilçilər sözün 
sonuna artırılanda sözün baş vurğusu, əsasən həmin şəkilçilərin üzərinə 
keçir. Beləliklə, sabit yeri sözsonu hecada olan vurğu ona qoşulan şəkilçinin 
üzərinə keçərək keçici vurğu olsa da, söz sonu hecada olmaq xüsusiyyətini 
qoruyub saxlayır. Vurğunun belə keçiciliyi bir çox hallarda fono – semantik 
səciyyə daşıyaraq sözdə yeni məna əmələ gətirir. bu proses özünü üç şəraitdə 
göstərir. Bunlar lüğəvi, lüğəvi – morfoloji və sintaktik şəraitlərdir. 

1. Lüğəvi şərait 
Azərbaycan dilinin indiki mərhələsində lüğət tərkibindəki sözləri 

nəzərdən keçirdikdə bəlli olur ki, söz kökündə vurğunun hərəkəti ilə yeni 
mənalı sözlərin əmələ gəlməsi faktları vardır. Bu doğrudur ki, belə sözlərin 
əksəriyyəti əsl öz sözlərimiz deyildir, amma həmin sözlər lüğət tərkibinə 
daxildir və xeyli dərəcədə də işləkdir.  

Həmin sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə yeni mənalı sözlər yaranır. 
Azərbaycan dilçiliyində bu məsələdən ötəri bəhs edilmişdir. Ə.M.Dəmirçizadə 
bunu mənalı səslənəm (fono – semantik əlamət) adlandırmışdır (2, 250). Bu 
məsələ ilə bağlı A.Axundov yazır: “Xalis Azərbaycan sözlərində sərbəst vurğu 
ikihecalı sözlərin birinci hecasında da olur”. Məsələn: áncaq, dǘnən, yálnız, 
sánki, sábah (3, 284). Həmin sözlərdə vurğunun dilimizin fonetik 
xüsusiyyətindən fərqli olaraq ilk hecada deyilməsini müəllif onların 
fərqləndiricilik vəzifəsi ilə bağlayır və göstərir ki, sözlərin vurğusu ikincisi 
hecada da deyilə bilər. Onda sözlərin qrammatik və leksik mənası dəyişilir 
(3, 284). 
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Dilimizdə belə sərbəst vurğulu bir çox söz kökləri işlənir ki, onların 
vurğusu yerini dəyişməklə sözün mənası, nitq hissəsi və sualı da dəyişir. Bir 
söz hər dəfə yeni mənalı söz kimi çıxış edir. Məsələn: sabah (ərəbcə səbah) 
sözünün vurğusu birinci hecada vurulanda (sábah) söz zərf nitq hissəsinə aid 
olub nə vaxt? sualına cavab verirsə, vurğu ikinci hecada vurulanda (sabáh)  
söz isim nitq hissəsinə aid olur, nə? sualına cavab verir. Müqayisə et: Sábah 
dərslər başlayır. Sabáh açılır. Qərəz sözünün vurğusu birinci hecada 
vurulanda (q rəz) nəticə bildirən modal söz, ikinci hecada vurulanda 

(qər z) isim nitq hissəsi sayılır. Deməli, vurğu söz kökünün mənasını 
dəyişir və onlar yazılışca eyni olsalar da, tələffüzdəki fərq sözün mənasına 
ciddi təsir edir. Nitq hissələrində keçid baş verir. Belə söz köklərinə aid 
aşağıdakı faktları göstərmək olar. 

áncaq – qarşılandırma bağlayıcısı. Qapı açıldı, áncaq heç kim 
gəlmədi.  

ancáq – isim. Ancáq köməkçi nitq hissəsinə aid sözdür. 
yálnız – zərf. Yalníz gəzib dolanma. 
cílız – ədat. cílız da məni yandıran odur ki, onda utanmaq hissi yoxdur. 
cılíz – sifət. Onun cılíz bədəni vardı. 
xǘlasə – nəticə bildirən modal söz. Xǘlasə, məqsədimə çatdım. 
xülas  – isim. Məqaləyə xülasə yazdım.  

m rhəba – afərin. M rhəba, çox sağ ol. 
mərhəbá – əl – üz dəsmalı. Mərhəbá əl – üz dəsmalıdır. 
t ki – ədat. T ki sən gələsən. 

t ki – qoşma. Sənin tək  olmağa çalışaram. 

q rəz – nəticə bildirən modal söz. Q rəz, qaranlıq yavaş – yavaş 
başladı düşməyə (“Koroğlu” dastanı). 

qər z – isim. Bu işdə bir qər z yoxdur. 
Dilimizdəki belə omoqrafların böyük bir hissəsini də rus dili və rus dili 

vasitəsilə Avropa dillərindən keçmiş və indi quruluşca sadə sözlər kimi 
anlaşılan kəlmələr təşkil edir. Məsələn: eléktrik – elektrik işi ilə məşğul olan 
şəxs; elektr k – enerji növünün adı;  

órqan – 1) bədənin üzvləri (orqanizm); 2) órqan işçisi; 
orqán – musiqi alətinin adı. 
Vurğunun sözdəki yerini dəyişməklə onun mənaca yeniləşməsi faktları 

elə sözlərdə də işlənir ki, onlar mənşəcə dildə kök və şəkilçili olsalar da, 
bizim dilimizdə sadə söz kimi anlaşılır və hər biri vurğuya görə fərqlənərək 
başqa – başqa məna bildirir. Belə sözlər daha çoxdur. Məsələn: 

qrammátik – qrammatika ilə məşğul olan şəxs, isim. 
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qrammat k – təhlil növü. Qrammatik təhlil, sifət. 
dialéktik – dialektika ilə məşğul olan, isim. 
dialekt k – dialektik hadisə, sifət. 

doqmátik – doqmatik; energétik energet k; 

estétik – estet k; klássik – klass k; 

l rik – lir k; narkótik – narkot k; 

plástik – plast k; platnik – platon k; 

rómantik – romant k; sátirik – satir k və s. 
Sözdəki vurğu iki funksiya daşıyır. Onun biri fonetik, ikincisi fono – 

semantik funksiyadır. Bu ikili funksiyanın obyektini bəzi müəlliflər 
morfoloji omonimləşmiş sözlər (2, 156), bəziləri isə sözyaradıcı vasitə hesab 
etmişlər (9, 36). Ümumiyyətlə, vurğunun fono – semantik funksiyası az 
öyrənilmişdir. 

2. Lüğəvi – morfoloji şərait 
Bu məqamda söz kökü ilə şəkilçili söz eyni cür yazılır, amma oxşar 

formalı belə iki söz vurğu ilə fərqlənir. Söz kökündə vurğu ikinci, kök və 
şəkilçili sözdə birinci hecada vurulur. Vurğunun yeri dəyişməklə sözlərin 
mənası fərqlənir. Sözün biri kök, o biri kök və şəkilçili olur. Məsələn: alín 
(nə?) – álın (nə edin?); qalín (necə?) – qálın (nə edin?); əyín (nə?) – yin 
(nə edin?); qoyún (nə?) – qóyun (nə edin?); báldır (nədir?) – baldír (nə?), 
t ndir (necədir?) – təndír (nə?) və s. 

3. Morfoloji şərait 
Bu məsələdən bəhs edən Ə.M.Dəmirçizadə tərəfindən –ma, –mə; –la, 

–lə; – sa, –sə; –dır, –dur, –dür; –ın, –in, –un, –ün şəkilçilərinə aid 
morfoloji omonimləşmiş sözlərin vurğu vasitəsi ilə fərqləndiyini göstərən bir 
cədvəl düzəldilmişdir (9, 157). A.Axundov isə həmin məqsədlə – ın, –in, –
un, –ün;      –mə; –dır, –dir, –dur, –dür şəkilçilərinin omonimliyini şərh 
etmiş və vurğu ilə fərqli məna yaranmasına diqqəti çəkmişdir (5, 279–280). 
Yuxarıda göstərilən şəkilçilərin sırasına daha bir sıra şəkilçilərə aid misallar 
əlavə etməklə yanaşı, bu prosesin daha çox söz qrupunda baş verdiyini 
izləməyə, hətta vokativ sözlər və xitablarda, mürəkkəb sözlərdə də vurğunun 
mənaya təsirini geniş şəkildə araşdırmağa çalışmışıq. 

–ma, –mə şəkilçili sözlər. Bu şəkilçi omonim şəkilçilərdəndir. O, felin 
inkar şəkilçisi olduqda vurğusuz, feldən isim düzəldən şəkilçi kimi vurğulu 
olur. Deməli, eyni formalı şəkilçi vurğu ilə fərqlənir. Vurğusuz olanda 
sözdəyişdirici, vurğu altına düşəndə isə sözdüzəldici şəkilçi kimi çıxış edir 
(5, 280). 
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Məsələn: əzm  (nə?) – qara ciyər qiyməsinin qoyun quyruğunun 

yağında qovrulmasından hazırlanan aş qarası, zmə (nə et?); yalamá (nə?) – 
dodaqların ətrafında əmələ gələn dəri xəstəliyinin adı, (yalamá (nə?) sözü 
həm də ağacdan meyvə (əsasən qoz) saldırmaq üçün atılan ağac parçasına da 
deyirlər. (Bəzi yerlərdə belə ağac tolamaz, tolamazlı da adlanır, yaláma (nə 
et?); ummá – müəyyən yeməyi görüb və ya iyini duyub, amma ondan 
yemək imkanı olmayan adamda əmələ gələn şiş xəstəliyinə qarşı bişirilən 
xörək, úmma (nə et?); gözəm  (nə?) – içi pambıq, qoza və s. ilə 

doldurulmuş iri torba (çuval, xaral, bardan), göz mə (nə et?); süzm  (nə?), 

sǘzmə (nə et?); düym  (nə?), dǘymə (nə et?) və s. 
Həmin şəkilçinin ikili xüsusiyyətinə bədii ədəbiyyatda da rast gəlinir. 

Məsələn: 
Yazın bir ayıdır çox yaxşı çağın, 
Kəsilməz çeşmədən gözəl yığnağın. 
Axtarmá motalın, yağın, qaymağın… 
Zənbur çiçəyindən bal alı, dağlar!      (A.Ələsgər) 

(Axtarmá (nə?) – motalda şor və ya dələmə ilə tutulan pendir növünün 
adı, axtarmá (nə et?)); 

R.Rza bu ənənədən belə istifadə edib. 
Yazığı incitmə, çığírtma, 
Günortaya hazır oldu çığırtmá. 

(çığırtmá – toyuq ətindən hazırlanan sulu xörək növü. Bunun bəzi 
bölgələrdə toyuq ətinin yağda yumurta vurmaqla bişirilən növü də var). 

Əvvəllər iki şəkilçidən ibarət olmuş, sonralar isə bir mürəkkəb 
şəkilçiyə çevrilmiş bəzi feli bağlama şəkilçilərində də belə vəziyyət 
müşahidə edilir. həmin feli bağlama şəkilçilərinin tərkibindəki şəkilçinin 
əvvəlincisi də   –ma,    –mə şəkilçisi olduğuna görə indi həmin mürəkkəb 
şəkilçili sözlərdə də vurğunun yerini dəyişməklə məna dəyişir. Belələrinə  

–mamış, –məmiş, –madan, –mədən şəkilçilərini aid etmək olar.  
–mamış, –məmiş şəkilçili sözlər. Bu feli bağlama şəkilçisi ilə –ma, –

mə feldən isim üzəldən şəkilçi və –mış, –miş, –muş, –müş feli sifət şəiklçisi 
yanaşı gələrək omonimləşir, feli bağlama şəkilçisində vurğu –ma, –mə 
hissəsindən əvvəlki hecaya düşür. –ma, –mə feldən isim düzəldən şəkilçi 
funksiyasına keçəndə vurğu qəbul edir, sonra da onu özündən sonrakı feli 
sifət şəkilçisi üzərinə keçirir. Eyni cür yazılan söz vurğu ilə fərqlənir, gah 

feli bağlama, gah da feli sifət olur. Müqayisə et: Onu g rməmiş gəlmə. 

Görməm ş oğlu görməmíş, vəzifəyə qoyulan kimi necə də dəyişdi. 
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–madan, –mədən şəkilçili sözlər. Bu feli bağlama şəkilçisinin də 
birinci hissəsi felin inkarlıq şəkilçisi olmuşdu deyə, indi də vurğusuz tələffüz 
olunur. Eyni zamanda həmin formalı şəkilçi vurğulu olanda feldən isim 
düzəldir. Belə məqamda da eyni formada yazılan söz vurğuya görə mənaca 
dəyişir. Bir söz iki mənada işlənir. Məsələn: Boğazından yaralanma 
nəticəsində qan itirmədən vəfat edib (“ANS” telekanalı, 4.II.2004, saat 
1720). Diktor itirmədən sözündə vurğunun yerini (itírmədən) kimi səhv 
dedi, cümlənin və sözün mənası dolaşdırıldı. Halbuki, həmin sözü feli 
bağlama kimi yox, feli isim kimi (itirmədən) şəklində deməli idi. Beləliklə, 
itirmədən feli bağlaması itirmədən feli isim yerində deyilməklə sözün 
məna təyinatı pozuldu. Bu da vurğunun sözün mənasına təsirinin bir 
formasıdır. Misallar: Almadan gəlmə – Almadan şirindir. Çalmadan oxuma 
– Çalmadan mənə də al və s. 

–dır, –dir, –dur, –dür şəkilçili sözlər. Bu şəkilçi adlara (isim, sifət, 
say, əvəzlik və zərf) qoşulub onların xəbər vəzifəsində işlənməsini təmin 
edir və buna görə xəbər şəkilçisi adlanır. Məsələn: kitábdır, yaxşídır, 
béşdir, búdur, tézdir və s. 

Eyni zamanda həmin şəkilçi fellərdə III şəxsin təkinin sonluğudur və 
bu felin zaman (indiki və qeyri – qəti gələcək zamandan başqa) və fel 
şəkillərində (əmr və arzu şəkillərindən başqa) işlənir. Məsələn: almışdır, 
gəlmişdir, demişdir, görmüşdür; alacaqdır, gələcəkdir, deyəcəkdir, 
görəcəkdir; alasıdır, gələsidir, deyəsidir, görəsidir; almalıdır, gəlməlidir, 
deməlidir; almaqdadır, gəlməkdədir, deməkdədir, görməkdədir və s. 

Bununla belə felin icbar növünün də – dır, –dir, –dur, –dür şəkilçisi 
var. Məsələn: aldır, çaldır, bildir, gördür və s. Beləliklə, eyni formalı bu 
omonim şəkilçi xəbər şəkilçisi və III şəxsin təkinin sonluğu kimi vurğusuz, 
icbar növ şəkilçisi kimi vurğuludur. Nəticədə həmin şəkilçi omonim köklərin 
birində – vurğusuz deyilərək bir məna, o birində vurğulu söylənərək başqa 
məna bildirir. Eyni söz – formada vurğu söz kökündə vurulanda bir məna, 
şəkilçidə vurulanda başqa məna anlaşılır, hər biri ayrı–ayrı nitq hissələrində 
daxil olur, ayrı–ayrı suallara cavab verir, başqa–başqa sintaktik vəzifə 
daşıyır. Bu dəyişmə adlar və fellər dairəsində dövr edib. Məsələn: bíldir (nə 
vaxt?) – bildír (nə et?); qázdır (nədir?) – qazdír (nə et?); yázdır (nədir?) – 
yazdír (nə et?); ázdır (nə qədərdir?) – azdír (nə et?); áldır (necədir?) – 
aldír (nə et?); dáşdır (nədir?) – daşdír (nə et?); dǘzdür (necədir?) – 
düzdǘr (nə et?); bézdir (nədir?) – bezdír (nə et?); ǘzdür (nədir?) – üzdǘr 
(nə et?); gǘldür (nədir?) – güldǘr (nə et?); qaríşdır (nədir?) – qarışdír (nə 
et?); vurúşdur (nədir?) – vuruşdúr (nə et?); átdır (nədir?) – atdír (nə et?); 
çátdır (nədir?) – çatdír (nə et?); qándır (nədir?) – qandír (nə et?); sáldır 
(nədir?) – saldír (nə et?); sáğdır (necədir?) – sağdír (nə et?); yóldur 
(nədir?) – yoldúr (nə et?) və s. 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 232

Omonim köklər ikidən çox mənalı olduqda və ona – dır, –dir, –dur, –
dür şəkilçisi birləşəndə üç söz əmələ gəlir, birində – adda şəkilçi vurğusuz 
olur, bir forma isə iki mənada işlənir. Məsələn: düzdür (düzənlikdir), düzdür 
(həqiqətdir) – düzdür (nə et?); qazdır (göydə uçur), qazdır (alovlanır) – 
qazdır (nə et?). 

–la, –lə şəkilçili sözlər. Yarımvurğulu “ilə” sözündən əmələ gəlmiş 
birgəlik – vasitəlik şəkilçisi –la, –lə və feldən isim, sifət, say, zərf düzəldən –
la, –lə şəkilçiləri omonimdir. Formaca eyni olsalar da, onların əmələ gəlmə 
tarixi, inkişaf yolları, formalaşma xətləri müxtəlifdir. Ona görə də “ilə”dən 
törəmiş    –la, –lə şəkilçisi vurğu altına düşmür, addan fel düzəldən –la, –lə 
şəkilçisi isə vurğulu deyilir. Nəticədə, eyni yazılan sözün –la, –lə hecası 
vurğulu olanda söz fel, vurğusuz deyiləndə ad bildirir. Nitq hissəsi dəyişən 
kimi ona verilən sual da dəyişir, sözün sintaktik vəzifəsi də başqalaşır. 
Məsələn: saplá (nə et?) – sápla (nə ilə?); toplá (nə et?) – tópla (nə ilə?); 
qatlá (nə et?) – qátla (nə ilə?); torpaqlá (nə et?) – torpáqla (nə ilə?); 
çiçəkl  (nə et?) – çiç klə (nə ilə?); yarpaqlá (nə et?) – yarpáqla (nə ilə?); 

gözl  (nə et?) – g zlə (nə ilə?); bizl  (nə et?) – bízlə (kimlə?); işl  (nə et?) 

– íşlə (nə ilə?); dişl  (nə et?) – díşlə (nə ilə?); goplá (nə et?) – gópla (nə 
ilə?); başlá (nə et?) – báşla (nə ilə?); yağlá – (nə et?) – yáğla (nə ilə?); 
dağlá (nə et?) – dáğla (nə ilə?); bağlá (nə et?) – báğla (nə ilə?); kürəkl  

(nə et?) – kür klə (nə ilə?) və s. 
Deməli, vurğunun –la, –lə şəkilçisi üzərinə düşüb – düşməməsilə eyni 

yazılan söz yeni məna bildirməklə də lüğət tərkibi zənginləşir. 
–sa, –sə şəkilçili sözlər. Yarımvurğulu “isə” sözündən törəmiş və felin 

mürəkkəb şərt formasını əmələ gətirən –sa, –sə şəkilçisi felin kökünə 
birləşən və sadə fel kökünə birləşib felin sadə şərt şəklini əmələ gətirən –sa, 
–sə ilə omonimlik yaradır. Əvvəla, bunlar eyni fonetik tərkibdə olsalar da, 
onların işlənmə dairəsi və sözə qoşularkən əmələ gətirdiyi semasioloji 
vəziyyət başqadır. Əgər –sa, –sə şərt şəkilçisi kimi təkcə fellə işlənə bilirsə 
və yalnız felin kökünə birləşirsə (gəlsə, başlasa), isə sözündən əmələ gəlmiş 
–sa, –sə şəkilçisi isə həm fellər, həm də adlarla işlənir. Məsələn: başlayársa 
(isə), alacáqsa (isə), işləmíşsə (isə) – işləməlísə (isə), işləyəsísə (isə), 
işləməkd sə (isə), ağácsa (isə), keçísə (isə), áğsa (isə), qırmızísa (isə), 
béşsə (isə), tézsə (isə), başqasísa (isə) və s. fel kökünə birləşən –sa, –sə 
vurğu altına düşüb bir məna bildirdiyi halda, “isə”dən törəmiş –sa, –sə 
şəkilçisi felin forma şəkilçilərindən sonra gəldikdə, vurğu qəbul etmir, sözün 
mənası dəyişir. Eyni yazılan iki sözün hər biri ayrı–ayrı məna bildirir. 
Məsələn: alsá (nə etsə?) – álsa (qırmızı isə); atsá (nə etsə?) – átsa (at isə); 
acsá (nə etsə?) – ácsa (ac isə); yağsá (nə etsə?) – yáğsa (yağ isə); yaysá (nə 
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etsə?) – yáysa (yay isə); düzs  (nə etsə?) – dǘzsə (düz isə); üzs  (nə etsə?) 

– ǘzsə (üz isə); its  (nə etsə?) – ítsə (it isə); içs  (nə etsə?) – íçsə (iç isə); 

qatsá (nə etsə?) – qátsa (qat isə); mənims  (nə et?) – mənímsə (mənim isə) 

və s. 
Dilimizdə işlənən kimsə əvəzliyi də vurğu ilə mənaca iki növ əvəzlik 

əmələ gətirir. vurğu ilk hecada vurulanda qeyri–müəyyən əvəzlik, ikinci 
hecada vurulanda isə inkar əvəzliyi sayılır. Söz kimsə şəklində qeyri–
müəyyən əvəzlik, kimsə şəklində isə inkar əvəzliyi olur. Birinci halda kim 
isə mənası, ikinci halda heç kim mənası bildirir. Məsələn: Kímsə qapını açıb 
içəri girdi. Burada kimsə sözünü kim isə şəklində də işlətmək olar. Amma 
vurğusu sonda olan kims  sözü heç kim mənası bildirir. Məsələn: 

Kimsə bilməz Tanrıdağın yaşını, 
Duman almış Altayların başını, 
Uçurmuşdu başdan dövlət quşunu, 
Sərvətinə üz çevirmiş zaman hey, 
Qoca türkün düşdüyü dərd, yaman hey … 
                                        (Almas İldırım “Qara dastan”) 

–mı, –mi, –mu, –mü şəkilçili sözlər. Bu şəkilçi sual şəkilçisi və ya 
sual ədatı kimi işlənir. Vurğu qəbul etmir. Təsirlik hal şəkilçisi qəbul etmiş 
sözlər (Kərimi, Azadı) –mı, –mi, –mu, –mü ədatı ilə işləndikdə Kərimimi, 
Azadımı şəklinə düşür, eyni zamanda həmin sözlər I şəxs təkin mənsubiyyət 
şəkilçisini qəbul edib (Kərimim, Azadım) hallandırıldıqda ismin təsirlik 
halında Kərimimi, Azadımı forması ilə omonimləşir. Həmin müxtəlif 
şəkilçili eyni formalı sözlər vurğu ilə fərqli məna bildirir. Məsələn: Sən 
Azadımı deyirsən? (ədat). Mənim Azadımı deyirsən? Kərimimi çağırım? 
Kərimimi istəyirəm. 

Orfoqrafiya qaydalarından bəllidir ki, –mı, –mi, –mu, –mü 
şəkilçiləşmiş sual ədatıdır və sözə bitişik yazılır. Bəs necə olub ki, şair 
X.Rzanın “Mən sənə bənzəyirəm” şerini çap etmiş “Kommunist” qəzeti 
(31.1.82, №26), onu sözdən ayrı yazmışdır? 

Bir soruş gör, tarlalara dən mi əspir əkinçilər! 
Çəltik, çiyid, sarı buğda səpgisidir o incilər. 

Görünür, dənmi kəlməsində –mi şəkilçisini ayrı yazmağa vurğu 
qanunu təsir göstərmişdir. Vurğu dən söz kökünün saiti üzərinə düşdüyü 
üçün (–mı,    –mi, –mu, –mü sual ədatı vurğu qəbul etmir) onun oxusunun 
çətinliyi sözü səhv yazmağa vadar edib. Belə məqamda sözün tələffüzü, 
deyilişi əsas olmalıdır. Məsələn: Mən oğlumu çağırıram. Onun oğlumu 
gəlib? Burada qeyd edək ki, bu –mı, –mi, –mu, –mü ədatının vurğu qəbul 
etməməsi və həmişə birinci şəxslə işlənməsi onu tarixən –ma, –mə şəkilçisi 
ilə əlaqələndirməyə əsas verir. çünki, inkar şəkilçisi –ma, –mə də vurğu 
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qəbul etmir. Həmin ədatın Azərbaycan dilinin Qərb dialektində –bı, –bi, –
bu, –bü variantları (alıbbı, gəlibbi, görübbü, durubbu) yeni fikirlərə yol aça 
bilər. B – m samitlərinin tarixi əvəzlənməsi (bən – mən, bin – min və s.) 
saitlərin açıq – qapalı qarışığı kimi formalar –ma, –mə, –mı, –mi, –mu, –
mü şəkilçisini şəxs əvəzliyinin I şəxs təki ilə bağlılığını inamlı edir. 

–araq, –ərək (–yaraq, –yərək) şəkilçili sözlər. Bu şəkilçi quruluşca 
iki şəkilçinin birləşməsi olub yeni forma və vəzifə qazanmışdır. Şəkilçinin 
vurğusu dəyişməklə onun qoşulduğu sözün mənası başqalaşır. Məsələn: O, 
qáçaraq uzununa tullanma yarışında qalib gəldi. O, qaçaráq gəldi. O, atını 
çáparaq getdi. O, çaparáq getdi. cümlələrdəki qaçaraq, çaparaq 
sözlərindəki şəkilçilərin vurğusunun yeri dəyişməklə onlarda məna 
dəyişməsi də baş verir. Əgər “qaçaráq gəldi, çaparaq getdi” 
birləşmələrindəki qaçaráq, çaparáq sözlərini tez, cəld, tələsik kimi sinonim 
zərflərilə əvəz etmək mümkündürsə, digər qaçáraq, çapáraq kəlmələrini 
qaçıb, çapıb feli bağlamaları ilə əvəz etmək olar. Deməli, şəkilçidəki vurğu 
yerini dəyişməklə –araq, –ərək şəkilçili söz gah zərf, gah da feli bağlama 
olur. Bu proses hələ formalaşma dövrünü keçirir deyə faktları azdır. 

Dilimizdə –əm şəkilçisinin də omonimliyi vurğu ilə fərqləndirilərək 
sözyaratma mövqeyinə çıxır.məsələn: Mən ona b ndəm. Bənd m düzət 
bafa bağlayaq. 

–ın, –in, –un, –ün şəkilçili sözlər. Bu şəkilçi də vurğu qəbul edib – 
etməməsinə görə fərqlənərək gah felin əmr formasının I şəxs gəmi, gah 
mənsubiyyət şəkilçisinin II şəxs cəmi, gah da ismin müəyyən yiyəlik halının 
şəkilçisi kimi işlənir. Vurğu qəbul etməyəndə felin əmr formasının I şəxs 
cəmini, vurğu qəbul edəndə isə müəyyən yiyəlik və I şəxs cəmin 
mənsubiyyətini bildirir. Məsələn: Siz átın, yázın, g lin, ǘzün, óvun və s. 
Həmin formalı şəkilçi vurğu altına düşəndə sözlərin həm lüğəvi mənası, həm 
də qrammatik mənası dəyişir. Müqayisə et: atın rəngi, üzün qızartısı, ovun 
uğurlusu, sənin üzün, sənin kitabın və s. 

–lar, –lər şəkilçili sözlər. Felin arzu formasının şəkli əlaməti (–a, –ə) 
qoşulan fellər ilə a, ə saitləri ilə bitən adlar omonimləşdikdə felə qoşulan III 
şəxs sonluğu və ad bildirən sözün cəm şəkilçili –lar, –lər sözləri eyni fonetik 
tərkibə çevirir. Həmin eyni formalı iki söz heca vurğusu vasitəsilə 
fərqləndirilir və hər bir ayrıca məna bildirir. Məsələn: 
Felin arzu forması  
III şəxs cəmdə 
 
Keç –  – lər (nə edələr?) 
Qal – á – lar (nə edələr?) 
Çal – á – lar (nə edələr?) 

Saitlə bitən isim cəm  
şəkilçisi ilə 
 
Keçə – l r (nələr?) 
Qala – lár (nələr?) 
Çala – lár (nələr?) 
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At – á – lar (nə edələr?) 
An – á – lar (nə edələr?) 
Yax – á – lar (nə edələr?) 
Dəl –  – lər (nə edələr?) 
Bur – á – lar (nə edələr?) 

Ata – lár (kimlər?) 
Ana – lár (kimlər?) 
Yaxa – lár (nələr?) 
Dələ – l r (nələr?) 
Bura – lár (haralar?) 

–lar, –lər şəkilçisi qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisindən (–ar, –ər) 
sonra gələndə vurğunun yerinə görə sözlər fərqli mənada işlənir. Məsələn: 
Onlar yazarlar (nə edərlər?). Yazarlar birliyi və s. 

Başqa məqama diqqət yetirək. Felin qayıdış növ şəkilçisi şühudi 
keçmiş zamanda işləndikdə əmələ gələn forma ilə, ad bildirən sözdəki II şəxs 
təkin mənsubiyyət şəkilçisindən sonra qəbul etdiyi xəbərlik şəkilçisinin r 
samiti  tələffüzdən düşəndə yaranan eyni formalı söz vurğu ilə fərqlənir. 
Məsələn: qız–ın–dí (nə etdi?) – qızín–dır – qızíndı (kimindir?); yay–ın–dí 
(nə etdi?) – yay–ín–dır – yayíndı (nəyindir?) və s. 

Felin kökünə birləşən şühudi keçmiş zaman şəkilçisi (o vurğuludur) və 
adlara qoşulan –dır, –dir, –dur, –dür xəbərlik şəkilçisinin (o vurğu qəbul 
etmir) son samiti tələffüzdə sözdən düşür, nəticədə omonim köklər 
şəkilçilərlə işlənəndə də omoformalaşır, məna fərqi vurğu ilə müəyyənləşir. 
Məsələn: dindi (nə etdi?) – dindir – dindi (nədir?); mindi (nə etdi?) – mindir 
– mindi (neçədir?); yağdí (nə etdi?) – yáğdır – yáğdı (nədir?); qandí (nə 
etdi?) – qándır – qándı (nədir?) və s. 

Vokativ sözlər və xitabatlarda da vurğu digər söz qruplarından seçilir. 
Belə sözlərdə vurğu ön hecaya çəkilərək onların omoformalarından ciddi 
şəkildə fərqlənir. Vokativ sözlər ilə xitablar tələffüzcə bir çox hallarda 
oxşardır. Vokativlər cümlədə xitab kimi çıxış edir, amma bu söz qruplarının 
fərqləri də vardır, belə ki, bütün xitablar vokativ söz deyil (11, 497). Vokativ 
sözlər müstəqil leksik material olaraq lüğətlərə düşdüyü halda, qrammatik 
hadisə olan xitablar lüğətlərdə əks olunmur (11, 498). Vokativlərdə 
əzizləmə, əmr məna çaları var, xitablar yalnız müraciət bildirir. Belə 
fərqlərlə yanaşı həm vokativ, həm də xitablar vurğuya görə omoformalı 
başqa sözlərdən fərqlənir. Məsələnin mahiyyətindən bəhs edən Musa Adilov 
(11, 497–498) nədənsə həmin cəhətə diqqət verməmişdir. Vokativ sözlərin 
iki qrupunu izah edən müəllif bunu mənsubiyyət şəkilçili sözlər üzərində 
şərh etmişdir. O, yazmışdır: “Zahirən I şəxs təkin mənsubiyyət şəkilçisini 
qəbul edən sözlər əslində həmin şəkilçinin qrammatik mənasına uyğun 
gəlməyən məna – vokativlik mənası kəsb edir, yeni keyfiyyətdə çıxış edir. 
Məsələn: bálam, átam, cánım, sévgilim, ánam, gǘlüm (11, 498). Yəni həmin 
qəbildən olan sözlərin vurğusu yerini dəyişməklə gah qrammatik funksiyada 
(mənim anam, mənim balam), gah da vokativ söz kimi (Sevgilim ləblərin 
yaquta bənzər – M.P.Vaqif; bálam, belə olmaz) işlənir. 
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Bəzi nümunələr: Xuraman: Váqif! Ey sərvərim, ey tacidarım! 
(S.Vurğun). Mən sənin yanına gələrəm, qárdaş (S.Rüstəm). Balásı, gəlsənə, 
gəmidə oturub gəmiçi ilə dalaşmayasan (S.Rəhimov). Dóstlar, bayramınız 
mübarək olsun (O.Sarıvəlli). 

Fəaktlər göstərir ki, vokativ sözlər I və III şəxs tək mənsubiyyətdə 
vurğunun önə (birinci hecaya) keçirilməsi ilə formalaşır. Vurğunun 
yerdəyişməsi sözləri fərqli ləksemə çevirir. 

Bitişik yazılan mürəkkəb sözlərin vokativləşməsi zamanı da vurğu 
sonda vurulanda bir məna, sondan bir heca önə keçəndə başqa məna 
anlaşılır. Məsələn: dayícan, əmícan, anácan, xalácan, sonácan və s. Bu 
kəlmələrdə vurğu son hecaya keçəndə sözlərin mənası dəyişir. Məsələn: 
anacán, xanımcán, əmicán və s. 

Burada söyləmək olar ki, bu istiqamətdə araşdırmalar vurğunun 
sözdəki mövqeyini daha da genişləndirə bilər. 

Bir sözlə söz birləşməsi (bəzən cümlə) omonimləşmə məqamında 
işləndikdə onların fərqləndirilməsində də vurğu gərəkli olur. Məsələn: bác 
alar (nə edər?) – bacalár ( nələr?); qán alar (nə edər?) – qanálar (nə 
edələr?); dər indi (dən – nə et? indi – nə zaman?) – dərindi (necədi?); sál 
alar (nə edər?) – salálar (nə edələr?). Hətta qár alar, yár alar kimi sözlər 
qaralár (kimlər?), qaralár (nə edər? – qaralayar); yár alar – yaralár 
(nələr?), yaralár (nə edər? – yaralayar); siz indi – sizindi, ó yandı – 
oyandí; mənə nə – mənənə (bitki xəstəliyi, o xəstəliyi törədən cücünün adı) 
kimi formalar da vurğu ilə fərqlənir. Azərbaycan dilinin poeziyası bu 
baxımdan öyrənilməyə möhtacdır. 

4. Sintaktik şərait 
Bir qrup mürəkkəb sözlər də var ki, ayrı yazılıb tərəflərinin hər biri 

ayrıca vurğulu olanda hərəsi bir məna, ikisi birləşib bir vurğuya tabe olduqda 
başqa məna yaradır. Məsələn: d ymə düş r – dəymədüş r (necə?), ged r 

gəlm z – gedərgəlm z, döydǘm ölm z – döydümölm z və s. 
Bütün bunlar göstərir ki, sözdəki vurğunun fonetik vəzifəsilə bərabər 

onun fono – semantik vəzifəsi də vardır. Vurğunun sözdə yerini dəyişməsilə 
söz bir mənadan başqa mənaya, bir nitq hissəsindən başqa nitq hissəsinə, bir 
cümlə üzvündən başqa cümlə üzvünə keçir, bir lüğəvi vahid başqa yeni bir 
lüğəvi vahidə çevrilir. Bu yolla da Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki 
sözlər yeni məna qazanır, dil belə sözlər hesabına zənginləşir. 
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С.Исмаилова 

Ударение и словообразование 
Резюме 

 
Использование слова в разных значениях является семантико-

словообразовательной формой, распространённой в языке. С этой точки 
зрения изменения в звуковом составе – изменение места ударения, 
образование новой лексической единицы в словах с одинаковым 
написанием привлекает внимание. Ударение, имеющее стабильное место 
в слове переходит на добавленную флексию, сохраняет особенности 
ударения на последнем слоге. Переходность такого ударения во многих 
случаях имея фоно-семантическую характерность образовывает новое 
значение слова. Этот процесс проявляется в трех условиях. Это 
словарное, словарно-морфологическое и синтаксическое условие. В 
исконно азербайджанских словах свободное ударение в двусложных 
словах могут быть и на первом слоге. Например: áncaq, dǘnən, yálnız, 
sánki, sábah. Произносимое ударение в этих словах на первом слоге в 
зависимости от фонетических особенностей нашего языка автор 
связывает с его дифференциальным статусом и показывает, что 
ударение может быть поставлено и на второй слог. Тогда изменяется 
грамматическое и лексическое значение слов.  Есть группа сложных 
слов, которые в отдельности имели свое ударение, но соединившись 
подчиняясь одному ударению создают новое значение. Например: 
d ymə düş r – dəymədüş r (как?), ged r gəlm z – gedərgəlm z, 

döydǘm ölm z – döydümölm z и т.д. 
Все это показывает, что наряду с фонетическим статусом уда-

рения имеется и фоно-семантический статус. Изменение места уда-
рения в слове приводит к переходу одного значения к другому, одной 
части речи к другой, одного члена предложения к другому, одно 
словарной единицы к другой. Этим путем слова в словарном запасе 
азербайджанского языка принимают новое значение и язык за их счет 
обогащается. 
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S. Ismayilova 

 
Stress and word formation 

 
Sammary  

 
The use of a word in different meanings is a semantic-word-form, 

common in the language. From this point of view, changes in the sound 
composition - changing the place of stress, the formation of a new lexical 
unit in words with the same spelling attracts attention. The stress, which has 
a stable place in the word, goes over to the added inflection, preserves the 
stress characteristics on the last syllable. The transitivity of such stress in 
many cases having a phonemic-semantic character constitutes a new 
meaning of the word. This process is manifested in three conditions. This is 
a dictionary, dictionary-morphological and syntactic condition. In native 
Azerbaijani words, the free stress in disyllabic words can also be on the first 
syllable. For example: áncaq, dǘnən, yálnız, sánki, sábah. The author stresses 
the pronounced emphasis in these words on the first syllable, depending on 
the phonetic peculiarities of our language, on its differential status and shows 
that the stress can be placed on the second syllable. Then the grammatical 
and lexical meaning of the words changes. There is a group of complex 
words that individually have their stress, but by connecting to one stress 
create a new meaning. For example: d ymə düş r - dəymədüş r (how?), Ged r 
gəlm z - gedərgəlm z, döydǘm ölm z - döydümölm z, etc. 

All this shows that, in addition to the phonetic status of stress, there is 
also a phono-semantic status. Changing the place of stress in a word leads to 
the transition of one meaning to another, one part of speech to another, one 
sentence to another, one dictionary unit to another. This way the words in the 
vocabulary of the Azerbaijani language take on a new meaning and the 
language at their expense is enriched. 

 
Rəyçi:                        Akif Hacıyev 
                 Filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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XARİCİ  DİLLƏRİN  ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ  QRAMMATİKANIN 
TƏDRİSİNƏ  DAİR 

 
Açar sözlər: konseptual qrammatika, spiralvari prinsip, ardıcıllıq prinsipi, 
sistematiklik prinsipi, induktiv qrammatika, deduktiv qrammatika, implisit 
qrammatika, exsplisit qrammatika. 
Key words: conceptualization grammar, the theory of spiral, the theory of 
progression, the theory of systematic, implicite grammar, excplisite 
grammar, inductive grammar, deductive grammar. 
Ключевые слова: концептуальная грамматика, спиральный принцип, 
последовательный принцип, систематемный принцип, индуктивная 
грамматика, дедуктивная грамматика, имплиситная грамматика, 
эксплиситная грамматика. 
 

Qrammatikanın tədrisinə dair didaktiklərin baxışlarıni təhlil 
etməzdən əvvəl “qrammatika” anlayışına aydınlıq gətirməyi vacib hesab 
edirik. Çünki məsələyə belə yanaşılması qrammatikanın öyrədilməsinin 
məqsəd və obyektini müəyyənləşdirməyə imkan verdiyi kimi, tədrisə 
hansı qrammatikanın daxil edilməsi sualına cavab vermə imkanı yaradır.  

“Qrammatika” anlayışı “Le Petit Robert” izahlı lüğətində belə izah 
olunur: “Bir dildə düzgün yazmaq və danışmaq üçün qaydalar haqqında 
elmdir və ya həmin qaydaların toplusudur” [4, s.1206]. Bu tərif qədim 
yunanların qrammatikaya verdikləri təriflə səsləşir. Belə ki, onlar 
qrammatikanı “yazı mədəniyyəti” hesab edirdilər.  

Bu tərifdən çıxış etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, öyrənci və ya 
danışan nitqini qurmazdan öncə vacib qrammatik bilikləri öyrənməlidir. 
Bu o deməkdir ki, qrammatik qaydaların öyrədilməsində məqsəd düzgün 
yazı bacarığına yiyələnməkdir. Yəni fonemləri birləşdirməyi bilmək, 
fonem birləşmələrindən düzələn sözləri tələffüz etməyə qabil olmaq, 
sözlərdən sintaqmlar əmələ gətirməyi bacarmaq, onlardan cümlə qurmaq, 
cümlələrdən paraqraflar yaratmaq, və s. nəzərdə tutulurdu. 

Bu gün dilçilikdə qrammatikaya müxtəlif yanaşmalar vardır: 
“Qrammatika sözlərin birləşərək cümlə əmələ gətirmək qaydaları hesab 
edilir” [11]. Bu tərif nə qədər konkret olsa da, izahlı lüğətdə verilən 
tərifindən çox da fərqlənmir və qrammatikanın nə öyrətmə obyektini 
müəyyənləşdirməyə, nə də onun məqsədlərini dəqiqləşdirməyə imkan 
verir.  
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Qrammatika dilin simvolik formasını öyrənən elm kimi 
qiymətləndirir [1]. Bu anlamda dilin simvolik forması dedikdə onun 
quruluşu, strukturu nəzərdə tutulur. Başqa sözlə desək, leksik vahidlər 
qrammatik qaydalar sistemi vasitəsi ilə sintaksik vahidlər yaratma fikri 
formalaşmış olur. Məhz bu baxımdan Pioşa görə, qrammatika dilin 
quruluşunu, strukturunu əmələ gətirir, leksika isə onu gözəlləşdirir, 
bəzəyir [11].  

Beləliklə, mövcud fikirlərdən çıxış edərək, demək olar ki, 
qrammatika cümlələrin formal ardıcıllığını təmin edən sintaksik 
mexanizmdir.  

Müasir nəzəriyyələrin təklif etdiyi qrammatikanın tərifi onun 
öyrətmə obyektini, fəaliyyət sahəsini dilin digər yaruslarına münasibətini 
dəqiqləşdirməyə imkan verir. Bu baxımdan qrammatika digər dilçilik 
sahələrindən özünəməxsus aşağıdakı xüsusiyyətlərlə fərqləndirilir:   

– Qrammatika söz və cümlələrin fonoloji təsviri ilə məşğul olmur;  
– Qrammatika söz və cümlələri semantik cəhətdən təhlil etmir; 
– Qrammatika morfologiya və semantika ilə sıx əlaqəlidir.  
Sonuncu xüsusiyyət, yəni morfologiya ilə münasibətini nəzərdən 

keçirək.  
Pioşun dediyi fikrə əsaslansaq, qrammatika morfologiyadan fərqli 

olaraq sözlərin daxili quruluşunu öyrənmir. O, cümlələrdə sözlərin 
düzgün birləşməsinə təminat verir, morfoloji vahidləri identifikasiya 
etməyə imkan yaradır. Məsələn, “réstructrée” sözünün hecalara ayrılması 
(ré-stru-ctré-e) qrammatik təhlilə xas deyildir, “ré” suffiksinin təkrar 
hərəkət xüsusiyyətidir. Əksinə, həmin söz qrammatik baxımdan təhlil 
edilərsə, bu  keçmiş zaman feili sifətə aid olan morfoloji vahiddir və 
nəhayət, cümlənin təhlili səviyyəsində sintaksik funksiyaya malik vahid 
kimi götürülməlidir.  

Semantika kimi qrammatika cümləni təşkil edən sözlərin semantik 
mənasını öyrənmir. Belə ki, sözlərin mənalarının təhlilini leksikanın 
semantika bölməsi öyrənir və semantik məna leksikanın tədrisində 
öyrənilir. Məsələn, qrammatika “louer” feilinin leksik mənasını, hər hansı 
bir əşyanı müəyyən məbləğə “kirayə vermək” və ya “kirayə etmək” 
mənasını öyrənmir, əksinə, qrammatika həmin feilin müxtəlif zamanlarda 
təsrifini öyrədir və tərkibində bu feil işlənən cümlənin sintaksik təhlilinə 
nail olmaq üçün cümlənin quruluşunu öyrənir. Yəni, kimin kirayə verdiyi 
əşya, onun qiyməti və kirayə verən haqqında məlumatı çatdırmaqla 
yanaşı, əsl məqsəd cümlənin üzərində təhlil aparmaqdır.  

Monsieur X a loué un appartement de 200 euros pour une semaine.  
Cənab X 200 avroya bir mənzil kirayə etdi.  
Cümlənin sintaksik təhlili aparılsa da, sözlərin semantikası üzərində 
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işləmək o demək deyildir ki, qrammatika ilə semantika ayrı-ayrılıqda 
tədris edilməlidir. Çünki qrammatik məna vasitəsilə sözün semantik 
mənası aşkar edilir. Əgər lüğətdə «louer» feili «kirayə etmək» və ya 
«kirayə vermək» mənası daşıyırsa, cümlədə onun tematikadan müxtəlif 
şəxs və zaman kateqoriyalarında təqdim edilməsi həmin feilin morfoloji 
və sintaktik funksiyasını aşkar etməyə səbəb olur.  

Ona görə də dillərin tədrisində / öyrədilməsində məqsəd yalnız 
sadəcə xaricilərlə danışmaq bacarığını tədris etmək  / öyrətmək deyil, 
onların (xaricilərin) danışdığı kimi danışmağı, düşünməyi öyrətmək / 
tədris etməkdir. “Onların danışdığı kimi danışmaq” fikri XVIII əsr fransız 
didaktikləri arasında geniş işlənən, yayılan bir fikir kimi formalaşmışdır. 
Xaricilər kimi danışmaq birinci növbədə onlara xas olan morfoloji-
sintaksik şərtləri bilmək və riayət etməyi tələb edir. Başqa sözlə desək, hər 
hansı bir cümlə dil daşıyıcılarının ifadə etdiyi cümləyə uyğun gəlməli və mütləq 
tərkibində “qrammatik söz” düzgün olmalıdır. Ona görə də bu sözlərin 
“danışıldığı kimi danışmaq”-dan başlayaraq ifadə edilməsi vacibdir. Məsələn, 
fransız dilində “stol” (une table) sözünün öyrədilməsindən danışarkən onu 
qrammatiklərin adlandırdığı cins kateqoriyası ilə birlikdə təqdim etmək 
zəruridir. Yəni, “C’est une belle table, elle me plaît beaucoup” cümləsində 
öyrənci “un” və “une” artikllərini “beau” və “belle”, “il” və “elle” sözlərini 
cinsə və şəxsə görə fərqləndirməyi və onlar arasında seçim etməyi bacarmalıdır 
ki, onları yerində düzgün işlətmə qabiliyyətinə yiyələnsin. Fransız dili 
dərslikləri üzərində aparılan müşahidə göstərir ki, ibtidai siniflərdə 
qrammatikanın daxil edilməsində sözün qrammatik mənasına varılmır. 
Yəni, məsələn, “une copine” sözündə artiklin cinsi, qeyri-müəyyən 
olduğu haqqında izahat verilmir, şagird onu bir söz kimi öyrənir.    

Əlbəttə, bu şərtlərə və seçimlərə riayət etmədən də danışmaq olar, 
amma qaydalara riayət etmədən dil daşıyıcılarının danışdığı kimi fikrini 
düzgün ifadə etmək olmaz.  

Didaktiklərin göstərdikləri kimi, qrammatikasız yalnız məhdud saylı 
vəziyyətlərdə ünsiyyətə girmək olar [15]. Məsələn, benzin doldurarkən 
“le plein, s’il vous plaît” (dolu bak, zəhmət olmasa) demək mümkündür, 
lakin qrammatik bacarıq olmadan yağın səviyyəsinin yoxlanılmasını 
soruşmaq qeyri-mümkündür. Bu fikrə hələ orta əsr dilçilərinin əsərlərində 
də rast gəlinir. Belə ki, qrammatik biliyi “l’art obligatoria” (məcburi 
vasitə) adlandıran orta əsr dilçiləri dilə yiyələnmək üçün qrammatikadan 
dəqiq istifadə etməyi vacib hesab edirdilər. Onların bu qənaətə gəlməsi, 
əlbəttə, qrammatikanın meydana gəlməsi tarixi ilə bağlı idi.   

Məlumdur ki, qədim insanlar yazı və qrammatika yaranmadan əvvəl 
öz dilində danışmışlar. İnsanların inkişaf dövründə hansı sözlərin canlı və 
cansız əşyaları ifadə etdiyini və ya hadisə, keyfiyyət və şeylər arasında 
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əlaqələri fərqləndirdiyi haqqında fikir yürütmək çətin olduğu kimi, ismin 
cümlədə funksiyasına görə şəkilçisini dəyişməsi üçün hansı qaydaların 
ilkin yaranması və s. haqqında dəqiq söz demək çətindir.  

Yazı, məlumatlara görə, eramızdan 3000 il əvvəl şərqdə ikinci 
minillikdən Yunanıstanda mövcud olmuş və düzgün yazmaq tərzinin 
tədrisi “qrammatikê” sözünün ilk mənası olmuşdur. Lakin bu gün bizim 
bildiyimiz qrammatikanın bəzi xüsusiyyətləri eramızdan əvvəl III əsrdə, 
digərləri isə Aşağı Roma İmperiyasında eramızdan əvvəl IV əsrdə meydana 
gəlmişdir.  

Lakin, bu o demək deyildir ki, qrammatika tədrisin yeganə obyektinə 
çevrilməlidir, çünki şifahi anlama və fikrin ifadəsi vacib danışıq aktının 
etaplarıdır və dilin hər üç komponentinin öyrədilməsinin son məqsədi ünsiyyət 
bacarığının yaradılmasıdır. Ona görə də dilin formal tərəfi ilə ünsiyyət 
situasiyaları arasında elə əlaqə olmalıdır ki, öyrəncilər həmin situasiyalarda 
qrammatik, leksik formaları və fonetik hadisələri reallaşdıra bilsin.Aparılan 
araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, hətta kоmmunikativ yanaşmada da fransız 
dilinin хarici dil kimi tədrisində qrammatikaya üstünlük verilir. Qeyd 
edilməlidir ki, bu situasiyaya dünya ölkələrinin əksəriyyətində, о 
cümlədən Azərbaycanın ümumtəhsil оrta məktəblərində də rast gəlinir. 
Məsələn, pedaqoji təcrübə dövründə müşahidə göstərdi ki, fransız dilinin 
əsas xarici dil kimi və ikinci xarici dil kimi tədrisi zamanı Bakı şəhərinin 
116 saylı və 52 saylı orta ümumtəhsil məktəblərində müəllimlər dərsin 
əksər hissəsini qrammatikanın izahına sərf edirlər.  

Lakin fikrimizcə, qrammatikaya dil dərslərində bu qədər yer 
verilməsi dоğru deyildir, çünki müəllim və öyrəncilər diqqəti yalnız 
qrammatikaya cəmləşdirsələr, хarici dildə danışmaq üçün vacib оlan 
şifahi və yazılı bacarıqlara yiyələnə bilməzlər. Qrammatikanın tədrisi 
şifahi və yazılı anlamaya və хüsusən fikrin ifadəsinə хidmət edən önəmli 
vasitə оlmalıdır. Öyrəncilər qrammatikanın məhz ünsiyyət qurmaq üçün 
vacibliyini anlamalı, qaydaları bilməklə kifayətlənməməlidirlər.  
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Г.Муршудова  

О месте грамматики при изучении иностранных языков 
Резюме 

 
Исследования показали, что грамматика всегда является 

неотъемлемой частью обучения иностранным языкам. Однако в разное 
время отношение к грамматике в преподавании было различным. 
Например, грамматика была важной проблемой в традиционном 
методе, поскольку преподавание иностранных языков основывалось на 
грамматике, затем был разработан традиционный метод и прямой 
метод, как и Кристиан Пурен, включил вербальные и эффективные 
методы, но не смог ответить на проблемы обучения живым языкам.  

Словесное слушание было частью необходимости понимать и 
говорить на разных полях сражений во время Второй мировой войны, а 
также приводило к появлению новой технологии в обучении, тем 
самым способствуя будущему обучению ярких языков. Поскольку 
уроки были основаны на разговорах на разговорном языке на 
магнитофоне, грамматика не была так важна, а функция грамматики 
была основана на диалогах. Эталонная теория структурно-глобального 
аудиовизуального метода была сделана Фердинандом Дё Сессуром и 
Чарльзом Болли. Итак, каждое слово языка здесь является функцией 
устного управления в начале обучения и считается вербальной и 
невербальной.  
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G.Murshudova  
The place of teaching grammar in foreign language 

Summary 
 

Studies have shown that grammar is always an integral part of teaching 
foreign languages. However, the attitude toward teaching grammar was 
different at different times. For example, grammar was an important problem 
in the traditional method, since the teaching of foreign languages was based 
on grammar, then the traditional method was developed and the direct 
method, like Christian Puren, included verbal and effective methods, but 
could not answer the problems of teaching native languages. 

Verbal listening was part of the need to understand and speak on 
different battlefields during the Second World War, and also led to the 
emergence of new technology in teaching, thereby contributing to the future 
learning of bright languages. Since the lessons were based on conversations 
in spoken language on a tape recorder, the grammar was not so important, 
and the grammar function was based on dialogues. The reference theory of 
the structurally-global audio-visual method was made by Ferdinand De 
Sessur and Charles Bolly. So, every word of the language here is a function 
of oral control at the beginning of learning and is considered verbal and non-
verbal. 

 
 

Rəyçi:                R. İsayeva 
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DIE SPRICHWÖRTLICHE REDENSARTEN 

 
Açar sözlər:  atalar sözləri, söz ehtiyatı, üstün, kəlamlar, təcrübə, fikir, 
əhatə etmək, xüsusiyyət 
Ключевые слова: пословицы,  словарь, выдающийся, поговорки, 
опыт, вердикт, охватывать, черты 
Key words: proverbs, vocabulary, outstanding, sayings, experience, 
verdict, embrace, traits 
  

Der Bilderreichtum einer Sprache offenbart sich auch in den 
sprichwörtlichen Redensarten. Wir kennen die Bildhaftigkeit des Ausdrucks 
bereits als ein hervorstechendes Merkmal der volkstümlichen rede, und 
tatsächlich ist der Ursprung der meisten bildhaften Redensarten im Volksmund 
zu suchen. Sehr viele von ihnen kommen aus den Sonderwortschätzen und der 
speziellen Phraseologie der verschiedenen sozialen Gruppen unseres Volkes den 
sog. Standes-, Berufs-, und Fachsprachen. Viele bildhafte Redensarten sind 
heute noch plastisch und anschaulich, so dass ihre Bilder für jeden Sprachge-
nossen verständlich sind, andere dagegen sind nicht mehr ohne weiteres zu 
durchschauen. 

Dieser als Erfahrung oder Urteil des ausgesprochenen allgemeinen 
Satzes, dieses Axiom der Volksphilosophie hat sehr oft die Form eines Bildes 
(„Hunger ist der beste Koch“). Solche Allegorien sind bei allen europäischen 
Völkern beliebter als die abstrakten, bildlosen Weisheitssätze. Jedes Sprichwort, 
mag es abstrakt oder im Gewande eines Gleichnisses auftreten, enthält in einem 
Satz einen selbständigen Gedanken und unterscheidet sich dadurch von der 
Redensart und der Redewendung. Dies sind in der Regel keine selbständigen 
Sätze, denn sie enthalten statt einer wirklichen Aussage lediglich einen 
bildlichen Ausdruck, sei der nun ein Vergleich, eine Metapher, Hyperbel oder 
ein Paradoxen. Es sind Redefiguren, also stilistische Begriffe, wie z. B. die 
Redensarten: „ Hunger haben wie ein Wolf“. Es ist für das Sprichwort 
kennzeichnend, dass es einen allgemeinen Gedanken, eine allgemeine 
Beobachtung oder Erfahrung an einem konkreten Einzelfall anschaulich, 
sinnbildlich darstellt. So wird die altbekannte, immer wieder bestätigte 
Beobachtung, dass die Kinder in die Art ihrer Eltern schlagen, im Sprichwort 
so abstrakt und sachlich formuliert, sondern durch ein Bild veranschaulicht: 
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.  Ot kökü üstə bitər.Die bildhafte 
Ausdruck dient dem Sprichwort also zur volkstümlichen Versinnlichung 
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eines abstrakten Gedankens. Betrachtet man die Sprichwörter mit bildhaftem 
Charakter genauer, so kann man zunächst zwei große Gruppen 
unterscheiden. Die erste umfasst die Sprichwörter, die als Ganzes ein Bild 
darstellen, die nach den Worten Seilers „vollkommen und ohne Rest in 
konkrete Anschauung verwandelt“ sind, z. B. die folgenden Sprichwörter, 
die eine treffende Darstellung recht unerfreulicher Erscheinungen der 
Klassengesellschaft geben: Dem Esel, der das Korn zur Mühle trägt, wird die 
Spreu. – Eşşək işləyir, at yeyir. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken- 
Balıq başdan iylənər. Wenn man die Treppe wäscht, muss man von oben 
anfangen -İş görəndə dibdən görmək lazımdır. Wenn man den Hund 
schlagen will, so hat er Leder gefressen- İti öldürənə sürütdürərlər. Wenn 
dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen und bricht ein Bein. -Dəvə 
oynayanda qar yağar. Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen; stille Wasser sind tief; Neue Besen kehren gut; In kalten 
Öfen bäckt man kein Brot:  Mit Speck fängt man Mäuse; Man muss das 
Eisen schmieden, solange es heiß ist; Allzu scharf macht schartig. Bei der 
zweiten Gruppe erstreckt sich das Bild nur über einen Teil des Sprichwortes, 
während der Rest unbildlich bleibt. In den meisten Fällen erscheint das Bild 
im Prädikat, während das Subjekt direkt und unbildlich bezeichnet 
wird.Diese Sprichwörter geben in der Regel einen Vergleich zwischen einem 
abstrakten Begriff und einem konkreten Ding: Hoffnung ist ein Schiff mit 
einem Mast von Stroh; Faulheit ist der Schlüssel zur Armut; Freundschaft ist 
des Lebens Satz; ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.  
 Auch im Sprichwort tritt die Tierklasse auf:  

Der Neid ist eine Natter; Die Hoffart steckt den Schwanz übers Nest; 
Die Armut ist des Reichen Kuh; Der Geiz ist ein Ross, das Wein fährt, und 
Wasser säuft; Eine gezähmte Zunge ist ein seltener Vogel.  

Von den Sprichwörtern zu scheiden sind auch die moralisierenden 
Sinnsprüche, Sinngedichten, Sentenzen und Aphorismen, die nach weislich 
aus der Feder eines Schriftstellers stammen. Freilich ist auch das Sprichwort 
einmal im Munde eines Einzelnen entstanden: die unbekannten Einzelnen 
aber pflegt man als Volk zu bezeichnen und ihre Sprüche sind volkstümlich. 
Wenn die Aussprüche bekannter dichter nicht zu Sprichwörtern geworden 
sind, so liegt das vielleicht an der Denk- und Ausdrucksweise des Autors, die 
der Volkstümlichkeit entbehrt. Manches Sprichwort, unter die historische 
Lupe genommen, wird sich als geflügeltes Wort einer älteren Zeit erweisen. 
Dem internationalen Sprichwort „Eine Schwalbe macht noch keinen 
Sommer“- “bir gül ile bahar olmaz”, sieht man seinen altgriechischen, 
literarischen Ursprung nicht an, und für das Wort „Aus den Augen, aus den 
Sinn“ – „ Gözdən uzaq, könüldən iraq“ vermittelt der Deutsche schwerlich 
eine schriftliche lateinische Quelle.Aus der Gegenüberstellung der 
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Sprichwörter der beiden Sprachen ist ferner ersichtlich, dass jedes Volk in 
seinem Sprichwörterschatz vielfach eine eigene Formgebung hat für 
Erfahrungssätze und ethische Begriffe, dass aber die Bewertung der 
Tugenden und Laster im großen und ganzen übereinstimmend ist. Man muss 
sich davon hüten, aus einer Anzahl von Sprichwörtern ablesen zu wollen, 
das ein Volk höhere moralische Qualität als das andere besitzt, denn aller 
Völker, darunter auch das deutsche und das aserbaidshanische Volk, 
unterscheiden scharf zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge.Eine 
allgemein geschätzte gute Eigenschaft mag im Spruchschatz des einen 
Volkes eine liebevollere Behandlung gefunden haben als bei dem 
Nachbarvolk. Ebenso kann eine Untugend sprichwörtlich vom im Westen 
schärfer gegeißelt werden als von dem Volk im Osten, oder umgekehrt, der 
Unterschied ist stets nur ein gradueller, die Einstellung im Grunde die 
Gleiche. Es lässt sich aus einem Sprichwort nicht ohne weiteres auf den 
Volkscharakter schließen, wie das heute schulmäßig immer noch geschieht. 
Denn eine beträchtliche Menge von Sprichwörtern ist international, zum 
mindesten gesamteuropäisch. Die Sprichwörter wandern bekanntlich gleich 
Märchenmotiven von Volk zu Volk, und darum hat jede Sprache mehr oder 
weniger Entlehnungen – Lernspruche – aufzuweisen. 

Beide Völker dürfen stolz sein auf ihren Spruchreichtum. Es muss 
aber eingeräumt werden, dass sich des Deutschen Verhältnis zu seinem 
Sprichwort im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. An der Schwelle der 
Neuzeit, aber auch noch im 16. Und 17. Jahrhundert; war das gute alte 
deutsche Sprichwort in aller Munde. Heute findet die «Weisheit auf der 
Gasse“ viel seltener Anwendung als ehedem. 

Das oberste Stilgesetz des Sprichwortes ist die Kürze. Sehr häufig 
sind die Vierwort- Sprüche, wie z. B. „jedem Tierchen sein Pläsierchen“ 
oder „At minənindir, qılınc bağlayanın“, „İt hürər, karvan keçər“ u.s.w. 
Dreiwortsprüche sind im Aserbaidschanischen häufiger als im Deutschen 
„Getroffene Hunde bellen“ oder „Qoyunu qurda tapşırıb“, „Dəvəsi ölmüş 
ərəbəm“, „Ayıdan xarrat olmaz.“Beliebt ist ferner die Verbildlichung eines 
Gedankens durch Einführung eines Hauses oder Waldtieres. Am häufigsten 
treten Katze und Hund, sowie Wolf und Bär auf. Von den Haustieren spielen 
außerdem das Pferd, der Esel, das Schaf im aserbaidschanischen Sprichwort 
eine größere Rolle als im westeuropäischen.Eine Sonderart bilden die 
aserbaidschanischen Sprichwörter, die Frage und Antwort zugleich enthalten 
und so einen dramatischen Charakter gewinnen: „İtə dedilər: -- Gündə neçə 
dəfə döyülürsən?” Dedi:”-Mərdimazara rast gəlməknəndir!“  Dəvəyə 
dedilər: „-Boynun əyridir!“Dedi: „- Haram düzdür ki, boynum da düz 
ola?!“Bei der Gegenüberstellung der Sprichwörter der beiden Völker taucht 
unter manchen anderen Fragen nach Charakter, Mäßigung, Temperament, 
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Witz des einen oder anderen Volkes auch die Frage auf: Welche Menschen 
und welche menschlichen Eigenschaften sind es, die der Volkswitz und die 
Volkskritik am schärfsten angreifen? Die spitzen Pfeile des Sprichwortes, 
mag es, deutsch oder aserbaidschanisch sein, richten sich auf die gleichen 
Ziele: sie treffen die Faulen, die Dummen, die geizigen reichen, die 
herrischen Unterdrücken, die Ausbeuter, die Volksdummer, die 
betrügerische Händler. 
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X.Hüseynzadə  

 
Atalar sözləri və onların ifadə formaları 

 
Xülasə 

 
Bu məqalədə söhbət alman və azərbaycan dilində verilmiş atalar 

sözlərinin  frazeoogiyasından gedir. Atalar sözü nədir? Atalar sözü xalq 
tərəfindən yaranan və xalqın dilində canlı, qisa, ancaq bitkin formada ifadə 
olunan bir cümlədir, təcrübələr toplusudur. “Məhəbbət qocalmır”, (Alte 
Liebe rostet nicht.), “Kişinin sözü bir olar”,  (Ein Mann, ein Wort). İstər 
mücərrəd, istərsə də atalar sözü formasında rast gəlinən atalar sözü cümlədə 
müstəqil fikri, mənanı saxlayır və bu xüsusiyyəti ilə tapmaca və idiomatik 
ifadələrdən fərqlənir.  

Alman dilindəki leksik vahidlər stilistik cəhətdən neytraldır. Onlar 
V.Vinaqradovun təsnifatındakı frazeoloji birləşmələrə uyğun gəlir, dildə 
mövcuddur və alman dilinin söz ehtiyatını zənginləşdirir. Bu təsnifat 
funksional prinsipə və müxtəlif stilistik kateqoriyalara əsaslandığına görə onları 
həm stilistika, həm də leksikologiya sahələrində tətbiq etmək mümkündür. Bu 
məqalədə frazeoloji mürəkkəb sözlərdən, frazeoloji vahidlərdən, frazeoloji 
birləşmələrdən, idiomatik ifadələrdən, qanadlı kəlamlardan, atalar sözlərindən 
bəhs olunur. 

 
 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 249

 
Х.Гусейнзаде  

Пословицы и их формы выражения 
Резюме 

 
В этой статье речь идет о фразеологии пословиц на немецком и 

азербайджанском языках. Что такое пословицы? - Это созданные народом 
совокупность полных фраз, испытанные экспериментами и временем, кратко 
и ясно выражающиеся в публике. «Любовь не стареет» (Alte Liebe rostet 
nicht.), «Слово мужчин – закон» «Ein Mann, ein Wort». Что конкретные так и 
абстрактные пословицы  сохраняют значение и сущность предложения в 
отличии от загадок и идиоматических  выражений.Лексические единицы на 
немецком языке является нейтральными с точки зрения стилистики. Они 
соответствуют фразеологическим соединениям классификации В.Виноградова, 
являются составной частью языка и обогащают словарный запас немецкого 
языка. Эта классификация основана на функциональном принципе и потому их 
можно применять как в стилистике, также и в лексикологии. В этой статье 
говорится о словосочетаниях, фразеологических единицах и соединениях, 
идиоматических выражениях. крылатых фразах и пословицах.  

 
Kh.Husseynzade  

Proverbs and their forms of expression 
Summary 

 
In this article we are talking about the phraseology of proverbs in German 
and Azerbaijani. What are proverbs? - These are a set of complete phrases 
created by the people, tested by experiments and time, briefly and clearly 
expressed in the public. "Love does not get old"(Alte Liebe rostet nicht.), 
"The Word of Men is the Law"- «Ein Mann, ein Wort». That concrete and 
abstract proverbs retain the meaning and essence of the sentence as distinct 
from riddles and idiomatic expressions.  
They correspond to the phraseological compounds of V. Vinogradov's 
classification, are an integral part of the language and enrich the vocabulary of 
the German language. This classification is based on a functional principle and 
therefore they can be applied both in style and in lexicology. This article deals 
with word combinations, phraseological units and compounds, idiomatic 
expressions, winged phrases and proverbs. 

 
Rəyçi:                Durdanə  Nağıyeva 
                   Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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РОЛЬ  РОДНОГО  ЯЗЫКА  В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО КАК 

ИНОСТРАННОГО 
 
Açar sözlər: Ana dili, tədris prosesi, müasir metodika, nitq yaradıcılığı, 
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Исследуется роль и место родного языка при изучении русского 
как иностранного. Определяется роль, которую современная мето- дика 
РКИ отводит родному языку  в учебном процессе либо на этапе 
подготовки к нему. Делается вывод о том, что обращение к родному 
языку учащихся или языку-посреднику в процессе обучения русскому 
языку как иностранному считается методически оправданным и 
целесообразным, если подобное обращение позволяет повысить эф. 
Принцип опоры на родной язык учащихся  сегодня является общеприз-
нанным и не вызывает особых разногласий в методике преподавания 
иностранных языков, в том числе русского как иностранного. Однако до 
сих пор существуют сомнения: целесообразно ли обращение к родному 
языку учащихся 1 или следует этого всячески избегать? Отечественные 
исследователи высоко оценивали роль перевода в изучении иностранных 
языков, применяя его и как средство семантизации и закрепления 
изучаемого материала, и как способ контроля. Дискутировался лишь 
вопрос о «дозировке и роли перевода на разных ступенях изучения». 
Классическими в этом плане, как, впрочем, и по многим другим 
проблемам, считаются работы Л.В. Щербы, который считал, что можно 
изгнать родной язык учащихся из учебников, но его нельзя изгнать из 
голов учащихся. Он писал: «Мы должны признать раз и навсегда, что 
родной язык учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, 
как бы мы ни хотели его изгнать. И поэтому мы должны из врага 
превратить его в друга». Какую же роль современная методика РКИ 
отводит этому «другу» в учебном процессе или на этапе подготовки к 
нему? В 1979 г., в период становления методики преподавания 
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русского языка как иностранного, В.Г. Костомаров и О.Д. 
Митрофанова, осмысливая накопленный практический опыт, опублико-
вали в журнале «Русский язык за рубежом» серию статей по изучению 
РКИ, одна из которых называлась «Методическая проблематика двуязы-
чья» и посвящалась как раз принципу учета родного языка. Они назвали 
четыре основных актуальных способа обращения к родному языку 
обучаемых или к языку-посреднику. 

 1. Сопоставление изучаемого и родного языка учащихся в учебном 
процессе. Изучая иностранный язык, студенты, самостоятельно или с 
помощью преподавателя, выявляют его сходство и различие с родным 
языком на разных уровнях  для прогнозирования и предотвращения 
межъязыковой интерференции, использования возможностей переноса и 
т.д. 1 Несмотря на часто употребляемое сочетание «использование 
родного языка и языка-посредника», на наш взгляд, необходимо 
разделение проблем использования родного языка, с одной стороны, и 
языка-посредника — с другой. В дан- ном случае речь пойдет прежде 
всего о проблемах и возможностях использова- ния родного языка 
учащихся, хотя многое из наработанного в этой области применимо и при 
использовании языков-посредников. Е. А. Осинцева-Раевская 98 98 

 2. Учет родного языка  учащихся в процессе создания национально 
ориентированных учебных материалов и пособий.  

3. Применение родного языка или языка-посредника на занятиях 
РКИ для оптимизации его ведения, решения организационных задач, 
объяснения грамматического материала, семантизации лексики. 

 4. Ориентация на родной язык учащихся при адаптации типовых 
учебных материалов для студентов разных национальностей. Пользуясь 
универсальными учебниками русского языка и ориентируясь на 
особенности восприятия представленного в них материала иноязыч ными 
студентами, преподаватель решает, какие дополнительные комментарии 
или учебные материалы требуется добавить для повышения эффектив-
ности занятий. В качестве примера можно привести дополнительные зада-
ния на перевод, помогающие осмыслить и найти адекватное соотношение 
элементов родного и русского языков.фективность учебного процесса. На 
начальном этапе, когда уровень владения русским языком еще 
недостаточен для восприятия такой информации, преподаватель знакомит 
студентов с русской культурой через предъявление материала, прежде 
всего тек- стового, на их родном языке или языке-посреднике . Итак, как 
сказал в свое время Л.В. Щерба, «родной язык учащихся непременно 
участвует в наших уроках иностранного языка». Добавим: зримо или 
незримо. Присутствие родного языка непосредственно при изучении 
РКИ, может быть «зримое», эксплицированное, или «незримое», 
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имплици- рованное. Эксплицированное, то есть открытое, обращение к 
родному языку учащихся легче систематизировать и, соответственно, 
использо- вать более целесообразно. Но и имплицированное присутствие 
ино- странного языка должно быть осознано и организовано. То есть он 
должен присутствовать не только в головах инофонов , но и у 
преподавателя, которому необходимо понимать и учитывать механизм 
воздействия навыков родного языка на процесс формирования навыков на 
иностранном языке, в нашем случае — русском языке как иностранном. 
При овладении иностранным языком в сознании и в речевой деятельности 
обучающихся объективно вступают в соприкосновение си- стемы двух 
языков — родного и изучаемого. Поэтому большое значение приобретает 
сопоставление контактирующих языков, определение сходства и различия 
языковых систем и единиц для определения трудностей, которые 
преодолевают иностранные учащиеся, овладевая русским языком. 
Явление, когда языковая система родного языка оказывается причиной 
возникновения ошибок в изучаемом языке, называется интер- Роль и 
место родного языка при изучении русского языка как иностранного 
ференцией. Однако возможен и противоположный эффект, когда па- 
раллельность каких-либо грамматических, синтаксических структур, 
лексических единиц и фонетических явлений способствует более 
быстрому или лучшему пониманию и усвоению изучаемого языка. Тогда 
говорят о положительном переносе. Итак, интерференция — это влияние 
родного языка со знаком «минус», а перенос — со знаком «плюс». 
Преподаватель РКИ, знающий родной язык учащихся или, хотя бы 
теоретически, его грамматическую систему, может, во-первых, предвос-
хитить ошибки, порождаемые интерференцией, во-вторых, диагности-
ровать их, то есть отличить ошибки, вызванные интерфере-нцией, от 
ошибок другого происхождения, и подобрать наиболее эффективный 
метод устранения интерференционных ошибок. В хороших национально 
ориентированных учебниках материал преподносится с учетом явлений 
интерференции и переноса, однако, к сожалению, таких учебников крайне 
мало. Там, где это возможно и целесообразно, знания о подлежащих 
усвоению средствах русского языка должны подаваться, так сказать, как 
правила перехода с кода родного языка на другой код, как «правила 
перекодирования», потому что такие сопоставительные объяснения 
ускоряют становление навыков. При этом в работе по обучению 
практическому владению языком сопоставительные приемы обычно 
занимают весьма скромное место. Все сказанное выше позволяет нам 
дать обоснованную рекомендацию не пренебрегать иностранным 
языком на стадии подготовки  учебных материалов, учитывать 
особенности грамматики и лексики родного языка учащихся. Так, при 
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объяснении англоязычным студентам значений видовременных форм 
русского глагола целесообразно опираться на соответствующие 
контексты употребления грамматических форм перфекта и длительного 
времени в английском языке. А при обучении, например, китайских 
студентов, в языковом сознании которых отсутствуют грамматические 
формы времен глагола, потребуется совсем другой подход. Что 
касается лексического уровня, то здесь преподавателю по- лезно 
представлять себе, какие слова русского языка являются когната- ми, то 
есть легко узнаваемы и имеют сходное значение в родном языке 
учащихся , а какие слова , имеют фонетически или графически близ- 
кое оформление, но расходятся в лексическом значении. Наконец, еще 
об одной очень важной функции родного языка или языка-посредника в 
учебном процессе. Может быть, самой важной. Это его звучание «в 
дуэте» с русским языком, то есть перевод с родного языка на русский и 
наоборот. Перевод в учебном процессе может быть: 1) средством 
обучения; 2) целью обучения. Как средство обучения перевод 
используется для семантизации новой лексики. Такое использование 
перевода оправдано, когда он: — является единственно доступным или 
самым рациональным способом семантизации. 
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T.Atakişiyeva 
 

Rus dilinin xarici dil kimi öyrənilməsində ana dilinin rolu. 
Xülasə 

 
Məqalədə rus dilinin xarici dil kimi öyrənilməsində ana dilinin 

rolundan danışılır.Bumdan başqa, məqalədə şagirdlərin ana dilinə dayaq 
prinsipi bu gün də hamı tərəfindən qəbul edilir və xarici dillərin tədrisi 
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metodikasında, o cümlədən rus dilinin xarici dil kimi tədrisində də, hec bir 
xüsusi ziddiyətlər kəsb etmir.Qədim tədqiqatçılar xarici dilin öyrənilməsində 
tərcümənin rolunu çox yüksək qiymətləndirirdilər.İzahatlı, daha doğrusu, 
açıq şəkildə şagirdlərin ana dilinə müraciətini sistemləşdirməkasandır və 
eyni zamanda məqsədəuyğundur.Xarici dilinin impulsive iştirakı dərk 
olunmalı və təşkil olunmalıdır.Ana dilinin dilçilik sistemi öyrənilən dildə 
müəyyən səhvlərin yaranmasına səbəb olur.Buna interferensiya deyilir.-
Beləliklə, interferensiya- bu ana dilinin “mənfi” təsiri, keçirilməsi isə-
müsbətdir.Bununla belə, dilin praktik formada öyrənilməsi işində müqayisəli 
variantlar adətən çox ciddi yer tutur. 

 
T.Atakishiyeva 

Native language role and place when studying Russian as foreign 
 

Sammary 
 

In article investigated role and pace in native language when studying 
Russian as foreign.Besides in article highlights the principle of support in 
native language pupils today is an universally recognized and don’t causes 
special disagreements in metod teaching foreign language.Explicated hat is 
open treatment to the native language to pupil easy systematized and 
respectively use more expediently.But also implicit presence foreign langua-
ge it should be consciously and organized.Phenomenon when language 
system of native language turns out reason emergence error in studying 
language is called interference.So interference this phenomenon native 
language sign with minus but carry over sign with plus.Herewith in the work 
for training practical language proficiency comparison of techniques usually 
occupy a very humble place. 
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Giriş.  
Təbiətin ən mürəkkəb və mükəmməl, düşünən, dəyişən, özünüdərk və 

özünütənzim edən bio-sosioloji varlığının formalaşmasında ədəbiyyatın 
nüfuz imkanları sonsuzdur. Uşaq ədəbiyyatının bu formalaşmada bünövrə 
rolunu ifa etməsi isə danılmaz faktdır. “Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifəsi 
böyüməkdə olan nəslin etik və estetik tərbiyəsinə istiqamət vermək, milli və 
bəşəri ideyalara hörmət və sədaqət, vətənpərvərlik, humanizm, əməksevərlik, 
dostluq, düzlük və doğruluq, özünə qarşı tələbkarlıq kimi mənəvi-estetik 
keyfiyyətlər aşılamaqdır.”[3,3] Uşaq ədəbiyyatı bəşəriyyətin yaratmış olduğu 
bütün maddi və mənəvi sərvətləri yeni nəslə öyrətməli, onları bu sərvətin əsil 
varisi kimi tərbiyə etməlidir. “Bu gün uşaq-sabah xalq” deyimindən yola 
çıxsaq, bu ədəbiyyatın necə titanik mənəvi yük daşıdığının şahidi olarıq.  

   İran uşaq ədəbiyyatının tarixinə nəzər saldıqda qeyd etmək lazımdır 
ki, bütün dünyada olduğu kimi müstəqil şəkildə bu ədəbiyyatın tarixi o qədər 
də qədim deyil, İran uşaq ədəbiyyatının yeni səpgidə sistemli inkişafı XX 
əsrin əvvəllərindən başlayır. Lakin bu o demək deyil ki, çoxəsrlik (2500 
illik) tarixə, zəngin bədii ənənələrə malik bir ədəbiyyatın rəngarəng mövzu 
arealında uşaqların təlim-tərbiyəsinə yönəlik, kiçik yaşlı nəslin mənəvi 
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün faydalı olan, onlar üçün münasib sayılan 
nümunələr yox səviyyəsində olmuşdur. Hələ III-VII əsrlərdə Sasanilərin 
hakimiyyəti dövründə formalaşan pəhləvi ədəbiyyatının ən möhtəşəm, nadir 
incilərindən sayılan “Avesta”, bəzi mənbələrdə Zərdüştlüyün ensiklopediyası 
adlandırılan “Dinkred”, “Zəndəgahi” adı ilə də məşhurlaşan, yaxşı ruh- işıq 
və aydınlığın qaranlıq və cəhaləti təmsil edən pis ruhla mübarizəsindən bəhs 
edən müxtəlif məzmunlu pəhləvi kitablarının məcmusu olan “Bundaheşn” 
(ilkin yaradılış), tarixi-ədəbi mətnlərə aid “Karnameye Ərdəşire Babəkan”, 
epik (həmasi) janrında yazılmış “Əyatekare Zəriran”, münazirə janrına aid 
“Derəxte Asurik” (Assuriya ağacı) kimi əsərlərdə azyaşlıların maraq 
dairəsinə şamil didaktik səciyyəli hissələrin olması dediklərimizi bir daha 
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təsdiqləyir. Əlbəttə, nəzəriyyəçilərin mütləq əksəriyyətinin də qəbul etdiyi 
kimi, bunları “müstəqil hüquq və qanunları” olan, spesifik əlamətləri ilə 
fərqlənən uşaq ədəbiyyatı nümunələri deyil, yalnız “uşaqlara yarar ədəbiyyat 
nümunələri” saymaq daha düzgündür. Lakin bununla yanaşı islamdan öncəki 
yazılı ədəbiyyat nümunələri içərisində də “Əndərze kudəkan” (Uşaqlara nəsihət) 
kimi dolayısıyla deyil, birbaşa uşaqlara ünvanlanan əsərlərin mövcudluğu bu 
ədəbiyyatın köklərinin tarixin dərin qatlarına qədər uzandığından xəbər verir. 
(8,173)  İslam dininin təşəkkülündən sonra yaranan farsdilli ədəbiyyatın 
“Darabnamə”, “Tutinamə”, “Gülüstan”, “Qabusnamə”, “Əxlaqi-Nasiri” kimi 
dövrün tarixi gerçəklikləri, bədii-estetik prinsipləri ilə yanaşı milli və bəşəri 
ideyaların daşıyıcısı, mənbəyi sayılan cahanşümül klassik ədəbiyyat 
nümunələrinin tərbiyəvi-didaktik mahiyyətli hissələri uşaq və yeniyetmələrin 
təlim-tərbiyəsində, tədrisində zaman-zaman metodik dərs vəsaiti rolunu ifa 
etmişdir: “Onlar kiçik yaşlarından başlayaraq tarlalarda, dağda-daşda böyüklərlə 
birlikdə işləmiş, çalışmış, məktəb və mədrəsələrdə də böyüklərlə çiyin-çiyinə 
“Quran”, “Səd kəlime”, “Gülüstan”, ən yaxşı halda isə “Nesab-əs Səbiyan” 
əsasında əlifba və oxumaq öyrənmişdir.”[7,238]  

    Yaşı bəşər övladının yaşı qədər qədim olan folklorun və yazılı 
ədəbiyyatın tərbiyəvi-didaktik məzmunlu klassik nümunələrindən bəhrələnən 
çağdaş İran uşaq və gənclər ədəbiyyatının inkişafında dünya ədəbiyyatının ən 
yaxşı nümunələrinin fars dilinə tərcümə olunaraq, bu xalqın mənəvi sərvətinə 
çevrilməsinin də müstəsna rolu olmuşdur. Qərb ölkələri ədəbiyyatının ən nadir 
nümunələri: Qrim qardaşlarının nağılları, Hans Xrestian Anersonun nağıl və 
hekayələri, D. Defonun “Robinzon Kruzo”, C. Sviftin “Qulliverin səyahəti”, 
Mark Tvenin, Jül Vernin, Mayn Ridin, Çarlz Dikkensin və digər görkəmli 
sənətkar və yazıçıların seçilmiş əsərləri uşaqların oxu imkanlarının 
genişlənməsində əvəzolunmaz əhəmiyətə malik oldu. 

  Bəşər sivilizasiyanın aqrar cəmiyyətdən sənaye cəmiyyətinə inteq-
rasiyası, ümumilikdə dünyanın dəyişən mənzərəsi, bu dəyişikliklərin ölkədə baş 
verən ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni proseslərə yansıması fonunda keçirilən 
islahatların nəticəsi olaraq dünyəvi məktəblərin açılması, məktəb və maarif 
hərəkatının canlanması və s. uşaq ədəbiyyatının müstəqil şəkildə daha sürətli 
inkişafında bir növ katalizator rolunu oynadı. Təbii ki, bu proseslərin məntiqi 
davamı kimi İran uşaq ədəbiyyatının təşəkkül taleyi də yeni pedaqoji həyatla 
sıx surətdə bağlandı. Sabahın sağlam cəmiyyətinin formalaşması yolunun 
bugünkü gəncliyin düzgün istiqamətləndirilmə-sindən keçdiyini yaxşı bilən 
bir çox yazarlar böyük entiziuazmla qələmə sarılaraq bu sahənin 
çiçəklənməsi uğrunda konkret nəticələr ortaya qoymağa başladılar.  

1.  İran uşaq ədəbiyyatının pionerləri.   
XIX əsrin ortalarından başlayaraq Qərbdən gələn güclü ictimai-siyasi və 

fəlsəfi-mədəni fikir dalğasının təsiri altında yeniləşmə, modernləşmə zərurəti ilə 
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üzləşən Şərq dünyasında, o cümlədən İranda ən əvvəl bu fikrin daşıyıcıları 
yetişmişdir. [5,4] Məhz bu novator daşıyıcıların səyi nəticəsində İran uşaq 
ədəbiyyatının da yeni müstəvidə yüksələn xətt üzrə inkişafına start verildi. 

  XX əsrin əvvəllərində uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki dönüş nöqtəsi, 
əslən azərbaycanlı olan, mədəniyyət və ictimai fikir tarixinə nasir, pedaqoq, 
maarif xadimi, novator müəllim kimi daxil olan Cabbar Əsgərzadə 
Baxçabaninin (1885-1967) adı ilə bağlıdır. Bütün şüurlu həyatını doğma 
xalqının azadlığına, mədəniyyət və incəsənətinə, maariflənməsinə həsr edən 
fədakar ziyalı 1914-cü ildə İrəvanda ilk türkdilli mətbu orqanı “Lək-lək” 
həftəlik məzhəkəli məcmuəni təsis edir. 1925-ci ildə Təbrizdə ilk uşaq 
bağçasını açmaqla Əsgərzadə soyadını Baxçabanla əvəzləyir. Novator 
maarifpərvər 1925-ci ildə Təbrizdə ilk oğlan-qız məktəbini yaratmaqla o 
dövr üçün (nəinki qızların, hətta oğlanların da eni üsulla açılmış, çağdaş 
metodla təhsil almalarının əngəlləndiyi bir vaxtda) böyük cəsarət, risk tələb 
edən bir yeniliyə imza atmış olur. O, 1927-ci ildə isə rəhbərlik etdiyi uşaq 
bağçasının nəzdində lal-kar uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün ayrıca sinif 
yaratmaqla daha bir ilki reallaşdırır. 1934-cü ildə Tehranda lal-kar uşaqlar 
üçün ibtidai məktəb açan Baxçabani 1944-cü ildə onların maddi ehtiyaclarını 
ödəmək üçün xeyriyyə cəmiyyəti yaradır.  

  Görkəmli şair, nasir, eyni zamanda bir maarif fədaisi kimi tanınan 
Baxçabani həm də yeni formalı, yeni məzmunlu, yeni mündəricəli uşaq 
ədəbiyyatının yaradıcılarından olmuşdur. Uşaqlar üçün yazdığı ilk əsərləri 
“Qızılı yarpaq”, “Bayramçılıq” adlı mənzum hekayələr idi. Elm oyunları” 
(1933), “Əlifbanın təlim qaydası” (1934), “Başlanğıc kursları üçün elm və 
tədris”, “Yaşlıların müstəqil öyrənməsi üçün əlifba” (1948),”Əlifba” (1949), 
“Əsgərlər üçün əlifba” (1956) və s. əsərlər Baxçabani qələminin məhsuludur. 
İlk uşaq bağçası(1925), ilk oğlan-qız məktəbi(1925), ilk lal-kar 
məktəbi(1927)... kimi bir çox adını çəkmədiyimiz ilkər... Bir çox ilklərə 
imza atan yorulmaz novator həm də yeni formalı, yeni məzmunlu, yeni 
mündəricəli uşaq ədəbiyyatının ilk yaradıcılarından olmuşdur.  

  Sonralar ilklər estafetini ələ alan modern fars nəsrinin banisi, 
yaradıcılığının ruhuna və məzmununa görə “Şərqin Kafkası” [2,256] 
adlandırılan Sadiq Hidayət (1903-1951) ilk dəfə olaraq İran folklorunu 
toplayaraq “Əfsanələr” adlı kitab nəşr etdirir. Bu əsərində Hidayət uşaqların 
mənəvi-estetik baxımdan inkişafında önəmli yerə sahib folklor 
nümunələrinin tanıdılması və təbliğinin vacibliyi məsələsini gündəmə gətirir. 
Onun bu səylərini Avropada Qrim qardaşlarının işi ilə müqayisə etmək olar. 
Bu əsər uşaqlar üçün yazılan ilk folklor mənbələrindən qaynaqlanan əsər 
olmaqla yanaşı onun adının ədəbi camiədə folklor tədqiqatçısı kimi 
məşhurlaşmasına da səbəb olur. Sadiq Hidayət “Əfsanə”nin yığcam, lakin 
dərin məzmunlu müqəddiməsində xalq ədəbiyyatının toplanıb nəşr olunması 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 258

işinə lazımı diqqətin ayrılmamasından ürək ağrısı ilə söz açır:”...Yeganə 
təəssüf edilməli şey bir çox əfsanələr, nağıllar, hekayələr və təranələrin 
yaddan çıxaraq unudulmasıdır. Bu folklor nümunələri keçmişlərdən yadigar 
qalaraq, ağızdan-ağıza ötürülmüş, sinələrdə, ürəklərdə hifz olunmuşdur.[ 
9,296] Bu fikirlər toplanması və tədqiqi təsadüfi səciyyə daşıyaraq 
təşəbbüskarların əlində cəmləşən, folklor materiallarını toplamaq sahəsində 
heç bir ənənə və metoda, xüsusi mərkəzə sahib olmayan İran folklorşünaslığı 
sahəsində yaranan boşluqların aradan qaldırılması üçün aidiyyatı ünvanlara 
yönəlik mesajlar idi. “Siçan ağa”, “Şəngül və Məngül”, “Qırmızı sərçə və 
ağır daş” kimi dillər əzbəri olan, ağız ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri də 
bu kitabda çap olunmuşdur. 

   1934-cü ildə Fəzlullah Mehdi (Sübhü) (1897-1962) uşaqlar üçün 
“Cümə” adlı nağıl dünyası proqramı ilə balacaların ilk uşaq radio 
verlişlərinin (İran radiosunun açılışından düz iki gün sonra [10]) əsasını 
qoyur. 22 il hər cümə səhəri “Salam uşaqlar”- xitabıyla evlərə qonaq olan 
Sübhinin ata nəvazişitək həlim, doğma səsi tez bir zamanda onu bütün 
“uşaqların atası”[7,241] statusunun daşıyıcısı edir. Dinləyicilərinə müraciətlə 
öz diyarının, yaşadığı məntəqənin nağıl və əfsanələrini ona göndərməyi 
xahiş edən yazıçı şifahi xalq ədəbiyyatı xəzinəsinin inciləri – nağıllar, 
mahnılar, dastanlar, lətifələr arasından uşaqlara aid olanları seçir, uşaqlar 
üçün yenidən işləyərək (baznevisi) onların ixtiyarına verir. 27 il ərzində 
qızğın əmək, prinsipial, yorulmaz fəaliyyətin nəticəsi olaraq qədim əsatir və 
dastanlardan, əfsanə və rəvayətlərdən, unudulmaqda olan folklor 
nümunələrindən ibarət 11 kitab çap etdirir. Uşaqlar üçün yazılmasına 
baxmayaraq xalq ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərinin toplandığı 
“Əfsanələr”-2 cild (1946-1947), “Qədim əfsanələr” 2 cild (1950-1953), 
“İranın qədim əfsanələri” (1954), “Novruz əmi” (1961) adlı kitablar tez bir 
zamanda bütün yaş kateqoriyalarının sevə-sevə oxuduqları əsərlər sırasında 
yer alır. Sübhünün bu əfsanələri toplama, cildləmə, çap etmə işi Avropada 
Şarl Peronun folklorla bağlı gördüyü titanik miqyaslı işləri yada salır. 

  Uşaq ədəbiyyatının inkişafı sahəsində aparıcı simalardan biri də 
ömrünün 50 ilini bu ədəbiyyatın təbliğ və təşviqinə həsr edən, “Uşaq oyunu” 
və “Uşaqların səması” adlı ilk uşaq dərgilərinin təsisçisi, baş redaktoru, 
“Uşaq kitabı” şurasının yaradıcılarından biri olan Abbas Yəmini Şərif (1919-
1989) idi. Müntəzəm olaraq dövrün bu sayılıb-seçilən mətbu orqanlarında 
ədəbi tənqidi məqalələrlə çıxış edən yazar balaca dostları üçün “Təzə 
güllərin nəğməsi”, “Danışan güllər”, “Mələklərin nəğməsi”, “Dünya 
səyahəti”, “Cəmşid və Məhşid”, “İnsan kosmosa gedir”, “Əlifba oyunu”, 
“Baba Əlinin oyunu” kimi dillər əzbəri olan, bir-birindən maraqlı əsərlər 
yaradırdı.[11] 
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  Artıq uşaq ədəbiyyatının yüksələn xətt üzrə inkişafı start götürmüş, 
ona yanaşmada da köklü dəyişiklik nəzərə çapmaqda idi. Onun nəzəri 
məsələləri elmi şəkildə araşdırılır, inkişaf mexanizminin konseptual sxemi 
hazırlanmaqla bu ədəbiyyatın strateji məqamları qabardılırdı. Pedaqoji 
müəllimlər institutunun professoru Azər Rəhnəma və Baqeri Hüşyanın 
birlikdə təsis etdikləri “Sabahın şəfəqi” dərgisində uşaq və gənclər üçün 
yaradılan ədəbiyyat nümunələri ilə yanaşı yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlər 
də öz əksini tapırdı. 1958-ci ildə ilk dəfə olaraq B.Huşyar uşaq ədəbiyyatının 
ali təhsil ocaqlarında tədrisi məsələsini qaldırmaqla bu sahənin nəzəri, elmi-
praktiki cəhətlərinin tədqiqata cəlb olunmasının vacibliyini gündəmə gətirdi. 
O gündən institut və universitetlərdə fəaliyyət göstərən uşaq ədəbiyyatı 
bölmələri bu gün də öz işini davam etdirərək, bu sahənin inkişafına davamlı 
töhfələrini verməkdədir. 

  Mənəvi-estetik, ideya məfkurəvi tərbiyə məktəbi sayılan dünya 
ədəbiyyatının misilsiz nümunələrinin fars dilinə tərcümə işinin tarixi 
Məşrutədən əvvələ getsə də bu işin sistemli şəkildə təşkili 1954-cü ildə təsis 
olunmuş Franklin tərcümə mərkəzinin adı ilə bağlıdır. Bu mərkəz “Neyl”, 
“Səmt”, “Əmiri kəbir” kimi nəşriyyatlarla sıx əməkdaşlıq edir, dünyaca 
məşhur Avropa, Amerika yazarlarının əsərlərini İran uşaqları üçün əlçatan 
etməklə yanaşı, İran uşaq ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatının ən qabaqqcıl 
təcrübələrini əxz etməklə daha da zənginləşməsini təmin edirdi.  

  Bəşər mədəniyyətinin ən möhtəşəm sərvəti sayılan klassik bədii irsin 
uşaq qavram səviyyəsində yenidən işlənərək onlara təqdimi sahəsindəki 
boşluqlar qarşıda duran ən vacib məsələlərdən idi. Bu yolda ilk addımlarını 
atan isə İranın məşhur yazıçısı Mehdi Azər Yəzdi (1922-2009) oldu. “Həmin 
illərdə Mehdi Azər Yəzdi İranın klassik bədii irsini uşaqlar və gənclər üçün 
yenidən işləmək məqsədilə tək başına qələmə sarılaraq, klassik fars mətnləri 
əsasında çox dəyərli hekayələri “Yaxşı uşaqlar üçün yaxşı hekayələr” (1958-
1987) adı altında ərsəyə gətirdi.[7,245] 8 kitabdan ibarət “Yaxşı uşaqlar üçün 
yaxşı nağıllar” əsərlər toplusu “Kəlilə və Dimnə”, “Mərzbannamə”, 
“Sindibadnamə”, “Qabusnamə” kimi klassik şah əsərlərin uşaqlar üçün 
sadələşdirilmiş variantda yenidən içlənilmiş formada təqdimatı idi. Onun bu 
zəhmətləri hələ Sonralar Ehsan Yaşater “Qədim İran nağılları”(1958), 
“Şahnamədən seçilmiş nağıllar”(1958), Zəhra Xanlari “Fars ədəbiyyatının 
ürəkaçan hekayələri”(1958), “Mehrdad, Bahar və Bəstur”(1976), “Cəmşid 
şah”(1968), Mahmud Müşərrəf Azad “Zal və Simurq”(1968), “Zal və 
Rüdabə”, “Rüstəmin yeddi evi”, “Dəmirçi Kaveh”(1973-1976) [6,347-351] 
kimi əsərləri farsların təəbirincə desək “baznevisi” edərək keçmişlə bu gün 
arasında körpü saldılar. 1967-cı ildə “Uşaq və Gənclərin Düşüncə və 
Fikirlərinin İnkişafı Mərkəzi yaradıldı. Cəmiyyətdə, toplum arasında 
aparılan təbliğat və təşviqat işləri, mərkəzdə və ətraf əyalətlərdə yerli və 
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səyyar kitabxanalar açmaq, kitabları çap etdirərək çoxaltmaq, uşaqlar 
arasında yaymaq, uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki yaradıcı insanları – yazar, şair, 
mütərcim, gənc və istedadlı rəssamları dövlətin ayırdığı yardım və təminatla 
bu işlərə cəlb etmək, nəşriyyatlarla müştərək işbirliyi qurmaq mərkəzin qısa 
müddətdə həyata keçirdiyi çoxşaxəli işlərin bir qismi idi. Dövrün tanınmış 
şair və yazarları Siyavuş Kəsrayi, Əhməd Rza Əhmədi, Nadir İbrahimi, 
Fəridə Fərcam, Fərşid Misqali, Nurəddin Zərrin Kolək, Əli Əkbər Səddiqi, 
Rəhman Dadxah və başqaları bu mərkəzlə yaxından əməkdaşlıq edirdilər.  

  Böyük türk oğlu, sözün əsil mənasında böyük hərflərlə yazılan 
MÜƏLLİM, həyat adlı olum-ölüm intervalında ona ayrılan 29 illik zaman 
kəsiyində titanik miqyaslı işlərə imza atan, Cəlal al Əhmədin təəbirilə desək: 
“sürgünə düşmüş mədəniyyətin oyaq vicdanı”, “Azərbaycan kəndlərinin 
canlı dili” Səməd Behrəngi (1939-1967) ilk dəfə olaraq gündəlik qayğıları ilə 
cəmiyyətin sıradan bir üzvü, bər-bəzəksiz, real həyat səhifələrindən qopan 
uşaqın, yeniyetmənin obrazını, düşüncə və fikirlərini ədəbiyyata gətirdi. 
Həyatın özü qədər rəngarəng uşaq xarakteri bütün çılpaqlığı ilə oxucu 
dünyasına daxil oldu. Təbriz pedaqoji texnikomunu bitirən, “18 yaşı tamam 
olmamış təyinat komissiyasının “lütfkarlığı” sayəsində Azərşəhr (Tufarqan) 
mahalının, özünün dediyi kimi, “Allahın belə yaddan çıxardığı” Mamağan 
kəndindəki ibtidai məktəbə göndərilən Səməd ömrünün sonuna qədər bu 
kənddə müəllimlik edir.” O, özü el-el, oba-oba dolaşaraq, Azərbaycan 
folklor nümunələrini, əfsanələri, nağılları toplamaqla məşğul olurdu. 
Topladığı milli-mənəvi sərvəti kitab şəklində tərtib edən Səməd çox çəkmir 
ki, bu kitabı azərbaycan dilində çap edə bilməyəcəyini başa düşdüyündən 
Azərbaycan nağıllarını fars dilinə tərcümə edərək 1966-1969-cu illərdə iki 
cilddə nəşr etdirir. S.Behrəngi 1967-1969-cu illər arasında “Ulduz və 
qarğalar”, “Ulduz və Danışan gəlincik”, “Quşbaz keçəl”, “Çuğundursatan 
oğlan”, “Qoçəli və padşah qızı”, “Balaca Qara balıq”, “Bir şaftalı, min 
şaftalı”, “24 saatyuxuda və oyaq” əsərlərini yazır. Bu uşaq hekayə və 
nağılları arasında “Balaca Qara balıq” müəllifinə daha çox şöhrət qazandırır. 
Əsər 1969-cu ildə İtaliyanın Boloniya şəhərində keçirilən uşaq kitabları 
müsabiqəsində birinci yer tutub qızıl medala layiq görülür, italyan, fransız, 
ingilis, türk dillərində nəşr edilir. “Səmədin qəhrəmanları məzlum, əzilən 
təbəqənin övladlarıdır, müəllifin fikrincə yamaqlı paltar geyən, bu ayaqyalın 
uşaqlar İranın sabahıdırlar. Min cür naz-nemət için də böyüyən ağazadələr 
bu işıqlı, labüd sabaha yetişməkdə onlara mane ola bilməyəcəklər.” [1,17] 

Nəticə: Bu gün dünyanın hər bir yerində daha firavan gələcəyi təmin 
etmək məqsədilə bütün sərmayələr ən qiymətli kapital sayılan insana 
qoyulur. Daha dəqiq desək, gələcəyimiz olan uşaqlara. Hər bir bugünkü uşaq 
sabahın ailəsi, tərbiyəçisi, cəmiyyətin qurucusu, idarəedicisidir. Bu gün 
düzgün tərbiyə olunan uşaq sabah yaxşı tərbiyə edər, düzgün idarə edər, 
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yönəldər. Məhz bu səbəbdən bildiyimiz aktual həqiqətləri dönə-dönə, təkrar-
təkrar, yorulmadan uşaqlara, gənclərə çatdırmaqda bu ədəbiyyat 
nümunələrinin rolu misilsizdir.  
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                      Ф. Насирова  
Роль выдающихся лиц в формировании иранской детской 

литературы. 
Резюме 

 

  В статье рассмотрена история формирования иранской детской 
литературы и представлена информация о детских писателях, которые 
заложили основы детской литературы с новой формой и содержанием. 
Ведущие лица, такие как Дж.А.Бахчабани, Ф.М.Субxи, М.А. Язди, 
С.Хидаят и С.Бехранги проделали фундаментальную работу по разви-
тию детской литературы. Дж.A. Бахчабани, который был основателем 
первого детского сада, школ для девочек и мальчиков, а также школы 
для глухонемых, создал немало ценных произведений для детской 
литературы. Услуги Хидаята, который собрал и опубликовал иранский 
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фольклoр под названием «Легенды» также незаменимы в этой области. 
М.Субхи опубликовал 11 книг, которые являются результатом 27-
летного интенсивного труда и состоят из фольклoрных образцов. Он 
также был основателем первого радиовещания под названием «Пятнич-
ная сказка». А.Шариф основал первые детские журналы «Детская игра» и 
«Детское небо». Среди вышеизложенных трудов, также привлекает 
внимание масштабные работы М.А.Язди, кто переделал образцы класс-
сической литературы для детей, и опубликовал их под названием «Хоро-
шие рассказы о хороших детях». В статье рассматривается роль вышеупо-
мянутых выдающихся лиц в формировании иранской детской литературы, 
а также актуальные вопросы и проблемы стоящие перед современной 
иранской детской литературой. 

 
F.Nasirova  

The role of eminent personalities in the formation of Iranian  
children’s literature. 

Summary 
 

  The history of the formation of Iranian children's literature was 
considered in the article and was presented information about children's 
writers who laid the foundations of children's literature with a new form and 
content. Outstanding persons such as J.A. Bakhchabani, F.M.Subhi, M.A. 
Yazdi, S. Khidayat and S.Behrangi have done a fundamental work on the 
development of children's literature. J.A. Bahchabani, who was the founder 
of the first kindergarten, the schools for girls and boys and the school for 
deaf-mutes, did many valuable works for children's literature. In this field, 
the role of Hidayat, who collected and published Iranian folklore under the 
name of "Legends", is also irreplaceable. M.Subhi, who published 11 books, 
which consist of folklore samples and were the result of 27 years of intensive 
work, was also the founder of the first radio broadcast entitled "The Friday 
Fairy Tale." A.Sharif founded the first children's magazine "Children's 
Game" and "Children's Sky". Among the above works, M.A. Yazdi's large-
scale works also attracts attention. He remade the samples of classical 
literature for children and published under the title "Good stories about good 
children." The actions of the above-mentioned outstanding people in the 
formation of Iranian children's literature and also the problems facing 
modern Iranian children's literature were considered in the article. 

 

Rəyçi:           Bilqeyis Quliyeva  
                Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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КОНСТРУКЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ 
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Среди пословичных конструкций есть многочисленные образцы, 
построенные по модели не двучастных (двухкомпонентных) сложных 
предложений, а усложненных (многокомпонентных) сложных 
предложений, включающих три или более компонентов. Все 
имеющиеся ПСС усложненной модели организовываются на базе 
одной главной связи; в роли этой связи, как правило, выступают 
подчинительная, сочинительная или бессоюзная связи, которые 
устанавливаются между «полюсами» пословицы. «Полюсы» 
выражаются либо простыми предложенческими моделями, либо 
различными типами сложных двучастных предложений: - Adam var ki, 
yemək üçün yaşayır, adam da var – yaşamaq üçün yeyir [2, с.33]. - Есть 
деньги – так в свайку, нет денег – так в схиму [10, с.49]. Обе 
конструкции организованы на базе бессоюзной связи и противительных 
смысловых отношений между частями, которые, в свою очередь, 
представлены сложноподчиненными предложениями. Подобные 
конструкции мы называем пропорционально-параллельными, 
поскольку каждый из четырех компонентов имеет свой «противовес» 
как в составе частей, так и в составе общей конструкции. Основное 
грамматическое значение противопоставления выражено двучастным 
бессоюзным предложением по моделям: 

 

,   или  , 

 
Такого сложения пословиц не очень много как в русском, так и в 

азербайджанском языках. Но одно их свойство должно быть отмечено. В 
этих конструкциях структурное развитие (все большее и большее 
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сокращение материальной формы пословицы при сохранении исходного 
смысла) проявляется явно: - Мал бывал – кашу едал, а вырос – и сухари 
в честь [10, с.68]; Ср.: - Когда мал бывал, то кашу едал, а когда вырос, 
так и сухари стали в честь; - Al da geysən, yaraşar, şal da geysən, 
yaraşar [2, с.49]; Ср.: - Sən əgər al da geysən, sənə yaraşar, şal da gеysən, 
sənə yaraşar. Части пропорционально-равнозначных (параллельных) 
конструкций сами по себе могут быть выражены всеми тремя типами 
сложных предложений: либо сложноподчиненными, либо бессоюз-
ными, либо сложносочиненными; 1) - Горе тому, кто плачет в дому, а 
вдвое горе тому, кто плачет без дому [10, с.103]; 2) - Злой не верит, 
что есть добрые люди, а добрый не верит, что есть злые люди [10, 
с.127]; 3) - Biz çörək vermədik, çörək istəyək, biz çörək verdik ki, çörəkli 
olaq [2, с.119]. 

Таких полнокровных УСП с частями СПП не так много, но есть 
их чисто речевые варианты: 4) - Хорошо того бить, кто плачет, а 
учить, кто слушается [10, с.129]; 5) - Vardırsa pulun – hamı sənin qulun, 
yoxdursa pulun – açıqdır yolun [2, с.161]. 

Элементарное сравнение приведенных примеров говорит о том, 
что при повторяющихся конструктивных элементах даже в 
сложноподчиненных структурах происходит некоторое спрессование 
конструкций. Так в примере 1) первое СПП «Горе тому, кто плачет в 
дому» обусловливает неполноту второго СПП «вдвое (горе) тому, кто 
плачет без дому». И вся усложненная конструкция уже выглядит как 
усложненное сложноподчиненное предложение с однородным 
соподчинением придаточных, поскольку относятся к однородным 
элементам, казалось бы, единого главного предложения; 

 
 
 

 
 

Но эта усложненная конструкция не УСПП с соподчинением двух 
придаточных однородным элементам одного главного предложения. 
Если бы это было так, то мы бы имели (при УСПП с соподчинением) 
главную связь подчинительную и число компонентов было бы три, а не 
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четыре. Между тем сама поэтическая ритмика пословицы подсказывает 
наличие в этой усложненной структуре двух основных частей, 
полюсов, объединенных сочинительной связью (основной связью). 
Части выражены изъяснительными сложноподчиненными предло-
жениями с главным односоставным (безличным) предложением. 
Опущение предикативного существительного горе во второй части 
создает представление об однородности придаточных предложений. И 
в принципе эти придаточные и есть «однородно-однозначные», но они 
относятся к элементам полярно противоположных предложений «Горе 
тому…» и «вдвое горе тому…». Такой же пример трактовки требует 
пример 4). Примеры из азербайджанского языка в принципе сохранили 
свой первобытный облик противопоставленных двух сложноподчиненных 
предложений: в одном случае противопоставлены (3) сложноподчиненные 
предложения с придаточными цели, а в другом – с придаточными  
условными (5). Второй тип таких четырехкомпонентных (параллельно-
пропорциональных) конструкций – это предложения, части (полюсы) 
которых выражены бессоюзными сложными предложениями при главной 
связи бессоюзием. -  Денег много – великий грех, денег мало – грешней 
того [10, с.28]; - С кумом бранюсь, на пиве мирюсь, с чужим побранюсь, 
винцом запьюсь [10, с.204]; - Bütövü kəsmə, paraya dəymə, doğra – doyunca 
ye [2, с.159]; - Burda oturma – his olar, orda oturma – pis olar [2, с.158]. 

Динамика произношения и внутренняя противопоставленность 
компонентов в этих моделях таковы, что в них, как правило, употреб-
ляются односоставные предложения – либо определенно личные (С кумом 
бранюсь…, Burda oturma...), либо безличные (Денег много…), либо 
инфинитивные (Самому идти мириться – не годится, посла заслать – 
будут люди знать) [10, с.264]). Инфинитивные односоставные предло-
жения в азербайджанских пословицах не используются. Их место 
занимают в основном односоставные определенно-личные предло-
жения в комбинации друг с другом (см. пример «Bütövü kəsmə...”). 
Динамика разговорной речи накладывает существенные отпечатки на 
структуру УПСС не только в смысле материального сокращения; очень 
часто некоторые компоненты, входящие в строй целой усложненной 
конструкции, теряют свой изначальный вид. Так, например, сложно-
подчиненные предложения получают вид «простого» распрост-
раненного предложения: - İgid odur, atdan düşüb atlana, igid odur, hər 
əzaba qatlana [2, с.355]. Вполне понятно, что конструктивное 
окружение глагола odur требует определенного типа придаточного, 
присоединяющегося при помощи союза ki (İgid odur ki,...= Fikrim odur 
ki,...) Но в составе пословицы сложноподчиненные предложения «İgid 
odur ki, atdan düşüb...”; İgid odur ki, hər əzaba...” освоились как простые 
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предложения вплоть до того, что в разных сборниках пословиц они 
оформляются по-разному: в одном случае с запятой после слова odur  (как 
бы отмечая этой запятой границы главного и придаточного предложений), 
в другом – даже без этого знака препинания, подчеркивая, видимо, факт 
«перемировки» сложноподчиненного предложения в простое распрос-
траненное [3, с.133]. Процесс подобной трансформации, перелицовки 
весьма универсален для конструктивных типов пословиц, которые 
подвергаются изменениям, нарушающим их синтаксический паспорт: - 
Коли двое говорят, что ты пьян, так поди ложись спать [10, с.265]; Ср.: 
- Коли двое говорят, что пьян – поди ложись спать;  - Двое говорят, что 
пьян – поди спать и т.п.  - Один говорит пьян, другой говорит пьян – поди 
ложись спать [10, с.265]; Ср.: - İki nəfər desə ki, sərxoşsan, başını qoy yerə 
[2, с.354]. В плане изменения синтаксического статуса некоторых 
конструкций последний пример более отчетливо подтверждает 
сказанное по отношению к примеру из азербайджанского языка: Один 
говорит пьян означает: Если один говорит, что пьян, т. е. сложнопод-
чиненное предложение, получивший вид простого предложения: Один 
говорит пьян; другой говорит пьян…; Qapı döyüldü, çərçi gəldi, elə bildim 
elçi gəldi, (Ср.: elə bildim ki, elçi gəldi); İt hürdü, çərçi gəldi – elə bildim, elçi 
gəldi [2, с.369].Впрочем, эти случаи упрощения сложноподчиненного 
предложения доказывают правоту и основательность теории, по которой 
сложноподчиненное предложение – это распространенное простое, а 
придаточное предложение является функциональным элементом главного 
предложения. Универсальность явления, «упрощения» сложноподчинен-
ного предложения является теоретическим подтверждением сказанного. В 
целом анализируемый вид усложненных ПСС (двухчастный – четырех-
компонентный) распространенная модель последних, хотя особой 
частотностью не характеризуется. Но эта модель иллюстрирует одно из 
наших наблюдений: пословичная конструкция, какой бы усложненной она 
ни была, формируется на базе одной главной связи, которая устанавли-
вается между полярными частями общей конструкции. Второй тип 
главной связи невозможен, для второй главной связи нет семантико-
конструктивных условий. Части общей пословичной модели также мо-
гут быть выражены сложными (иногда даже усложненными) 
структурами. Но части формируются уже сами по себе на основе 
другой (не базовой, не основной) связи: - İnək su içər – süd olar, ilan su 
içər – zəhər olar [3, с.137]; - Пряное тухнет, а в соли да в квасу, хоть 
терпнет, да крепнет [10, с.280]. 

Части первого примера (İnək su içər...) соединены бессоюзной 
связью. Она главная, базовая и отмечена запятой, компоненты также 
связаны бессоюзной связью – вторичной. Части общей конструкции не 
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усложненные сложные предложения; во втором же примере («Пресное 
тухнет…) одна из частей – усложненная «а в соли да в квасу, хоть 
терпнет, да крепнет». Главная связь сочинительная (союз а) разводит две 
конструктивно неравнозначные части: одна – простое предложение 
(«Пресное тухнет»), другая – усложненное сложноподчиненное предло-
жение. Во всяком случае семантико-структурная целостность любого вида 
ПСС усложненного состава обеспечивается главной, базовой связью, 
которая реализует конструктивную противопоставленность частей на 
основе логически смысловых отношений условия/следствия, уступки/ 
результата, причины/следствия и т.п. Это в принципе подводит к мысли 
о том, что двуполярность, двучастность пословичных конструкций 
обусловлена логически верным или неверным соотношением фактов 
действительности, которые находят свое концептуальное (обобщенное) 
описание в пословицах. Эта диалектика смысла пословиц является ее 
(пословицы) конститутивным признаком. Этот признак по большому 
счету и противопоставляет пословицы и поговорки, с одной стороны, 
пословицы и фразеологические единицы – с другой (8). 

Подобная логика событий представлена, например, так: 
 
     İnək su içər | – süd olar|      İlan su içər| – zəhər 
olar  
отношения условия-следствия отношения условия-
следствия  
 
                       отношения противопоставленности фактов 
 

Эта схема, модель логических (смысловых) отношений является 
базовой и универсальной для всех типов как двухчастных (двухко-
мпонентных, минимальных) структур, так и для многокомпонентных 
(усложненных) структур пословиц. Так, в пословице «Не про то 
говорят, что много едят, а про то говорят, куда крохи девают» [10, 
с.113] противопоставлены при помощи союза а две сложноподчине-
нные структуры изъяснительного характера. Противопоставление на 
первом уровне (на уровне главной связи) осуществлено по линии 
отрицания/ утверждения – «Не про то…, а про то…». Ср.: Dedilər(ki), 
bir ağız ağla, demədilər ki, dünyanı başına bağla [2, с.244]. Поэтому 
считается, что пословичные конструкции имеют принципиально 
двухполюсное строение; многие пословицы, построенные по модели 
простых предложений, генетически восходят к двучастным (сложным) 
структурам. [9, с.207-210]. Иллюстрацией сказанного может быть 
массивный материал пословичных единиц, испытавших процесс 
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редукции одной из частей (предикативной единицы). Многоком-
понентные ПСС подтверждают идею о принципиальной бинарности 
(двуполярности) пословичных структур. Семантическая структура ПСС 
такова, что она не ориентирована на формирование открытых структур 
с широкими возможностями «обогащения» компонентами. 
 

Список использованной литературы 
 
1. Həmidov İ., Həmidova L., Axundov B. Azərbaycanca-rusça, rusça-

azərbaycanca atalar sözləri və zərbi-məsəllər lüğəti. Bakı: Təhsil, 2009, 
558 s. 

2.  Hüseynzadə Ə. Atalar sözü. Bakı: Yazıçı, 1985, 690 s. 
3.  Məmmədov B.C. Atalar sözü. Bakı: Öndər, 2004,  262 s.   
4.  Zeynallı H. Azərbaycan atalar sözü. Bakı, Azərbacanı tədqiq və tətəbbö 

cəmiyyətinin nəşriyyatı, 1926, 234 s.     
5. Агакишиева А.М. Многокомпонентные сложные предложения с 

комплексной соотнесенностью частей (на материале русского и 
азербайджанского языков). Автореф. дисс. … докт. фил. по филол. 
наук. Баку, 2012, 38 с. 

6. Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском 
языке. Москва: Просвещение, 1967, 160 с. 

7. Гамидов И.Г. Многокомпонентные сложноподчиненные 
предложения с комплексным подчинением в современном русском 
языке. Автореф. канд.дисс… фил. наук.., Ростов-на-Дону, 1977. 

8. Гамидов И.Г. О разграничении пословиц и поговорок // 
Филологический сборник (сборник статей в честь 80-летия 
М.Т.Тагиева). Баку: изд-во БСУ. 2001, с. 238-251. 

9. Гамилов И.Г. Философия грамматики афоризмов и пословиц. Баку, 
2001, 271 с. 

10. Даль В.И. Пословицы русского народа (напутное), Москва, 
1957, 990 с. 

11. Тарланов З.К. Особенности синтаксиса русских пословиц // 
Русская речь. 1977, с.120-122. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Filologiya məsələləri, № 6 2018 

 269

S.Y.Nəbiyeva 
 

Mürəkkəb strukturlu atalar sözlərinin çoxkomponentli sistemdə 
paralel-proporsionla hissələrlə konstruksiyalar 

Xülasə 
 

Atalar sözlərinin iki və daha çoxkomponetli mürəkkəb cümlə modeli 
üzrə qurulmuş  və bir çox komponentdən ibarət çoxsaylı nümunələri var. 
Bütün olan mürəkkəb strukturlu atalar sözləri bir əlaqə bazasında yaranır. 
Bir qayda olaraq həmin əlaqədə tabeli, əlaqəli və bağlayıcısız əlaqə çıxış 
edir. Atalar sözləri prinsipial olaraq ikili struktura malikdir. Qenetik 
baxımdan sadə cümlə modeli üzrə qurulan atalar sözləri mürəkkəb struk-
turludur. Nümunə kimi atalar sözlərinin genişmiqyaslı materialı çıxış edə 
bilər. Çoxkomponentli mürəkkəb strukturlu atalar sözləri onların prinsipial 
binarlıq ideyaaını təsdiqləyir. 

S.Y.Nabiyeva 
 

Constructions with parallel-proportional parts in the system of 
complicated proverbs of complex structure 

Summary 
 

Among the proverbial designs, there are numerous samples constructed 
according to the model of not complex two-component sentences, but 
complicated complicated sentences, including three or more components. All 
available MSSs of the complicated model are organized on the basis of one 
main connection; in the role of this connection, as a rule, subordinate, 
cohesive or unionless relations. proverbial constructions have a principally 
bipolar structure; Many proverbs built according to the model of simple 
sentences are genetically traced back to complex structures. An illustration 
of what has been said can be a massive material of proverbial units that 
experienced the process of reduction of one of the parts (the predicative 
unit). Multicomponent MSS confirm the idea of a principally binary 
proverbial structures. The semantic structure of the MSS is such that it is not 
oriented toward the formation of open structures with wide possibilities of 
"enrichment" with components. 
 
 
Rəyçi:              İlyas Həmidov 
                filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
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DİLİN LÜĞƏT TƏRKİBININ ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ 

AFFİKSLƏRIN ROLU 
 
Ключевые слова: словарь, лексика, аффикс, морфема. 
Key words: Keywords: lüğət, leksika, affiks, morfem. 
Açar sözlər: lüğət, leksika, affiks, morfem. 
 
Lüğət tərkibi dilin ən sürətlə inkişaf edən hissəsidir. Lüğət tərkibi, yəni 

o dildə danışan xalqın mədəniyyəti yüksəldikçə artır, çoxalır və zənginləşir. 
Müasir dövrdə lüğət tərkibi inkişaf etmiş olan dillər zəngin və qüdrətli 
sayılır. İngilis ədəbi dilini də belə dillərdən biri hesab etmək olar. Müasir 
ingilis ədəbi dili zəmanəmizin ən mürəkkəb, ən yüksək fikirləri, cəmiyyətin 
inkişaf qanunlarını əks etdirməyə öndə gedən elmi nəzəriyyəni ifadə etməyə 
qadir dünyəvi dildir. Bu da onun lüğət tərkibinin yüksək səviyyədə, qüdrətli 
halda inkişaf etdiyini göstərir. 

Söz yaradıcılığında süniliyə yol vermək olmaz. Bəzi anlayış və 
dəyişmələri ifadə edərkən bəzən dildə mövcud olan sözdüzəltmə üsulları ilə 
deyil, sözlərin təsadüfi və süni quraşdırılması ilə yaradılan söz və terminlərə 
rast gəlmək olur ki, dildə belə sözlərin təsadüfi və süni quraşdırılması ilə 
yaradılan söz və terminlərə rast gəlmək olur ki, dildə belə sözlərin ömrü az 
olur və onlar lüğət tərkibindən tez bir zamanda silinirlər. Dilin söz 
ehtiyatından istifadə etməklə yeni hadisə, anlayış və dəyişmələri ifadə etmək 
üçün başlıca yol dildə tarixən mövcud olan sözdüzəltmə formalarıdır. Dilin 
tarixi inkişaf qanunlarına uyğun şəkildə yeni sözlər yaratmaq mümkündür. 
Təcrübə göstərir ki, belə bir üsulla yaradılan yeni sözlər dildə, yaşamaq 
qabiliyyətinə malikdir və lüğət tərkibin bir hissəsi olaraq qalır. 

Sözlər əsli və törəmə olaraq iki yerə bölünür. Əsli sözlər köklərdən, 
törəmə isə kök və şəkilçidən ibarətdir. Dildə müxtəlif köklər müstəqil işlənir 
və onlar ayrı- ayrı nitq hissələrinin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir, 
birhecalı, iki hecalı və daha çox hecalı olmaqla bir və yaxud bir neçə məna 
daşıyaraq müxtəlif anlayışları ifadə edir. Köklə sözdüzəldici şəkilçinin bir-
ləşməsindən ibarət olan əsas istənilən vaxt kökə və şəkilçiyə ayrılır. Kökə 
neçə sözdüzəldici şəkilçi əlavə olunursa, o qədər də əsas əmələ gəlir. Məsə-
lən/ respectability sözündə bir kök (respect) və iki əsas (respectable, respec-
tability) vardır. Respectable sözü respectability sözü üçün əsasdır. Dildə 
işlənən şəkilçilər vasitəsilə bir sözdən bir çox yeni sözlər əmələ gətirmək 
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olur. Bu da öz növbəsində bu yolla dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir, 
qoşulduğu sözlərə təsir edərək bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsi də 
əmələ gətirir. He was young still? And in a few years he would look back on 
all his misery with a sadness in which there would be something not 
unpleasurable (1). 

Bu cümlədə sadness sözü şad sifətinin sonuna ness suffiksi əlavə 
etməklə isim əmələ gətirir. Bu da bir öz yerində bir misaldır.j Unpleasurable 
sözünə gəldikdə sözün kökü please - razı salmaq, məmnun öfmək felinə bir 
prefiks və bir neçə suffıks əlavə etməklə başqa bir nitq hissəsi yardpır. Dildə 
morfoloji yolla sözlərin yaranması prosesinin özünəməxsus çox zəngin, 
semantik xüsusiyyətləri meydana gəlir və bunu da gətirdiyimiz misallara 
şamil etmək olar. İngilis dilində affıkslər hələ lap qədim dövrlərdən 
işlənməyə başlanmäşs4 Qədim ingilis dilinə aid yazılı məmbələrin azlığı 
məsələni bir qədər çətinləşdirir. Söz yaratma yollarının məhsuldar və qeyri-
məhsuldar olması bir qədər qaranliq qalır. Bu dövrdə prefikslər və suffikslər 
vasitəsilə yeni sözlər yaranırdı. Prefikslər başqa nitq hissələrinə nisbətən 
fellərdə daha çox istifadə olunurdu. Müxtəlif prefikslərin sayəsində eyni 
köklü fellər ayrı-ayrı mənalarda işlənirdi. Məhsuldar sayılan prefikslər 
bunlar idi: ā, be-, for-. Bəzi fellərdə prefikslərin mənası o qədər zəif və cuzi 
idi ki, prefikslə olan fellə prefikssiz arasında heç bir fərq görünmürdü. 
Müasir ingilis dilində be fellərin bir qismi hələ də işlənir və demək olar ki, 
lüğət tərkibinin əsas hissəsi olaraq tam hüquqlu sözlər sırasında daxildir. 
Buna misal “ā” prefıksi təkcə fellərdə deyil, başqa nitq hissələri ilə də işlənir. 
She’s willing to forget everything that’s happened and start afresh. It is a 
salutary discipline to consider the vast number of books that are written and 
the fate which awaits them.  

Orta ingilis dili dövründə affikslər vasitəsilə sözdüzəltmə yalnız feldə 
deyil, başqa nitq hissələrində də əksəriyyət təşkil edirdi. Ayrı-ayn 
affıkslərdən söhbət açarkən onların qədim ingilis dili dövründə işlənmə 
tezliyi və məhsuldarlığı haqqında danışmağa çalışacağıq. Qeyd etmək 
lazımdır ki, əgər affiksin semantik dəyəri varsa, o həmin dildə qalır. Bəzi 
prefikslərin arddan götürəlməsinin digər səbəbi isə fellərin zərfkjbərabər 
işlənərək yeni məna kəsb etmələri idi. İngilis dilində fel prefikslərinin 
azalması sözlərin yerli sözlərin əvəzinə işlənməsinə rast gəlirik: buna misal 
olaraq qədim ingilis dilində istifadə olunan bəzi fellərin orta ingilis\pili 
dövründə alınma fellərlə əvəzlənməsini göstərmək olar. 

Bu inkişaf, dəyişildik prefikslərin tamamilə yox olduğunu deyil, lakin 
orta ingilis dili dövründə onların məhsuldarlığı yenidən artmağa başladı. Bu 
dövrdə mis və un inkar prefiksləri külli miqdarda yeni sözlərin yaranmasına 
səbəb oldu. XVI əsrə qədər mis prefiksi o qədər də məhsuldar deyildi, onun 
məhsuldarlığı erkən yeni ingilis dili dövründə olduqca artdı. Bu prefiks yerli 
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və alınma sözlərə artırılaraq fel və isim əmələ gətirir. $una nümunə olaraq 
aşağıdaki şəkilçiləridə göstərə bilərik: -ate-, -en-, -ify-, (-fy), -ize (-ise), -re-, 
-do-. Yuxanda gösterilən bu şəkilçilər digər nitq hissələrinə məxsus deyil, və 
bu şəkilçilər bu xüsusiyyətlərinə görə əmələ gələn sözün fel kateqoriyasına 
aid olmasının dəqiq göstəricisidir. Başqa bir şəkilçiləri, yəni düzəltmə 
fellərin yaramasında iştrak edənləri də nəzərdən keçirək: -ize- şəkilçisi 
ingilis dilinə -izare- şəkilçiləri olan latın sözləri ilə daxil olub, lakin onun -
ise- variantı isə fransız dilində -iser- şəkilçili fellərə daxil olub. 

İngilis dilində -ize- şəkilçili fellər -ise- şəkilçili fellərə nisbətən çoxluq 
təşkil edir. -ize- şəkilçisi təsirli və təsirsiz feillər əmələ gətirir və bu şəkilçi sifət 
və isim əsaslarına qoşularaq isim əsaslarına qoşularkən əsasən aşağıdaki 
mənaları ifadə edə bilir: a) Əsasən ifadə etdiyi mənanı yerinə yetirir, və bu 
mənada böyük çoxluqla - ize- suffiksi işlənir. Məsələn: regularise – tənzimlə-
mək, tranquillize - sakitləşdirmək, specialize - ixtisaslaşmaq, characterise – 
xarakterizə etmək, propaqantize - təbliğat aparmaq, dramatize – dramlaşdırmaq, 
critisize - tənqid etmək və s. b) əsasən ifadə etdiyi mənayə çevrilir. Məsələn: 
vaporize - buxarlanmaq, capitalize - kapitala çevirmək, emphasize -
\furğulanmaq, utilize - istifadə etmək, organize - təşkil etmək və s. Feil əmələ 
gətirən -ize- şəkilçisi əsasən sifət əsasından olur və əsasən ifadə etdiyi mənanı 
yerinə yetirmək mənasmı kəsb edir. Bununla əlaqədar aşağıdaki mənaları 
nəzərdən keçirdək: Məsələn: specialize - ixtisaslaşdırmaq (special), "realize - 
realizə etmək (real), regularize - tənzimləmək (regular) və s.  

-fy (-ify) göstərilən bu şəkilçidə isim və sifət əsaslarından fel əmələ 
gətirir. Həmən şəkilçi isim əsaslarına qoşularaq aşağıdaki mənaları kəsb edir. 
Məsələn: a) aerify - qaza oxşar vəziyyətdə çevrilmək, calcify - bərkimək. 

Bunlar əsasin ifadə etdiyi mənaya çevrilir. B) Aşağıdakılar isə əsasin 
ifadə etdiyi mənanı verir. Məsələn: elektrify – elektrizasiya etmək, Fortify - 
möhkəmlətmək, Qratify - məmnun etmək, Scarify - naxış vurmaq. Sifət 
əsasından əmələ gələn felləri iki qrupa ayırmaq olar: Məsələn: a) Əşyanın 
əlamətini göstərən sifətlər: diverse - fərqli, diversity - cürbəcür etmək; b) 
insanın daxili vəziyyətini xarakterizə edən sifətlər: jolly - şən, jollify - 
şənlənmək.  

-fy- şəkilçisi ilə fel yarada bilən isimlər aşağıdaki semantik qruplara 
ayrılır: Məsələn: a) kimyəvi maddələri bildirən konkret isimlər: calcium - 
calcify, b) emilsion - emilsify və s. c). Bura aiddir insanın daxili həyəcanı və 
fiziki vəziyyətini ifadə edən mücərrəd isimlər: Məsələn: diqnity - diqnify.  

Rəng bildirən sifətləri semantik qrupa aid etmək olar, beləki, onlar da 
əşyanın əlamətini bildirir. Məsələn: black - blacken, dark - darken, deep - 
deepen, light - lighten, sharp - sharpen və s. Bunlan nəzərdən keçirdərkən 
belə məlum olur ki, fel əmələ gətirən şəkilçilər əsasən isim və sifət əsasına 
qoşulur. Qeyd olunduğu kimi, ingilis dilində sifətlər prefikslərə nisbətən 
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daha çoxdur, prefikslər daha çox söz kökü ilə əlaqəli olur. Bunu nəzərdən 
keçirtmək üçün aşağıdakı misallara baxaq. Məsələn: datard, engineer, actor, 
scientist, secretary, worker və s. 

Suffıkslər ingilis dilində olan sözlərin kökünə təsadüfən bitişə bilər, 
lakin belə bir tendensiya var ki, bir dəfə əlavə olunan suffiks, daimi hal ala 
bilər. Eyni zamanda bir şəkilçi çoxfunksiyalı ola bilər: bir neçə funksiyanı 
yerinə yetirə bilər; belə ki, -er- suffiksi eyni zamanda həm hərəkəti yerinə 
yetirən: Driver,Worker and hunter kimi, həm hərəkəti yerinə yetirən əşya və 
ya canlı. Məsələn: harvester, chopper, roller və s. Həm də hər hansı bir 
məkanın sakini kimi. Məsələn:Icelander, Londoner, Trobriander və s. Eyni 
zamanda fiver “five - pound note”; Diner, “dining car on a train” and 
breather, “pause to take breath”. Aşağıdakı terminlərdə (kökü fransız 
dilindən götürülmüş): Məsələn: mishoner, disclaimer, rejoinder. 

Verilən suffikslər hərəkətin bir elementini fellə ifa etmişdir. İngilis 
suffıksləri praktikada məna dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunurlar. Bələ ki, 
eyni zamanda writer sözündə -ere- suffiksi canlı məxluqu, yəni şəxsi, lahin a 
typewriter sözündə isə yazı yazan əşya, yəni yazı maşınını, cansız bir əşyanı 
təçəssüm edir. İngilis dilinin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, xüsusi 
xarakterli suffikslər vardır ki, onlar - ayrılmış suffikslər, və ya başqa cürə 
desək postfikslərdir. Ayrılmış suffikslər zərf və sözönləri kimi nitq hissələri 
ilə üst-üstə düşür. Bunlar ffazeoloji fellərin yaranmasında istifadə olunur. 
Məsələn: To put on - feli to put feli kök və on suffıksinin köməyi ilə 
formalaşmışdır. Aşağıda verilmiş ayrılmış suffikslər, adi və ayrılmaz 
suffikslərlə müqayisədə, vurğu vasitəsi ilə və araya başqa sözlərin əlavəsiylə 
bir-birindən seçilir. Onları eyni zamanda “hibrid-qarışıq qramamtik tip”, iki 
funksiyalı: zərf və suffikslə əmələ gələnlər qəbiləsinə aid etmişlər. 

Bunların dəhşətli dərəcədə oxşarlığına görə onlar “postfıkslər” 
adlandırılmışlar. Bütün bu terminlər alimlərin tənqidinə məruz qalmışlar və 
alimlər bununla əlaqədar çox saylı səbəblər göstərmişlər. 
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Роль аффиксов в обогащении словарного состава языка 

 
Резюме 

 
Словарный состав языка очень быстро меняется.  По мере из-

менения и повышения уровня культуры и просвещения словарный состав 
увеличивается и обогащается.  Языки, где словарный состав языка 
изменяется считаются великими и богатыми. Английский язык можно 
считать одним из таких языков. Современный английский литературный 
язык считается мировым языком, который способен выразить самые 
сложные, самые высокие передовые научные теории нашего века. Искус-
ственность недопустимая вещь в словообразовании. В статье изучается 
роль аффиксов в обогащении словарного состава. На примерах многих 
аффиксов показывается словообразовательный процесс. 
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The role of affixes in enriching the vocabulary of the language 
 

Summary 
 

The vocabulary of the language changes very quickly. As the level of 
culture and enlightenment changes and increases, the vocabulary becomes 
larger and more enriched. Languages, where the vocabulary of a language 
changes are considered great and rich. English can be considered one of such 
languages. Modern English literary language is considered a world language, 
which is able to express the most complex, highest advanced scientific 
theories of our century. Artificiality is an impermissible thing in word 
formation. The article studies the role of affixes in enriching the vocabulary. 
On the examples of many affixes the word-formation process is shown. 
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AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI VƏ QARABAĞ 
MÜHARİBƏSİNİN  POEZİYAMIZDA  BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ 

Açar  sözlər:  müharibə, işğalçı, facıə, qaçqınlıq, yurd, poetik nümunə 
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поэтическое произведение 
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Pоезийаmazда aзярбайъанlıların  soyqırımı və Гарабаь мцщарибяси, 
ермяни ишьалчыларынын тюрятдийи фаъияляр – гачгынлыг, кючкцнлцк, торпаг вя 
йурд щясряти эениш бядии тяъяссцмцнц тапмыш, бу мювзуда чохлу сайда 
поетик нцмуняляр йаранмышдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бящс 
олунан проблемин ядябиййатын мювзусуна чеврилмяси тарихи-сийаси 
щадисялярдян гайнагланмагдадыр.АМЕА-нын мцхбир цзви, филолоэийа 
елмляри доктору, профессор Йашар Гарайев «Тарих: йахындан вя узагдан» 
адлы монографик тядгигатында диггяти Гарабаь амилинин Азярбайъан 
халгынын тарихи-мяняви йаддашында тутдуьу мювгейя йюнялдяряк йазыр: 
«Щялялик реал факт, щягигят олан одур ки, сон цч йцз илдя илк дяфядир ки, 
милли варлыьымыз – дювлятимиз вя яразимиз, торпаьымыз вя тябиятимиз бу 
гядяр сцрякли, бу гядяр узун мцддятя Шушасыз (Хары бцлбцлсцз!) галыр. 
Тарихдя Пянащяли хандан бяри Шуша галасыны горумайан илк нясил – биз 
олуруг. Тарихя беля бир итки иля дахил олмаьа, сабащы, нясилляри, еколо-
эийамызы Шушасызлыьа мящкум етмяйя мяняви щаггымыз вармы? Ахы, яэяр 
сабащкы нясил Ъыдыр дцзцня тябиятдя йох, йалныз Вагифин, Закирин, Вур-
ьунун шеирляриндя раст эялся, о, буну щеч заман бизя баьышламаз вя йени 
Вагиф, йени Закир бир даща йаранмаз. Торпагла йанашы, торпаьын саф щава 
вя битки гатыны, фолклор юртцйцнц, наьыл-байаты гатыны да итирярик... 

Гарабаь амили тякъя бизим милли тарихин вя милли тябиятин йох, мцасир 
мяняви еколоэийанын да ясас амили олараг галыр. Игтисади, щцгуги, мяняви-
идеоложи фяалиййятин еля бир сащяси йохдур ки, бу аьырлыг, бу йцк дяйирман 
дашы кими башымызын цстцндя фырланмасын» 1 
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Мярhум алим Йашар Гарайевин Гарабаьын итирилмя фаъияси иля баьлы 
щяйяъанлы дцшцнъяляри дюврцн яксяр тянгидчи, ядябиййатшцнас, йазычы вя 
публисистляринин ясярляриндя дя бу вя йа диэяр дяряъядя елми-нязяри шярщини 
тапмышдыр. Ону да гейд едяк ки, Гарабаьын итирилмясини милли-етник йад-
дашын ъидди ашынмасы кими дяйярляндирян ядябиййатшцнас алимин елми гя-
наятляри мювъуд бядии юрняклярля сясляшмякдядир. 

Тянгидчи-ядябиййатшцнас Елчин Мещрялийев «Мцщарибя поезийада» 
адлы мягалясиндя йазыр: «Гарабаь уьрунда халгымызын ъялб едилдийи мц-
щарибянин бцтцн ядябиййатымызда, о ъцмлядян поезийада иникасы нюгтейи-
нязяриндян бир спесифик ъящяти гейд етмяк лазымдыр. О да бу мювзунун 
ядябиййатда, о ъцмлядян поезийада ясас, апарыъы олмасы иля, йяни мюв-
зунун тяшяккцлц иля ялагядар мясялядир. Мялумдур ки, уйдурма Гарабаь 
щадисяляри кечмиш Совет Иттифагында йенидянгурма дейилян просесля башла-
мышдыр. Йенидянгурма совет милли мцнасибятлярини сарсытды, онун ясас-
ларыны тядриъян даьытды вя беляликля, юлкядя милли зяминдя мцхтялиф реэион-
ларда гаршыдурмалар ямяля эялди. Беля милли гаршыдурма щаллары Загафга-
зийа республикаларындан да йан кечмяди. Ермянистан вя Азярбайъан ара-
сында зиддиййятляр дя мящз бу зяминдя мейдана чыхды, эетдикъя дяринляш-
ди вя силащлы гаршыдурма шякли алды. Башга сюзля, гаршыдурма о дяряъя эениш 
шякил алды ки, Азярбайъан халг щярякаты бцтцнлцкля империйа ялейщиня мц-
баризя сявиййясиня йцксялди» 2 

Истиглалиййят дюврц Азярбайъан поезийасында Гарабаь мювзусунда 
йазылан поетик юрняклярдя ермяни ишьалчылары кяскин шякилдя ифша едилмиш, 
халгымызын башына эятирилян фаъия вя фялакятлярин ъанлы мянзяряси йарадыл-
мышдыр. Айры-айры ясярлярдя ермяни ъялладларынын ялиля торпагларымызын 
виран едилмяси, халгымызын йурд-йувасындан гачаг салынмасы, шящяр вя 
кяндлярин даьыдылмасы, мясъид вя гябиристанлыгларын тящгир олунмасы, гыз-
эялинляримизин намусуна тохунулмасы вя с. мясяляляр бядии ифадясини тап-
мышдыр. Мараглыдыр ки, баш верян фаъиялярин тясвири фонунда, цмумиййятля, 
Азярбайъан халгынын тарих бойу гаршылашдыьы фялакятлярин аъы сящифяляри 
диггят мяркязиня чякилмишдир. Ону да гейд едяк ки, истиглалиййят дюврц 
Азярбайъан поезийасында еля бир гялям сащиби тапмаг мцмкцн дейилдир 
ки, онун йарадыъылыьында Даьлыг Гарабаь мцщарибяси, ермяни зцлмц, гач-
гынлыг вя йурд щясряти бу вя йа диэяр дяряъядя юз поетик яксини тапмамыш 
олсун.Истедадлы шаир-арашдырыъы Аббас Абдулла «Ермяни мясяляси вя йа оь-
ру еля баьырыр доьрунун баьры йарылыр» адлы тядгигатында гаршылашдыьымыз 
проблемин ясасында милли менталитетимиздян гайнагланан мягамлара 
диггяти чякяряк йазыр: «Ермяни бизим йурд-йувамызы даьытса да, торпаьы-
мызын бир щиссясини ишьал ется дя, Тцркийядян вя Азярбайъандан торпаг ид-
диасында олса да, биз бизлийимиздя галаъаьыг, дцнян охудуьумуз няь-
мяни бу эцн дя охуйуруг вя беля эется, эцман ки, сабащ да охуйаъаьыг: 
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«Сяни севяъяйям, сян севмясян дя!» Аллащ имдадымыза йетишсин!»3. Шаир-
арашдырыъы Аббас Абдулланын ады чякилян китабында диггяти чякян ян 
мцщцм амил фаъияляримизин сябябляринин даща чох юз цзяримизя 
йцклянмясидир. Яслиндя ермяни-азярбайъанлы мцнагишяси иля баьлы баш 
верян щадисяляря бу ъцр йанашма йени дейилдир вя заман-заман буна 
бянзяр фикирляр сюйлянилмишдир. Лакин мараглыдыр ки, тядгигатчы фа-
ъияляримизин кюклярини милли йаддашсызлыг проблеми иля йанашы, щямчинин щу-
манист дяйярляря щяддян артыг баьлы олмаьымызда ахтармагдадыр. 
Ермяни-азярбайъанлы гаршыдурмасы иля баьлы йазылмыш бязи арашдырмаларда 
гейд олундуьу кими: «йцз ил давам едян ермяни-тцрк мцщарибясиндя 
гялябя щямишя бизимля олмушдур. Йалныз, щяля битмямиш сон мцщарибядя 
дцнйанын щяр йериндян дястяк алан ермяниляр дюйцш мейданында тяк 
галмыш оьулларымызын мцгавимятини гырараг торпагларымызын бир щиссясини 
ишьал едя билмишляр»4 .Бу мянада ермяни-дашнак бирляшмяляринин щеэемон 
дювлятлярин мякрли щимайяси вя дястяйи иля ялдя етдикляри мцвяггяти 
гялябялярин юмрцнцн узун олмадыьы инсанларымызда шцбщя доьурмамалы 
вя баш верян щадисяляр миллятимизин иради эцъцнц, вятянпярвярлик рущуну 
вя мцбаризя язмини сарсытмамалыдыр. 

Истиглалиййят дюврц поезийасыны тямсил едян сяняткарларын йарадыъы-
лыьында бир тяряфдян Азярбайъан халгынын дцчар олдуьу гачгынлыг, 
кючкцнлцк, дидярэинлик фонунда йашанылан фаъиялярин ъанлы, эерчяк 
мянзяряси йарадылмыш, о бири тяряфдян бу фаъия вя фялакятлярин сябябляри 
барядя мцлащизя вя мцщакимяляр йцрцдцлмцшдцр. 

Азярбайъанын халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин qeyd edilmiş  dövrdə 
nəşr edilmiş kitablarında дахил едилмиш поетик юрняклярин мцщцм бир гисми 
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня, ермяни дашнакларынын халгымызын башына 
эятирдийи фаъияляря, аьыр гачгынлыг щяйатына щяср едилмиш, бу ясярлярдя дцшмян 
тяряфиндян зябт олунмуш доьма торпагларымызын гайтарылаъаьына инам вя 
цмид щиссляри ифадя олунмушдур. 

Бяхтийар Ващабзадянин «Тянща мязар» шеириндя ермяни дашнакларынын 
тяъавцзцня уьрамыш олан Азярбайъан халгынын 1918-ъи илин сентйабрында кю-
мяйиня эялян гардаш тцрк ясэяринин иэидлик вя фядакарлыьындан бящс едилмяк-
дядир. Бялли олдуьу кими, тцрк ясэяри Шамахынын Аъыдяря яразисиндя ермяни 
эцллясиня туш эялмиш вя орада дяфн едилмишдир. «Тянща мязар» шеириндя шаир 
бир тяряфдян Азярбайъан уьрунда юлмяйи баъаран тцрк ясэяринин гящряман-
лыьыны вясф едир, диэяр тяряфдян эянъ нясли бу фядакар инсанын щяйат йолундан 
юйрянмяйя сясляйир: 

                             Узагдан щай вериб сянин сясиня, 
Эялди, гайытмады юз юлкясиня. 
Дцшмян сяфлярини о солдан саьа, 
Бичиб дястясийля ъябщяни йарды, 
Торпаьын йолунда дцшцб торпаьа 
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Сянин торпаьыны сяня гайтарды 5 

Бяхтийар Ващабзадянин «Утанырам» «Йурд йад ялиндя», «Щям 
оьул, щям ата», «Дидярэин», «Гисас бюйцтсцн сяни» вя диэяр шеирляриндя 
Даьлыг Гарабаь мцщарибяси фонунда  гаршылашдыьымыз фаъияляр ифадя 
олунмушдур. Шаир даща чох фялсяфи цмумиляшдирмялярля миллятимизин 
башына эятирилян фаъиялярин сябяблярини ашкарламаьа чалышыр вя эяляъяк 
нясилляри сящвляримизндян ибрят алмаьа сясляйир 

Кючкцнлцк вя йурд щясряти Азярбайъанын халг шаири Няби Хязринин 
шеирляриндя дя поетик ифадясини тапмышдыр. Йарадыъылыьынын яввялки дюврляриндя 
Гарабаьын фцсункар эюзялликляриндян бящс едян шаирин шеирляриндя сонралар 
йашанылан фаъияви тарих фонунда кцскцнлцк, бядбинлик, кядяр вя цмидсизлик 
ящвал-рущиййяси габарыг шякилдя ифадя олунмаьа башламышдыр. Шаирин истиг-
лалиййят илляриндя йаздыьы «Хоъалыда ярик аьаъы», «Шуша», «Аьдяря», «Араз 
сащилиндя ъаван бир эялин», «Шуша эялир йухуларыма», «Кялбяъяр щарайы» вя 
диэяр ясярляриндя ермянилярин ишьалы нятиъясиндя йурд-йуваларыны тярк етмяйя 
мяъбур олмуш инсанларын аьры-аъылары ифадя олунмушдур. «Шуша»  адлы 
шеириндя Азярбайъанын дюйцнян цряйи олан бу тарихи шящярин ишьал 
едилмясиндян доьан аъы, кядярли тяяссцратларыны ифадя етмяйя чалышмышдыр: 

                           Ащ чякир, щай салыр дярдли мешяляр, 
Миллятин эюряъяк эцнляри вармыш. 
Мярдлик цзяриндя уъалан шящяр, 
Сатгынлыг юнцндя эцъсцз галармыш. 
 
Намус тапдаланды биз неъя дюздцк, 
Йер йанды, эюй йанды биз неъя дюздцк. 
Дюздцк... 
Эцнащкары биз юзцмцздцк 6 

Шеирин сонракы сятирляриндя шаир хяйалян кечмишя цз тутараг Шушанын 
бир заман йашадыьы чал-чаьырлы, гайнар эцнлярини тясвир едир. Лакин ону 
наращат едян будур ки, дцнйаны гарыш-гарыш эязся дя, вятянин бу эушясиня 
эедя билмир.Тяхминян ейни сяпкидя гялямя алынмыш «Шуша эялир 
йухуларыма» адланан шеирдя дя Даьлыг Гарабаьын мядяниййят мяркязи 
олан Шушанын тарихиня нязяр салынмышдыр. Мцяллиф бир заманлар Шушайа 
сяйащят етдийини, бу шящярин дахили щяйаты иля няфяс алдыьыны йада салыр. 
Лакин бу эцн дцшмян тапдаьы алтында инилдяйян бу доьма шящяря эедя 
билмядийи цчцн təəsüflənir, kədərlənir 

Няби Хязринин Гарабаьа щяср олунмуш ясярляри ичярисиндя хцсуси йер 
тутан «Хоъалыда ярик аьаъы» шеириндя торпагларымызы ишьал етмиш ермяни 
ганичянляринин вящшилийи, амансызлыьы, гяддарлыьы бядии ифадясини тапмышдыр. 
Шаир щямчинин доьма торпаьындан айры салынмыш инсанларын вятян 
щясрятини якс етдирмяйя чалышмышдыр. «Хоъалыда ярик аьаъы» шеиринин 
яввялиндя Хоъалыда доьулмуш гызын дилиндян беля бир епиграф верилмишдир: 
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«Атамы, анамы Хоъалыда юлдцрдцляр. Ярик аьаъларымызы йандырдылар... Инди 
йухуларда щямишя ярик аьаъымызы чичякляйян эюрцрям»7 . Орижинал поетик 
мязмуна малик олан бу шеирдя шаир Азярбайъан халгынын сон иллярдя 
гаршылашдыьы, йашадыьы фаъилярин реал, эерчяк мянзярясини йаратмаьа 
чалышмышдыр.  

                                         О йанды, атяши    

                                                                 тутду алями, 
Енди йеря эцняш – 
  эюйлярин таъы. 
Ганлы ъинайятя 
  абидя кими, 
Йцксялди гапгара 
  ярик аьаъы 8 . 

Шцбщясиз ки, poeziyamızda  azərbaycanlıların soyqırımı, Qarabağda 
ermənilərin apardığı bədnam, işğalçı siyasətlə  баьлы йазылан шеирляр 
йухарыда бящс олунан поетик юрняклярля мящдудлашмыр. Беля ки, еля бир 
шаиря раст эялмяк мцмкцн дейилдир ки, о, бу мювзуйа мцраъият етмясин. 
Ялбяття, йазылан бцтцн бядии нцмунялярин эениш, системли шякилдя тящлил 
едилмяси мцмкцн дейилдир. Biz sadəcə mövzunu yuxarıda qeyd edilən  
контекстдя мцвафиг бядии юрнякляр əsasında тящлил обйектиня çevirmişik. 
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 T.Abdulhasanli, 
İ. Sultanova 

The artistic embodiment of the genocide of Azerbaijanis and Garabagh 
war in our Poetry 

Summary 
 

The Garabagh war,the tragendies made by  armenian envadors-
refugement,displacing,land and shrine regret have been literally have been 
created in the   XX  century Azerbaijan poetry.It must be pointed out  that,-
being the topic of literature,the problem have been springed from the 
historical-and political events.The article reveals that,the realisation of the 
creation of  armenian state in the territory of North Azerbaijan begun in the 
begining of  XX    century.The history of the unsubstantiated territorial clai-
ms of Armenia against Azerbaijan beging from the same period.Just be-
gining from the same history the aspects of the topic have been reflected in 
the national poetry .But the collapse of the Soviet empire,gaining the 
independence in  Azerbaijan also attain the actuality of the theme. 

 
Т.Абдулгасанли, 

И.Султанова 
Геноцид   Азербайджанцев и отражение Карабахской войны  в  

поэзии 
 
 Карабахская война, трагедии совершенные армянскими окку-
пантами, беженство, тоска по родному очагу нашли свое художественное 
отражение в азербайджанской поэзии двадцатого столетия, были созданы 
многочисленные поэтические  произведения связанные  с этой темой. 
Надо отметить, что изучаемая проблема ставшая темой литературы 
основывается  на  исторически – политических событиях. В статье 
отмечается, что реализация политики образования армянского государства 
на территории Северного Азербайджана началась в начале 19 века. 
История необоснованных исков армении против  Азербайждана  тоже 
начинается с того времени. Именно, с тех времен в национальной поэзии  
используются те или иные аспекты этой темы. Эта тема все еще  остается 
самой актуальной и во время  распада  советской империи,  и в  период 
приобретения Азербайджаном   независимости.  
 
Rəyçi:                 Maarifə  Hacıyeva 
                 Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, professor 
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“OĞUZNAMƏ” DASTANINDA İSLAM DİNİ MOTİVLƏRİ 
 

Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, islam dini, “Oğuznamə”, epos, folklor, 
oğuz tarixi, mif, totem 
Key words: Azerbaijan folklore, Islam religion, Oghuzname, epos, folklore, 
Oghuz history, myth, totem  
Ключевые слова: Азербайджанский фольклор, Ислам, «Огузнаме», 
эпос, фольклор, огузская история, миф, тотем 

 
 
Məsələnin qoyuluşu: Epik ənənə əsasında “Azərbaycan folkloru və 

islam dini” probleminin öyrənilməsi istiqamətində ən nəhəng və zəngin qaynaq 
“Oğuznamə” eposudur. Bu, ondan irəli gəlir ki, “Oğuznamə − türk xalqının hə-
yatını, mübarizəsini, mənəviyyatını əks etdirən ədəbi-tarixi qaynaqdır. Oğuz-
namə − oğuz eposudur. Oğuznamə − oğuz tarixidir. Oğuznamə − oğuz 
mədəniyyətinin nəsildən-nəslə keçə-keçə yaşayan həyat kitabıdır” (14, 3). 

İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd “Oğuznamə” 
dastanında islam dini motivlərini araşdırmaqdır. 

“Oğuznamə” eposu oğuz türklərinin ana kitabı kimi onun düşüncə tarixnin 
bütün inkişaf səviyyələrini özündə əks etdirir. Bunu eposun poetik strukturunda 
da müşahidə etmək mümkündür: “Bu epos üç yazı mərhələsindən keçmişdir: 1. 
“Bitik”...  Türk Tanrıçılığı dövrünə aid qədim türk kitabı... 2. “Namə”... 3. 
“Kitab”. İslam epoxasının türk kitabı. Ərəb-İslam mənşəlidir” (20, 228). 

“Oğuznamə” qədim oğuz eposu haqqında məlumat verən abidə kimi eyni 
zamanda oğuzların qəhrəmanlıq keçmişindən danışan janr, oğuzların daha erkən 
görüşləri, ənənələri və inamları ilə bağlı qaynaqdır (11, 27, 36-37).  

“Oğuz tarixi, oğuz düşüncəsi ilə oğuz epik ənənəsini üzvi şəkildə 
birləşdirən oğuznamələri yaradan qam-şaman-ozan-baxşı-akın deyilən qədim 
söz ustaları, mənəviyyat aləmini sənətdə yaşadan “Haqq-Taala könlünə ilham 
etmiş” ustadlar olub (13, 78).  

“Oğuznamə” türklərin qurduqları böyük dövlətlərə və dünya imperator-
luqlarına aid bir dastandır. Bəlkə, minlərcə il üç qitədə türk tayfaları və türk 
ozanlarının ağlında və duyğularında yaşamışdır (17, 1). 

“Oğuznamə” türklərin milli şüur hadisəsidir. Oğuznamələrin meydana 
gəlməsinə səbəb olan bu türkçülük şüurudur. “Oğuz kağan” və Rəşidəddin 
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“Oğuznamə”si bizə bu türkçülük şüurunun mahiyyəti haqqında olduqca 
aydın bir fikir verməkdədir (16, 346). 

Maraqlıdır ki, “Oğuz türkləri hər cür kitabı deyil, bilavasitə xalq 
təfəkkürünün məhsulu olan kitabları “Oğuznamə” adlandırmışlar. “Oğuz-
namə”lər həm mövzularına, həm də ideya-bədii  xüsusiyyətlərinə görə, əslində, 
“Türknamə”lər olub, ümumən, türk epik təfəkkürünü əks etdirir” (5, 148). 

“Oğuz-namə” termini türk xalqlarında XV-XVI əsrlərdə oğuz xalqının 
əfsanəvi tarixinin həm yazılı, həm də şifahi-poetik  abidəsi anlamlarında işlən-
mişdir. Bu cəhətdən, ““Oğuznamə” bir tərəfdən oğuz etnosunun ədəbi irsidir” 
(7, 49-53).  

“Oğuznamə türk xalqlarının oğuz qrupunun şifahi epik ənənəsinin nəzm 
və nəsrlə yaranan eposlarına orta çağların əvvəllərində yazıya alınarkən verilən 
addır... Türkün təkcə eposları deyil, başqa folklor əsərlərindən ibarət əlyazma 
mətnləri də Azərbaycanda XVII-XVIII yüzilliklərdə “oğuznamə” adlandırılırdı” 
(12, 577). 

Oğuznamələr mətnin tipi baxımından iki yerə ayrılır: 1. Tarixi-xronoloji 
oğuznamələr; 2. Ədəbi oğuznamələr (3, 255-257). 

İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində və epik ənənəsində əski 
mifoloji personajların yeni dini personajlarla əvəzlənməsi “Oğuznamə”nin 
uyğur versiyası ilə İslami versiyalarının müqayisəsi zamanı da özünü açıq-aydın 
şəkildə göstərir. Məsələn, İslamdan öncəki variantda Oğuzun anası Ay 
Tenqridirdsə, Rəşidəddin “Oğuznamə”sində epik qəhrəmanın şəcərəsinin 
Nuh oğlu Yafəsə bağlandığını görürük: “Türk tarixçiləri və yüyrək dilli 
səlnaməçilər bildirirlər ki, Nuh (əleyhissəlam), Allah ona rəhmət eləsin, yer 
üzünün adamlar yaşayan hissəsini oğlanları arasında böləndə Şərq ölkələrini, 
Türkistanı və ona yaxın yurdlarla birlikdə böyük oğlu Yafətə verdi. Yafət 
(Yafəs) türklərin təbirincə Olcay xan ləqəbini aldı. (O köçəri idi) və səhrada 
yaşayırdı. Olcay xanın yaylağı və qışlağı Türkistan torpaqlarında idi: yaz 
aylarını o İnanc şəhərinin yaxınlığında olan Ortak və Kurtakda keçirir, 
qışlayanda isə yenə o tərəflərdə - Qaraqorum adı altında məşhur olan 
Qaraqumdakı Borsuk adlanan yerdə olurdu. Həmin yerdə iki şəhər vardı: biri 
Talas, o biri Karı Sayram və bu sonuncu şəhərin qırx böyük qızıl qapısı 
vardı. İndi orada müsəlman türklər yaşayır. Həmin yer Kunçi mülklərinin 
yaxınlığındadır və Kaydudan asılıdır. Olcay xanın paytaxtı da burada 
yerləşirdi. Olcay xanın bir oğlu oldu. Adını Dib Yavqu xan qoydular. Dib 
taxt-tac, yer, Yavqu isə xalqın rəhbəri, önündə gedən deməkdir. O, çox 
böyük və adlı-sanlı xan idi. Onun dörd hörmətli və adı bəlli oğlu vardı: Qara 
xan, Or xan, Kür xan və Küz xan. Vəliəhd Qara xan atasının yerini tutdu və 
padşah oldu. Onun çox xoşbəxt və padşahlığa layiq bir oğlu dünyaya 
gəldi…” (15, 6-7). 
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Beləliklə, İslami “Oğuznamə” də Oğuz xanın soyu Yafəslə və Həzrət 
Nuhla (ə) əlaqələndirilir. Azərbaycandan toplanmış miflərin birində eyni hal 
Dədə Qorquda da aid edilir.  

İslami “Oğuznamə”lərdə kökü minilliklərin dərinliklərinə qədər uzanan 
əski totemistik təfəkkürün aradan qalxmasını, burada əcdad rolunda totemin 
deyil, Həzrət Nuhun (ə) oğlu Yafəsin çıxış etməsini müşahidə edirik. 
Halbuki, uyğur “Oğuznamə”sində bu rolu öküz ifa edir. Oğuzların ən qədim 
zamanlardan öküzə totem münasibəti bəslədiklərini söyləyən Tolstov, 
Bernştam və Bekmıradov kimi tanınmış türkoloq alimlər fikirlrini 
əsaslandırmaq üçün “Oğuznamə”də yer bu fraqmentə istinad etmişlər: “Olsun 
dedilər. Onun anqağusu budur” (2, 124). 

Əbülqazi Bahadır xanın “Oğuznamə”sində Adəm peyğəmbərdən sonra 
10-cu sırada Nuh peyğəmbər, 12-cidə, Türk, 19-cuda isə Oğuz xan durur (6, 47-
51). 

M. Kalankaytuklu alban əfsanə və rəvayətlətinə istinadən Əhdi-Ətiqdə adı 
“Toqarma” kimi keçən Türkü, eləcə də babaları Nuh və Yafəsi Albaniyanın, 
başqa sözlə Azərbaycanın ilk xaqabları kimi təqdim edir: “Yafəs, Homer 
(Kimer), Tiras, Toqarma (Türk)...” (9, 19). 

Yəhudi dinini qəbul etmiş Xəzər xaqanı İosif Bizans imperatoruna yazdığı 
məşhur məktubunda əski rəvayətlərə istinadən xəzərlərin Toqarmanın (Türkün) 
10 oğlundan biri olan Xəzərin nəslindən olduqlarını qeyd etmiş, Toqarmanın 
oğullarının adlarını 10 qədim Türk boyunun adlarına uyğun olaraq, Uyğur, 
Turis, Oğuz, Bizal, Tırna, Xəzər, Yanur, Bulqar, Savir kimi sıralamışdır (19, 7). 

Burada diqqəti çəkən ən əsas məqam Türkün (Toqarmanın) 10 oğlunun 
olması məsələsidir ki, bu deyal Boz qurdla bağlı əfsanələrdəki müqabil detalla 
üst-üstə düşür. 

Məlum olduğu kimi, “Qədim Çin mənbələrində göytürk xalqının mənşəyi 
barədə türklərin öz dilindən iki əfsanə qeydə alınmışdır. Onlardan birincisində 
deyilir ki, “hunlarla eyni soydan olan göytürklər hun yurdunun şimalındakı Su 
(So) ölkəsindən çıxmışlar. Başbuğlarının, yəni sərkərdələrinin adı Kapan Pu 
idi və onun 16 qardaşı vardı. Bunlardan birinin anası boz qurd idi. Bu gənc 
yellərə və yağışlara hökm edərdi. Göytüklərin düşmənləri bir həmlə ilə 
qardaşları aradan apardılar. Bu fəlakətdən yalnız bir gənc qurtuldu. Bu 
gəncin iki arvadı vardı. Biri yaz tanrısının, digəri qış tanrısının qızı idi. Onun 
bu arvadlardan iki oğlu oldu və xalq böyük oğlu özünə xaqan seçdi. O, Türk 
adını aldı. Onun 10 arvadı vardı və bu arvadlardan türk xalqı törədi” (8, 72; 
18, 26-27). 

Burada da 10 övladın dünyaya gəldiyinin və türk xalqlarının ondan 
törədiyinin şahidi oluruq. Təqdim edilən süjetlərin xəzər mətni ilə 
tutuşdurulması çox-çox sonrakı, yəni yəhudiliyin qəbul edildiyi dövrün 
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məhsulu olan mətndə Nuh və Yafəsin soyundan olan Toqarmanın (Türkün) 
Boz qurd totemini əvəz etdiyini görürük. 

Boz qurdla bağlı Çin qaynaqlarında qeydə alınmış mifin tam bənzəri 
olan bir mif  də cüzi fərqlərlə Azərbaycanda qeydə alınmışdır: “Bir tayfa 
varımış... Bı tayfanın başçısı sonsuzmuş... Elə bı vaxdı düşmannar basqın 
eliyillər, bı tayfanı qırıp-çatırlar. Bütün kişiləri öldürüp, arvad-uşağı qul 
eliyillər. Bı uşağı da şikəs olduğuna görə aparmıllar, atıllar bir daşın dibinə 
ki, qurt-quş yesin. Düşmannar tutduxları əsirləri də götürüp gedənnən sora 
bir canavar gəlir. Uşağı əmizdirir, sora götürüp aparır öz yuvasına, başlıyır 
bını saxlayıp bəsləməyə… O vaxtdan bı tayfaya qurtlar tayfası deyillər. 
Naxçıvanın qurtlar məhləsi də onnardan qalmadı (1, 43-44). 

Görünən budur ki, İslami personajların Boz qurd toteminin yerini 
tutması birdən-birə baş tutmamış, tədrici xarakter daşımışdır. Bunu Nuhun 
və Türkün adının Boz qurdla yanaşı çəkildiyi, yəni həm mifik, həm də dini 
personajların bir-birinin funksiyasını zəbt etmədən yanaşı fəaliyyət 
göstərdikləri başqa bir mifin məzmunu da sübut etməkdədir.  

Totemizm, şübhə yoxdur ki, İslamdan çox-çox, hətta minillər öncəki 
dövrün məhsuludur. Noz qurdla bağlı elementlərə Türk epik ənənəsində də 
sıx-sıx rast gəlinir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazan xan Boz Qurda 
əcdadı kimi üz tutur, ondan yurdunu xəbər alır:  

“Yurdumun xəbərin bilürmisin, degil mana!  
Qara başım qurban olsun, qurdum, sana!” (10, 41).  
“Kitabın” eyni boyunda Salur Qazan qurda «Qaranqu axşam olanda 

güni doğan» və ya da “Qar ilə yağmur yaqanda ər kimi duran…” deyə 
müraciət edir (10, 41).  

Oğuzun fəth etdiyi ölkələrin adının Rəşidəddin “Oğuznamə” sindəki 
fəth edilən ölkə adları ilə tutuşdurulması başqa bir maraqlı məqama işıq salır. 
Məlum olur ki, İslamın gəlişi ilə epik ənənəndə əvəzlənməyə və ya əlavələr 
edilməyə məruz qalan təkcə mifik personajlar deyil, həm də əski coğrafi 
adlar, həm də ümumilikdə coğrafiyadır. Yəni İslami variantda təkcə yeni 
personajlarla deyil, həm də yeni toponimlərlə üzləşmək olur. Bu topnimlər 
aşağıdakı bölümlərdə yer alır:   

– Oğuzun Şirvana və Şamaxıya elçilər göndərməsi. 
– Oğuzun Arran və Muğan tərəfə yürüşü. 
– Oğuzun Kürdüstan yolu ilə Diyarbəkr və Şama yürüşü. 
– Oğuzun öz oğullarını ordu ilə Firəng və Rum tərəfə yollaması. 
– Oğuzun Ruma getmiş oğullarının döyüşü və onların Rum ordusu ilə 

qarşılaşmalarının təfsilatı. 
– Oğuzun bütün ordusuyla Dəməşqə və onun əyalətlərinə yürüşü. 
– Oğuzun Misirə yürüşü, oraya gəlişi və onları il etməsi. 
– Oğuzun Bağdad, Bəsrə və qonşu ölkələrə yürüşü. 
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– Oğuzun oğullarını Fars və Kirman tərəflərə göndərməsi 
– Oğuzun İraqi – Əcəmə elçilər göndərməsi. 
– Oğuzun Mazandarana yürüşü, vuruşub onu və digər vilayətləri: 

Gürcüstan, Dehistan, Xorasan və Kuhistanı tutması. 
İşin yeniliyi və nəticəsi: Beləliklə, Epik ənənə əsasında “Azərbaycan 

folkloru və islam dini” probleminin öyrənilməsi istiqamətində ən nəhəng və 
zəngin qaynaq “Oğuznamə” eposudur. Bu, ondan irəli gəlir ki, “Oğuznamə − 
türk xalqının həyatını, mübarizəsini, mənəviyyatını əks etdirən ədəbi-tarixi 
qaynaq, epos və tarix, oğuz mədəniyyətinin nəsildən-nəslə keçə-keçə 
yaşayan həyat kitabıdır. İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində 
və epik ənənəsində təkcə əski mifoloji personajların, mifoloji varlıqların, 
totemlərin yeni dini personajlarla əvəzlənməsi baş verməmiş, eyni zamanda 
əski təsəvvürlərin yerini bəzi hallarda yeni təsəvvürlər tutmuşdur. Bu baxım-
dan “Oğuznamə”dəki Tövhid inancı xüsusi məna daşıyır. 

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti 
ondan folklorşünaslıq, din tarixi, mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər 
tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə 
işdən ali məktəblərdə folklor, din və mifologiyanın tədrisi prosesində 
praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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G.Sayilov  

 
Islam religious motifs in the epos “oghuzname”  

 
Summary 

 
The greatest and richest source in the direction of the investigation of 

the problem “Azerbaijan folklore and Islam religion” is the epos 
“Oghuzname” on the base of the epic tradition.  

It means that “Oghuzname” is literary-historical source representing 
the life, struggle, morality of the Turkic nations and it is the living life book 
of the Oghuz culture passing from the generation to generation. After 
accepting Islam religion in Turkic mythological system and epic tradition not 
only the substitution of the ancient mythological personages, the 
mythological creatures, totems with the new religious personages had not 
been done, at the same time the new imaginations had taken the place of the 
ancient imaginations.  

That is why the belief of Tawhid in the epos “Oghuzname” carries the 
special meaning,       
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Г.Сайылов 
Мотивы исламской религии в эпосе «Огузнаме» 

 
Резюме 

 
В направлении исследования проблемы «Азербайджанский фоль-

клор и Ислам» на основе эпической традиции самым могущим и 
богатым источником является эпос «Огузнаме».  

И это связано с тем, что Огузнаме – книга жизни, прошедшая из 
поколения в поколение, через века, и  в которой написана жизнь тюркс-
кого народа, а также литературно-исторический источник, отражающий 
его духовное богатство и борьбу, огузскую культуру в целом.    

После принятия Ислама в тюркской мифологический системе и 
эпический традиции произошла не только замена древних мифических 
персонажей, мифических образов, тотемов новыми религиозными 
персонажами, но также в некоторых случаях древние представления были 
заменены новыми.  

В этом аспекте вера в Таухид в «Огузнаме» обладает особым 
значением. 
 

Rəyçi:          Ramazan Qafarov 
              Filologiya elmləri doktoru 
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FYODOR ABRAMOVUN «ALKA» POVESTİNDƏ FACİƏVİLİK 

 
Açar sözlər: Fyodor, Abramov, Alka, koloritlilik, faciəvilik. 
Ключевые слова: Федор Абрамов, Алька, колоритность, трагичность. 
Key Words: Fedor Abramov, Alka, colorfulness, tragedy. 
 

Fyodor Abramovun «Alka» povesti müəyyən mənada «Pelageya» 
povestinin davamıdır. Yazıçı «Pelageya» povestində qaldırdığı bəzi 
məsələlərə, problemlərə «Alka» povestində aydınlıq gətirmişdir. Nədənsə 
övladlar valideynlərindən daha çox zəmanəyə, onları əhatə edən sosial 
mühitə, yaşadıqları cəmiyyətə bənzəyirdilər. İnsanların nəsildən-nəslə 
ötürdükləri minillik adət-ənənələr, tarixi və qan yaddaşı önəmli rol 
oynamırdı və bir çox məqamlarda tamamilə arxa plana keçmişdi. Alka məhz 
bu qəbildən olan gənclərin ən bariz, səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə 
təcəssüm etdirir. Alka “üzürlü səbəbdən” atasının, anasının dəfnində iştirak 
edə bilməmişdi. Valideynlərinin icazəsi olmadan kəndi tərk etmiş, şəhərə üz 
tutmuşdu. Baxmayaraq ki, valideynlərinin yeganə övladıydı. Maddi cəhətdən 
çətinlik çəkmirdi. Kənddəki ikimərtəbəli evin ağzını möhkəmcə qıfıllamış, 
şəhərdə baha qiymətə toyuq hininə bənzəyən daxmada yaşamağa üstünlük 
vermişdi. Maraqlıdır ki, Alka bunu özü üçün böyük xoşbəxtlik hesab edirdi. 
Alka hələlik nələr itirdiyini, həyatını məhv etdiyini sona qədər düşünə və 
qavraya bilmirdi. Şəhərdə işdən-gücdən, bəlkə də rəfiqəsi Tomka ilə birlikdə 
keçirdiyi «şən, qayğısız həyat tərzindən» beyni kütləşmişdi, düşünmək 
vərdişini çoxdan yadırğamışdı. Valideynlərinin vəfatından sonra ilk dəfə 
kəndə gələndə sanki beyni yenidən təmizlənmişdi, düşünmək, fikirləşmək, 
qərar qəbul etmək vərdişi yenidən qayıtmışdı. Manya qarını həvəslə 
danışdırırdı, kənddəki yenilikləri öyrənmək istəyirdi. Alka bibisi Anisyanın 
kənddə baş verən hadisələr haqqındakı ətraflı məlumatları ilə kifayətlənmək 
istəmirdi. Acgözlüklə Manya qarıdan yeni-yeni məlumatlar qoparırdı. Alka 
özünün şəhərdə böyük yeməkxanada xörəkpaylayan işlədiyini, çoxlu pullar 
qazandığını fəxrlə, qürurla vurğulayırdı. Ancaq nədənsə heç kim çörəkbişirən, 
əməksevər Pelageyanın qızı Alkanın yeməkxanada xörəkpaylayan və yüngül 
qazanclı işdə işləməsini normal qəbul etmirdi. Alkanı «fəlsəfi düşüncələrdən, 
kənd haqqındakı yeniliklərdən», toy musiqisinə bənzəyən musiqi səsi ayırdı. 
Kənddə vəziyyət yaxşılığa doğru xeyli dəyişmişdi. Sağıcılar musiqi sədaları 
altında və təntənəli şəkildə işə yola salınır və geri qayıdırdılar. Alkanın yaxın 
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rəfiqəsi Lida Vaxromeyeva indi sağıcı işləyirdi və təntənəli şəkildə yola 
salınanların arasında idi. Hər dəqiqə eşitdiyi yeni xəbərlər Alkanı təəc-
cübləndirir və heyrətləndirirdi. Lida Alkanın və digər sinif yoldaşlarının ələ 
saldığı, təhqir etdiyi və çox zaman dinmədiyinə, danışmadığına görə ibtidai 
insan, vəhşi, mədəniyyətsiz adlandırılan Mitya ilə ailə qurmuşdu. Deyilən-
lərə görə çox mehriban, xoşbəxt yaşayırdılar. Kobud, mədəniyyətsiz Mitya 
həyat yoldaşına hədsiz qayğı ilə yanaşırdı. Alkanı maraq bürüdü. Xoşbəxt 
cütlüyə baş çəkmək qərarına gəldi. Bir vaxtlar Mitya Alkaya olan sevgisini 
açıq şəkildə bildirmişdi. Təbii ki, digərləri kimi Mityanın da sevgisi cavabsız 
qalmışdı. Təmiz, saf sevgi Alka tərəfindən həqarətlə, lağla qarşılanmışdı… 
Alka hər vasitə ilə keçmiş xatirələrdən uzaqlaşmaq istəyirdi. Əlbəttə, Alkaya 
qorxu, utanmaq, çəkinmək kimi hisslər, duyğular tamamilə yad idi. Şəhərdən 
fərqli olaraq kənddə Alkada laqeydlik, unutqanlıq buzu ərimişdi. Doğmalıq, 
ülvilik, müqəddəslik, yaxşılıq etmək və digər insanlarla dərindən maraq-
lanmaq onun varlığına hakim kəsilmişdi. Sanki şəhərli Alka yox, keçmişdəki 
Pelageyanın, Pavelin saf qızı Alka kəndə qayıtmışdı. Elə bil ki, Alkada ikinci 
nəfəs əmələ gəlmişdi. Alka təkcə geyimi ilə şəhərliyə bənzəyirdi. Şəhərli 
geyimi Alkaya çox yaraşırdı. Alka iki ili şəhərdə havayı vaxt keçirmədiyini, 
yerində saymadığını, “inkişaf etdiyini” həmkəndlilərinə göstərmək istəyirdi. 
Həm də Alka Pelageyanın qızı və davamçısı olduğunu sübut etmək fikrindən 
daşınmamışdı. Alka kənddə təbiətin insanlara bəxş etdiyi maddi və mənəvi 
nemətlərdən dadmaqdan usanmırdı və xüsusi zövq alırdı. Alka səhərlər 
şehdə ayağını doyunca islatmışdı. Kənd üçün necə də darıxmışdı, bir yerdə 
qərar tuta bilmirdi, uşaq kimi sevinirdi. O, kəndin hər bir küncünə baş 
çəkmək istəyirdi. Tələsirdi, sanki kəndlə tezliklə və əbədi ayrılacağını duy-
muşdu. Alkanın kənddə qarşılaşdığı ilk insanlardan biri rus dili müəlliməsi 
Yevlampiya Nikiforovna nöqsanlardan, günahlardan xali deyildi. İnstitutu 
qiyabi qurtarmışdı. Uşaqlara yaxşı dərs keçmirdi. Ancaq ehtiyac ucbatından 
ilin çox hissəsini ot biçməklə, mal-qara saxlamaqla keçirən müəllimə yaxşı, 
nümunəvi dərs keçə bilərdimi? Qaqarinin göyə uçması, amerikanların Aya 
ayaq basmaları rus sovet kəndlisinin, müəlliməsinin maddi vəziyyətində 
əsaslı, köklü dəyişikliklər yaratmamışdı. Alka son moda ilə  geyindiyi 
paltarla müəlliməsinin qarşısına çıxdı. Deyəsən, müəllimə keçmiş şagirdini 
tanımadı. Müəllimə kolxoz sahəsinin kənarından ot biçirdi, qışa tədarük 
görürdü. Alka bütün bacarığını, hiyləgərliyini işə saldı. Müəlliməni ciddi 
şəkildə günahlandırdı, ittiham etdi. Özünü kolxoz, el malının həqiqi sahibi, 
qoruyucusu kimi göstərdi. Binəva Yevlampiya Nikiforovna acından ölsə 
belə, kolxoz sahəsindən ot çalmayacağına and içdi. Alka keçmiş 
müəlliməsini necə lazımdır, təhqir etdikdən sonra eynəyini gözündən 
çıxartdı və heç bir hadisə baş verməmiş kimi salamlaşdı. Müəllimə Alkanı 
tanıdı və təhqirlərə dözməyərək güllə kim açıldı. «Yenə də ədəbsizlik, 
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tərbiyəsizlik edirsən, Amosova. Özün də möhkəm içmisən. Valideynlərini 
içməklə, sərxoşluqla yad edirsən, xatırlayırsan. Səndən fərqli olaraq 
valideynlərin vicdanlı, namuslu, zəhmətkeş insan həyatını yaşayıblar. Sənin 
hərəkətlərində əxlaqa, tərbiyəyə uyğun heç nə yoxdur… Sən məktəbli olanda 
da qızlıq namusunu, şərəfini, ismətini qorumurdun…» (1, s.102). Yevlam-
piya Nikiforovnanın son sözləri Alkanın ürəyini ox kimi deşib keçdi. Alka 
müəlliməni təhqir etməkdə davam etdi, ancaq ürəyi soyumadı. Həqiqi 
zəhmətkeş, əməkçi, sadə, vicdanlı insan Pelageya Amosovanın qızı Alka 
hansı səbəblərdən anasına bənzəmirdi? Bəzi mənfi xüsusiyyətlərinə 
baxmayaraq Alka tamamilə məhv olmamışdı. Sanki Alkada şəhərlə kənd bir-
biri ilə mübarizə aparırdı. Bu xüsusiyyəti, cəhəti xeyirlə şərin mübarizəsi 
kimi dəyərləndirmək mümkündür. Alka valideynlərinin yaxşı cəhətlərindən 
tamamilə imtina etməmişdi. Onları itirməmişdi, mümkün qədər qoruyub 
saxlamışdı. Sonrakı hadisələrdə biz bütün bunları göstərməyə çalışacayıq. 
Fikrimizcə, Alka surəti daha çox həyatiliyi ilə seçilir. Tənqidçi Feliks 
Kuznetsovun fikrinə görə “Fyodor Abramov yaradıcılığının əsas mahiyyəti 
həqiqətdir. Həm də həyat və bədii həqiqətlər yazıçının beyin süzgəcindən 
keçirilərək göstərilir” (3, s.19). Digər tənqidçi Yuri Postnov “Alkanı koloritli 
və faciəvi fiqur” adlandırırdı (6, s.5). Vladimir Perevedentsev isə Alkanın 
problemlərini “iqtisadi müstəvidən” (5, s.4) araşdırmağı təklif edirdi. 

Ot biçini və taxılın yığılması kənddə yaşayan, işləyən insanlar üçün 
ən gərgin və məsuliyyətli anlardan biridir. Bir yaz günündə bir ilin məhsulu 
toplanar, yığılar sözləri nahaqdan deyilməmişdir. Alkanın, Pelageya 
Amosovnanın qızı oluğunu sübut etməyini çox gözləmək lazım gəlmədi. 
Alka könüllü surətdə kolxozçulara kömək etməyə başladı. Sözün həqiqi 
mənasında birlikdə dağı dağ üstə qoydular. Alka ən təcrübəli, işlək 
kolxozçuları geridə qoydu. Alka hamını ruhlandırmağı bacardı. Elliklə bir 
gündə bir ayın işini yerinə yetirdilər. Kənd və kolxoz rəhbərləri Alkaya 
minnətdarlıqlarını ifadə etdilər, kənddə qalıb yaşamasını, işləməsini ürəkdən 
arzuladılar, xahiş etdilər. Alka kimi işçini itirmək, əldən vermək istəmirdilər. 
Alka özü də yavaş-yavaş şəhərli olduğunu yaddan çıxarırdı. Fikrimizcə, 
bibisi Anisya ilə söhbət Alkanın xarakterinin açılmasında həlledici rol 
oynayır. «Şəhərli qızda» keçmişə, ailə tarixçəsinə yeni münasibət yaranmağa 
başlayırdı. Kənddəki meşədə moruq, çiyələk yığmaq «şəhərli qızı» «kəndli 
həyatına» qaytarırdı. «Şəhərli qız» ilk dəfə olaraq valideynlərinin həyatı ilə 
dərindən maraqlanırdı. Keçmiş xatirələr yavaş-yavaş çözələnirdi. Deyəsən, 
xatirələrdə insanları düzgün yola dəvət etmək, keçmişə qaytarmaq, gələcək 
üçün düzgün istiqamət seçmək bacarığı varmış. Bibisi Anisiyanın sözlərinə 
görə Alkanın atası anasını çox sevirmiş. Pavel hər axşam çörəkxanadan 
qayıdan Pelageyanı  gözləyər, qarşılayar, həyat yoldaşının yolu rahat 
keçməsi üçün körpülər düzəldərdi. Alkanı Pelageyanın ölümündən əvvəl nə 
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deməsi çox maraqlandırırdı. Pelageya xəstə olduğu vaxtlarda çarpayısını 
pəncərənin qarşısına çəkdirmişdi. Yollara, gəlib-gedənlərə baxırdı. Gözlərini 
«dilsiz yollardan» çəkə bilmirdi. Vladiklə Alkanın birlikdə gəlməsini 
gözləyirdi. Düşünürdü ki, «onlar Pelageyaya sağlamlıq gətirəcəklər». Anisya 
birinci «siyasi söhbətdə» Alkadakı laqeydlik buzunu tamamilə əridə 
bilməmişdi. Ancaq şəhərdəki qısa müddətli həyat nəticəsində «daşlaşan, 
qranitləşən buz» yerindən tərpənmişdi, əriməyə başlamışdı. Buzu əritmək 
üçün güclü təkanlar gərəkdi. Alkanı məğlub edib şəhərdən, artıq adət etdiyi 
həyat tərzindən ayırmaq, ata yurdunu dağıtmağa imkan verməmək, həmişəlik 
olaraq kənddə saxlamaq asan məsələ deyildi. Təəssüflər olsun ki, Alkada 
keçmişlə, bütün kəndlə, yaxşılıqlarla, xeyirxahlıqlarla təkbətək döyüşüb 
qalib gəlmək bacarığı vardı. Bir faktı vurğulamaq lazımdır ki, Alkaya hər 
addımda,  «bütün cəbhə boyu» və bütün vasitələrlə hücumlar təşkil edilirdi. 
Həmişə xeyirxahlığı ilə seçilən yaşlı qadın Xristoforovna Alkaya 
Pelageyanın çörəkxanaya getdiyi yolu göstərdi. Artıq həmin yol el arasında 
Pelageyanın cığırı adlandırılırdı. Həmkəndliləri Pelageyanın otuz il eyni 
cığırla çörəkxanaya gedib-gəlməsini layiqincə qiymətləndirmişdilər. Onun 
xatirəsini özləri bildikləri kimi əbədiləşdirmişdilər, abidə ucaltmışdılar. 
Həyatda övladın anasının xatirəsinə adlandırılan cığırla gedib-gəlmək, çox 
qəribə və ibratəmizdir. Alkanın yadına anasının sevindiyi vaxtlar düşdü. 
«Pelageya çörəkxanadan qayıdanda möhkəmcə yorulardı. Bəzi hallarda 
gülümsəyərdi və üzündən sevinc, xeyirxahlıq yağardı. Baxmayaraq ki, ayaq 
üstə güclə dururdu. Çünki onun bişirdiyi çörəklər yaxşı çıxmışdı. Həmin 
vaxtlarda Pelageya nəinki gülümsəyir, həm də natiqlər kimi nitq söyləyirdi. 
Sevə-sevə təkrarlayırdı. Həyatda mənim çöx böyük, şərəfli vəzifəm vardır. 
Mən çörək bişirirəm. Həyatın özünü yaradıram» (1, s.126). 

Doğrudan da, insan anasının adı ilə adlandırılan cığırla hərəkət 
edirsə, həmin insan dünyanın xoşbəxtidir. Çünki bu qəbildən olan xoşbəxtlik 
az-az insanlara qismət olur. Təəssüflər olsun ki, Alka kimilər çoxlarına 
qismət olmayan böyük xoşbəxtliyi qiymətləndirmirdilər. Anası Pelageyanın 
uzun illər çörəkxanada işləməsini Alka xoşbəxtlik deyil, bədbəxtlik kimi 
qəbul edirdi. Ancaq anasının «malikanəsinə - çörəkxanaya» baş çəkəndən 
sonra Alkada keçmiş xatirələr yenidən baş qaldırmışdı. Nədənsə keçmiş 
xatirələr və insanlara yaxşılıq etmək fikri onun beynindən çıxmırdı. Digər 
tərəfdən Alka kəndi gəzib-dolanmaqdan usanmırdı və həzz alırdı. Kənddə 
yeganə olan mağazanın qarşısında ilk sevgilisi Seryoja ilə rastlaşdı. Seryoja 
ilə tanış olduğu zaman Alka orta məktəbdə oxuyurdu. Seryoja kəndin birinci 
oğlanı idi. Ali təhsil almışdı, meşəçilik idarəsində baş mühəndis işləyirdi. 
Kəndin bütün qızları ondan ötrü ölürdülər. Görəsən, sonralar nə baş 
vermişdi? Alka bibisinin yazdıqlarına bir o qədər inanmamışdı. İndi isə 
əyani şəkildə keçmiş sevgilisinin faciəsinə şahid oldu. Seryoja Alkanın 
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dərdindən sərxoşluqdan ayılmırdı. Seryoja nə qədər sərxoş olsa da, Alkanı 
görən kimi içki yoldaşları ilə birlikdə oradan uzaqlaşmışdı… Şəhərdən fərqli 
olaraq, kənddəki “əsrə bərabər gündə” çoxsaylı əsrlik, minillik problemləri 
həll etmək mümkün imiş. Alkaya orta məktəb yoldaşı yaxın rəfiqəsi Lidka 
ilə ibtidai insan adlandırılan Mitkanın qəribə və gözlənilməz sevgi hekayəsi, 
ideal ailə xoşbəxtliyi rahatlıq vermirdi. Mitka da Alkanın cavabsız buraxdığı 
çoxsaylı sevgi macəralarından biri olmuşdu. Alkada xoşbəxt cütlüyə baş 
çəkmək marağı getdikcə artırdı. Lidka kolxozda sağıcı işləyirdi, adı 
qabaqcıllar sırasında çəkilirdi, şəkli şərəf lövhəsini bəzəyirdi. Lidka Alkanı 
təntənəli şəkildə, səmimi və göz yaşları içərisində qarşıladı. Rəfiqəsinin 
gəlişindən hədsiz sevindiyini dəfələrlə vurğuladı. Ailə həyatında xoşbəxt 
olduğunu gizlətmədi. Lidkanın həyat yoldaşı Mitya içəri daxil olanda Alkanı 
tanımadı. Tanıyandan sonra salamlaşmadı. Başını aşağı dikdi. Gözlərindən 
qəzəb, nifrət yağırdı. Yəqin ki, cavabsız qalan və qəlbindən daş kimi asılıb 
qalan ilk sevgisi yadından çıxmamışdı. Lidkanın qayınatası Vasili İqnatyeviç 
isə içəri daxil olanda gözlərinə inanmadı, xeyli təəccübləndi. Ancaq Alka ilə 
hörmətlə, izzətlə salamlaşdı. Salamlaşmasaydı ondan yaxşıydı. Elə bil ki, 
Alkanı tanımırdı, həmişə onun ətrafında fırfıra kimi fırlanan Vasili 
İqnatyeviç deyildi. Ata və oğul Lidkanın başına pərvanə kimi dolanırdılar. 
Lidkanın nazını necə çəkirdilər, onun gələcəyi haqqında müxtəlif planlar 
qururdular. Alkanın varlığı tamamilə unudulmuşdu. Alka qəzəbindən, 
hirsindən dodaqlarını çeynəməyə başladı… Başa düşdü ki, burada Lidkanı 
yüksək səviyyədə qoruyurlar. Hamı onun gələcək övladının dünyaya gəlməsi 
haqqında düşünür. Lidkanın üstündən bir tük belə əskik olmamalıdır. Onun 
qulağı pis söz eşitməməlidir. Alkanın içində təkəbbür baş qaldırdı. Hirsindən 
tükləri biz-biz oldu. “Bədbəxt müftəxorlar! Lidka ağıllı baladır. Lidkanı 
qorumaq, ətrafına hasar çəkmək lazımdır. Alkaya hər şey eləmək olar. Çünki 
Alka oddan-alovdan keçmiş, başına olmazın macəralar gəlmişdir. Ancaq 
gözləyin. Alka hələ son sözünü deməmişdir. Sizin hamınızdan hayıf 
çıxacaqdır” (1, s.135). Alkanın ürəyində söylədiyi sözləri özündən savayı 
heç kim eşitmədi. Küçədən maşın səsini eşidən Mitya və Vasili İqnatyeviç 
təntənəli şəkildə Lidkanı işə yola saldılar. Lidka gözdən itən kimi Vasili 
İqnatyeviç Alkaya tərəf baxdı. Vasili İqnatyeviç əvvəlki Vasili İqnatyeviç 
olmuşdu. Gözləri ilə Alkanı yeyirdi. Mitkanı təcsili olaraq araq almağa 
göndərdi. Ancaq bütün bunları Lidkanın yanında etmək olmazdı. Alkanı 
hədsiz dərəcədə qəzəbləndirən də məhz bu idi. Evdə, bibisinin yanında 
Alkanın qəzəbi, kini, küdurəti soyumaq bilmirdi. Vaxt keçirməyə, öldürməyə 
gələn qoca qarıları evdən qovdu. Alka bəlkə də həyatında ilk dəfə olaraq 
hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Valideynlərinin yas mərasimində bu cür 
hönkürməmişdi. Anisya qardaşının yeganə yadigarını heç vəchlə sakitləşdirə 
bilmirdi. Alkanı ovundurmaq olmurdu. Əslində Alka gənc yaşlarında 
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lazımsız, gərəksiz varlığa çevrildiyini başa düşmüşdü. Ötüb keçən 
gəncliyinə, gələcəkdə onu nələr gözlədiyinə görə ağlayırdı. Eyni zamanda 
yüzlərin, minlərin içərisindən həqiqi sevgini tapa bilmədiyinə görə 
kövrəlirdi. Alka həqiqi sevginin nə olduğunu bu gün kəşf etmişdi. Həqiqi 
sevgi çoxlarının saymadığı, qəbul etmədikləri, lağa qoyduqları Lidka və 
Mityadadır. Qəribədir, Alka onların sevgisinə həsəd aparırdı. İnsanlar 
arasındakı münasibətin və sevginin nə olduğunu Lidkadan, Mityadan 
öyrənmək lazımdır. Gözəllik əsas deyildir. Nəyə görə xoşbəxtlik Alka üçün 
bu qədər əlçatmazdır? Həyat və xoşbəxtlik haqqında fikirlərdən, 
düşüncələrdən yorulan Alka bibisi Anisyanın laylaları altında yuxuya getdi. 
Səhər tezdən Alkanı anası Pelageyanın səsi oyatdı. Pelageya bir anlığa 
görünüb yox oldu. Alka gözlərinə inana bilmirdi. Anasının səsi lap yaxından 
gəlirdi. Pelageya Alkanı qəflət yuxusundan ayılmağa, həqiqi sevgisini və 
həyatda layiq olduğuyerini tapmağa çağırırdı. Dədə-baba yurdunda, ailə 
ocağında, evdə olmaq necə də gözəlmiş! Alka hər dəqiqə  anası Pelageya ilə 
danışır, dərdləşirdi. Alka anası ilə canlı insan kimi davranırdı. Nəhayət, 
əvvəlcə anasına, sonra isə bibisinə kənddə qalıb işləmək, yaşamaq arzusunu 
bildirdi. Gələcək üçün planlar qurdu. Məgər Alka həqiqi zəhmətkeş Pelageya 
Amosovanın qızı deyildi? Alka həmişəlik şəhərə getmək fikrindən əl çəkdi. 
Nə çoxdur kəndə iş? Lidkanın Alkadan nəyi artıqdır? Kənddə qalıb sağıcı 
işləməyin nəyi pisdir? Bütün qəzetlər sağıcılar haqqında yazırlar. Alka anası 
Pelageyanın yolunu tutacaq və hökmən adlı-sanlı insan, qəhrəman olacaqdır. 
Kənd həyatı qısa müddətdə bütün dərdləri, kədərləri unutdururdu. Anisya 
gözlərinə inana bilmir, Alkadakı dəyişikliklərdən baş açmırdı. Yeni rolu 
Alkaya necə də yaraşırdı! Hətta Alka şəhərdəki rəfiqəsi Tomka tərəfindən 
göndərilən pul  baratı gələndə xeyli qüssələndi. Alka şəhərlə əlaqəni 
tamamilə kəsmək istəyirdi. Bəlkə də şəhərin şirnikləndirici cazibə 
qüvvəsindən tamamilə yaxa qurtarmaq fikrində idi. Çətini ilk addımı 
atmaqdı. İlk addım isə çoxdan atılmışdı. Alkanın valideynlərini taleyin 
ümidinə buraxıb getdiyi gündən… Qəribədir, hansısa gizli bir cazibə qüvvəsi 
Alkanı rəfiqəsi Tomka və şəhərlə vidalaşmaqdana çəkindirirdi. Çünki Alka 
nə birinci, nə də sonuncu deyildi. Minlərlə, milyonlarla alkaları şəhər udmuş, 
tamamilə yadlaşdırmışdı. Bir-birinin ardınca boşalan, “acı göz yaşları 
tökən”, sahibsiz qalan yurd yerləri, evlər və bütöv kəndlər yuxarıda 
deyilənlərə ən bariz nümunə deyildimi?  Alka şəhərə ayaq basanda qəribə 
hisslər keçirdiyini hiss etdi. Şəhər bir dəqiqəlik və çox da gərgin olmayan 
sakit mübarizə şəraitində kəndin çoxəsrlik müqavimətini qıra bilmişdi. 
Görəsən Alkanın anası Pelageyaya bənzər inadkarlığı hara yoxa çıxdı? Alka 
bibisi Anisyanın qarşısında “tövbə etmiş”, bütün müqəddəslərə and içərək 
vurbulamışdı ki, həmişəlik olaraq kənddə qalacaqdır, ailə quracaqdır, ata 
yurdunu dağılmağa, tar-mar olmağa imkan verməyəcəkdir. Alka həm də 
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kənddə onu qarabaqara izləyən, sevimli ciyərparasından bir addım belə 
uzaqlaşmayan, qızının sonrakı taleyindən narahatlıqla, nigarançılıqla bu 
dünyadan köçən anasının ruhu qarşısında söz vermişdi, and içmişdi! Şəhərdə 
Alkanın müqaviməti asanlıqla qırıldı. Rəfiqəsi Tomkanın əvvəlki həyat 
tərzinə qayıtmaq təklifi Alkanın ürəyindəki «qranitləşmiş, daşlaşmış» kənd 
buzunu tez əritdi… Çünki Alka özü Tomka kimi qayğısız, şən, ailə həyatı 
qurmadan yaşamaq istəyirdi. Şəhərlə bir günlük görüş kəndlə əbədi ayrılığa 
gətirib çıxardı. İki il ərzində cansız məktublar Alkadan bibisi Anisyaya 
xəbərlər apardı. Anisya qardaşı Pavelin və Pelageyanın taleyini yaşamalı 
oldu. Alkanın dərdindən xəstələnib yatağa düşdü. Ancaq görəcəkli günlər 
qabaqdaymış. Şəhər mühiti Alkanın yumşalmağa başlayan ürəyini tamamilə 
daşlaşdırmışdı. Daşlaşan, yadlaşan ürəkdən qeyri-adi və istənilən 
mənfilikləri gözləmək çətin deyildi. Alka növbəti məktubunda bibisinə təcili 
olaraq ata evini satmağı və pulunu şəhərə göndərməyi əmr edirdi… Xahiş 
etmirdi. Məhz əmr edirdi. Çünki Alka Pelageyanın, Pavelin qızı deyil, 
zəmanənin övladıydı… Alka Lidkanın yox, Tomkanın rəfiqəsiydi… 
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F.Mammadov 

Tragedy in the story of Fyodor Abramov "Alka" 
 

Summary 
 

The "Alka" novel takes a special place in the creativity of Russian 
writer Fyodor Aleksandrovich Abramov. The work is dedicated to the tragic 
destiny of the Russian woman. "Alka" is a continuation of the narrative of 
the writer, such as "Horses without Straight" and "Palageya". It is important 
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to emphasize that Abramov was always interested in individual destiny as a 
writer. In the Alka, the writer compared two different people - Palageya and 
Alca. At the same time, Abramov tried to disclose the character of Alka and 
wanted to understand the young man's lifestyle. For what reasons Alka wants 
to live at the same time both in town and in the village? What are the reasons 
for his reputations and efforts? The article examines the above mentioned 
problems. 

Ф.Мамедов 
Трагичность в повести Федора Абрамова «Алька» 

Резюме 

Повесть «Алька» занимает особое место в творчестве Федора 
Александровича Абрамова. Произведение посвящено трудной, сложной 
и трагической судьбе русской женщины. Повесть «Алька» в известном 
смысле является продолжением таких повестей писателя, как 
«Деревянные кони» и «Пелагея». Следуеть отметить, что Абрамова 
всегда волновала судьба каждого отдельно взятого человека. И почему 
во многом их жизнь так трагически заканчивается?  В повести «Алька» 
писатель сравнивал характеры двух разных людей: Пелагеи и Альки. 
Одновременно разгадывая характер Альки, Абрамов все время 
стремился понять поведение молодого человека своего времени, своей 
эпохи. Почему Алка хочет жить одновременно и в деревне, и в городе? 
Причины ее метаний? В статье анализируются именно вышеназванные 
проблемы. 

Rəyçi:            Leyla İmaməliyeva 
Filologiya üzrə elmlər doktoru  
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NUHTABAN VƏ NUHLA BAĞLI MƏRASİMLƏR 

Açar sözlər: Naxçıvan, Nuh Peyğəmbər, Nuhaban, əfsanələr. 
Ключевые слова: Нахчыван, Пророк Ной, Нухтабан, легенды. 
Key words: Nakhchivan, Prophet Noah, Nuhtaban, legends,  

XVI əsrin görkəmli ərəb alimi, coğrafiyaşünas Əl-Şərifi nəinki Nuh 
peyğəmbərin qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda olması 
barədə məlumat verib. Yəhidi alimi İosif Flavi də öz tədqiqatlarında Nax-
çıvan torpağını Nuhun gəmisinin dayandığı ilk ərazi hesab edib. Rus alimləri 
İ.M.Dyakanov Gəmiqaya qayaüstü rəsmlərindən danışarkən Naxçıvanın 
Nuhla bağlı tarixinə də toxunub, K.İ.Smirnov isə Nuhun qəbrinin Naxçıvan 
şəhərinin cənub hissəsində olduğunu göstərib. Nuh peyğəmbərin qəbrinin, 
eləcə də məzarüstü türbəsinin Naxçıvanda olması artıq  sübuta yetirilmişdir. 
Bəzi tədqiqatçılar Naxçıvan toponimini Nuh peyğəmbərin adı ilə əla-

qələndirirlər. Deyə bilərik ki, burada Nuhtaban yer adı olubdur. Bu 

faktı rus alimlərindən Smirnov və Nikitin də öz əsərlərində göstəriblər. 

Qədim türk dilində «Tau» dağ deməkdir. Bu gün də Altaylarda, Orta 
Asiyada, Amudərya hövzəsində bu cür səslənən dağ adları vardır. Məsələn, 
Alatau. «Ban» isə qədim türk dilində uca yer, «varis», «nəsil» mənasını 
daşıyır. Beləliklə də bizə aydın olur ki, Nuhtabanın mənası uca yerdə 
yerləşən Nuhun dağı və ya övladı, varisi deməkdir. Bu, tam etimologiyaya 

uyğun olan addır. Bundan başqa, muxtar respublikamızdakı Nehrəm, Nəhəcir 
inzibati ərazi adlarını, o cümlədən Naxçıvanın özünü də Nuhun adı ilə 

əlaqələndirirlər. Naxçıvan folklor mətnlərində “Nuhun gəmisi”(13, 49), 

“Nuhun tufanı”(13, 62), “Nuhdaban”(13,71) kimi əfsanə və rəvayətlər, 

atalar sözü və zərbül məsallar vardır. Оrdubad rayоnunda qеydə alınmış bir 

mətn «Nuhdaban» adlı rəvayətdə deyilir ki, Nuhun gəmisi Gəmiqayada 

quruya оturmuşdu. Nuh dayandığı yеrdən bir addım irəli atanda pəncəsi 

yоx, dabanı yеrə dəydi. Оğulları həmin yеrdə yurd saldılar, adına da Nuh-

daban dеdilər(13, 72). 

Göründüyü kimi, bu mətndə tоpоnim Nuhun dabanı ilə əlaqələn-

dirilir.  

Məhərrəm Cəfərli bölgədə Nuhla bağı mətnlərin еyni bir silsilə 

ətrafında mərkəzləşdiyindən bəhs еdərək yazır ki, həmin mətnlər bu 

tоrpaqda yaşayan еtnоsun şüurundakı xrоnоtоp (məkan-zaman) 
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paramеtrlərinin  çоx  əskiliyindən  xəbər  vеrir  (36,11). 

 Bir sıra tarixi mənbələrdə göstərilir ki, türklər Nuh Peyğəmbərin 
oğlu Yafəsin nəslindən törəmişlər. Nuhun da Naxçıvanda yaşaması, qəbrinin də 
Naxçıvanda “Köhnə Qala”da, “Nuhtaban” deyilən yerdə olması tarixi 
mənbələrdə göstərilir. Görkəmli realist rəssam Bəhruz Kəngərli (1892-1922) 
Nuhun qəbrini bir neçə variantda çəkmişdir (158,20,21,23).  “İstiqlal” ordenli, 
əməkdar müəllim, 103 yaşlı qocaman müəllim, tədqiqatçı alim babam Lətif 
Hüseynzadə (2008-ci ildə 106 yaşında dünyasını dəyişdi) Nuhun məzarı olan 
Naxçıvandakı Köhnə Qalanının yanına yaxınlaşarkən babam Nuhtaban mərasi-
mləri, Nuhun qəbri ilə bağlı şahidi olduğu və tariximiz üçün çox əhəmiyyətli 
xatirələrini danışırdı. O deyirdi: “Nuh Peyğəmbərin yaşadığı “Köhnə Qala”da, 
“Nuhdaban” və ya “Nuhtaban” deyilən yerdə Nuh peyğəmbər özü,  anası, xanımı, 
qızı və Ham, Sam, Yafəs adlı oğulları ilə birlikdə yaşamışdır. Nuhun anası 
Mərənd şəhərində vəfat etmiş və oradakı “Mandakarna” deyilən yerdə “Nuhun 
anasının məzarı” mənasını ifadə edən türbədə dəfn edilmişdir. Cənubi Azərbay-
canda Mərənd şəhəri Nuhun anasının adı ilə bağlıdır. Nuhun xanımı- həyat yol-
daşı Əlincə dağının ətəyində dəfn edilmişdir. Qızı Naxçıvanda, şəhər kənarında 
ucaldılan “Ana abidəsi”nin yanında dəfn edilmişdir Bu abıdənin üzərində 
gözəl bir türbə də vaxtilə ucaldılmışdır ki, birinci cahan müharibəsində - 
1914-cü ildə əsgər yataqxanası tikilən zaman sökülüb, dağıdılmışdır. 

Nuhun arvadının da məzarı Naxçıvandadır. 1960-cı ildə Naxçıvanda 
İslam Səfərli adına məktəbin binası tikilərkən təpədəki torpaq altından içə-
risində qadın uzanmış daş məzar aşkar olunmuşdur. Qiymətli tapıntı Lenin-
qarda (indiki Sankt -Peterburq) Ermitaj muzeyinə aparılmış və bu barədə 
mətbuatda “Yatmış gözəlin sirri” sərlövhəli məqalə yazılmışdır. Mütəxəs-
sislər daş məzardakı qadının Nuh peyğəmbərin arvadının olduğunu bildir-
mişlər. Nuhun övladları da Naxçıvanda olmuşlar. Nuh oğullarını - Hamı 
Hindistana, Samı  Ərəbistana göndərmiş, ən çox sevdiyi oğlu Yafəsi isə öm-
rünün sonuna qədər yanında - Naxçıvanda (Nuhtabanda) saxlamışdır. Yafəs 
Nuhtaban yaxınlığında Əshabi-Kəhfə gedən yolda Yafəs adlı şəhər inşa 
etdirmişdir. Buraya Əfsus, Afasos, Əfəs və ya Yafəs adları verilir . Bu gün 
Culfa rayonundakı Ərəfsə kəndinin adı, çox güman ki, “Ər Əfəs” adından 
irəli gəlmişdir.  Nuhun həyatının son zamanları gəldiyində  oğlu Yafəs atası 
Nuha demişdir: Səndən sonra bu ölkəni qorumaq üçün mənə bir hikmət  ver. 
Bir neçə gündən sonra Nuh peyğəmbər yerdən bir  daş lövhə götürmüş, 
üstündə “Türk” sözünü yazaraq Yafəsə vermiş və demişdir: ”Bu adı Tanrı 
özü mənə təlqin etdi və dedi ki, mən Yafəsə bir oğul verəcəyəm, adını da 
mən verirəm. O, Türk olacaq. Türk yalnız sənin ölkəni deyil, bütün dünyanı 
zülmdən, əsarətdən xilas edəcək, insanlığa səadət yolunu o göstərəcək və 
dünyanı işıqlandıracaqdır”. Zaman keçdi Yafəsin oğlu dünyaya gəldi və 
adını Türk qoydu. Yafəs oğlu türklə fəxr etmiş və Türkün də oğlu olmuş 
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adını Əlincə qoymuşdur ki, Əlincə də Naxçıvandadır. Nuhla bağlı Nax-
çıvanda xeyli yer adları - Nehrəm, Nəhəcir, Göynük, Nəsirvaz kimi yer 
adları və  zəngin folklor nümunələri  vardır ki, o nümunələrdən biri belədir 
ki, onu da babamın dilindən eşitdim:  

Əzizinəm Nuhtaban. 
Günəş doğar  buradan. 
Ona dedi Nuhtaban , 
Yeri-göyü yaradan. 
 
Müqəddəsdir  Nuhtaban, 
Salam olsun Nuhtaban 
 Daşa yazmış  türk  adın 
  Buyurmuşdur yaradan. 

 
Gəmiqaya yaddaşı 
Əlincənin sal yaşı  
Nuh Nəbinin ad daşı 
Ucadır  hər vaxt  başı (10) 

Babam Nuhla bağlı öz gözləri ilə görüb xatırladığı bir mərasimi belə 
təsvir etdi: “Hər il mart ayının əvvəllərində Novruz bayramı ərəfəsində Nuhta-
banda üç gün davam edən izdahamlı mərasim olurdu... Nuh Peyğəmbərin 
“Türk” adı yazdığı müqəddəs daş lövhə  Əlincə qalasında saxlanılırdı.  Məra-
sim əvvəlində bu daş lövhə təntənəli şəkildə Əlincə qalasından Nuhtabana 
gətirilirdi. Mərasim daş lövhənin   Nuhun məzarı üzərinə qoyulması ilə başla-
yırdı. Mərasim “Nuhtaban” və ya “Həzaranpir” adlanırdı. “Nuhtaban”  Nuhun 
məzarına işarə olaraq “İşıq saçan” deməkdir. Mərasimin “Həzaranpir” deyimi 
də mühüm bir semantik anlama malikdir. “Həzar” farsca min (1000) demək-
dir. “Həzaran” minlər mənasında işlənir. “Həzaran” - yəni 1000 “yaşlıların” 
1000 “yaşlısı” mənasını ifadə edir.“Pir” isə “Qoca”, “Mürşid”, “Rəhbər” 
“Peyğəmbər” mənalarına  malikdir. Həzaranpir – dеyəndə, yəni 1000 yaşlıla-
rın 1000 yaşlısı qoca Nuh Peyğəmbər nəzərdə tutulur. Quran-i Kərimdə Allah 
buyurur: “Biz Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik. Nuh onların 
arasında 1000 ildən əlli-əksik, (950) il yaşadı, qaldı” (“Kəbut” surəsi 29, 14-
cü  ayə). Deyə bilərik ki, xalq arasında işlənən “Həzaranpir” yəni 1000 
yaşlıların 1000 yaşlısı kəlməsi, Quran-i Kərimin adı çəkilən ayəsindən 
qaynaqlanır. 

....Mart ayının ilk günlərində Nuhtabanda min yaşlıların min yaşlısı 
mərasiminə başlanılır. Naxçıvan şəhər məscidinin baş ruhanisi, qazi Əbdül 
Kərim ağa Qazızadənin başçılığı ilə din xadimlərindən, şəhərin mötəbər 
şəxslərindən, xan və bəylərdən, müəllim və ziyalılardan ibarət bir heyət 
Əlincə qalası ətəyindəki Nəiminin türbəsi yanında məsciddə mühafizə 
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olunan Nuh Peyğəmbərin üstündə “Türk” adını yazdığı daş lövhəni gətirmək 
üçün Nuhtabana gedərdi. Bu daş Nuh Peyğəmbərin nəticəsi Əlincə xanın 
iqamətgahında, onun buradakı xəzinəsində saxlanılarmış. Əlincə xandan 
sonra gələn bir çox türk xaqanlarının, Atabəylərin saray xəzinəsi də burada 
olmuşdur. Onlar da bu tarixi daşı, qiymətli  sərvət kimi hər zaman qoruyub 
saxlamışlar. Təsadüfi deyil ki, Teymurləng Naxçıvanda olarkən məhz bu 
qalanı – Əlincəni almaq  istəmişsə də, (1385-1398) ona nail ola bilməmişdir. 
Belliklə, Köhnə qaladan Əlincəyə gedən heyət oradan o müqəddəs daş 
lövhəni Nuhtabana gətirərdilər. Bu müqəddəs daşı görmək,  ona nəzir, 
niyazlar etmək, hədiyyələr vermək üçün insanlar yollara toplanardılar. Heyət 
Nuhtabana daxil olduğu zaman davulun gur səsi səslənərdi. Həm sevinc, 
həm həyəcan doğuran bu davul səsləri bütün ətraf kəndlərə də yayılardı. 
Əlincədən gələn heyətin başçısı bu müqəddəs daşı Nuhtabanda, məzarın 
önündə nümayiş etdirər, Nuh Peyğəmbərin Tanrı qarşısındakı 
xidmətlərindən danışardı. Quran-i Kərimin Əl- Səffat (cərgədə duranlar) 
surəsindən Nuha göndərilən mükafata dair ayələri gözəl və uca səslə 
oxuyardı. Bu surədə deyilirdi: “Cənabi Allah buyurmuşdur: Bütün adamlar 
bəşər əhli içərisində Nuha salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini 
belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz o bizim mömün bəndələrimizdən idi” (95 
və 37-ci surə Əl Səffat, ayə 79-81). Oraya toplaşanlar da salavat çevirər, 
dualar oxuyar, “Nuh Peyğəmbərə salam olsun”, “Məhəmməd Peyğəmbərə 
salam olsun” xorla deyərdilər. 

Bundan sonra heyət Nuhun məzarı olan türbəyə- sərdabəyə daxil 
olar, Quran-i Kərimdən “Yasin” surəsini oxuyub fatihə verərdi. Bu 
mərasimdə el şənlikləri, xalq oyunları keçirərdilər. Bura ziyarətə gələnlər 
qurbanlar kəsər, ehsanlar, ziyafətlər verərdilər. Burada dadlı şərbətlər, sərin 
ayranlar paylanardı. Bu ziyafətə, bu mərasimə Şölən deyərdilər. Bu sözün 
məna və mahiyyətini yaxşı bilənlər bu mərasimlər dövründə doğulan 
övladlarına “Şulan” və hətta “Şölən” adlarını verərdilər. “Şulan” adı yalnız 
Naxçıvan şəxs adları üçün səciyyəvidir. Bu ad, bəlkə də, yalnız Naxçıvanda 
qoyulur...  

 Nuhun məzarı 1.5 m. hündürlüyündə olmuşdur. Məzar qırmızı 
bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. Görünür bu məzar əvvəlki əsrlərdə təmir 
olunmuşdur. O zaman Lətif müəllimə Nuhun qəbrinin yerini dəqiqləşdirmək 
üçün oradakı bir neçə daş, kərpic nümunələrini göstərdilər. Lətif müəllim 
qırmızı, dörd bucaq, bişmiş kərpici görən kimi Nuhun qəbrinin də elə bu 
kərpiclər olduğu yerdə olduğunu bildirdi. Beləliklə, bu müqəddəs məzarın 
yeri  dəqiqləşdirildi. Bu tarixi yerin bərpası, qorunması, abadlaşdırılması 
haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Sədri  Vasif 
Talıbovun  28 iyun 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə bu yer abadlaşdırıldı. 
Nuhun məzarı üzərində Naxçıvan memarlıq məktəbi Əcəmi sənətkarlığı 
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üslubunda böyük, yaraşıqlı bir məqbərə  ucaldıldı. Nuhla bağlı qədim Şumer 
dastanı ilə Naxçıvan rəvayəti arasında çox yaxınlıq və paralеllər nəzəri cəlb 
еdir. Belə ki, “Bilqamıs” dastanında iki formada Nuh peyğəmbərin adı 
çəkilir. Birincidə Untapişti, ikincidə isə Utnapişti. Öz dostunun ölümünü 
görən Bilqamıs ölmək istəmir və ölümsüzlüyə çatmaq üçün Nuhu-
Utnapiştini axtarır. Bilqamıs indiki Naxçıvanın yerləşdiyi əraziyə doğru 

hərəkət edir və bu zaman onun keçdiyi yerlərin adları çəkilir. Maraqlıdır 

ki, Bilqamıs keçdiyi ərazilərdə yerləşən hər bir xalqla öz dilində danışır. 

Bu zaman sual yaranır, o hansı dildə danışır ki, digər dövlətlərdə 
yaşayanlar onu başa düşürlər? Məsələ burasındadır ki, bu ərazilərin hamısı 
türk xalqlarının nəzarətində olduğundan türk dilində danışan Bilqamısı 

hamı başa düşür və ona Untapiştinin yerini tapmaqda köməklik edirlər. 
Türk Şumeroloqları bildirirlər ki, Şumerlər özlərinə Kəngər demişlər. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan, Nuhtaban, Nəhəcir, Nəsirvaz, Nehrəm 
adları və Gəmiqaya ətrafındakı ərazi adları Bilqamıs dastanında adıçəkilən 
toponimlərə çox uyğundur. Nuhun türbəsi ilə bağlı qəbul edilən qərar son 
dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixinin, etnoqrafiyasının, 
onamastikasının, milli mədəniyyətinin öyrənilməsi istiqamətində görülən 

böyük uğurlu işlərdən biridir. Regionumuzda aparılan arxeoloji qazıntılar, 

tapılan maddi və mədəniyyət abidələri Altay mədəniyyəti,  Skif mədəniyyəti, 
Manna və Midiya mədəniyyəti ilə üst-üstə düşür.  
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  А.Гусейнзаде 
 

Связанные с ноем и нухтабаном обряды 
Резюме 

 
 В статье даётся информация о могиле Ноя в Нахчыване. Из-

раильский учёный Иосиф Флавий в своих трудах отмечает, что земля 
Нахчыван была первым пристанищем Ноева ковчега.  

В местечке Нухтабан, где находилась «Старая Крепость» ной жил 
со своей матерью, женой, дочерью и сыновьями Хам, Сам и Яфес. Такие 
административные единицы Нахчыванской Автономной Республики как 
Нахаджир, Неграм, Насирваз, а также название Нахчыван связаны с 
именем Ноя.  

В нахчыванских фольклорных образцах имеются легенды, 
пословицы и сказания «Нухун гямиси» (Ноев ковчег), «Нухун туфаны» 
(Ноев потоп) и Нухтабан. 
 

A.Huseynzada 
 

The ceremonies related with nuhtaban and noah 
Summary 

 
In the article the author gives information that prophet Noah`s grave is 

in Nakhchivan. In his investigations jewish scientist Joseph Flavi considers 
that Nakhcivan is the first place where prophet Noah`s ship stoped. Prophet 
Noah, his mother, wife, daughter and sons named Ham, Sam, Yafas have 
lived in “Kohnagala” in the place named “Nuhtaban”.  

In Nakhchivan Autonomous Republic the places names as Nehram, 
Nahajir, Nasirvaz and also Nakhchivan are related with prophet Noah`s 
name. There are many legends and narratives as “Noah`s ship”, “Noah 
stormy”, “Nuhdaban” exist in the folklore texts fo Nakhchivan.  

 
 
Rəyçi:    Əbülfəz Amanoğlu 
          AMEA-nın müxbir üzvü 
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NƏRİMAN HƏSƏNZADƏNİN POEZİYASI  ÜZƏRİNDƏ 
DÜŞÜNƏRKƏN... 

 
Açar sözlər:  Nəriman Həsənzadə,  şeirlər,  milli  dəyərlər 
Keywords: Nariman Hasanzadeh, poetry, mental values 
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Nəriman Həsənzadə ədəbiyyatımızın elə şairlərindəndir ki, o, yalnız 

fikri, sözü nəzmə çəkmir, həm də hislərə rəng, boya çəkir. Onun poeziyası 
sanki  insan hislərinin tablosudur.  

 
Yanır atəşlə mənim ürəyim, 
Yanmasa dünyada xəcalət olsun. 
Qoy mənim heç kəsdən fərqlənməməyim, 
Məni fərqləndirən bir cəhət olsun. 
 
   Bu misralarda sadə, səmimi bir qəlbin çırpıntıları duyulur. Elə bir 

qəlb ki, artıq neçə on illərdir ki, öz istiliyini, hərarətini misralara hopdurub 
geniş oxucu kütləsinə ötürür. Oxucu qışın ən sazaqlı çağında  da bu qəlbdən 
süzülən misraları oxuduqda onun istisinə qızınır.  

Nəriman Həsənzadəni şəxsən tanıyanlar bilir ki, onun şeirləri zahiri 
görünüşü və daxili aləmi ilə tam bir harmoniyadadır. Üzündə həmişə meh-
riban bir təbəssüm, ədalarında xoş bir rəftar olan insan Nəriman Həsənzadəni 
misralarında  səmimi bir hərarət olan şair Nəriman Həsənzadə tamamlayır.  
Elmi Tədqiqatlarda doğru olaraq şair  haqqında yazırlar: "Onun şeirlərində 
olduqca orijinal, bənzərsiz bir ahəng, takt, ritm var. Bu ancaq Nəriman 
Həsənzadəyə məxsus təbiilik və səmimiyyətlə yoğrulmuş poetik bir ədadır, 
siqlətdir, üsluba çevrilmiş şair xassiyyətidir... Və bu gerçəkliyin ən böyük 
keyfiyyəti, dəyəri səmimiyyətdir, poeziyanın səmimiyyəti, bir də insanın 
səmimiyyətdən yoğrulan aurası". (534) 

Tədqiqatçı şairimiz B. Vahabzadə Səməd Vurğun üçün demişdir: “sa-
dəlikdə böyüklük”. Nəriman Həsənzadə üçün isə “sadəlikdə dərinlik” ifa-
dəsini işlətsək, yəqin ki, yanlışlığa yol vermiş olmarıq. Onun su kimi axıb 
gedən misralarını oxududqca oxucu fikri, diqqəti axıb getmir, əksinə  hansısa 
ifadəyə misraya ilişir qalır,  düşüncələrə dalır.  
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Yaradıcılığı boyu müxtəlif janrlara müraciət etmiş N.Həsənzadə  
ədəbiyyat tariximizə lirik şair kimi daxil olmuşdur. Hətta  onun epik yara-
dıclığında, yəni poemalarında belə lirizim özünü qabarıq şəkildə göstərir. 
Yalnız hadisələrin iştirakçısı olan personajlar deyil, həm də lirik mən bu 
əsərlərdə yer alır. 

Gənc şair Nəriman Həsənzadəni artıq şerimizin ağsaqqalı Nəriman 
Həsənzadəyə aparan yolda çox dəyişmələr, çox genişləmələr olmuşdur. 
Lakin dəyişməyən bircə şey qalmışdır: səmimiyyət.  İstər  gənc Nərimanın, 
istərsə də ağsaqqal Nərimanın  şeirlərində onun yeri, çəkisi  eyni ölçüdədir. 
Onun nə gənclik, nə qocalıq şeirlərində bircə yad xala, ürəkdən qopmayan 
ifadəyə rast gəlmək çətindir. Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, onun yaradıcılığını 
“səmimi hislər poeziyası” adlandırırlar.  

  Nəriman Həsənzadə qısa, yığcam yazmağa meyilli şairdir. Onun 
şeirlərinin təsirliliyi, istiliyi də, bəlkə, elə bu səbəbdəndir. Böyük rus 
ədəbiyyatşünası Belinskinin də dediyi kimi, hislər uzun müddət davam edə 
bilməz. Doğrudan da, şeirdə  misralar bir-birinin ardınca düzülüb, bəndlər 
bir-birini yorduqca, sanki hislər də korşalır, kəsərdən düşür. Nəriman 
Həsənzadənin şeirlərində isə duyğular özünün lakonik ifadə tərzində həmişə 
təravətlidir, ilk misrada necə kəsərlidirsə, son misralarda da eləcə öz gü-
cündə, qüvvəsindədir, oxucunun qanına, canına işləyir.    

Tədqiqatlarda da qeyd olunur ki, "N.Həsənzadə şerinin mövzu və 
mündəricəsi rəngarəngdir. İnsana ehtiram və məhəbbət konsepiyası, təbiətin 
əsrarəngiz gözəlliyinə məftunluq, vətənə ülvi bağlılıq, qadın ləyaqətinə hörmət 
və bu kimi bəşəri düşüncələr N.Həsənzadə şerinin ana xəttini təşkil edir". (58) 

Onu da qeyd edək ki, şairin  poeziyasının qısa, yığcam ifadə tərzinə 
baxmayaraq onun verdiyi təsəvvür genişdir, əhatəlidir. O, poetik materiala   
çevirdiyi  predmeti dərindən öyrənir, lüzumsuz təsvirlərdən qaçaraq onu lakonik 
şəkildə ifadə edir. Şairin şeirlərndə təfərrüat vardır,  ancaq bu, zahiri təfərrüat 
deyil, bu, daxilə varan, mahiyyəti üzə çıxaran təfərrüatdır. Ümumiyyətlə, 
Nəriman Həsənzadəni bir şair kimi əlinə qələm almağa vadar edən obyektin 
zahiri cəhəti deyil, daxili mahiyyətidir. O, bu mahiyyətdə bəşəri mündəricə 
axtarır: 

 
Hələ bir çiyindən asılmayıb, 
Lüləsi alovlar  saçmayıb hələ. 
Çöllərdə  bir ceyran sağ qalıb,  
Ağacda bir yuva uçmayıb hələ. 
 
Şairi təbiətə qənim kəsilən bu predmetin-silahın antibəşər mahiyyətini 

üzə çıxarmağa çalışıb. O, bunun üçün çox təsirli vasitələrdən-təbiətin ən incə 
gözəlliklərindən istifadə edib. Ümumiyyətlə, təbiət, onun gözəllikləri şairin 
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yaradıcılığına dərin bədii fəlsəfi mənalandırmalar tapır. “Qaya” şeirində 
oxuyuruq: 

 
Hərdən sənə paxıllığım  tutur düzü, 
nə deyirlər  sahibinə qaytarırsan sözü. 
məhəbbətə  məhəbbət, 
xəyanətə xəyanət. 
 
Dəfələrlə qarşılaşdığımız əks-səda təbiət hadisəsində şairin tapdığı 

məna bizi heyran edir. Bu bir neçə misra, bəlkə, irihəcmli bir əsər qədər 
insan psixologiyası, həyati təbəddülatlar haqqında söz deyir.  

Bəzən də şairin yaradıcılığında bədii söz rəssam fırçasına çevrilib 
təbiət gözəlliyini elə rəsm edir ki, sanki oxucu tablo qarşısında dayanır. 
“Payız etüdləri”  şerində bədii sözlə çəkilmiş lövhələr oxucunu heyran edir: 

 
Buludlu, çiskinli açılır səhər, 
Günəş şüasını yeridə bilmir. 
Sular buz bağlayır- 
salxım söyüdlər 
yuyub saçlarını quruda bilmir. 
 
İnsan qəlbinin ən kövrək hislərinə baş vuran, təbiətin ən incə gözəllik-

lərinə dalan Nəriman Həsənzadə poeziyası ictimai mətləblərdən də yan keçmə-
mişdir. Düzdür, sovet tənqidini şairin yaradıcılığında  rast gəldiyi ictimai 
mətləblər qane etmirdi. İmamverdi  Əbilov  “Axtarış yollarında” adlı  məqa-
ləsində yazır: “Arzu edirik, şair öz lirik qələmini cəmiyyətimizi quran, gözəlləş-
dirən və irəlilədən qəhrəman fəhlə və kolxozçuların mənalı həyatından danışan 
mövzularda da səxavətlə işlətsin”.  

 İstehsalat quruculuğuna laqeyd qalaraq  sovet ədəbi tənqidini narazı salan 
Nəriman Həsənzadə qələmi heç vaxt vətənin, millətin taleyinə biganə olmayıb. 
O, hər şeydən əvvəl öz millətinin övladıdır, onun misralarına hopan poetik 
ağrılarda bu millətin dərdi, kədəri əks olunur. Onun “Bəyanat”, “Qalx”, 
“Azərbaycan harayı”, “Şəhidlər xiyabanı” kimi əsərlərindən millətin 
bağrından qopan etiraz səsinin sədaları gəlir.  

Nəriman Həsənzadə vətənpərvər şairdir, ancaq o, vətənpərvərlik po-
pulizminə qarşıdır. Onun “Vətən” şerində xitabət kürsüsünə qalxıb populist 
nitqlərlə çıxış edib, gurultulu alqışlarla yola salınan  “vətənpərvərlər”dən söz 
açır. Özlərini xitabət kürsüsü arxasından  xalqın, vətənin fədaisi elan eləyən-
lərin səmimiliyinə şair inanmır. O, xalqı populist çıxışlarla aldadanlara qarşı 
amansızdır. 
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Qışqırmaz, ufuldar yara  alanlar, 
Onun ağrısı da ağrımaz olar. 
 
Doğrudan da, dərd insanı həmişə sızladır, qəlbən göynədir. Qəlbində 

bu göynərtini hiss etməyənlər dilində onu şüara çevirirlər. Şair ürəyinin 
narahatlığı belələrinə qarşı öz inamsızlığını belə ifadə edir: 

 
Silah paylasalar, bəlkə də, sabah, 
Bron istəyəcək o, hökumətdən. 
Sonuncu cəbhədə gedib duracaq, 
Sənə inanırsa, bədbəxtdir vətən.  
 
Göründüyü kimi,  şairin sakit, melodik poeziyası yalançı vətənpərvərlər-

dən söz düşəndə öz ritmini dəyişir, qəzəbli notlara köklənir. Səmimi hislər 
tərcümanı olan Nəriman Həsənzadə poeziyası qeyri-səmimiliyin düşmənidir və 
onu ictimai bəla kimi xarakterizə edir. O, bədii sözün imkanları daxilində bir 
şairin gücü çatacaq qədər  qeyri-səmimiliklə mübarizə aparır.  

Nəriman Həsənzadə böyük ustalıqla lirikanın kiçik həcmində həyata 
geniş müdaxilə yolu açır. “Kiçik” hadisələrdə  böyük məna və məzmun, 
ibrətamiz mətləb tapır, bəzən bizim heç bir əhəmiyyət verməyərək yan 
ötdüklərimizin mahiyyətinə elə varır ki, daxili dünyamızı həyəcana, düşüncələ-
rimizi isə hərəkətə gətirir. “Nigaranam” şerində övladının  gələcəyi üçün narahat  
olan ata ürəyinin çırpıntıları oxucuya da sirayət edir. Ata efirdən dünya 
xəbərlərini öyrənməyə can atır. Bu isə oğulun maraq dairəsinə daxil ola bilmir. 
Çünki musiqi onun maraq dairəsini tamaamilə “işğal etmişdir”.  Ona elə gəlir ki, 
dünya elə nəğmələrdən, musiqidən ibarətdir. Ata bəşəriyyət üçün böyük təhlükə 
təşkil edən qlobal miqyaslı problemləri duyur, onun qayğıları içərisində yaşayır. 
Oğlunun laübalı tərzi atanın qayğılarını daha da artırır. Taleyi bu tip nəslə təslim 
olan cəmiyyətin aqibəti ata kimi, oxucunu da nigarançılıq hislərinə bürüyür.  

 
Nəriman Həsənzadə     
“Gəzəyən qız” şerində şair  gündəlik həyatımızda tez-tez rast gəldiyimiz  

bir bəladan-“dedi-qodudan”  söhbət açır.  
 
Səni görüblər dağüstü parkda, 
Gün bir az aşağı əyilən vaxtda, 
Kinodan çıxanda görüblər səni, 
Ötürüb harasa bir nəfər səni. 
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Şerin sosial məzmunu onun estetikliyini bir qədər zədələsə də, ümumiy-
yətlə, öz mövzusu ilə oxucunu maraqlandıra bilir. Həm də cazibəsi yalnız onun 
mövzusunda deyil. Lirik mənin lirik-ironik tərzi oxucu zövqünü oxşayır.  

  N. Həsənzadə hər şeydən əvvəl yaradıcılığında bədii-fəlsəfi ümumiləş-
dirmə aparan şairlərdəndir. Şair hissini, düşüncəsini ağlın, poetik zəkanın 
süzgəcindən keçirib oxucuya təqdim edir.  
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Thinking of Nariman Hasanzadeh’s  

poetry 
 

Summary 
 

Nariman Hasanzadeh is one of the outstanding Azerbaijani poets who 
not only creates verses but also gives colours, nuances to emotions. His 
poetry is as if the  poetry of human feelings.  

The article deals with N.Hasanzadeh’s poetry that is remarkable for 
its variety, wealth of forms and content.  

Nariman Hasanzadeh  is a poet who tend to write shortly and briefly. 
As lines replace each-other in his poems, it doesn’t pass by without 
influencing. Relaxing and melodic poetry of the poet has always been away 
from fake patriots. N. Hasanzadeh is one of the poets who have initiated 
literary-philosophical generalization in his work. The poet feels his thoughts, 
thoughts, minds, poetic intelligence, and reads it to the reader. 
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Н.Абдиева 
Размышляя о поэзии НариманаГасанзаде 

 
Резюме 

 
Нариман Гасанзаде в независимой азербайджанской литературе 

отличается своей оригинальностью. 
 Нариман Гасанзаде является таким поэтом нашей национальной 

литературы, который не только передает свои мысли и слова, но и 
придает яркие краски чувствам. Его поэзия словно табло человеческих 
чувств. Поэт, перенося свои мысли и чувства через поэтический интеллект 
представляет их читателю. Нариман Гасанзаде склонен писать кратко. В 
его стихах строки сменяя друг - друга не остаются равнодушными к 
самым хрупким чувствам человеческого сердца. С этой точки зрения, 
размышляя о поэзии Наримана Гасанзаде, мы попытались передать эти 
нюансы в более обширной форме. 

Н. Хасанзаде является одним из поэтов, которые инициировали 
литературно-философское обобщение в своей работе. Поэт чувствует свои 
мысли, мысли, умы, поэтический интеллект и читает его читателю. 

 
Rəyçi:                  Mətanət  Saraclı 
                 Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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ЭДВАРД МОРГАН ФОРСТЕР: О ВОСТОКЕ И АНГЛИЧАНАХ 

 
Açar sözlər: Hindistan mövzusu, ingilis müstəmləkəçiləri, müstəmləkəçilik 
əleyhinə roman, həkim Əziz, realizm ənənələri, “Blumsberi” 
Key words: subject, India, English colonialists, anti colonialist novel, doctor 
Aziz, realism traditions, “Bloomsbury”. 
Ключевые слова: Тема Индии, английские колонизаторы, антиколо-
ниальный роман, доктор Азиз,  традиции реализма, "Блумсбери". 
 

Литературное наследие Эдварда Моргана Форстера, не столь 
широко известное большой читательской аудитории, составляет 
важную часть английской литературы ХХ века. Его литературно-
эстетические взгляды и пристрастия формировались в период 
ожесточённой борьбы между традициями реализма и утверждающим 
своё право на существование модернизмом. 

Поиски новых путей привели Форстера к группе «Блумсбери», 
которая в начале ХХ века объединила талантливых молодых литера-
торов, критиков и историков литературы, художников и искусст-
воведов. Здесь он познакомился с Вирджинией Вульф, которой 
впоследствии посвятил одну из своих статей. С блумсберийцами его 
«связывало убеждение в возможности усовершенствовать человеческие 
отношения посредством просвещения и абстрактного гуманизма. Но он 
был чужд эстетству «Блумсбери» (1, 380). Члены группы абсолютизиро-
вали искусство, видя в нём единственно верную форму общения между 
людьми, а также единственный путь к познанию мира и наслаждения 
прекрасным. Однако Форстеру этого было недостаточно. Вера молодого 
писателя в возможность искусства изменить мир и человека привела его к 
отходу от блумсберийцев. Вирджиния Вульф впоследствии не раз 
критиковала его за это. «Так, она с сожалением отмечает его убеждение в 
том, что романист, рисуя человеческие конфликты, должен становиться на 
ту или другую сторону. Она также осуждает Форстера за то, что он 
предпочитает точное изображение явлений символам» (1, 380). 

Однако, несмотря на всю сложность переходного периода 
Форстер остаётся верен традициям реализма, хотя ХХ век с его воен-
ными катаклизмами и трагическими изломами человеческой психики 
внёс в реалистическое искусство свои коррективы. «В пёстром и 
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сложном литературном потоке десятых и двадцатых годов Форстер – 
связующее звено между реализмом ХIХ и ХХ веков. С первым его роднит 
общая эстетическая позиция, со вторым – резкое неприятие социальных и 
нравственных установлений современного ему буржуазного общества и 
изысканная манера письма» (4, 3). 

В начале ХХ века один за другим из печати выходят первые романы 
писателя: «Куда боятся ступить ангелы» (1905), «Самое длинное 
путешествие» (1907), «Комната с видом» (1908), «Хауардз-Энд» (1910), а 
в 1911 году был опубликован сборник рассказов «Небесный омнибус». 
Это было время, когда Англия стремительно теряла свой авторитет в 
мире. Внутренний экономический кризис, а также позорная англо-бурская 
война 1899–1902 годов нанесли окончательный удар по викторианскому 
укладу. Настроения недовольства внутренней и внешней политикой 
Англии всё чаще стали прорываться на страницах произведений многих 
писателей – таких, как Джордж Мередит, Томас Гарди, Сэмюэль Батлер, 
Бернард Шоу, Джон Голсуорси и др. Каждый из них, выступая с 
критикой насаждавшихся десятилетиями национальных ценностей и 
представлений, решал эту задачу по-своему. Самый сокрушительный 
удар пришёлся по колониальной политике Английской империи. 
Безоговорочное утверждение о цивилизаторской миссии европейца в 
отсталых странах уже не выглядит столь неоспоримым и всё чаще 
вызывает открытое неприятие и нападки. 

Все эти проблемы волновали и Форстера. Он начал с изучения 
английского национального характера. В первом романе – «Куда боятся 
ступить ангелы», писатель сопоставляет англичан и итальянцев, в следую-
щих своих романах он рисует английский уклад жизни. Написанные в 
рамках традиционного для английской литературы семейно-бытового 
романа эти произведения свидетельствуют о стремлении автора найти 
причины ошибок и катастроф во внутреннем поле – в национальном 
укладе, в насаждавшемся веками сознании превосходства над другими 
народами. 

В своём последнем романе – «Поездка в Индию» (1924) Форстер 
значительно расширил рамки своего «психологического исследования». 
Здесь автор «выдвигает на первый план социально-политическую тему, 
которая в прежних романах лишь смутно вырисовывалась за проблемой 
«человеческих отношений», поставленной в рамках «частных жизней». 
Материалом для романа послужили наблюдения писателя, собранные им 
во время его пребывания в Индии в 1912–1913 гг. и затем в 1921 г. в 
качестве секретаря магараджи одного из индийских штатов» (1, 380). 

Тема Индии, а точнее, взаимоотношений англичан и индусов на 
колониальной территории не нова для английской литературы. Каждый 
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из писателей решал её по-своему. Так, для Киплинга Индия – вторая 
родина. Здесь он вырос и с самого рождения усвоил особое положение 
англо-индусов в этой стране. Но, справедливости ради, следует отметить, 
что Киплинг с большой долей симпатии относился и к местному 
населению. Европейцам же, прибывшим в Индию и сетовавшим на 
тяжёлый климат и условия жизни, он часто адресовал ироничные и даже 
язвительные замечания. 

Форстер появился в Индии будучи уже известным писателем. Успех 
его первых романов лишь заставил писателя двигаться дальше, искать 
новые способы раскрытия английского характера. Вот запись из его 
дневника 1911 года: «Кажется, я выдыхаюсь. …Лень, депрессия… 
парализовали меня» (5, 9). Приглашение посетить Индию, полученное от 
его индийского друга Саида Росса Масуда, оказалось как нельзя кстати. 
Как отмечает Д.О.Половцев, «по мнению некоторых исследователей, 
именно Саид Росс Масуд стал прототипом доктора Азиза, одного из 
центральных героев «Поездки в Индию» (2, 2). Так, в 1912 году 
Форстер совершает своё первое шестимесячное путешествие по этой 
стране, в результате которого в его творчестве появляется новая тема – 
жизнь английских колонизаторов в Индии и их взаимоотношения с 
индийцами. 

Благодаря мусульманину Масуду Форстер сближается с прожива-
вшими в Индии мусульманами, вместе с ними совершает путешествие, 
знакомится с буддийскими святынями в Барабарских пещерах (в романе 
он меняет их название на Марабарские). Знаменитые слова Азиза, 
сказанные в конце романа: «Пройдёт, возможно, четыреста или пятьсот 
лет, и мы вышвырнем вас отсюда», принадлежали именно мусульманину 
Саиду Россу Масуду. 

Вернувшись на родину, Форстер начинает работу над романом об 
Индии. «Предположительно, он продумал первую часть романа: приезд 
англичан, встречу миссис Мур с доктором Азизом, стремление Азиза и 
Филдинга сблизиться друг с другом, – словом, всё, что предшествует 
инциденту в Марабарских пещерах» (2, 2). Однако, работа над романом 
была на несколько лет прервана. За это время Форстер пишет другой 
роман – «Морис», который будет опубликован лишь после смерти автора. 

Во время Первой мировой войны он уезжает в Египет, откуда 
возвращается на родину лишь в 1919 году. В марте 1921 года 
Э.М.Форстер вновь едет в Индию, на сей раз для работы в качестве 
секретаря. В период своего второго пребывания в этой стране он пишет 
книгу «Гора Деви», а также продолжает работу над незаконченным 
романом «Поездка в Индию». В феврале 1922 года писатель вернулся в 
Англию, и лишь в 1924 году роман был окончательно завершён. 
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В российском литературоведении, где изучению творчества 
Э.М.Форстера было уделено большое место, роман «Поездка в Индию» 
традиционно признавался одним из первых английских антиколониаль-
ных романов. Однако, нельзя не согласиться со следующим утверждением 
Д.О.Половцева: «При всём, что судьба романа сложилась удачно, а он был 
признан шедевром ещё при жизни писателя, Э.М.Форстер в процессе 
работы над созданием романа «Поездка в Индию» пережил духовную 
драму, полосу разочарований и неудач. Поэтому, принимая во внимание 
историю его создания, прямолинейная, однобокая трактовка романа вряд 
ли возможна» (2, 3). 

События, описанные в романе, раскрывают главную тему, вол-
нующую автора, – тему взаимоотношений англичан и индийцев. Для 
Киплинга, считавшего Индию своей второй родиной, эта проблема вполне 
естественно укладывалась в рамки морально оправданной суровой 
необходимости и неизбежного блага для «туземцев». Критике подверга-
ются лишь те англичане, которые приехали в Индию без всякого 
представления об этой стране и не могли в неё вписаться. 

Для Форстера, оказавшегося в Индии гораздо позже Киплинга и не 
знакомого с этой страной так же хорошо, как «англо-индусы», эта тема не 
выглядит столь очевидной. Принцип «отстранения», часто используемый 
в литературе, когда описываются чужие народы и далёкие страны, 
помогает и в этом романе взглянуть на, казалось бы, устоявшийся порядок 
по-новому. В романе Форстера два мира – мир «англо-индусов» и 
местного населения – показан в противопоставлении. Это именно два 
мира, которым, по мнению известного поэта, никогда не сойтись. Ни 
совместные застолья и беседы, ни поездки по туристическим 
маршрутам не создают у автора идиллического настроения, что, в 
конечном итоге, выливается в основной конфликт произведения. 
Недаром уже в самом начале произведения герои – индусы- 
мусульмане обсуждают вопрос – могут ли англичане и индусы ужиться 
вместе. И дают ответ – нет, не здесь и не сейчас. То есть в данной 
ситуации – в колониальной Индии – между двумя народами не может 
быть взаимопонимания. Это мнение местного населения, с которым 
Форстер познакомился во время своего пребывания в стране. И хотя 
писателя вопросы политики волнуют гораздо меньше вопросов морали, 
именно в уста «лояльного» индийского интеллигента – врача Азиза – 
он вкладывает пророческие слова: «Мы сбросим проклятых англичан в 
море, всех до единого… и тогда вы и я будем друзьями». 

На фундаменте противостояния строится и сюжет романа, в 
основе которого история ложного обвинения врача Азиза в попытке 
совершить насилие над английской девушкой. Форстера волнует здесь 
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не столько сам конфликт, сколько круг проблем, моментально 
обнаживший назревшие противоречия между «двумя мирами». Так, 
врач Азиз, выразитель умонастроений индийской интеллигенции, 
постоянно ощущает подчёркнуто пренебрежительное отношение со 
стороны англичан. Англо-индусы, нисколько не скрывая своего 
привилегированного положения, требуют такого же отношения и от 
вновь прибывших соотечественников. 

Однако, неверно было бы делить всех персонажей романа на два 
противоположных лагеря. Форстер сделал пусть слабую, но всё же 
попытку показать, что для решения этой проблемы нужно другое 
решение. Миссис Мур представляет собой тот тип англичанина, 
который, вне всякого сомнения, гораздо ближе и понятнее автору. 
Знакомство с ней Форстер начинает со встречи с доктором Азизом в 
мечети, ставшей символом Востока, восточной духовности и 
самобытности. Уважение к мусульманской святыне, а значит, и к 
народу, помогает героям преодолеть недоверчивость и просто по-
человечески поговорить. Однако, Форстеру не удалось до конца 
раскрыть образ миссис Мур, и потому многие вопросы, которые он, по 
всей вероятности, пытался разрешить с её помощью в произведении, не 
нашли здесь ясного художественного воплощения. 

Вопрос о взаимном понимании между англичанами и индусами не 
находит в романе убедительного разрешения. Недаром один из 
персонажей, директор колледжа Фильдинг, в чьи уста автор часто 
вкладывает свои собственные мысли, убеждён в том, что установить это 
понимание возможно «при помощи доброй воли, плюс культура и ум», и 
считает, что индийцам нужна любовь, – «справедливость их не удовле-
творяет, вот почему Британская империя зиждется на песке» (1, 381). 

Атмосфера скепсиса, столь ясно ощущаемая в романе «Поездка в 
Индию», по всей вероятности, является результатом того душевного 
кризиса, который пережил сам автор в процессе его написания. Этим же 
объясняется и тот факт, что завершение этой книги стоило писателю 
больших усилий. 

Для Форстера была очевидна вся иллюзорность того благодушия, 
каким ему представлялась атмосфера внутриколониальных отношений. 
Увязнув в проблеме взаимоотношений, он не сумел воплотить в 
убедительной драматической форме положительные идеалы, которые 
стремился противопоставить тому, что разрушает духовные ценности. 

Востоку Форстер посвятил также некоторые свои рассказы. В рас-
сказе «Проситель» он рассказал незатейливую историю из жизни 
индийцев, в которой главной темой становится уже не проблема вза-
имоотношений с англичанами, а особенности национального характера. 
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Автор касается здесь вопроса национального менталитета, который мо-
жет быть непонятен чужеземцу. Старик-проситель показан в рассказе 
как мелкий мошенник, желающий жить за чужой счёт. И хотя его 
намерения вполне очевидны, герой рассказа – молодой адвокат-
мусульманин по имени Обайдулла, только что приехавший из Англии, где 
он, по всей вероятности, получал образование, не отказывает старому 
пройдохе в гостеприимстве. Англичане не понимают, как можно 
приютить у себя незнакомого человека и спокойно отпустить его, поймав 
на воровстве. Обайдулла указывает им на разницу в их обычаях, говорит, 
что в Англии и он бы поступил иначе. Но в Индии другие обычаи: «Пока 
у нас есть деньги, и пища, и дом, мы должны делиться ими с бедными 
людьми и стариками, если они нас попросят» (3, 321). В этом традиции 
гостеприимства, в этом Восток. Форстер говорит об этом без осуждения, 
без насмешки, а, наоборот, с чувством уважения к чужим традициям. 

В другом рассказе – «Элиза в Египте», Форстер вновь возвращается 
к излюбленной теме – английского национального характера, но подходит 
к ней с другой стороны. Теперь англичане на Востоке подвергаются с его 
стороны насмешке, так как их поведение здесь выглядит нелепым, смеш-
ным. Автор рассказывает историю некоей миссис Элизы Фэй, которая ле-
том 1779 года прибыла в Александрию вместе с мужем, неудачливым 
адвокатом, надеявшимся поправить своё состояние на Востоке. О 
приключениях героини мы узнаём из её переписки с родными и близкими, 
в которой она щедро делится своими впечатлениями от путешествия. 
Никакие события – ни приятные, ни трагические – не трогают глубоко её 
душу, зато любопытству её нет предела. 

Описания героини прерываются авторскими комментариями. Об 
одном из них Форстер не без сарказма пишет: «Письмо заканчивается 
описанием приёма в доме у Бренди – откровенно ядовитым, злым 
описанием. Элиза – дитя своего века: притворно-возвышенные чувства 
прикрывают интерес к бытовым мелочам и злорадству» (3, 324). 

В характере Элизы Фэй Форстер не просто подчёркивает простое 
женское любопытство и желание посплетничать. Образ его героини 
становится образом тех европейцев, которые едут на Восток с одним 
единственным желанием – разбогатеть. Недаром уже на первой странице 
своего рассказа автор, описывая одну из достопримечательностей 
Александрии, как бы невзначай замечает: «…то были Иглы Клеопатры, 
ещё не перевезённые одна в Нью-Йорк, а другая – в Лондон» (3, 322). 
Восток был нещадно разграблен европейскими «цивилизаторами». И во 
всём повествовании чувствуется крайне отрицательное отношение 
Форстера к таким низменным проявлениям человеческого характера, 
как самодовольство, ограниченность, алчность, неуважение к людям и 
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чужим традициям. Недаром в конце рассказа он пишет о безуспешном 
финале путешествия своей героини. Отправившись из Александрии в 
Бенгалию, Элиза оказалась в тюрьме. И неважно, по какой причине она 
там оказалась. Главное, что это, по мнению автора, абсолютно 
закономерный финал. 

Следует отметить, что рассказ этот написан на основе подлинных 
событий из жизни английской путешественницы Элизы Фэй. В 1817 году 
в Калькутте были опубликованы её «Подлинные письма из Индии». В 
1925 г. они были переизданы Форстером и вдохновили на написание 
сатирического рассказа. Спустя более чем век в начале ХХ столетия 
отношение англичан к Востоку мало в чём изменилось, и это наводит 
писателя на грустные размышления. 

Однако, заслуга Форстера заключается не только в том, что он 
попытался пробудить сознание своих современников, изменить их 
морально-этические принципы, указать на неправомерность присущего 
им сознания превосходства над другими народами. Начав свой путь с 
изучения английского национального характера, он открыл для себя и 
своих читателей самоценность и многообразие человеческого мира, в 
котором Восток занимает своё достойное место. Недаром в труде 
«Аспекты романа» (1927) свои рассуждения по поводу жанровых 
особенностей романа он начинает с «не имеющей себе равных царицы» 
Шахризады. И приходит к следующему заключению: «Наша жизнь, по-
видимому, измеряется не только временем, а чем-то ещё, какой-то 
другой величиной, которую я условно назвал бы значимостью – 
величиной, исчисляемой не минутами и часами, а интенсивностью 
прожитого» (3, 337). 

Форстер прожил долгую жизнь (1879–1970), которую наполнил не 
только событиями и фактами биографии, но также глубиной своих 
писательских исследований в области человеческой психологии. Он 
оставил после себя не только книги, но мысль, душу писателя, 
открытую миру во всём его многообразии и несовершенстве. Ибо, как 
он сам замечает: «Глубочайшее желание в нас – желание понять». 
Понимание – это познание, к которому всю жизнь стремился Форстер и 
которое оставил нам в своих книгах. 
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N.Həsənova 

 
Edvard Morqan Forster: Şərq və  

ingilislər haqda 
 

Xülasə 
 
Edvard Morqan Forster – XX əsr ingilis yazıçısıdır. XX əsrin əvvəllərin-

də ədəbiyyatda realizm və modernizm arasında seçim mübarizəsində o realizm 
yolunu seçir. O, bir sıra roman, hekayə və məqalələrin müəllifidir. O Şərqə bir 
neçə dəfə səyahət edib.  

Hindistana səfərindən sonra özünün ən məşhur əsəri olan – “Hindistana 
səyahət” romanını yazır. Romanın əsas mövzusu – ingilis müstəmləkəçiləri ilə 
hindlilərin qarşılıqlı münasibətidir. Bu roman müstəmləkəçilik əleyhinə 
yazılmış ilk roman hesab olunur.  

Əsərdə ingilis xanım və hindli arasında olan mübahisə təsvir olunur. 
Lakin müəllifin qoyulmuş suallara cavabı yoxdur. Şərq mövzusuna Forsterin 
hekayələri də həsr olunub. Onların bəzilərində Misir və Hindistan haqda 
bəhs edilir. 
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N.Hasanova 
 

Edward Morgan Forster: about the East and  
the Englishmen 

 
Summary 

 
Edward Morgan Forster – was an English writer of 20th century. In the 

early 20th century while struggling between realism and modernism in 
literature he embarked on the path of realism. He is author of several novels. 
stories, articles. He visited East more than once.  

Following the visit to India he wrote his the most famous novel – “A 
Passage to India”. The main subject of the novel – mutual relationship of 
English colonialists and Hindu. This novel is considered as first anti 
colonialist novel.  

A conflict between Englishwoman and Hindu described here. But 
author doesn’t have answers to raised questions. Forster’s stories dedicated 
to East subject. Some of them narrates about Egypt and India. 

 
 

Rəyçi:              Cəlil  Nağıyev 
                Filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor 
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          Azərbaycan Dillər Universiteti 

                  elshadomarov.86@mail.ru 
 

XX ƏSRİN BİRİNCİ YARISINDA ƏDƏBİYYATDA AMERİKAN 
HƏYAT GERÇƏKLİYİ 

 
Açar sözlər: Amerika ədəbiyyatı, müharibə, modernizm, amerikan dra            
Key words: American literature, war, modernism, american drama 
Ключевые слова: Американская литератруа, война, модернизм,   
американская драма 
 

 Amerikada digər qədim xalqlarla müqayisədə ədəbiyyat daha gec 
formalaşmışdır. Ümumiyyətlə Amerika ədəbiyyatı deyərkən Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında və koloniyalarında yaranan ədəbiyyat nəzərdə tutulur. 
Birləşmiş Ştatların əsasının qoyulmasından əvvəl indiki Birləşmiş Ştatların 
cənub sahilində yerləşən Britaniya koloniyalarında ingilis ədəbiyyatının 
təsiri altında ədəbiyyat nümunələri yaranmağa başladı. İngilis hakimliyi 
dövründə başlayan Amerika ədəbiyyatını ingilis ədəbiyyatının bir parçası 
olaraq göstərirlər. Lakin bu ədəbiyyat yeni torpaqlarda və yeni təsirlər 
altında müxtəlif millətlərin Amerikaya köç edərək amerikalılaşması 
nəticəsində inkişaf etmişdir. Beləliklə ingilis ədəbiyyatından bəhrələnən, 
onun bir hissəsi hesab olunan Amerika ədəbi ənənəsinin əsası qoyuldu.
 XVII əsrdə ABŞ ədəbiyyatı ingilis düşüncə tərzi ilə yazan yazıçılar 
tərəfindən yarandığı üçün başlanğıcda bu bir koloniya ədəbiyyatıydı. “A 
True Relation of...Virginia...”(“Virciniyanın  əsl siması”,1608), “The 
Summer İsles”(Yay adacıqları”,1624) kimi kitablarıyla Con Smit adlı varlı 
əsgər ABŞ ədəbiyyatını yaradan insan olaraq tanınır. XVIII əsrə qədər 
amerikalılar özlərinin mədəniyyətini, ədəbiyyatını formalaşdırmaq əvəzinə, 
itirilmiş cənnət üçün - Avropa ədəbiyyatı və mədəniyyəti üçün nostalgiya 
hissi keçirirdilər. Belə bir şəraitdə güclə formalaşan ziyalı təbəqəsi də yeni 
mədəniyyət yaratmaq yerinə  Avropa mədəniyyət nümunələrinin cəmiyyət 
içərisində təbliğatını daha vacib amil hesab edirdi. Lakin ölkə ədəbiyyatı 
Avropa mədəni dəyərlərinə bağlılıqdan daha çox kütlənin üzləşdiyi problem-
lərin fonunda yaranmalı idi. Amerika ədəbiyyatının dahi söz sənətkarları 
əsasən romantizm dövründə yetişməyə başladı. Mobi Dik romanlarıyla 
Herman Melvill, ecazkar şeirləri ilə Edqar Alan Po və Uolt Uitman, şeir və 
esseləri ilə Ralf Emerson romantik dövr ədəbiyyatının görkəmli simalarıdır. 
Realizm dövrü ilk zamanlar, yəni XX əsrdə romantizmlə qarşılıqlı şəkildə 
özünü göstərir. Mobi Dik romanlarıyla tanınan Melvill romantizmi realizmlə 
paralel və qarşılıqlı şəkildə istifadə edən yazıçılardandır. Realizm dövrünün 
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digər nümayəndələri sırasında Henri Ceyms, Luis Mey Alkott və 
başqalarının adını çəkmək olar.  

XX əsrin ilk illərində Avropa və Amerikada yavaş-yavaş baş qaldıran 
yeni bir mədəni dalğa olan Modernizm ədəbiyyata nüfuz etməyə başladı. Bu 
cərəyan ədəbiyyatı keçmişdən və Qərb mədəniyyətinin klassik ənənələrindən 
kəskin şəkildə ayırdı. Bu dönəmin ən çox şöhrət qazanan yazıçıları sırasında 
 Gertruda Stayn xüsusilə məşhurdur. Stayn ədəbiyyatda modernist 
incəsənət üçün bir analoq yaratdı. Parisdə yaşayan və incəsənət kolleksiyaçısı 
kimi tanınan Gertruda Stayn  Pikasso, Şaqal, Modilyaninin və başqa rəssamların 
əsərlərini öz kolleksiyasına daxil etmişdir. Söhbətlərindən birində yazıçı 
Pikassonun rəsm sənətində, özünün isə söz sənətində yerinə yetirdiyi işin eyni 
olduğunu söyləmişdir.  Özünün “Həssas düymələr”(“Tender Buttons”,1914) 
adlı əsərində yazıçı kubizm üslubunda çəkilmiş bir rəsm əsərindəki elementlərə 
fərqli baxış bucağından yanaşmışdır. Staynın əsərlərində əsas mövzu 
incəsənətdə vizuallıqdan daha çox mücərrədliyi önə çəkməkdir. Hər bir 
mücərrədliyə məna yükləmək  Staynın əsas yazı texnikasıdır. Mövzu və texnika 
bu dönəmin həm visual, həm də ədəbi incəsənəti daxilində vəhdət təşkil edirdi. 
Bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ədəbiyyat və incəsənətdə bir dönüş 
nöqtəsi idi. Modernist roman ənənəvi romandan tamamilə fərqlənirdi. Artiq 
hadisənin üçüncü şəxsin dilindən nəql olunması modernist ədəbiyyat üçün 
yetərli deyildi. Əsərin necə nəql olunması əsərin özü qədər önəm daşıyırdı.
 Henri Ceyms, Uilyam Folkner və digər Amerikalı roman yazarları  öz 
yaradıcılıq nöqteyi-nəzərlərindən yeni ruhlu əsərlər yaratdılar. Ceyms romanda 
cərəyan edən hadisələri yalnız bir xarakterin dilindən təqdim etməklə 
kifayətlənirdi. Folknerin “Qəzəb və səs-küy” romanı 4 hissədən ibarətdir. Hər 
bir parça ayrı-ayrı xarakterin dilindən, ayrı-ayrı obrazların baxış bucaqlarından 
nəql olunur. Cənublu ailənin övladı olaraq dünyaya gələn Uilyam Folkner 
Misisipidə doğulmuş və həyatının əsas hissəsini orada keçirmişdir. Folkner bir 
çox əsərlərində haqqında danışdığı, nəsillər öncəsinə dayanan, təxəyyülün 
məhsulu olan  bir neçə ailə və tamamilə xəyallarının məhsulu olan, peyzajdan 
yaranan “Yoknopatofiya” şəhərini yaratdı. Yenilikçi bir yazıçı kimi Folkner 
əsərlərində xronotopiklik, fərqli dünyagörüşü, polifoniklik kimi priyomlardan 
məharətlə istifadə etmişdir. 1890-cı ildən etibarən Amerika ədəbiyyatında 
kütləvi bir oyanış baş verdi. Yazıçılar sosial mövzulara da toxundular. Belə 
yazıçılar sırasında Sinkler Lyuis, Con Steynbek, Con Dos Passos, Riçard Rayt 
və dramatist Kliford Odets və digərlərini qeyd etmək olar. Bu müəllifləri birləş-
dirən başlıca cəhət onların vətəndaşların rifahına göstərdikləri maraq, insana 
verdikləri dəyərdir.  

Lyuis Sinkler Sauk-Sentr, Minnesotada doğuldu, Yale Universitetini 
bitirdi. Universiteti bitirdikdən sonra Helikon Home Colony adlı sosial bir 
cəmiyyətdə işləməyə başladı. Bu cəmiyyət yazıçı Epton Sinkler tərəfindən 
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maliyyələşdirilirdi. Sinkler “Baş küçə” (“Main Street”, 1920) romanı ilə 
Minnesotadakı monoton, ikiüzlü həyat tərzini ələ salırdı. Kəskin bir dillə 
haqqında danışdığı  Amerikan həyatı və Amerikan materializmi, dar 
düşüncəlilik və ikiüzlülüyün tənqidi ona həm ölkə daxilində, həm də xaricdə 
böyük şöhrət gətirdi. 1926-cı ildə ona verilən Pulitzer mükafatını qəbul 
etmədi. Bu mükafatı ona qazandıran “Erousmit” (“Arrowsmith”, 1925) 
əsərində tibbin qayda-qanunlarını qorumağa çalışan bir həkimin obrazını 
yaratmışdı. 1930-cu ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatını qazanan ilk 
Amerikalı yazıçı oldu. Digər romanı olan “Bebbit”də (“Babbitt”,1922) Corc 
Bebbit sıradan bir Amerikan şəhəri olan Zenitdə yaşayan və işləyən bir iş 
adamıdır. Bebbit iş həyatının müasir yaşam tərzinə doğru bir yüksəliş 
olduğuna inanır. Xoşbəxtlik axtarışına çıxan bu şəxs bohemian hərəkatının 
nümayəndəsi olan bir qadınla münasibətdə olur, lakin sonunda xəyal 
qırıqlığına uğrayır və həyat yoldaşına geri dönür, taleyinə qane olur. Bu 
roman Amerikan dilinə yeni bir ifadə gətirmişdir: “bebbitri”, yəni dar 
düşüncəli, özünü düşünən. Sinkler kimi Con Steynbek də Amerikanın 
xaricində daxilində olduğundan daha böyük hörmət qazanmışdır. Bunun 
başlıca səbəbi 1963-cü ildə qazandığı Nobel mükafatı və onun yaratdığı səs-
küydür. Hər iki yazıçıya olan münasibətdə görünür ki, Nobel komitəsi sosial 
tənqidi fikirləri ilə diqqət çəkən liberal yazıçıları seçmişdir. Kaliforniyalı 
yazıçının əsərlərinin əksəriyyətində hadisələr  San-Fransisko yaxınlığında 
yerləşən Salinasda cərəyan edir. Ən tanınmış əsəri Pulitzer mükafatı 
qazanmış “Qəzəb üzümləri” (“The Grapes of Wrath”,1939) romanıdır. 
Roman iqtisadi böhran dövründə evini itirən Oklahomalı kasıb bir ailənin iş 
axtarmaq üçün Kaliforniyaya gedərək gördükləri işlərin hekayətidir.  
Ailə üzvləri zəngin mal-mülk sahibi olan feodalların təzyiqləri altında çox 
əzilirlər. Kaliforniyada cərəyan edən digər əsərləri sırasında “Yuxarı 
məhəllə”( “Tortilla Flat”, 1935), “Siçanlar və adamlar” (“Of Mice and 
Men”,1937), “Cənnətin Şərqi”(“East of Eden”,1952) kimi romanların 
adlarını çəkmək olar. Steynbek bütün əsərlərində reallıqla əlləri torpaqda 
çalışmaqdan qabar olan kasıb kəndlilərin komalarında özünü büruzə verən 
romantizmi birləşdirir. Əsərlərinin süjet  xətləri belə insanların qəlb 
sızladan talelərinin təsviri əsasında qurulmuşdur. Bu insanlar aclıq 
ucbatından öz ev-eşiklərindən olurlar. Onlar siyasi gərginlik və iqtisadi 
böhran dönəmində  ən çox əziyyət çəkən təbəqədir. 

XX yüzilliyin Fitsgerald, Drayzer və digər roman yazarları kimi 
Heminquey də yaradıcılığına əzilən toplumun problemlərini, ədalət mövzusu 
ilə yanaşı millətlərarası müharibənin gətirdiyi bəlaları, təbiətə olan aşiqliyi, 
həyat eşqi kimi mövzuları gətirməyə nail olmuşdur. Kasıb və yaşlı bir 
balıqçının köpək balıqlarının yediyi böyük bir balığı necə xilas etməsinin 
təsvirini verən “Qoca və dəniz”(“The Old Man and the Sea”, 1952) romanına 
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görə 1953-cü ildə Pulitser mükafatını qazanmışdır.  Bundan  bir il sonra isə 
Nobel mükafatı laureatı olmuşdur. Ailə daxilində baş verən gərginliklər, 
xəstəliklər, yazıçılıq bacarığını itirm, yazıçılıq bacarığını itirməyə başlaması 
onu ümidsizliyə düçar etmiş və yazıçı 1961-ci ildə özünü silahla vuraraq 
intihar etmişdir. Siyasi dünyagörüşdən daha çox humanist dünyagörüşünün 
tərəfdarı olan yazıçı bəsit üslubu sayəsində oxucular tərəfindən asanlıqla 
anlaşılır.  Lakin bu bəsitliyin arxasında yazıçının yüksək peşəkarlığı dayanır. 
Heminquey daxili dünyalarını ortaya çıxarmaqdan ötrü tez-tez 
qəhrəmanlarını sınağa çəkir, onları təhlükənin ortasında təsvir edir. Sonrakı 
dönəm yazılarında isə artıq bu sınaq və təhlükələr kişi üstünlüyünün sübutu 
üçün bir fürsət obyekti olaraq göstərilir. Ernest Heminquey eyni zamanda 
“itirilmiş nəsil” nümayəndələri sırasında adı çəkiləcək ən vacib şəxs də 
hesab oluna bilər. “İtirilmiş nəsil” – bu I Dünya müharibəsindən sonra 
meydana çıxmış bir ifadədir. Bu tendensiya Erix Mariya Remark, Ezra 
Paund, Şervud Anderson, Frensis Skot Fitsgerald kimi XX əsr Amerika 
ədəbiyyatının bir çox nümayəndələrini öz ətrafında birləşdirmişdir. İtirilmiş 
nəsil dedikdə cəbhəyə çağrılmış gənclər, əksəriyyəti hələ məktəbi bitirməyən 
və hələ erkən yaşdan qəlbində adam öldürməyə meyilli olan insanlar nəzərdə 
tutulur. Müharibənin dəhşətlərini görən bu insanlar müharibədən sonra sülh 
şəraitinə alışa bilməyib, bəziləri spirtli içki aludəçisinə çevrilir, bəziləri isə 
erkən yaşda özünə qəsd edir, digər bir qismi isə dəli olur. Bu terminin 
yaradıcı isə Gertrud  Steyndir. 

XX əsrdə istər I Dünya müharibəsi zamanı ,istərsə də öncəki və 
sonrakı illərdə teatrda, şeirdə, roman yaradıcılığında əsaslı şəkildə 
irəliləyişlər özünü büruzə verir. XIX əsrdə teatr insanlarda heç bir maraq 
doğurmurdu. Ancaq XX əsrin əvvəlində xaricə gedən amerikalılar Avropada 
güclü bir teatrın varlığını görərək vətənə geri qayıtdıqdan sonra teatr 
yaratmaq həvəsinə düşür. Əvvəllər teatr truppaları küçələrdə, tinlərdə 
fəaliyyət göstərirdisə, artıq zamanla onlar inkişaf etməyə başladı və 
professionallaşdı və ticari məqsəd daşıyan teatra çevrilməyə başladı. Bu 
dövrdə ən məşhur teatr yazarı kimi Yucin O`Nilin adını çəkmək olar. 
Yazıçının “Beyond the Horizon”(“Üfüqün arxasında yer”,1920), “Anna 
Christie”(“Anna Kristi”, 1921), “Desire Under the Elms”(“Qaraağaclıqda 
məhəbbət”, 1924), və o cümlədən “The İceman Comet”(“Buz adamın 
gəlişi”, 1946) kimi əsərləri real həyatı özündə təcəssüm etdirən əsərlər 
olduğu halda, “The Emperor Jones”(“İmperator Cons”, 1920),  “The Hairy 
Ape”(“Tüklü meymun”, 1922) romanları isə I Dünya müharibəsi dövründə 
Ekspressionizm ünsürlərini özündə birləşdirən dram əsərləridir. 
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N,Suleymanova 
 

American life reality in the I part of XX century literature 
 

Summary 
 

American literature is a literature written or produced in the United 
States and its preceding colonies. Before the founding of the United States, 
the British colonies on the eastern coast of the present-day United States 
were heavily influenced by English literature. The American literary 
tradition thus began as part of the broader tradition of English literature. 

The 1920s brought sharp changes to American literature. Many 
writers had direct experience of the First World War, and they used it to 
frame their writings. Henry James ,Stein, Ezra Pound and Eliot demonstrate 
the growth of an international perspective in American literature. At the 
beginning of 20th century, American novelists were expanding fiction to 
encompass both high and low life and sometimes connected to the naturalist 
school of realism.American writers expressed disillusionment following 
WW I. The stories and novels of F. Scott Fitzgerald capture the mood of the 
1920s, and John Dos Passos wrote too about the war. American drama 
attained international status at the time with the works of Eugene 
O`Neill,who won four Pulitzer Prizes and the Nobel Prize. 
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Н,Сулейманова 

Американская жизнь реадьностью в I части 
 XX века литературы 

Резюме 
 

Американская литература- это литература, написанная или 
произведенная в Соединенные Штаты Америки и ее предшествующих 
колониях. Но до основания Соединенных Штатов, британские колонии 
на восточном плобережье современных Соединенных Штатов 
находились под сильным влияниеь английской литературы. Таким 
образом, американская литературная традиции началась как часть 
более широкой традиции английской литературы. 

В 1920-е годы принесли резкие изменения в американской 
литературе. Многие писатели имели непосредственный опыт первой 
мировой войны, и они  использовали его чтобы сформулыровать свой 
труды. Генри Джеймс, Стеин, Езра Паунд и Елиот демонстрируют рост 
международной точки зрения в американской литературе. В начале 20-
го века американские романисты расширялис фантастика, чтобы 
охватить как высокий низкий срок службы а и иногда связани с 
натуралистической школой реализма. Американские писатели 
выразили разочарование следующие первой мировой войны. Рассказы 
и романы Ф.Скотт Фитзгералд захватить  настроение 1920-х годов, и 
Джон Дос Пассос тоже писал о войне. Американская драма до стичло 
международного статуса в то время с работами Юджина О`Нила, 
который выиграл четыре Пулитцеровской премии и Нобелевской 
премии 

. 
 

Rəyçi:   .             Şahin Xəlilli 
               Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor                      
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UILYAM DIETRIÇIN “TANRININ BƏLASI” VƏ MAYKL KURTIS 
FORDUN “ATTILANIN QILINCI” ROMANLARINDA HUN 

OBRAZLARI 
 

Açar sözlər: Hunlar, Attila, roman, qılınc, tarixi obraz.    
Key words: Huns, Attila, novel, sword, historic character  
Ключевые слова: Хунны, Аттила, роман, меч, исторический образ 
 

Hun türkləri haqqında nəsr əsərlərinin yazılması demək olar kı, ənənə 
halını almışdır və bu məsələdə Amerika ədəbiyyatında xüsusi fəallıq diqqəti 
cəlb edir. Bu mövzu ilə bağlı adı çəkilən ölkədə yazıılmış nəsr əsərlərinə 
nümünə verməli olsaq Keyt Seredinin “Ağ maral”,  Tomas Kosteynin “Qaranlıq 
və dan yeri”,  Secelia Hollandın “Attilanın ölümü”,  Stefan Grundinin “Attilanın 
xəzinəsi”, Piter Hargitayın “Attila - barbarın sevgi hekayəsi”,   Uilyam Dietriçin 
“Tanrının bəlası” və Maykl Kurtis Fordun “Attilanın qılıncı” romanlarını 
sadalamaq olar.   

Bu romanlar haqqında qısa araşdırma apardıqdan sonra 2005-ci ildə 
amerikan nasirlər Uilyam Dietriç (William Dietrich, 1951) və Maykl Kurtis 
Ford (Micheal Curtis Ford) tərəfindən müvafiq olaraq qələmə alınan “Tanrının 
bəlası” və “Attilanın qılıncı” romanlarının qısa təhlilini aparmaq zərurəti ortaya 
çıxır. Belə ki, roman yazmaq istedadı olan müəlliflərin hun türklərinə və 
xüsusi ilə Attilaya baxış tərzi müəyyən xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. 

Maraq dairəsi geniş olan Uilyam Dietriçin tarixi mövzuda əsərləri də 
kifayət qədərdir və bu qəbildən olan romanlardan biri də mübariz hunlara 
həsr olunmuşdur. Müəllif öz rəsmi saytında bu kitabla bağlı fikirlərini belə 
təqdim edir: “Mən uşaq olanda valideynlərimin mənə qanlı Katalaun 
müharibəsindən bəhs edən kitabı hədiyyə etməsindən sonra, Attila haqqında 
maraqlanmağa başlamışam. Attila haqqında çox adam eşidib, amma bu 
müharibədən az adamın bilgisi var.  

Adını çəkdiyimiz əsər Attilanın yaşam yazısı deyildir. Romanda 
hadisələr sadə insanların davranışları ilə canlanır. Təlxək Zerko, barbar 
şahzadə Berta, yunan həkim Eudoksus, hun döyüşçü Edeko, rahib Anianus, 
Roma şahzadəsi Honoria, general Aetius tarixi şəxsiyyətlərdir. Bütün bu 
şəxslərə mənim qəhrəmanım Conas Alabandanın gözü ilə dəyər verilir. 

Əsər döyüş, sevgi, mədəniyyət məsələlərini özündə ehtiva edir. 
Roman, yalnız Conas ilə hun döyüşçü Skillanın İlanaya bəslədiyi sevgidən 
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bəhs etmir, eyni zamanda, onların mədəniyyətlərindən, hunların 
mübarizəsindən söhbət açır. 

Mən bu əsəri yazmaq üçün Roma İmperiyası və hunlar haqqında əldə 
etdiyim bütün kitabları oxudum. Sonra isə araşdırmalar üçün Avropaya 
səyahət etdim” (1). 

Müəllif  hadisələri geniş planda əks etdirməmiş, əsərdə təsvirini verdiyi 
tarixi olayların Roma imperatorunun bacısı Honorianin qeyri-etik 
davranışının qardaşı tərəfindən üzə çıxarılması ilə başlamasını məqbul 
saymışdır. Bu hadisədən sonra, qapalı yerdə saxlanılan Honoria xilas yolunu 
Attilada görür və üzüyünü Attilaya göndərərkən fikrini belə əsaslandırır: 
“Vestqotlar Romanı talan edərkən mənim anam Galla Plasidia onların qəbilə 
rəislərindən olan Athaulfla ailə qurmuşdur. Barbarlar çox güclü olurlar. Biz 
də bu hadisəni nümunə olaraq götürməliyik. Vestqotlardan daha güclü olan 
barbar hökmdarı var. O adam mənim qardaşımdan da güclüdür - dünyada hər 
kəsdən güclüdür. Attilanın yanına get, ondan mənim xilas olunmağımı xahiş 
et”. (2, s.10) 

Təəssüf ki, elə ilk səhifələrdən müəllif əsərin obrazlarının dilindən 
hunlar və Attila haqqında kəskin ifadələr işlətməyə başlayıb. Honoriaya 
yardım edən xacə Attila haqqında bu təəssüratdadır: “Attila meymuna 
bənzəyir, qanla yuyunur, arvadlarından başqa, heç kim onun üzünə baxa 
bilmir. Onun deyilənə görə, yüzlərlə zövcəsi vardır”. (2, s.10) 

Sonrakı məsələlərdə Edekonun rəhbərlik etdiyi hun döyüşçülərinin 
Aksiopolis şəhərini tutmaları, heç kimə rəhm etmədən əhalini qılıncdan 
keçirmələri təsvir olunur. Bu şəhərdə romanın əsas qəhrəmanlarından biri 
İlana əsir kimi olaraq hun düşərgəsinə aparılır. 

Uilyam Dietriç Attilaya qarşı sui-qəsd planının hazırlanmasını romanda 
özünəməxsus tərzdə təsvir etmişdir. Edekonun rəhbərlik etdiyi heyətin 
Konstantinapola gəlməsi, imperatorun yüksək rütbəli məmurlarından 
Krisafiusun onunla görüşməsi, ona Attilanı öldürmək təklifi, Edekonun bu 
təklifi “qəbul etməsi”, Bizansın möhtəşəmliyi ilə onları heyrətləndirməyə 
çalışması kimi məsələlər romanda  kifayət qədər diqqətə işlənmişdir. 
Bizansdakı görüşdən sonra isə Attila ilə danışıqlara gedən nümayəndə 
heyətinin tərkibinə tarixçi və mirzə kimi Conas Alabanda adlı şəxsin daxil 
edilməsi nasirin bədii təxəyyülünün məhsuludur. Belə ki tarixi mənbələrdən 
də məlum olduğu kimi, bu iş Paniyalı Prisk tərəfindən icra olunmuşdur. U. 
Dietriç isə romanı üçün seçdiyi süjet xəttinə uyğun belə bir dəyişiklik etməyi 
məqsədəuyğun hesab etmiş və hadisələrin mərkəzində bir-birinə aşıq olan 
Conas və İlana obrazları dayanmışlar. 

Bütün bunların fonunda müəllifin hun vərdişlərinə və ənənələrinə də 
diqqət yetirməsi nəzərə çarpsa da, romalı qəhrəmanların dilindən onları 
təqdir etmədiyini büruzə vermişdir. Conasla hun döyüşçüsü Skilla arasında 
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keçən söhbətdə romalı mirzə onları təhsil almamaqda, şeiriyyətdən, elmdən 
uzaq qalmaqda ittiham edir. (2, s.42) Digər bir yerdə isə Conasın sürdüyü 
madyanın Skillanın hun atından sürətli olmasını təsvir edir.  (2, s. 50) 

Uilyam Dietriç hunlar barəsində müəyyən mənfi fikirlər və anlayışları 
təqdim etsə də, romanında hunların öz liderləri Attilaya qarşı olan hörmət və 
ehtiramını məharətlə göstərmişdir. Müəllif Fatehin ölümündən sonra, Avropaya 
meydan oxuyan hunların tez bir zamanda pərən-pərən düşməsini, məhz bu 
sevginin və hörmətin yoxluğunun verdiyi çarəsizliklə əlaqələndirmişdir. Bu, 
Paniyalı Priskin “Bizans tarixi” kitabından götürdüyü, amma öz romanında 
Conas Alabandanın dilindən verdiyi bir hadisə ilə daha da aydınlaşır: “söhbətin 
məcrası başqa istiqamətə çevrildi və Edeko hunların gücündən, onların 
məharətindən danışmağa başladı. Mövzunu Attilanın üzərinə gətirərək onun 
fəzilətlərindən danışdı və heç bir şeydən qorxmadığını ifadə etdi. Attilanın  çox 
sadə həyat tərzi keçirdiyini, ədalətli hökmdar olduğunu danışdıqdan sonra, təklif 
etdi ki, özlərinin daim at belində olan, romalıların isə divarlar arxasında gizlənən 
krallarının şərəfinə içsinlər. Hər kəs badəsini qaldırsa da, tərcüməçi Bigilas 
bildirdi ki, onların hökmdarı tanrıdır, Attila isə insandır və onların adı birlikdə 
çəkilə bilməz”. (2, s.62-63) 

Bu hadisədən sonra, hunların necə qəzəblənərək silaha sarıldığı, 
Attilanın şərəfini necə uca tutmaları, romalıların qorxudan geri addım ataraq 
sözlərini geri götürmələri və hər kəsin ilk olaraq Attilanın şərəfinə içməsi təsvir 
olunub. Nasirin burada tarixi reallıqlara sadiq qalaraq hunların Attilaya olan 
sevgisini belə göstərməsini romanın ən müsbət hissələrindən biri kimi qəbul 
etmək mümründür. 

Ümumiyyətlə, Uilyam Dietriç hadisələri Bizans nümayəndələrinin 
Hunugara (hunların yaşadığı yer romanda belə adlanır - N.A.) gəlməsi, Attilanın 
ziyafət verməsi, hunlara qarşı planlaşdırılan sui-qəsdin üstünün açılması, Conas, 
İlana və təlxək Zerkonun “Əfsanəvi qılıncı”nı oğurlayıb, qaçması üzərində 
qurmuşdur. BU mövzuda yazan digər müəlliflərdən fərqli olaraq U.Dietriç 
hadisələrə özündən xeyli əlavələr etsə də, tarixi məqamları diqqətlə göstərməsi 
də nəzərdən qaçmır. 1973-cü ildə Secelina Holland tərəfindən qələmə alınan 
“Attilanın ölümü” adlı romanda təsvir olunduğu kimi, bu əsərdə də müəllif 
Bledanın dul arvadı tərəfindən idarə olunan bir kənddən (yurddan - N.A.), 
hunlarla romalıların orada gecələməsindən və onlara edilən iltifatdan bəhs 
edir (digər kitablarda bu məsələyə toxunulmur - N.A.). Həmin gecəki 
söhbətdə Bledanın ölümünü Edeko belə əsaslandırır: “Hər kəs bilirdi ki, 
Bleda və ya Attila ölməlidir, çünki onların ikisi uzun müddət birlikdə kral 
ola bilməzdi. Nəhayət, Attila onu öldürmək qərarına gəldi və qan davası 
davam etməsin deyə bu kəndi onun arvadına bağışladı”. (2, s.76) 

Romanda nümayəndə heyətinin Attila ilə görüşməsi və orada baş verən 
hadisələr eynilə tarixçi Prisk tərəfindən göstərildiyinə müvafiq olaraq heç bir 
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məqam qaçırılmadan romanda öz əksini tapır. Onu da vurğulayaq ki, bu 
mövzuda yazılan digər romanlarda  Zerkodan bəhs edilmir. Bunun belə 
dəqiqliklə verilməsi çox təbiidir, çünki müəllif kitabının sonundakı qeydində 
yazır: “Bizim bəzi məsələlədə çətinlik çəkməyimiz çox təbiidir. Çünki biz 
ancaq üç əsas mənbədən istifadə edə bilərik - hunların əvvəlki illərinə aid 
bilgilər verən Roma tarixçisi Amianus Marsellinus, Tebenli Olimpiodorus və 
Paniyalı Prisk. İkinci tarixçinin bilgilərinin məlumatların böyük qismi 
itkindir, amma onlardan tarixçilər yararlana bilmişlər. Paniyalı Prisk isə 
Conas obrazı üçün ilham olmuşdur”. (2, s.331) 

Ümumiyyətlə, bu romanda hadisələr, əsasən, hun döyüşçüsü Skilla, 
Bizans nümayəndə heyətinin tərkibində hun düşərgəsinə gələn və orada 
girov kimi saxlanılan Conas və əsir İlana üzərində qurulmuşdur. Skilla və 
Conas İlanaya aşiq olmuşlar və İlana hun düşərgəsindən qaçmaq üçün can atır. 
Müəllif hunlar haqqında yüksək fikir söyləməsə də, Skillanı əsl qəhrəman və 
müsbət xarekterli hun döyüşçüsü kimi təsvir etməsi diqqətdən yayınmır. 

Conas ilə İlananın Attilanı yandıraraq qaçmaq planları baş tutmasa da, 
gənc mirzə “Əfsanəvi qılıncı”ı alaraq qaçır və bu işdə təlxək Zerko ona kömək 
edir. Lourens Binyonun 1907-ci ildə qələmə aldığı “Attila” pyesində Zerkondan 
bəhs edilməsi məsələsi də var. Bu romanda isə Uilyam Dietriç onu əsərinin, 
demək olar ki, Conasdan sonra ikinci qəhrəmanı kimi göstərir, bununla da 
kifayətlənməyərək təlxəyi ən savadlı və hunlara qarşı sonsuz nifrət bəsləyən ob-
raz səviyyəsinə qaldırır. Hadisələrin pik nöqtəsində onun Katalaun müharibəsi 
ərəfəsində general Aetius tərəfindən elçi kimi bəzi tayfalara da göndərilməsi 
müəllifin bu qəhrəmana olan sevgisindən xəbər verir. 

Müəllifin romanı hunlar və Attila haqqında ilk dəfə eşitməsinə səbəb 
olan Katalaun müharibəsinin təsiri altında yazması müəyyən mənada bəlli 
olur. Belə ki, romanında bu müharibəyə geniş yer verən nasir, eyni zamanda, 
həmin döyüşə kimi hazırlıq prosesinə da işıq tutmuşdur. Təəssüf ki, müəllif 
Attilanın bütün gücünü, inamını, digər tayfaların ona olan etimadını 
“Əfsanəvi qılıncı”ın mövcudluğu ilə əlaqələndirmişdir. Qılıncın oğurlanması 
ilə Attila müttəfiqlərinin bir qismini, qələbəyə olan inamını itirir və Katalaun 
döyüşündə qələbə qazanmamasını da, müəllif məhz bu amillə bağlayır. 
Həmin müharibənin ilk günündən sonra, hun tacidarı odunları bir yerə 
toplayıb, tonqal qalayacağı və “Əfsanəvi qılıncı”ın tapılmayacağı təqdirdə 
özünü odun içinə atacağı ilə döyüşkən hunları qorxudur. Mərd Skilla 
Conasla görüşərək qılıncı geri qaytarır və Attila ölümdən xilas olur.  

Müəllif özü bu hadisəyə belə münasibət bildirir: “Süjet xəttinin böyük 
qismi mənim uydurmamdır. Belə ki, tarixi qeydlərdə qılıncın oğurlanması 
hadisəsinə rast gəlinmir. Zerko da, sadəcə, təlxək idi, onun kitabımda 
göstərildiyi kimi, siyasi bacarığı yox idi. Attilanın sarayının İlana adlı qız 
tərəfindən yandırılması hadisəsi də tarixi mənbələrdə yazılmayıb. Amma 
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yandırmaq üçün odunun toplanması haqqında bilgilər ziddiyətlidir. 
Hadisənin baş verməsini iddia edənlərlə yanaşı, bunun əksini düşünənlər də 
mövcuddur”lar . (2, s. 332-333) 

Hunfobia cərəyanının fəal üzvlərindən biri olan Amianus Marsellius 
yaradıcılığından kitabın yazılması prosesində nasir tərəfindən istifadə edilən 
müəlliflərdən biridir. Bəlkə də, onun təsiri altında Uilyam Dietriç romanında 
hunlar haqqında fikirlərin axarını mənfi istiqamətə yönəltmişdir. O, hunların 
bir-birləri ilə görüşərkən toxunmaq əvəzinə, heyvan kimi havanı iyləməsi, 
döyüşkən türk tayfasının özlərinə məxsus iyrənc qoxu verməsi, həmişə hun 
düşərgələrində xeyli sayda bic doğulmuş uşaqların ortada sahibsiz qalması, 
onların üzlərinin ziyilli olması, dillərinin heyvan səsinə bənzəməsi keyfiy-
yətlərini təsvirə çalışmışdır. Bu da hunlar haqqında başqa mənbələrdən əldə 
etdiyi bilgilərin  olmaması üzündən oxucuda mənfi münasibətlərin oyanması ilə 
nəticələnə bilər. 

Bunu da demək ehtiyacı hiss olunur ki, romanın sonunda Conasla İlananın 
çəkdikləri bütün çətinliklərdən sonra, vətənlərinə qayıdaraq orada xoşbəxt həyat 
tərzi sürmələrini göstərməklə müəllifin bir növ, IX və ya X yüzilliklərdə 
yaranması ehtimal olunan “Volterius” poeması və XIII yüzildə Avstriyada 
yazıya alınan “Volter və Hildegundun hekayəsi” əfsanələrinin təsiri altında 
qalması da sezilir.   

Uilyam Dietriç Attilanın ölümünü burnundan açılan qanın nəticəsində, baş 
verdiyini yazmış və əsərinin çap edilməsindən 32 il əvvəl, yerlisi Secelina 
Holland tərəfindən yazılan “Attilanın ölümü” romanında olduğu kimi, hun 
fatehinin ölümünə qədər bəzi vaxtlarda onun burnundan qan açıldığını qeyd 
etmişdir. (2, s.159) 

Müəllif kitabla bağlı fikirlərini belə ümumiləşdirmişdir: “Elmi mənbələrin 
böyük qismində bu gün bizim həvəs göstərdiyimiz məqamlara toxunulma-
mışdır. Ona görə də, mən bu məsələləri öz düşüncəm əsasında qələmə aldım və 
bunlar üçün də Fransa, Avstriya, Almaniya, Macarıstan və İtaliya arxeoloji 
sərgilərinə getməli oldum. 

Hunların yazıları olmadığına görə, onlar haqqında Roma və Yunan 
mənbələrindən əldə edilir. Arxeoloji materiallar da çox  zaman işə yaramır, 
çünki onlar özləri ilə az əşya daşıyıblar. Eradan əvvəl, yaşayan Babillər, 
Mayalılar haqqında belə hunlardan, bəlkə, daha artıq bilgi əldə etmək olar. 

Əgər Attila Katalaun çölündə qalib gəlsəydi, onda, Roma sivilizasiyası 
dağılardı. Eyni zamanda, Qərbi Avropa ölkələrinin bugünkü inkişaf mərhələsinə 
çatmaq üçün daha çox vaxt tələb olunardı. Əsasən, Attila həm fateh, həm də 
imperiya qurucusu olaraq uğur qazanmamışdır. (2, s. 332-333) 

Fikirləri ümumiləşdirməli olsaq, deməliyik ki, romanda əsas 
hadisələrin elmi qaynaqlara əsaslanması və sistemli şəkildə təqdimi təqdir 
edilməlidir. Eyni zamanda, həmin hadisələrin iştirakçılarının böyük qismi də 
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tarixi şəxslərdir. Sadəcə, hunlarla görüşə gedən nümayəndə heyətinin 
tərkibində Conas Alabanda adlı obrazın olması müəllifin seçimidir. Bununla 
belə, çox təəssüf ki, Uilyam Dietriç öz əsərində hunlara qarşı heç bir rəğbət 
hiss etdirməmiş, onları, ancaq bu mövzuda mənfi məqamları qələmə alan 
romalı və yunan tarixçi və salnaməçilərin əsərləri əsasında təsvir və təsəvvür 
etməyə çalışmışdır. Müsbət bir məqam odur ki, Attila bu romanda güclü 
lider, alovlu çıxışı ilə kütləni heyrətləndirən şəxs kimi təqdim edilir.  Eyni 
zamanda, Skilla adlı hun döyüşçü müəllifin sevgisini qazanmış, romanın 
sonuna kimi onu Attilaya və hun ənənələrinə sadiq, inadkar, güclü oxatma və 
döyüş qabiliyyətinə malik olan, qorxmaz, sözünə sadiq şəxs olaraq təsvir 
etmişdirRomanda sujet xətti, demək olar ki, elmi-tarixi qaynaqlarda 
yazılmayan məsələlər üzərində qurulmuşdur. Həmin hadisələrin inkişaf 
mərhələsində müəllif tarixi məqamlara istinad etmişdir. Beləliklə, sadə və 
rəvan dildə yazılan bu tarixi roman, çox təəssüf ki,  hunları, ancaq güclü 
döyüş qabiliyyətinə malik barbar, Attilanı isə bu barbarları idarə edən qızıla, 
adam öldürməyə düşkün insan olaraq qələmə vermişdir. Hun mövzusunda 
yazılan romanlardan danışarkən amerikan nasir Maykl Kurtis Ford (Micheal 
Curtis Ford) tərəfindən qələmə alınan və əvvəl bəhs etdiyimiz romanlarla 
oxşar və fərqli cəhətləri baxımından “Attilanın qılıncı” əsərindən də söhbət 
açmaq ehtiyacı yaranır.  Əsərdə eyni ildə, lakin fərqli məkanda – Böyük 
Britaniyada─Uilyam Napier tərəfindən yazılan “Attila” trilogiyası ilə 
eyniliklərin çox olması dərhal diqqəti cəlb edir. Əsərlərin eyni ildə 2005-ci 
ildə nəşr olunması onların bir-birilərindən təsirlənmə ehtimalını da heçə endirir. 
Maraqlıdır ki, bu müəllif də romanını Attilanın uşaq ikən girov kimi Ravennaya 
göndərilməsi ilə başlamış, onun doğum tarixinin da bəhs etdiyimiz trilogiyada 
olduğu tək Aetiusun doğulduğu ili  - 395-ci ildə yazmışdır. Onun da yazdığına 
görə, Aetius Roma İmperiyası tərəfindən Rugilanın hökmdarlıq etdiyi hunların 
yanına göndərilir. Müəllifin romanında təsvir olunan bəzi hadisələrin daha yaxşı 
anlaşılması üçün özünün yazdığı aşağıdakı məqamları qeyd etmək yerinə düşər: 
“Bugünkü dünyamızda elmin bizə çox məsələdə əlimizdən tutmasına 
baxmayaraq, biz hələ də Qərb sivilizasiyasını yox etməyə yaxın olan  hunlar 
haqqında  çox az bilirik. Bir çox köçəri tayfalar kimi, onların da yazılı 
qaynaqlarının olmamasına şahid oluruq. 

Onların xarici görünüşü haqqında verilən izahatlar, ola bilsin ki, digər 
barbar tayfaların təsvir edilməsində istifadə edilən bilgilərdir. Romalılar 
bütün köçəriləri eyni cür təsvir edə bilərdilər. Əslində, Attilanın doğum tarixi 
də qaranlıq qalan məsələlərdəndir; bir sıra alimlər 406-cı ili göstərsələr də, 
xüsusilə Avropa elm xadimləri onun 395-ci ildə anadan olması faktını 
müdafiə edirlər. Bu, Aetiusun anadan olduğu ildir və mən də romanımda bu 
ili göstərmişəm.Mənim yazdığım elmi əsər yox, romandır və bu səbəbdən 
bəzi məqamlar tam dəqiq olmaya bilər. Əsərdə işlənən bəzi hun sözləri – 
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bunlar hazırda bəzi dillərdə istifadə edilir və hun dilindən keçməsi ehtimalı 
var-dəqiq olmaya bilər.Bu mövzuda yazılan əsərlərdən ən çox faydalandığım 
VI yüzil ostgot tarixçisi Cordanes tərəfindən yazılan “Getika” (Qot tarixi) 
əsəridir. V yüzil Roma dövlət xadimi tərəfindən yazılan “Mulomedicina” 
əsərində hun atları, onların bəslənməsi və çoxalması haqqında bilgilər var. 
Mənim kitabımda istifadə etdiyim bilgilərdən bəziləri Priskin qeydlərindən 
götürülüb. Adı çəkilən müəllifin verdiyi bilgilər təfsilatlı olması ilə diqqəti 
cəlb edir. Roma hərbi taktikaları və silahları ilə bağlı bilgilər üçün Amianus 
Marselinus tərəfindən qələmə alınan “Roma İmperiyasının tarixi” kitabı 
məqsədəuyğundur. Lakin o, hunların təsvirində çox kobud səhvlərə yol 
vermişdir”. (3, s. 336)Özünün də yazdığı, əsasən, müəllif əsərinin ərsəyə 
gəlməsi üçün lazım olan qaynaqlardan istifadə etmiş, eyni zamanda Amianus 
Marselinusun hunlar haqqında fikirlərində təhriflərin olduğunu da xüsusi 
göstərmişdir. Adı çəkilən müəllifin kitabındakı hadisələrdən birinin yanlış 
olmasını müəllif aşağıdakı kimi təqdim etmişdir: “Hunlar böyük çiy ət tikəsi 
götürərək atlarının tərli kürəyinə -budlarının altına qoyaraq, bütün günü atı 
çapırlar. Bununla da onlar bu əti bişmiş hesab edərək yeyirlər”, - deyə saray 
xacəsi Didimus əlavə etdi.Bütün legionların hərbi komandanı Gaudentius 
digərlərinin əksinə, ciddi şəkildə buna etiraz etdi: “Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. 
Bu əti hunlar atlarının beli sağalsın deyə yəhərin altına qoyurlar. Onlar zalım ola 
bilərlər, amma axmaq deyillər. Eyni zamanda, sizə xatırladıram ki, keçən il 
Florenada onlar olmasa idilər, indi biz sarı saqqallı ostqotların qoşunlarında 
şərab paylayan işləyərdik”. (3, s. 27) 

Kitabın digər səhifələrindəki epizodlardan da aydınlaşdığı kimi, M.K.Ford 
hunlar haqqında mənfi fikirlərin, ancaq saray əhli tərəfindən səsləndirildiyini, 
bunların yanlış olmasını isə dərhal başqa hadisələrlə əlaqələndirmişdir. Onun 
hunlara münasibətinin mənfi olmaması təbii qarşılanmalıdır, çünki müəllifin 
oxuculara maraqlanmağı məsləhət gördüyü əsərlər arasında Otto Menxen 
Helfen və Piter Heter kimi bu mövzuda ciddi araşdırmalar aparmış şəxslərin 
kitabları var. Buradan da anlaşıldığına görə, amerikan nasir həmin kitablardan 
da bəhrələnmişdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, bu romanda da Attila mərd, heç kimin qarşısında 
boyun əyməyən, hun ənənələrinə, hunçuluğa sadiq qalan və döyüş 
qabiliyyətini məharətlə göstərən gənc kimi təqdim edilmişdir. Attila ilə 
Aetiusun dostluğu hələ Roma İmperiyası dövründən başlayır. Ədib 
hadisələri belə izah edir: “Ravennada ancaq Aetius və atası Gaudentius 
Attilaya qarşı mehriban münasibət bəsləyirdi. Gənc Flavius axşamları artıq 
qardaş kimi mehriban olduqları Attilaya Roma təhsilinin tələblərinə uyğun 
köməklik göstərir, ona çətinlik çəkdiyi məsələlərdə kömək edirdi. Attila da, 
öz növbəsində, romalıya döyüş texnikalarını başa salırdı. Aetius öyrənmək 
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məsələsində iti zəkalı idi. Attilanın kitab oxumağa həvəsi olmadığından 
Gaudentius öz xərcləri hesabına müəllim tapmışdı”. (3, s. 47-48) 

M.K.Ford da hunların türk olmaları fikrini qəbul etmişdir. Çünki 
əsərində hazırda türk dilləri leksikonunda olan sözlərdən istifadə etməsinə 
tez-tez rast gəlinir. Məsələn, kral Rugila Aetiusu qarşılayıb, Attiladan 
danışarkən onu öz oylanı (oğlanı - N.A.) kimi sevdiyini bildirir. (3, s. 61) 
Sonrakı səhifələrdə biz keshig (keşik - N.A.) sözünə rast gəlirik. (3, s. 90) 

Kitabını “Attilanın qılıncı” adlandıran müəllif hadisələrin birində hun 
generalı Turgrid (müəyyən mənada türk dilində istifadə olunan Turqud adına 
bənzəyir - N.A.) ilə hunlar arasında girov kimi qalan Flavius Aetius arasında 
baş verən söhbəti oxucunun diqqətinə çatdırır. Ümumiyyətlə, nasir hunların 
ağızdan-ağıza keçən əfsanələrinin mövcudluğunu, adı çəkilən döyüşkən 
tayfaların yazısı olmadığı üçün onların hər kəsin əzbərlədiyini və qəbilə 
rəisləri tərəfindən gənclərə öyrədildiyini izah edir. Belə əfsanələrdən biri 
kitabda göstərilir: “...Tayfa başçılarının hazırladıqları qədim qılınclardan biri 
tapılacaq. Tiyəsi alovda sınaqdan bişirilmiş, buz ilə suya çəkilmiş qılınc. 
Onu tapan böyük başçı bütün xalqların hökmdarı olacaq və hər kəs ondan 
qorxacaq”. (3, s.73)Aetius da, öz növbəsində, bu əfsanəni başa düşməyib, bir 
xalqın taleyinin qılıncla bağlanılmasının yanlışlığını deyəndə aldığı cavab 
belə olur: “Hunlar bununla öz taleyini bir qılıncla əlaqələndirmirlər, əksinə, 
tanrıların mərhəməti ilə bağlayırlar. Çünkü qılıncın tapılması tanrıların 
mərhəmətidir. Tanrının qılıncı tapılsa, bununla da başa düşəcəyik ki, şərtlər 
yerinə yetirilib. Artıq heç bir şübhə qalmayacaq ki, Göylər Ruhu enərək 
insan formasında təcəlli edib və hunlar üçün doğru olanı göstərir. Qılınc 
tapılacaq; ya sabah ya da min il sonra, amma hər kəsin bundan xəbəri 
olacaq”. (3, s. 74-75) Düzdür, elmi mənbələrdə Aetiusun hələ yeniyetmə 
ikən hun düşərgəsində girov olması göstərilsə də, Maykl Kurtus Forda öz 
romanında bu müddəti bir az da uzatmağı daha məqbul saymış, onu hun 
qoşunlarının bir hissəsinin komandanı, Kral Rugilanın xüsusi məşvərət 
heyətinin etibar edilən üzvü kimi göstərmişdir. Attila ilə Aetius hun 
düşərgəsində çox yaxın dost, birgə hərbi əməliyyatlar icra edən 
qəhrəmanlardır. Maraqlı bir məqam da xüsusi vurğulanmalıdir ki, Uilyam 
Napierdən fərqli olaraq M.K.Ford Attilanın əmisi Rugilanı çox müsbət 
planda göstərmiş, onun Attila və Aetiusa qarşı inam və sevgisinin sərhəd 
tanımadığını da qeyd etmişdir. 

Romanda xüsusi diqqəti çəkən əsas məsələ müəllifin hunlar və Attila 
haqqında heç bir mənfi təsvirə və ifadələrə yer verməməsidir.  “Attilanın 
qılıncı” əsərində müəllif Aetiusu ideal formada təqdim etmiş, eyni zamanda, 
Attila haqqında oxucuda, demək olar ki, ancaq müsbət təəssüratlar 
formalaşdırmışdır.Uilyam Dietriçin romanında hunların əlyazma kitablarını 
yandırmasına, onlar haqqında təhqiramiz ifadələr işlətməsinin əksinə, 
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M.K.Ford romanında Attilanın əlyazma kitablara, elmi bilgilər əldə etməsinə 
marağını belə ifadə etmişdir: “...Bizans elçiləri otağa girəndə təəccübdən 
donub qaldılar. Döşəmədən tavana kimi bütün dörd divar əlyazmalarla, elmi 
materiallarla dolu idi. Mütəkkəyə söykənən Attilanın bir əlində qızardılmış 
quş əti, digər əlində səyyah Strabonun qeydlərindən bəhs edən kitab var idi”. 
(3, s. 176)Maykl Kurtis Ford da ənənəni pozmayaraq əvvəlki hissələrdə adını 
çəkdiyimiz müəlliflər (həm nasirlər, həm də dramaturglar) kimi, Attilanın 
“Tanrı qılıncı”nın saxta olması fikrini aşılamağa çalışmışdır. Uilyam Dietriç 
də əsərində onun reallığını şübhə altına qoyub. Uilyam Napierin trilo-
giyasında bu qılıncın Stiliçonun qılıncı olması yazılmışdır. Burdakı izaha 
görə qılıncın Attilanın göstərişi ilə Orestes tərəfindən fermaların birində 
basdırıldığını, sonra isə çoban tərəfindən tapılaraq hun tacidarına verildiyi 
göstərilmişdir. (4, s. 208)“Attilanın qılıncı” romanında müəllif digər 
əsərlərdən fərqli olaraq hadisələri Katalaun müharibəsinin qurtarması, hər iki 
tərəfin qoşunlarını geri çəkməsi ilə başa vurmuşdur və sonrakı hadisələr 
haqqında heç bir bilgi verməmişdir. Müəllif özü bunu əsərinin sonunda belə 
izah edir: “Mən əsas diqqəti Aetius ilə Attila arasında olan münasibətə 
yönəltmişəm. Ona görə də, çox hadisələrin təsvirini ixtisar etməli oldum”. 
(3, s. 335)Bu romanda da müəllif yerlisi Uilyam Dietriç kimi hunlarda 
sadiqlik borcunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, onlar üçün verilən sözün 
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini xüsusi vurğulamışdır. Belə ki, vaxtilə 
Aetius həyatının son anında hun generalı Turgrid Katalaun müharibəsində 
mühüm bir xəbəri Roma generalına çatdırmaqla özünün ona olan borcunu 
ödəmiş hesab etmişdir.  Hun mövzusunda yazılan onlarla kitab arasında 
yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən 2005-ci ildə nəşr 
edilən Maykl Kurtis Fordin “Attilanın qılıncı” romanı haqqında fikirləri 
aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:  

─ Haqqında yazılan əsərlər sırasında Attilanın ölümünün qeyd edilməməsi 
ilə diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda, hun fatehi ilə Aetius arasında olan 
münasibətlər, onlar arasında hərbi və elmi debatlar hər ikisinin aidiyyatı sahədə 
dühasından xəbər verir. 

─ Attila və hunlar haqqında mənfi fikirlərə, demək olar ki, yol verilmir və 
bu da M.K.Fordun bu mövzuda araşdırmalarının dərinliyini, hunları müxtəlif 
elmi qaynaqların təqdimatlarından əldə etdiyi bilgilər əsasında dəyərləndirdiyini 
üzə çıxarır.  

─ Attilanın otağının əlyazma kitablarla dolu olması, onun elmə güclü 
marağının göstərilməsi və müsbət fikirlərin aşılanması kimi qələmə vermək 
olar; hunların Uilyam Dietriçin kitabında olduğu kimi, heyvanlara məxsus 
davranışlar və vərdişlərə yiyələnməməsini heç bir yerdə qeyd etməməsi də 
təqdirəlayiq keyfiyyətdir. Dünya ədəbiyyatında ciddi maraq doğuran və 
müxtəlif ölkələrdə elmi-bədii araşdırmalar üçün hədəf seçilən hun mövzussu 
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haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz iki müəllifinin eyni ildə yazılan 
əsərlərinin qısa təhlili bir daha göstərdi ki, yanaşma tərzləri və istifadə edilən 
qaynaqlar müxtəlifdir və buna görə sujet xətlərində fərqliliklər ortaya çıxır. 
Bütün ziddiyyətlərin fonunda Attila haqqında reallıqlar nümayiş etdirilir və 
onun dünya tarixində ən güclü liderlərdən biri olması həqiqəti romanlarda öz 
əksini tapır. Bu romanlara da dünyaşöhrətli fatehə həsr olunması və bu faktı 
qabartması baxımından dünya ədəbiyyatında ciddi qəbul edilən nəsr 
əsərlərindəndir.    
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N.Adilov 

The Hun characters in The Scourge of God by William Dietrich and The 
Sword of Attila by Micheal Curtis Ford 

Sammary 
 

Many interesting and sometimes controversial opinions are presented about 
Hunnic heroes and especially Attila the Hun, as many literary works are 
written in the world literature about the Huns and their king Attila. One of 
the reasons is the different sources that writers and authors use and their 
approaches. We can see these differences in different countries’ literatures as 
well. Mainly, American and English writers focus on this theme in 
comparison with writers of other countries. Analyzing the novels written by 
authors of two countries, we can see that American writers are more 
objective than their counterparts in England are. Great majority of these 
authors refer to scientific books on Attila the Hun, traditions of Huns, and 
their skills. Until the beginning of the 21st century, English writers had been 
under the influence of medieval European dramas. However, starting from 
the mentioned time, authors in this country have produced novels that are 
more objective. The novels which worth to be mentioned while speaking 
about this theme are The Scourge of God and The Sword of Attila. These 
writers are from USA and wrote their novels in the same year. In this article, 
the Attila character and opinions about the Huns in the novels written by 
William Dietrich and Micheal Curttis Ford have been analysed.     
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Образы Хунн в романах «Плеть Бога» Уильяма Дитриха и «Меч 

Аттила» Майкла Куртиса Форда 
Бакинский Инженерный Университет 

Резюме 
 

     На фоне создания многочисленных произведений мировой литера-
туры о тюрках-гуннах и их правителе Аттиле возникают интересные, а 
иногда и противоречивые идеи о героях Гунн, в частности Аттиле. 
Одна из причин заключается в том, что подход авторов к предмету и 
источнику, которые они используют, различны. Мы можем видеть эти 
различия и в литературе разных стран. В основном, американские и 
английские писатели сосредоточены на этой теме по сравнению с 
писателями других стран. Анализируя романы, созданные авторами 
двух стран, мы видим, что американские писатели более объективны, 
чем их коллеги в Англии. Подавляющее большинство этих авторов 
ссылаются на научные книги об Аттила Гунн, традиции Гуннов и их 
навыки. До начала XXI века английские писатели находились под 
влиянием европейских драматургов средневековья. Однако, начиная с 
упомянутого времени, авторы этой страны создали более объективные 
романы. Романы, о которых стоит упомянуть, говоря об этой теме, - 
«Плеть Бога» и «Меч Аттилы». Эти авторы из США и пишут свои 
романы в том же году.В этой статье два американских автора, Уильям 
Дитрих и Майкл Куртис, коротко прокомментировали идеи Форда об 
охоте и атрибуте Аттилы. 
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XALQ YAZIÇISI İLYAS ƏFƏNDIYEVIN “ŞEYX XIYABANI” 
TARIXI DRAMINDA  

DEMOKRATİK   HƏRƏKATIN TƏSVİRİ 
 

Açar sözlər: Şeyx Xiyabani tarixi şəxsiyyət kimi; demokratik ideyalar, 
Mübarək  Səltənə və zövcəsi Gülrux xanım; Şahzadə  Mahrux xanım; Hacı 
Fərhad surəti; Böyük Azərbaycan dövləti. 
Ключевые слова:  о пьесе "Шейха Хиябани"; свободном народном 
движении; лидером борьбы; нанесенной народу Гюлюстанским 
договором; огромное историческое значение. 
Keywords: Sheikh Khiyabani, Sheikh Khiyaban, all Azerbaijan. 
I.Afandiyev, After. 

 
 Həyatın bütün mərhələlərində  tarixə, tarixi hadisələrə müraciət 

zərurəti yaranıb və yaranır. Bu baxımdan xalq yazıçısı İ.Əfəndiyev yaratdığı 
əsərlərdə tarixin inkişaf qanunlarından düzgün baş çıxartmaqda  insanlara, 
cəmiyyətin hər bir üzvünə yardım edir. Tarix daima təkrarlanır. Onun 
forması dəyişir, mahiyyəti isə olduğu kimi qalır. Təsadüfi deyil ki, 1986-cı 
ildə yazılmış “Şeyx Xiyabani” dramı da tarixi hadisələrin şərhi baxımından 
çox qiymətlidir. Pyes iki pərdə, iyirmi yeddi şəkildən ibarətdir. Hadisələrin 
mərkəzində təsvir olunanlar təkcə Şeyx Xiyabaninin arzusu deyildi, bütün  
demokratik ideyalı insanların  arzusu idi: 

“Ş e y x  X i y a b a n i. Savalan dağının zirvəsinə yığılan buludları 
görürsənmi, qoca? 

Q o c a. Görürəm, oğul... 
Ş e y x  X i y a b a n i. Araz sahilindən gələn həsrət səsini eşidirsənmi? 
X a n ə n d ə (uzaqdan səsi eşidilir). 
    Keçmə, Araz dərindir, 
    İçmə, suyu sərindir.  
    Həsrət qalan bu ellər  
    Sənin də ellərindir. 
Q o c a. O tayla bu tayın ayrılığına baxıram, hey baxıram... 
X a n ə n d ə (uzaqdan səsi eşidilir). 
       Nə batmısan qara, sən? 
                        Nə geymisən qara, sən? 
       Nə tükənməz dərd oldun, 
      Nə sağalmaz yara sən? 
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Ş e y x  X i y a b a n i. Babalardan yadigar qalan o  Xüdafərin körpüsü 
vaxt gələcək, yenə də insanların  xoş məramına xidmət edəcək.” İ.Əfəndiyev 
“Seçilmiş əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh. 569)  

  Bu arzunun böyüklüyü müəllifin təsvir etdiyi müsbət surətlərin  
dilində ifadə olunur.  Pyesin əsas qəhrəmanı  Şeyx Xiyabani insanlıq adına 
ləkə gətirənlərə - vətən xainlərinə qarşı mübarizə aparır. O, qəlbində və 
dilində tez-tez təkrar etdiyi “azadlıq” ideyası altında xalqın bir bayraq altında 
birləşməsini arzulayır. O, Şah İsmayıl Xətayinin Azərbaycan dilini dövlət 
dili elan etməsini qürürla xatırlayır. Şeyx Xiyabani xəyanəti  bağışlamır, 
azərbaycanlı Qaradağ mülkədarı  Əmir Ərşadın Təbrizin üzərinə yeriməsini 
milləti üçün arxadan vurulan  zərbə adlandırır. Şeyx Xiyabaninin mübarizəsi 
fars zəhmətkeşlərinə qarşı deyil, şah üsuli-idarəsinədir: 

 “Ş e y x  X i y a b a n i. Biz fars zəhmətkeşlərini özümüzə dost-
qardaş hesab edirik! Fars dilinə, fars ədəbiyyatına hörmətkarıq! Lakin biz öz 
xalqımızın, milli hüququmuzun, ana dilimizin azadlığı uğrunda şah 
generallarının dar ağacları qurduğu bu torpaq uğrunda ingilislərə satılmış şah 
üsuli-idarəsinə qarşı, fars şovinizminə qarşı ölüm-dirim döyüşünə qalxmışıq! 
Biz Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda vuruşuruq! Biz böyük müstəqil 
Azərbaycan uğrunda vuruşuruq! 

M i r z ə T a ğ ı. Şeyx, indicə xəbər gəldi ki, Mirzə Heyət, Mirzə Sadiq 
Telliyə kimi həmkarlarımız bizim partiyaya xəyanət edərək şah tərəfinə 
keçdilər! 

Ş e y x  X i y a b a n i. Mən istəyirəm ki, onlar xoşluqla bizə 
qoşulsunlar. Mən bizim inqilabımızın ancaq qan tökülməklə is görməyini 
istəmirəm. Axı biz insanıq.” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş əsərləri” II cild, Bakı, 
“Təhsil”, 2014, səh. 572)    Həyatda qan tökülməsinə nifrət edən Şeyx 
Xiyabani zamanın tələblərinə boyun əyib demokratik inqilabın liderinə 
çevrilir. Onun başçılığı ilə insanların göylərə ucalan “Yaşasın həqiqi 
məşrutə, yaşasın milli Azərbaycan hökuməti, qovun ingilisləri, rədd olsun 
İran-ingilis sövdələşməsi” kimi səsləri azadlıq mübarizəsinə çağırışdır. 
Mübarizənin başlanğıcında  zəhmətkeş  xalq  kimin tərəfində ola 
biləcəklərini kəsdirə bilmir, “şahsız da ölkə olar?”- deyərək çaş-baş qalırlar. 
Pyesin ilk şəkillərindən din xadimləri ilə olan söhbətində apardıqları azadlıq  
mübarizəsinin çox çətin şəraitdə olduğu Şeyx Xiyabaninin  diqqətindən 
yayınmır. Din pərdəsi altında yalnız şəxsi mənafelərini güdüb xalqı  qırğına 
verməkdən çəkinməyən mollaların əsl siması öz əksini tapır. Şeyx Xiyabani 
öz əqidəsində   dönməz, mübariz  olduğunu bütün əsər boyu sübut edir. O, 
sui-qəsdin, terrorun əleyhinədir, açıq-açığına aparılan azadlıq mübarizəsinin 
lideridir. Müdrik bir qocanın ona verdiyi Səttarxanın tüfəngi eyni zamanda 
simvolik bir məna daşıyır: 
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Ş e y x  X i y a b a n i. Ey Azərbaycan xalqı! Ey Azərbaycanın 
demokratik qüvvələri! İran xalqının əzablı həyat və təkamül yollarında sən 
həmişə irəlidə getmisən! Sən həmişə İranın siyirmə qılıncı, qalxanı olmusan! 
O, həmişə sənə arxalanmışdır! Sən həmişə ölkənin iti görən gözü, dünya 
mədəniyyətinin carçısı olmusan! Sənin nəcib, şərafətli keçmişin bu gün də 
eyni dərəcədə azadlıq ideyalarına, xalqa sədaqətli olmanı tələb edir. Azadlıq 
uğrunda şəhid olan igid ata-babalarımızın, sərdari-milli Səttarxanın xəyalları 
Ərk qalasından bizə baxır! 

   Qoca irəli yeriyərək Şeyx Xiyabaniyə xitab edir. 
Q o c a. Sən cavan da olsan, ata sözləri söyləyirsən, oğul! Bu başıbəlalı 

İran məmləkətinin sənin kimi qəhrəmanlara ehtiyacı var... 
Ş e y x  X i y a b a n i. Bütün Azərbaycan xalqı mərd və qəhrəmandır, 

qoca! 
Q o c a. Səni min yaşa, oğul... (Qoca bayrağa bükülmüş bir tüfəngi 

Xiyabaniyə uzadır.) Oğul, gördüyün bu tüfəng Səttarxanın tüfəngidir. Mən 
əhd etmişdim ki, böyük sərdari-millinin bu tüfəngini onun yolunu davam 
etdirib qalib gəlmiş igidə bağışlayım. 

Ş e y x  X i y a b a n i. Qoy böyük sərdari-millinin sahibsiz qalmış 
tüfəngi bizi yeni zəfərlərə səsləsin! (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş əsərləri” II cild, 
Bakı, “Təhsil”, 2014, səh.593) 

  Bu dialoqda müəllifin mətnaltı mənası hiss olunur: bu mübarizənin 
uzunömürlü olacağı diqqətdə saxlanılır. Uzun müddət ingilis kəşfiyyatı ilə 
əlaqədar olan milliyyətcə fars  maliyyə naziri Tərcümanidövlə inqilaba 
xəyanət edərək xalqın sərvətini  götürüb Tehrana qaçdığı vaxtda milliyyətcə 
azərbaycanlı olan Hacı Fərhad Həsən Soltanla  birlikdə Şeyx Xiyabaninin 
yanına gələrək ona bir çanta pul verir: əziyyətlə qazanılan pulları  azadlıq 
yolunda xalqın rifahı üçün xərcləmək hər kəsin hünəri deyildi. Pyesin əsas 
surətlərindən olan Gülrux azərbaycanlı tacir Hacı Fərhadın qızı, Təbriz valisi 
Mübarək Səltənənin zövcəsidir. Gülruxun azərbaycanlı olması Mübarək 
Səltənənin ona olan münasibətinə mane olmur. Azərbaycanlılarla  qohum 
olan Mübarək Səltənəyə bacısı  Şahzadə  Mahrux xanım polis rəisi Şirzadın 
da azərbaycanlı olduğuna xatırlatmaqla  onu ayıq-sayıq olmağa səsləyir. 
Şahzadə  Mahrux xanım  Mübarək Səltənənin bacısıdır. Mübarək Səltənə  
qayınatası Hacı Fərhadla söhbət  zamanı  başa düşür ki, o, öz millətini çox 
sevir və  azadlıq hərəkatını dəstəkləyir. Zövcəsi Gülrux xanımın da atası 
Hacı Fərhad kimi  millətçi olması  vətəninə sədaqətdən xəbər verir. O da 
atası kimi mərd, cəsur, sözübütöv  azərbaycanlıdır.  Getdikcə Gülruxun  
artan vətənpərvərliyi hadisələri gərginləşdirir. Nəticədə, Mübarək  Səltənə 
qayınatası  Hacı Fərhadı sui-qəsdlə öldürtdürür.  

 Müəllif  Şeyx Xiyabaninin əqidə bütövlüyünü  ayrı-ayrı şəkillrdə 
tərənnüm edir,  o taylı Azərbaycan məmləkətinin ağrı-acısını  bütün həyatı 
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boyu qəlbində daşıyan  şair  Balaş Azəroğludan gətirdiyi misralarla (çünki o, 
Cənubi Azərbaycanlı idi),  xalq bayatıları ilə  sübut edir.İran şahlıq üsuli-
idarəsi isə başdan-başa çirkab içində idi. Bu, Şahzadə  Mahrux xanımla  
cənab valinin yavəri  Həsən Soltan arasında olan gizli eşq  macərasında əks 
olunub. Çox keçmir ki, Həsən Soltanla toxucu qız  Səhər arasında  sevgi 
yaranır. Bunu hiss edən Mahcamal xanımın onu hədələməsi səbəbsiz deyil, 
çünki o, vəzifəyə şahzadə xanımın sayəsində gəlmişdi. Pyesin əvvəlində 
Həsən Soltan zəif iradəli şəxs kimi  vəzifəni milli qururundan  üstün tutur. 
Lakin getdikcə  cəsarətsizliyinə görə  vicdan əzabı çəkir, çünki vicdan məhkə-
məsi ən ali məhkəmədir. Pyesin sonlarına doğru o  dəyişir və inqilabçılara 
qoşulur. Mübarək Səltənənin dilində səslənən “Əgər azərbaycanlılar iki yerə 
parçalanmayıb, Arazın o tay bu tayında bütöv bir xalq olaraq qalsaydılar, 
onların qabağında durmaq olmazdı” fikirləri bu günlər də aktuallığını saxlayır. 
Və yadda saxlamaq lazımdır ki, bu  fikirlər azərbaycanlıları sevməyən bir  fars 
düşməninin dilində ifadə olunub. Pyesin maraqlı səhnəsi iki dünyagörüş, iki əks 
qüvvənin bir araya gəlib fikir mübadiləsi etməsidir ki, bu  da Mübarək  Səltənə 
və Şahzadə  Mahcamal xanımla Şeyx Xiyabani arasında olan  görüşdə təsvir 
olunur: 

“Ş a h z a d ə  x a n ı m. Bağışlayın, cənab Şeyx, belə çıxır ki, Azərbaycan 
İrandan ayrılıb müstəqil dövlət olsun. Neçə minillik tarixə malik olan İran 
dövləti parçalansın? 

M ü b a r ə k  S ə l t ə n ə (əsəbiləşdiyini büruzə verməyərək). Biz 
Azərbaycanı İran dövlətinin tərkib hissəsi hesab edirik. (Birdən əsəbi) 
Azərbaycan yoxdur, cənab Şeyx. Şahənşah İran dövləti var! 

Ş e y x  X i y a b a n i. Yox, cənab vali! Arazın o tay-bu tayında qədim 
və şöhrətli tarixə malik Azərbaycan da var, igid Azərbaycan xalqı da! 
Əsrlərdən bəri siz Azərbaycan  xalqını öz içinizdə əridib farslaşdırmaq 
istəyirsiniz. Lakin görürsünüz ki, Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan dili də 
yaşayır! Milləti, xalqı məhv etmək olmaz! 

M ü b a r ə  k  S ə l t ə n ə. Lakin xalqı öz yerində oturtmaq olar, cənab 
Şeyx! Şiri-xurşidin buna iqtidarı çatar! 

Ş e y x  X i y a b a n i. Siz özünüzü müstəqil dövlət hesab edirsiniz. 
Amma 1919-cu ildə Vüsuquddövlənin ingilislərlə bağladığı müahidə İranı 
onların müstəmləkəsinə çevirib. Müahidəni təsdiq üçün şaha təqdim edəndə, 
o, zarafata salıb əbəs yerə deməyib ki: “Bu müahidəni bağlayan vəzirlər 
ingilislərdən pul alıblar. Biz ki bir şey almamışıq”. 

M ü b a r  ə k  S ə l t ə n ə (bərk tutularaq). Cənab Şeyx! Ehtiyatlı olun, 
siz xalqı qırğına verə bilərsiniz! 

Ş a h z a d ə  x a n ı m (ondan gözlənilməyən bir mehribanlıqla). 
Yəqin, Şeyx cənabları çox əsəbiləşdikləri üçün bu qədər sərt danışırlar. 
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Ş e y x  X i y a b a n i. Nə etməli? Azadlıq öz-özünə yaranmır! Bizim 
milli cihadımız bütün dünyanın hüsn-təvəccöhünü özünə cəlb eləyib. Bizim 
yaratdığımız Azərbaycan milli əncüməni, sərdari-milli Səttarxanın qaldırdığı 
azadlıq bayrağını yeni yüksəkliyə ucaldıb. Cənab vali! Biz bütün İran 
zəhmətkeşlərinin köləlik zəncirini qırmasını istəyirik!” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş 
əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh. 607) 

 Şahzadə xanımla Şeyx Xiyabani vaxtilə  eyni bir təhsil ocağında  
oxuyublar. O zamanlar  şahzadənin Şeyx Xiyabaniyə olan sevgisi cavabsız 
qalıb. Müəllif təbəqələr arasında olan ictimai bərabərsizliyə görə bu məhəbbəti 
böyütmür. Şahzadə xanımın qəlbində  doğulan sevgi Şeyx Xiyabaninin qəlbində 
susqunluğa dönür. Pyesin sonunda  Şahzadə xanımın əzablarından yoğrulan 
duyğuları məhəbbət qarışıq nifrətə çevrilir. Ona görə də onun ölümü oxucuda 
kədər hissi yaratmır, sadəcə taleyinə acınır. Maraqlı cəhət odur ki, bir-birinə 
düşmən olan iki təbəqənin nümayəndəsi olan  Şahzadə  Mahcamal xanımla  
Şeyx Xiyabaninin  şəxsi duyğularına  yer verilmir.  Müəllif hadisələri görmək 
istədiyi  kimi  təsvir etməkdən çəkinmir. Əsərin sonunda Şahzadə  Mahcamal 
xanımın təhqirlərinə dözə bilməyən Həsən Soltan onu güllə ilə vurub öldürür. 
Ömrünün son dəqiqələrində də o, Şeyx Xiyabaninin  mərdanəliyini,   
gəncliyində  ona  olan  məhəbbətini  etiraf etməyə bilmir: 

“Ş a h z a d ə   X a n ı m. Ölüm nə qəribə hal imiş, elə bil ki, mən Şeyxə 
indi o dünyadan baxıram. Onun əzablar çəkmiş nurlu simasından başqa heç nə 
görmürəm. Heç nə hiss etmirəm. (Həsən Soltana) Eşidirsənmi, oğlan, Şeyxə 
söylə! Söylə ki, mən onun həsrətilə ölürəm...” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş 
əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh.632) 

Amma bu həsrət oxucuda təəssüf hissi yaratmır, əksinə onda  Şahzadə  
Mahcamal xanıma   qarşı ikrah hissi oyadır. Hələ təhsil illərindən tanıdığı Şeyx 
Xiyabaniyə olan səmimi duyğuları  onu sən demə ömrünün sonunadək təqib 
edibmiş. Amma aldığı tərbiyə, mənəmlik iddiası onun gözəl duyğularını 
üstələyə bilib. İ.Əfəndiyev  qadın psixologiyasını gözəl bildiyi üçün  onu elə 
olduğu kimi təsvir etmişdir.  Göründüyü kimi,  dramın əsas qəhrəman    Şeyx 
Xiyabani ilə  Şahzadə  Mahrux xanım iki təbəqənin nümayəndəsi kimi üz-üzə 
gələrək  fikirlərində haqlı olduğunu  sübut etməyə çalışır. Şeyx Xiyabaninin 
dilindən səslənən “Bethovenləri, Motsartları yetirən xalqların bu ilahi 
dastanlardan xəbərləri yoxdur! Xəbərləri yoxdur ki, uzaq, qaranlıq əsrlərin 
dərinliklərindən gələn bu muğamlarda daima öz azadlığı uğrunda vuruşan cəsur 
bir xalqın necə böyük dərdi, necə faciəli mərdaniliyi yaşayır! O muğamların 
hər nidasında nişanlıları vətən uğrunda həlak olan azərbaycanlı qızların 
nisgilli məhəbbəti, anaların böyük qüruru əbədiləşmişdir! Əsrlər boyu 
mənim əzab çəkmiş xalqımı bu qədər dözümlü, bu qədər nəcib yaradana eşq 
olsun! Xalqın azadlıq eşqi müqəddəsdir!” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş əsərləri” II 
cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh.608) fikirləri  daima  mübarizliyi  təbliğ edir.  
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Pyesin sonunda Gülrux  atası  Hacı Fərhadın  Mübarək  Səltənənin 
xüsusi  tapşırığı ilə öldürüldüyünü  biləndə onu güllə ilə vurur, bir 
azərbaycanlı  vətənpərvər  övlad kimi  Şeyx Xiyabaniyə, onun başladığı 
inqilabi hərəkata  olan hüsn-rəğbətini bildirməkdən çəkinmir.  Əsərin 
sonunadək  məramı, məqsədi heç vaxt dəyişməyən Şeyx Xiyabani məslək və 
əməlində bütöv bir insan kimi xalqın gözündə daima ucalır: 

“Ş e y x   X i y a b a n i. Böyük Yaradan! Nə üçün sənin xəlq elədiyin 
məsum gözəlliklərin ömrü bu qədər az olur? Nə üçün anadan günahsız 
doğulan sevimli bir körpə böyüyəndə dönüb canavar olur? Nə üçün ana 
vətənin duz-çörəyi ilə, ab-havası ilə pərvəriş tapan bir igid sonra ona xain 
çıxır? Nə üçün uşaqlıqda bir sərçəni belə öldürməyə insafı yol verməyən 
mən vətənimi, ana-bacılarımı köləlikdən xilas etmək üçün qan tökməliyəm? 
Nə üçün dünya belə qurulubdur? Bu “nə üçün”lər gecə-gündüz zəhərli 
iynələr kimi ürəyimə sancılıb, mənə rahatlıq vermir!” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş 
əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh.620) 

 Amansız həyat onun söylədiklərini demədiyi üçün o, xalqın azadlığı 
üçün mübarizə meydanına atılmaqdan başqa, heç bir çıxış yolu görmür,  
özünün dediyi kimi: “Biz yolçupayı üçün o qədər qurbanlar verməmişik. Biz 
tam istiqlaliyyət tələb edirik! Biz azadlıq tələb edirik!”- deyərək, fikrindən 
dönmür. Şeyx Xiyabanini  həyatda heç nə qorxutmur, o, bir lider kimi 
milyonları öz ardınca aparmağı  bacarır: 

“Ş e y x   X i y a b a n i. Mənim əziz vətəndaşlarım! Mən son nəfəsimə 
qədər vuruşacağam! Mən öz millətimdən olan satqınların xəyanətinə təslim 
olsam, qəbirdə sümüklərim də od tutub yanar.” (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş 
əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh. 634)  

Tarixi bir şəxsiyyət olan  Şeyx Xiyabani açıq döyüşlərin birində  güllə 
yarasından həlak olur. Onun son sözləri gələcək nəsillər üçün bir ismarıc, 
mübarizə meydanına  çağırışıdır: 

“Ş e y x   X i y a b a n i (tüfəngi Ayaza uzadaraq). Al... Nə qədər ki 
Səttarxanın tüfəngi sizin əlinizdədir, Azadıstan məhv olmayacaq. Mənim 
azərbaycanlı qardaşlarım! Biz, qısa bir zamanda da olsa, həqiqi azadlığın nə 
demək olduğunu gördük. Qoy gələcək nəsillər bizim haqq işimizi davam 
etdirsinlər. Qoy onlar da unutmasınlar ki, əgər Şimaldakı azərbaycanlı 
qardaşlarımız bizdən ayrı düşmüş olmasaydılar, Səttarxan da, biz də məğlub 
olmazdıq!” (Yıxılır.) (İ.Əfəndiyev “Seçilmiş əsərləri” II cild, Bakı, “Təhsil”, 
2014, səh. 636)Son sözlərində də Şeyx Xiyabani birliyi, qardaşlığı təbliğ 
edir. Ümumiyyətlə, dönə-dönə səsləndirdiyi “əgər Azərbaycan iki hissəyə - 
Şimala və Cənuba  parçalanmasaydı, bu böyük dövlətin qarşısında heç bir 
düşmən tab gətirə bilməzdi” fikrlərində tarixi hadisəyə etiraz səsini ucaldır, 
çünki  böyük türk millətini məhv etmək istəyənlərin istifadə etdikləri yol onu 
içdən parçalamaq siyasəti idi. 
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Bu bəşəri dəyərləri  “Şeyx Xiyabani” dramında ümumiləşdirən xalq 

yazıçısı İ.Əfəndiyev yaratdığı bütün əsərlərdə  təsvir etdiyi hadisələrin 
sadəcə seyriçisi  deyil, iştirakçısı kimi çıxış edirdi. Elə ona görə də  onun 
bütün əsərləri  daima oxucu rəğbətini qazanır və qazanacaq. 
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Q.Amircanova 
The description of the people's liberty movement in the play" Sheikh 

Khiyabani 
 

Sammary 
 
 
The article of Ganira Amirjanova"The description of the people's 

liberty movement in the play" Sheikh Khiyabani "  dedicated to the creativity of 
national writer  Ilyas Afandiyev displays  the Iranian Constitutional  Revolution. 
Sheikh Khiyabani is a historical figure that was the leader of the struggle for 
freedom. 

The writer creates interesting plot line by narrating events. Play is about 
the calamity caused by historical events which result in Gulustan agreement for 
the people. Incidents describe the battle of two rival forces. Sheyx Xiyabani 
as a sober minded individual did not give up on his belief. After some time 
his battle enlarged to the all Azerbaijan. However, "sapı özümüzdən olan 
baltalar" betrayed that battle. Play ends with the death of Sheyx Xiyabani at 
one of the fights. Although it seemed as the defeat of the revolution, it was 
new beginning. Therefore,I.Afandiyev ‘s  “ Sheyx Xiyabani” play has 
historical importance. 
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Г.Амирджанова 

Шейха Хиябани"  повествуется о свободном народном движении 
 

Резюме 
 

В статье Ганиры Амирджановой, посвященной  творчеству 
народного писателя Ильяса Эфендиева, о пьесе "Шейха Хиябани"  
повествуется о свободном народном движении и революции Ирана. 
Историческая личность Шейх Хиябани является лидером борьбы за 
свободу.Писатель,охудожествляя исторические факты и события, создает 
интересные сюжетные линии.  

В пьесе повествуется о трагедии,  нанесенной народу Гюлюстанским 
договором, рожденным историческим прогрессом. События являются 
описанием борьбы двух враждебных противоположных  сил. Шейх 
Хиябани, как здравомыслящая личность, до последнего не отворачивается 
от своих убеждений. Не проходит и времени как его борьба охватывает 
весь Азербайджан. Но как говорится    "Той  руки удар смертелен , что 
ласкала нас "- его предают в борьбе соучастники. Пьеса завершается 
гибелью Шейха Хиябани в одном из открытых боев. Но эта смерть не 
оставляет впечатление о поражении революции , а наоборот говорит о 
начале. Исходя из этого пьеса Ильяса Эфендиева "Шейх Хиябани 
"имеет огромное историческое значение. 

 
 

Rəyçi:           Sara  Osmanlı 
             Filologiya üzrə  elmlər  doktoru 
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MİLLİ  AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASINDA  

PSİXOLOGİZM 
 

Açar sözlər: Milli, Azərbaycan, dramaturgiya, psixologizm, İ.Əfəndiyev 
The key words: National, Azerbaijan, drama, psychology, I.Efendiyev 
Ключевые слова: Национальный, Азербайджан, драматургия, пси-
хологизм, И.Эфендиев 
 

Anahtar kelimeler: Milli, Azerbaycan, drama, psixologizm, İ.Efendiyev 
Milli Azərbaycan dramaturgiyasında müşahidə olunan psixologizm  

janrın spesifik cəhətləri ilə  şərtlənir..Dramda müşahidə  olunan psixologizm 
o vaxt bədii təsdiqini tapır ki, burada “zamanın sərhədlərini pərdənin 
hərəkətləri müəyyənləşdirir, ... hərəkət, daha doğrusu, bədii həyat səhnənin 
açılması ilə başlayır, pərdənin düşməsi ilə bitir.” [7, səh.1]. Dramda  həyat 
hadisələri  və  xarakterlərin  təşəkkülü, inkişaf prosesi zahiri və daxili 
hərəkətin üzvi əlaqəsi ilə  səciyyələnir. Bu hərəkət isə müəyyən  xarakterə və 
düşüncə tərzinə malik müəyyən adamlar tərəfindən edilir... xarakterlər 
dedikdə iştirak edən şəxsləri nəyə görə müxtəlif adamlar adlandırdığımızı, 
fikir isə – danışanların müəyyən bir şeyi nə ilə  sübuta yetirmələrini və ya 
sadəcə olaraq öz   mülahizələrini söyləmələri [1,səh.55] öndə dayanır.  

Bu «Zahiri hərəkət  dramda hadisələr  və xarakterlərin, ideal  və 
dünyagörüşünün, həyat baxışlarındakı ziddiyyətin, münaqişənin açıq  mübarizə 
forması, daxili hərəkət isə  adamların  öz məqsədlərinə  çatmaq üçün üstüörtülü, 
dolayı və məntiqi mübarizə üsulu, psixoloji çarpışma» prosesidir [2,səh.52].-
.Bizim birinci qənaətimizə  görə, bünövrəsi M.F.Axundovla başlanan milli 
dramaturgiyamızda ədəbi-estetik funksiyanı  yerinə yetirən, xarakterinə, 
mövqeyinə, tipinə  görə  spesifik cəhətləri ilə fərqlənən psixologizmin  bədii-
estetik tələblər cəhətdən tarixən qoyuluşu əsasən aşağıdakı şəkildə müəy-
yənləşir: a) M.F.Axundovun  dramaturgiyasında əksini tapan  psixologizmin 
məzmununda millilik, milli-fərdi xüsusiyyətlər dayanır. Buradakı psixologizm 
komik-satirik fonda təqdim olunur; b) N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərima-
nov dramaturgiyasındakı psixologizm milli mahiyyətli,  komik- satirik, həm də 
ciddi-dramatik  və faciəvi planda əks etdirilir;c) C.Məmmədquluzadə dramatu-
rgiyasındakı psixologizmin mahiyyətində bütöv xalq,  kəndli psixologiyası 
dayanır.   Buradakı psixologizm tragikomik və satirik fonda təqdim olunur;   ç) 
C.Cabbarlı dramaturgiyasındakı psixologizmdə  fəlsəfi-romantik, şərti-
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metaforik, mistik mahiyyətli, bəşəri, dünyəvi hiss və düşüncələr dayanmaqla 
əzəmi-fərdi-sosial, həm də milli psixologizmdir. Buradakı psixologizm 
əsasən ciddi-dramatik və faciəvi şəkildə qabardılır;d) H. Cavid 
dramaturgiyasındakı psixologizm fəlsəfi-romantik, şərti-metoforik,  mistik 
mahiyyətli, bəşəri, dünyəvi hiss və düşüncələr  fonunda dayanan əzəmi-
fərdi-sosial psixologizmdir.  

Buradakı psixologizm ciddi- dramatik və faciəvi planda təqdim olunur;  
e) Ü.Hacıbəyov dramaturgiyasında əksini tapan psixologizm milli 
mahiyyətli, satirik planlı;  

ə)  S. Vurğun dramaturgiyasındakı psixologizm milli, həm də bəşəri  
hiss və düşüncələr fonunda gerçəklənən əzəmi- fərdi-sosial psixologizm, 
ciddi-dramatik, fəlsəfi-romantik planlıdır;   

f) M.Hüseyn, M. İbrahimov  dramaturgiyasındakı psixologizm  fərdi-
sosial ruhlu, ictimai psixologizm, ciddi-dramatik və satirik planlı;   

g) S. Rəhman  dramaturgiyasındakı psixologizm  fərdi-sosial ruhlu, 
satirik səciyyəli;  

ğ) İ.Əfəndiyev dramaturgiyasındakı psixologizm   lirik-romantik, fərdi-
sosial mahiyyətli, ciddi-dramatik planlı;  

h) İ.Qasımov, B Vahabzadə, Anar, N.Xəzri, Elçin, Rüstəm və Maqsud 
İbrahimbəyovlar  dramaturgiyasındakı psixologizm   fərdi-sosial mahiyyətli, 
ciddi- dramatik, qismən satirik planlı (Anar,  Elçin);    

x) Ə. Əmirli, F.Mustafa, E. Mehrəliyev pyeslərində lirik-romantik və 
fəlsəfi, həmçinin sərt-realist və fərdi-sosial, dramatik, melodramatik 
(F.Mustafa) planlı.  

Bu baxımdan bizim ikinci qənaətimizə görə, müasir Azərbaycan  
dramaturgiyasında, xüsusən İ.Əfəndiyevin dram yaradıcılığında müşahidə 
olunan lirik-romantik psixologizmi şərtləndirən üsul və vasitələr janrın 
spesifik poetik təcəssüm  formaları ilə vəhdətdə aşağıdakı  şəkildə 
müəyyənləşir:   

1) bədii obrazda yaddaş və onun «mən»də  ifadəsi və ya özünütəhlil 
xarakterdə psixcloji  aləmin  təşəkkül üsulu kimi;   

2) dialoq və monoloqda bədii vəziyyət xarakterin   psixoloji özünüifadə  
məkanı kimi;    

3)  remarkada hadisə, vəziyyətin və obraz-xarakterin bədii psixoloji  
təsviri,    

4) daxili dialoqda bədii şərtilik psixologizmin daxili şərti bədii 
keyfiyyəti kimi  və ya  xəyali-psixoloji bədii səhnə, yaxud obraz-xarakterin 
real və şərti «mən»i  ilə daxili söhbəti;  

5) bədii dil  və ad  psixoloji portretin şərti bədii işarəsi kimi.Nəzərə 
çatdıraq ki, qeyd olunan bədii üsul və  vasitələr, bəzən, hətta qovuşaraq  
meydana çıxır.İ.Əfəndiyevin dramaturgiyasında müşahidə olunan lirik-
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romantik  psixologizm aşağıdakı pyeslərdə əksini tapır:«Sən həmişə 
mənimləsən» yaxud «Boy çiçəyi» (1964), «Mənim günahım» (1967), 
«Unuda bilmirəm» (1968), «Məhv olmuş gundəliklər» (1969), «Mahnı 
dağlarda qaldı» (1971), «Dağlardan gələn səs» (1976), «Büllur sarayda» 
(1983), «Bizim qəribə taleyimiz» (1988) və başqa   bu kimi əsərlərdə  
qabardılaraq üzə çıxan şəxsiyyət, onun fərdi taleyi, ailə, sevgi problemi bədii 
forma və məzmun  baxımından lirik-romantik qatda gerçəklənən 
psixologizmin daxili mahiyyətində estetik həllini tapır. 

“Pyeslərin mərkəzində ümumi bir mənəvi-əxlaqi problem dayanır: 
insanın insan qarşısında, cəmiyyət qarşısında, xalq qarşısında mənəvi borcu 
məsələsi. Bütün bunları ...sənətkar öz istedadına, sənətkarlıq gücünə, 
əsərdəki həyat materialına görə ... həll etsə ...də, ümumi ideya istiqaməti belə 
bir fikri əsaslandırır ki, insan öz vəzifəsini yalnız mənəvi bütövlük və  
həqiqətə sədaqət zəminində yerinə yetirə bilir. ... “ (4, səh.222, 239.).  

“Bu zaman yazıçı sanki qəhrəmanlarını “möhkəmlikdə” – onlara ya 
yuxarı qaxmağa, ya da öz gözlərindən, həm də ətrafındakıların gözündən 
düşməyə imkan verməklə  sınayır.”[6, səh.368]. 

Bu baxımdan İ.Əfəndiyevin “qəhrəmanları ... həyat çətinlikləri ilə üz-
üzə gələn, dərin psixoloji səpkidə işlənmiş surətlərdir” [8, səh.370]. 
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim Qurban Bayramovun araşdırmalarında  
toxunduğumuz  mövzu ilə bağlı bir neçə mühüm məqam diqqəti çəkir. 
Tədqiqatçının nəzərincə, «lirik yaradıcılıq gerçəkliyə daha çox hissi-
emosional baxışdır. Gerçəkliyə hissi münasibətdə şəxsiyyətin– yaradıcının 
müxtəlif xarakter cizgiləri, psixologiyası, ictimai-etik və estetik görüşünün 
müəyyən cəhətləri gerçək aləmin çox rəngarəng təzahürləri ilə 
birləşərək…əks olunur [3,səh.23].  

Kamil Quliyev bu baxımdan əsərdə qabarıq nəzərə çarpan lirik, həm də 
romantik üslubun oxşar və fərqli və spesifik tərəflərinə aydınlıq gətirir. 
Tədqiqatçıya görə, «varlığa  fəlsəfi münasibət, predmeti fəlsəfi cəhətdən 
əhatə etmək meyli, fəlsəfi ümumiləşdirmələr lirik üslubun başlıca 
xüsusiyyətlərindəndir. [5,səh.119-200].  

Bu baxımdan İ.Əfəndiyevin  dram yaradıcılığında müşahidə olunan 
psixologizmdə  obrazlar aləminin ətraf gerçəkliklə bağlı hissi, emosional 
vəziyyəti, onların davranışları, münasibətləri məhz lirik-romantik qatda üzvi, 
vəhdət halında qovuşaraq ümumiləşir. 
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Kh. Turaboğlu 

 
Psychologism in the national azerbaijani dramaturgy 

 
Sammary 

 
 Research at M.F.Akhundov Azerbaijan national drama, which began 

with aesthetic functions in nature, position, type the specific features of 
different aesthetic requirements historically more attention to the 
investments from performing, psixologism.  

I.Efendieva images around the world, the emotional state of their 
behaviour, it involved a single, attracted to the investigation in connection 
with this sense of drama in psychology in reality, the sense of organic, 
lyrical-romantic relations. 

From this point of view, psychology in I. Efendiyev's drama creativity 
is generalized in the sense of the surrounding sense of the world, the 
emotional state of the world, their behavior and relationships in the lyric-
romantic folds, in organic unity. 
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Х.Турабоглу 
 

Психологизм национальный в Азербайджанской драматургии 
Резюме 

 
 Фундамент национальной исследовательской работы, начатые в 

Азербайджанской драматургии, выполняющим функции по характеру, 
по типу позиции, отличающийся специфическими особенностями 
требований с исторически больше внимания уделяется внимание 
художественно-эстетического в психологизме литературно-эстетической 
M.Ф.Ахундов В Азербайджанской драматургии, выдающегося прозаика и 
драматурга, обусловливающих методы и средства специфической формы 
гармонии в себе научный анализ поэтического жанра современного 
Азербайджана, в частности, в творчестве наблюдается И.Эфендиева 
лирические-романтические психологизм и снимается.  

С этой точки зрения наблюдается окружающей действительностью, 
эмоциональное состояние, их поведение, отношение именно к расс-
ледованию привлекаются в виде органическое единство, лирические--
романтические чувство в психологизме образы мира в творчестве 
И.Эфендиева драмы. 

 

 

Rəyçi: İbrahim Quliyev 
Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru 
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AŞIQ YARADICILIĞINDA MƏNƏVİ MƏKANIN  

POETİK-İRFANI HÜDUDLARI  
 

Açar sözlər: Aşıq, sənətkar, irfan, təsəvvüf, dövr, zаmаn, mühit, şərаit, 
ənənə, ustаd və istedаd  
Ключевые слова: ашуг, мастер, суфизм, эпоха, время, среда, условие, 
традиция, мастерство и талант.  
Key words: Ashug, craftsman, erudition, sufi, epoch, time, envinment, 
condition, tradition, master, talent.  

 
Sоvet dövründə inаnc, din, təriqət məsələlərinə, etnik-milli dəyərlərə 

qаyıdışа yахşı bахılmırdı. Dövlət bu tipli məsələlərdə mаrаqlı deyildi. Bu dа 
öz əksini milli-mənəvi dəyərlərin mühаfizə оlunmаmаsındа və 
unudulmаsındа  tаpırdı. Beləcə, insаnlаr bаğlı оlduqlаrı dəyərlərdən uzаq 
düşürdülər. Хüsusilə, 1937-ci il repressiyаsı, Stаlin rejimi milli dəyərlərə 
böyük zərbə vurmuşdur. Оnun yаrаtdığı хоf uzun zаmаn dаvаm etmiş və 
insаnlаr bir sırа mənəvi həqiqətləri gizlətmək məcburiyyətində qаlmışlаr. 
Аşıqlаr dа аid оlduqlаrı təriqətləri gizlin sахlаmış, vəhdət fəlsəfəsini 
təsəvvüf rəmzləri ilə ifаdə edərək оnu dа аrif məclisindən kənаrа çıхаrа 
bilməmişlər.  ХIХ  əsrdə mövcud оlаn bir sırа təkkələr, sufi оcаqlаrı dа sоvet 
dövründə fəаliyyətini dаyаndırmışdır. Beləliklə, ənənəvi mədəniyyətə zərbə 
vurulmuş və sаrsıdılmışdır. Bu dövrdə fəаliyyət göstərən аşıq heç zаmаn 
аzаd sənətkаr оlmаmışdır.Аmmа şərаit nə qədər çətin və mürəkkəb оlsа dа, 
аşıqlаr fəаliyyətini dаyаndırmаmış və хаlq yаrаdıcılığını, аşıq pоeziyаsını, 
sаz musiqisini yаşаtmış, ənənədə mövcud оlаn sənəti qоrumuşlаr. 

 Miskinli Vəli bu çətinliklərin hаmısını görmüşdür. Çünki оnun 
yаşаdığı dövr həmin mürəkkəb zаmаnа təsаdüf edir. Gənclik illərini çаr 
Rusiyаsı dövründə yаşаmış, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətini görmüş, 
sənətkаr ömrünün əksər hissəsi isə sоvet dövründə keçmişdir. Ömrünün sоn 
illərində Аzərbаycаnın müstəqilliyinin bərpаsını dа görmüş və аlqışlаmışdır. 

Аşığın sənətkаr kimi yetişməsində dövr, zаmаn, mühit, şərаit, ənənə, 
ustаd və istedаd kimi fаktоrlаrın böyük rоlu vаrdır. Eyni zаmаndа burаyа 
аşığın yetişməsində аz-çох rоlu оlаn digər fаktоrlаr dа dахildir. Bu fаktоrlаr 
içərisində аşığın аldığı dərsin хüsusi yeri vаrdır. Əlbəttə, аşığın sənətkаr 
statusunu müəyyənləşdirən şərtlərdən biri  оnun dərs аlmаsıdır. Bunu bəzi 
tədqiqаtlаrdа hərfi mənаdа izаh edirlər. Məsələn, Аşıq Ələsgər dərs 
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аlmışdırmı, yохsа dərs аlmаmışdır kimi yаnаşmаlаr dа mövcuddur. Аşığın 
mаlik оlduğu dərin bilik оnu охumuş аdаm kimi səciyyələndirməyə imkаn 
verir. Digər tərəfdən də biz tədqiq etdiymiz аşığın, mədrəsə və məktəb təhsili 
оlmаdığını bilirik. Bundаn bаşqа оnun ustаd yаnındа оlmаdığını dа nəzərə 
аlmаlıyıq. О zаmаn оnun mаlik оlduğu biliklər necə əldə edilmişdir? - suаlı 
ilə qаrşılаşırıq. Аşıq Ələsgərin Аşıq Аlının yаnındа uzun müddət şаgird 
оlduğunu və оndа mükəmməl sənət dərsi аldığını bilirik. Аmmа bu vəziyyət 
Miskinli Vəliyə münаsibətdə dəyişir. Çünki оnun ustаd yаnındа dərs аlmаsı 
belə çох rəmzi хаrаkter dаşıyır. 

Аşıq Ələsgərin təqdim etdiyi klаssik аşıq оlmа düsturunа görə: 
 
Аşıq оlub diyаr-diyаr gəzənin, 
Əzəl bаşdаn pürkаmаlı gərəkdir. 
Оturub-durаndа ədəbin bilə, 
Mərifət elmindən hаlı gərəkdir (4, 138).  

 
Bаşqа bir vаriаntа görə isə “mərifət elmindən dоlu gərəkdir”-deyir. Bu 

misrаdа ifаdə оlunаn fikirlərin mənаsı əslində eynidir. Yəni аşıq оlmаq üçün 
аşаğıdаkılаr lаzımdır: 

1. İlаhi eşq ilə hаqqа dоğru yоlа çıхmаq. 
2. Kаmilləşmək, kаmil insаn оlmаq. 
3. Ədəb qаydаlаrını bilmək. 
4. Mərifətli оlmаq. Аrif оlmаq, ürfаn təlimini mənimsəmək. Ələsgər bu 

düsturu şeirin digər bəndlərində də dаvаm etdirir. Аmmа ilk ən zəruri dörd 
müddəа bunlаrdır. 

 Hаqq аşiqləri аşıqlığı hаqq vergisi оlаrаq аlırlаr. Bunu çох zаmаn 
“həqiqətdən dərs аlmаq” şəklində ifаdə edirlər. Ələsgər də dünyəvi təhsil 
аlmаyıb. Аmmа “Ələsgərəm, hər elmdən hаlıyаm” - deyir. Аşıqlаr ürfаn 
elmini ustаddаn öyrənirlər. Burаyа dini və təsəvvüfi biliklər dахildir.Vəhdət 
fəlsəfəsinin sirləri də ürfаndа öyrənilir. Аmmа kоnkret ustаd görməyən аşıq 
isə bunlаrı mühitdə, аşıq məclislərində, ustаd sənətkаrlаrın söhbətlərindən 
öyrənir. Beləliklə, аşıq оlmа prоsesində “dərs аlmа”nın üç yоlu görünür: 

1. Dərsini hаqqdаn аlmаq. Bu hаqq аşiqlərinə аiddir. Belə аşıqlаr 
əsаsən təriqətin pirindən, Həzrət Əlidən, Şаh İsmаyıldаn, mövlаdаn, 
övliyаdаn dərs аlırlаr. Bu dərs ilahi vergidir. Vergi аlаn аşıq bədаhətən şeir 
deyir, mükəmməl sаz çаlır, gözəl səslə охuyur, dərin dini və ürfаni biliyə və 
məlumаtа mаlik оlur. 

2. Dərsini ustаddаn аlmаq. Belə аşıqlаrın аdətən sənət şəcərəsi оlur. 
Məsələn, Аşıq Ələsgərin ustаdı Аşıq Аlıdır,  Аşıq Аlının ustаdı Аğ Аşıqdır 
və s. Bu şəcərə Miskin Аbdаlа qədər dаvаm edə bilər. Аşıq Ələsgərin 
şаgirdlərinin sаyı çох оlmuşdur. Bir yerdə “оn iki şаgirdim işlər hər yаnа” - 
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deyir. Bu şаgirdlərin içərisindən ustаdlаr çıхmış və оnlаr dа şаgird 
yetirmişlər. 

3. Dərsini mühitdən аlmаq. Belə аşıqlаr yаlnız аktiv аşıq mühitlərində 
yetişə bilirlər. Göyçə, Gədəbəy, Tоvuz, Bоrçаlı kimi аktiv аşıq mühitlərində 
аşıq öz-özünə fоrmаlаşır. Bаşqа deyilişlə istedаdı, şаirlik təbi оlаn аdаmlаr 
аşıq məclislərində sənəti öyrənə bilirlər. Bu mənаdа аktiv аşıq mühitlərinin 
dinləyiciləri də sənəti müəyyən bir dərəcədə mənimsəyir, аşıq оlmаyаn 
аdаmlаr dа sаz çаlmаğı, şeir охumаğı bаcаrırlаr. 

Аşığın dərsi ilə dünyəvi dərs fərqli оlduğu kimi, dərsin hərfi mənаsı dа 
аşıq ənənəsindəki dərs аlmаğın tərsidir. Dərsdə yаzıb-охumа vаr, аmmа аşıq 
ənənəsində söyləmə, dаnışmа, ifа və  dinləmə vаr. Bаşqа sözlə, bu şifаhi 
mədəniyyətdir.  

Dərs sözü ilə bаğlı fоlklоr terminləri sözlüyündə belə izаh verilir: 
“Dərs sözü ərəbcədir. Təhsil, tədris etmə, охumа mənаsını bildirir. 
Аzərbаycаn аşıq şeirində şeirin məzmunu, mənаsı və аşığın ifаçılıq sənəti ilə 
bаğlı işlənən termindir. Kаmil аşıq həmin dərsləri mənimsədikdən sоnrа 
оrtаyа çıхmаlıdır. Хаlq şаiri Оsmаn Sаrıvəlli аşıq sənəti ilə bilаvаsitə 
əlаqədаr оlаn “dərs” və yа “dərslər” məfhumunun mаhiyyətini belə ifаdə 
edir: 

1. Dərsi-ədəb. Аşığın dаvrаnışı, ədəb-ərkаn gözləməsi, həyаtdа və 
məclisdə оturuşu-duruşu ilə nümunə göstərmək üçün əхz etdiyi əхlаqi 
vərdişlərin nümаyişi. 

2. Dərsi-idrаk. Dünyаnı necə dərk etmək, necə bаşа düşmək. Bəzi 
nəsihətаmiz şeirlər, ustаdnаmələri və fəlsəfi şeirləri bunа misаl gətirmək 
оlаr. 

3. Dərsi-imtаhаn (deyişmələr, qıfılbəndlər, bаğlаmаlаr və s.)” (1, 97; 7, 
55). 

Miskinli Vəlinin şeirlərində dərs аlmаq örtülü və аçıq şəkildə müşаhidə 
оlunur: 

 
Аğır ellər gəzən fаni dünyаdа,  
Nəfsin, özün аldаtmаyаn аrаdа, 
Meyli, məhəbbəti bir təmiz аdа 
Həqiqət аşiqi, pаk hаlаlаm mən (2, 113).  

 
Bu şeirdə аşıq özünü həqiqət аşiqi аdlаndırır. Bаşqа deyilişlə, bu hаqq 

аşiqi оlmаğın fərqli bir ifаdə fоrmаsıdır. Burаdа аşıq hаqq ilə, həqiqətlə 
əlаqəsini izаh edir:  

1. Fаni dünyаnı gəzir. Yəni fənа əhli оlur. Bu hаqqа qоvuşmа 
məqаmının ifаdəsdir. 

2. Nəfsinə qаlib gəlir. Mənəvi kаmilləşmədən keçir. 
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3. Hаqqı sevmək. İlаhi eşqin fərqli ifаdəsi. 
4. Pаklıq, hаlаllıq yоlu ilə hаqqа qоvuşmаq. 
Digər bir şeirində isə аşıq dərsini hаqqdаn аldığını dоlаyı bir şəkildə 

dilə gətirir: 
 
Miskinli Vəliyəm hаqqı bаrаtdаn 
İlhаmı hаvаdаn аbi-həyаtdаn, 
Həqiqəti sevən kаmil ustаddаn 
Vаrlıq аləmindən dərsim аlаm mən (2, 113).  

 
Аşаğıdаkı şeirdə isə аşıq dərsini müqəddəs kitаblаrdаn və yа kоnkret 

оlаrаq “Qurаni-Kərim”dən və оnun “Yаsin” surəsindən аldığını söyləyir: 
 
Dərsimi аlmışаm sin əsərindən, 
Kаmаl dəryаsındаn, sin əsərindən. 
Аşıq deyər, sərindən, 
Sərin gəlir sərindən, 
Аd аlаr, iz sаlаrsаn 
Kаmаlındаn, sərindən. 
Şeir хəzinəsi sin əsrindən, 
Mənа müəmmаsı, аyə, məndədi (2, 77). 

 
Аşаğıdаkı misrаlаrdа isə аşıq yenə də Аllаhа ibаdətin, hаqqа хidmətin 

fəzilətini аydınlаşdırır. Bu dəfə оnun göstərdiyi ustаd təriqət piri və yа 
hаqqın özüdür. Аşıq bunu hər dəfə fərqli şəkillərdə ifаdə edir;  

 
Şəyird оldun, qulluq eylə ustаdа, 
Аl dərsini, öyrən, hey bаşа yetir (2, 75). 
 
Аl dərsini, öyrən, sinаyə söylə, 
Sirrini insаnа sinаyə söylə (2, 75). 

 
Vəhdət fəlsəfəsini ifаdə edən belə pоetik rəngаrənlik içərisində, əlbəttə, 

аşıq kоnkret sənət səviyyəsində də ustаddаn bəhs edir. Belə zəngin bir 
mühitdə yetişən аşığın kimi özünün ustаdı sаymаsı dа mаrаqlı bir məsələdir. 
Аşıq bunu аşаğıdаkı şeirində belə ifаdə edir: 

 
Аşıq Vəli, bu dünyаdа, 
Tərif söylə təmiz аdа, 
Ustаdını gətir yаdа, 
Ələsgərdi, Ələsgərdi (2, 66). 
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Uzun müddət аşıqlıq edən Miskinli Vəli eldən-оbаdаn rаzıdır və hər 

yerdə bunu minnətdаrlıq duyğusu ilə bədiləşdirir: 
 
Qırх beş ildi mən аşığаm,  
Ellər qоynundа-qоynundа. 
Dоdаqlаrа yаrаşığаm, 
Dillər qоynundа-qоynundа (2, 65).  

 
Miskinli Vəli аşıq оlmаsını və sənətə gəlişini, sənətdə qаzаndığı 

uğurlаrı dа хаtırlаyır və şeirlərindən birində bunu belə ifаdə edir: 
 
Аşıq оldum, sаz götürdüm, 
Səs sаldım cаhаnа tez. 
Ziynət verdim hər çiçəyə, 
Gülə, gülüstаnə tez. 
 
Sənətdən şöhrət qаzаnım, 
Düşüm dildən-dillərə, 
 Çəkim eşqin səməndini, 
Gətirim cövlаnə tez. 
 
Təbim оldu, şeir dedim, 
Sözə verdim ziynətin, 
Sevdim əziz ellərimi, 
Qаrşılаdım hörmətin, 
Sərrаf görcək simu-zəri, 
Üstə yаzır qiymətin, 
Аrif bахır kаmаlınа, 
Аd verir insаnа tez (2, 96). 

 
Beləliklə, Miskinli Vəlinin sənətdəki mövqeyi və sənətkаr stаtusunun 

müəyyənləşdirilməsi üçün аpаrdığımız təhlildən belə qənаətə gəlirik ki, о, 
istedаdlı şаirdir, yüksək təbli аşıqdır, təsəvvüf ənənələrinə sıх şəkildə 
bаğlıdır və eyni zаmаndа miskinli sоyunа mənsubdur. Аşığın sənətkаrlığını 
müəyyənləşdirən əsаs fəlsəfə vəhdət fəlsəfəsidir. Bütün şeirlərində biz bunun 
fərqli  və rəngаrəng ifаdə fоrmаlаrını müşаhidə edirk. Аşığın sаdiq оlduğu 
sənət ənənəsinin təriqət mənsubiyyəti  özünü pоetik nümunələrdə аydın 
şəkildə göstərməkdədir. Din və təriqət dəyərləri, vəhdət fəlsəfəsi, ürfаn 
təlimi, хаlq hikməti аşığın şeirlərinin ideyа əsаslаrını müəyyənləşdirən əsаs 
fаktоrlаr оlаrаq seçilir. Burаyа хаlq yаrаdıcılığındаn və хаlq biliklərindən 
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gələn mənəvi dəyərlər də аiddir. Аşıq bütün bunlаrı mükəmməl pоetik 
nümunələrlə təqdim etmiş və klаssik аşıq yаrаdıcılığının pоetik irsini dаhа 
dа zənginləşdirmişdir. 
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N.Huseynova 

 
Poetic-Sufi borders of spiritual space in Ashug’s creativity 

 
Summary 

 Factors such as epoch, time, environment, spiritual space, conditions, 
traditions, talent play an important role for Ashug’s professional growth.  

Although other factors are taken into account, particularly education.  
Truebelievers consider  Ashug’s talent as a gift of God.  Ashugs express this 
as “a lesson of life and reality”.  

They study the supernal erudition from their masters. This erudition 
also include religious and Sufi knowledge.  

A philosophy of unity is under review of omnifarious erudition. Ashug 
learns and examines these from another masters at Ashug’s meetings 
(Ashug’s mejlis) 
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Н.Гусейнова 

 
Поэтико-суфийские границы духовного пространства  

ашугского творчества 
 

Резюме 
 

Для профессионального роста каждого ашуга большую роль 
играют такие факторы как эпоха, время, среда, условия, традиции, 
мастерство и талант.  

В то же время сюда входят и другие факторы. Среди них 
полученные ашугом уроки играют особую роль. Это одно из условий 
определения профессионального статуса ашуга.  

Влюбленные в правду получают ашугство как дар. Это чаще всего 
выражают фразой «получить уроки правды». Ашуги изучают мудрую 
науку мастеров. Сюда входят религиозные и суфийские знания.  

Тайны философии единства также изучаются в мудрости. Но 
ашуг, не видевший конкретного мастера изучает это в среде, на 
ашугских меджлисах, из разговоров с мастерами. 
 
 

 
Rəyçi:             Seyfəddin Rzasoy 
               Filoloiya elmləri doktoru, dosent 
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TƏLƏBƏ MÜSTƏQİL İŞINİN TƏŞKİL EDİLMƏSİNDƏ 
MOTİVASIYANIN ROLU 

 
Açar sözlər: motivasiya, tələbə avtonomiyası, dərsliklər, hədəf dil, müstəqil 
öyrənmə, dil öyrənmə, özünə inam . 
Key words: motivation, learner autonomy, textbooks, target language, 
independent learning, language learning, self confidence. 
Ключевые слова: мотивация, автономия студента, учебники, целевой 
язык, самостоятельное обучение, изучение языка, самоуверенность. 
 

     Bugünkü dövrdə texnologiyanın hərtərəfli inkişafı,  informasiya 
mübadiləsinin günü-gündən sürətlənməsi bütün sahələrə göstərdiyi təsir 
təhsil sahəsindən də yan keçmir. Daimi olaraq inkişafda olmaq və müasir 
standartlara cavab verməyə nail olmaq üçün təhsildə məzmuna uyğun olaraq 
peşəkar  mütəxəssis yetişdirməyə müvəffəq olan sistem əks olunmalıdır. 

   60-cı illərin sonu və 70-ci illərin əvvəllərindən etibarən dil öyrənmə 
sahəsində əhəmiyyətli bir dəyişiklik olmuşdur. Burada diqqət əsasən öyrədən 
və öyrətməyə deyil, öyrənənlə öyrənməyə yönəlmişdir. Bu da sinif otağında 
tələbəyönümlü mühitin təşkil edilməsini tələb edir.  

    Dil biliyi strategiya istifadəsi ilə  bağlıdır. Lakin ikinci dil öyrənmə 
strategiyalarının istifadəsi motivasiyadan asılıdır. Motivasiya ikinci və ya xarici 
dil öyrənmə üçün əsas amil kimi  bir çox tədqiqatçıların diqqətini çəkib. 
Motivasiyanın araşdırılmasında Dornyeyin də xüsusi töhfəsi olmuşdur. 

    O  tətbiqi dilçilikdə və ümumiyyətlə təhsil psixologiyasında motivasiya-
nın izah etməyə ən çətin anlayışlarından biri olduğunu açıqlamışdı. Konseptual 
fərqliliklərə baxmayaraq, bir sıra tədqiqatçılar razılaşırlar ki, motivasiya 
şəxslərin müəyyən bir fəaliyyət növünün seçməsi,onun göstərdiyi əzmkarlıq və 
səylə əlaqəlidir. Braun (2001) isə motivasiyanın dil sinfində müvafiq qaydada 
tətbiq edildikdə düzgün olduğunu vurğulayır. 

   Qardnerin(2000) ikinci dilin əldə edilməsi sosio-təhsil modelinə görə, 
motivasiya ikinci dildə nailiyyət qazanmaq üçün məsuliyyət daşıyır. 
Motivasiya uzun müddətdir ki,  xarici dil öyrənmədə tədqiqatçılar arasında 
mübahisəli məsələ olmuşdur. Bu ona görə deyil ki, dilin öyrənilməsində 
motivasiya amilinin əhəmiyyətinə şübhə vardır, lakin  daxili və xarici 
motivasiya arasında olan kontrastın olmasıdır və bunun  da ciddi tənqidə 
mövzu olmasıdır. 
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     Motivasiya dil öyrənmə prosesində əhəmiyyətli rol oynayır. Aşağı 
kurslarda dil müəllimləri motivasiya və onun dilin üzərindəki təsirləri 
arasındakı əlaqəni anlamadıqları halda, dil öyrətməkdə və onun 
mənimsənilməsində effektiv strategiyalardan istifadə etməkdə uğurlu ola 
bilməzlər. Motivasiyanın əsasında insanın daxili məqsədlərinə və istəklərinə 
xidmət edən şövq dayanır. Müvəffəqiyyətli öyrənənlər öncəliklərini, güclü 
və zəif tərəflərini bilirlər və onlar güclü cəhətlərindən elə istifadə edirlər ki, 
zəif cəhətlərini kompensasiya edə bilsinlər. Uğurlu dil öyrənmə tələbədə 
olan şövqlə bağlıdır və müəllimlər bu şövqlə əlaqə qurma yollarını 
tapmalıdır. 

     Öyrənənlərin dil öyrənməkdə yalnız inkişaf etmək üçün deyil, eyni 
zamanda onların gördükləri işə qarşı  motivasiyasını davam etdirmək üçün 
onlara yetərli təlimat, informasiya qəbuletmə, qarşılıqlı təsir imkanlarına 
ehtiyac duyurlar. Səriştəli müəllim, daxili motivasiyanın mənbəyini tapır və 
onu motivasiya faktorları ilə əlaqələndirir, onlardan sinif otağında lazımlı 
şəkildə istifadə edir. Bu xüsusilə o zaman əhəmiyyətlidir ki, ingilis dilinə 
tələbələrin yalnız imtahanı keçməkdən başqa bir ehtiyacı olmasın. Bu 
şagirdlərin dil öyrənmək üçün fərqli məqsədlərə sahib olduğundan 
təlimatçılara vacibdir ki, onların məqsəd və ehtiyaclarını müəyyənləşdirsin 
və müvafiq strategiyaları tətbiq etməyi onlara aşılasınlar.  Tələbələr  nə üçün  
səy göstərdiklərini, bir fəaliyyətə nə qədər müddət zaman sərf etməsi lazım 
olduğunu, bunun nə qədər ciddi olduğunu və hədəflərinə qarşı hansı 
dərəcədə motivasiyalı olduqlarını anlamalıdırlar. 

    İkinci dili öyrənən zaman motivasiya və dilə münasibət daha sonrakı 
fəaliyyətə keçməsi üçün öncəlik tətbiq edir. Bu uzun və bəzi mərhələlərdə 
sıxıcı olan öyrənmə prosesini təmin edir. Bu amillərə diqqət yetirilməməsi 
ikinci dilin  öyrənməsində qeyri-səmərəliliyin yaranmasına səbəb ola bilər. 

       Dil, xüsusilə ingilis dili,  elmi araşdırmalarda, iş dünyasında, mədəni 
əlaqələrdə, siyasi məsələlərdə və buna oxşar bir sıra sahələrdə əsas vasitə 
rolunu oynayır. Səlis ingilis dilində danışıq bacarığı müvəffəqiyyətə açar 
kimi qəbul olunur. Dil siniflərində  müəyyənləşdirici faktorlar olan 
motivasiya, dilə münasibət və özünə inam, tələbələrin dili səriştəli 
öyrənməsinə və ondan lazımlı istifadəsinə təsir göstərə bilir. Buna görə də 
müəllimlər bu amilləri nəzərə alaraq diqqətli olmalıdırlar. Hər bir işə 
münasibət insan davranışını anlamaq üçün əhəmiyyətli bir anlayış olaraq 
qəbul edilir, münasibət də öz-özlüyündə işə rəğbəti və subyektin özünə 
inamını daşıyır. Dil öyrənmədə subyektin özünə inamı nə qədər yüksək 
olarsa, işin bir o qədər  uğurla nəticələnməyi gözlənilir. Tələbələrin dili 
öyrənə bilməyəcəklərinə dair inamları onların dili müvəffəqiyyətlə 
öyrənməklərinə bir maneə ola bilər. Mənfi münasibət və ya  motivasiya 
olmaması bir dil öyrənməkdə maneə yarada bilər. Amma bir şagirdin mənfi 
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münasibətləri dəyişə və müsbət hala çevrilə bilər və müsbət nəticələr əldə 
etməyə imkan verər. Dil öyrənmək üçün müsbət münasibətin olması yaxşı 
bir başlanğıcdır. 

    Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, dil öyrənənləri yalnız ünsiyyət 
qurucuları və bu yolda qarşılaşdıqları problemləri həll edənlər deyil, bütün 
varlıqları ilə özlərini bu işə həsr etməkləri lazımdır.Motivasiya həmçinin bir 
dil öyrənmək üçün birbaşa təsir göstərir. Lennartsona görə (2008) motivasiya 
və ikinci bir dil öyrənmək üçün  iradəyə malik olmaq sosial amillərdən daha 
üstün hesab edilir . Tələbələr arasında müsbət münasibət yaratmaqla, 
əlaqələri möhkəmləndirməklə, onlarda motivasiyanı yüksək səviyyəyə 
çatdırmaq olar. Tədqiqatlar  yüksək səviyyədə motivasiyalı olan daha az 
istedadlı tələbələrin ən yaxşı dil öyrənənlərin arasında olduğunu açığa 
çıxardı. Dil tələbələri öyrəndiyi dildən səlis istifadə etmək bacarığının 
gələcəkdə onlara nə qədər faydalı ola biləcəyini düşünə bilirlərsə, onların 
motivasiyası bir o qədər inkişaf edəcəkdir və qısa müddət ərzində bu 
məqsədə nail olmaq üçün əllərindən gələni edəcəklər. 

    Bir dil öyrənmə məkanında akademik motivasiya ənənəvi olaraq 
müstəqil bir dəyişkən hesab edilir. Aşağı kurslarda xüsusilə dil fakültələrində 
altı fərqli motivasiya növü müzakirə olunur: dil haqqında motivasiya, sinif 
haqqında motivasiya, özünəinam, xarici motivasiya, sinifdə tələb olunan və 
özünü motivasiya . Tələbələrin həyat və maraqları haqqında dil istifadəsini 
təşviq edən əyləncəli fəaliyyətlərlə yanaşı, motivasiya nəticələrin 
proqnozlaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dil öyrənməsinə kömək 
edən amillər mürəkkəbdir və müvəffəqiyyətdə motivasiya başlıca əhəmiyyət 
kəsb edir, buna görə də o avtonomiyada müzakirə ediləcək ilk suallardan biri 
olmalıdır. Araşdırma göstərir ki, motivasiya  nəticəyə dil öyrənmək 
bacarığından müstəqil olaraq təsir göstərə bilər. Baxmayaraq ki onlar vəh-
dətdə olsa daha çox nailiyyət əldə etmək olar, lakin  motivasiyası olan 
öyrənənə xüsusi dil  bacarığına sahib olub-olmaması önəmli mahiyyət 
daşımır. Buna görə də, motivasiya imtahan  nəticələrinə töhfə verməklə 
yanaşı, həm də bütün tələbələr arasında dil bacarığının təkmilləşdirilməsində 
müsbət təsir göstərir. 

     Akademik motivasiya tədqiqatçılar tərəfindən digər psixoloji sahə ilə 
əlaqələndirilərək izah olunur. Şəxsiyyətin özünü  inkişafetdirmə nəzəriyyəsi, 
özünü determinasiya nəzəriyyəsi , məqsədyönümlü davranış nəzəriyyəsi, 
maraqların inkişafı nəzəriyyəsi və buna oxşar bir neçə ad sadalamaq olar. 

   Müasir dövrümüzdə hər bir sahədə sürətli inkişaf etdiyi dövrdə 
məlumatlar mübadiləsi, onların tez–tez toplanması və daim yeniləmə zərurəti  
faktdır. Günümüzdə öyrədənin öyrənənə ömrünün sonuna kimi kifayət edən 
bilik vermək kimi bir düşüncə yalnışdır  və belə olan vəziyyətdə onlarda 
informasiyanın toplanmasına maraq və təşəbbüsün ilkin bazasını yaratmaq, 
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ona öyrənməyin yollarını öyrətmək vacibdir. Davamlı olaraq dəyişən 
cəmiyyətdə təhsil alan gənclərimizin peşəkar hazırlığı prosesi individual 
keyfiyyətlərin formalaşmasına fürsət yaradan çağdaş dünyanın reallığı 
şəxsiyyətin peşəkar kimi püxtələşməsinə yeni yanaşma tələb edir. 
Cəmiyyətin bu cür ictimai sifarişi təhsil sisteminə yeniliklər gətirir, gələcək 
mütəxəssisdə dörd istiqamətdə inkişafı önə çəkir. Bunlara 
özünüreallaşdırma, özünütəhsil, özünüinkişaf və özünütərbiyə daxildir. Bu 
səbəbdən də tədris ocağının növündən asılı olmayaraq orada təhsil alanların 
fəal, yaradıcı və müstəqil fəaliyyət göstərməsinin hazırlığına və onların 
həvəslənməsinə daha çox diqqəti yönləndirmək vacibdir. Ali məktəb 
ocaqlarında təhsil almaq insanın peşə inkişafına təsir edən əsas 
müəyyənləşdirici faktorlardan biridir. Bu, o mənanı verir ki, təhsilin 
keyfiyyəti individual insanlarla yanaşı  ümumilikdə bütün cəmiyyətin 
inkişafına təsir göstərir. Təhsili o zaman uğurlu və səmərəli saymaq olar ki, 
o, öyrənənlərdə təlim çətinliklərinin və əsas problemlərinin  aradan 
qaldırılmasında mühim olan azad fikir irəli sürmək və müstəqil qərarlar  
qəbul etməkdə bacarıqlar formalaşdırmaq kimi xüsusiyyətlər tələbəyə töhfə 
edilsin. Tələbənin azadlığı, motivasiyası, özünüinkişafı, özünü 
qiymətləndirməsi, özünənəzarəti, məqsədyönlü olması yalnız onun 
avtonomiya fəaliyyəti zamanı ortaya çıxır. 

    Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə  ali məktəb məzununa təkcə bilik, 
bacarıq, vərdişlər deyil, həmçinin onların gördükləri hər bir işdə uğur əldə 
etmək kimi tələbatları olmalıdır.  Bu məqsədlə də onlarda təhsilə qarşı həvəs, 
meyl yaratmaq, mütəmadi olaraq özünütəhsillə məşğul olmaq kimi 
xüsusiyyət onlara aşılanmalıdır. Əgər mövzu tələbələrin müstəqil işləməsinin 
təmin edilməsidirsə, motivasiya burada da öz aktuallığını qoruyub saxlayır.  

   Məqalənin elmi yeniliyi. Müstəqil işin təşkil olunarkən və 
ümumilikdə, təlim prosesində öyrədən-öyrənən münasibətlərinin düzgün 
qurulması, tələbənin fəaliyyətinin daim izlənməsi və dəstəklənməsi, 
ruhlandırılması, hətta müəllimin səs tonu motivasiyanın yaranmasına təsir 
göstərə bilən amillərdir. Bu gün tələbələrin müstəqil işinin həyata keçirilən 
zaman burada motivasiyanın əsas faktor kimi rolu vurğulanır, və onun 
yaradılması üçün yeni metodların axtarılması və tətbiq edilməsi nəzərdən 
keçirilir. 

    Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilmiş 
yeniliklər, elmi ideyalar istər ali məktəblərdə, istərsə də orta məktəblərdə 
xarici dil dərslərinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verə və qabaqcıl iş 
üsullarından faydalanmağa kömək edə bilər. 
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Г.Багирова 

 
Роль мотивации в выполнении курсовой работы обычными 

студентами 
 

Резюме 
 

     Изучение иностранного языка является важнейшим способом 
эффективного саморазвития человека, который способствует развитию 
способностей, социальному самопознанию и самообразованию. В статье 
рассматриваются возможности влияния на мотивационную сферу сту-
дента в процессе учебной деятельности по изучению иностранного языка.   
Один из основных вкладов в изучении языка- это мотивачия. И этой 
статье основной интерес представляет мотивачия в  изучении языка и её 
влиянии на самостоятельность учащихся. Лучшая мотивация – это 
результат. И лучший способ отбить всякое желание учиться – это 
систематически получать отрицательный результат своих усилий. Без 
должной мотивации невозможно пройти обучение от начала до конца. 
Исследователь упоминает типы мотиваций и как они могут быть 
применены к изучению языка. В качестве типов мотивации обсуждены 
самоуверенность и внутренняя мотивация. На основе анализа психолого-
педагогических исследований перечисляются различные виды мотивации 
и предлагаются способы организации учебной деятельности, способс-
твующие формированию мотивации изучения иностранного языка в 
вузе.  
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G.Bagirova 
 

                 The role of motivation in organizing learner autonomy 
 
                                                 Summary 
 
  Studying of foreign language is the most important way of effective 

self-development of the person who promotes development of abilities, 
social self-knowledge and self-education. The discussed problem of 
motivation of studying a foreign language is not completely investigated yet, 
though it gives great possibilities to improve students' level of knowledge 
and language skills. One of the main contributions to language learning is 
motivation. In this article main interest is focused on “Motivation about 
Language learning” and its influence on Learner autonomy. The best 
motivation is result. And the best way to overcome any intention to learn is 
systematic to receive a negative result of one's efforts. Without motivation it  
is impossible to achieve anything from beginning to the end. Researcher 
mentions about types of motivation and how they can be applied to language 
learning. As motivational types, confidence and external motivation is 
discussed. In this article the possibility of forming students' motivation while 
studying the language is considered; on the base of psychological and 
pedagogical researches different types of motivation are described and some 
of the ways of forming student' motivation are proposed.  
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 Bir çox nağıllar qəhrəmanın aclığı, kasıblığı ilə başlayır: “Kimdən 

sizə deyim, əyyami qədimdə bir keçəl varıdı. Bu keçəlin bir anası varıdı. 
Bunlar çox kasıb idilər” (6, 62); “Biri vardı, biri yoxdu, bir Fatı qarı vardı. 
Bu qarının da bir keçəl oğlu var idi, adına da Keçəl Məhəmməd diyərdilər. 
Fatı qarının sənəti çərçilərdən nisyə pambıq gətirib, onnan ipliy əyirirdi, 
aparıb bazarda satardı. Mayasını çərçilərə verərdi, qalanını da bir az çörək, 
bir az soğan alardı. Nənə-bala yeyib dolanardılar” (5, 34); “ Biri vardı, biri 
yoxdu. Bəxtiyar adında bir qoca kişi vardı. Bu kişi çox kasıb idi” (5, 71); 
“Gülnahar mahalında Şəftən adlı orta sinli bir kişinin Gülxar adlı bir arvadı 
var idi. Şəftənin peşəsi naxırçılıq, Gülxarın peşəsi evdarlıq idi. Bu ər-arvad 
çox zəlil bir halda ömür sürürdülər” (5, 62); “Biri varıdı, biri yoxudu, 
Allahdan başqa heç kim yoxdu. Bir kasıb oğlan varıdı, adına Məhəmməd 
deyərdilər.  Bu paçcahın qızını istiyirdi”(5, 133); “Günnərin bir günü 
İsfahanda bir kişi vardı, bı dedikcə kasıp idi” (5, 333); “Biri varıymış, biri 
yoxuymuş, Allah  varıymış, şəriki yoxuymuş, bir qarının bir keçəl nəvəsi 
varıymış. Bunlar çox kasıblıxnan dolanırmışlar” (7, 24);  “Biri varıymış, biri 
yoxuymuş, bir qarının İlyas adında bir nəvəsi varıymış. İlyas həm gözəl, həm 
də ağıllı imiş. Nənə bala çox əzab-əziyyətlə, kasıblıqla dolanırmış” (7, 245). 
O. Əliyev keçəl obrazının iştirak etdiyi nağıllar haqqında danışarkən  bu tip 
nağılların qəhrəmanının yoxsul həyatının təsviri ilə başlayıb, xoşbəxtliyə 
çatması ilə sona yetdiyini qeyd edir (8, 22). 

 Gördüyümüz kimi, bu tip nağılların əksəriyyətində qəhrəman 
kimsəsizdir, qoca nənəsindən başqa heç kəsi yoxdur. Başlanğıcda kimsəsiz 
verilən qəhrəman ilk yaradılan insanı simvolizə edir. Onun kasıblığı, aclığı 
isə dünyanın yaradılmasının növbəti mərhələrinə zəmin yaradır. O. Rank 
aclığın, əslində, doğuşdan sonra kainatda həyatda qalmaq üçün ilk çətinlik 
olduğunu qeyd edir (10, 101). Nağıl başlanğıcında verilən insan da ilk 
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yaradılan insan kimi bu təbii hissi keçirir, bu onun yeni yaradılmış, yenidən 
doğulmuş olduğuna bir işarədir. Bu da yaradılış mifinin, mifoloji başlanğıcın 
epik folklor başlanğıcına transformasiyasıdır. 

 Heyvanlar haqqında nağıllar da bu motivlərlə başlaya bilər. "Ac 
qurd” nağılının əvvəlində isə qurdun yalançı aclığı təsvir edilir: “Biri var idi, 
biri yox idi, bir qurd var idi. Bu qurd mahalda qoyun, keçi qoymurdu, 
yeyirdi. Amma yenə də ac idi” (3, 66). Bu nağıl qurdun yırtıcılıq etməsi və 
aclığı ilə başlayır. Yırtıcılıq sehrli nağıllarda zülmkarlığın ekvivalentidir. 
Sehrli nağıllarda da rast gəldiyimiz aclıq motivi isə burada başqa məna 
daşıyır. Bu nağılda qurdun aclığı yalançı aclıqdır. O, yalandan ac olduğunu 
deyib hiylə işlədir. Bu yolla başqa heyvanlardan (pələng, qızılquş, 
dovşandan) ət, çolpa, yemiş istəyir. Nağıl tülkünün bu hiylənin üstünü 
açması, aldadılan heyvanların və tülkünün qurdu diri-diri basdırıb 
cəmdəkləri bölmələri ilə bitir. Sonda heyvanlar gülüşürlər. Heyvanlar 
haqqında olan nağıllarda hər hansı bir ədalətsizlik xaos yaradan mənfi 
hərəkətlə başlayır. Bu xaosu yaradanın cəzalandırılması ilə bitir. “Tülkünün 
kələyi” nağılında tülkü bir gün bərk acır, yeməyə bir şey tapmır. Yol ilə 
gedərkən uzaqda bir xoruzun banladığını görür. O, xoruzla qarğaya ziyarətə 
getdiyini deyib aldadır, sonra da ikisini də yeyir. Növbəti dəfə o, bir gəlini 
aldadıb qızıl boyunbağısını və kəmərini alır. Qızıllara tamah salan canavarı 
aldadır, beləcə, o, canavarı bir neçə dəfə aldadaraq, axırda bal adıyla çobana 
satır. Əvəzində bir toğlu alır. Çoban isə canavarı öldürür (2, 496). “Ayının 
yuxusu” nağılı qocalıq və aclıq motivləri ilə başlayır: ”Biri var idi, biri yox 
idi, meşədə qoca bir ayı var idi. Qış düşmüşdü, hər yerə qar yağmışdı, bütün 
quşlar, heyvanlar hamısı qaçıb yuvalarına dolmuşdular. Ayı yeməyə heç nə 
tapa bilmirdi, az qalırdı acından ölsün “ (4, 238). Yuxuda bir şaqqa ət görür 
və yuxusunun dalınca gedir. Birinci dəfə keçini yemək istəyir, ikinci dəfə iki 
qoçu. Lakin hər dəfə heyvanlar tərəfindən aldadılır. Axırda da atı yemək 
istəyəndə at arxa ayaqları ilə ayının ağzından təpik vurur. Nağıl tülkünün 
“Ayı lələ, get bir də yuxuda ət görmə” deməsi ilə bitir. “Şirlə tülkü” 
nağılında acından arıqlayan tülkü ona mərhəmət göstərən şirin əl-qolunu 
bağlayır, namərdlik edir. Axırda şir xilas olur və tülkünü tapıb elə nərə çəkir 
ki, tülkünün bağrı çatlayır. Nağıl şirin “Namərdlərin axırı belə olar” deməsi 
ilə tamamlanır (2, 242).  “Tülkü, tülkü, tünbəki” (4, 487) nağılında tülkü 
quyruğunu belinə qoyub çöldə gəzirdi ki, görsün quşdan, cəmdəkdən bir şey  

 Axmaq div (şeytan) haqqlında nağılların əvvəlində adətən kasıblıq və 
keçəllik motivləri birgə verilir. “Keçəllə tacir” nağılı keçəlin atasının kasıb 
güzəranı ilə başlayır: ”Günlərin bir günündə bir nəfər kasıb kişi olur. Bu 
kişinin gözünün ağı-qarası keçəl bir oğlu varmış. Keçəl bayırda başqa 
uşaqlar kimi oynamağı çox sevirdi, amma tacir uşaqları keçəli öz aralarına 
buraxmırdılar” (5, 353). Nağıl keçəlin ailəsinin kasıblığı, onun keçəlliyinin 
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vurğulanması ilə başlayır. Ardınca da məhz bu qeyri-adiliyə görə digər 
uşaqlardan təcrid olunduğu verilir. Fikrimizcə, bu tip nağıllarda keçəlin 
demonik mənşəyi vurğulanır. Keçəl atasını iki gün işləyib əvəzində iki quru 
çörək verən tacirdən heyfini alır. Onun başını batırmaq istəyən taciri öz 
yerinə yorğan döşəyə büküb nökərlərə döydürür. Sonda nökərlər tacirin 
ölüsünü çaya atırlar. Keçəl qazının evindən yığdıqlarını da, ailəsini də 
götürüb şəhəri tərk edir (5, 353-357). 

 Məhəbbət dastanlarından  “Aşıq Alı və Əsmər xanım” dastanının  
başlanğıcında da kasıblıq motivinə  rast gəlmək olar: ”Sizə haradan, kimdən 
xəbər verim? Göyçə mahalınınn Qızılvəng kəndində Qənbər adlı bir kişi var 
idi. Qənbər çox kasıb olduğundan ailəsini çətin dolandırırdı” (7, 251).   

 C. Kempbelin fikrincə, Kainatın ilahəsi müxtəlif cildlərdə, 
maskalarda peyda olur. Çünki yaradılışın nəticələri çoxobrazlı, çətin və 
yaradılmış dünya nöqteyi-nəzərindən onları nəzərdən keçirdikdə qarşılıqlı 
təzad təşkil edir. Həyatın parametrləri eyni zamanda ölümün parametrləridir. 
Həmin ilahə eybəcər aclıq və ölüm cinləri maskası altında gizlənmişdir (11, 
191). M. İmanov “Dədə Qorqud qəhrəmanlarının tez-tez şülənə yığışmasını, 
yeyib-içməsini, Koroğlunun yeddi qazan aş yeməsini, “Kosa-kosa” 
oyununda kosanın üstündən məhz çömçə və yığılan payı qoymaq üçün 
nəzərdə tutulan torbanın asılmasını çox yeyib-içmənin xalq yaradıcılığında 
həyat, güc-qüdrət simvolu olması ilə bağlayır (9, 61). Əgər yeyib-içmə, 
toxluq həyatı simvolizə edirsə, demək ki, aclıq da ölümü-Xaosu simvolizə 
edir. V. Propp  ölülərə xas iki instikti qeyd edir: 1) aclıq (allahlara 
qurbankəsmə ilə bağlı); 2) cinsi aclıq.  E. Meletinski “Mifin poetikası ” 
əsərində arxaik miflərdə aclığın ayın fazalarını ilə əlaqədar olduğu haqqında 
təsəvvürlərin olduğunu göstərir (12, 218). Bu da qədim insanların əkinçilik, 
qıtlıq haqqında təsəvürləri ilə bağlı ola bilərdi. E. Meletinski koryak 
miflərinə əsasən, mifologiyada aclığın bəzən təqvim mifləri ilə, quşların 
mövsümi köçü ilə bağlı olduğunu göstərir. Bununla bağlı əfsanələrə əsasən 
atasından küsüb gedən Yinianaut bütün heyvanları və bitkiləri yığıb səmaya 
qalxır. Bununla da aclığa səbə olur. İtilmenlərdə də bu tip mifə rast gəlmək 
olar. Əri və ya atasından küsmüş Sinanevt payızda heyvanları göyə aparır. 
Sonda isə hər iki obraz ataları və ya ərləri ilə barışır və heyvanları geri 
qaytarırlar.  

 Yuxarıda göstəriyimiz kimi, “aclıq motivinə” sehrli nağıllarda da rast 
gəlmək olar. Əgər sehrli nağıllarda ən çox rast gəlinən motiv “möcüzəli 
doğuluş”dursa, heyvanlar haqqında nağıllarda ən çox rast gəlinən başlanğıc 
motiv “aclıq”dır. Aclıq motivi kasıblıq motivi ilə müqayisədə daha qədimdir 
və mifoloji başlanğıcla bağlıdır. Kasıblıq motivi bu motivin sonradan 
qazanılmış, sosial paradiqmasıdır. Kosmik yaradılışın başlanğıcı xaosdur, 
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aclıq isə xaosun paradiqması kimi folklor mətnlərində ilkin başlanğıcı 
simvolizə edir.  
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G.Khalilova 
 

Motif of hunger and poverty in the beginning of folk tales and sagas 
 

Summary 
 

 Some folk tales begin with motif of hunger and poverty of hero. Poor 
hero most of time is alone or he has old grandmother.  Alone hero is 
symbolize the first person.  

Hunger is also connected with mythical creation as the first instinct of 
life. On the other hand, it symbolizes chaos. Chaos creates the basis for 
creation. Hunger motif most of all can be found in folk tales about animals.  

This motif is more archaic than the poverty.  
The motif of poverty of hero or his parents can be found at the 

beginning of fairy tales. Poverty is the paradigm of hunger in the social code.  
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  Г.Халилова 

 
Мотив голода и бедности в начале сказки и эпоса 

 
Резюме 

 
 Некоторые сказки начинаются с мотива голода и бедности героя. 

Бедный герой в большинстве случай одинокий, или у него есть  старая 
бабушка. Одинокий герой символизирует первого человека.  

Голод˗ первичный инстинкт выживания тоже связано с 
мифическим актом творения. С другой стороны, голод символизирует 
хаос. А хаос является почвой  акта творения.  

Мотив голода больше всего присутствует в  сказках о животных. 
Этот мотив более архаичный чем мотив бедности.  

Мотив бедности героя или его родителей можно встретит в начале 
бытовых сказках. Бедность является парадигмой голода в социальном 
коде.  

 
 

Rəyçi:            Muxtar İmanov 
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HƏYAT VƏ ÖLÜM FƏLSƏFƏSİ İKİ ƏKS QÜTBÜN TIMSALINDA 

(«Nobel mükafatı laureatları» silsiləsindən) 
 

Açar sözlər: sevgi, ölüm, həyat, dəniz, bataqlıq, xəcalət, incəsənət 
Ключевые слова: любовь, смерть, жизнь, море, болота, стыд, 

искусство 
Key words: love, death, life, sea, bogs, ashamed, art 

Böyük alman yazıçısı Tomas Mannın incəsənət, ədəbiyyat haqqında 
fəlsəfi fikir və düşüncələrinin məhsulu olan əsərlərindən biri də 
«Venetsiyada ölüm»dür. Dünyaca məşhur olan bu əsərin qəhrəmanları, 
əslində tarixi şəxsiyyətlərin prototipidir. Qeyri-adi, hər kəs tərəfindən qəbul 
edilə biləcəyi mümkün olmayan fikir və sevgiyə malik olan qəhrəman 
Aşenbax, əsər boyu öz ölümünə addım-addım yaxınlaşır. Məhkum olduğu 
sevginin mümkünsüz, təbii olmadığını anlayan, lakin bütün müqavimət və 
ciddi-cəhdinə baxmayaraq, hislərinə qalib gələ bilməyən Aşenbax, əsərin 
sonunda ölərək, bəlkə də çıxılmaz vəziyyətdən, ən böyük günahdan təcrid 
edilmiş olur. Məşhur yazıçı olan Aşenbax ömrünün kamilliyə yaxınlaşan bir 
dövründə mübtəla olduğu sevginin ağrı-acısını yaşaya-yaşaya, sevdiyinin 
gözləri qarşısında epidemiyadan, o dövrdə bütün İtaliyaya, o cümlədən, 
Venetsiyaya yayılmış infeksion xəstəlikdən gözlərini əbədi olaraq yumur. 

İki ayrı-ayrı qütbün insanları olan, yaş hədləri tamamilə uyğun 
gəlməyən, üstəlik, qeyri-təbii, şəhvani və şeytansayağı hislərin hökmranlığı 
ilə qəlbinə hakim kəsilmiş sevgidən utanan yaşlı tərəfin nümayəndəsi, əks 
tərəf ilə iki müxtəlif dünya təsiri bağışlayır. Əsərdə lirika, dünyagörüşü, 
incəsənət üslubu məsələləri bir-birini tamamlayaraq təhlilə çəkilir. Mannın 
dünya təsviri alman və dünya ədəbiyyatının klassik ənənələrinin nəticəsidir. 
Bütün bunlar, əsərdə Venetsiya mədəniyyəti və incəsənətinin çarpazlaşdığı 
bir məkanda daha çəkingən bir səpgidədir, desək, yanılmarıq. Aşenbaxın 
gözləri ilə qavranılan dünya və həyat, dekadent Avropa dünyasının 
inikasıdır. Bu rəngarəng, özünəməxsus çalarları olan bir tablodur. Dünyaya 
baxış, dünya fəlsəfəsi, onun qavranılması, əsərin yaranması məsələlərinin bir 
buket şəklində təqdimi oxucuda bir qədər gərginlik, anlaşılmazlıq yaradır. 
«İnsanlar bilmir ki, bir sənət əsərini nəyə görə şöhrətlə mükafatlandırırlar. 
Məsələdən xəbəri olmayanlar elə düşünürlər ki, əsərdə yüzlərlə məziyyət 
kəşf ediblər – təki özlərinin alovlu marağının altına bünövrə qursunlar; lakin 
onların heyranlığının həqiqi səbəbi, əslində, tamamilə boşdur. Aşenbax 
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romanın keçidlərindən birində belə bir şey yazmışdı ki, dahiyanə görünən nə 
varsa – əzab və dərdlərə, yoxsulluğa, yiyəsizliyə, gücün azlığına, ehtiraslara 
və minlərlə maneəyə baxmayaraq özünü elə həmin «baxmayaraq» 
kəlməsinin içində təsdiqləyir… Lakin bu heç də təsadüfən yazılan fikir 
deyildi. Bu, mühüm bilgi, onun həyat və şöhrətinin düsturu, bütün 
yaratdıqlarının açarı idi və təəccüblü deyil ki, bu düstur onun ən orijinal 
personajlarının xarakteri və  davranışlarının mayasını təşkil edirdi» (Tomas 
Mann «Venetsiyada ölüm», «Şərq-Qərb»; 2014, səh.577). 

Aşenbaxın yaradıcılığında təbiətə və onun qüvvələrinə, qismət və 
taleyə bir itaətkarlıq, bir mütilik vardır. Müəllif əsərdə incəsənət və insanlıq 
meyarlarının kütləvi sintezini təqdim edir. Belə bir fikir ortaya çıxır ki, zəif 
və gücsüzlərin, səbrin və dövrünün qəhrəmanlığı dünyadakı bütün 
qəhrəmanlıqlardan daha güclü və daha möhtəşəmdir. Çünki içində 
sevgisindən utanıb qıvrıla-qıvrıla qalan, özü ilə bacarmayan, gah əzab çəkən, 
gah da əzabı özü üçün ayıb bilən qəhrəman – Aşenbax intim hislərini 
gizləməkdə nə qədər də israrlı və qərarlıdır. Uzaqdan-uzağa, dayələri və 
bacıları tərəfindən daima əhatələnən və müşayiət olunan Tadzio, nədənsə bu 
sevgini hiss edir və hər yerdə ona zillənən bu tanış bir cüt gözün 
müşahidəsindən sıxılmır, əksinə bu, onda maraq doğurur. Aşenbax hiss edir 
ki, oğlancığazı müşayiət edən dəstə bəlkə də ondan şübhələnmiş, mümkün 
olduğu qədər uzaq durmağa çalışır. Lakin Aşenbax özünə və hislərinə qalib 
gələ bilmir. Venetsiyanın ağır, qoxulu, rütubətli və bürkülü havası çökmüş 
dar küçələrində qeyri-iradi bu uşağın dalınca sürünür. 

Əsərdə müəllifin oğlanı təsvir edərkən, obrazlı şəkildə ədəbiyyat və 
incəsənət, qədim dünya ədəbiyyatı, mifologiyası ilə qarşılıqlı və müqayisəli 
şəkildə təqdimatı çox maraqlıdır: «Oğlan qayıtdı, başını arxaya əyib 
ayaqlarına müqavimət göstərən suyu köpükləndirərək qaçdı və öz gözəlliyi 
ilə fərqlənən, bir-birinə dolaşmış qıvrım yaş saçları olan bu canlı varlığın 
qəflətən dəniz və səma qovşağının ənginliklərindən necə zühur etməsini – 
suyun ağuşundan çıxaraq qaçmasını görmək mifik anlayışları dərindən dərk 
etmək idi. Bu sanki yaranışdan, tanrıların doğuşundan, zamanın 
başlanğıclarından gələn poetik xəbər idi» (səh.609). 

Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, qismətə inam məsələsi əsərin 
qəhrəmanının taleyində bir dönüş yaradır. Tezliklə boğucu və üfunətli hava 
qatının təzyiqindən bezib buraları tərk etmək istəyən Aşenbax, qismətin 
hökmü ilə Venetsiyada hələ də qalmalı olur. Xəcalət və utancaqlıqla 
müşayiət olunan mübhəm sevgisindən qaçmaq istəyən yazıçını şəhərin nəm 
və rütubətli havası fikirlərinin üstündə möhkəm durmağa sövq edir. Bilet 
alıb yola çıxan Aşenbax, diqqətsizlik üzündən baqajının tamamilə başqa bir 
səmtə yönəldiyini eşidir, nə qədər çalışsa da, nəqliyyat yola düşməmiş 
əşyalarını qaytartdıra bilmir. Bu üzdən də təkrar yaşadığı otelə geri qayıtmalı 
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olur və təkrar onu narahat edən sevgisini hər gün görmək məcburiyyətində 
qalır. 

Əsərdə bəzi hadisələr qəhrəmanın altıncı hissinin həssaslığı üzündən 
onu bəzən şübhələrə salır. Bu qaranlıq şübhələr öz ölümünü gözləyən bir 
insanın nigarançılığına çevrilir. Məsələn, Aşenbaxın yuxuları, xəyallarında 
ağır bataqlıq görməsi və ya kurort şəhərinə gələrkən qandola sürən kişinin 
qorxulu bir caniyə, başkəsənə bənzəməsi, qısa və qorxunc danışığı onu 
hövsələdən çıxardır və ölüm haqqında düşüncələrə daldırır. Hətta qondola 
sürənin əlindən sağ-salamat qurtardığına məəttəl qalır. «Səmanın altındakı 
ağlasığmaz, rütubətli, ilkin dünyanın keçilməzliyini xatırladan mənzərəni 
görürdü; adaları, axarları ilə lil gətirən gölməçələri, buxardan öz dumanına 
bələnmiş tropik bataqlıqları görürdü; qıjıkimilərin qalın kolluğundan, 
yaxında-uzaqda qəribə tərzdə çiçəklənən bitkilərlə örtülmüş torpaqdan boy 
verib yüksələn palmaların tüklü gövdələrini seçirdi; qəribə bir eybəcərliyə 
malik, həm torpağa, həm də yaşıl işıqlarla sayrışan sularda kök atan ağaclara 
üzərində, süd bəyazı rəngində nəhəng fincana bənzər çiçəklər üzən sulara 
tamaşa edirdi; suların dayazlığında kəkilini qabardıb harasa çəpəki baxaraq 
hərəkətsiz durmuş əyri, eybəcər dimdikli quşlar var idi; bambukların 
düyünlü gövdələri arasında qığılcımları oynayan işıqlar – marığa yatmış 
pələngin gözləri seçilirdi və dəhşətdən, ehtirasın şiddətindən ürəyi az qalırdı 
ki, ağzından çıxa» (səh.570). 

Əsərin sonuna doğru biz görürük ki, Aşenbax artıq şəhərdəki təmizlik 
işlərindən şübhələnməyə başlayır. Polislərin nəzarəti altında şəhərdə 
dezinfeksiya işləri aparılır. Lakin Aşenbax kimdən öyrənmək istəyirsə, 
məlumat ala bilmir. Çünki turistlərin  şəhəri tərk etməməsi üçün hökumət 
yayılmış epidemiyanı gizlədirdi. Vaxtında şəhəri tərk etmək istəsə də, 
alınmayan məqsədindən heç də şikayət etməyən Aşenbax, bunun əvəzində 
talenin ona hər gün sevdiyi şəxsi göstərməsi xoşbəxtliyinə nail olur. Və 
ömrünün son dəqiqələrinə kimi bu platonik sevginin məstedici və 
başgicəlləndirici sərabından zövq ala-ala canını tapşırır.  

«Qızmar günəşdən gizlənən iki nəfər uzanıb və başları altında maili 
çəmənlik sanki yastıq kimidir; biri artıq yaşlı, digəri hələ yeniyetmədir; biri 
eybəcər, digəri gözəl-sevgi oyatmağa borclu birisinin yanında olan 
müdrik…Iltifatlı sözlərini iti, mənalı zarafatlara qatan Sokrat Fedrə 
mükəmməlik və xeyirxahlıq öyrədir. Hiss etmək qabiliyyəti olan insanın 
əbədi gözəlliyə bənzər bir şey görərkən bütün vücudunu çulğayan 
vahimədən söz açır. Gözəlliyi görsə də, onu dərk edə bilməyən, inam 
bağlamağın nə olduğundan bixəbər, yaramaz, xeyir əməllərdən uzaq insanın 
ehtiras və şəhvətindən danışırdı. Bir də tanrılara xas simanı, mükəmməl 
bədəni seyr edərkən təmiz qəlbə hakim kəsilən müqəddəs qorxudan bəhs 
edirdi. Onun vücudunu çulğayan, iradənin tam itirilməsinə səbəb olan 
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həyəcanından, gözəl birinin qarşısında diz çökərək baxışlarını qaldıra 
bilməməsindən və əgər ona divanə deyiləcəyindən çəkinməsəydi, həmin o 
misilsiz varlığa tanrının mücəssəməsi kimi qurbanlar verə biləcəyindən söz 
açırdı…» (səh.625). 

Bu iki şəxs arasındakı kəskin təzad – yaşlı və gənc nəslin təmsilçiləri, 
keçmişin və gələcəyin nümayəndələri kimi böyük bir fərq ölümlə həyat 
arasında bir sərhəd kimi dəyərləndirilir. 

 
Ədəbiyyat: 

 
Tomas Mann. Seçilmiş əsərləri. Bakı: «Şərq-Qərb», 2014 

 
Ш.ДЖалалгызы 

 
Философия жизни и смерти на выражении двух  

противоположных полюсах 
 

Резюме 
 

Любовь пожилого писателя в произведении связана с темами 
жизни и смерти, искусства и конца жизни. Мотив путешествия 
связывается с естественным переходом человека от жизни к смерти. 
Ашенбах по ступенькам, постепенно приближается к своей смерти. 
Видение во снах болот,  краденный багаж, изменение направления 
ухода и т.д. становятся символом ближайшей смерти. Герой с помощью 
шестого чувства чувствует эту связь и он приезжает на место своей 
гибели. Произведение заканчивается смертью Ашенбаха.  

Он умирает на берегу моря. В последние мгновения своей жизни 
его глаза встречаются с глазами своего любовника. Резкий контраст 
двух противоположных полюсах – смерть и жизнь, искусство и конец 
жизни, старость и юность символизирует противосостояние. Ашенбах 
посвятил всю свою жизнь искусству. Ему пришлось вместе с другими 
жителями Венеции переживать страшную болезнь-холеру.  
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SH.Jalalqizi 
Summary 

Philosophy of life and death on the expression  
of two opposite poles 

 
The love of the elderly writer in the work is connected with the themes 

of life and death, art and the end of life. The motive of the procession is 
associated with the natural transition of man from life to death. Ashenbach 
walks along the steps, gradually approaching his death. A vision in the 
dreams of swamps, a stolen goddess, a change in the direction of care, etc. 
are established by the symbol of the nearest death.  

The hero, with the help of the sixth sense, feels this connection and he 
comes to the place of his death. The work ends with the death of Ashenbach. 
He dies on the seashore. In the last moments of his life his eyes meet the 
eyes of his lover. Sharp contrast of the two opposite poles – death and life, 
art and the end of life, old age and youth symbolize the opposition. 
Ashenbach svyasit all his life to art. He had to survive a terrible disease of 
cholera with other inhabitants of Venice. 

 
 

Rəyçi:              İradə Şəmsizadə 
                Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent 
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CON STEYNBEKİN “CƏNNƏTDƏN ŞƏRQƏ DOĞRU” 
ROMANINDA XEYİR VƏ ŞƏRİN MÜBARİZƏSİ 

 
Açar sözlər: Con Steynbek, avtobioqrafik, cənnət, nəşr, məqsəd 
Keywords: John Steinbeck, autobiographical, paradise, publication, aim 
Ключевые слова: Джон Стейнбек, автобиографический, рай, издание, 
цель 

“Cənnətdən Şərqə doğru” Steynbekin ən çox tanınan və ən iddialı 
romanlarından biridir, lakin tənqidçilər tərəfindən bu roman birtərəfli qəbul 
olunmamışdır. “Cənnətdən Şərqə doğru” ilk olaraq 1952-ci ilin sentyabrında 
nəşr olunmuşdur. Həmin ildə də ən çox satılan kitablar siyahısında olmuşdur. 
Steynbek bu əsəsrini özünün şahəsəri hesab edirdi.Steynbek bu romanı 5 il 
müddətində yazmışdır. O, bu kitabı oğulları Tom və Cona həsr etmişdi. 
Steynbek Salinas vadisinin bütün təfərrüatı ilə onlara təsvir etmək 
istəmişdir.Xeyir ve şərin mübarizəsi dünya ədəbiyyatında daima aktual olub. Bu 
iki məfhumu bir-birindən ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İnsanlar bütün 
həyatları boyu xeyir və şər arasında mübarizə aparırlar. Ümumiyyətlə, dünya 
ədəbiyyatında ən çox müraciət olunan mövzulardan biri xeyir ve şərin 
mübarizəsidir ki, bunu da Con Steynbek öz məşhur əsəri olan “Cənnətdən Şərqə 
doğru” da qələmə almışdir. “Cənnətdən Şərqə doğru” romanının məqsədi 
insanlar arasında olan münasibətlərin inkişafı, onların bir-birilərinə qarşı olan 
gizli rəğbətini, paxıllığını, sevgisini tapmağa çalışmaq; valideynlərin övladlarına 
göstərdikləri ayrıseçkilik münasibətlərinin övladlarının gələcək həyatlarında 
onlara göstərdiyi mənfi və müsbət tərəflərini aydın etmək; hər hansı bir seçim 
qarşısında qalan zaman insanların seçdikləri və seçmədikləri yolların onları 
apardıqları nəticələri müəyyən etməkdir.  Eyni zamanda Con Steynbek bu 
əsərində insanın daxili aləmində olan xeyir və şərin daimi mübarizənin nə 
dərəcədə insana əzab verdiyini və bəzi hallarda etdikləri əməllərin nəticələrini 
düşünmədən hərəkət edib və sonradan o əməllərin onların üzərinə yıxdığı 
ağırlıqla yaşadıqlarını göstərmişdir. “Cənnətdən Şərqə doğru”  həm bədii və 
həm də yarı avtobioqrafik roman sayılır. Bu romanda Salinasda yaşayan iki 
Amerikan ailəsini əhatə edir. Onlardan biri Steynbekin ana babası Samuel 
Hamilton və digəri bədii ailə olan Trasklardır.Bu romanda iki ailənin həyat 
tarixcəsi xranoloji ardicıllıqla təsvir olunur. Task ailəsində bir inasan digər 
insanın əksi olaraq təsvir olunub. Bir insan neqativ digəri isə pozitiv 
qəhrəman olaraq qələmə alınıb. Məsəslən, ər-arvad, sonra oğulları Çarles və 
Adəm, sonra Adəm və onun həyat yoldaşı Keti və nəhayət əkizləri Aron və 
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Kaleb. Hamiltonların qurucusu Samueldir. O, çox ağıllı və dahi insan kimi 
təsvir olunub. O, ağıllıdır, fəlsəfi düşüncəyə malikdir, madiyyat onun üçün 
əhəmiyyətli deyil eyni zamanda da ixtiraçıdır. Onun çoxlu övladları vardır və bu 
uşaqlar xarakter olaraq bir-birilərindən çox fərqlənirlər. Samuelin evladları 
arasında müəllifin anası Olivi Hamiltonu da görmək olur. Samuelin həyat 
yoldaşı dini kitaba çox bağlı insandır və evladlarını da bu ruhda tərbiyə etməyə 
çalışır.  Adam və Çarlez iki qardaş, bir medalın iki üzü. Onların atası Sirus Task 
bütün həyatını yalanlar əsasında qurmuşdur. O, eyni zamanda övladlarının 
həyatını birbaşa və dolayı yollarla məhv etmişdir. Çarlez qardaşı Adama qarşı 
müxtəlif qəddar hərəkətlər edər onu döyər və incidərdi. O, bütün bunları atası 
Sirusun rəğbətini və sevgisini mükafat kimi qazanmaqdan ötrü edirdi. Adam 
Sirusun sevimlisi idi. Doğrudur Sirus öz sevgisini aşkar şəkildə Adama 
göstermirdi amma Çarlez bunu hiss edirdi. Romanın əsas ideyalarından biri də 
iki yaxın, doğma insan arasında olan əlaqədir. Yazıcı böyük ustalıqla İncildəki 
Habil və Qabil arasında olan münasibətə toxunub və eyni zamanda əsərdə olan 
qardaşlar arasındakı münasibətlərin bu və ya digər formada olan bənzərliklərini 
əlaqələndirib. Əsərin davami olaraq oxuduqda Adəmin iki oğul atası 
olduğunu görürük və Adəmin də atası Sirusun oğullarına qarşı etdiyi səhvəri 
birə-bir olmasa belə onunda təkrar etdiyinin şahidi oluruq. Adam evladlarını 
chox sevsə də onlara qarşı münasibətində səhvlərə yol verir.  Adamın 
evladlari Aron və Kaleb vasitəsilə yenidən İncildəki qardaşlar arasında olan 
elaqeni gorürük.  Sakit və qəlbitəmiz Aronu qarşı Caleb daim qısqanclıq 
bəsləyir və atasının Arona qarşı olan münasibətinin eynisini də özünə istəyir. 
Daxilən və xasiyyətcə Aronun Adama bənzəməsi onları bir-birinə daha 
yaxın edirdi.Lakin Kalebin təbiəti fərqlidir o, insana xas olan bütün 
xüsusiyyətlərə sahibdir və daim daxilində xeyir və şərlə mübarizə aparır, öz 
yolunu tapmağa çalışır amma özlüyündə çox yaxşı insandır. Kalebin hər 
hansı bir işə göstərdiyi səylər atası tərəfindən qiymətləndirilmir amma Çinli 
Li tərəfindən Kaleb həmişə qayğı və nəvaziş görür. Adam Trask və onun 
ailəsi üçün qulluqçusu Linin rolu çox boyükdür. O, ailəni bir mələk kimi 
qoruyur. O, hikmətli və ağıllı adamdır. Li daim insanları öz arzularını həyata 
keçirə biləcəyinə inandırır və onları cəsarətləndirir. O, oğlanları böyüdür, 
qayğı göstərir və ehtiyacları olan da onlara köməklik edirdi. Amma əslində 
o, çox tənhadır. Keti Aron və Kalebin anası və Adamın həyat yoldaşıdır. 
Steynbek Keti Eyms obrazını şeytanın yer üzündə insan cildində təzahürü 
olaraq göstərir. O, əsəsrin ən qaranlıq obrazıdır. Onun qəzəbinin və insanlara 
qarşı olan kininin mənşəyini anlamaq mümkün deyil. O, bütün əxlaqi 
normaları heçə sayır və yalnız öz bildiyi yollarla işlərini həll edir.  

Hamiltonlar bir-birilərinə qarşı çox mehriban ailədir. Onlar başlarına 
gələn  çətinliklərlə birlikdə mübarizə edir və hadislərdən birlikdə çıxış yolu 
tapmağa çalışır və bir-birilərinə dəstək olurlar. Əgər  bu əsəsrdə Hamilton 
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ailəsi olmasaydı oxucular Task ailəsinin nə qədər qəribə, qeyri-adi olduğunu 
qiymətləndirə bilməzdi. Samuel Hamilton ata, müsbət qəhrəman və ədalətli, 
ağıllı adamdır, hətta bir ixtiraçıdır. O,  “Böyük Depressiya” zamanında  
Adama kömək edən şəxsdir.Samuel Hamilton və Çinli Li müsbət qəhrəman 
kimi çıxış edirlər. Onlar ağıllı, xeyirxah, sadiq insanlardır. Onlar Adamın 
ailəsini qoruyucu mələkləridir. Onlar mümkün olan bütün vasitələrlə Adama 
şəxsi həyatındakı kədəri ilə mübarizə etməyə köməklik göstərir və 
evladlarının qayğısına qalmağa məcbur olduğunu göstərirlər hətta əkizlərinə 
birlikdə adlarda seçirlər. “Cənnətdən Şərqə doğru” romanının ideyası çox 
canlı və gözəldir. Canlı obrazlar, təbiətin xarakterik təsvirləri bu romanı 
mükəmməl edir. Con Steynbek ustalığının əsas amillərindən biri də romanda 
bir çox obrazların yaratmasıdır. Bu obrazların əsas və ya ikinci dərəcəli 
olması deyil oxucular üçün öyrədici bəzən yol göstərici olmasıdır. Romanda 
insanların daim üzləşdiyi problemlərə toxunulur. Xeyir və şər arasında 
mübahisə, bağışlanma, sevgi və nifrət, təcrid təhlükəsi, günah, özünü məhv 
etmə, və s kimi məsələlərə toxunulur. Steynbek özünəməxsus şəkildə insanın 
kimliyini, tərəddüdlərini, qorxularını qələmə alır. Bu romandakı mühüm 
məqamlardan biri də İncilə müraciətdir. Steynbek böyük məharətlə mənəvi 
körpü quraraq oxucuların diqqətini İncildəki ilk dəfə bir insanın digər insanı 
öldürməsinə  çevirdi. Hadisə bu romanda təkrarlanır. Steynbek hər insanın 
öz həqiqəti olduğunu vurğulayır və bu həqiqətləri özümüzə istiqamət 
seçməyimiz bizi müxtəlif nəticələrlə üzləşdirə bilir. Burada yazıçı bir başqa 
bir faktoru da vurğulamağa çalışır. Bir insana emosional basqı və təzyiq onu 
dolayı yolla incitərək öldürə bilər. Bu romanda sətiralti mənalar çoxdur. Burada 
müəllif səlis şəkildə  Amerika və Amerikalıların formalaşmasını, ana 
laqeydliliyi və qardaşlar arasında olan  qarışıq əlaqələri, həyat yoldaşının 
xəyanətini və insanın daxili imkanlarının göstərir. Con Steynbek qəhrəmanlarını 
həssaslıq və hörmətlə qələmə alır, hekayəsinin bütün aspektlərini əhatə etməyə 
çalışır. Müəllif bu dünyada hər şeyin ola biləcəyini xatırladırdı. Onun 
qəhrəmanlarını dərhal başa düşmək çətindir çünkü onların müəmmalı və sirli 
xüsusiyyətləri var. Hər bir obrazın özünə xas melodiyası var. Bəzən onlar 
kədərli bəzən isə şən notlarda olur. Yazıçı həyatın bəxş etdiklərinə, insan 
münasibətlərinə, ailələrə, qardaşlıq sevgisinin bəzən dağıdıcı olmasına və bir 
çox aspektlərə toxunur. Steybek eyni zamanda günah hissindən, olunan 
səhvlərdən yazır. İnsanların etdiyi hərəkətə görə günah hissindən əziyyət 
çəkən Qabilin nəslindən olmasını da xatırladır. Steynbek bütün yollarla 
valideynlərin sevgisini və diqqətini qazanmaq istəyən uşaqların keçdiyi 
yoldan da bəhz edir. Bildiyimiz kimihər insan indivdualdir və hər hansı bir 
hadisə müxtəlif insanlara müxtəlif cür təsir edir. Bəzi insanlar başlarına gələn 
hadisədən dərs çıxardır, bəziləri baş verən hadisədən güclənir bəziləri isə olan 
hadisədən pis təsirlənir və özlərini məhv dərəcəsinə çatdırırlar. Bu romandakı 
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mühüm məqamlardan biri də insanın seçim haqqı olmasıdır. Hər kəsin belə bir 
haqqı vardır. Xeyir və Şərin müəyyən edilməsi çox nisbidir. Həyatımız boyunca 
həmişə mənəvi seçim qarşısında qalırıq. Nə etməliyəm? Bunu edə bilərəmmi? 
Bu vəziyyətdə nəyi etsəm daha yaxşı olar? Bəzi hallarda onu müəyyənləşdirmək 
həqiqətən də çox çətindir. Çünki insandan insana bu dəyişir. Dünya təkcə ağ və 
qaradan ibarət deyil, bunlar arasında bir çox rənglər mövcuddur. İnsandan 
insana yaxşı və pis anlayışı dəyişkəndir. Məsələn, bir insanın üçün yaxşı olan 
digər insan üçün pis ola bilər və ya əksinə. Əlbəttə yaxşı və ya pisi müəyyən 
etmək üçün ümumi qaydalar da mövcuddur. Həyatda vacib olan nədir? 
Etdiyimiz hərəkətlər və ya hərəkətlərin nəticəsi? Bizi daim narahat edən suallar 
və tərəddüdlər vardır və bu səbəbdən bütün bu tərəddüdlər və suallar bizə 
mənəvi əziyyət verir. Bəzi insanlar olunan hərəkətin istədikləri kimi 
nəticələnməsini yaxşı, istədikləri kimi nəticələnməməsini isə pis olaraq 
qiymətləndirirlər. Mənə istədiyimi etməkdə kömək edən insan dostdur, kömək 
etməyən insan isə düşməndir. Yaxshi və ya pisi müəyyənləşdirən hakim məhz 
insan özüdür.Steynbek bizi gündəlik həyatımızda və ya ailəmizdə əhatə edən 
insanları təsvir edir. Keti Eyms vasitəsi ilə bizə izah edə bilmədiyimiz 
insanların xüsusiyyətlərini göstərir. Bu cür adamlar bir çox insanların 
həyatını gözlənilməz hərəkətlər edərək hər şəkildə zərər verirlər. Ancaq daha 
dərindən baxsaq görərik ki, bu cür insanlar çox bədbəxt və yalqız insanlardır. 
Onlar yalnız başqalarının əziyyət çəkdiyini gördükdə xoşbəxt olurlar. Bunu 
edənlər öz egolarını sakitləşdirir və təkcə özlərinin deyil başqalarının da 
bədbəxt olduğunu gördüklərində rahatlıq tapırlar. Təbii pis insanlardan pis 
enerji alındığına görə o cür insanların əhatəsində olduğumuzda bizdən asılı 
olmayaraq narahatcılıq  hiss edirik. Bildiyimiz kimi, mənfi fikirlər və 
düşüncələr insanların həyatını korlayır. Bəzi hallarda mənfi fikirlər həyat 
tərzinə çevrilə bilir və beləliklə daxili həbsxanalarından xilas ola bilmirlər. 
on Steynbekin təsvirinə görə Ketinin psixoloji problemləri olmadığının 
şahidi olururq. Buna baxmayaraq, Ketinin insanlara pislik etmək kimi 
şeytani tərəflərinin olduğunu görürük. O, gücünü etdiyi ağlasıqmaz qəddar 
hərəkətlərdən alır. Danışdığı yalanları elə formada qururdu ki, onları 
həqiqətdən ayırmaq olmurdu. Ketidə insanları istədiyi kimi yönləndirmə 
bacarığı vardır və bu səbəddən o insanların hisslərindən istifadə edərək 
istədiklərini əldə edirdi. Steynbek bir sözlə Ketini mələk simalı şeytan kimi 
təsvir edir. Keti hər zaman valideynlərinə özünü mükəmməl bir uşaq və 
şagird kimi qələmə verirdi. O, mahir yalançı və qatil idi. Keti məktəbdən 
çıxmaq qərarına gəldikdə anası onu başa düşmür amma nəticədə o istədiyini 
edir. Kati öz evlərində yanğın törədərək valideyinlərini öldürür. Con 
Steynbek Ketini çirkin ruhulu insan kimi canlandırıb. O, soyuq və təbiətən 
qəddar insandır. Steynbek qeyd edir ki, bəzi insanlar qeyri-insani hisslərlə 
dünyaya gəlir və bu cür insanları dəyişmək mümkün deyil. Keti gözəl, 
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cazibədar, diqqət mərkəzində olan və hörmətli bir ailənin övladıdır. Həyatda 
insana lazim olacaq hər xüsusiyyətə sahibdir. O, mələk simalı bir iblisdir. İlk 
baxışdan o, ağıllı, insanı başa düşən bütün müsbət xüsusiyyətlərəsahib insan 
kimi görünür. İnsanlar müxtəlifdir və dəyişkəndir. Bəzi hallarda insanlar 
inadkar, dözümlu, şən və ya kədərli ola bilirlər. Ümumiyyətlə, insanlar özlərinə 
ruhən yaxın olan inanlarla ünsiyyətdə olurlar. Bəzən insnaların  bir anı digər 
anınan uyğun olmaya bilir. İnsan tədiəti çox qəliz və təzaddan ibarətdir. Çox 
vaxt insanların edecəkləri hərəkətləri müəyyənləşdirmək mümkün deyil.  

Ketinin bir çox qurbanları olub onlardan biri də onun həyat yoldaşı 
Adam Taskdır. Adamın həyatı çətin olub. Uşaqlıq vaxtında ögəy ana ilə 
böyüyüb və atasınin ikinci evliliyindən Çarlz adlı qardaşı olub. Çarlz hər zaman 
Adamı incidər və bir dəfə onu çox qəddarca döymüşdür və xoşbəxtlikdən o 
sağ qalmışdır. Adəmin qardaşı Çarlzı atasının daha çox Adamı sevməsi onu 
qəzəbləndirərdi. Adam fiziki cəhətdən kifayət qədər güclü insan deyildi və 
məhz buna görə də atası Adamı orduya göndərdi. Adam oraya getmək 
istəmədi amma onun ailəsindən qaçmağın yeganə yolu bu idi. Ordudan 
qayıtdıqdan sonra o, Keti ilə rastlaşır və onunla evlənir. Atasından qalan mirasla 
ozünə torpaq sahəsi alıb öz həyat yoldaşına cənnət bağı inşa etməyi planlaşdırır 
və məhz bu vaxt o müəllifin babası Samuel Hamlitonla tanış olur. Nəhayət, o, 
həyatının mənasını tapdığını və həyatı boyunca gözlədiyi xoşbəxtliyə nail 
olduğunu düşündü. Ketinin əslində necə biri olduğunu bilmək adama çox pis 
təsir etdi və əkizlər anadan olduqdan sonra Keti Adamı və uşaqları tərk edib öz 
həyatını istədiyi kimi yaşamağa doğru gedi. Keti istədiyi tipdə, hörməti olmayan 
bizneslə məşğul olmağa başlayır ve insanlara zerer verməyə və özünə  lazim 
olduqda öldürməyə davam edir.Adam övladlarına qarşı atasının onlara qarşı 
etdiyi səhvləri təkrarlayır. Burada Kaleb atasının sevgisini bacardığı bütün 
yollarla qazanmağa çalışır. Ancaq münasibətlərdə incə xətt mövcuddur. Bu 
münasibətlərdə sözə ehtiyac yoxdur və bəzi şeylər sözlə ifadə olunmur. 
Bəzən bir nəvazişli baxış belə qarşındakı insanın sənə olan müsbət 
münasibətini göstərir və insana əminlik yaradır. Bəzi hallarda valideynlər hər 
bir evladının xüsusi və özünəməxsus bir qabiliyyəti, bacarığı olduğunu qəbul 
etməkdə çətinlik çəkirlər. Sadəcə özlərinə yaxın saydıqları evladlarına xüsusi 
nəvaziş göstərirlər. Bu cür vəziyyət də evladlar arasında paxıllığın 
bünövrəsini qoyur. Hər insanın psixologiyası eyni və dünyaya baxışı eyni 
deyil. Bəzən ailə sevgisi görməyən psixikası möhkəm olan insanlar bu cür 
münasibətdən əziyyət çəkmir və həyatda özləri istədikləri kimi insan olur və 
cəmiyyətdə də istədikləri mövqeyə sahib olurlar və ya əksinə. Adam təbiətən 
özünə yaxın olan oğlu Aronla qürür duyur və bunu da oğlu Kaleb hiss edir. 
Kaleb də atası Adamın özü ilə qurur duyması üçün müxtəlif səylər göstərir. 
Hətta Adam Kalebin pul qazanma üsulunu da bəyənmir. Əlbəttə Kalebin pul 
qazanma üsulunu mənəvi normalara uyğun saymaq olmazdı amma bunu 
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Kalebe uyğun dillə izah etmək olardı. Adamın reaksiyası Kalebə qarşı çox 
sərt olmuşdu.Adamın Kaleblə söhbətindən sonra o, qəzəbləndi və Arona 
anası haqqında bildiyi hər şeyi danışdı. Aron isə həssas ruhlu insan 
olduğundan bu xəbər ona son dərərcə pis təsir etdi. Bu hadisədən sonra Aron 
yaşının 18 olması haqqında yalan danşıb orduya yazıldı. Ordunun seçilməklə 
Aron özünü ölumə məhkum etdi. Aronun ölümü Adam üçün fəlakət oldu və 
Kaleb Aronun ölümündə özünü günahlandırdı.Atalar evladlarına qarşı 
ataların səhvlərini təkrar edir və məhz buna görə də bu romanda kitab kədərli 
sonluqla bitir. Eyni zamanda romanın əsas məqsədlərdən insan təbiətinin 
mənfi və müsbət tərəflərini müəyyənləşdirmək və insanların etdiyi hər hansı 
pis hərəkətinin səbəbini aydınlaşdırmaqdır.Con Steynbek öz yolunu seçərkən 
şəxsiyyətini formalaşdığını və bunun da insanın hiss etdiyi ruhi əzablar 
nəticəsində yarandığını göstərir. İnsanın daxili aləmi, tərəddüdləri, xeyir və 
şər arasında olan daimi mübarizəsi bəzən insanın ruhunu tam məhv edir, çox 
yorur və ya bəzi hallarda isə bu mübarizə nəticəsində insanlar daha da 
güclənir. Mahir usta kimi Con Steynbek “Cənnətdən Şərqə doğru” əsərində 
ətrafdan gələn xarici təsirlərin insana da olan fəsadları və insana xas olan 
müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini təsvir edir.Bütün tarix boyunca müxtəlif 
ölkələrdən müxtəlif yazıçılar, filosoflar insan psixologiyasının mürəkkəbliyini 
müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Onlar insan davranışının məğzini anlamaq üçün 
müxtəlif kitablar yazırlar. İnsan davranışına təsir göstərən əsas amillər kimi 
insanları yetişdiyi mühit, ailə, təhsil göstərilir. Eyni zamanda, Con Steynbek 
“Cənnətdən Şərqə doğru” adlı məşhur romanında insan təbiətinin də danılmaz 
rolu olduğunu qeyd edir. O, bu əsəsrində özünə məxsus yolla insanın kimliyinin 
sifrini açmağa çalışır və hər bir obrazına fərqli və mürəkkəb talelər verərək 
onları canlandırır.Con Steynbek insanların görünən və görünməyən 
tərəflərini və problemlərini təhlil edirdi. Eyni zamanda problemlərin həmişə 
eyni olduğunu və tarixin özünü təkrarladığını qeyd edir. “Cənnətdən Şərqə 
doğru”da yaxşı və pis insanların daxili tərəddüdləri, yalan, aldatma, səhv 
anlama, səhv münasibətlər və əlaqələr və s kimi məsələlər xüsusi yer tutur. 
Bu kitabda Steynbek insan qüsurları və çatışmazlıqlarını aydın təsvir edir. 
Xeyir və şər bu romanın əsas leitmotivlərindən biridir və hər səhifə açıldıqda 
oxucu bu mübarizəni aydın görür və romanın sonuna qədər bu mübarizə 
müxtəlif və yeni obrazlar vasitəsilə davam edir. 
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В.Набиева 
Борьба между добром и злом в романе 
 джона стейнбека"к востоку от рая" 

резюме 
 

Борьба добра и зла всегда была актуальна в мировой литературе. 
Невозможно отдельно представить два этих понятия. Люди всю свою 
жизнь ведут борьбу между добром и злом. Вообще в мировой 
литературе одна из тем, к которой больше всего обращаются, это тема 
борьбы добра и зла, и об этом Джон Стейнбек написал в своем известном 
произведении «Восточный Рай». В то же время Джон Стейнбек в этом 
произведении указал, в какой степени причиняет  боль человеку 
постоянная борьба добра и зла, имеющаяся  внутри человека и с какой 
тяжестью человек живет после того как совершил необдуманные 
действия.  

V.Nabiyeva 
Struggle between good and evil in  

john steynbek’s novel “east of eden” 
summary 

 
     Struggle of good and evil was always actual in the world literature. 

It is impossible to imagine these two concepts separately.  
People always struggle between good and evil. Generally, struggle of 

good and evil is one of the themes which are dealt with in the world 
literature. John Steinbeck wrote about it in his work called “East of Eden”. 

Struggle between good and evil in john steynbek’s novel “east of 
eden”. At the same time John Steinbeck also showed in his work how 
permanent struggle of good and evil in the inner life of people torture them 
and in some cases he showed acting without thinking results of deeds and 
living with heaviness resulted from these deeds.  
   
Rəyçi:           Şəfəq Dadaşova 

     Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS UŞAQ FOLKLORUNDA  

ZEHNİ OYUNLAR 
 

Açar sözlər: Uşaq folkloru, uşaq oyunları, zehni oyunlar, hazırcavab, 
əyləncə 
Key words: Children's folklore, children's games, intellectual games, witty, 
entertainment 
Ключевые слова: Детский фольклор, детские игры, умственные игры, 
остроумный, веселье 

 
İşlənmə arealı və funksiyasına görə uşaq oyunları uşaq folklorunun ən 

maraqlı qollarından biridir. Uşaq oyunları əsasən uşaqların dünyagörüşünün, 
bədii və estetik zövqünün formalaşmasına, fiziki və mənəvi hazırlığına, 
nitqinin səlisləşməsinə, söz ehtiyatının artırılmasına, ətraf aləmi düzgün və 
dəqiq dərk etməsinə, vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirilməsinə və onlarda 
müsbət insani keyfiyyətlərin formalaşmasına xidmət edir. 

Oyun uşağın həm fiziki, həm də zehni inkişafı üçün həyati bir 
əhəmiyyət daşıyır. O uşaq dünyasının tərkib hissəsi olmaqla bərabər, onu 
həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən həyata hazırlayan əsas fəaliyyət 
növüdür. 

Zehni oyunlara əsas təsir göstərən faktorlar, bədən gücü yerinə, ağıl və 
yaddaş gücü, cəld qavrama gücü oyunun tələb etdiyi məlumatlardan və 
qarşısındakının məlumatsızlığından yararlanmaq bacarığıdır. N.Boratav 
zehni oyunlar içərisinə  “1. Aldatdı oyunu; 2. Yaddaş gücü və qavrama 
dəqiqliyi tələb edən oyunlar; 3. Gizlətmə və gizlənmə oyunları; 4. Həndəsi 
xətli cizgilər, formalar yaratmağı, ya da müəyyən xətlər üzərində bacarığını 
nümayiş etdirməyi tələb edən oyunlar; 5. “daşla oynananlar”ı daxil edir [14, 
s. 237]. 

Əsrlər boyu ingilis uşaqları müxtəlif xalq oyunları oynamışlar və bir 
çoxları bu oyunları hələ də oynamağa davam edir. Müasir oyunlardan fərqli 
olaraq, xalq oyunları heç bir xüsusi təchizat tələb etmir, lakin onların 
müəyyən qaydaları, müxtəlifliyi və  müəyyən pedaqoji (maarifləndirici) 
məqsədi mövcuddur. Məsələn,  qafiyələr İngiltərədə dini, hesabı və ibadəti 
öyrətmək üçün ipdən tullanmada  istifadə olunanda işlədilirdi. Qızların 
oyunu olan halqa oyunu XVII əsrdə İngiltərədə məşhur idi. Onlar  şeir  vəya 
nəğmə söyləyərək taxtadan düzəldilmiş halqaları fırladırdılar. 
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“Mələk və İblis oyunu” bu oyunda uşaqlardan biri mələk, biri iblis, 
digəri isə tərbiyəçi adlanır. Tərbiyəçi tərəfindən uşaqlara rəng adları verilir. 
Sonra mələk gəlib qapını döyür və növbəti dialoq baş verir.  

Tərbiyəçi: Kimdir 
Cavab: Mələk 
Tərbiyəçi: Nə istəyirsən ? 
Mələk:  Lent 
Tərbiyəçi: Hansı rəng ? 
Mələk: Qırmızı  
Əgər o adda uşaq yoxdursa tərbiyəçi etiraz edir və get əlifbanı öyrən 

deyir. Əgər varsa həmin uşaq uzağa aparılır. Sonra İblis qapını döyür, eyni 
dialoq və hərəkət təkrar  davam edir [2, s. 8].   

Azərbaycan uşaq oyunlarından “Bel üstə kimin əli” və “Bacı-bacı”, 
yaxud “qara pişik” oyunlarının məzmunu bu oyunla oxşardır. “Bel üstə 
kimin əli” oyununu adətən qışda qar, yağış yağanda, soyuqlu, küləkli 
havada, əl-ayaq eşikdən yığılanda oynayırlar. Uşaqlar isti otaqların birinə 
çəkilib darıxmasınlar deyə tamaşa çıxardırlar. Sırayla yan-yana oturub 
ayaqlarını uzadırlar. Sayçı ortada durub oyunçuları müəyyənləşdirir. Sanama 
söyləyir, axırıncı söz kimin üstündə qurtarsa, o “canını qurtarmış” sayılır [6, 
s.398-399]. Azərbaycan uşaq oyununun məzmun keyfiyyətləri müqayisə 
olunduqda daha mürəkkəb srtuktura malikdir. 

Hər nə qədər əski çağlardan başlayaraq oyun baxımından uşaqlar 
böyüklərə nəzərən daha sərbəst, daha müstəqil kimi görünsələr də onların da 
oyunlarında bəzi yasaqlar vardır. İlk öncə bu yasaqları “inanc qaynaqlı 
yasaqlar”, “uşaqlara zərər verəcək oyun yasaqları” adı altında qruplaşdırmaq 
mümkündür. Yasaqların funksional baxımdan milli, psixoloji, coğrafi, 
mədəni şərtlərdən asılı olaraq fərqlilik göstərdiyini də demək lazımdır. Belə 
ki, bir çox inanc qaynaqlı yasaqlar toplumdan topluma, ölkədən ölkəyə, hətta 
bir ölkə daxilində bölgədən bölgəyə dəyişir. Oğlan uşaqları ilə qızların 
bərabər oynaması bir çox şərq ölkələrində yasaqlandığı halda belə bir yasağa 
Avropada ya rast gəlmək mümkün deyil və ya çox azdır. 

Batil inanclarla bağlı yasaqlar bəzi oyunların oynanmasını günah hesab 
edir. Daha çox İslamiyyətin qoyduğu bu yasaqlar bəzi kənd yerlərində hələ 
də uyğulanır. Müəyyən bir yaş dönəmindən sonra qızlarla oğlanların birlikdə 
oynaması və ya qızların top, çilingağac, çiləmə kimi oyunları oynaması 
yasaqlanır. Oyunların bəzilərinin, xüsusən də bədənin inkişafını saxlayan 
oyunların oğlanlara aid edilməsi, qızların bu oyunları oynamasının doğru 
olmadığı və bunun əksinə qızlara aid edilən evcik, gəlincik, ev bəzəmə kimi 
oyunların da oğlanların oynaması baxımından qəbul edilməz olması da tətbiq 
edilən yasaqlardandır. Bundan başqa uşağa zərər verə biləcək bəzi oyunlar, 
məsələn, ağac çiləmə, dəmir sopa, daş atma, bıçaq atma kimi oyunlar da 
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yasaqlanmışdır. Ancaq bütün bu yasaqlara baxmayaraq uşaqlar yasaq 
oyunları da oynayırlar. 

Bütün bunlarla bərabər bir də hər bir oyunun özünün özünəməxsus 
yasaqları vardır. Hər bir oyunda qayda, qaydadan kənara çıxmağı yasaqlayır. 
Bu, uşaqlarda disiplin, qaydaya əməl etmə, oyundan kənara çıxmama vərdişi 
aşılamış olur. Yasaq pozulduqda, oyun pozulur. Oyunpozan uşaq deyimi də 
qaydanın kənarına çıxmaqla, oyunun yasaqlarını keçmək mənasına gəlir. O 
baxımdan daha təsirli oyun vasitələri və oyuncaqlar oyunun icazəsi 
daxilindədirsə, demək digərləri üçün bu bir yasaqdır. 

Avropa xalqlarının bir çoxunda olduğu kimi İngiltərədə də odla bağlı, 
odun yaranması ilə bağlı oyunlar da maraqlıdır. Oynanılan oyunlrın 
məzmunu belədir ki, bir neçə uşaq dairəvi şəkildə düzülür, bir nəfər 
bükülmüş kağızı yandırır və uşaqlar kağızı bir-birinə ötürərək deyir ki, “od 
hələ sağdır, hələ yaşayır”. Həmin yanan kağız hansı uşağın əlində sönsə, 
deməli, o uşaq oyunda uduzur və elan olunur ki, «od söndü, od öldü». James 
Orchard Halliwell verdiyi nümunədə İngiltərədə bu oyun zamanı oxunan 
nəğmədən bir parçanı belə qeyd etmişdir: 

Djek sağ-salamatdır, elə et ki, 
O sənin əlində ölməsin [18, s.112]. 
Bu oyunun analoji variantı Azərbaycanda mövcud olan “odu 

közərtmək” oyunudur. Bu oyunun məzmunu belədir: meydanda çala qazılır 
və orada od saxlanır. Sağda və solda hər tərəfdə on nəfər olmaqla dəstələr 
“Yallı” gedir. Yallı gedənlər odun saxlandığı yeri yelpikləyib bir dəfə 
sağdan, bir dəfə soldan söyləyirlər:  

Odu at, odu tut,  
 Odu tut, odu at,  
yaxud,  
Odu sal odu al 
Odu al odu sal. 
Yağışlı, soyuqlu, çovğunlu havalarda belə dəstələr tez-tez bir-birinin 

yerini dəyişir, od közərir, onu sönməyə qoymur, odu qoruyurlar [9, s.121]. 
İngiltərədə “Cənab Timsah” [1, s.1] oyunu əsasən 4-5 uşaqla oynanılır. 

Uşaqlar bu ənənəvi ingilis oyununu oynamaqdan böyük zövq alır. 
Uşaqlardan biri Cənab Timsah olur, digərləri isə ona belə söyləyir: 

Cənab Timsah, 
Mən suyu keçə bilərəm? 
Qızımı görmək üçün, 
O fincan və nəlbəkidə yaşayır. 
Cənab Timsah isə belə cavab verir: 
Sadəcə mavi geyinmək şərti ilə… 
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Mavi rəngli geyinmiş uşaq irəli doğru hərəkət edərək Cənab Timsahın 
yanına gedir.  

Azərbaycanda “Rəng-rəng” oyununda oyunçular bir yerə toplanırlar. Bir 
oyunçu “pişik” təyin olunur. Oyunçular xorla pişikdən “Pişik, pişik hansı rəng” 
soruşurlar: “Pişik” məsələn, ağ rəng dedikdə oyunçular qaçıb öz növbələrində 
əlləri ilə ağ rəngli bir əşyaya toxunmalı idilər. Əğər iştirakçılardan hansısa bu 
rəngin üstünə qaçıb əlini qoymursa, o, oyunda yanmış hesab olunaraq 
uzaqlaşdırılır və pişik rolu ona verilirdi. Bu oyunda sanama mətnlərindən də 
istifadə olunur. Başqa bir “rəng-rəng”adlı  oyunda isə “Bir dəstə uşaq yığılır. 
Biri başçı, biri alıcı olur. Başçı uşaqların qabağında dayanıb onların hər birinə 
bir rəngin adını verir. Oyun başlayır. Alıcı gəlib rəng almaq istəyir. Başçı hansı 
rəngi istədiyini soruşur. Alıcı istənilən rəng adını deyir. Olmasa, başçı “yoxdur” 
deyir. Onda alıcı ayrı rəng soruşur. Məsələn, qırmızı. Bu dəfə qırmızı rəng 
“qaçır”. Alıcı onu tuta bilsə, aparıb istədiyi yerdə saxlayır. Tuta bilsə də, 
bilməsə də, yenə başçının yanına gedir, rəng istəyir. Beləcə, uşaqlar 
qurtaranadək oyun davam edir” [16, s. 401]. 

“Yabanı şabalıd” [11] ingilis uşaq oyunu illərdir uşaqların sevimli 
meydança oyunu kimi maraqlıdır. Bu ənənəvi Britaniya uşaq oyunu Sentyabr 
və Oktyabr aylarında oynanılır. Bu oyun adından da göründüyü kimi yabanı 
şabalıd toxumu ilə oynanılır. Oyunun qaydası isə belədir: şabalıdın ortasında 
dəlik açılır, oraya 25 sm uzunluğunda qalın ip salınaraq ipin bir tərəfi 
düyünlənir. İki uşaq qarşı-qarşı dayanır, biri öz  şabalıdının ipində tutur, 
şabalıd toxumu aşağıda olur, digəri isə həmin şabalıdı öz şabalıdı ilə 
vurmağa çalışır. Əgər üç dəfə vura bilməsə növbə digər oyunçuya keçir, əgər 
vura bilsə əlavə oyun vurmaq imkanı yaranır. Oyun şabalıdlardan biri 
dağılana qədər davam edir.  

“Yumru şüşə daş” [13] oyunu da ingilis uşaqların müntəzəm 
oynadıqları oyunlardandır. Bu oyunu oynamaq üçün 2-6 oyunçu, hamar yer, 
dairə çəkmək üçün bir vasitə və 13 ədəd şüşə daş lazımdır. Dairəyə parallel 
bir xətt çəkilir və hər iki oyunçu öz daşını atır, xəttə yaxın atılmış daşın 
sahibi oyunu birinci başlayır. 13 ədəd şüşə daş dairənin içərisinə toplama və 
ya dağınıq şəkildə düzülür və uşaqlar öz daşları ilə növbəli şəkildə dairənin 
içərisindəki daşları çırtmaqla vurmağa başlayır, daşı dairədən kənara çıxara 
bildikdə daşı həmin oyunçu özünə götürür. Beləliklə, dairənin içərisindəki 
daşlar bitənə qədər oyun davam edir.   

Gözbağlıca oyunları da ingilis uşaqları arasında məşhurdur. “Kraliça, 
kraliça” oyununda bir nəfər kraliça seçilir, arxasını digər oyunçulara 
çevirərək çiyni üzərindən topu atır. Uşaqlar topu tutur və əllərini arxalarında 
gizlədir ki kraliça topun kimdə olduğunu bilməsin. Kraliça üzünü çevirdikdə 
uşaqlar ona qafiyəli suallar verirlər: 

Kraliça, kraliça, topu kim tutub? 
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Alçaq,  yoxsa hündür? 
Saçlı, yoxsa keçəl? 
Sən bilmirsən, çünki top səndə deyil… 
Kraliça topun kimdə olduğunu tapmaq üçün oyunçuları bir-bir kənara 

çıxarır, əgər top sona qalan oyunçudadırsa, həmin oyunçu kraliça seçilir 
[10].  

Bu oyuna məzmunca yaxın Azərbaycan uşaq oyunlarından 
“Dəsmalaldı, qaç” [8, s.198], “Dələdəsmal”ı [15, s.428], nümunə göstərmək 
olar. Bu kimi oyunlar   uşaqlarda   duyma,   hissetmə   və   ümumilikdə   
həssaslıq hissləri aşılayır. 

İngiltərədə “Beş daş” [12] oyunu kiçik ölçülü yumru daşlarla oynanılır. 
Oyunu birinci kimin başlayacağını təyin etmək üçün daşlar bir əllə havaya 
atılır, əlin arxası ilə isə bacarıldığı qədər çox daş götürülməlidir və ya 
ovucun içərisindəki bir daş havaya atılır və o daş düşənə qədər yerdəki digər 
daşları yığmaq lazımdır. Birinci dəfə bir daş, ikinci dəfə iki daş, üçüncü dəfə 
üç daş, dördüncü dəfə isə dörd daş atılıb tutulur. Uşaqlardan biri heç bir daş 
tuta bilmədikdə növbə digər oyunçuya keçir.  

Azərbaycan uşaq oyunları içərisində daşla oynanılan oyunlar da 
çoxdur. Onlardan “beşdaş” və “mozu-mozu” oyununu misal göstrmək olar. 
Beşdas oyununun qaydası belədir: “Bu oyunu iki və ya dörd uşaq oynayır. 
Hər uşaq beş balaca daş hazırlayır. Qürra (çöp) atıb oyuna başlayırlar. Oyuna 
başlayan daşın birini əlində saxlamalıdır ki, buna saqqa deyərlər. Saqqanı göyə 
tullayıb ovcunun icində olan daşları yerə tökməli, saqqanı göydö tutmalıdır. 
Əvvəl saqqanı yuxarı tullamaqla daşları bir-bir ovucuna yığmalıdır. Əsas şərt 
ondan ibarətdir ki, daş götürülərkən nə başqa daşa dəyməli, nə də saqqa yerə 
düşməlidir. İki əllə götürmək və saqqanı tutmaq olmaz. 

Daşları bir-bir götürüb qurtarandan sonra yerə tökməli, yuxandakı şərtlərə 
əməl etmədən daşları yerdən iki-iki, sonra üçünü birdən, birini tək, sonra 
dördünü də birdən götürməlidir. Bunlar qurtarandan sonra daşları bir-bir iki 
barmağın arasından kecirməli və barmaq arasından keçirilmiş daşların 
hamısını bir yerdə götürməlidir. Sonra daşlar barmaqların hamısının arasından 
bir-bir keçirilməlidir. Bu sərti də bitirib daşları bir qarış məsafədə bir-birindən 
aralı qoyurlar. Saqqanı yuxarı atmaqla yerdəki daşları sürüşdürülüb birdün 
götürülməlidir. 

Saqqadan başqa bir daş ovucda saxlanılır. Saqqanı yuxarı atıb tutmaqla 
daşın birini ovucdan yerə salıb, cəld о birini yerdən götürməlidir ki, buna 
yumurtlamaq deyərlər, iki-iki və uç-uç daşı yerə salıb birini götürmək lazımdır. 
Bundan sonra şaqqıldama gəlir. Yəni daşları yerdən bir-bir ovuca yığırlar. 
Axırda о yoldaşlardan biri bir daşı itdaş təyin edir. О daş əl dəyilməmiş 
qalır. Bu itdaşı birdəfəliyə barmaqların arasından keçirmək lazımdır. 
Bunların hamısını səhvsiz, birdəfəyə oynaya bilən qalibiyyət qazanır. Daşı 
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yerdın götürə, barmaq arasından kecirə bilməyən, saqqanı yerı salan və daşı 
götürərkən əlini başqa daşa vuran uduzmuş olur” [7, səh. 324]. Həm 
Azərbaycan, həm də ingilis uşaqlarının “beşdaş” oyunu forma baxımından 
biri birinə oxşayır. Bu oyunlar xüsusi diqqət tələb edir və əl-göz bacarığı ilə 
əlaqəli olub çox geniş yayılmışdır. Lakin Azərbaycan uşaqlarının oynadığı 
“beşdaş” oyunu məzmun baxımından zəngin və mürəkkəbdir.  

Digər daş oyunu “Mozu-mozu” [5, s. 231]da isə  uç nəfər iştirak edir. 
Uşaqların bir yumru, bir yastı dası olur. Onlar bir-bir yastı daşla yumru daşı 
vururlar. Yumru daş vurulanda nə qədər gedərsə о məsafəni addımla ölçürlər. 
Şərt qoyulan məsafəyə kim qabaqca daşı vurub apararsa o, oyunda udmuş olur. 

“Portağal və limon” [3, s. 25-35] oyunu eyniadlı ingilis musiqisi nəti-
cəsində yaranmış oyundur. İki uşaq əllərini birləşdirərək arka qururlar, biri 
limon, digəri isə portağal olur.  Digər uşaqlar isə onların əlləri ilə qurduqları 
arkanın altından həmin musiqi oxunaraq keçir. Musiqi bitdikdə əllərini aşağı 
salaraq uşağı tuturlar və gizlincə limon və ya portağal seçməyi tələb olunur. 
Uşaq hansını seçsə həmin komandaya daxil olur. Oyunun sonunda hansı 
komandanın güclü olduğunu seçirlər.  Bu oyun “London körpüsü dağılır” 
oyununa bənzəyir.  

“Qırmızı məktub” [1, s. 9-10] oyununda bir nəfər lider  seçilir və arxasını 
10 metr  məsafədə dayanmış oyunçulara çevirir. Lider əlifbanı söyləməyə 
başlayır, əgər oyunların adlarında həmin hərf varsa həmin oyunçu bir addım 
irəli gəlir. Addımların sayı onun adındakı hərflərdən asılıdır. Bir nəfər ona 
yaxınlaşana qədər lider əlifbanı söyləməyə davam edir.  

İngiltərədə uşaq oyunları içərisində həmçinin müxtəlif alətlərin, tüfəng, 
mişar, balta, güllə səslərinin təqlidi ilə bağlı yaranan oyunlar bəşəriyyətin 
mədəniyyət tarixinin müəyyən mərhələlərində ibtidai hərbi hazırlıqlar 
haqqında təsəvvür yarada bilir.  

Ələs Qasımov isə ilk dəfə olaraq xalq oyunlarını geniş və sistemli 
şəkildə tədqiqata  cəlb  edib, “Azərbaycan  xalq oyunları “ kitabında  xalq 
oyunlarını mövzu və məzmun xüsusiyyətlərinə görə təsnif edərək, ritual 
mahiyyətli və profan xarakterli oyunlara ayırmışdır. Ritual mahiyyətli 
oyunlara: rəqsdaxili oyunları, ovsun səciyyəli oyunları, mövsüm mərasimi 
oyunları aid etmişdir. Profan xarakterli oyunlara məişət mərasimi oyunları, 
ictimai məzmunlu oyunları və uşaq oyunlarını aid edib. Tədqiqatçı 
Azərbaycan üçün xarakterik olan uşaq oyunlari içərisində “Bənövşə”, “Oğru-
oğru”, “Gözbağlica”, “Topaldıqaç”, “Ana, məni qurda vermə”, “Beşdaş”, 
“Gəlin-gəlin”, “Siçan-pişik” və b. oyunlarin aid edir. O, Cənubi Azərbaycanda 
uşaqlar arasında, məsələn, “İynə-iynə”, “Köşki-balaban”, “Barmaq oyunu”, 
“Turp belə bitər”, “Quşum per”, “Börk qapdı qaçdı”, “Bənövşə”, “Qələndər” 
oyunlarının çox geniş yayıldığını yazır [17, s. 160]. Tədqiqatçı qeyd edir ki,  
“Uşaq oyunları içərisində öz tipinə görə seçilən bir oyun da var: “Qələndər, ay 
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Qələndər”. Həmin oyunun bir başqa şəkli “Löv gələ ha, löv gələ” (və ya 
yengələ, yengələ) adıyla bilinir” [17, s.163]. O, yazır ki, “bu xalq oyununa 
bəzi araşdırmalarda məzmunundan dolayı “oyun-tapmaca” da deyilir və 
Azərbaycan şifahi xalq teatrının və dramaturgiyasının tarixən ən ilk 
nümunələrindən biri sayılır” [17, s.163]. 

Təhkiyəli və ya başqa bir deyişlə süjetli oyunlar yaradıcılığa, estetik 
zövqə böyük stimul verən xəyal gücünün məhsuludur. Təhkiyəli uşaq 
oyunlarından biri də “Əlağa erkək istəyir” [4, s.76] və ya bu oyunun başqa 
bir variantı olan “Qarapaşa” [4, s.49] adlanan oyundur. Birinci oyunda baş 
çoban, yəni sərkar, polis məmuru Əlağa, yasavul və qoyunlar iştirak edir. 
Polis məmuru yasavulu baş çobanın yanına göndərib ondan bir erkək istəyir. 
Baş çoban erkəgi vermir. Əlağa yasavula erkəgi zorla almağı tapşırır. Baş 
çoban isə qoyunlarını qoruyur. Digər oyunda isə uşaqlar, çoban Qarapaşa, it, 
yalançı və qoyunlar rolunda iştirak edir. Yalançı əlində çomaq və tütək olan 
Qarapaşaya yaxınlaşaraq ondan bir toğlu tələb edir. Toğlunu ala bilmədikdə 
yalançı onun toğlusunu qaçırır. İt isə hürə-hürə həm yalançını, həm də 
çobanı təqib edir və qaçırılan toğlunu geri qaytarmağa çalışır. Oyun çobanın 
toğlunu yalançıdan geri alması ilə tamamlanır.       

“Oğru-oğru” [4, s.161] adlı təhkiyəli uşaq oyununda isə oyunçular öz 
aralarından birini “xan” seçirlər. Xan isə oyunçuları iki hissəyə bölür: birinci 
tərəfdə “oğrular”, ikinci tərəfdə isə “yasavullar” olur. Oyunda oğrular qaçıb 
gizlənirlər, yasavullar da onları axtarırlar. Bəzi bölgələrdə isə (şimal-qərb 
bölgəsi) oyunçular xan yerinə çoban seçirlər. Yenə də oyunçular iki hissəyə 
bölünürlər: oğrular və itlər. Oğrular sürüdən qoyun oğurlamağa çalışırlar, 
itlər də oğruları qovur. 

Hal-hazırda dəyişən sosial, texniki və mədəni şəraitdə təhkiyəli uşaq 
oyunları o qədər də yayğın deyildir və yavaş-yavaş unudulur. Təhkiyəli 
oyunların yerini artıq qısa və texniki cəhətdən mükəmməl olan oyunlar 
almışdır.  Uşaq oyunlarının çoxsaylı təbiət hadisələrini, əmək prosesini, təsər-
rüfat və sosial həyat hadisələrinini və s. əks etdirən müxtəlif tipoloji variantları 
da vardır. Struktur baxımdan isə uşaq oyunları rollu, qrupla və fərdi, predmetli 
və predmetsiz, atla, piyada və s. kimi də təsnif olunur. Uşaq oyunları iştirakçılar 
üçün əsas əyləncə olsa da, onlar fiziki keyfiyyət, dözümlülük, cəldlik öyrədir, 
eləcə də mənəvi, psixoloji, intellektual keyfiyyətlər – cəsarət, dözüm, dərrakə, 
təşəbbüs, müşahidə kimi qabiliyyətlər aşılayır. 

Həm Azərbaycan, həm də ingilis xalqının zəngin və çoxəsrlik 
folklorunda uşaq oyunları öz tarixiliyi, əhatəliliyi və mövzu rəngarəngliyi ilə 
diqqəti cəlb edir. İnsan həyatının ilkin mərhələsini təşkil edən uşaqlıq 
çağında oynanan oyunlar isə istər quruluş, istərsə də mövzu baxımından çox 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Oyunları tək və qrup halında, mətnli, hərəkətli, 
müəyyən nəğmələrin müşayiətilə keçirilən, böyük yaşlıların kiçik yaşlılar 
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üçün təşkil etdiyi oyunlar kimi qruplaşdığını müşahidə edirik. Azərbaycan və 
ingilis uşaq oyunlarının təsnifatına nəzər saldıqda ilk növbədə yaş prinsipi, 
cinsiyyət, oyun avadanlığından istifadə, ilin mövsümləri, günün vaxtı, 
keçirilmə yeri, oyun mühitində müəyyən qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi 
kimi prinsiplər diqqəti cəlb edir.  Azərbaycan və İngilis uşaq oyunları arxaik 
təsəvvürlər, adət və ənənələrlə zəngindir. Bu oyunların bir qismində erkən 
dövr əcdad düşüncəsinin müxtəlif təsəvvür və dünyagörüşləri, ritual və 
etiqadları özünü qoruyub saxlaya bilmişdir. Dini dünyagörüş və tədqiqatların 
bir-birini əvəzləməsinə baxmayaraq xalq oyunlarında erkən düşüncə 
mühafizəkarlıqla hifz edilmiş və bu günümüzə gəlib çıxmışdır. 

Müasir dövürdə Azərbaycan və İngiltərədə uşaq oyunları bütövlükdə 
öyrənilməmişdir. Hər iki xalqın folklorşünas tədqiqatçılarının 
araşdırmalarında diqqət, əsasən hərəkətli uşaq oyunlarına yönəlmişdir. 
Əslində də, məhz bu oyun növləri uşaq oyun repertuarının əsasını təşkil edir, 
belə oyunlar olmadan uşaqların zehni və fiziki inkişafını təsəvvür etmək 
çətindir.Uşaq oyunları kiçik yaşlarında hafizənin möhkəmlənməsinə, 
diqqətin artırılmasına, rənglər dünyasına bələd olmağa, hesablama vərdiş-
lərinin yaranmasına kömək edir. Onlar uşaqlarda birlik və bərabərlik, dostluq 
kimi mənəvi prinsiplərin, humanist hisslərin aşılanmasına böyük yardımçı 
olur. Eyni zamanda oyunlar uşaqlarda aktivlik, liderlik, cəldlik, ceviklik, 
hazırcavablılıq kimi psixoloji keyfiyyətlərin meydana gəlməsinə çox kömək 
edir. Ən başlıcası isə uşaq oyunları müəyyən bir ortamda həyata keçirildiyi 
üçün insanın sonrakı sosial həyatında cəmiyyətə adaptasiyası məsələsini 
asanlaşdırır. 
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Intellectual  games in azerbaijan and english children's folklore 
Summary 

 
In addition to being an integral part of children's folklore, children's 

games are the main activity that prepares them for life both physically and 
mentally. Factors that have a major impact on intellectual games are the 
ability to use mind and memory power, the power of quick perception, the 
information required by the game and the ability to take advantage of the 
opposite instead of body strength.Intellectual children's games help to 
strengthen the memory, to increase attention, to become familiar with the 
world of colors, in the formation of   computing skills in childhood. Games 
help children to learn moral principles such as unity, equality, friendship, 
and humanist emotions. Intellectual games also contribute to the formation 
of psychological qualities such as activity and quick wittedness  of 
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children.Over the centuries both Azerbaijani and English children have 
played various intellectual games and continue to play these games. Unlike 
physical games, intellectual games do not require special supplies, but they 
have certain rules, diversity, and certain pedagogical goals.The game is an 
indispensable entertainment tool for children's physical, mental, 
psychological, sociological and aesthetically healthy development, 
socialization and a preparation for life. 

 
Н.Агаева 

Интеллектуальные игры в азербайджанском и английском 
детском фольклоре 

 
Резюме 

 
 Помимо неотъемлемой части детского фольклора детские игры 

являются основным видом деятельности, которая готовит их к жизни 
как физически, так и  умственно. Факторы, которые оказывают серьез-
ное влияние на интеллектуальные игры, способность использовать ум и 
память, информации требуемая в игре и возможность воспользоваться 
противоположное вместо силы тела. 

 Интеллектуальные детские игры помогают укрепить память, при-
влечь внимание, познакомиться с миром цветов, в формировании 
вычислительных навыков в детстве.Игры помогают детям изучать мораль-
ные принципы, такие как единство, равенство, дружба и гуманистические 
эмоции. Интеллектуальные игры также способствуют формированию 
психологических качеств, таких как активность и быстрой сообразительнос-
ти детей.На протяжении столетий азербайджанские и английские дети 
играли в различное интеллектуальное игры и продолжают играть в эти 
игры. В отличие от физических игр, интеллектуальные игры не требуют 
специальных поставок, но у них есть определенные правила, разнообразие и 
определенные педагогические цели. Игра является незаменимым развлека-
тельным инструментом для детских  физического, умственного, психологи-
ческого, социологического и эстетически здорового развития, социализации 
и подготовки к жизни. 

   
Rəyçi: Füzuli Gözəlov (Bayat) 
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının 
nümayəndələri özündən əvvəlki tarixi köklərə, ənənələrə sadiq qalaraq, bu 
zəmində yeni formalar meydana gətirir, həm də dövrün nəbzini tutaraq 
yenilikləri əks etdirməyə çalışırdılar. İki əsrin qovşağında yaşayıb yaradan 
Azər Buzovnalı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində həm əruz, həm də heca 
vəznində yazdığı şeirləri ilə, rəvan, özünəməxsus dil üslubu ilə tanınan söz 
ustadlarındandır. Əsərlərinin böyük hissəsini əruz vəznində yazan Məşədi 
Azər qəzəllərindən əlavə bəzi dastan və poemalarını, alleqorik əsərlərini də 
bu vəzndə qələmə almışdır. Professor Əkrəm Cəfərin qeyd kimi, 
“başlanğıcdan sırf ərəb icadı, ərəb vəzni olan əruz sonra başqa millətlər 
arasında da yayılmışdır. İstər nəzəri, yəni bir elm kimi, istərsə əməli, yəni, 
bir sənət kimi əruz doqquzuncu əsrdən bəri öz ərəb çərçivələrindən çıxıb 
tədricən Yaxın və Orta Şərqin bir sıra xalqlarını, islamiyyəti qəbul edən 
xalqların, o cümlədən, əvvəl fars, sonra türk xalqlarının malı olmuşdur” (1, 
s.43). Bu vəznin ədəbiyyatımızdakı tarixi barədə yazan Əkrəm Cəfər onun türk 
dili ilə tədricən ünsiyyət kəsb etdiyini, nəticə olaraq ərəb və fars ədəbiyyatından 
fərqli bir sıra xüsusiyyətlə birlikdə uyğur, osmanlı, cığatay, özbək, azəri, 
türkmən və tatar əruzunun meydana gəldiyini qeyd edir (2, s.167). 

 Klassiklərimiz, eləcə də XIX - XX əsrlər Azərbaycan lirik şairləri əruz 
vəzninin müxtəlif bəhrlərindən, qəliblərindən istifadə etmişlər. Ustad 
sənətkarlarımız əruz vəznli şeirlərini ana dilimizin xüsusiyyətlərinə, 
imkanlarına uyğunlaşdırmış, beləliklə əsrlər ərzində Azərbaycan əruzu 
formalaşmışdır. Əruz vəzninin və onun türk xalqları ədəbiyyatında inkişaf 
tarixinin tədqiqatçısı Tərlan Quliyev qeyd edir ki, “əruz vəzninin türkdilli 
poeziyaya tətbiqi öz həllini heç də asan yolla tapmamış, öz yolunda bir sıra 
maneələrlə rastlaşmışdı” (3, s.202-204). Bu maneələrin ən başlıcasının doğru 
olaraq dil problemi olduğunu nəzərə çatdıran əruzşünas alim türk dilinin 
tələffüz qaydalarının əruzla uyğunlaşmadığını qeyd edir.  

Klassik poeziyanın nümayəndələri kimi Azər Buzovnalı da əruz 
vəzninin texnikasını, yaradıcı imkanlarını, bədii sərhədlərini, hansı təfilədən, 
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bəhrdən, qəlibdən, necə və hansı məqamda istifadə etməyi bildiyi üçün bu 
vəzndə özünün ən gözəl, ən romantik və ən mübariz ruhlu şeirlərini qələmə 
almışdır. Şairin əruz vəznli şeirlərinin bədii təhlilini, onların hansı bəhrlərdə 
yazıldığını, əruz vəzninin poetik imkanlarından istifadə etmə bacarığını 
müəyyən etmək, araşdırmaq üçün şairin qələmə aldığı müxtəlif janrlarda 
yazılmış şeirlərini tədqiqata cəlb etdik.  

Əruz uzun və qısa hecaların müəyyən kombinasiyalarda gözəl oxunuş 
ritmi yaradan ardıcıllığının (əsasən dövri) bütün misralarda (beytlərdə) 
dəqiqliklə gözlənilməsi ilə müəyyən olunan şeir vəznidir (4, s.5). Qaynaqlar 
göstərir ki, əruz vəzni ədəbiyyatımızda təxminən 1000 illik bir tarixə 
malikdir. Türk ədəbiyyatı tarixində əruz vəzninin işlənməsi XI əsrdən 
başlayır. Ümumiyyətlə, türk dilində əruzla yazılan ilk şeir nümunəsi olaraq 
Yusif Xas Hacibin “Qutadqu biliq” əsəri qəbul edilir. XIII əsr şairi İzzəddin 
Həsənoğlunun “Apardı könlümü bir xoş qəmərüz canfəza dilbər” misrasıyla 
başlayan qəzəli isə əruz vəznli anadilli Azərbaycan şeirinin ilk nümunəsi 
hesab edilir.   

Azər Buzovnalının əruz vəznli yaradıcılığı XX əsrin əvvəllərində 
klassik ənənələr əsasında inkişaf edən milli ədəbiyyatımızda özünəməxsus 
mövqeyə malikdir. Sovet dövründə Azərbaycanda formalaşan və sinfi 
xarakter daşıyan proletar ədəbiyyatı dövrün ideoloqlarının tələbi ilə 
məzmunca sosialist, formaca milli olmalı idi. Lakin həmin dövrdə xüsusilə 
də, sovet hakimiyyətinin ilk onilliklərində əruz vəznli klassik irsə münasibət 
mənfi idi. Sovet ədəbi tənqidi klassik ənənələrin davamçılarını təqlidçilikdə 
ittiham edirdi. Akademik Bəkir Nəbiyev XX əsrin əvvəllərində inkişaf edən 
Azərbaycan ədəbi-bədii söz sənətini ənənəvilik və müasirlik baxımından 
təhlil edərkən “əruz vəzninin gözümçıxdıya məruz qaldığı amirlik rejimi 
dövründə böyük sənət fədakarlığı göstərərək öz yaradıclığı ilə poeziyamızın 
ənənələrinə, əruzuna, qəzəlinə münasibətdə irs-varis əlaqələrini qırılmağa 
qoyma”yan sənətkarları yüksək dəyərləndirmişdir (5, s.158) .  

Məşədi Azərin əruz vəzni şeirlərinin təhlili zamanı onların bəhr və 
təfilələr üzrə növləri müəyyənləşdirilmiş, şairin əldə olunan poetik irsi 
əsasında müəyyən statistik nəticələr nəzərə çatdırılmışdır. Qeyd edək ki, şair 
yaradıcılıq fəaliyyəti boyu əruzun Azərbaycan ədəbiyyatında çox və ya az 
işlənən bir neçə bəhrindən ustalıqla istifadə etmiş, hər bir bəhrdə mükəmməl 
şeir nümunəsi qələmə almışdır. Məşədi Azərin tədqiqə cəlb etdiyimiz 
əsərlərinin təhlili zamanı kamil, müqtəsəb bəhrlərinə rast gəlinməmişdir. 
Şair, əsasən Azərbaycan ədəbiyyatında daha geniş yayılan həzəc, rəməl, 
müzare, münsəri, müctəs bəhrlərində qələmini sınamışdır.  

Məşədi Azərin əruz vəznli lirik yaradıcılığında ən çox müraciət etdiyi 
bəhr rəməl bəhridir. “Ərəb əruzunda hər beyti altı fAilAtündən, fars və 
türkdilli, o cümlədən, Azərbaycan əruzlarında isə hər beyti səkkiz 
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fAilAtündən ibarət olan bəhrə rəməl deyilir” (1, s.236). Əkrəm Cəfər rəməl 
bəhrinin rəcəzlə yanaşı olaraq əruz vəzninin ən fəal və ən zəngin bəhrləri 
sırasında durduğunu qeyd edir (1, s.237).  

Azərbaycan ədəbiyyatında işlənmə səviyyəsinə görə həzəcdən sonra 
ikinci yerdə gələn bu bəhr Azər Buzovnalının yaradıcılığında geniş 
işlənmişdir: 

Oldu əksəndaz ta rüxsar ali dağlara, 
Lalələr çıxdı təmaşa üçün ali dağlara(6,s.218).                                

 Getdi can əldən, ey dil, can nə lazımdır mənə, 
Bu cahan abad, ya viran nə lazımdır mənə (6, s.214). 

Lügəvi mənası ərəbcədə “gözəl və sakit səslə tərənnüm”, “xoş avazla 
oxumaq” olan həzəc bəhrinin Azərbaycan poeziyasında 15 növündən istifadə 
edilmişdir. Azərbaycan şairlərinin böyük şövqlə, həvəslə müraciət etdikləri 
bu bəhrdən Azər də geniş şəkildə istifadə etmiş, lirik əsərlərinin ən gözəl 
nümunələrini bu bəhrdə yaratmışdır:  

Əgər zəmanədə hər mətləbim müyəssər olaydı, 
Həmişə şəmi-muradım yanıb münəvvər olaydı 
Çəkib sədayi-ənəlxəlq deyib aləmdə, 
Nə tac olaydı, nə bir tacdari-kişvər olaydı (6, s.182) 

Həzəc bəhrinin zəngin bədii imkanlarından, poetik əlvanlığından 
məharətlə istifadə edən Azər Buzovnalı bu bəhrdə gözəl sənət inciləri 
yaratmışdır:                                                       

Gəl, ey    mürği-səhər, fəryad edək sən ayrı, mən ayrı, 
Vüsal əyyamını dəryad edək sən ayrı, mən ayrı 
Rəqibin cövrünü mən, sən cəfayi-xarı təqrir et, 
Çəkilmiş möhnəti tedad edək sən ayrı, mən ayrı(6, s.189) 
“Sürət və iztirab” mənalarını ifadə edən rəcəz, lakonik şeir bəhridir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında yeddi növü işlədilən rəcəz bəhri “müstəfilün, 
müstəfilin, müstəfilün, müstəfilün” əsasında on üç təfilədə qurulmuşdur. 
Məşədi Azərin yaradıcılığında rəcəz bəhrində qələmə alınan qəzəllər kifayət 
qədərdir:   

     Artdıqca badədən ruxi-alında tablar, 
     Bəzmi-şərabı rövşən edər aftablar.            
     O saf xəttü xalına insaf üçün gərək, 
     Mişkin qələmlər ilə yazılsın kitablar (6, s.290).  
Lüğəvi mənası ərəbcə “bənzəyən, oxşayan” olan müzare bəhri həzəc və 

rəməl bəhrlərinin əsas təfilələri üzərində qurulmuşdur (7, s.258). Qəzəl 
janrında daha çox istifadə olunan bu bəhr Azərbaycan ədəbiyyatında rəməl 
və həzəc bəhrlərindən sonra ən çox işlənəndir. Yeddi növdən ibarət olan və 
“məfulü, failatü, məfailü, failün, failan, failatün” kimi səkkiz təfilə üzərində 
qurulan bu bəhr Azər yaradıcılığında da fəal mövqedə işlənmişdir: 
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    Nigahi-nərgizin fəttanməst məxmuri, 
  Məni-bəlakeşi sərməst edib piyalə kimi. 
          Fəqanım etmə güman firqətində şamü səhər, 
           Çəməndə bülbül edər bisəmər məğalə kimi (6, s.171).  

Mənşəcə ərəb sözü olan cəld, çevik, sürətli, axıcı, abad, sərbəst kimi 
mənalar ifadə edən münsərih bəhri əruz vəznində növ və təfilələri, keyfiyyət 
və kəmiyyəti baxımından müxtəliflik kəsb edir, bədii təsir gücünə, 
axıcılığına, ahəngdarlığına görə Azərbaycan ədəbiyyatında geniş işlənir. Beş 
növü olan “müftəilün, müftəilü, failün, failatü” və s. kimi on iki təfilə 
üzərində qurulan münsərih bəhrindən Azər də geniş şəkildə istifadə etmişdir. 

Çərxi dönsün mən ilə kəc dolanan dövranın, 
                               Qoymadı başına rahət dolanım cananın  
                              Kafirəm səcdədən alsam başımı həşrə kimi, 
                              Qismət olsa mənə dərgahi-mülki-dərbanun (8, s.188). 

Əruz vəzninin bəhrlərindən biri olan mütəqarib ərəb dilində “yaxşılıq”, 
“bir-birinə yaxın” mənaları ifadə edir (9, s.131). Ərəb və fars poeziyasında 
işlək ölçü olan bu bəhrin Azərbaycan ədəbiyyatında dörd növü işlənir. 
Dünya ədəbiyyatının ölməz inciləri olan Firdovsinin “Şahnamə”, 
N.Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərləri bu bəhrdə qələmə alınmışdır. “Failün, 
failün, failün və s. yeddi təfilə əsasında qurulan bu bəhrdə də Azər sənət 
inciləri yaratmış, Ə.Firdovsinin “Şahnamə”sindən tərcümə edərkən bu bəhrə 
müraciət etmişdir: 

Qocalıq taqət və təvanım alıb, 
Nə təvanımı, bəlkə canım alıb. 
Nə təlağət qalıb lisanımda, 
Nə təvan cismi natəvanımda (8, s.226) 

Lüğəvi mənası ərəbcədə “kəsilmiş, kökündən qoparılmış” olan müctəss 
bəhrinin bəzi ədəbiyyatşünaslar xəfif bəhrindən kəsilib düzəldiyi 
mülahizəsini irəli sürürlər (7, s.260). Ərəb, fars və türk poeziyasında eyni 
ölçü və qəlibdə müştərək işlənən bu bəhrin Azərbaycan ədəbiyyatında dörd 
növü, 14 variantı, 18 qəlibi vardır. “Məfailün, məfailü, fəilatün, fəilün, fəlü”, 
“Məfailün failün məfailün failün” və s. on bir təfilə üzərində qurulan bu bəhr 
Azərin əruz vəznli yaradıcılığı üçün də işlək mövqedədir:  

Xəm etdi qaməti-siqləti qəmi-hicran, 
Tənimdə qalmadı taqət daha təvan getdi, 
Çox əndəlib bu gülşəndə sən kimi, Azər, 
Fəqanə gəldi görüb afəti-xəzan getdi (6, s.189). 
Aləmdə qədri-səhhəti bimar olan bilər, 
Dərdi-bəlayi-eşqi giriftar olan bilər 
Tuli-şəbi-fəraği-nigarı mənim kimi, 
Sübh açılınca hər gecə bidar olan bilər (8, s.224). 
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İslamın qəbulundan sonra bir sıra türk xalqları kimi azərbaycanlılar da 
əruz vəznini mənimsəmiş, bu vəzndə çoxsaylı ədəbi örnəklər yaratmış, milli 
ədəbiyyatlarını zənginləşdirmişlər. “Ərəb dili və yazısına görə düşünülmüş, 
hecaların səsinə, hecaları müəyyən edən hərflərin hərəkəli ya da hərəkətsiz 
olmalarına görə tərtib edilmiş bir sistem” (10, s.132.) olan əruz vəzni 
poeziyamıza rəngarənglik, forma müxtəlifliyi, qafiyə, vəzn əlvanlığı gətirdi, 
şeirin inkişafına yeni bir istiqamət verdi. Əruz vəzninin bədii texnikasına 
bələd olan Azər Buzovnalının bu vəzndəki lirik yaradıcılığı özünəməxsus 
poetik keyfiyyətləri, obrazlılığı, ifadə tərzi, dil və üslub xüsusiyyətləri ilə 
diqqəti cəlb edir. Klassik poeziyanın demək olar ki, bütün növlərində əsərlər 
qələmə alan Azər Buzovnalının ayrı-ayrı bəhrlərdə yazdığı şeirləri onun 
əruzdan ustalıqla istifadə etmə bacarığını göstərir. Qeyd etməliyik ki, Azərin 
əruz vəznli şeirləri əruzun ölçü, qafiyə, uzun-qısa hecaların sayı, rədiflərin 
uyumu, qəlibə uyğunluq, təfilələrin sıralanması baxımından qüsurlardan xali 
deyildir. Məsələn, onun rəməl, münsərih, həzəc bəhrində qələmə aldığı bəzi 
şeirlərində vəzn xətaları aşkar olunur ki, təhlil zamanı beytin qəliblərini, 
bəhrini müəyyən etməkdə çətinlik törədir və ya yanlışlığa yol verməyə 
zəmin yaradır.  

Azər Buzovnalının lirik yaradıcılığının təhlili göstərir ki, o, hansı 
janrda və vəzndə yazmasından asılı olmayaraq poetik sözün qüdrətini əlvan 
boyalarla əks etdirə bilmişdir.  Rus alimi V. M. Jirmunskinin dediyi kimi,  
“poeziyanın məhsulu nə hisslər, nə də obrazlar deyil, sözdür. Poeziya əslində 
söz sənətidir, poeziyanın tarixi isə sözün tarixidir” (11, s.22).  

Məşədi Azər yaradıcılığında klassik şeir üslubunun bədii-texniki 
təcəssümü, poetik dil vasitələrinin işlənməsi ədibin emosional-estetik 
duyğularının ifadəçisi olaraq təzahür edir, bu cəhət mənsub olduğu ədəbi 
məktəbə bağlılığından daha çox, onun öz üslubunu qoruması kimi göstərir. 
Lirik janrda və müxtəlif vəznlərdə yazdığı şeirlərini onun poetik 
təxəyyülünün güzgüsü hesab etsək yanılmarıq. Azər yaşadığı dövrü həm 
qaranlıq, həm də işıqlı tərəfləri ilə əks etdirir, əsərlərində dövrünün mədəni 
həyatını, ictimai-siyasi ab-havanı təsvir edir. Azərin lirik şeirləri klassik şeir 
texnikasını mükəmməl şəkildə əks etdirməsi, əruzun bəhrlərinin 
rəngarəngliyi  və Şərq şeirinə məxsus üslubi boyaları ilə diqqət çəkir. 
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K.Baghirova 

Poems in aruz meter  in the lyrical cteativity of Azer Buzovnali 

Sammary  

Azer Buzovnali, who lived and worked at the junction of two 
centuries, is one of the  well known masters  in  history of Azerbaijan 
literature, wrote in aruz meter. Besides gazelles Meshadi Azer created in 
aruz meter, also wrote some of his sagas, poems and allegorical works in that 
meter. As representatives of classical poetry, Azer Buzovnali tried to follow 
the level of creative works of aruz meter. The poet wrote his most beautiful, 
most romantic and most poetic poems in that meter. We have involved in the 
research the poems of  Azer Meshedi , written in different genres to explore 
artistic analysis of aruz meter poems, to determine their rhythm. The types of 
aruz meter poems of Azer Buzovnali were defined during their analysis, 
definite statistical results were taken into account on the base of poetic 
heritage. We would like to note that throughout the creative activity the poet 
masterly worked with some types of aruz which were used more or less in 

literature of  Azerbaijan. While analysis of Meshadi Azeri’s works attracted 
to investigation, it was come across to perfect rhythms. The poet tried to 
write mainly in hezej, remel, muzare, munsari, mujtes rhythms which were 
widely spread in Azerbaijan literature. The analysis of lyric creativity of 
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Azer Buzovnali shows that he could express the power of poetic word with 
colorful dyes without reference to a genre and a meter. 

Кенюль Багирова 

Аруз-метрическая поэзия в лирическом творчестве Азера 
Бузовналы 

Резюме 
 

 Азер Бузовналы, который жил и творил на стыке двух столетий, 
один из выдающихся мастеров слова, который известен своими 
стихами аруз и слоговой меры в истории Азербайджанской литературы. 
Большинство его произведений созданы в измерении аруз. Помимо 
газелей Машади Азер некоторые дастаны, поэмы и аллегорические 
произведения написал именно в этом измерении. Азер Бузовнали, как 
все представители классической поэзии, пытался придерживаться 
уровня развития, техники и творческих возможностей метрической 
поэзии. Поэт создал самые прекрасные и самые романтичные стихи в 
этом эпизоде. Чтобы определить бахры стихов метрической поэзии 
Азера Бузовналы и провести художественный анализ, мы привлекли к 
исследованию стихи разных жанров творчества поэта. Проанализировав 
стихи метрической поэзии Азера Бузовналы, мы определили типы 
стихов по бахрам и достигли некоторые статистические результаты. 
Следует отметить, что в период своей творческой деятельности поэт 
мастерски освоил несколько бахров аруза, которыми пользовались в 
Азербайджанской литературе. В привлеченных произведениях к 
исследованию не встречаются бахры камил и муктазаб. Поэт в основном 
использовал бахры хорошо известные в Азербайджанской литературе, 
такие как хазадж, рамал, музариа, мунсарих, муджтасс. Анализ 
лирического творчества Азера Бузовналы показывает, что он смог 
отразить силу поэтического слова во всей красе и величии, независимо 
от жанра и слог. 

 
Rəyçi:          Paşa Kərimov 

    Filologiya üzrə elmlər doktoru 
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“DƏBİSTAN” JURNALININ NƏŞRI TARİXİNDƏN 
 

Açar sözlər: uşaq, mətbuat, maarif, “Dəbistan”, jurnal, elm, təhsil 
Ключевые слова: ребенок, печать, просвещение, «Дабистан», журнал, 
наука, образования 
Key words: child, press, enlightenment, “Dabistan”, journal, science, 
education 

 
Azərbaycan milli mətbuatının əsas qollarından birini uşaq mətbuatı 

təşkil edir. Uşaq mətbuatının yaranma tarixi “Dəbistan” jurnalının nəşr 
olunduğu 1906-cı ildən hesablanır. Lakin bundan əvvəl də azərbaycanlı 
aydınlar uşaqlar üçün mətbu orqan nəşrinə səy göstərmişdilər. Belə ki, XIX 
əsrin 90-cı illərində S.M.Qənizadə H.Mahmudbəyovla birgə “Nübar” adlı 
uşaq jurnalı çıxarmaq istəmiş, lakin hökumət onlara izn verməmişdi. Daha 
sonra N.Nərimanov “Məktəb” adlı jurnal (1901) nəşrinə cəhd etsə də, müva-
fiq orqanlar onun da arzusunu ürəyində qoymuşdu.Beləliklə, Azərbaycan 
maarifpərvərlərinin uşaq mətbuatı yaratmaq uğrundakı təşəbbüsləri yalnız 
1905-ci il inqilabından sonra öz bəhrəsini verdi. İnqilab Azərbaycanda 
ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatı canlandırdı: maarif və məktəb kimi 
mətbuat da xalqın tələbatına çevrildi. Geniş xalq kütlələrinin maariflənmə-
sində mətbu orqanların əhəmiyyətini nəzərə alan tanınmış ziyalılar qəzet və 
jurnal nəşri üçün fəaliyyətə keçdilər. Qısa vaxt ərzində bir sıra dövri nəşrlər 
işıq üzü gördü. Belə bir zamanda milli-demokratik və satirik mətbuatla 
yanaşı uşaq mətbuatı da təşəkkül tapdı: “Dəbistan” məcmuəsinin ilk nömrəsi 
çapdan çıxdı. Bununla da Azərbaycan uşaq mətbuatının əsası qoyulmuş oldu. 
Jurnalın nəşrə başlaması maarif və təhsilin dostları üçün böyük bir bayram oldu. 
O günlər redaksiya çoxlu təbrik teleqramı aldı. Ziyalılar, dövrün ictimai-siyasi 
xadimləri bu hadisəni məmnunluqla qarşıladılar. Həmin vaxt M.Ə.Rəsulzadə, 
C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, N.Nərimanov və digər ziyalılar müxtəlif mət-
bu orqanlarda “Dəbistan”ın nəşrini təqdir edən məqalələrlə çıxış etmişdilər. 

“Dəbistan”ın naşir və redaktorları  dövrünün tanınmış ziyalıları olan 
ibtidai sinif müəllimləri Əlisgəndər Cəfərzadə (1875-1941) və Məhəmmədhəsən 
Əfəndizadə (1886-1918) idi. Onlar jurnalın 1906-cı ildəki ilk 15 sayını müştərək 
buraxsalar da, həmin ilin 7 dekabrından etibarən bu işi Ə.Cəfərzadə təkbaşına 
həyata keçirmişdi. O, 1887-1890-cı illərdə Bakıda rus-tatar məktəbində 
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oxumuş, 1897-ci ildə mötəbər müəllimlərdən təşkil olunmuş xüsusi 
komissiya qarşısında imtahan verərək, türk dili müəllimiyi şəhadətnaməsi 
almış, Bakının bir sıra məktəblərində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir. “Hop-
hopnamə”nin sovet dövründə ilk mükəmməl nəşrinin tərtibçisi olan 
Ə.Cəfərzadə həmçinin “Nəşri-maarif cəmiyyəti”ndə katib (1906-1918), 
Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığında nəşriyyat şöbəsinin müdiri (1920-
1924) vəzifələrində də çalışmışdır. Əksər mətbuat xadimlərimiz kimi 
Ə.Cəfərzadə də jurnalın razılığını əldə etmək üçün bir xeyli zəhmət çəkməli 
olmuşdu. Bakı şəhər rəisinə göndərdiyi ərizədə o, uşaqlar üçün mətbu orqan 
çıxarmağın zəruriliyini belə əsaslandırırdı: “Bizdə, Rusiyada xüsusi və 
ümumi müsəlman məktəblərində təhsil alan müsəlman uşaqlar üçün vaxtaşırı 
nəşriyyat olmadığından, biz bir xalq müəllimləri kimi müsəlman uşaqlar 
üçün Azərbaycan dilində ayda bir dəfə nəşr olunacaq illüstrasiyalı 
“Dəbistan” adlı bir jurnalı faydalı hesab edirik” [6]. 

Böyük çalışmalardan sonra 1906-cı il aprel ayının 16-da məcmuənin ilk 
nömrəsini nəşr etdirmək mümkün oldu. Jurnal 1906-1908-ci illərdə Bakıda 
H.Z.Tağıyevin “Kaspi” mətbəəsində buraxılmışdı. 16 səhifəlik məcmuənin bu 
illər ərzində 27 nömrəsi çıxmışdı ki, bu bunlardan 17-si 1906, 9-u 1907, 1-i isə 
1908-ci ilin payına düşürdü. Fars dilindən tərcümədə “ibtidai məktəb, mədrəsə” 
anlamını verən “Dəbistan” “əbnayi-millətimizin tərəqqi və təkamülünə xidmət 
edən müsəvvər türk jurnalı” idi. Ayda iki dəfə çıxması nəzərdə tutulan jurnalın 
məramı yeniyetmələrin təlim və tərbiyəsinə, zehni inkişafına istiqamət vermək, 
onları xalqa, vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək idi. “Birinci nömrədə 
verilən proqram məqaləsində göstərildiyi kimi, jurnal uşaqların “öz hallarına 
dair gülməli və ibrətamiz hekayələr və mənzumələr” çap etməklə onların “zəif 
və bivüsət əql və dərrakələrini gücləndirməyi” və onlarda “gözəl hislər və 
təcrübələr” yaratmağı özünə məqsəd seçmişdi. “Dəbistan”a əlavə şəkildə 
“Valideynə məxsus vərəqə” də çap olunurdu ki, orada ev tərbiyəsindən 
danışılırdı” [2, s.94]. 

Qeyd edək ki, sözügedən əlavənin ayda bir dəfə buraxılması nəzərdə 
tutulsa da, onun yalnız aprel sayını nəşr etmək mümkün olmuşdu. “Dəbistan”da 
müəllim və ziyalılarımızın da arzuları nəzərə alınmaqla bir sıra maraqlı böl-
mələr yaradılmışdı. İlk nömrədə həmin bölmələr bu qaydada sıralanmışdı: 
1. Milli və əcnəbi dillərdən tərcümə olunmuş nağıl və hekayələr; 
2. Milli və əcnəbi dillərdən tərcümə olunmuş hər növ əşar və mənzum 
hekayələr; 
3. Dini və tarixi məqalə və hekayələr; 
4. Milli və əcnəbi şüəranın və şayani-diqqət olan əşxasın tərcümeyi-halı və 
surətləri; 
5. Tarixi-təbiiyyəyə dair məqalələr; 
6. Coğrafiya, tərifülammə və səyahətə dair məqalələr; 
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7. Əlahiddə şəkil və rəsmlər; 
8. Əsr və güzəranımıza dair mətləblər; 
9. Azərbaycan, fars və rus ədəbiyyatı; 
10. Təlim və tərbiyəyə dair və uşaqlara məxsus ədəbiyyata nəzər etmək; 
11. Lətifə, əyləncə, məşğuliyyət, müəmma, tapmaca; 
12. Hesablar, oyunlar və qeyrə... 
13. İdarəyə məktub; 
14. Elan. 

Məcmuənin səhifələrində sadalanan mövzulara aid maraqlı yazılar 
qələmə alınırdı. Bu bölmələr içərisində şübhəsiz ki, uşaqlar üçün yazılmış 
bədii ədəbiyyat aparıcı mövqeyə malik idi. Çap olunan əsərlər içərisində 
Azərbaycan ədiblərinin şeir və hekayələri, rus və Şərq ədəbiyyatından 
tərcümələr üstünlük təşkil edirdi ki, bunların da mövzusu əsasən maarif, 
məktəb və tərbiyə məsələlərinə aid idi. “Dəbistan” səhifələrində M.Ə.Sabirin 
“Məktəb şərqisi”, A.Şaiqin “Ananın oğluna laylay deməsi”, A.Səhhətin 
“Quşlar”, “Ana və oğul”, “Sərçə və qırğı”, “İt və köpək”, S.M.Qənizadənin 
“Nabəkar qonşu”, “Allah xofu”, “Qurban bayramı”, A.Divanbəyoğlunun 
“İlan”, “Fəhlə”, Ə.Cəfərzadənin “Cəmilin sərgüzəşti”, S.Musəvinin “İki 
yoldaş” əsərləri dərc edilmişdi. Tərcümə ədəbiyyatına gəldikdə isə 
Məsnəvinin “İbrət və müqabilə” mənzuməsi (tərc. A.Şaiq), Krılovun “Xoruz 
və ququ”, “Qarğa və tülkü” təmsilləri (tərc. A.Səhhət, R.Əfəndizadə), 
Puşkinin “Çöl xanımı” hekayəsi (tərc. M.H.Əfəndizadə) və s. əsərlər vardı. 
Jurnalda həmçinin S.Ə.Şirvani, H.Zərdabi, Cami, İbn Sina, Nəvai, Hafiz, 
Kolumb, Edisson kimi görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinə dair 
materiallar da işıq üzü görmüşdü. Elm və texniki nailiyyətlərə, coğrafiya, 
fizika və heyvanata aid oçerklərdə qitələrdən, saat, kompas kimi şeylərin 
mənşəyindən, əhəmiyyətindən və s. bəhs olunurdu. H.Zərdabinin nağılları, 
oçerkləri “Dəbistan”ın balaca oxucularını heyvanat aləmi ilə tanış edirdi. 
Qeyd edək ki, H.Zərdabi o dövrdə ağır xəstə olmasına baxmayaraq, 
yorulmaq bilmədən çalışır, yetirmələrinə yön və mövzu verir, zəruri bildiyi 
məsələlər barədə silsilə materiallar dərc etdirirdi. Onun “Dəbistan”da uşaqlar 
üçün yazdığı 7 məqalə, həmçinin digər müəlliflərə verdiyi məsləhət və 
tövsiyələri jurnalın uğur qazanmasında böyük rol oynamışdı. Təsadüfi deyil 
ki, bu millət və mətbuat xadiminin vəfatı vətənini, xalqını sevən bütün 
ziyalılar kimi, “Dəbistan”ın yaradıcı heyəti və oxucularını da dərindən 
kədərləndirmişdi. “Elə bu ağrı ilə dəbistançılar Həsən bəyin ölümündən 
sonrakı 3 ayda onun yoxluğundan doğan hüznlə yaşamış, neçə aydan bəri 
nəşri dayanmış “Dəbistan”ın matəm-xatirə nömrəsini çıxarmaqla təsəlli 
tapmışdılar. Həmin nömrədə naşır-mühərrir Ə.Cəfərzadənin imzası ilə 
“Tərcümani-əhval” başlıqlı geniş nekroloq, “S.” imzası ilə (yəqin ki, Süleyman 
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Əbdürrəhmanzadə) “Mərhum Həsən bəy Məlikovun təşiyi-cənazəsi” adlı vida 
və dəfn mərasimini əks etdirən reportaj verilmişdir” [1, s.5-6]. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi “Dəbistan”ın tez bir zamanda mətbuat 
camiəsində tanınmasının bir səbəbi H.Zərdabi amili ilə bağlı idisə, digər bir 
səbəb də jurnalda dərc edilən materialların həcmcə kiçik, yığcam, məzmunca 
aydın, süjet quruluşuna görə sadə olmasında idi. Təsadüfi deyil ki, “həmin 
əsərlərdə uşaqların yaş və anlaşıq səviyyələri, maraq dairələri nəzərə alınmaqla, 
əxlaqi-didaktik məsələlərə, uşaqların hər cəhətdən layiqli vətəndaş kimi yetiş-
dirilmələrinə xüsusi diqqət yetirilirdi” [3, s.118]. 

Jurnalın redaksiya heyəti oxunaqlığı təmin etmək üçün dil və üslubun 
sadə, xalqa yaxın olmasına çalışır, dil haqqında məqalələr dərc etdirir, çap 
olunan əsərlərdəki əcnəbi sözlərə aid lüğət və hər nömrəyə dair mündəricat 
verirdi. Təsadüfi deyil ki, məcmuəyə “göndərilən yazıların sadə türkcə 
olması təmənna olunurdu”. Bu xahiş və göstərişə demək olar ki, bütün 
yazarlar əməl edirdilər. Bir faktı da qeyd edək ki, Ə.Cəfərzadə böyük satirik 
şair Sabirlə görüşlərin birində ona müraciətlə “Dəbistan”a töhfə kimi 
məktəbə dair bir şeir yazmasını xahiş edir. Sabir də bu xahiş üzərinə 
“Məktəb şərqisi” şeirini yazır və şeir “Dəbistan”ın 17-ci nömrəsində dərc 
olunur. “Dəbistan” jurnalında dövrün tanınmış ziyalıları və yazıçılarının 
imzalarını görmək mümkün idi. “Dəbistan”da H.Zərdabi, F.Köçərli, 
R.Əfəndizadə, A.Divanbəyoğlu, S.M.Qənizadə, H.Ağayev, M.Hadi, 
A.Səhhət, A.Şaiq, S.Əbdülrəhmanbəyov, M.Əfəndizadə, M.H.Qüdsi, 
İ.T.Musayev, M.Mahmudbəyov, Q.Rəşad və b. iştirak etmişdilər. 

“Dəbistan”ın müasirləri onun fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanır, jurnal 
haqqında maraqlı fikirlər irəli sürürdülər. “Həyat”, “İrşad”, “Molla 
Nəsrəddin” kimi mətbu nəşrlərdə arasıra bu səpkidə materiallar dərc 
olunurdu. Ə.Hüseynzadə “Həyat” qəzetinin 91-ci nömrəsində çıxmış “Molla 
Nəsrəddin” və “Dəbistan”  adlı  məqaləsində millətin tərəqqisi yolunda mək-
təb təhsilinin vacibliyindən söz açırdı. Müəllif Azərbaycanın və bütövlükdə 
Şərqin türk-müsəlman əhalisini qoz ağacının möhkəm kötüyünə, mərmər 
daşına, qranit qayasına bənzədərək deyirdi ki, qoz ağacının kötüyündən 
qəşəng mebel, qapı-pəncərə, bəzək əşyaları, mərmərdən əzəmətli binalar, 
yaraşıqlı abidələr, qranitdən fundamental heykəllər düzəltmək olur, lakin bu 
incə, zərif, zövqoxşayan sənət əsərlərini yaratmaq üçün bacarıqlı, bütün 
ömrünü bu işə həsr edə bilən ustalar, yəni ziyalılar gərəkdir. Ə.Hüseynzadə 
belə “sənət abidələri” yaradılmasına uşaqların təlim-tərbiyəsindən başlamaq 
lazım gəldiyini bildirirdi. Onun sözlərinə görə, uşaq vaxtı kəsb olunan elm 
daşa nəqş olunmuş şəkil kimi əbədidir. Uşaqlıq dövrü keçəndən sonra 
cəhalət və qəflətin qarşısını almaq mümkün olmur. Körpə, yaş ağacı hər cür 
formaya salmaq, əymək, düzəltmək, istiqamətləndirmək asandır, qurumuş 
ağacı isə yalnız yandırmaqla düzəltmək mümkündür. Bu baxımdan uşaqlar 
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üçün nəzərdə tutulmuş “Dəbistan” jurnalı uşaqları düzgün yola 
istiqamətləndirməklə, “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi isə böyükləri “yandır-
maqla” məşğul idi. “Molla Nəsrəddin”də dərc edilən “Dəbistan” felyetonunda 
və digər yazılarda da jurnalın uşaq ədəbiyyatının və mətbuatının inkişafındakı 
rolu yüksək qiymətləndirilir, valideynlərin ona biganə münasibətindən və 
abunəçilərinin azlığından təəssüf hissi izhar olunurdu. Yeri gəlmişkən qeyd 
edək ki, “Dəbistan” qısa vaxt ərzində tanınmasına baxmayaraq, nəşr olunduğu 
bütün müddət boyunca maddi çətinliklərlə çəngələşməli olmuşdu. Jurnalın ayda 
2 dəfə çıxması nəzərdə tutulsa da bu müntəzəmliyi daimi olaraq gözləmək 
mümkün olmurdu. Dərginin ancaq 1906-cı il nömrələri qrafikə uyğun şəkildə 
nəşr edilə bilmişdi. Digər iki ildəki nömrələr isə böyük fasilələrlə işıq üzü 
görürdü. Bu ləngimələrin əsas səbəblərindən biri isə maddi sıxıntılar idi. Hətta 
bu fasilələr arada məcmuəni bağlanma təhlükəsi ilə də təhdid edirdi. Jurnalın 
bağlanma təhlükəsindən narahat olan M.Ə.Rəsulzadə “İrşad” qəzetinin 7 dekabr 
1906-cı il sayında yazırdı:“Məlum olduğu üzrə şəhərimizdə uşaqlara məxsus 
ayda iki dəfə nəşr olunan “Dəbistan” jurnalı 7 aydır ki, nəşr olunur. Demək olar 
ki, “Dəbistan” Rusiyada, bəlkə də aləmi-islamda əvvəlinci jurnaldır... Lakin 
özlüyündə tək-tənha olan bu jurnal 25 milyon Rusiya müsəlmanları demirəm, 
beş milyon Qafqaz müsəlmanları arasında olsun necə gediyor? İnsan xəyal 
ediyor ki, iki həftədə bir dəfə çıxan jurnal nədir ki, o da yeriməsin, o da xərcini 
ödəməsin? “Dəbistan”da haləti-nəzidədir. Biçarə müdir həmi yazıçılıq ediyor, 
həmi təshih qılır, həmi poçta gediyor, həmi abunəçilərin adreslərini yazıyor, 
həmi də öz cibindən əlavə olaraq zərər qoyur” [5, s.79]. 

Jurnalın belə çətin durumda olmasını ürək ağrısı ilə qeyd edən müəllif 
müsəlman cəmiyyətinin qəzet-jurnal çapına olan biganə münasibətini də 
tənqid edirdi. Sonda üzünü cəmiyyətə tutub məcmuənin qapanmaması üçün 
onları var-qüvvələri ilə çalışmağa səsləyirdi: “İştə baxın qardaşlar, insaf 
eləyin, bu rəvamıdır? Rəvamıdır ki, biçarə müəllim bu qədər cəfa və bəla 
çəksin, bu qədər əziyyətlərə qatlaşsın, nəhayətdə də kamali-yəs və ələm ilə 
güc-bəla düzələn, surətə düşən gözəl bir işi bağlasın getsin?! Nədir bu, ey 
müsəlman qardaşlar!! Bu nə bətalətdir, bu nə kəsalətdir, bu qədər 
himmətsizlik olarmı ki, bizdə var... 

Siz də ey atalar! Həmiyyətə gəliniz, nahaq yerə xərclədiyiniz pulların 
bir cüzisindən cüzisi də öz övladınız tərbiyəsində məsrəf edib bu jurnalı 
bağlanmağa qoymayınız! Kömək ediniz, 3-4 manata qızırqanıb daldasında 
yatmayınız?” [5, s.79]. Beləliklə, üç illik fəaliyyətdən sonra “Dəbistan” 
jurnalı maddi problemlər və oxucu azlığı üzündən bağlanmaq 
məcburiyyətində qaldı. Onun nəşrə başlamasını sevinclə qarşılayan ziyalı 
kəsim bağlanmasına da eyni hüzn və təəssüflə reaksiya verdi. Məcmuənin 
naşir-redaktoru Ə.Cəfərzadə sonuncu nömrələrin birində yazırdı: “Oxucular, 
bəllidir ki, jurnalın axırıncı nömrəsi artıq gecikir. Mən işimi lazımi 
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səviyyədə aparıram, bütün müsəlman əhalisi mənim işimə deyil, 
“Dəbistan”ın artıq qaçılmaz olan ölümünə, vəfatına acıyırlar. Bütün 
müsəlman cəmiyyəti dərin yuxudadır, hərəkətsizdir və çox baha da olmayan 
qəzeti almağa qadir deyildir. Və mən məcburiyyət qarşısındayam ki, öz 
həmvətənlərimin yuxudan oyanmasını gözləyim. Mən dərin təəssüflə öz 
istəkli balamın – “Dəbistan”ın həyatını bağlayıram. Tərəqqiyə gedən yolu 
dəstəkləmək asandır, ancaq onu yenidən bərqərar etmək çətindir” 
[6].“Dəbistan”ın qapanmasına məyus olan C.Məmmədquluzadə “Molla 
Nəsrəddin” jurnalında dərc etdirdiyi bir felyetonda adəti üzrə kinayə ilə 
yazırdı: “Bir il bundan qabaq sən başlayırdın “Dəbistan” jurnalı çıxartmağa 
və məndən məsləhət soruşdun. Yadındadır mən sənə nə dedim? Yoxsa 
yadından çıxıb? Həyə yadından çıxıb qoy yadına salım: Mən sənə dedim: 
“Dəli olma”. Sən dedin: “Yox, “Dəbistan” çıxardacağam”. Mən sənə dedim: 
“Başına soyuq dəyib”. Sən dedin: “Yox, çıxardacağam”. Mən sənə dedim: 
“Görükür ki, çox pulun var”. Sən dedin: “Yox, çıxardacağam”... 

... Mən sənə demədimmi “biz müsəlmanlara “Dəbistan”-zad lazım 
deyil? Və bir də indi hələ xalqdan nə istəyirsən? Hələ indi ki, yaydı: qovun-
qarpız vaxtıdı, nə “Dəbistan”bazlıqdı?..” [6]. 

Jurnalın fəaliyyətini dayandırmasına üzülən digər ədibimiz M.Ə.Sabir 
“Molla Nəsrəddin”də dərc etdirdiyi “Qapandı” şeirində jurnala köməklik 
göstərməyənləri tənqid etmiş, öz təəssüfünü bildirmişdi. 

Beləliklə, qısa müddət ərzində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 
“Dəbistan” mətbuat tariximizdə silinməz izlər buraxdı. Onunla uşaq 
mətbuatının əsası qoyularaq eyni zamanda uşaq ədəbiyyatının inkişafı üçün 
də geniş səhifələr açıldı. Ondan sonra gələn “Rəhbər”, “Məktəb” və digər 
jurnallar da məhz “Dəbistan”ın açdığı bu cığırla irəliləyərək mətbuat 
tariximizə öz töhfələrini vermiş oldular. 
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Firaya Allahverdiyeva 

From the publication history of the magazine “Dabistan” 
Summary 

 
The scientific article deals with the activity of the magazine 

“Dabistan”, which is the basis of the Azerbaijani children’s press. The place 
and role of “Dabistan” magazine in our press history is investigated in the 
article. In the article are informed about publishers and editors of the 
magazine. Detailed information about the subject area and main authors of 
the magazine is given in the article. The article contains facts about 
friendship ties between “Dabistan” magazine and other media organs.  

The difficulties encountered in the publication of the journal are 
analyzed on the basis of factual materials. In the research are listed the main 
factors that cause of closing the magazine. In the article gives examples of 
the reaction of the contemporaries to the closing of the magazine. It is 
particularly notes that “Dabistan” plays a role of a school for similar 
magazines after its publication in a short time. 

 
Самир Халидоглы, 

 Фирая Аллахвердиева 
Из истории публикации журнала «Дабистан» 

 
Резюме 

 
В научной статье рассматривается деятельность журнала 

«Дабистан», который является основой азербайджанской детской 
прессы. В статье рассматривается место и роль журнала «Дабистан» в 
истории национальной печати. Широко анализируется статья об 
издателях и редакторах журнала. В статье приведена подробная 
информация о тематике и основных авторов журнала. Статья содержит 
факты о взаимосвязи между журналом «Дабистан» и другими СМИ. 

На основе фактических материалов анализируются трудности, 
возникшие при публикации журнала. В исследовании перечислены 
основные факторы, способствующие закрытию журнала и приведены 
отношения современников к этому событию. Примечательно то, что 
журнал «Дабистан» играл роль школы для последующих  журналов. 

 
Rəyçi            Sima Rəhimova 
            Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent  
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Vətəndaş jurnalistikası, heç şübhəsiz bu dünya qədər qədimdir. 
Jurnalistika insanların eşidib-gördüyünü bir-birinə danışdığı zamandan 
ortaya çıxıbsa, cəsarətlə demək olar ki, indiki vəziyyətdə peşəkar 
jurnalistikanın sələfi insanların bilgi mübadiləsi, yəni vətəndaş ünsiyyətidir. 
İlk jurnalistlər də elə vətəndaş jurnalistləri olmuşdur. İndiki anlayışlardan 
yararlansaq, onları “savaş reportyorları” (hərbi müxbirlər) adlandırmaq da 
mümkündür, amma onlar sadəcə əsgər idilər. Həm vətən borcunu ödəyən, həm 
də əlavə tapşırıq yerinə yetirərək, arxa cəbhədə olanları döyüş meydanında baş 
verənlər, hərbi əməliyyatlar (uğurlu həmlələr, məğlubiyyətlər) barədə 
bilgiləndirən əsgərlər. Bu adamların özləri də işıqlandırdıqları olayların içində 
idilər. Bu bir yana, həmin əsgərlər əllərində silah, var gücləri ilə savaşın gedişini 
dəyişməyə can atır, tarixi özləri yaradırdılar. Məhz daha çox rəsmi qaynaqlara 
üz tutmaq vətəndaş jurnalistikasını indi ənənəvi adlanan peşəkar jurnalistikaya 
çevirmişdir. Çağdaş anlayışlara görə, jurnalist konfliktin hər iki tərəfini obyektiv 
işıqlandırmalı, olayın qərəzsiz seyirçisi olmalıdır. Həvəskar jurnalistika, bir 
başqa deyimlə, vətəndaş kommunikasiyası təkamül yolu ilə peşəkar 
jurnalistikaya çevrildi. Bu təkamül, bir yandan öz ardınca jurnalistlərin 
gözləyib əməl edəcəyi etik norma və vəzifələr gətirdi. Digər yandan, yeni 
meydana gələn peşəkarlar bilgi toplamaq məqsədilə daha çox rəsmi 
qaynaqlara üz tutmağa başladılar. Beləcə, hakimiyyət jurnalistlərin təbii və 
az qala tək məlumat qaynağı oldu. Adi vətəndaşlar kütləvi informasiya 
vasitələrində təmsil edilmədiklərindən jurnalistlər yalnız hər hansı fikrə 
örnək verəndə onları yada salırdılar. 1990-cı illərin ortalarından bəri bəzi 
amerikalılar mövcud jurnalistikanın səviyyəsindən kəskin narazılıqlarını 
bildirməyə başladılar. Amerika vətəndaş jurnalistikasının pionerləri – 
nüfuzlu “The Pew Research Centre of the People & the Press” sosioloji 
araşdırma mərkəzi yazırdı: “Jurnalistikanın ictimai həyat qarşısında 
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öhdəlikləri var – sadəcə xəbərləri çatdırmaqdan və çoxlu faktı dərc edib 
diqqətə yetirməkdən çox-çox böyük öhdəlikləri”. 

Jurnalistikanın əhəmiyyətli yönlərində biri – oxucu, dinləyici və 
tamaşaçıları bilgiləndirməkdir. Lakin nələr baş verdiyini insanların bilməsi 
üçün onları bilgiləndirməklə doğrudan da nələrin baş verdiyini onların 
anlayacağı dərəcədə açıqlamağa çalışmaq bir-birindən fərqlənir. Vətəndaş 
jurnalistikası (ictimai jurnalistika adı ilə də tanınır) – jurnalistlərin və onların 
auditoriyasının siyasətdə və ictimai həyatda baş verən proseslərin yalnız 
seyirçisi olmaları barədə fikirdən boyun qaçırmaq cəhdidir.  Deməli, 
vətəndaş jurnalistikası öz oxucu, dinləyici və tamaşaçıları, eləcə də 
cəmiyyətin istisnasız bütün üzvləri ilə olay iştirakçısı kimi davranmağı 
özünə məqsəd bilir. Vətəndaş jurnalistikasına məlum olan jurnalist 
vasitələrini (açarlarını) modernləşdirmək – çağauyğun yeniləşdirmək yolu 
kimi də baxmaq mümkündür və bu qat-qat təsirli yoldur. Bu tərif məcburi 
öhdəlik və qaydalara dayanır. Vətəndaş jurnalistikasının tədqiqatçılarından 
sayılan Devid Perri özünün “Vətəndaş jurnalistikasının kökləri” kitabında 
həmin öhdəlik və qaydalardan bəzilərini belə ifadə edib: 

• Jurnalist və KİV-i bir qırağa çəkilmiş müşahidəçilər kimi 
qavramaq əvəzinə, onları ictimai həyatın fəal iştirakçılarına çevirməyə 
çalışmaq; 

• KİV-i ictimai problemlərin azad müzakirə məkanına 
çevirmək; 

• Olayları işıqlandırarkən, sadə insanların yaşamında önəmli rol 
oynayan iş, olay və problemlərə üstünlük vermək; 

• Yalnız cəmiyyət üzvləri arasında diskussiya və debatlardan 
sonra ictimai rəyin necəliyi barədə bəlli qənaətə gəlmək; 

• Jurnalistikadan ictimai kapitalı (sosial sərvəti) artırmaq üçün 
yararlanmağa can atmaq. [6, s.73] 

Sosial şəbəkələr müasir dövrdə internetin ən çox müraciət olunan 
resurslarından biridir. Araşdırma şirkəti olan comScore-un məlumatına görə 
sosial şəbəkələrdən dünya internet istifadəçilərinin 85%-i istifadə edir. Bu 
sahədəki XXI əsr alimlərinin paradiqması özündə davamlılıq, kütləvilik və 
keyfiyyəti birləşdirir. Məhz texnoloji innovasiyalar sosial şəbəkə 
platformalarının daha da geniş yayılmasına münbit şərait yaratmışdır. Sosial 
şəbəkə- sosial obyektləri (insanlar, qruplar, idarə və təşkilatlar) özündə 
birləşdirən və onlar arasında ictimai əlaqələri olan insanları bi arada 
biləşdirir. Bu şəbəkələr ümumi maraq, ümumi iş və ya digər başqa maraqları 
olan cəmiyyəti əhatə edir. Ümumi fəlsəfi yanaşmada sosial şəbəkələr sosial 
obyektlərin və onların arasında mövcud olan əlaqələri nəzərdə tutur. Hazırda 
dünyada hər saniyədə bir, gündə 50 min, ildə təxminən 30 milyon bloq 
yaradılır. Bir neçə il əvvəl Boloniyada (İtaliya) yaradılmış “Orfeo TV” kimi 
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küçə televiziyalarının təcrübəsi Avropanın digər ölkələrinə də 
yayılmaqdadır.  İnternetdəki televiziya və radio yayımlarının da çoxalması 
alternativ media şəbəkəsinin, daha doğrusu, xəbərötürmə vasitələrinin sürətlə 
artmasını qarşısıalınmaz prosesə çevirir. Əlbəttə, mediayabənzər belə 
alternativ strukturların yaranmasını bir tərəfdən texnoloji imkanlar 
stimullaşdırırsa, digər tərəfdən də bunun ciddi ictimai-siyasi və iqtisadi 
səbəblərlə bağlı olduğu üzə çıxır. Həmin səbəbləri belə sıralamaq olar: 

• hökumətin təzyiqləri (Latın Amerikası, MDB, Ərəb 
ölkələrində); 

• media qurumu rəhbərlərindən narazılıq; 
• reklam verənlərin təzyiqləri; 
• media qrumlarında vəziyyətin kəskinləşməsi; 
• xəbər ötürmə prinsiplərindən yayınma; 
• iqtisadi böhran və maddi sıxıntılar; 
• informasiyanın sensassiya və maqazin xəbərləri içərisində 

itməsi; 
• fərdlərin daha çox sərbəstlik istəyi. [5, s.97] 
Təbii ki, bu səbəblər təkcə, sözün həqiqi mənasında, alternativ media 

strukturlarının yaranmasına səbəb olmur, həm də azad və media prinsiplərinə 
daha sadiq olan jurnalistlər ordusunun yaranmasına gətirib çıxarır. Digər 
tərəfdən, bu media qrumlarının məhz yeni texnoloji imkanların bazasında 
meydana çıxması qlobal KİV-lərdə keyfiyyətcə yeni situasiya yaradır. Hətta 
bəzi müşahidəçilər paradiqmaların dəyişməsindən də söhbət açırlar- yəni 
birtərəfli kommunikasiyanın (ictimai rəylə manipulyasiya etmək imkanı olan 
medianın kütləvi auditoriyaya məlumat yönəltməsi) əvəzinə hər bir oxucuya 
potensial müəllif və jurnalist olmaq imkanı qazandıran prinsipcə yeni 
kommunikasiya modeli formalaşır. Bu yeni model vətəndaş cəmiyyətində 
informasiya qeyri-bərabərliyi probleminin aradan qaldırılması, vətəndaşlarda 
lazımi siyasi-hüquqi mədəniyyətin formalaşması üçün zəruri olan şərtlərin 
yaranmasına kömək edir. Əlbəttə, bu prosesdə şərti olaraq “yeni” 
adlandırdığımız  sosial media bir çox funksiyanı da uğurla gerçəkləşdirir. 
Yəni bu media xəbərin anlayış tanımını genişləndirir, “balans” məsələsi 
oxucuların xeyrinə yenidən dəyişir, oxucu-qəzet qarşılıqlı təsirini artıraraq 
yeni kanallar formalaşdırır və jurnalistlərlə oxucular arasındakı məsafənin 
aradan qaldırılması hədəf götürülür. Vətəndaş jurnalistikasının (sosial 
medianın) aşağıdakı faydalarını göstərmək mümkündür: 

• Adi  problemləri diqqətçəkən biçimə salır; 
• Xəbərləri izləyib diqqətə yetirməyi vətəndaşların baxışlarına 

görə mənalandırmaq mümkün olur; 
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• Oxucu-dinləyici-tamaşaçı auditoriyası ilə qaynayıb-qarışmaq 
mümkün olur; 

• Oxucu-dinləyici-tamaşaçı ilə konkret və canlı əlaqə qurulur; 
• Olaya, xəbərə fərqli gözlə baxmağı öyrədir; 
• Yeni texnologiyadan necə yararlanmağı öyrədir; 
• Vətəndaşların öz problemləri ilə maraqlanmalarını təmin edir; 
• Vətəndaşların problemlərinə önəm verməyi öyrədir. [5, s. 86] 
Vətəndaş jurnalistikası kimi təqdim edilən sosial media yarımçıq, 

birtərəfli və subyektiv işıqlandırır və bu yarımçıq məlumatları ilə nəyin və 
necə baş verməsinin dolğun mənzərəsini yarada bilmir. Əksər bloq 
yazılarında və xəbər saytlarında kifayət qədər bəsit, yarımçıq, heç bir 
mənbəyə və fakta əsaslanmayan məlumatlar var. Bu səbəbdən də bir çox 
nəzəriyyəçilər jurnalistikanın cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərini, yəni 
xəbərləri çatdırmaq, maraqlı faktlar dərc edib hadisələrə diqqətə yetirmək, 
bununla da oxucu, dinləyici və tamaşaçıları bilgiləndirmək öhdəliyini yalnız 
“ənənəvi” adlandırdılan peşəkar jurnalistika yerinə yetirə bilər. Sosial 
medianın fanatik tərəfdarlarının əsas tezislərindən biri də budur ki, vətəndaş 
jurnalistikası – qələm əhlinin, jurnalistlərin və onların auditoriyasının 
ictimai-siyasi həyatda baş verən proseslərin yalnız seyirçisi olmaları barədə 
fikirdən boyun qaçırmaq cəhdidir. Burada “jurnalistlərin müşahidəçilikdən 
çıxarılması” fikri qətiyyən qəbul edilə bilməz. Çünki peşəkar jurnalistika özü 
ictimai-siyasi fəaliyyət sahəsidir və bu mənada xəbər yazan, faktları təhlil 
edən, ictimaiyyətdən gizlədilmiş hansısa məlumatla bağlı araşdırma aparan 
jurnalisti heç də passiv müşahidəçi saymaq olmaz. Vətəndaş jurnalistikasının 
(sosial medianın) aşağıdakı çatışmayan cəhətlərini də göstərmək 
mümkündür: 

• Öz fəaliyyəti ilə peşəkar mediaya inamı azaldır; 
• Baxış bucaqları birtərəfli və məhdud ola bilir; 
• Olayın bütün tərəflərini bir araya gətirmir;  
• İctimai problemlərin azad müzakirəsi üçün məkana çevrilə 

bilmir; 
• Peşəkar jurnalistikadan ictimai kapitalı (sosial sərvəti) 

artırmaq üçün yararlanmağa can atmır; 
• Sosial media demokratiyanı formalaşdıran səmərəli ictimai 

müzakirələrə az hallarda rast gəlinir. 
“Sosial şəbəkə” termini elmi leksikona 1954-cü ildə ingilis sosioloq 

Barns tərəfindən daxil edilib. Tərifə görə, sosial şəbəkə sosial obyektlərdən 
(birlik, sosial qrup, insan) ibarət olan qovşaqları birləşdirən sosial 
strukturdur. İnternetdə sosial şəbəkə interaktiv, çoxlu istifadəçisi olan 
saytdır. İlk sosial şəbəkənin yaranması ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarına 
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təsadüf edir. Bu “odnoklassniki.ru”-nun sələfi hesab edilən “classmates.com” 
idi. 1999-cu ildə yaradılan “Livejournal”, 2003-cü ildə meydana çıxan 
“MySpace” də öz növbəsində xeyli populyarlıq qazandı. Hazırda sosial 
şəbəkələr içərisində ən populyarı 2004-cü ildə yaradılmış “Facebook” hesab 
edilir. Sosial medianın təşəkkülü və inkişafı informasiya texnologiyalarının, 
konkret olaraq internetin imkanlarına əsaslanır. Sosial şəbəkələrdə, bloqlarda, 
forumlarda hansısa mövzu ortaya qoyulur və hər kəs ona öz münasibətini 
bildirir. Nəticədə dəqiq müəllifi məlum olmayan, kollektiv bir məhsul alınır və 
hər kəs bu məhsuldan özünə lazım olan hissəni götürür. Bu bizim bildiyimiz 
jurnalistikadan fərqli bir praktikadır. Vikipediya, online ensikopediyadakı iş də 
kollektiv məhsuldur. Ənənəvi KİV-də interaktivlik yoxdur və ya məhduddur.  
Sosial media vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün başlıca faktorlardan 
biridir. İnsanlar artıq internet və texnologiyanın imkanlarından istifadə 
edərək sosial şəbəkələr vasitəsilə İnsan Hüquqları Haqqında Ümumdünya 
Bəyannaməsinin 19-cu maddəsində təsbit olunmuş hüquqlarını reallaşdıra 
bilərlər. 19-cu maddədə qeyd olunur ki, hər kəs fikir və ifadə azadlığı 
hüququna malikdir, bu hüquqa öz aqidəsində qalmaq azadlığı və hər hansı 
maneə olmadan istənilən vasitələrlə və sərhədlərdən asılı olmayaraq 
məlumat və fikirləri axtarmaq, almaq və yaymaq azadlığı daxildir. Bu gün 
“yeni media” anlayışının müxtəlif izahlarına rast gəlmək mümkündür. Bir 
qrup ekspert buraya bütün rəqəmsal və elektron informasiya ötürücülərini, 
elektron qəzetləri, radio və televiziyaları daxil edirsə, digər qrup 
mütəxəsisslər yeni medianın bəşəriyyəti bir araya gətirən və onu vahid 
topluya çevirən sosial şəbəkələrdən ibarət olduğunu söyləyir. Vətəndaş 
jurnaistikasının qarşısında duran ənənəvi və ya peşəkar jurnalistika sosial 
media sahəsindəki inkişafı yaxşı dərk etməli, auditoriyanın tələbatını düzgün 
müəyyənləşdirilməli, yeni modellərə və bu tələblərə cavab verən məhsullara 
üstünlük verilməlidir. Ənənəvi KİV üçün artıq iki fəaliyyət istiqaməti 
mövcuddur: 

• İnformasiya yarışında sosial mediadan istifadə etmək 
• Cəmiyyətin əsas ünsiyyət vasitəsi olmaq 
Vətəndaş jurnalistikasının özünütənzimləmə mexanizmi yoxdur, 

peşəkarlıq baxımından zəiflik hiss olunur, bəzən hadisələri yarımçıq, 
birtərəfli və subyektiv işıqlandırır. Əksər bloq və xəbər saytlarında kifayət 
qədər heç bir mənbəyə əsaslanmayan məlumatlar var. Burada peşəkar 
jurnalistikanın prinsip və qaydaları gözlənilmir, baxış bucağı və birtərəfli və 
məhduddur, hadisənin bütün aspektlərini bir araya gətirmir. Nəticə olaraq, 
jurnalistikanın yeni texnologiya və vasitələrlə zənginləşməsi heç bir halda 
yeni və fərqli jurnalistikanın ortaya çıxması deyildir. Müstəqil cəmiyyət 
olduğumuz üçün insanlar fikirlərini, gördüklərini sosial mediada 
yerləşdirirlər. Bu baxımdan ictimai rəyi tənzimləyən vətəndaş 
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jurnalistikasının fəlaliyyəti vacib hesab edilir. Sadəcə olaraq bu sahədən həm 
cəmiyyət, həm də dövlət üçün faydalı olan formada istifadə etmək 
məqsədəuyğundur.  
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G.Orujaliyeva 
Citizen journalism - social media 

Sammary  
 

Virtual social networking has become a popular modern day life. In 
this paper, this phenomen is analyzed in terms of socio-cultural approach, 
which reveals its potential for society. Identified socio-cultural effects of 
virtual social networking, which allows to conclude that the globalization of 
their value, as well as trends in the formation of virtual mass. This paper 
presents a review of theoretical and applied research on the problems of 
evolution and social network analysis. The popular social networks, web 
services and software application to analyze them are briefly considered. A 
new media has been emerged as a result of these developments and it is 
called as ‘social media’ through which consumersnow are spending their 
time, and taking into consideration of this channel when making purchasing 
decisions. That is why, today’s businesses have also beenforced to move 
their advertisement activities to this new media. At the same time this article 
seeks to examine the impact of network effects on the social networks. The 
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analysis of the characteristics of the network effect and to determine its 
effect on the social networks. 

 
Г.Оруджалиева 

Гражданская журналистика - социальные медиа 
Резюме 

 
Виртуальная социальная сеть стала популярным атрибутом 

современной жизни. В статье этот феномен анализируется с позиций 
социокультурного подхода, раскрывающего его потенциал для общества. 
Выявлены социокультурные эффекты виртуальных социальных сетей, что 
позволяет сделать вывод об их глобализационном значении, а также о 
тенденциях формирования виртуальной массы. В статье представлен 
обзор теоретических и прикладных исследований, посвященных проблем-
ам эволюции и анализа социальных сетей. Приведено краткое описание 
некоторых популярных социальных сетей, перечислены отдельные веб-
сервисы и программные приложения для их анализа. В то же время статье 
ставится задача рассмотреть влияние сетевого эффекта на со-циальные 
сети. Проводится анализ особенностей сетевого эффекта и определяе-
тся его влияние на социальные сети. 

 
 
Rəyçi:           Vüqar Əliyev 

                    Filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent 
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