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SOME FEATURES OF REDUPLICATON IN THE DEBATES OF 2019 INDONESIAN
PRESIDENTAL AND VICE PRESIDENTAL CANDIDATES
Summary
The purpose of the current research is revealing formal and functional traits of reduplications
used during the 2019 presidential and vice-presidential elections in the Republic of Indonesia. As the
sources of this research, debate videos of 2019 presidential and vice-presidential candidates, were
used. For data collection purposes the documentation method was used, and the qualitative approach
was used for analysis of the material.
The analysis proved that the candidates used formal traits for full, partial and mixed or
complicated forms of reduplication during the debates. Out of 123 reduplications used in the
candidates’ speeches, 102 were words with full reduplication, 11 words of partial reduplication, 6
words of mixed reduplication with affixes and 4 words of complicated reduplication, that is
reduplication form with phoneme alternation.
As a functional feature, the candidates used reduplications mainly for expressing plurality,
repetitions, multiplicity and length of action, process and state.
Keywords: reduplication form, function of reduplication, debates, 2019 presidential and vice
presidential candidates.
Introduction
Indonesian has a language rules system that consists of vocabulary, sound systems, and
grammar systems. Most of the Indonesian vocabulary comes from Austronesian languages.
Indonesian has more than 80% of vocabulary with Standard Malay. Most of the original Indonesian
words consist of two syllables. The words are mostly formed by derivation. Reduplication in
Indonesian is also very commonly used, for example kuda ‘horse’ – kuda-kuda ‘a vaulting horse for
gymnastics’. There are many borrowed words from Arabic, Sanskrit, Portuguese, Dutch, Chinese
and English on Indonesian, but the borrowing is not absolute as the original form but is adopted. The
translation is then absorbed in the form of the standardized Indonesian language formalized as the
standard system of Indonesian language.
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The sound system of the Indonesian language has two categories, namely the vowel
system and the consonant system. There are 6 Indonesian vowel sounds, which are [a], [i], [u],
[e], [ϑ], [o]. As with the Indonesian consonant, Dardjowidjojo (2010: 35) revealed that there are
three main factors that need to be considered to produce consonant sounds, namely (a)
articulation point, (b) articulation method, and (c) vocal cords. The articulation point is an
articulator space that can produce sounds that are different, adjacent, or attached. The
articulation method is related to lung function as air release to produce sound, and the vocal
cords can function fully open, semi-closed, or closed (from this factor can be distinguished
voiced and voiceless sounds). The difference in the sound system can be characterized by the
emphasis of sound on each phoneme or letter, in this case, the emphasis does not distinguish the
meaning of the word because it regularly falls on the penultimate syllable.
Reduplication is the process of repetition of grammatical units, either in full or in part,
either with phoneme variations or not. The results of reduplication are called reduplicated
words, while the reduplicated units are the basic form (Ramlan, 2001:64). Reduplication in the
Indonesian language occurs at the phonological, morphological, and syntactic level. Muslich
(1990:48) argued that the reduplication process is the word formation by repeating the basic
form, either with phoneme variation or not, and either with affixing or not. Meanwhile,
Kridalaksana (1983:143) explained that reduplication is a process and the results of repetition of
language units as phonological and grammatical means. By looking at the concept, in the context
of linguistics, reduplication is included in the study of morphology because reduplication has the
same status as the word formation process in morphology, as in affirmation and word matching
(kompositam) (Keraf, 1983:120)
Reduplication is defined as the process of repetition. The results of the repetition process
are known as reduplicated words. Furthermore, Kridalaksana (1983:143) explained that
reduplication is a process and the result of repetition of language units as a means of phonological and grammatical unity. Another expert, Ramlan (1983:55), said that the process of
repetition or reduplication is a repetition of grammatical units, both in full and in part, both with
variations in phonemes and not. The results of the repetition are called reduplicated words,
while the reduplicated units are the basic form. Furthermore, Keraf (1980:119) in his book
stated that, reduplicated words are called reduplication. This term is used in the first grammar
based on the form of repetition in Western languages, so Indonesian language has its own
conception of the reduplicated word.
From the opinions of the two experts, it is clearly illustrated that the concept of
reduplication (the process of repeating words) relates to words (including word changes),
functions and meanings of words because they are said to be related to their grammatical units.
According to Abdul (2006:286), repetition or reduplication is a productive morphological
means in word formation. This repetition can be done on basic words, affixed words, or joining
words. The word formed as a result of this repetition process is commonly known as the word
repeat. Muslich (1990:48) argued that the reduplication process the word formation by
repeating the basic form, either in full or in part, either with phoneme variation or not, either
combined with affixes or not . Meanwhile Solichi (1996:9) stated that the reduplication process
is a repetition of grammatical units, either in full or in part, whether or not with phoneme
variations. Repetition results are called reduplicated words, reduplicated units are the basic
form. Keraf (1991:149) mentioned four kinds of reduplication or repetition, namely the
reduplicatoion of dwipurwa, dwilingga, dwilingga sound copy, and affixed reduplication.
There are three main issues regarding the form of reduplication which are the objectives of
the reduplication theory: (i) the effect of segmental identity between base and reduplicant, (ii)
the form of reduplicant, and (iii) factors to consider in identifying base/reduplication. The
4
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reduplication feature definitively involves copying some words and producing a variety of
mechanisms to explain the processes of word reduplication because there are other phenomena
in the language that involve repeating linguistic elements. Apart from that, there is also research
on repetition which is seen as the starting point of the reduplication category. Meanwhile, in
terms of meaning, several repetitive meanings appear in the reduplication process, for example
related to “plurality” and “repetition”. This has caused a number of issues related to iconicity in
language. In relation to research on meaning, there are more and more considerations of
diachronic research in the perspective of reduplication. Another growing field of research on
reduplication is related to linguistic genesis by examining the process of reduplication in
Creole, sign language, and mastery of the first language. On the other hand, one study that is
still lagging behind the others, is the study of reduplication in a psycholinguistic perspective on
the representation of reduplication in the mental lexicon of language speakers.
Reduplication is a morphological process by repeating the whole or part of the word. In
many languages, reduplication is used as an inflection to convey grammatical functions and
lexical derivations that are made as semantic forms. Tannen (1987) views this as a source of
creativity for individuals whose strategies can be centered on making linguistic meanings.
While the form of linguistic reduplication at the lexical level has long been explored by
formalist theory, Wang (2005), who stated that there is a general tendency among linguists to
ignore the function of reduplication at the discourse level.
Rastall (2004) saw most of the reduplication formulations that appear in the media as word
play that do not enter as a language category. Therefore, it is necessary to know reduplication
beyond the lexic level. The general level of ambivalence among linguists may be due to the
preference to focus on formal features of language associated with classical generative
approaches, rather than seeing existing forms theoretically that are still rigid and irrelevant
(Ghomeshi et.al, 2004). However, this seems to be unavoidable because more corpus-based
research on reduplication reveals that the use of reduplication in English is broader than in
general what researchers believe, and its use continues to grow among North American, English
and non-English native speakers (Wang, 2005; Ghomeshi et. al., 2004, Biber et. al, 1998;
Sinclair, 1997). In line with these arguments, this article tried to look at optional forms of
reduplication such as those that appear in English, Malay (the language used in South East
Asia), and Tamil (the language used in South Asia), and see the semantic and functional
features of reduplication at the lexical, semantic, and sentence level. According to Abdul
(2008:178) there are 8 kinds of reduplication, namely, (a) phonological reduplication, (b)
syntactic reduplication, (c) semantic reduplication, (d) morphological reduplication, (e) noun
basic reduplication, (f) verb basic reduplication, (g) adjective basic reduplication, (h) basic
reduplication of closed classes.
Method
The method used in this research was qualitative one. This research will use synchronic
analysis because one of the main objectives of this research was to examine the types of
reduplication contained in Indonesian on the debates of 2019 Presidential and Vice Presidential
candidates. However, diachronic analysis will be used also, considering the fact that there are
forms (and elements) languages that cannot be explained satisfactorily if analyzed only in a
synchronous way. Especially regarding the meaning that can be related to the types of
reduplication, the following things will be done. Each form of reduplication will be examined to
find out the meaning (general one) it contains. Forms that contain the same meaning will be
grouped. Next, the relationship between the forms of reduplication and semantic characteristics
of the words will be examined. This needs to be done to find out which type of word that
reduplication can appear with a certain meaning.
5
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The source of this research data was primary data sources and secondary data sources. The
primary data source consisted of debate videos of 2019 presidential and vice presidential
candidates, while the secondary data of this research were taken from international journals and
national journals and other related research.
The data collection technique in this research was documentation techniques.
Documentation technique is a type of data collection that examines various kinds of documents
that are useful for the research. Documents can be in the form of writing, notes, pictures,
someone's work, videos and so on. This documentation is important for the purpose of
strengthening the results of observations and interviews, so that the research will have strong
evidence regarding the credibility of the data supported by documents that have been processed
and collected in accordance with the facts encountered in the research process.
This research used humans as instruments or the researcher as the research instrument
(human instruments) so that researcher must be "validated". Validation of researchers,
including; understanding of qualitative research methods, mastery of insight into the field under
study, readiness of researchers to enter research objects - both academically and logically
(Sugiyono, 2009:305). Qualitative researchers as human instruments function to determine the
focus of research, choose informants as data sources, collect data, assess the quality of data,
analyze data, interpret data and make conclusions on their findings (Sugiyono, 2009:306). The
research instrument applied the following data tabulation to facilitate data collection and data
analysis.
Table 1. Data Analysis Tabulation of Typology of Reduplication in the debates of 2019
presidential and vice presidential candidates
Code

Data

Description

Interpretation

WR
FR
Remarks:
WR
FR

: Reduplication form
: Reduplication function

The data validity technique in this research was triangulation technique. Triangulation is a
data checking technique that uses something else. The most widely used triangulation technique
is examination through other sources. N.Denzin and Y.S.Lincoln (via Moleong, 2014:330)
distinguished four types of triangulation as examination techniques that utilize the use of
sources, methods, investigators and theories.
This research applied a triangulation method with the help of peer assessment. In the
triangulation method, according to Patton (via Moleong 2014:331), there are two strategies,
namely (1) checking the degree of confidence for the research results from several data
collection techniques and (2) checking the degree of confidence from several data sources with
the same method.
Through the assistance of peer assessment, this technique was carried out by exposing the
temporary results or the final results obtained in the form of discussions with the peers. This
technique contains several purposes as one of the techniques for checking the data validity. In
the analytical discussion, the researcher's disclosure was exposed and deep understanding was
6
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discussed, which later became the basis for clarification of interpretation. The questions raised
were arranged so that they could be clarified according to issues related to substantive theories,
methodologies, laws and regulations, ethics, or other relevant matters.
Data analysis techniques in this research went through stages, 1) data reduction; 2) data
display; and 3) data verification. First, data reduction involves selection, simplification and
abstraction of data that arises from the source and object of research. Second, display data
involve the process of drawing conclusions and the process of taking action against data objects
that have been reduced. Third, data verification involve general conclusions during the research
until the research ends.
result and discussion
In this research there is the use of reduplication in the debates of 2019 presidential and
vice presidential candidates. The results of this research are presented in table form. This is
intended to streamline the presentation and facilitate understanding and analysis.
The data sources used by researchers in this research were recording and transcription in
the debates 2019 presidential and vice presidential candidates consisting of six parts with all
data in the form of reduplication found in 123 (one hundred twenty three) reduplicated words,
which are presented in full in the appendix.
Table 2: Forms and Meanings of Reduplication
Reduplication
forms

Full reduplication
Partial reduplication
Mixed reduplication with affixing
Reduplication
with
phoneme
change

Total

102
11
6
4
123

Source: Primary data processed, 2019
Based on the table above, the number of uses of reduplication in the debates of 2019
Republic of Indonesia Presidential and Vice Presidential candidates were 102 words of full
reduplication, 11 words of partial reduplication, 6 words of mixed reduplication with affixing,
and 4 words of reduplicaion form with phoneme change. The total reduplication found in the
debates of 2019 presidential and vice presidential candidates in Indonesia was 123 words.
I. The form of reduplication used in the debates of 2019 presidential and vice
presidential Candidates
The discussion of the form of reduplication in this research refers to Ramlan’s theory
(1985:69) who put forward forms of reduplication found in the debates of 2019 presidential and
vice presidential candidates which were then used by researchers as material to describe a
reduplication in the form of reduplication which will be described according each form of
reduplication below.
Full reduplication (Syntactic reduplication)
Based on the results of research on the use of reduplication in the debates of 2019
Presidential and Vice Presidential candidates, it was found 103 (one hundred and three)
reduplicated words used in full reduplication. In this discussion, the writer describes several
examples, namely as follows:
1) Noun basic form
Noun
7
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Following this, the full reduplication formed from the nouns basic forms described in the
following data:
(1) Dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum
yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan ‘And to
guarantee these rights the state must be supported by a fair legal system and the enforcement of
good rule of law, through institutional reform’.
Datum (1) shows that the reduplicated word begins with a base word hak in the form of a
noun. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but the base
word is repeated again at the end. The reduplicated word hak-hak has a function as a noun
constructor, which means ‘a lot’.
(2) Indonesia menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan
bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan ‘Indonesia wins because
now we feel the indicators show that we are in a less favorable condition’.
Datum (2) shows that the reduplicated word begins with a base word indikator in the form
of an adjective. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but
the base word is repeated again at the end. The reduplicated word indikator-indikator has a
function as a noun constructor, which means ‘a lot’.
(3) Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak
berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah ‘In this world there are 200 countries
more or less, 30 are called very successful, 30 are very unsuccessful and poor, the rest are in the
middle’.
Datum (3) shows that the reduplicated word begins with a base word “tengah” in the form
of an adjective. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but
the base word is repeated again at the end. The reduplicated word tengah-tengah has a function
as an adjective constructor, which means strengthening a position right in the middle.
2) Noun basic form
Adverb
(4) Sebagai contoh LRT di palembang dan lapangan terbang kertajati, baik, macammacam lagi ‘For example the LRT in Palembang and the Kertajati airport, are good, all kinds of
things’.
Datum (4) shows that the reduplicated word begins with a base word macam, which is a
noun. The reduplicated word macam-macam has the base of macam. The basic form of macam
is a noun, but after undergoing the full reduplication process to be macam-macam, it turns to be
an adverb. This shows that the reduplication process in this reduplicated word functions to
change nouns into other types of words.
3) Adjective basic form
Adjective
The following is the full reduplication formed from the basic form of the adjectives:
(4) …apa yang disampaikan Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi...
‘what Mr. Sandi delivered was similar to what I had said earlier’.
Datum (5) shows that the reduplicated word begins with a base word “mirip” in the form
of an adjective. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but
the base word is repeated again at the end. The reduplicated word mirip-mirip has a function as
an adjective constructor which means qualitative intensity.
4) Adverb basic form
Adverb
The following is the full reduplication formed from the basic form of the adjectivesadverb:
(6) Kita sama-sama memahami dahsyatnya perkembangan industri four point zero yang
akan datang dengan artificial intelligence, robotik ini akan berdampak ‘We all understand the
8
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enormity of the development of the four point zero industry that will come with artificial
intelligence, this robotics will have an impact’.
Datum (6) shows that the reduplicated word begins with a base word sama, which is an
adjective. The reduplicated word sama-sama has the base of sama. The basic form of sama,
which is is an adjective, undergoes the full reduplication process to be sama-sama, so it turns to
be an adverb. This shows that the reduplication process in this reduplicated word functions to
change adjectives into other types of words.
5) Verb-Verb basic form
(7) Saya tanya Pak Jokowi apakah briefing-briefing yang Bapak terima ini perlu atau
tidak untuk dikaji kembali. Terima kasih ‘I asked Mr. Jokowi whether the briefings that you
received were necessary or not to be reviewed. Thank you’.
Datum (7) shows that the reduplicated word begins with a base word “briefing” in the
form of a verb. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but the
base word is repeated again at the end. The reduplicated word briefing-briefing has a function
as a verb constructor which means qualitative intensity.
6) Verb basic form
Adverb
The following is the full reduplication formed from the basic form of the verb-adverb:
(8) Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi ‘If there is
indeed a persecution, then Mr. Sandi was accusing’.
Datum (8) shows that the reduplicated word begins with a base word “tuduh” in the form
of a verb. From the example it can be seen that there is a change in the base word, with the
addition of n- but the base word is repeated again at the end. The reduplicated word nuduhnuduh has a function as a verb constructor which means qualitative intensity.
(9) Kita beli-beli alat tetapi kita harus lihat itu kalau dalam pertahanan itu harus kita
lihat aple to aple ‘We buy tools but we have to see that in defense it is in aple to aple’.
Datum (9) shows that the reduplicated word begins with a base word “beli” in the form of
a verb. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but the base
word is repeated again at the end. The reduplicated word beli-beli has a function as a verb
constructor which means qualitative intensity.
7) Adverb basic form
Adverb
The following is the full reduplication formed from the basic form of the adverb-adverb:
(10) Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat, bahwa kadang-kadang aparat itu
berat sebelah ‘What we found was a feeling in the community, but sometimes the apparatus
was biased’.
Datum (10) shows that the reduplicated word begins with a base word “kadang” in the
form of an adverb. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but
the base word is repeated again at the end. The reduplicated word kadang-kadang has a function
as an adverb constructor which means qualitative intensity.
Partial reduplication
Partial repetition is repeating some of its basic forms, both complex and single forms. The
basic form is not repeated entirely only in part. Almost all the basic forms of repetition of this
group are complex forms.
1) Partial reduplication, with single-form base words
The following is the partial reduplication, formed from the base forms of nouns in the
debates of 2019 presidential and vice presidential candidates.
9
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Noun-Noun basic form
(11) Baik saya kira itu, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang...
‘Well I guess so, but also now people judge some which’:
berapa→ba+berapa→ babarapa→ beberapa/ bəbərapa/.
The datum is a partial reduplication that undergoes a process of vowel phoneme changes
/a/ to /e/. The base words berapa gets the first syllable be-, which undergoes a change in vowel
from /a/ to /ə/ and becomes be- then it forms reduplication beberapa.
2) Partial reduplication, with complex-form base words
The following is a partial reduplication formed from the basic form of the verb-verb:
a) Verb-Verb basic form
Based on the results of the research obtained in the debates of 2019 presidential and vice
presidential candidates there were no reduplicated words in the verb-verb basic form.
b) Noun-Noun basic form
Based on the results of the research obtained in the debates of 2019 presidential and vice
presidential candidates there were reduplicated words in the noun-noun basic form.
(12) Dan sering juga dibuat nyamar. Seolah-olah teroris itu dari orang Islam ‘And it is
often disguised. As if terrorists are from Muslims’:
seolah
se+olah + R
seolah-olah.
Datum (12) shows that the reduplicated word begins with a base word olah, which is a
noun. The word shows the form of partial reduplication, with the complex-form base words. It
is said to be a partial reduplication because the form of redupliation is done in part of its basic
form. Here the basic form is not repeated entirely only in part. The word class or word category
of the five reduplicated word forms does not change the word class.
c) Noun-Verb basic form
(13) Karena sistem rujukannya berbelit-belit, kami melihat bahwa tugas pemerintah
‘Because the referral system is complicated, we see that it is the government’s duty’:
berbelit
ber+belit+R
berbelit-belit.
Datum (13) shows that the reduplicated word begins with a basic word belit, which is a
noun. The sentence above has reduplication with prefix, which is on berbelit-belit reduplication.
It is categorized into reduplicated prefix because in the base word there is a prefix, but then the
base word is repeated. The reduplication is in the base word belit that is then repeated using the
prefix (ber-) to be berbelit-belit. The reduplicated word berbelit-belit changes the basic form.
The word shows the form of partial reduplication in complex-form base words. It is said to
be a form of partial reduplication because the form of repetition is done in part from its basic
form. Here the basic form is not repeated entirely only in part. The word class or word category
of the five reduplicated word forms undergo changes in the word class into verbs.
d) Noun-Adverb basic form
(13) Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah bahwa
penghasilan para pegawai negeri ‘Many times I convey it in public spaces. The root problem is
that the income of civil servants’.
(14) Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah
pembangunan infrastruktur, kita fokus (‘ have said many times that the first big step is
infrastructure development, we focus’:
berkali
ber + kali+ R
berkali-kali.
Data (13) and (14) show that the reduplicated word begins with a basic word kali, which is
a noun. The sentence above has reduplication with prefix, which is on berkali-kali
reduplication. It is categorized into reduplicated prefix because in the base word there is a
prefix, but then the base word is repeated. The reduplication is in the base word kali that is then
10
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repeated using the prefix (ber-) to be berkali-kali, but the reduplicated word does not change
the basic form.
The word shows the form of partial reduplication in complex-form base words. It is said to
be a form of partial reduplication because the form of repetition is done in part from its basic
form. Here the basic form is not repeated entirely only in part. The word class or word category
of the five reduplicated word forms do not undergo changes in the word class.
3. Mixed redupiclation with affixing or affixed reduplation (Reduplication of noun
base)
In this form of reduplication, the basic form is repeated completely and combined with the
affixing process, meaning that reduplication occurs together with affixing and together supports
a function.
1) Adverb-Adverb basic form
The following is the affixed reduplication formed from the basic form of adverb-adverb.
(15) Pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata-mata ‘Ports and airports are
not mere economic problems’.
Datum (15) shows that the reduplicated word consists of a base word of semata which is
an adverb. The reduplicated word is the affixed reduplication. The base word of the reduplicated word semata-mata is semata, which is after undergoing reduplication process and getting
an affix se- is formed into reduplicated word semata-mata. The word semata-mata is
categorized as adverb, but after the affixing process with se- becoming semata-mata, the word
class is still adverb. So, the word class or word category of this redupliclation is not changing.
2) Verb-Adverb basic form
The following is the affixed reduplication formed from the basic form of verb-adverb.
(16) Suruh tambang pasir terus-menerus mungkin ‘Ask as many sand mines as possible’.
Datum (16) shows that the reduplicated word consists of a base word of terus. The
reduplicated word is the affixed reduplication. The base word of the reduplicated word terusmenerus is terus, which is after undergoing reduplication process and getting an affix meN- is
formed into reduplicated word terus-menerus. The word terus-menerus is categorized as verb,
but after the affixing process with meN- becoming terus-menerus, the word class becomes an
adverb. So, the word class or word category of this redupliclation is changing.
3) Noun-Noun basic form
The following is the affixed reduplication formed from the basic form of noun-noun.
Based on the results of the research obtained in the debates of 2019 Presidential and VicePresidential Candidates, there was a reduplicated word with the base word of noun in the
sentence which is a form of affixed reduplicatin. For example:
(17) ...baik yang ada di BPHN, di dirjen peraturan perundang-undangan dan... ‘either
in BPHN, in the director general of legislation and’:
perundang-undangan
perundang + R
perundang-undangan.
Datum (17) shows that the reduplication in perundang-udangan. The reduplicated word is
the affixed reduplication. The base word of the reduplicated word perundang-udangan is
undang, which is after undergoing reduplication process and getting prefix per- and suffix -an
is formed into reduplicated word perundang-udangan. The word undang-undang is categorized
as noun, but after the affixing process of prefix with per- and suffix -an becoming perundangundangan, the word class is still a noun. So, the word class or word category of this
redupliclation is not changing.
II. Reduplication Functions used in the debates of 2019 Presidential and vice
Presidential Candidates
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Discussion of the meaning of reduplication in this study referres to the theory of Ramlan
(1985: 176). The meaning of reduplication found in the debates of the Presidential and Vice
Presidential Candidates of the Republic of Indonesia 2019 which were made by researchers to
describe a reduplication into the meaning of reduplication will be described according to each
of the meanings of reduplication (reduplicated word).
a. Containing the meaning of “many” or “diverse” and the whole
Based on the results of the research obtained in the debates of 2019 Presidential and Vice
Presidential Candidates, there are reduplicated words in the sentence using the meaning of
reduplication above.
For example:
(1) Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik... ‘We will strengthen
with the best legal experts’.
(2) ...karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah
daerah maupun DPRD ‘because a lot of these legal products are also issued by the regional
government and the DPRD’.
(3) Dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum
yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan ‘And to
guarantee these rights the state must be supported by a fair legal system and the enforcement of
good rule of law, through institutional reform’.
The reduplicated word contained in the sentence Kami akan perkuat dengan pakar-pakar
hukum yang terbaik... indicates many experts. Datum (1) shows that the reduplicated word
begins with the base word pakar which is a noun. From the example it can be seen that there is
no change in the basic word, but the word has a function as an adjective constructor, which
means there are many experts.
Likewise, the word produk-produk in sentence ...karena banyak sekali produk-produk
hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD indicates lots of products.
Datum (2) indicates that the reduplicated word begins with the base word product, which is a
noun. From the example it can be seen that there is no change in the base word, but the base
word is repeated again behind. The reduplicated word produk-produk has a function as a noun
constructor, which means a lot.
The same thing is also shown in the sentence Dan untuk menjamin hak-hak tersebut
negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang
baik, melalui reformasi kelembagaan, where hak-hak in the sentence indicates some or a
number of rights.
Another example can be seen below:
indikator-indikator ‘many indicators’, lembaga-lembaga ‘many institutions’, produkproduk ‘many products’, sumber-sumber ‘many sources’.
a. Expressing the meaning of “many” that is not related to the basic form
(4) ...janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ‘let us not accuse
each other about our respective parties’.
The reduplicated word masing-masing in the sentence ...janganlah kita saling menuduh
soal partai kita masing-masing is used to refer to the meaning of “many” which is not related
to the basic form.
b. Expressing the meaning of ‘the whole‘ to state about time
Based on the results of research obtained during the debates of the 2019 Republic of
Indonesia presidential and vice presidential candidates it was found that there is a reduplicated
word which means “many” which refers to the word“being explained”.
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(13) Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah bahwa
penghasilan para pegawai negeri.
The reduplicated word berkali-kali has the base word of kali. The base word of kali
undergoes the affixing of prefix ber- so the word berkali is formed. The word formed then
undergoes a process of reduplication and produces a new meaning that is berkali-kali. The basic
form of kali is included a noun but after undergoing the reduplication process it turns to an
adverb. This proves that the reduplication process in this reduplicated word functions to change
the noun into an adverb.
The description is only an example of a discussion of research, there are still many that the
researchers have not described here because there are too many to be described in this journal.
Conclusion
The forms of reduplicated words found in the debates of 2019 presidential and vice
presidential candidates were: full reduplication, the partial reduplication, the affixal
reduplication, and reduplication form with phoneme changes.
As concerning functional aspect, the candidates used reduplications mainly for expressing
plurality, also for repetitions, multiplicity and length of action, process and state.
References
Abdul Chaer (1993). Gramatika Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Abdul Chaer (2006). Tatabahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Abdul Chaer (2008). Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta: Rineka
Cipta.
Abdul Chaer (2009). Fonologi Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Biber Douglas (1998). Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use.
Cambridge University Press.
Denzin Norman K. dan Yvonna S.Lincoln (eds.) (2009). Handbook of Qualitative
Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Ghomeshi et al. (2004) Contrastive Focus Reduplication in English (The Salad-Salad
Paper). Co-authors: Jackendorf R., Rosen N., Russel K. // Natural Language & Linguistic
Theory, № 22. Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 2004, p.307–357
(https://ase.tufts.edu/cogstud/jackendoff/papers/ salad-salad.pdf).
Keraf Gorys (1980). Tatabahasa Indonesia. Ende Flores: Nusa Indah.
Keraf Gorys. (1983). Argumentasi dan narasi. Jakarta: Gramedia.
Keraf Gorys (1991). Tata Bahasa Indonesia. Ende: Nusa Indah.
Kridalaksana (1983). Kamus linguistik. Jakarta: PT. Gramedia.
Moleong J. Lexy (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Muslich (1990). Tata Bentuk Bahasa Indonesia Kajian ke Arah Tata Bahasa Deskriptif.
Malang: YA 3 Malang.
Patton MQ (2009). Metode Evaluasi Kualitatif. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ramlan (1983). Morfologi suatu tinajuan deskriptif: ilmu bahasa Indonesia. CV.
Karyono.
Ramlan (1985). Ilmu bahasa Indonesia. Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif.
Yogyakarta: CV. Karyono.
Ramlan (1992). Bahasa Indonesia yang Salah dan yang Benar. Yogyakarta: Andi Offset.
Ramlan (2001). Morfologi: Suatu tinjauan deskriptif. Yogyakarta: CV. Karyono.
Rastall P. (2004). Playful English: kinds of Reduplication // English Today, 20:4.
13

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Simatupang (1983). Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia. Jakarta: Anggota IKAPI.
Sinclair J. (1997). Corpus evidence in language description // A.Wichmann, S.Fligelstone,
T.McEnery, G.Knowles (Eds.) Teaching and language Corpora. Harlow: Addison Wesley
Longman.
Soeparno (2013). Dasar-Dasar Linguistik Umum. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Solichi Mansur (1996). Hand-out Morfologi. Malang: IKIP M.
Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tannen D. (1987). Repetition in Conversation as Spontaneous Formulaicity. Text 7 (3),
p.215- 243.
Wang S. P. ( 2005). Corpus based approaches and discourse analysis in relation to
reduplication and repetition // Journal of Pragmatics. 37, p.505-540.
DATA SOURCES
Debat Pertama Capres dan Cawapres Tahun 2019// https:// www.youtube.
com/watch?v=E6G85GvVdzw
Debat Kedua Capres dan Cawapres Tahun 2019 // https:// www.youtube.
com/watch?v=Ck4gJyO4GMc
Debat Ketiga Capres dan Cawapres Tahun 2019 // https:// www.youtube.
com/watch?v=3MqHW_QEJNo
Debat Keempat Capres dan Cawapres Tahun 2019// https:// www.youtube.
com/watch?v=kLKE5vObpf8
Debat Kelima Capres dan Cawapres Tahun 2019 // https:// www.youtube.
com/watch?v=tdjx13pyZT4
Nabiyyə Zərbəli,
Kastam Şamsi
İndoneziyanın prezidentliyi və vitse-prezidentliyinə namizədlərin 2019-cu il
debatlarında reduplikasiyaların bəzi xüsusiyyətləri
Xülasə
Bu tədqiqatın məqsədi İndoneziya Respublikasının prezidentliyi və vitse-prezidentliyinə
namizədlərin 2019-cu il debatlarında işlətdiyi reduplikasiyaların formal və funksional
xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Tədqiqatda mənbə kimi namizədlərin debatlarının
videoyazılarından istifadə olunmuşdur. Məlumatların toplanması üçün sənədləşdirmə üsulu,
materialın analizi üçün kvalitativ metod tətbiq edilmişdir.
Analizin nəticələri göstərir ki, debatlarda formal baxımdan tam, natamam və qarışıq və ya
mürəkkəbləşilmiş reduplikasiyalardan istifadə olunmuşdur. Namizədlərin nitqində reduplikatorda fonem əvəzlənmələrinin olduğu reduplikasiya formaları da müəyyən edilmişdir. Onların nitqində istifadə olunmuş 123 reduplikasiyadan 102-si tam, 11-i natamam, 6-sı affikslərin işləndiyi
qarışıq və 4-ü fonem əvəzlənməsi olan reduplikasiyadır.
Funksional planda namizədlər reduplikasiyanı əsasən cəm formasını, eləcə də hadisə,
proses və ya vəziyyətin təkrarlılığının, çoxdəfəliliyinin və sürəkliliyinin ifadəsi üçün istifadə
etmişlər.
Açar sözlər: reduplikasiyaların formaları, reduplikasiyaların funksiyaları, debatlar,
prezidentliyə və vitse-prezidentliyə namizədlər.
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Набия Зарбали,
Кастам Шамси
Некоторые особенности редупликации в дебатах 2019 года кандидатов в
президенты и вице-президенты Индонезии
Резюме
Целью настоящего исследования является раскрыть формальные и функциональные
особенности редупликаций, использованных в дебатах 2019 года кандидатами в
президенты и вице-президенты Республики Индонезия. Источником исследования
послужили видеозаписи дебатов кандидатов. Для сбора данных использован метод
документирования, а для анализа материала применен квалитативный метод.
Результы анализа показывают, что в формальном плане в дебатах использованы
полная, частичная и смешанная или осложненная редупликации. В речи кандидатов
обнаружены и формы редупликаций с чередованием фонем в редупликаторе. Из 123
редупликаций, использованных в их речах, 102 слова представляют полную редупликацию, 11 слов – частичную, 6 слов – смешанную редупликацию с аффиксами и 4 слова –
редупликацию с чередованием фонем.
В функциональном плане кандидаты использовали редупликацию в основном для
выражения множественного числа, а также для повторности, многократности и длительности действия, процесса или состояния.
Ключевые слова: формы редупликаций, функции редупликаций, дебаты, кандидаты в президенты и вице-президенты.
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KRIM TATARLARININ DİLİ

Xülasə
Məqalədə Krım tatarlarının dili türk dilləri kontekstində araşdırılır, krım-tatar, monqoltatar, Kazan tatarları, Sibir tatarlarının dil xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Krım-tatar
xalqının formalaşmasında bir çox etnosların rolu olmuşdur. Onları krım-tatar etnosunun etnik
əcdadları adlandırmaq olar. Tarixin müxtəlif vaxtlarında, indiki Krım ərazisində kimmerlər
(eramızdan əvvəl IX əsr), tavrlar (eramızdan əvvəl V əsr) məskən salmışlar. Eramızın II və III
əsrlərində tavrlar Krımda oturuşmuş tayfalar olan skif, alan, qot və b. tayfalar tərəfindən
assimilyasiyaya uğramışlar. Skiflər (eramızdan əvvəl VII əsr), sarmatlar (eramızdan əvvəl II və
III əsrlər), alanlar (eramızın IV və V əsrləri), qotlar (eramızın III əsri) da Krımda yaşamış və
Krım tatarlarının etnik cəhətdən formalaşmasında fəal iştirak etmişlər. IV əsrin sonu V əsrin
əvvəllərində Krıma hun tayfalarının axını başlanmışdır. Krım tatarlarının etnik əcdadları kimi
hun tayfalarını, bulqarları, xəzərləri, peçeneqləri, qıpçaqları, noqayları xüsusi ilə qeyd etmək
olar. N. A. Baskakov krım-tatar ədəbi dilinin Qızıl Orda ədəbi dilindən yarandığını, bu dilin bir
çox xüsusiyyətlərini qoruyub-saxladığını göstərir.
Mahmud Kaşğari “Divanü lüğat-it türk” əsərində 20 türk qəbiləsinin adını çəkir ki,
onlardan da biri tatarlar hesab olunur. O, tatarları türk tayfası hesab edir. Mahmud Kaşğari türk
tayfalarını iki qrupa ayırır. Birinci qrupun dili türk dilidir. Onlar uyğur, qırğız, qıpçaq, oğuz,
tuxsi, uqrak, yaqma, çiqil, bulqar, suvar, beçeneq (peçeneq) şivələrində danışırlar.
İkinci qrup aid edilən Çin və Maçin xalqları öz dillərində danışmaqla yanaşı türk dilini də
yaxşı bilirlər. Bunlar kay, yaqma, tatar, basmil tayfalarıdır.
Məqalədə krım-tatar dilinin türk dillərinin oğuz qrupuna aid edilməsi barədə Azərbaycan
türkoloqlarının fikir və mülahizələri təhlil edilir və dəstəklənir, eləcə də krım-tatar dilinin əlifba
layihəsinə münasibət bildirilir.
Açar sözlər: Krım tatarları, krım-tatar dili, oğuz qrupu, “tatar” etnonimi, tatar xalqı, krımtatar əlifbası
Krım-tatar dili Krımın türkdilli əhalisinin dilidir. Onlar özlərini къырымлы (krımlı) hesab
edirlər. Rəsmi sənədlərdə “Krım tatarları” “qırımtatar” kimi yazılır. 1941-ci ilə kimi Krımda
250 mindən çox Krım tatarı yaşayırdı. 1944-cü ildə Krım tatarları Rusiyanın şimal vilayətlərinə,
Orta Asiyaya, Qazaxıstana deportasiya olundular. 2009-cu ilin məlumatına görə Krım
tatarlarının sayı təxminən 450 mindir. Onlardan 270 mini Krıma qayıtmış, qalanları isə hələ də
sürgün olduqları ölkələrdə- Özbəkistan, Tacikistan və Rusiyada yaşayırlar [1, s.26].
16

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Krım-tatar xalqının formalaşmasında bir çox etnosların rolu olmuşdur. Onları krım-tatar
etnosunun etnik əcdadları adlandırmaq olar. Tarixin müxtəlif vaxtlarında, indiki Krım
ərazisində kimmerlər (eramızdan əvvəl IX əsr), tavrlar (eramızdan əvvəl V əsr) məskən
salmışlar. Eramızın II və III əsrlərində tavrlar Krımda oturuşmuş tayfalar olan skif, alan, qot və
b. tayfalar tərəfindən assimilyasiyaya uğramışlar. Skiflər (eramızdan əvvəl VII əsr), sarmatlar
(eramızdan əvvəl II və III əsrlər), alanlar (eramızın IV və V əsrləri), qotlar (eramızın III əsri)
da Krımda yaşamış və Krım tatarlarının etnik cəhətdən formalaşmasında fəal iştirak etmişlər.
IV əsrin sonu V əsrin əvvəllərində Krıma hun tayfalarının axını gücləndi. Krım tatarlarının
etnik əcdadları kimi hun tayfalarını, bulqarları, xəzərləri, peçeneqləri, qıpçaqları, noqayları
xüsusi ilə qeyd etmək olar.
1295-1303-cü illərdə Solxat şəhərində (Qədim Krım) Krım-qıpçaq dilində “Kodeks
Kumanikus” lüğəti tərtib olunmuşdur. Həmin lüğətin sözlüyündə Krım tatarları özlərini “tatar
xalqı”, dillərini “tatar dili” adlandırmışlar. Qıpçaqlar əslində 7 qəbilədən ibarət olmuşlar. Bu
qəbilələrdən birinin adı “tatar” olmuşdur [7,s.8].
Prof. M.İ.Yusifov tarixi-etnik istiqamətdən yanaşaraq krım-tatar dilini qıpçaq dillərinə
(kumık, qıpçaq-poloves, karaim) aid edənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, krım-tatar dili öz
arealında etnik cəhətdən oğuz dilləri ilə əlaqəli olmuşdur. Bu dildə oğuz elementləri daha
qabarıq müşahidə edilir. Özbək-qazax dillərinin təsirinə məruz qalan krım-tatar dilində oğuz dil
xüsusiyyətləri indi də saxlanılmışdır [3, s.186-187].
Prof. F.R.Zeynalov isə, türk dillərinin təsnifində bu məsələyə fərqli mövqedən
yanaşmışdır. O, tatar dilini başqa qrupda vermiş, krım-tatar dilini tatar dilindən ayırmış və
həmin dili oğuz qrupu dilləri ailəsində vermişdir: 1) oğuz qrupu (Azərbaycan, türk, türkmən,
qaqauz, krım-tatar dilləri); 2) bulqar qrupu (tatar, başqırd, qaraçay-balkar, kumık, karaim); 3)
qıpçaq qrupu (qazax, qaraqalpaq, qırğız, altay və noqay); 4) karluq-uyğur qrupu (özbək, yeni
uyğur, sarı uyğur, salar); 5) uyğur-oğuz qrupu (tuva, karakas, xakas, kamasin, şor, kuyerik,
tobol, borabin dilləri); 6) çuvaş dili; 7) yaqut dili [4].
Prof. A.Qurbanov tatar dilini türk dillərinin bulqar yarımqrupunda verir. Bura tatar
dilindən başqa başqırd, çuvaş, qaraçay-malkar, qumuq, karayım dilləri də aid edilir [2, s.604612]. Müəllifin fikrincə, tatarlar bir xalq kimi XV-XVI əsrlərdə formalaşmışdır. XIX əsrin
sonuna kimi tatar alimləri, şair və yazıçıları özlərini bulqar adlandırmışlar A.Qurbanov bu fikri
M.Z.Zəkiyevə əsaslanaraq yazmışdır: “Hazırda tatarların çox hissəsi Tatarıstan Muxtar
Respublikasında yaşayır. Respublika xaricində müəyyən qruplar şəklində Başqırdıstanda,
Çuvaşıstanda, Moldoviyada, Ukraynada, Rusiyanın təxminən 18 vilayətində, Qazaxıstanda,
Türkmənistanda, Özbəkistanda, Çində, Türkiyədə, Bolqarıstanda, Rumıniyada, Polşada da
tatardilli əhali vardır. Tatarlar müxtəlif bölgələrdə yayıldıqları üçün “Krım tatarları”,
“Həştərxan tatarları”, “Kazan tatarları”, “Sibir tatarları” və s. adlar meydana çıxmışdır. Bunların
dillərində ciddi olmayan fərqlər vardır. Lakin bu fərqlər onları ayrı-ayrı milli dillər kimi
adlandırmağa əsas vermir. Ümumi tatar dilinin müəyyən yaranma tarixi vardır” [2, s.612].
N.A.Baskakov krım-tatar ədəbi dilinin Qızıl Orda ədəbi dilindən yarandığını, bu dilin bir
çox xüsusiyyətlərini qoruyub-saxladığını göstərir [11, s.281-282].
Mahmud Kaşğari “Divanü lüğat-it türk” əsərində 20 türk qəbiləsinin adını çəkir ki,
onlardan da biri tatarlardır. O, tatarları türk xalqlarının bir qrupu (tayfası) hesab edir. Mahmud
Kaşğari türk tayfalarını iki qrupa ayırır. Birinci qrupun dili türk dilidir. Onlar uyğur, qırğız,
qıpçaq, oğuz, tuxsi, uqrak, yaqma, çiqil, bulqar, suvar, beçeneq (peçeneq) şivələrində danışırlar.
İkinci qrupa Çin və Maçin xalqları aid edilir. Onlar öz dillərində danışırlar, eyni zamanda türk
dilini də yaxşı bilirlər. Bunlar kay, yaqma, tatar, basmil tayfalarıdır. Tibetlilər və tanqutlar etnik
baxımdan türk tayfalarından fərqlənirlər, onların dilləri çin-tibet dilləri ailəsinə aiddir [15].
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Bir çoxları Krım tatarları ilə Volqaboyu yaşayan tatarları eyni xalq hesab edir, onların
Qızıl Ordadan qalma tayfalar olduğunu göstərirlər. Krım tatarlarını da monqollarla bağlayır,
onların Çingiz xanın yarımadaya hücumundan sonra bir xalq kimi meydana gəldiyini iddia
edirlər. Bu fikrin formalaşmasında və geniş yayılmasında ali və orta məktəb dərsliklərində bir
çox tarixçilərin əsərlərində verilmiş materiallar da az rol oynamır. Tatar xalqlarının Qızıl Orda
ilə bağlanması ideyası çox vaxt bilərəkdən inkişaf etdirilir. “Monqol-tatar” etnoniminin
yaranmasını da bununla əlaqələndirmək olar. Hətta belə bir fakt da gizlədilir ki, azsaylı Qızıl
Orda monqolları XIV əsrin ortalarına kimi 150 il ərzində çoxsaylı qıpçaq tayfaları tərəfindən
assimilyasiyaya uğramış, etnik varlıqlarını itirmiş, “qıpçaqlaşmış”, qıpçaq dilində danışmağa
başlamışlar. Lakin, istər Rusiyada, istərsə də bir çox Qərb ölkələrində indinin özündə də
qıpçaqlar və monqollar ”tatar” adlandırılır. Bəzi tədqiqatçılar Qızıl Ordada tatar döyüşçülərinin
sayının çox olmasını və bu cəhətdən “monqol-tatar” etnoniminin yarandığını və geniş
yayıldığını iddia edirlər. Əslində isə, Qızıl Ordada tatarların sayı 4 mindən çox ola bilməzdi. Bu
isə, 140 minlik Çingiz xan Ordasının təxminən 3%-ni təşkil edirdi [14, s.20].
Qızıl Ordada vuruşanların əksəriyyəti monqollar idi. Ona görə də, “monqol-tatar” termini
əsası olmayan, uydurma termin hesab olunur. Monqollar və tatarlar bir-birindən fərqli
etnoslardır.
Krım-tatar xalqlarının və dilinin formalaşma tarixini eramızın X əsrinə aid edirlər. Krımtatar milləti X əsrdə Volqa-Dunay (İtil-Tuna) çayı ərazilərinə gələn qıpçaq qəbilələrinin, bu
yerlərə IV əsrdə gələn türk, hun, peçeneq, avar, bulqar, xəzər və oğuz etnoslarının
qarışmasından yaranan, XII əsrin sonlarında artıq formalaşmış bir millət hesab olunur.
XI əsr yazılı abidəsi “Kutadqu Bilik”də “tat” sözü “gəlmə”, “yad” mənasında işlənir.
Başqa bir fərziyyəyə görə “tatar” sözü iki komponentdən ibarətdir. “Tat” komponenti
türklərə görə “iranlı” mənası verir, “-ar” isə “adamlar” deməkdir. Sonralar türklər bütün
yadelliləri “tatar” adlandırmağa başladılar. “Tat” termini “yadelli” mənasında geniş işlənir və
hətta müxtəlif sözlərin əmələ gəlməsində iştirak edir: “tatalaşmaq” -öz aralarında yad dildə
danışmaq [14, s.19].
Eramızın VIII əsrinə aid edilən Orxon-Yenisey abidələrində eramızın VI əsrinə aid olan
hadisələrin təsviri ilə əlaqədar “tat” və “otuz-tatar” terminləri işlənmişdir. Belə nəticəyə gəlmək
olar ki, türklər əvvəllər iranlıları deyil, monqol tayfalarını “tat” adlandırmışlar [14, s.18].
Krım-tatar dilinin fonetik özəllikləri onu başqa türk dillərindən fərqləndirir. Bu özəlliklər
aşağıdakılardır:
Krım-tatar dilində 8 sait vardır: a, ı, o, u/ e, i, ö, ü. Bu saitlərdən 4-ü ön sıra saitləridir: e, i,
ö, ü.
Affikslərdə [e ] yerinə [a` ] işlənir: men-da`, biz-la`r, yer-ga` və s.
Krım-tatar dilində [ı] və [i ] saitləri oğuz dillərinə nisbətən qısa (eşidilməz dərəcədə qısa)
tələffüz olunur: бир (br), кирли (krli), къырым (qrm), къызыл (qzl).
Dodaqlanan [ü] və [ö] saitlərində dodaqlanma oğuz dillərindən qat-qat zəifdir: озюм
(özüm), бутю (bütün).
Samit səslərin sayı 23-dür: b, c, ç, d, f, g, ğ, j, k, l, m, n, n`, p, q, r, s, t, ş, y, z.
Samitlərdən [f] və [j] yalnız alınma sözlərdə rast gəlinir.
Oğuz qrupu türk dillərindən fərqli olaraq söz əvvəlində p, t, k yerinə b, d, g işlənir:
men/ben, tar/dar, kel/gel və s.
Krım-tatar dilində b, d, g geniş işlənməkdədir.
Türk dilindən fərqli olaraq krım-tatar dilində нъ [n`] -səsi işlənməkdədir: евинъе (evinə).
Başqa türk dillərindən fərqli olaraq krım-tatar dilində qadın cinsi bildirən -ке, -ча/че və нуе şəkilçilərindən istifadə olunur: оджапче, алапче, бийке, тавке.
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Bunu slavyan dillərinin təsiri kimi izah etmək olar. Qrammatik şəkilçilərin işlənməsində
qıpçaq xüsusiyyətləri daha qabarıq əks olunur [7, s.9-11]. Bu baxımdan türk dillərinin fonetik
özəlliklərinə görə təsnif də maraq doğurur:
I. a, i, u, ü; ı, i, u, ü sait sistemli dillər Qərb və Şərq qruplarına ayrılır. Qərb qrupu özü də
bulqar və qıpçaq qruplarına ayrılır. Bulqar qrupuna bulqar və çuvaş dilləri, qıpçaq qrupuna isə
tatar və başqırd dilləri aid edilir. Şərq qrupuna aid edilən oğuz-uyğur qrupunda qədim türk,
xakas, altay dilinin şimal şivələri təmsil olunmuşlar.
II.
a, e, o, ı, i, ö, u, ü sait sistemli dillərdə öz növbəsində Şərq və Qərb hissələrinə
ayrılır.
Qərbə qıpçaq, oğuz və karluk qrupları aiddir. Qıpçaq qrupu: karaim, krım-tatar, qaraçaybalkar, kumık, noqay, qazax, qaraqalpaq; oğuz qrupu: qaqauz, türk, Azərbaycan, türkmən;
karluk qrupu: özbək, uyğur dillərini ehtiva edir. Şərqə oğuz-uyğur, qırğız-qıpçaq qrupları
daxildir. Oğuz-uyğur qrupuna: yakut, şor, çulım, tuva; qırğız-qıpçaq qrupuna isə qırğız, altay
dilləri aid edilir. Təsnifatdan göründüyü kimi tatar və krım-tatar dilləri bir-birindən fərqli
qruplarda təmsil olunmuşlar.
Krım-tatar dilinin qrammatik quruluşunda və lüğət tərkibində də özünəməxsusluqlar
müşahidə olunur. Məsələn, “böyük” mənasını verən “balaban”, “ailə” mənasını verən “koranta”
sözləri yalnız krım-tatar dilində işlənir, başqa türk dillərində müşahidə olunmur.
Krım-tatar dilində sözün sonunda və əvvəlində x (h) samiti düşür. Məsələn,“ava”( xava
(hava) əvəzinə, “saba” (sabax (sabah) əvəzinə və s.
Krım-tatar əlifbası ilə bağlı işlərə XX əsrin 20-30-cu illərində başlanılmışdır. 1928-ci ilə
qədər ərəb əlifbasından istifadə olunmuşdur. 1928-ci ildən 1938-ci ilə kimi latın qrafikalı əlifba,
1938-ci ildən sonra isə kiril əlifbası işlənmişdir. Əlifba islahatları siyasi xarakter daşımış,
Rusiyanın qeyri-rus əhalisinin assimilyasiyası, sovetləşməsi prosesini sürətləndirməyə xidmət
etmişdir. Hazırda krım-tatar dilinin və bu dildə təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi zərurəti
yaranmışdır. Yeni latın qrafikalı əlifbaya keçidlə bağlı Krımda müəyyən işlər görülmüşdür.
Bununla bağlı konfrans keçirilmiş və orada latın qrafikalı əlifbaya keçid sahəsində Azərbaycan
Respublikasının təcrübəsi barədə məlumat dinlənilmişdir.
Krım-tatar xalqının ana dilinin inkişaf etdirilməsi, qorunması, rəsmi dövlət dili kimi
işlənməsi sahəsində də dövlət səviyyəsində bir çox işlər görülmüşdür. Respublikada fəaliyyət
göstərən iki televiziya kanalında krım-tatar dilində verilişlər hazırlanır. Tatar dilində qəzet və
jurnallar çap olunur (“Avdet”, “Уйгьунлыкь” və s.). Sevindirici haldır ki, bu qəzetlərdə rus və
ukrayna dilləri ilə yanaşı krım-tatar dilində latın qrafikasında yazılar çap olunur [9, s.8]. Krım
Mühəndislik-Pedaqogika Universitetinin orqanı olan “Уйгьунлыкь” qəzetində həmin
Universitetin krım-tatar və türk filologiyası fakültəsi tələbələrinin krım-tatar dilində, latın
qrafikasında çap olunmuş məqalələri böyük maraq doğurur.
2010-cu ilin may ayında “Bütün Dünya Qırımtatar konqresi” keçirildi. Həmin konqresdə
“Qırımtatar yazısını latın qrafikasına keçidinin aktual məsələləri” müzakirə olundu. Geniş
müzakirə olunan məsələlərdən biri də “Qırımtatar dilinin imla və puktuasiya qaydaları” idi [10].
Krım-tatar dilinin imla və punktuasiya qaydalarında krım-tatar dilinin fonem tərkibi, saitlər, samitlər, ahəng qanunu, damaq ahəngi, şəkilçilərdə samitlərin yazılışı, ikivalentli şəkilçilərin yazılışı, şəkilçi tipli köməkçi sözlərin və variantsız şəkilçilərin yazılışı barədə qaydalar
verilmişdir. Qaydalarda həmçinin bəzi söz qruplarının və söz-formaların yazılış formaları
göstərilmişdir. Ərəb, fars, rus və digər Avropa dillərindən alınma sözlərin yazılışı da qaydalarda
ətraflı şərh olunmuşdur. Bitişik, ayrı və defislə yazılan sözlər, xüsusi adların yazılışı, coğrafi
adların verilmə qaydaları da hərtərəfli izahını tapmışdır. Böyük hərflə yazılan sözlər və
qısaltmalar barədə məlumat qaydaların sonunda verilmişdir.
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Krım-tatar dilində punktuasiya-durğu işarələri sistemi ayrıca bölmədə verilmişdir.
Bütövlükdə, krım-tatar dilinin imla və punktuasiya qaydaları layihəsi mükəmməl və elmi
cəhətdən yüksək səviyyədə hazırlanmışdır. Qaydalar hazırlanarkən digər türkdilli ölkələrin
qabaqcıl təcrübəsindən səriştəli şəkildə istifadə olunmuşdur [10].
Krım-tatar dilinin lüğət tərkibi iki mühüm hissəyə ayrılır:
I. Özəl leksika;
II.
Alınma leksika.
Özəl leksika özüdə iki mənbədən qaynaqlanır:
—
Ümumtürk (ortaq) leksika;
—
Qərbi qıpçaq (kuman-poloves) leksikası.
1.
Ümumtürk leksika dedikdə: Bütün türk dillərinin leksik tərkibinin təməlini təşkil
edən sözlər başa düşülür: ар (макъ), ам (макъ), ак (макъ), ал (макъ), сары, демек, мен,
йылдыз, маш, булут, аз və s.
Ümumtürk leksikasının əksəriyyəti heç bir fonetik dəyişikliyə uğramadan krım-tatar
dilində işlənməkdədir. X əsrə kimi, yəni İslamın qəbuluna qədər krım-tatar dilinə çin, soqd,
tomar, sanskrit, tunqus-mancur, fin-uqor, ket, monqol dillərindən keçmiş sözlər də ümumişlək
sözlər sırasında hesab olunur: чын, хан, инджи, чанъ, лу, cоюргъмакъ (çin dilindən), аш,
акъшам, таму, учмакъ (дженнет), багъ, чавуш, кент, шекер, йек, шейтан, тюмен (soqd
və iran dillərindən), чебер, къунан, нукер, талай, джыда (monqolcadan).
2. Qıpçaq leksikası-türk dillərinin qıpçaq dialektləri üçün səciyyəvi olan noqay, kumık,
qaraçay-balkar dillərində fərqli şəkildə işlənən sözlərdir. Bu sözlərin bir qismi kazan tatarları,
özbək və qazax dilləri üçün ortaq olub, oğuz dialektlərində isə işlənmirlər: абакъ, абайламакъ,
абыт, аруб, адашмакъ, алмашмакъ, айланмакъ таба, серке, тикир, чыбын, азбар, егечи
və s.
3.
Türk dilində və krım-tatar dilində işlənən müştərək leksika-özet, örgüt, örselenmek,
örs, övmek, oğramak, bozqurt, EİDS (eldetilgen immunodefisit sindrom), EBS (elektronik
bilgisayar), çalıq, çömez, qutsal, qıruman və s.
4. Yalnız krım-tatar dilində işlənən özəl leksika: оджек, ызгъар, кебен, кепмек, балабан, кобеме, джантыкъ, корелъ, кючара, тюневин, кютюр, чуджир, обана, отчабакъ, джала, шишлик, джанаджыр, джандавир, метли, ветсинмек, бочаваш və s.
II.Alınma leksika:
1. Ərəb dilindən alınmalar: мылсым, мискин, истисна, туфан, вуджуд, заман, зафер,
тюдюр, муслиман, нусап, тараф, табиат, мюшкюлъ, назар, назир, незарет və s.
2. Rus dilindən alınmalar: чар, дума, духовный, рубль, маховик, стражник, управа,
волост, асфалт, товарищ, научно-технический, треугольник, малочисленный, бочка,
заказ və s. Rus dilindən krım-tatar dilinə keçən sözlərin əksəriyyəti rus dili vasitəsi ilə Avropa
dillərindən keçən sözlərdir.
3. Fars dilindən alınmalar: абадан, худа, абдест, намаз, ориза, бадем, шефтали, сарай, керван, зердали, ашина, дост, душман, бостан, чамашыр, чиркин, зор, дивар, тахта
və s.
Eləcə də krım-tatar dilinə yunan-monqol dillərindən də müəyyən qədər söz keçmişdir. Rus
dili vasitəsi ilə Avropa dillərindən keçən sözlər barədə ayrıca təhlil aparılmamışdır. Onlar rus
dilindən alınmalar kimi qeydə alınmışdır [7, s.114-139].
Krım-tatar dili , dünyanın başqa dilləri kimi, müasir qloballaşma şəraitində inkişaf edir,
onun qrammatikası, leksikası, yazı sistemi təkmilləşdirilir.
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Krım-tatar xalqı öz ədəbiyyatının, incəsənətinin , folklorunun inkişaf etdirilməsi qayğısına
qalır, bu milli-mənəvi dəyərlərin yeni-yeni sənət nümunələri, bədii əsərlər, musiqi əsərləri və s.
ilə zənginləşdirilməsi üçün səy göstərir. Krım-tatar dilinin varlığı və inkişafı bütövlükdə bu
dilin daşıyıcısı olan Krım-tatar xalqının mənəviyyatının, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının,
dünyagörüşünün , adət və ənənələrinin, milli ruhunun varlığı deməkdir.
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М.Махмудов
Н.Вализаде
Р.Маммадова
Крымскотатарский язык
Резюме
В статье рассматривается язык крымских татар в контексте тюркских языков,
рассматриваются языковые особенности крымскотатарских, монголо-татарских народов,
казанских татар и сибирских татар. Много этносов сыграли роль в формировании крымскотатарской нации. Мы можем назвать их этническими предками крымскотатарского
этноса.
В разные периоды истории на территории Крыма располагались киммеры (IX век до
н.э.), тавры (V век до н.э.). Тавры ассимилировались скифами, аланами, готами и
другими устоявшимися племенами находившимися в данной территории в течение II и
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III веков нашей эры. Скифы (VIII век до нашей эры), сарматы (II и III века до нашей эры),
аланы (IV и V века до нашей эры), готы (III век н.э.) поселились в Крыме и активно
участвовали в формировании крымско-татарского этноса. В конце IV века и начале V
века начался переселение гуннских племен в Крым. Как этнические предки крымских
татар особенно можно отметить, гуннов, булгаров, хазаров, печенегов, кипчаков,
ногайцев. Н.А.Баскаков указывал, что литературный язык крымскотатарского языка
создан на основе литературного языка Золотой Орды, и сохранил многие черты этого
языка.
Махмуд Кашгари в своем произведении «Дивани-лугат-ит-тюрк» упоминает 20
наименований турецких племен, и одним из них является татары. Он считает, что татары
– это тюркское племя. Махмуд Кашгари делит турецкие племена на два типа. Языком
первой группы является турецкий язык. Народы этой группы говорят на диалектах
уйгурского, киргизского, кипчакского, огузского, тухсинского, югракского, ягмского,
чигильского, булгарского, суварского, беченегского (печенегского) языков.
Народы, принадлежащие ко второй группе – китайцы и мачины, также хорошо
знают турецкий язык, но говорят на своих языках. К этим относятся племена кей, ягма,
татар, басмиль.
Также в статье поддерживается идея азербайджанских тюркологов о принадлежности крымскотатарского языка к огузской языковой группе и авторы выражают свое
отношение к алфавитному проекту крымскотатарского языка.
Key words: Crimean tatars, crimean-tatar language, oghuz group, tatar ethnonymy, tatar
people, crimean-tatar alphabet
M.Makhmudov
N.Valizadeh
R.Mammadova
The language of Crimean tatars
Summary
In the report the language of Crimean tatars is researched in the context of turkic languages, and there is information about charactheristics of Crimean-tatar, mongol-tatar, Kazantatar and Sibirian-tatar languages. Many of the ethnos had the role in the forming of the
Crimean-Tatar nation. We can name them as the ethnic ancestors of the Crimean-Tatar ethnos.
In different times of history, the krimmers (IX century B.C.), taverns (V century B.C.) were
settled in the territory of Crime. The taverns were assimilated by Scythians, Alans, Goths and
the other tribes situating in Crime during the II and III centuries A.D. The Scythians (VIII
century B.C.), the Sarmats (II and III centuries B.C.), the Alans (IV and V centuries B.C.), the
Goths (III century A.D.) were settled in Crime and participated in the forming of the CrimeanTatar for the ethnic features actively. The stream of the Hun tribes to Crime started atthe end of
the IV century and the beginning of the V century.
We can note that the Huns, the Bulgars, the Khazars, the Pechenegs, the Kipchaks, the
Nogays as the ethnic ancestors of the Crimean-Tatars, specially. N.A.Baskakov said that the
literal language of the Crimean-Tatar was created by the literal language of the Golden Horde,
and it kept many of the features of this language.
Mahmud Kashgari gives the name of 20 Turkish tribes in his work “Divani-Lüğət-itTürk”, and one of them is also known as Tatars, there. He considers that the Tatar is the Turkish
22

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

tribe. Mahmud Kashgari divides the Turkish tribes into two types. The language of the first
group is the Turkish language. They speak in the dialects of the Uyghur, Kirgiz, Kipchak,
Oghuz, Tukhsi, Ugrak, Yagma, Chigil, Bulgar, Suvar, Becheneg (Pecheneg).
The Chinese and Machines belonging to the second group also know well Turkish
language, besides speaking their own languages. They are the Kay, Yagma, Tatar, Basmil
tribes. Also in the report the idea of Azerbaijan turkologists about the belonging of CrimeanTatar language into the Oghuz language group is supported, and the attitude to alphabet project
of crime-tatar language is demonstrated.
Ключевые слова: Крымские татары, крымскотатарский язык, огузская группа,
этноним «татар», татарский народ, крымскотатарский алфавит
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 27.05.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 30.06.2019
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ОДНОРОДНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ В ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Резюме
Данная статья посвящена изучению синтаксических явлений, таких как «однородные
предложения», простое предложение с однородным предикатом на узбекском языке. Эти
явления отличают наш родной язык от всех других языков, в частности от не связанных
между собой.
В эпоху бурного развития новых технологий компьютерная лингвистика привлекает
внимание наших ученых. В настоящее время объем компьютерной лингвистики значительно
расширился.
Развитие этого направления началось с появлением компьютеров нового поколения и
первых языков программирования, которые позволили проводить эксперименты с
машинным переводом. Однако, по мнению некоторых ученых, качество машинного перевода
все еще значительно уступает качеству перевода, произведенного человеком.
Эта тенденция все больше развивается в нашей стране благодаря действиям нашего
нынешнего руководства. Эта отрасль лингвистики обладает огромными ресурсами для
обработки естественного языка, для создания тела узбекского языка, электронных словарейтезаурусов онтологий, перевода текстов, извлечения информации из текстов,
автореференции и многого другого.
На любом языке есть [W] - любая словоформа, [Pm] - показатели предсказуемости. Они
составляют много текстов и гипертекстовых систем. У нас есть модели названных явлений:
однородные предложения = [{(S1 - W1) (S2 - W2) n} Pm]. И они вместе могут быть
выражены в неполных глаголах, словах и т. Д. Именно с помощью таких, взятых в качестве
инструментов компьютерной лингвистики; можно уточнить взаимосвязь между текстами и
показать их тематическую унифицированную структуру, составить планы, то есть
представить структуру знаний о возможных действиях, ведущих к достижению цели. Чтобы
удостовериться в существовании этих элементов, прежде всего необходимо знать основы
грамматики родного языка и все нововведения, сделанные и проверенные учеными. Эта
работа предоставит возможность для грамотного и очень полезного общения, обмена
мнениями и знакомства с отличительными чертами языков.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, ученые, язык, машинный перевод,
синтаксические явления, однородные предложения, простое предложение, отличительные
черты, родной язык, предикат.

Известно, что в век быстрого развития новейших технологий компьютерная лингвистика привлекла внимание и наших ученых филологов. В данное время объём
направлений компьютерной лингвистики значительно расширился.
Начало развитию этого направления дало появление нового поколения компьютеров и первые языки программирования, которые дали возможность проведения экспериментов с машинным переводом. Однако, как утверждают некоторые ученые, кАчес24

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

тво машинного перевода до сих пор сильно уступает качеству перевода, произведенного
человеком.
Именно в это время данное направление стала развиваться и у нас. И это благодаря
действиям нашего нынешнего руководства, стали защищаться научные работы,
проводимые семинары и конференции. Эта отрасль языкознания имеет огромные ресурсы для обработки естественного языка, для создания корпуса узбекского языка,
электронных словарей-тезаурусов онтологий, перевод текстов, извлечение информации
из текстов, автореферирование и многое другое.
Каждый язык имеет свой арсенал и он по своему богат, разнообразен. Всю мощь и
красоту можно оценить работая с его корпусом. Тюркские, в частности, узбекский
литературный язык, основанный великим мыслителем Алишером Наваи, естественно,
имеет все данные для создания своего корпуса, но сегодняшний день этим вопросом
вплотную не занимались. Хотя вот уже несколько лет он стоит на повестке дня. Если
сравнить минимум два языка, допустим, узбекский и английские языки, можно увидеть и
общее, и частное. К примеру, в узбекском языке слово «эгизак» означает двух младенцев,
рожденных матерью с интервалом в несколько минут и рожденные 3,4 и более младенцев
также называются «эгизак». В корпусах английского языка каждый из этих младенцев
называется отдельными словами: двойня – twins, тройня – triplet, четверо младенцев –
quadruplet и т.д. В узбекском языке слово «эгизак» и т.д. имеет свои аналоги в его
диалектах. Естественно, что подобные сравнения присущи лексическим категориям.
Грамматические элементы имеют другие особенности. Это относится к синтаксической
структуре узбекского языка, к примеру, простое предложение имеет модель [WPm].
Эти две единицы являются составляющими прежде всего простого предложения
узбекского языка. Каждая из них имеет свой состав, а именно: [W] может быть
представлено одним словом, словосочетанием, то есть это – любая словоформа. А [Pm],
являющийся показателем сказуемости, состоит из единиц [N], [M], [T], [P],
обозначающих соответственно [N] – утверждение/отрицание, [М] – модальность, [T] –
время, [P] – лицо/число. Вместе взятые они и являются составными категориями
сказуемости в тюркских языках, в частности, в узбекском. Именно ими оформляется
простое предложение, которое имеет модель минимального простого предложения
[WPm].[1] Иначе это можно представить так: word – слово, word group – словосочетание
и [Pm] образован из заглавных букв слов «предикация» и «маркер». Вкратце остановимся
на каждой из этих частей. И оба эти элемента имеют свои составляющие. В узбекском
языке в отличие от индоевропейских языков сказуемое само показывает наличие
подлежащего в предложение.[2] И это естественно, как приводит, а своём труде
В.А.Звегинцев В. Фон Гумбольдт отмечая, что каждый язык (или языковая семья) имеет
свойственную структуру, систему так как народный язык его духовность, духовность
народа эта значит его язык.[3] Для наглядности приведём таблицы:

Лицо и число
Языки
I л. ед.число
II л. ед.число
III л. ед.число
I л. мн.число

Узбекский

Русский

Английский

Немецкий

Келдим
Келдинг
Келди
Келдик

(Я) пришёл
(Ты) пришел
(Он) пришел
(Мы) пришли

I come
You come
He comes
We come

Ich kam
Du kamst
Er kam
Wir kamen
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II л. мн.число
III л. мн.число

Келдингиз
Келдилар

(Вы) пришли
(Они) пришли

You come
They come

Ihr kamt
Sie kamen

Из таблицы следует, что для русского, английского и немецкого языков в предложение наличие подлежащего, выраженного личным местоимением необходимо, так
как в обратном случае, нельзя определить лицо и число действия признака. В узбекском
же языке совсем иначе: сказуемое своей формой всегда показывает лицо и число действия // признака. И это, в свою очередь, приводит роли подлежащего в предложении, а во
многих случаях к его исчезновению. Именно поэтому в минимальной модели простого
предложения (далее (ММПП) – то есть в [WPm]) узбекского языка подлежащее не
представлено отдельным знаком [S] – субъект.
Минимальная модель простого предложения, зародившаяся у нас в сознании, как
[WPm] многообразна и эти разновидности // разнородности мы никогда не сможем
увидеть или написать. И только наш мозг может воплотить в себе все её многообразие.
Наше сознание, обобщая предложение, как общее и возможное, может дать [WPm], которое состоит, как отмечалось выше, из элементов [W] и [Pm] во всем их многообразии.
Данная модель была разработана и внедрена в учебный процесс учеными Узбекистана в
годы Независимости Республики проф. Х.Т.Нигматовым, Р.Р.Сайфуллаевой,
М.М.Курбановой, М.К.Абузаловой и их соратниками, учениками. До этого периода
узбекские ученые работали с моделью [S←P], идентичной с моделью индоевропейских
языков, а различие этих языков явно видно даже из приведенной таблицы. Здесь может
возникнуть вопрос сможет ли компьютер разобраться и пользоваться этой нужно
многообразностью (ММПП) = [WPm]? И, с какой целью, зачем это нужно? На первый
вопрос ответим: Да. А на второй представим ответ позже, учитывая объем статьи. Для
ответа на первый вопрос необходимо прежде всего рассмотреть выражение элемента [W]
в [WPm] на речевой уровне.
Учитывая исследование единиц, выступающих в структуре [WPm] в речи, выражение
[W] можно разделить на два типа:
1.
В функции [W] выступают именные части речи (существительное,
прилагательное, местоимения, числительные…)
2.
В функции [W] выступает глагол.
Далее вкратце представим значения [Pm] в нераспространенных формах:
а) в глаголах сказуемых: Ёз –write, Ўқигин - read; Айтай – I say.
б) в глаголах, выраженных существительными: Отаман – I am a father.
3.
Выражение значений [Pm] в распространенных формах:
а) в предложениях с глагольными центрами: Ёзмасайдингиз – if you wouldn’t write.
б) в предложениях с именными центрами: Ўқитувчидирман – May be I am a teacher.
4.
Выражение значений [Pm] аналитическими формами:
а) в глагольных предложениях: Ўқиса бўлади – It can be read, Олган бўлсангиз – If you
have taken.
б) в именных предложениях: Баҳор бўлса – If it is spring; Баҳор эди – It was spring.
Отражаемsе в речи эти значения (материальное выражение лица, ядра предложения,
показателей сказуемости, модальности, приспособления предложения по цели
высказывания к речевым условностям, представление законченности интонации) необходимы для предложений в речи и они без них не могут существовать. В связи с этим в
минимальной модели простого предложениях узбекского языка место для подлежащего
не выделено отдельным знаком [S], - т.е. субъект. В [ММПП] оно присутствует в составе
элемента [Pm].
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Эти значения отражающие в речи (выражение лица, ядра предложения, выражение
показателей сказуемости, модальности, предложению интонации законченности и др.),
необходимы для речевых предложений, и они не могут существовать вне. Знание этих
элементов необходимо для полного понятия особенностей тюркских языков.
Узбекскому языку присущи такиt синтаксические явления, как «однородные
предложения», «простое предложение с однородным сказуемым», «включенное третье» и
т.д. приведем элементарный пример однородному предложению, к примеру Онам
ўқитувчи, отам учувчи бўлиб ишлайди – My mother is a teacher, father is a pilot. В этом
предложении [S1]=онам, [S2] = отам, [W1] = ўқитувчи, [W2] = учувчи, [Pm] = бўлиб
ишлайди. Эти являют отличают узбекский язык от всех других языков, в особенности, от
неродственных. И в данной конструкции в функции [Pm] выступает категория сказуемости, состоящая, как было отмечено выше [N], [M], [T], [P]. И это вместе взятое
может выражаться неполными глаголами, словами… Именно при помощи подобных,
взятых как инструменты компьютерной лингвистики, можно выяснить связь между
текстами и показать их тематическую единую структуру, создать планы, то есть
представления структуры знании о возможных действиях, ведущих к достижению цели.
Рассмотрим вышеприведенный пример однородному предложению: Онам
ўқитувчи, отам учувчи бўлиб ишлайди - My mother is a teacher, father is a pilot. В этом
предложении [S1]=онам, [S2] = отам, [W1] = ўқитувчи, [W2] = учувчи, [Pm] = бўлиб
ишлайди. Здесь [Pm] имеет аналитическую форму и является связующим двух
компонентов предложения.
Изменения или замена даже одного компонента предложения может привести к
изменениям всего текста, в котором оно находится. Именно одно из таких предложений
может быть составной частью гипертекста, и причем, чаще всего, сетевого. Исрархическое строение гипертекста существенно ограничивает возможности перехода между
его компоненами, а сетевое – наоборот однородная предложения обычно составляют
сетевые гипертексты. Сетевой гипертекст в котором хотя бы два-три компонента
однородные предложение, может иметь между собой различные отношения. Это дает
возможность установления тесных взаимосвязанных текстов и гипертекстов, что
увеличит поток информации, которую следует анализировать. Когда пишущий употребляет подобные предложения, текст можно увеличивать и вправо, и влево от него. А это
способствует ещё более расширению гипертекста и его взаимосвязи с другими,
подобными ему. Данное в виде формулы будет выглядить так:
[{(S1 – W1) · (S2 – W2) ·n} Pm ∞ n]
[∞← {∞ {(S1 – W1) · (S2 – W2) · n} Pm →∞]
В системе первого гипертекста могут находится по не сколько однородных предложений,
они способствуют смысловому единству гипертекста, плавного переход от первой
тематики к другой. Они являются «включенными третьими» между простыми
предложениями [WPm] и сложными [(W1 Pm1 R W2 Pm2) ·n]. Они дают возможность
установления взаимосвязанных отношений гипертекстов, что увеличит поток
информаций, которую следует анализировать. Здесь явно видна разница между языками,
и поэтому, естественно, что ни в одном корпусе языка, и особенно в неродственных,
этого не может быть. А для выяснения существования этих элементов необходимо, в
первую очередь, знать основы грамматики родного языка и все новшества, проделанные
и апробированные учеными республики, а также сравниваемого языка. Эта работа даст
возможность для грамотного и очень полезного общения, обмена мнениями и знакомству
с особенными отличительными чертами языков, которые имеют, как и общие, и как
сугубо им присущие.
27

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

2.
3.

Нигматов Х.Г. и др. Структура предложения и актуальные вопросы синтаксиса
тюркских языков.//Тезисы формально-функционального исследования. – Баку,
1984, №5. -C. 5-10
Абузалова М.К. Минимальная модель простого предложения в узбекском языке и её
реализация в речи. Автореферат кандидатской диссертации. –Т. 1994. –C.21
Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX вв. в очерках и изречениях. Часть 1. М. 1960. -C.68.

R.R. Sayfullayeva,
Sadə çümlələrdə homojen predikatlar
Xülasə
Bu məqalə "birtərəfli cümlələr" kimi sintaktik hadisələrin öyrənilməsinə, özbək dilində
birbaşa yüklə sadə bir cümləə həsr olunub. Bu hadisələr ana dilimizi digər dillərdən, xüsusən
əlaqəsiz olanlardan fərqləndirir. Yeni texnologiyaların sürətli inkişafı dövründə kompüter
dilçiliyi elm adamlarımızın diqqətini cəlb etmişdir. Hazırda kompüter dilçiliyinin həcmi
əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir.
Bu istiqamətin inkişafı yeni nəsil kompüterlərin və ilk maşınqayırma ilə sınaqdan keçməyə imkan verən ilk proqramlaşdırma dilləri ilə başlamışdır. Ancaq bəzi elm adamlarına görə,
maşın tərcüməsinin keyfiyyəti insanın yaratdığı tərcümənin keyfiyyətindən hələ də aşağı deyil.
Mövcud liderliyimizin hərəkətləri sayəsində bu tendensiya ölkəmizdə daha da inkişaf
edir. Dilçiliyin bu filialı təbii dilin emalı, özbək dilinin yaradılması, elektron lüğətlər - ontoloji
nəzəriyyələri, mətnlərin tərcüməsi, mətnlərdən məlumat çıxarılması, autoreferinq və sairə üçün
böyük resurslara malikdir.
Hər hansı bir dil [W] - hər hansı bir söz forması, [Pm] - öngörülebilirlik göstəricilərinə
malikdir. Onlar bir çox mətnləri və hipertext sistemlərini təşkil edirlər. Yuxarıda adlandırılan
hadisələrin modelləri var: homojen cümlələr = [{(S1 - W1) (S2 - W2) n} Pm]. Onlar həm də
kompüter dilçiləməsi vasitəsi kimi alınmış bu cür köməyi ilə tamamilə tam olmayan sözlər,
sözlər və s. mətnlər arasındakı əlaqəni aydınlaşdırmaq və onların tematik birləşdirilmiş
quruluşunu göstərmək, planlar yaratmaq, yəni məqsədə nail olmaq üçün mümkün olan
hərəkətlər barədə məlumatların strukturunun təqdim edilməsi mümkündür. Bu elementlərin
mövcudluğunu müəyyən etmək üçün, ilk növbədə, ana dili qrammatikasının əsaslarını və elm
adamları tərəfindən aparılan və sınaqdan keçirilmiş bütün yenilikləri bilmək lazımdır. Bu iş,
səlahiyyətli və çox faydalı bir ünsiyyət, fikir mübadiləsi və dilin fərqli xüsusiyyətləri ilə tanışlıq
üçün bir fürsət təmin edəcək.
Açar sözlər: kompüter dilçiliyi, elm adamları, dil, maşın tərcüməsi, sintaktik hadisələr,
homojen cümlələr, sadə cümlə, fərqli xüsusiyyətlər, ana dil, əsaslandırıcı.
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R.R.Sayfullaeva

Homogeneous predicates in simple sentences
Summary
This article is devoted to the study of the syntactic phenomena, such as "homogeneous
sentences", a simple sentence with a homogeneous predicate in Uzbek language. These
phenomena distinguish our native language from all other languages, in particular from
unrelated ones.
In the age of rapid development of new technologies, computer linguistics attracted the
attention of our scientists. At present, the volume of computer linguistics has significantly
expanded.
The development of this direction began with the emergence of a new generation of
computers and the first programming languages that allowed experiments with machine
translation. However, according to some scientists, the quality of machine translation is still
much inferior to the quality of the translation produced by man.
This trend is more developing in our country thanks to the actions of our current
leadership. This branch of linguistics has huge resources for the processing of natural language,
for the creation of a body of the Uzbek language, electronic dictionaries-thesauruses of
ontologies, translation of texts, extracting information from texts, autorefering and much more.
Any language have [W] - any word form, [Pm] - predictability indicators. They make up
a lot of texts and hypertext systems. We have the models of the above named phenomena:
homogeneous sentences = [{(S1 - W1) (S2 - W2) n} Pm]. And they together can be expressed
in incomplete verbs, words, etc. precisely with the help of such, taken as tools of computer
linguistics; it is possible to clarify the relationship between texts and to show their thematic
unified structure, to create plans, i.e. presentation of the structure of knowledge about possible
actions leading to the achievement of the goal. To ascertain the existence of these elements, first
of all, it is necessary to know the basics of the grammar of the native language and all the
innovations done and tested by the scientists. This work will provide an opportunity for a
competent and very useful communication, exchange of opinions and familiarity with the
distinctive features of languages.
Key words: computer linguistics, scientists, language, machine translation, syntactic
phenomena, homogeneous sentences, simple sentence, distinctive features, native language,
predicate.
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НАХДА В ИРАКЕ
Резюме
Культурное "Возрождение" – Нахда в Ираке началось позже, чем в Египте и Сирии.
Первые проблески его относятся к концу 60-х и началу 70-х годов XIX века. Период
турецкого господства привел Ирак к экономическому упадку и культурному застою. Был
погашен факел науки и литературы, который некогда поднял Багдад и нёс его впереди
всего арабского мира. В конце XIX и начале XX века прослеживается бурное развитие
переводческой деятельности в Ираке, что особенно отразилось в драматургии.
Наблюдается резкий подъём появления литературных кружков, которые стали плодом
Возрождения. Все большую роль в культурной и литературной жизни Ирака начинает
играть Мосул. После английских завоеваний Ирака в Мосуле был создан литературный
клуб под названием "Кафе красных", который стал официальным убежищем для
прогрессивных молодых литераторов, патриотов Ирака. Дальнейшее развитие иракского
Возрождения проходило под воздействием как внутренних, так и внешних факторов.
Начались переводы западных авторов. Кроме того, выбирались пьесы, освещающие
древнюю историю Ирака. Иракцы с гордостью вспоминали свое былое прошлое. В 1921
году выходят пьесы Абд ал-Маджида Шауки "Завоевание Амории", "Завоевание Египта".
Другим выдающимся драматургом этого направления является Сулейман Саиг, автор
трёх прославленных пьес: "Проявление добродетеля", "Зиба" и "Эмир Хамаданский". В
исторических пьесах Саиг коснулся нравственных вопросов, которые были заложены в
древней культуре арабов много веков тому назад. Переводная литература сыграла
огромную роль в развитии драматического и прозаического жанра в Ираке. Творчество
этих драматургов – представителей иракской "Нахды" подготовило рождение в
современной литературе Ирака реалистические прозаические и поэтические
произведения.
Ключевые слова: Rus dilində: Иракская Нахда, клубы литераторов, историческая драма,
Сулейман Саиг, Наум Сахар
Культурное "Возрождение" – Нахда в Ираке началось позже, чем в Египте и Сирии.
Старые прозаические жанры сохранялись в иракской литературе на протяжении всего
средневековья. Первые проблески его относятся к концу 60-х и началу 70-х годов XIX
века, к времени правления Мидхата - паши, когда в стране появились первые школы
европейского типа и первая газета. Начинается возрождение новой поэзии, в
христианской школе в Мосуле ставится первый драматический спектакль (1888 г.).
Период турецкого господства в Ираке был тяжелым и мрачным временем
экономического упадка, национального гнёта и культурного застоя, когда "был погашен
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факел науки и литературы, который некогда поднял Багдад и нёс его вперед и всего
арабского мира". (4,50)
О более значительном оживлении культурной и литературной жизни можно говорить
только после младотурецкой революции 1908 г. в Османской империи, чьей провинцией
был Ирак. Лишь после I мировой войны в Ираке прослеживается развитие новой
литературы в Ираке. Непосредственное влияние на возникновение современной прозы в
Ираке имели макамы уроженца Ирака Мухаммеда Абу Сины ал-Алуси (1802 – 1854),
которому принадлежит сборник макам состоящий из пяти частей. I часть - "Послания
сыновьям". Три последующие части – это описание годов учебы и старости автора. Пятая
часть - "Письмо любви", которая более схожа с жанром рассказа. "Мы находим в этой
макаме дух новеллы, освобождение от цепей макамы, несмотря на рифмованную прозу!
Она не лишена оригинальности, сопровождающей все время читателя при чтении" –
пишет А.К.Хасан Амин. (4,56)
В конце XIX и начале XX века прослеживается бурное развитие переводческой
деятельности в Ираке. Это явление особенно отразилось в драматургии. Наблюдается
резкий подъём появления литературных кружков, которые "называют внутренним
плодом Возрождения". (3,67)
В истории Ирака не наблюдалось подобного подъёма, не считая литературных
собраний во дворцах халифов и эмиров в эпохи багдадского халифата. Запад здесь
сыграл важную роль. Появлению этих кружков способствовало ознакомлению иракцев с
современной западной культурой. Помимо того, пробуждались национальные и
патриотические чувства иракской интеллигенции. Эти кружки или же сообщества имели
различные отделения и филиалы в крупных городах Ирака. В 1909 году появился первый
кружок "Сообщество османо-арабских братьев", далее в этом же году появился
юношеский клуб "Сообщество молодежи", где обсуждались национальные вопросы и
патриотизм. В 1920 году появилось "Сообщество басрийских реформаторов" основанное
Сейидом Талибом ан-Нагибом. Здесь собирались знатные и ученые люди Ирака. (3,68)
Все большую роль в культурной и литературной жизни Ирака начинает играть
Мосул. В Мосуле была создана "исламская школа" выходцами которой были многие
литературоведы и писатели Ирака, такие, как Зу-нун-Аййуб, Абд ал-Хан ал-Фадыль и
другие. (3,70)
Кроме того в Мосуле в "Доме школьной литературы" была создана турецкая
энциклопедия, переведенная в 1912 году литературоведом Мухаммедом Рауф Галями.
После английских завоеваний Ирака литераторы создали в Мосуле литературный
клуб под названием "Кафе красных", который явился официальным убежищем для
прогрессивных молодых литераторов, патриотов Ирака. Впоследствии Рауф Галями
расширил этот клуб и основал "Клуб арабской бдительности". Эти два клуба положили
начало широкому театральному движению в Мосуле и Багдаде и стали важнейшим
шагом в развитии национальной драматургии. (5,1)
В 1921 году был сформирован административный комитет по постановкам, в состав
которого входили члены "Клуба арабской бдительности": Мухаммед Рауф Галями, Хасиб
ас-Саади, Фазиль Сайдали, Абд ал-Маджид Шауки и другие. Членами комитета было
решено поставить первую историческую пьесу "Завоевание Амории". В сюжет вошли
исторические события Аббасидского периода, которые ярко изображены в панегирике
аббасидского поэта Абу Таммама посвященном взятием аббасидским халифом алМу'тасимом визатийской крепости Амории.
Дальнейшее развитие иракского Возрождения проходило под воздействием как
внутренних, так и внешних факторов. Ирак имел тесные контакты с Египтом и Сирией,
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население которых уже давно было знакомо с культурой Запада и, особенно с театром,
который больше привлекал иракцев.
Они познакомились с Западом, с его культурой, читая переводы, сделанные
египтянами и сирийцами, а также с переводами западных авторов на турецком языке.
(3,69)
Турецкие источники считаются более важными, так как в период Османской
империи Ирак более чем другие арабские страны был связан с Турцией, турецкий язык
был в то время языком печати, занятия в школах велись на турецком языке, вся
интеллигенция говорила на этом языке. Многие иракцы учились и работали в Станбуле.
Итак, западное влияние шло путем ознакомления иракцев с западной литературой и
театром, или же, путем переводов пьес, в первую очередь с французского, а затем с
английского языков.
Произведения выбирались авторами те, которые больше всего соответствовали
вкусам иракского населения. Число переведенных драм в Ираке было огромное
количество, "но до современников дошло очень мало; это пьесы, найденные случайно в
церквях". (3,15)
Это были в основном пьесы, касающиеся древней истории Ирака, то же самое
происходило и в Египте. Как не вспомнить творчество знаменитого египетского писателя
Джирджи Зейдана, благодаря творчеству которого арабы познакомились со своей
богатейшей историей, культурой. (1,20)
Иракцы с гордостью вспоминали свое былое прошлое. "Все это отразилось на
культурном и литературном движении, в результате чего родилось историческое течение,
побудившее наших литераторов к исследованию исторических тем, возраждая этим славу
арабов, их героев и их побед" – пишет Омар Талиб. (5,1)
В исторических пьесах история представлялась в литературной облицовке и,
несомненно, дала толчок к национальной освободительной борьбе иракского народа.
В 1921 году выходит пьеса Абд ал-Маджида Шауки "Завоевание Амории" )فتح.
( العموريةДалее в этом же году выходит пьеса Яхьи абд ал-Вахида "Завоевание Египта" )فتح
(مصر, которая повествует о взятии мусульманами Египта и о союзе коптов с
мусульманами, о борьбе против римлян.
Другим выдающимся драматургом этого направления является Сулейман Саиг (1886
– 1965), человек влюбленный в театральное искусство, прекрасно владеющий
английским и французским языками. Он прославился тремя пьесами: "Проявление
добродетеля", "Зиба" и "Эмир Хамаданский". Саиг в своих произведениях описывал
трагедии, как например судьбу царицы Пальмиры Зибы, судьбу Хамаданского эмира,
против которого выступили сыновья, а также судьбу ассирийской царицы Семирамис. В
своих пьесах Сулейман Саиг отражает обычаи, нравы древних арабов, затрагивает темы
добродетели, гордости и славы.
Что касается исторических тем избранных Сулейманом Саигом, то он предпочитал
древне иракскую историю. Выбор его падал, как правило, на темы с актуальными
насущными проблемами современного ему Ирака. Например, описывая события,
происходившие в Мосуле во времена правления Хамданидов, драматург выбирал такие,
которые наиболе близки событиям современного Ирака. Он описывал различные
жизненные картины в период господства Хамданидов, интриги и заговоры, которые
плелись во дворцах, злобу и ненависть, царящие между членами правящей семьи (3,79),
что вполне соответствовало политической жизни Ирака 20-х годов XX века.
В исторических пьесах Саиг коснулся нравственных вопросов, которые, по его
мнению, заложены в древней культуре арабов много веков тому назад. Именно этой
32

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

проблемы, проблемы добродетеля Саиг коснулся в пьесе "Проявление добродетеля" )مشاھد
(الفضيلة, герой которой является Юсуф (История Иосифа прекрасного и Зулейхи).
Сулейман Саиг является так же переводчиком французской литературы.
Переводная литература сыграла огромную роль в развитии драматического и
прозаического жанра в Ираке. (3,15)
Благодаря переводной литературы в различных ее формах на разных этапах был
преодолен и приспособлен арабский язык к современным требованиям.
На протяжении всей истории арабской драмы писатели пытаются синтезировать два
языка – диалект и литературный язык и создать третий сценический язык, освобождая
его от косности.
То же самое пытался и сделал знаменитый египетский драматург Тауфиг ал-Хаким и
добился успехов в своей пьесе "Сделка". Потребности развивающейся культуры вызвали
преобразование арабского литературного языка в направлении наибольшей гибкости,
конкретности и простоты, стали создаваться ранее неизвестные понятия, новые
выражения. (3,110)
Литературный язык стал развиваться в сторону сближения с разговорным языком,
что вело к обновлению и обогащению литературного языка. А одной из важнейших
причин тяги к невольному упрощению литературной речи было возникновение и
развитие нового жанра иракской литературы – драматургии.
Стиль арабского перевода отличался от подлинника. Переводчики пытались
переводить драму в соответствии со вкусами народных масс. Некоторые из них после
переработки приписывали себе авторство произведения. В драмах царила иракская
специфика и иракский вкус.
Первыми зачинателями иракской драматургии считаются Наум Фатхаллах Сахар и
Хана Расама.
Наум Сахар родился в Мосуле, поступил в доминиканскую школу, где изучал
арабский язык у священника Юсифа Давуда. После окончания, оставшись в этой школе,
он изучил французский и турецкий языки. Здесь же началась его писательская
деятельность. Первая его драма появилась в 1893 году. Сюжет взят из французского
произведения "Госпожа Бовари" Флобера. Исследователи ее считают первой иракской
драмой, поставленной в местных христианских школах в последней четверти ХIХ века.
(3,90)
В драме всего одно действие, состоящее из двадцати четырех явлений. Вначале идет
короткое введение, в котором дается краткое содержание драмы.
Одним из знаменитых иракских драматургов начала ХХ века является Насом Малул.
Им избрана наиболее интересная тема – жизнь знаменитого джахилийского поэта Имрул-Кайса в пьесе "Доблесть арабов" ()شھامة العرب. В драме описывается жизнь поэта,
убийство его отца Худжра, преданность Имру-л Кайсу его друга Самуила (Самуил ибн
Адийа – доисламский еврейский поэт – олицетворение преданности). Обращаясь к этой
теме, драматург стремился привлечь внимание арабов к их былым доблестям, верности.
Он, как бы сопоставляет добро со злом в образах Самуила и Тамаха. В пьесе
использованы множество стихов Имр-л-Кайса.
Под пером иракских драматургов периода иракской "Нахды" историческая пьеса
получила характер политической трагедии. Излюбленной темой драматургов являлось
столкновение личных интересов со сверхличными, государственным долгом, требующим
от своих героев самопожертвование во имя свободы и независимости Ирака.
Если коснуться художественной стороны этих исторических драм, то надо отметить,
что их пьесы – это пьесы жизни и действия. В них отсутствовал психологический анализ.
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Драматизм некоторых из них, хотя и выдержан очень искусно, все же они являлись
полностью сценическими произведениями.
О внутреннем мире действующих лиц можно судить только по их поступкам, что
придает некоторую сухость произведениям. Правда, авторам нельзя отказать в фантазии,
в силе воображения. Каково же было отношение авторов к истории? Каждый автор
воспроизводил в существенных чертах ту картину, того исторического героя, который
был создан в его воображении и которые были близки ему. "Субъективизм тут неизбежен
– роман не история и вопрос лишь в том, насколько созданная картина соответствует
приблизительной исторической действительности. Кроме того не следует забывать, что
арабские оригинальные источники полны субъективизма" - писал И.Ю.Крачковский.
(2,39)
Творчество этих драматургов – представителей иракской "Нахды" подготовило
рождение в современной литературе Ирака реалистические прозаические и поэтические
произведения.
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N.Sultanlı
İraqda "Nahda" – İntibah dövrü
Xülasə
Ərəb aləmində İntibah XIX əsrdə maarifçiliklə birlikdə yaranmışdır. 1850 – 70 illərdə
Suriyada və 1860 – 80 illərdə Misirdə yaranan intibah bu ölkələrin mədəniyyəti və ədəbiyyatina
təsir edir. Məhz bu zamanlar misir yazıçısı Çırkı Zeydanın tarixi romanları ərəb xalqını zəngin
tarixləri və mədəniyyətləri ilə tanış edir. İraq intibahı isə bir az gec başlayır və bu da onun siyasi
vəziyyəti ilə bağlıdır.
İraq uzun müddət türkiyənin işğalına məruz olmuşdur. Bu vəziyyət İraqın elm və
mədəniyyətinə mənfi təsir etmişdir. İraq intibahı XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlinə təsadüf edir.
İntibah yəni Nahda Bağdad və Mosulda müxtəlif mədəni və elmi dərnəklərin açılması ilə
başlayır. Bu dərnəklərdə İraq ziyalıları toplaşıb İraqın tərəqqisi üçün çox böyük və faydalı
işlərlə məşğul olur. Avropa ədəbiyyatı ilə tanışlıq, İraqın möhtəşəm tarixinin İraq xalqına
çatdırmaq və sairə faydalı işlərlə məşğul olurlar. Bir zamanlar mədəniyyətin və ədəbiyyatın
məşəlini yandıran İraq xalqı XX əsrin əvvəllərində çox acınacaqlı halda idi. İraq intibahı İraqın
tarixini canlandıran dram əsərlərindən başlayır. İraq dramaturq – yazıçıları: Süleyman Saig,
Naum Saxar, Məhəmməd Rauf əl-Qələmi, Fazil Saydalı və başqaları İraq intibahında böyük rol
oynamışlar. Onların qələminin altından çıxan əsərlər İraq xalqının rəğbətini qazanmışdır. Bu
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əsərlər bunlardı: "Amoriyanın fəthi", "Misirin fəthi", "Ziba", "Nineviya göyərçini" və başqaları.
Bu yazıçılar həm də üçüncü dil – səhnə dilinin yaranmasında xüsusi rol oynamışdılar.
Açar sözlər: İraq Nahdası, ədəbi cəmiyyətlər, tarixi dram, Süleyman Saig,
Naum Saxar
N.A.Sultanli
"Nahda" in Iraq - the Renaissance period
Summary
In the Arab world, the Renaissance arose in the 19th century with enlightenment.
Renaissance in Syria in 1850 - 70s and 1860 - 80s in Egypt affects the culture and literature of
these countries. At this time, the Egyptian writer Circa Zeydan's historical novels have
acquainted Arab people with rich history and cultures. The Iraqi Renaissance was a little too
late and it is related to its political situation. Iraq has been under the occupation of Turkey for a
long time. This has had a negative impact on Iraq's science and culture. The Iraqi Renaissance
coincides with the end of the 19th century and early 20th century. The Renaissance, namely
Nahda, begins with the overthrow of various cultural and scientific circles in Baghdad and
Mosul. In these associations, Iraqi intelligentsia is engaged in very large and useful work for the
progress of Iraq. It familiarized the Iraqi people with European literature, the great history of
Iraq and other useful things. The Iraqi people who once burst the flames of culture and literature
at the beginning of the 20th century were very sad. The Iraqi Renaissance begins with the
drama that plays the history of Iraq. Iraqi dramatist-writers: Suleyman Saig, Naum Saxar,
Mohammed Rauf al-Qalami, Fazil Saydali and others played a major role in the Iraqi
renaissance. Their works have earned the sympathy of the Iraqi people. These works: "The
conquest of Amoriah", "The conquest of Egypt", "Ziba", "The dove of the Nineveh" and others.
These writers also played a special role in the creation of the third language - scene language.
Keywords:İngilis dilində: Iraqi Nahda, сlubs of litterateurs, historical drama, Suleiman Saig,
Naum Sahar
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CƏFƏR CABBARLININ “YAŞAR” VƏ “DÖNÜŞ” PYESLƏRİNDƏ
AİLƏ-MƏİŞƏT ÜSLUBU XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Azərbaycan ədəbi dili ailə-məişət üslubunun daha da normativləşməsinə, yeni nitq texnologiyaları ilə təmin olunmasına bir çox yazıçılar və onların yazdığı əsərlər əhəmiyyətli təsir
göstərmişlər. Bu baxımdan böyük söz ustası Cəfər Cabbarlının keçən əsrin 20-ci, 30-cu illərində
qələmə aldığı dram əsərlərinin dili xüsusi rol oynamışdır. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasının dilində
ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri həm zənginliyi, həm də dövrün ümumən ailə-məişət üslubuna
gətirdiyi sosial-ideoloji tendensiyalarla diqqəti cəlb edir. Bu cəhətdən onun yazdığı “Yaşar” və
“Dönüş” pyesləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə C.Cabbarlının bu pyeslərinin dilində
ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Cəfər Cabbarlının “Yaşar” pyesinin dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri dramaturqun
digər pyeslərinin dilindəkindən fərqlənir. Və bu fərq özünü əsasən onda göstərir ki, müəllif həmin
xüsusiyyətləri stilistik manera olaraq “tendensiyalı” şəkildə təqdim edir. Belə ki, müxtəlif ideoloji
cəbhələrdə dayanan obrazların nitqində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri ya vulqarlaşır, ya da
“rəsmiləşir”. Məqalədə müəllif həmin “qütbləşmə”nin linqvososioloji səbəblərini araşdırmış, pyesin
dili və ümumiyyətlə, Cəfər Cabbarlı üslubu üçün nə qədər səciyyəvi olduğunu müəyyənləşdirməyə
çalışmışdır.
Cəfər Cabbarlının “Dönüş” pyesinin dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri onun digər
pyeslərinin dilindəki qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Bu, ilk növbədə pyesin mövzusu,
hadisələrin baş verdiyi səciyyəvi mühit və ya şəraitlə bağlıdır. Bununla belə, “Dönüş”də ailə-məişət
üslubu müəyyən stilistik imkanlar nümayiş etdirir. Və məqalə müəllifi həmin imkanların miqyası,
xarakteri, ümumi mətndəki funksional yeri barədə təsəvvür yaratmağa çalışmışdır.
Əhalinin əksəriyyətinin patriarxal mühitdə yaşadığı bir dövrdə - keçən əsrin 30-cu illərində
böyük sənətkarın bir çox pyesləri kimi “Yaşar” və “Dönüş” pyesləri də tamaşaya qoyulmuşdur. Və
bu Azərbaycan ailəsinin yeni nitq zövqünün formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.

Açar sözlər: “Yaşar” pyesi, “Dönüş” pyesi, ailə-məişət üslubu, fərdi nitq
texnologiyaları, dildə reformasiya hərəkatı.
Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasının dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri həm zənginliyi, həm də dövrün ümumən ailə-məişət üslubuna gətirdiyi sosial-ideoloji tendensiyalarla
diqqəti cəlb edir. Dramaturqun “Almaz” pyesindəki hadisələr kənd mühitində cərəyan etdiyinə
görə burada “köhnə” ailə-məişət tərzi, nitq standartları əsərin qəhrəmanı Almazın timsalında
təqdim olunan “yeniliklər”lə qarşılaşır. Və bu özünü ilk növbədə ailə-məişət üslubunun sosiallaşmasında, hətta “yeni cəmiyyət”in əlaməti olan ideolojiləşmədə göstərir.
C.Cabbarlının “Yaşar” pyesi isə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ideya-mövzuca “Almaz”ın davamı hesab edilir. Göstərilir ki, “artıq kənddə vəziyyət “Almaz”dakına nisbətən xeyli
dəyişmişdir... Burada elmin nailiyyətlərinin xalq təsərrüfatını yüksəltməkdəki rolu əsas
götürülmüşdür” (2, s. 149).
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“Almaz”da olduğu kimi “Yaşar”da da yenilik mətnə məişət koloriti, “sinfi mübarizə
ideologiyası” ilə daxil olsa da, mükalimələrdən dərhal görünür ki, həmin kolorit, yaxud kənd
etnoqrafiyası bu mübarizəni nəinki üzdən, hətta tamamilə bayağı bir şəkildə qəbul etməklə,
istər-istəməz gülüş doğurur:
“İmamyar. A balam, bir danışın görək nə var axı?
Şərəbanı. Nə olacaq? Bu köpəyoğlu qolçomaqdır. Məni dəstimar eləyir. Kolxozda o da
işləyir, mən də, evdə də məni rahat qoymur. Çörək bişir, xəmir yoğur, təndirə gir...
Əmirqulu. Həyasızın qızı, həyasız, daha mən gəlib sənin üçün qollarımı çırmalayıb
xəmir yoğurmayacağam ki...
Şərəbanı. Yoğurarsan, canın da çıxar. Sənin köhnə hava başında qalıb.
Yaşar. Bunlar xalis sinfi mübarizə aparırlar ki...” (1, s. 231).
Nəzərə alsaq ki, Əmirqulu ilə Şərəbanının “söhbət”i ərlə arvadın mükaliməsidir, onda
təsəvvür etmək çətin deyil ki, inqilabın kəndə gətirdiyi yeniliyin sosial təzahürü, ailədəki
ünsiyyət mədəniyyətinə etdiyi “təsir” nədən ibarətdir:
Arvad ərinə: bu köpəyoğlu qolçomaqdır, məni dəstimar (yəni: istismar) eləyir, məni
rahat qoymur, canın da çıxar, köhnə hava başında qalıb və s.
Ər arvadına: həyasızın qızı həyasız, xəmir yoğurmayacağam ki və s.
Dramaturq bu mükalimə-münasibətin absurdluğuna münasibətini sinfi mübarizə barədə
daha aydın təsəvvürü olan Yaşarın sözlərilə bildirir: “Bunlar xalis sinfi mübarizə aparırlar ki...”
Əmirqulu ilə Şərəbanının apardıqları “sinfi mübarizə”nin məzmun-mahiyyəti kimi
leksikonu da hər cür ədəb-ərkan çərçivəsindən o qədər kənara çıxır ki, kənddə həmin
“mübarizə”nin genişlənməsi üçün bilavasitə məsuliyyət daşıyan sovet sədri Nüsrət də etiraz
etməli olur:
“Nüsrət. Yoldaşlar! Rəsmi hissəmiz qurtardı. Bizim sözümüz işimizdir. Hərçənd mən
özüm də əvvəl günlər quruluşumuzdan qorxurdum, sonradan mərkəzə çağırıb anlatdılar, lakin
bu günkü qələbəmiz sübut eləyir ki, bizim üçün mümkün olmayan şey yoxdur. Biz bir itirmişik,
yüz qazanmışıq... Hələ bu günkü məclisimizə baxın: Dünən kişilərin təpiyi altında yaşayan
qadınlar, bu gün bizimlə azad bir qadın kimi çiyin-çiyinə işləyir, çalışır, oxuyur, oynayır,
gülürlər...
Şərəbanı. Bəs nədəndir bu qolçomaq oğlu qolçomaq məni işlədir, dəstimar eləyir,
harama gəldi vurur, heç kəs danışmır?
Əmirqulu. Qolçomaq sənin atandır. Yekə qolçomağı burada qoyub, mənim yaxama
yapışmısan.
Nüsrət. Toğrul demişkən o, sinfi mübarizəni bir az saxla, sonra apararsan. Demək
sabahdan yeni stansiyamız köhnə çıraqlı kəndimizi elektrik işığı ilə bəzəyəcəkdir” (1, s. 266).
Nüsrətin nitqi öz üslubi təbiəti etibarilə ictimai-siyasi məzmun daşısa da, nəticə etibarilə,
“sosialist məişəti” barədəki “gerçəkliy”i də ehtiva etməklə ailə-məişət üslubuna yaxınlaşan kimi
Şərəbanı ilə Əmirqulu öz tipik nitq standartlarına (qolçomaq oğlu qolçomaq...qolçomaq sənin
atandır...) rəvac verirlər.
Və beləliklə, dramaturq”yeniliy”in nədən ibarət olduğunu dərk (və ifadə!) etmək
baxımından iki əks mövqeyi qarşılaşdırır ki, bu münasibəti sxematik olaraq aşağıdakı şəkildə
təsəvvür etmək mümkündür:
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Bu, o deməkdir ki, yenilikçi gənclərin timsalında ictimai-siyasi nitq müəyyən norma və
ya ədəb daxilində məişətə “yeniliy”in, məişət nitqi isə, əslində, köhnə fikirli, ancaq özünü
“yenilikçi” kimi təqdim etmək istəyən ərlə arvadın (xüsusilə həddini aşan Şərəbanının)
timsalında ictimai-siyasi həyata “köhnəliy”in “terminologiya”sını gətirməyə çalışır. Və
ziddiyyət elə bir nöqtədə yaranır ki, onun ətrafındakı sfera iki müxtəlif dildə danışanların
ünsiyyətsizlik və ya antiünsiyyət meydanıdır.
Belə bir vəziyyətin meydana çıxmasının səbəbi isə “inqilab”ın cəmiyyəti, onun ailəməişət ukladını, həyat tərzini həmin “inqilab”a hazırlıq olmadan yaxalamasıdır ki, ona görə də
“istismar”, tamamilə təbii olaraq, “dəstimar” kimi anlaşılır. Ancaq bu “diribaş” kənd arvadına
(artıq kolxozçuya!) heç cür mane olmur ki, kəmsavad nitqlə öz “sinfi mübarizə”sini israrla
aparsın.
Cəfər Cabbarlının bir sıra pyesləri kimi “Yaşar”da da həqiqəti məhz məhkəmə ortaya
çıxarır. Və ailə-məişət üslubu məhkəmə prosesində həm rəsmiləşmiş, həm də vulqar təzahürləri
ilə iştirak edir:
“Prokuror. Müttəhim: son bir sorğu: siz o qızı nə üçün qucaqlamışdınız?
Əmirqulu. Eh... dahı adam adamı nə üçün qucaqlayar! Şərəbanı deyil ki, qucaqlayıb
məni bassın əhəng vedrəsinə.
Şərəbanı. Yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm.
Sədr. Səs salmayın, yoldaşlar!
Yaşar. Mən onu qucaqlamamışdım... o ağlayırdı, mən onu sakit eləmək istəyirdim.
Prokuror. O neçin ağlayırdı?
Yaşar. Mən bu sorğuya cavab vermək istəmirəm.
... Yaqut. Dayanın, yoldaşlar, qoyun, mən özüm cavab verim.
Adamlar. O kimdir? O nə deyir?.. Yaqut!..
Sədr. Sən nə istəyirsən, qız?
Yaqut. O heç bir şey bilmir, mən hamısını bilirəm. Qoyun, onun yerinə mən cavab
verim.
İmamyar. İtil bir yana, qız.
Yaqut. Yox, daha bəsdir, qoy məni öldürsünlər. Mən hamısını deyəcəyəm. Qulaq asın...
onda heç bir təqsir yoxdur. Bütün bu işləri özgələri eləyiblər... Qoyun, mən hamısını deyim.
Sonra hər nə olacaq olsun” (1, s. 275).
Vulqar təzahür Əmirqulu və Şərəbanıdan (... Şərəbanı deyil ki, qucaqlayıb məni bassın
əhəng vedrəsinə... yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm...) başqa İmamyarın (itil bir yana...) nitqində
təmsil olunur. “Maskalanmış qolçomaq” İmamyarın qardaşı kolxozçu Niyazın qızı Yaqut isə
ailə-məişət üslubunun o dərəcədə rəsmi formasından istifadə edir ki, onun nitqi məhkəmə
sədrinin, yaxud prokurorun nitqindən az fərqlənir (dayanın, yoldaşlar... qoyun, mən özüm cavab
verim... mən hamısını bilirəm... onda heç bir təqsir yoxdur və s.). Kolxozçu qızının nitqinin bu
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cür “rəsmiləşdirilməsi”, əlbəttə, dramaturqun “yeni kənd” ( və burada yetişən “yeni nəsil”)
barədəki idealları ilə bağlıdır. Halbuki elə həmin məhkəmədə Yaqutun atası Niyazın replikaları
kifayət qədər vulqardır: “Eh... yenə ağzımı açır, a...” (1, s. 274). “Məni də o köpək oğlu yoldan
çıxarmışdı. Yaxşı, köpək oğlu, gələrsən, evdə danışarıq!” (1, s. 277) və s.
Ümumiyyətlə, “Yaşar”ın dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri çox ciddi şəkildə yeni
ideoloji mühitin təzyiqinə məruz qalır. Və bu həmin üslubun “qütbləşməsi” ilə müşayiət olunur:

Bu isə o deməkdir ki, görkəmli dramaturq üçün nitq-üslub texnologiyaları sadəcə effektli
informasiya vermək, personajları tipikləşdirmək deyil, həm də sosial-ideoloji motivlənmə,
dövrün ümumi ictimai-siyasi ovqatını məhz nitq tendensiyaları ilə əks etdirmə vasitəsidir.
“Dönüş” pyesi Cəfər Cabbarlının son əsərlərindəndir. Və “burada əsas məsələ yeni
quruluşun, xalq hakimiyyətinin ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı üçün yaratmış olduğu geniş
imkanlardan səmərəli istifadə edərək yeni cəmiyyətin tələbləri səviyyəsinə qaldırılmış teatr
uğrunda mübarizə məsələsidir” (2, s. 153).
Pyesin bütün personajları teatrla bu və ya digər şəkildə bağlı olduğuna görə onların nitqi
hansı səviyyədəsə teatral peşəkarlığı, yaxud səciyyəvi stilizasiyaları ilə fərqlənir. Məsələn,
bütünlüklə ailə-məişət üslubuna məxsus nitq materialından ibarət aşağıdakı mükalimədə də
həmin “professionalizm”lə qarşılaşırıq:
“Zaman. Adə, Xosməmməd, şalvar satıram.
Xosməmməd. Get adə, əclaf oğlu əclaf, mən bəyəm dəllal-zadam? Neçə dənə?
Zaman. Neçə dənə?.. Yüz dənə. Zalım oğlu, Baksayuz-zad deyiləm ki... məvacib
almamışıq, pulum yoxdur, bir şalvarım var, satıram da...
Xosməmməd. Canın şıxsın, pulun yoxdur, get sən də xalturaya, yüz dənə klub var, bu
məxluq getmir...” (1, s. 281).
Əslində, “şalvar satıram”, “mən bəyəm dəllal-zadam”, “Baksayuz-zad deyiləm ki”, “get
sən də xalturaya” kimi ifadələr bilavasitə xalq danışıq dilindən gəlir, lakin görkəmli dramaturqun üslubi təqdimində həmin ifadələrin yerli-yerində, ardıcıllıqla, mövcud vəziyyəti əks
etdirmək baxımından uğurlu istifadəsi xüsusi stilistik effekt doğurur. Ona görə də belə bir fikirlə razılaşmaq lazım gəlir ki, “XX əsrin 20-ci, 30-cu illərində Azərbaycanda “sosialist realizmi”
yaradıcılıq metodunun yarandığı və tüğyan etdiyi bir dövrdə Cəfər Cabbarlı atalar sözlərindən,
canlı xalq dilindən bəhrələnməklə novatorluqla ənənənin vəhdətini yaratdı. Həm də Cəfər
Cabbarlı hər tipi öz dilində - vəzifəsinə, təhsilinə, ictimai mövqeyinə uyğun olaraq danışdırırdı,
düşündürürdü...” (3, s. 373).
Doğrudan da, Cəfər Cabbarlının personajlarının nə danışmaqlarının arxasında nə
düşünmələri çox mühüm yaradıcılıq amili kimi dayanır:
“Gülsabah. Yeni teatr yaratmaq üçün, yeni metod, yeni nəzəriyyə, yeni temp və yeni
sürət üçün. Bütün bacaranlar, dəyərlilər, yaradıcılar irəliyə, əl-ayağa dolaşanlar isə geriyə,
tarixin amansız təkəri altına!
Əlimuxtar. Pəh-pəh-pəh... əz Badkubə tacir amədə.
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Mirzə Camal. Bizim teatrımızın bir yolu var, yoldaş Gülsabah, o yolnan da gedir. Sən də
gəlmişsən, Azərbaycan qızısan, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, gözümüz üstə yerin var, dahı
bu hədələmək lazım deyil ki...
Arif Hikmət. Yoldaşlar, mən də hələ bayaq bunun üçün deyirdim də... Qoy hər kəs
indidən öz ekspozisiyasını təyin etsin ki, sonradan spesifikasiya aparanda supermatizm əmələ
gəlməsin...
Sapan. Ay Arif Hikmət, mən ölüm, sən o bozbaş qazanını bir az saxla” (1, s. 286).
Göründüyü kimi, bu mükalimədə danışmaq, fikrini səlis ifadə etmək və nə dediyini
yaxşı bilməkdə bir nəfər də qeyri-peşəkar yoxdur. Hər kəs öz düşüncə tərzi daxilində “nitq
ustası” olub konkret mövqe nümayiş etdirir, konkret “terminologiya” ilə səhnəyə çıxır. Ancaq
hamısının dilində xalq dilinin, yaxud ailə-məişət üslubunun elementləri var: əl-ayağa
dolaşanlar... Pəh-pəh-pəh... Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, gözümüz üstə yerin var... Mən də
hələ bayaq bunun üçün deyirdim də... Mən ölüm, sən o bozbaş qazanını bir az saxla...
Fövqəladə psixoloji vəziyyətlərdə ailə-məişət üslubunun vulqar, yaxud loru
ifadələrindən istifadəyə gəldikdə isə, bu, yenə də personajın xarakterini tamamlamağa, başqa
sözlə, tipin daxili aləmini, adi vəziyyətlərdə gizlədə bildiyi düşüncələrini sona qədər açmağa
xidmət edir:
“Gülsabah. Yoldaş müdir, mən bu saat işdəyəm, işdən çıxandan sonra kim nə desə
hazıram.
Əmrulla. Buyur, ağa... buyur da... bu da Azərbaycan qızı... Vallah, billah, Həzrətabbas
haqqı, gedib mərgümüş içərəm, öldürrəm özümü, özüm də yazıb qoyaram ki, mənim ölümümə
təqsirkar Gülsabahdır.
Gülsabah. Sizin, əlbəttə, öz boğazınıza mərgümüş tökməyə ixtiyarınız var, ancaq teatrın
boğazına tökmək istəsəniz, onda, əlbəttə, əlinizdən tutan tapılar.
Əmrulla. Kim tutar mənim əlimi?
Gülsabah. Kim? Mən!
Mirzə Camal. Sən kimsən axı? Bir qarış boyun var, özünü dünyanın hakimi bilirsən... (1,
s. 309).
Gülsabahın teatrın müdiri ilə normal (rəsmi) danışığı qarşısında kobud ifadələr eşitməsi
(buyur, ağa... buyur da... bu da Azərbaycan qızı... Vallah, billah, Həzrətabbas haqqı... yazıb
qoyaram ki, mənim ölümümə təqsirkar Gülsabahdır) ona gətirib çıxarır ki, Gülsabah da eyni
tonda danışmalı olur. Və onun kəskin reaksiyası digər bir köhnəpərəstin – qoca aktyor Mirzə
Camalın təhqiramiz sözləri (Sən kimsən axı? Bir qarış boyun var...) ilə qarşılaşır...
Nəticə etibarilə, Gülsabah məhz yenilik carçısı olduğu üçün qalib gəlir:
“Gülsabah. Çıxın səhnəyə, baxın salona! Bunlar hamısı dünən çadralarda çürüyən,
günəşə həsrət qalan gücsüz qadınlardır. Zaman dəyişmiş, əsrlər toqquşmuş, iplər qırılmış,
hamısı həyata çıxmışdır. Həyat, hərəkət, sürət, temp, inqilab, sən bunları görmürsən. Sənin
gördüyün və tanıdığın həyat isə keçmişdir.
Qüdrət. Onlar hamısı keçmiş isə, mənim yazdıqlarım da keçmişdir.
Gülsabah. Tarixin təkərini döndərmək olmaz, yoldaş Qüdrət Arslan, onlar keçmişdir.
Açın gözlərinizi. Kamandan sıçrayan ox, geri qayıtmaz” (1, s. 363).
Keçmişdə qalmış məşhur dramaturq Qüdrət Arslan və onun təbliğ etdiyi köhnə ideyalar
üzərində qələbə çalan Gülsabahın nitqi bütünlüklə inqilabi olub ictimai-siyasi üslub
nümunəsidir. Ancaq həsr edildiyi mövzu (qadın azadlığı) bilavasitə məişətə aiddir ki, bu da
dövrün sosial-mədəni mənzərəsini əks etdirir.
Ümumiyyətlə, “Dönüş”də ailə-məişət üslubu o qədər də aparıcı, mətnin funksional
strukturuna keyfiyyətcə əhəmiyyətli təsir göstərəcək səviyyədə deyil. Bununla belə, xüsusi bir
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mühitdə (teatr həyatında) gedən köhnəlik-yenilik mücadiləsində həmin üslubun iştirak
imkanlarının miqyasını təsəvvür eləmək baxımından müəyyən əhəmiyyət kəsb edir.
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С.Марданова
Особенности семейно-бытового стиля в пьесах
Джафара Джаббарлы «Яшар» и «Поворот»
Резюме
Многие азербайджанские писатели и их произведения оказали значительное
воздействие на нормативность семейно-бытового стиля азербайджанского литературного
языка, его обеспечение новыми речевыми технологиями. В этом отношении важную роль
сыграли драматические произведения выдающегося азербайджанского драматурга,
театрального постановщика, сценариста Джафара Джаббарлы, написанные в 20-30 г.г.
ХХ в.в.
Особенности семейно-бытового стиля в языке драматургии Дж.Джаббарлы отличаются богатством, разнообразием и социально-идеолоическими тенденциями. В этом
смысле его пьесы «Яшар» и «Поворот» приобретают особую значимость. В статье
анализируются особенности семейно-бытового стиля в языке указанных пьес.
Отмечается, что особенности семейно-бытового стиля в языке пьесы «Яшар»
заметно отличаются от таковых в языке его других пьес. Отличие заключается в том, что
драматург представляет эти особенности в «тенденциозной» форме. Так, в речи
персонажей, находящихся на разных идеологических фронтах, особенности семейнобытового стиля становятся либо вульгаризмами, либо «нормативной лексикой». В статье
раскрываются лингвосоциологические причины такой поляризации, определяется степень их характерности и значимости для стиля Джафара Джаббарлы в целом.
Особенности семейно-бытового стиля в языке пьесы Дж. Джаббарлы «Поворот»
не столь значимы, как в языке его других пьес. Это, в первую очередь, связано с темой
пьесы, с характерной средой или условиями, в которых разворачиваются события.
Вместе с тем в пьесе «Поворот» семейно-бытовой стиль проявляет определенные
стилистические возможности. В статье делается попытка дать представление о масштабе,
характере этих возможностей, их функциональном месте в общем тексте.
В 30-е г.г. прошлого столетия, когда большинство населения жило в патриархальной среде, пьесы Дж.Джаббарлы «Яшар» и «Поворот», как и его другие пьесы,
были поставлены на сцене театра, и это оказало значительное влияние на формирование
новой речевой культуры азербайджанской семьи.
Ключевые слова: Пьеса «Яшар», пьеса «Поворот», семейно-бытовой стиль,
индивидуальные речевые технологии, реформация в языке

41

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

S.Mardanova
The features of the family-everyday life style in the language Of J.Jabbarli`s plays
“Yashar” and “The turn”
Summary
Many Azerbaijani writers and their works had a signifigant impact on the normativity of
the family-everyday life style of the Azerbaijani literary language, providing them with new
speech technologies. In this regard, the outstanding Azerbaijani playwright, stage director,
screenwriter Jafar Jabbarli`s works written in the` 20s – 30s of the XX century played an
important role.
The features of the family-everyday life style in the language of J.Jabbarli`s plays are
remarkable for their richness, variety and social-ideological tendencies. In this sense, his plays
“Yashar” and “The turn” are particularly important. The article deals with the analysis of the
features of the family-everyday life style in the language of these plays.
It is noted that the features of the family-everyday life style in the language of the play
“Yashar” differ markedly from the ones in his other plays. The distinction is that the playwright
presents them in the “tendentious” form as a stylistic manner. So in the speech of the characters
that are on the different ideological fronts the features of the family-everyday life style become
either vulgar or “normative vocabulary”. The article deals with the analysis of the linguisticsociological reasons of such “polarization” and determination of the level of its characteristicity
and significance for the language of the play and Jafar Jabbarli`s style in general.
The features of the family-everyday life style in the language of Jafar Jabbarli`s play
“The turn” is not so significant as the ones in the language of his other plays. First of all this is
due to the topic of this play, the characteristic environment and conditions in which the events
unfold. However, there are certain potential and features of the family-everyday life style in the
play “The turn”, too. The author tries to provide an indication of their scale, nature, functional
place in the general text.
In the` 30s of the last century when most population lived in the patriarchal environment
J.Jabbarli`s plays “Yashar” and “The turn” like his other plays were put on the stage and it
significantly influenced the formation of the Azerbaijani family`s new speech culture.

Keywords: The play “Yashar”, the play “The turn”, family-everyday life style,
individual speech technology, reformation in the language
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNİN MÜASİR DÖVRÜN
TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə canlı xalq dialektinin öyrənilməsi və dil tarixinin ən mühüm məsələlərindən
bəhs edilir. Dialektlər əbədi dildən itib getmiş arxaizləri araşdırır. Dialektlərin kökündən
öyrənilməsinin nəticəsində ədəbi dilimiz müasir dövrün tələblərinə uyğun dəyişməkdədir.
Azərbaycan dilçiliyində tarixi dialektologiya sahəsində çox işlər görülmüşdür. “Ədəbi
dil və dialetk” problemi müasir dilçiliyin ən aktual problemlərindəndir. Azərbaycan dili tarixən
geniş bir ərazidə ünsiyyət vasitəsi olmuşdur. Bu dialekt və şivələr bədii əsərlərin surətlərinin
dilində işlədilərək ədəbi dilin zənginləşmə mənbələrindən birinə çevrilmiş və müasir dövrün
tələblərinə uyğunlaşmışdır.
Dialektlərin tədqiq edilməsi ədəbi dilin elmi təhlilini və bir sıra xüsusiyyətlərini öyrənmək
üçün əsas şərtdir. Dialektlər azərbaycan ədəbi dilinin əmələ gəlməsində mühüm rol oynamaqla
yanaşı hal-hazırda müasir dövrün tələblərinə uyğun dəyişməkdədir.
“Ədəbi dil və dialekt” problemi müasir dilçiliyin ən aktual problemlərindəndir. Çünki
dialektlərin tədqiqi ədəbi dilin müəyyən cəhətlərinin geniş öyrənilməsi ilə bağlıdır. Eyni
zamanda dialektlər ədəbi dilin zənginləşmə mənbələrindən biridir.
Açar sözlər: ədəbi dil, xalq dialekləri, müasir dövr, fərqli sözlər, dilin inkişafı
Canlı xalq dialektlərinin öyrənilməsi dil tarixinin ən mühüm məsələlərindən biridir.
Azərbaycan dilinin tarixini öyrənmək üçün əsas mənbələrdən biridə dialektlərdir. Çünki
dialektlər itib getmiş bir çox arxaizmləri araşdırır. Bəzi sözlər isə müasir əbədi dilimiz üçün
arxaizm olduğu halda Azərbaycan dialektlərində işlənməkdədir. Bu baxımdan “Kitabi Dədə
Qorqud” dastanlarında ismin təsirlik halında yı, yi şəkilçiləri işlənir. Bu xüsusiyyətləri Bakının
Qobu, Güzdək, Hökmalı kəndlərinin şivələrində canlı olaraq görmək mümkündür. (4, səh.201)
Dialektlərin öyrənilməsi ədəbi dilin elmi təhlilini və bir sıra xüsusiyyətləri öyrənmək
üçün əsas şərtdir. Məlumdur ki, dialektlər Azərbaycan ədəbi dilinin əmələ gəlməsində mühüm
rol oynamaqla yanaşı hal hazırda müasir dövrün tələblərinə uyğun dəyişmədədir. Dialektlərin
kökündən öyrənilməsinin nəticəsində ədəbi dilimiz müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf
etməkdədir.
Azərbaycan dilinin dialekt bölməsi mürəkkəb bir prosesdir. Azərbaycan dilində dialekt
əlamətlərinin yaranması məsələsi ilə əlaqədar bunu demək olar ki, dilimizdə təhlili dialektlərin
əlamətləri tayfa dillərinin – yəni dialektlərinin bir-birinə qarışması və uzun sürən inkişafı
nəticəsində meydana gəlmişdir. Ümumxalq dili formalaşarkən geniş dairədə işlənməyən, qeyrifəal tayfa dili elementləri məhəlli dialektlərin fərqləndirici əlaməti kimi yaşayır. Buna görə də
bu gün məhəlli dialekt xüsusiyyəti hesab olunan bəzi elementlər mahiyyət etibarilə tayfa dili
xüsusiyyətlərinə gedib çıxır. Məsələn, Azərbaycan dilinin əsasən Ordubad və Şahbuz
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şirələrində özünü göstərən əlamətlər Sabir-Xəzər tayfalarının dil xüsusiyyətləri ilə bağlı olması
ehtimal olunur. (3, səh.88)
Bu mülahizələrdə inandırıcı cəhətlər çox olsa da, Azərbaycan dilinin məhəlli
dialektlərinin varlığına münasibət fərqlidir. Müasir Azərbaycan dili şivələrinin diferensial
əlamətləri məhəlli mənsubiyyətlərdən asılıdır. Bu fakt Azərbaycan xalq dilinin formalaşmasının
daha əvvəl başa çatdığı və formalaşma dövrünədək tayfa dili xüsusiyyətlərinin uzun sürən
qaynayıb-qarışma prosesini keçdiyini göstərir.
Yazılı abidələr və müasir şivələr dialektologiya üçün əsas mənbələrdir. Bununla yanaşı,
dilçilik coğrafiyası, onomastika, folklor və başqa türk dillərinin materialları da dialektologiya
üçün mənbə sayıla bilər. Bu mənbələr içərisində, şübhəsi ki, yazılı abidələr müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Dialektlər əsasən əbədi dilə aid olan tarixi mətnlər üzrə araşdırılır. Bu
halda sənədli materiallar böyük əhəmiyyət daşıyır.
Türk dillərinin cənub-qərb və ya oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dili öz kökləri
etibarilə qədim tarixə malikdir. Mənbələrdə Azərbaycan xalqının və onun dilinin mənşəyi
müxtəlif şəkildə izah edilmişdir. Dialekt inkişafda olan bir vəhdət olduğuna görə, onda daima
yeni keyfiyyətlər meydana çıxır.
Ədəbi dilin müəyyən bir dövründə dialekt-danışıq əlaməti olan bir xüsusiyyət başqa bir
dövrdə və ya mərhələdə normaya çevrilir. Eləcə də əvvəlki dövrdə ədəbi dil norması sayılan
xüsusiyyətlərin sonrakı dövrlərdə arxaikləşməsi halları özünü göstərir. Arxaizmlərin ədəbi dil
faktı olanları dildən çıxır, dialektə uyğun gələnləri isə dildə qala bilir.
Yazılı abidələrdə özünü göstərən bir fakt əsasında da müəyyən bir dialekt əlamətinin
varlığı barədə danışmaq mümkündür. Məlumdur ki, dilin dialektə bölünməsi və dialektdə baş
verən əsas dəyişikliklər dilin inkişafının konkret bir mərhələsi ilə bağlıdır.
Dildəki dialektlərin bir-birinə yaxınlıq münasibəti eyni olmur. Belə ki, elə dil var ki,
onun dialektləri bir-birindən çox, lakin bəziləri az fərqlənir. Bəzi regionların dialektləri fonetik,
leksik, qrammatik cəhətdən bir-birinə çox yaxındır.
Azərbaycan dilinin dialektləri dörd qrupa bölünür.
1.
Şərq qrupu – Quba, Bakı, Şamaxı dialektləri, Muğan və Lənkəran şivələri;
2.
Qərb qrupu – Qazax, Qarabağ, Gəncə dialektləri, Ayrım şivəsi;
3.
Şimal qrupu – Şəki dialekti, Zaqatala, Qax şivəsi;
4.
Cənub qrupu – Naxçıvan, Ordubad, Təbriz dialektləri, İrəvan şivəsi. (2, səh.105)
Bu dialektlərdə danışanların hamısı bir-birini çox aydın başa düşür, tərcüməçiyə heç bir
ehtiyac qalmır, lakin elə xalqlar var ki, onların bir regionun danışığını digər region başa
düşmür. Məsələni Çin dilində yeddi başlıca dialekt vardır. İraqda beş, altı dialekt vardır ki,
bunlar da danışdıqları vaxt tərcüməçiyə ehtiyac duyulur. Danışıq prosesində bir-birini çox pis
başa düşür, hətta anlaya bilmirlər.
Ümumiyyətlə Azərbaycanın müxtəlif ərazisində yaşayan əhalinin danışığında özünü
göstərən dil xüsusiyyətlərinin cəmi yerli dialekt adlanır. Yerli dialektlərin tərkib hissələrini
şivələr təşkil edir. Burada məişət və təsərrüfatla əlaqədar söz və terminlər işlədilir. Azərbaycan
dilinin yerli dialektlərində eyni anlayışı ifadə edən müxtılif sözlərə rast gəlinir. Məsələn, albalıvişnə, gilənar, turş gilas, dəmgilas, nargilə, açıləhli, qarğıdalı-peygəmləri, məkəbuğdası, kəbə,
qormacabugda, süzgəc-aşsüzən, düşləlan, palankeş, qorapalan, çilossən, xəsis simic, nırqız,
xırnıs, göyci, xımı, zəlla. (3, səh.210)
Yerli dialekt müəyyən ərazinin adı ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan dilinin dialektləri Bakı dialekti, Şəki dialekti, Quba dialekti, Gəncə dialekti, Şamaxı dialekti, Qazax dialekti,
Qarabağ dialekti, Naxçıvan dialekti, Ordubad dialekti, Təbriz dialekti və başqa yerli dialektlər
təşkil edir.
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Yerli dialektlərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişaf edib ədəbi dil səviyyəsinə qalxa da bilər,
yaxud əriyib başqa yerli dialektlər arasında yox da ola da bilər buna görə də yerli dialektlərin
taleyinə obyektiv dil hadisəsi kimi yanaşmaq və onunu dil tarixinin tərkib hissəsi kimi
öyrənmək lazimdir.
Dialektlərin öyrənilməsinin özünəməxsus üsulları yaranmışdır. Bu üsullardan biri
müşahidədir. Dialektoloq öyrənəcəyi dialektin xüsusiyyətlərini yaxından müşahidə etmək üçün
müəyyən edilmiş. Regionlara gedir, orada əhali ilə danışıqlar qeydə alınır, lent yazısına
köçürülür.
Dialektoloji tədqiqatlarda kartoqrafik üsuldan geniş istifadə olunur. Bu üsuldan istifadə
edərkən müəyyən olunmuş dialekt və şivə xüsusiyyətləri həmin ərazinin xəritəsinə köçürülməsi
dilçilik coğrafiyası sahəsinin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Dialektlərin öyrənilməsində dilçilərlə bərabər etnoqraf və folklorşünaslar da fəal iştirak
etmişlər.
Tədqiqatların xarakterindən asılı olaraq (rənilməsində) dialektologiyanın üç növü vardır.
1.
Müasir-təsvir dialektologiyası. Bu sahədə yazılmış əsərlərdə dialektlərin müasir
vəziyyəti öyrənilir Azərbaycan dilçiliyində təsviri dialektologiya sahəsində çox mühüm işlər
görülmüşdür.
2.
Tarixi dialektologiya. Dialektologiyanın bu növü dialektlərin taleyi tarixi
aspektdə öyrənilir. Qədim qəbilə, tayfa dialektləri, onların müasir dialektlərdə problemlər tarixi
dialektologiyaya daxildir.
Dilçilik sahəsində dialektologiya çox mühüm faktlar verə bilər. Azərbaycan dilçiliyində
tarixi dialektologiya sahəsində çox işlər görülmüşdür.
3.
Müqayisəli dialektologiya. Dialektlərin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi
müqayisəli dialektoloji tədqiqatın xarakterindən irəli gəlir. Burada iki istiqamət özünü göstərir.
(2, səh.64)
Azərbaycan dili dialektlərinin öyrənilməsi müxtəlif istiqamətlərdə aparılmışdır.
Tədqiqatlar göstərir ki, ayrı-ayrı dialektlərdə spesifik xüsusiyyətlərlə yanaşı, bir-birinə uyğun
gələn fonetik, leksik və qrammatik cəhətlər də vardır. Bir dilin dialektləri haqqında tam
təsəvvür yaratmaq üçün müqayisəli şəkildə bu oxşar və fərqli dialekt xüsusiyyətlərini aşkara
çıxarmaq tədqiqat üçün vacib məsələlərdəndir.
Qohum dillərin dialektlərinin müqayisəsi. Burada bir dilin dialektlərində rast gəlinən
bəzi xüsusiyyətlər qohum dillərin dialektlərində aşkar olunarsa, bunlar müqayisə edilir və onun
səbəbləri aydınlaşdırılır. Qohum dillərin dialektlərinin müqayisəsi dil tarixi, xalqın öz tarixi və
başqa problemlərlə bağlıdır. Ancaq bu sahədə az tədqiqat aparılmışdır.
“Ədəbi dil və dialekt” problemi müasir dilçiliyin ən aktual problemlərindəndir. Çünki
dialektlərin tədqiqi ədəbi dilin müəyyən cəhətlərinin geniş öyrənilməsi ilə bağlıdır. Həm də
dialektlər ədəbi dilin zənginləşmə mənbələrindən biridir.
Ümumiyyətə Azərbaycanın bütün regionlarının dialektləri maraqlıdır. Bu dialekt və
şivələr bədii əsərlərimizdə iştirak edən surətlərin dilində öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan dialektləri içərisində Bakı dialekti mühüm yerlərdən birini tutur. Bakı
Azərbaycanın paytaxtı və ölkəmizin böyük sənaye və mədəni mərkəzi olduğu üçün Azərbaycan
mədəniyyətinin və dilinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Buna görə də dialektlərin
öyrənilməsinə birinci növbədə buradan başlamaq lazım gəlirdi. Bakı dialektinə aid 1000-dən
çox söz və 800-ə qədər istilah tədqiq edilmişdir ki, bunlar da Bakı dialektlərinin ədəbi dilimizin
formalaşıb inkişaf etməsində və müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişafına təkan vermişdir. (4,
səh.150)
Azərbaycan dilinin dialektlərinin öyrənilməsi müasir dilin inkişafı və müasir dövrün
tələblərinə uyğun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
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Məlumdur ki, Azərbaycan dili dialektlərini sistemə salmış geniş və bitmiş tədqiqi ilk
dəfə olaraq M.A.Şirəliyev araşdırmışdır. O, ən səciyyəli dialekt olan Bakı dialektini yüksək
səciyyədə araşdırmış, həmin iş üçün o, namizədlik elmi dərəcəsini almaq istərkən tədqiqatı
birdən-birə yüksək elmi dərəcə-filologiya elmlər doktoru alimlik dərəcəsi adına layiq
görülmüşdür.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri həmişə maraq dairəsində ətraflı
araşdırılmışdır.
Azərbaycan dili şivələrinin fonetik sistemində özünü göstərən başlıca xüsusiyyətlər
müxtəlif fonetik hadisələrin paralelliyi, arxaizmlər və innovasiyalardır. Dialekt fonetikasında
belə hadisələr, bir tərəfdən qədim türk əlamətlərininin saxlanılması ilə, digər tərəfdən isə dilin
ilkin, yaxud kökdil formalarının dəyişməsi xalqın təşəkkülündə iştirak etmiş müxtəlif etnosların
dil vahidlərinin paralel işlənməsi ilə izah oluna bilər. Azərbaycan dilinin dialekt fonetikasında
saitlərin uzanmasının izi qalmışdır.
Dialekt fonetikasına eyni zamanda müxtəlif dillərin səs sistemlərinin uzun sürən
qarşılıqlı təsiri nəticəsində meydana çıxmış xüsusiyyətlər də mövcuddur.
Azərbaycan xalq dilinin formalaşmasında iştirak etmiş müxtəlif tayfaların dil
xüsusiyyətlərinin heç də hamısı yazı dili xüsusiyyəti ola bilməmişdir. Dilin başqa
səviyyələrində olduğu kimi, morfoloji quruluşda da bəzi qrammatik əlamətlər öz inkişafını
məhdud dialekt ünsiyyətində davam etdirmişdir.
Xalq dilinin formalaşdığı ilk dövrlərdən, yazılı ədəbi dilin yaranması və inkişafı ilə
əlaqədar olaraq şivələrin özünə məxsus lüğət tərkibi tədricən müəyyənləşmiş, dialekt sözləri ilk
çağlar daha çox qəbiləvi səciyyə daşımış, get-gedə məhəlli çalarlar qazanmışdır. Azərbaycan
dili dialekt leksikasının mühüm bir hissəsini qədim türk lekik qatı təşkil edir. Dialekt
leksikasının bu təbəqəsinə daxil olan sözlər inkişaf nəticəsində müəyyən dəyişiklərə uğramışdır.
Həmin dəyişiklərin xarakterindən asılı olaraq dialekt leksikasının qədim türk qatına aid olan
sözlər üç qrupa ayrılır: 1) İlkin mənasını və fonetik tərkibini saxlayan sözlər; 2) İlkin mənasını
saxlamaqla fonetik dəyişikliyə uğrayan sözlər; 3) İlkin mənasına yaxın olan sözlər.
Azərbaycan dili tarixən geniş bir ərazidə ünsiyyət vasitəsi olmuşdur. Azərbaycan dilinin
əsas ləhcələri tarixi-coğrafi ərazi çərçivəsində Kürdən Şimala olan ərazinin şimal-şərq
hissəsində, qərbdə Kür və Araz çayları arasındakı ərazidə, cənubda-Cənubi Azərbaycan,
Naxçıvan, İrəvan və Lənkəran regionlarında formalaşmışdır. (5, səh.201)
Ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunda dialekt və şivələrin işlənməsinə
imkan vermək əhəmiyyətli cəhətlərdən biridir. Bədii üslub ona görə maraqlı və seçkindir ki,
başqa üslublardan fərqli olaraq müxtəlif leksik tayları özündə yaşada bilir.
Bədii üslubda dialekt faktlarının böyük əhəmiyyəti həmişə dəyərləndirilmişdir. Dildə
ümumişlək dili örnəklərinin dilimizin inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsində dialektlər
mühüm rol oynayır.
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F.Kazimova

Study of the Azerbaijani language and dialects in accordance with
modern requirements
Summary
The paper addresses the most significant problems related to the study of the living
domestic dialect and language history. Dialects study archaisms that have vanished from the
language of literature. Our literary language changes according to the demands of contemporary
times as a consequenceof the basic research of dialects.
In Azerbaijani linguistics, a great deal of job has been performed in the field of historical
dialectology. The most urgent issue of contemporary linguistics is the issue of "literary English
and dialect." Historically, the Azerbaijani language was a means of communication in a
relatively broad region. Used in the language of pictures of certain works of art, these dialects
and manners of talking (reprimands) became one of the sources of language enrichment and
came into conformity with present-day demands.
Research of dialects is a prerequisite for studying and analyzing some of the features of the
literary language. The dialects play an important role in the formation of the Azerbaijani literary
language and are currently changing in accordance with the requirements of modern time.
The problem of "literary language and dialect" is one of the most actual problems of modern
linguistics. Because the research of dialects is related to a broad study of certain aspects of
literary language. At the same time, dialects are one of the sources of enrichment in the literary
language.
Key words: literary language, national dialects, modern eras, different words, language
development
Казымова Ф.Ю.
Изучение азербайджанского языка и диалектов в
соответствии с современными требованиями
Резюме
В статье говорится о самых важных вопросах изучения живого народного
диалекта и истории языка. Диалекты изучают архаизмы, исчезнувшие из литературного
языка.В результате фундаментального изучения диалектов наш литературный язык
изменяется в соответствии с требованиями современного периода.
В азербайджанском языковедении был проделан большой объем работы в области
исторической диалектологии. Проблема «литературного языка и диалекта» является
самой актуальной проблемой современного языковедения.Азербайджанский язык
исторически был средством общения на достаточно широкой территории.Используясь в
языке образов тех или иных художественных произведений,эти диалекты и манера
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говорить (выговоры) превратились в один из источников обогащения языка и пришли в
соответствие с требованиями нынешнего времени.
Исследование диалектов является обязательным условием для изучения и научного
анализа некоторых особенностей литературного языка. Диалекты играют важную роль в
формировании азербайджанского литературного языка и в настоящее время меняются в
соответствии с требованиями времени.
Проблема «литературного языка и диалекта» является одной из самых актуальных
проблем современной лингвистики. Потому что диалекты связаны с углублённым
изучением определенных аспектов литературного языка. В то же время, диалекты
являются одним из источников обогащения литературного языка.
Ключевые слова: литературный язык, национальные диалекты, современные эпохи, разные слова, развитие языка.
Redaksiyaya daxil olma tarixi:02.06.2019
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Xülasə
Müxtəlif sistemli dillərin qarşılaşdırma-tipoloji yanaşma metodu ilə tədqiqi dünya dillərinin ümumi cəhətlərinin öyrənilməsi, dil universiyaları və indiki mərhələdə dilçilik
nəzəriyyəsinin, onun sintaktik strukturunun inkişafı və zənginləşməsi cəhətindən də faydalıdır.
İngilis və Azərbaycan dilində şəxssiz cümlələrin quraşdırılma-tipoloji metodu ilə tədqiqi
həmin yad dillərin tipoloji eyniliyini üzə çıxarır. Bu cür araşdırmalar dünya dillərinin sintaktik
strukturu ilə əlaqədar ümumiləşdirici nəticələrin əldə olunması baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edə bilir.
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, müasir ingilis dilində felin şəxsli forması fərqləndirilir və bunun qrammatik kateqoriyaları içərisində şəxs-kəmiyyət kateqoriyası da göstərilir.
Şəxs-kəmiyyət kateqoriyası müasir ingilis dilində felin ən zəif inkişaf etmiş kateqoriyasıdır.
Şəxs və şəxssizlik anlayışı Azərbaycan dilində xəbər əsasında formalaşan təktərkibli cümlələrə
aiddir.
Azərbaycan dilində müəyyən şəxsli cümlələri iki yerə ayıraraq şərh etmək, fikrimizcə,
düzgün deyil. Çünki, bu tip mübtədasız cümlələrdə mübtəda iştirak etməzsə də, cümlənin şəxsi
təsəvvür edilir və cümləyə mübtəda əlavə etmək mümkün olur.
Açar sözlər: dilçilik, tədqiqat, qrammatika, şəxs, şəxssizlik, mübtəda, fel
İngilis dilində şəxssizlik kateqoriyası leksik mənası olmayan mübtəda ilə ifadə olunur.
Belə ki, bu dildə şəxsliliyin əksi olaraq meydana çıxan şəxssiz cümlələrdə hərəkətin subyekti
olmur, buna baxmayaraq, həmişə "it" formal şəxs əvəzliyi ilə öz ifadəsini tapan mübtədası olur.
Bu əvəzliyin belə halda leksik mənası olmur, o yalnız formal mübtəda funksiyasını yeyinə yetirə bilir və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmur. Həmin formal mübtədaya ingilis dilində
"pseudo-subject" (baş mübtəda) və ya "slot fillinqit" (cümlə tamamlayıcısı) deyirlər.
İngilis dilində şəxssizliyin təzahür olunduğu şəxssiz cümlələr təktərkibli cümlələrin bir
növüdür. "Şəxssizlik" termini altında mübtədanın olmaması və ya qeyri-mümkünlüyü nəzərdə
tutulur. İngilis dilindəki şəxssiz cümlələrdə də hərəkətin subyekti olmadığından bu cümlələrdə
işlənən "it" formal mübtədası qrammatik mübtəda şəklində öz ifadəsini tapmır. Şəxssiz
cümlədəki bu formal subyeklə şəxsli cümlədə hər cür subyekt yox, qrammatik subyektinmübtədanın mövcudluğu nəzərdə tutulur. Şəxssiz cümlələrdə məqsəd dinləyənin diqqətini iş
görənə cəlb etməkdən ibarət olmayıb, prosesi, işi bildirməkdir. Buna görə də şəxssiz cümlələrdə
subyekt qrammatik mübtəda formasında ifadə edilmir və xəbərin formasına görə də onu aşkara
çıxarmaq mümkün olmur.
Şəxssiz cümlələrin xəbəri həm ismi, həm də feili ola bilər. Bunların xəbəri həmişə
üçüncü şəxsin əlamətini qəbul edir və bütün zamanlarda işlədilə bilir. Zamanlar da vaxt etibarı
ilə konkret olur. Məs.:
İt was Sunday yesterday - Dünən bazar günü idi.
İt is morninq - Səhərdir.
İt is raininq - Yağır.
İt is qettinq cold - Havalar getdikcə soyuyur.
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bu yuxarıda göstərilən cümlələrdən aydın olur ki, "it" mübtədası heç bir real subyekti
göstərmir, xəbərin məzmununda əriyib yox olur və onu ayırıb ayrıca baxmaq qeyrimümkündür. Belə mübtədanı şəxssiz adlandırmaq olar (1, 157).
Belə tipli cümlələrdə "it" ilə ifadə olunmuş mübtəda çox şərti və formal xarakterə malik
olur: cümlələrdə məlum fakt haqqında informasiya verilir, mübtədanın məzmunu tamamilə
anlaşılmaz olur.
"Celft" (bölünən, parçalanan) cümlələrdə ( Sy ) mübtəda vəzifəsində çıxış edən "it" şəxs
əvəzliyi şəxsizliyi ifadə edir. Sadə geniş cümlələr "it" əvəzliyinin iştirakı ilə iki hissəyə
parçalanır və bölünmüş cümlənin birinci hissəsində mübtəda vəzifəsində olur və bu hissədə "it"
heç bir mənaya malik olmur. Məs.: She was chosen beauty queen 20 years ago. - İt was 20
years ago that she was shosen beauty queen. İyirmi il bundan əvvəl o, gözəllik kraliçası seçildi.
İ'm not threatening to break his spirit. - İt is not his spirit that İ am threatening to. - Mən onun
qəlbini qırmaqla hədələmirəm.
İndilis dilində ehtimal mənasını bildirən " to seem, to appear " feillərinin qarşısında "it"
formal mübtəda kimi baş cümlədə işlənir və sonra budaq cümlə gəlir. Belə cümlələrdə də "it"
şəxssizliyi ifadə edir. Məs.: İt appears this student is strong in mathematics.- Görünür, bu tələbə
riyaziyyatdan güclüdür. İt seems that we have no money left.-Deyəsən, bizim pulumuz
qalmayıb. İt appears that she is capable of doing the job.- Görünür ki, o, işi yerinə yetirməyə
qalibdir. İt seems that she is beginning to feel better.- Görünür ki, o, daha özünü yaxşı hiss
etməyə başlayır.
İngilis dilində "announce, belive, declare, feel, know, run out, say, suggest, deny, estimate,
suppone, expect" feilləri iştirak edən xəbəri məchul növdə olan cümlələrdə "it" formal mübtəda
kimi çıxış edir və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmur. Məs.: İt is belived that smoking is harmful.- Aşkardır ki, siqaret çəkmək zərərlidir. İt is known that most roses have thorns.- Bəllidir ki,
əksər qızıl güllərin tikanı var. İt is expected that there will be no change in the weather for at
least a fortnight.- Gözlənilir ki, ən azı iki həftə havada dəyişiklik olmayacaq. İt is said that the
film has been a success.- Deyirlər ki, film uğur qazanıb.
İngilis dilində "look, sound, happen, follow" feilləri iştirak edən cümlələrdə "it" boşluq
dolduran mübtəda kimi işlənir və Azərbaycan dilinə tərcümə oluna bilmir. Məs.: İt looks as
though a new rise in salaries this year is out.- Elə görünür ki, sanki bu il əmək haqqında artım
olmayacaq. İt so happens that all the countries that the US invades have rich natural resources.Elədir ki, ABŞ-ın işğal etdiyi ölkələr zəngin təbii ehtiyatlara malikdir.
İngilis dilində " high time " ifadəsi də sadəcə olaraq boşluq dolduran formal "it"
mübtədası ilə işlədilir və tərcümə olunmur. Məs.: İt is high time they banned hunting these
birds.- Bu quşların ovlanmağının qadağan edilməsinin vaxtı çatmışdır. İt is high time you
stopped smoking.- Sizin siqareti tərgitmək vaxtınız çatmışdır.
İngilis dilində şəxssizlik anlayışı gərəklilik bildirən sifətlər iştirak edən cümlələrdə də
istifadə olunur. Burada istifadə edilən "it" mübtəda kimi işlədilir və tərcümə olunur. Məs.: İt is
important that you should leave immediately.- Vacibdir ki, siz dərhal yola çıxasınız. İt is
mandatory that smoking be banned in public places.- İctimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan olunması vacibdir.
Müasir ingilis dilində tez-tez şəxs və şəxssizliyi bildirən şəxsli və şəxssiz cümlələrin
quruluşunda paralelizmi öz semantikasına uyğun olaraq müşahidə etmək olar. Məsələn, " İt is
pleasant to see you again " formal "it" mübtədalı cümlənin müasir dildə şəxsli cümlələr qrupunda semantik paraleli belədir: İ am pleased to see you again. Əlbəttə, "it" formal mübtədası
ilə başlayan bir sıra cümlələrin şəxsli semantik paraleli yoxdur. Amma bizim tədqiqat boyu
izlədiyimiz odur ki, hansı hallarda "it" şəxssizlik bildirən konstruksiyalarda işlədilir.
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Poustmanın fikrincə, əgər diqqətin predmeti insana xaricdən təsiredən şərait və ya onu
əhatə edən şeylərdisə, bu zaman şəxssizlik bildirən konstruksiyalardan istifadə olunur (2, 1920).
Qabaqlayıcı "it" mübtədası cümlələrdə şəxssiz mübtəda kimi çıxış edərkən öz konkret
mənasını itirir və uyğun olaraq xəbərlə ifadə olunmuş belə cümlələrin məzmunu ənənəvi şəxssiz
cümlələrdən fərqli olaraq insanın əqli və ya konkret fəaliyyəti,onun fiziki və ya psixi vəziyyəti,
onun əhatə edən gerçəkliklə bağlı olur (3, 21).
İngilis dilində şəxssizlik ifadə edən qabaqlayıcı "it" mübtədası olan subyektsiz məsdərin,
cerundun və budaq cümlələrin iştirak etdiyi cümlələrə aşağıdakıları misal göstərmək olar:
Perhaps it was a sin to kill the fish (Hemingway)- Yəqin ki, balığı öldürmək günah idi. İt
is no good trying to fool yourself about love (Osborn)- Sevərkən özünü axmaq kimi aparmağa
çalışmaq yaxşı deyildir. Bu tip cümlələri okkozional- fərdi şəxssiz cümlələr hesab etmək olar.
A.İ.Smirniskiyin fikrincə, müasir ingilis dilində şəxssizliyin leksik yolla ifadəsində
məzmunsuz mübtəda başlıca rol oynayır (4, 158).
İndilis dilində "şəxssizlik-şəxslilik" cütlüyü aşağıdakı ox üzrə inkişaf edir:
Şəxssizlilik 0 0 0 şəxslilik (şəxsli-cüttərekibli cümlə)

Mütləq
cümlə

şəxssiz

Okkazional-fərdi
şəxsli cümlə

Kvazi-yalançı
cümlə aiddir

şəxssiz

Şəxssizliyin bir növü mütləq şəxssizlikdir. Şəxssizliyin bu növü ingilis dilində mütləq
şəxssiz cümlələrlə ifadə olunur.
Qarşılaşdırılan dillərdə şəxssizlik kateqoriyasının ifadə vasitələri şəxssiz cümlənin
xəbərinə əsasən müəyyənləşir. Çünki xəbər şəxssiz cümlələrdə əsas təşkiledici üzv sayılır.
İngilis dilindən Azərbaycan dilinə çevrilən şəxssiz cümlələrin xəbərinin ifadə vasitələri
aşağıdakı kimidir:
1. Xəbəri feilin məchul növü ilə ifadə olunan şəxssiz cümlə
Supermarket nə vaxt açılır\bağlanır?- When does the supermarket open\close?
Səhər saat 10-da açılır- İt opens at 10 a.m.
18 yaşına çatmamışlara xidmət göstərilmir- Persons under 18 cannot be served
2. Xəbəri məsdər+lazım \\ gərək quruluşlu şəxssiz cümlələr:
Mənə supermarketdən bazarlıq etmək lazımdır\gərəkdir - İ need come purchases in a
supermarket.
3. Hər iki dildə şəxssiz cümlənin xəbəri frazaloji vahidlərə ifadə olunur. Məs.:
Tomun başı möhkəm ağrıyır - Tom has bad headache.
Tears filled her eyes - Onun gözləri doldu.
4. Xəbəri isimlə ifadə olunan şəxssiz cümlələr.
İt is on the second floor. - İkinci mərtəbədir.
İt is in Nizami street - Nizami küçəsindədir.
İt 's a five minutes walking - Beş dəqiqəlik piyada yoldur.
5. Xəbəri zərflə ifadə olunan şəxssiz cümlələr.
İt is at the end of the hall - Zalın axrındadır.
6. Xəbəri qoşma ilə ifadə olunan şəxssiz cümlələr.
İt is on the left side - Sol tərəfdədir
7. Xəbəri predikativlərlə ifadə olunan şəxssiz cümlələr.
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Bir vaxt varmış, bir vaxt yoxmuş.
Müasir Azərbaycan dilində, o cümlədən türk dillərində şəxssizlik kateqoriyası və onun
ifadə vasitələrinin ayrıca araşdırma mövzusu olmamışdır. Onun funksional xüsusiyyətləri yalnız
təktərkibli cümlənin tərkib hissəsi kimi öyrənilmişdir.
Şəxssizlik anlayışına dilin morfoloji səviyyəsində də toxunulmuşdur.
Bəzən şəxssizliyin spesifikasından danışarkən belə cümlələrdə hərəkətin icraçıdan
ayrılmış halda, kortəbii baş verən hadisə kimi ifadə olunduğu təsvir edilir, əlamət - əlamətin
daşıyıcısından əlaqəsiz təsəvvür edilir. Bu fikir məntiqi cəhətdən düzgün deyil, ona görə ki,
hərəkətin subyekti, əlamətin daşıyıcısı olmadan hərəkət və əlamət necə baş verə, reallaşa bilər?
Əslində, bu cür cümlələrdə predikativlik yolu ilə hərəkət onun icraçısı ilə, əlamət onun
daşıyıcısı ilə birlikdə ifadə olunur.
Türk dillərində şəxssizlik və onun təzahürü öz xarakterinə görə flektiv dillərdən seçilir.
Məsələn, alman və rus dillərində həmçinin ingilis dilində şəxssizlik kateqoriyasının ifadə
vasitəsi şəxssiz feillərdir. Türk dillərində isə belə feillər yoxdur.
Türk dillərinin materialları əsasən yazılmış araşdırmalada şəxssizliyin qrammatiq
ifadəsində elə bir fərqin olmadığı nəzərə çatdırılır. Bu da həmin dillərin eyni bir sintaktik
sistemə malik olmasından irəli gəlir. Şəxssizliyi ifadə edən şəxssiz cümlələrdə nəzərə çarpacaq
fərqlər isə cümlələri formalaşdıran morfoloji-sintaktik vasitələrdə, habelə ayrı-ayrı sözlərin
leksik-semantik inkişafında müşahidə olunur.
Q.İ.Donidzenin fikrincə, xakas dilində şəxssizlik subyekti və qrammatik mübtədası
formal cəhətdən olmayan konstruksiyalarda təzahür edir (5, 39).
Yakut dilində şəxssizliyinin təyin olunmasında və onun ifadə vasitəsi olan şəxssiz
cümlələr haqqında N.N.Neustroyevin də fikri yuxarıdakı nöşteyi-nəzərə uyğun gəlir: Şəxssizlik
anlayışında qrammatik mübtəda görünmür və xəbərə görə də müəyyən oluna bilmir (6, 19).
Özbək dilçisi M.M.Mujdayevin fikrincə, "özbək dilində şəxsizlik yalnız insanın
hərəkətini göstərən belə təsirsiz feillər vasitəsi ilə ifadə edilir, həm də qeyd etmək lazımdır ki,
təkcə insan hərəkətini göstərən bütün təsirsiz feillər deyil, başlıca olaraq insanın iradi fəal
hərəkətini göstərən belə təsirsiz feillər daha doğrusu insanın öz iradəsi ilə şüurlu şəkildə yerinə
yetirdiyi hərəkətlər vasitəsi ilə ifadə olunur (7, 34).
Şəxssizlik kateqoriyası və onun ingilis dilində ifadə vasitələri bir sıra tədqiqatların
mövzu obyekti olub; bu məsələnin müxtəlif funksional üslublarda işlənməsi və bir çox struktursemantik xüsusiyyətlərinə toxunulub.Q.Satimov yazır ki, sintaktik-semantika kimi şəxssizlik
kateqoriyası sintaktik-semantik faktorların qarşılıqlı təsiri sayəsində yaranır, daha doğrusu
müəyyən sintaktik quruluşda ifadə olunur ki, dilçilik ədəbiyyatında uyğun olaraq şəxssiz
cümlələr adlanırlar və aparıcı baş üzv olan xəbərin semantikasında əlavə təsdiq tələb edirlər (8,
10).Bəzi tədqiqatçılar şəxssizlik (impersonal) termini adı altında qeyri-müəyyən və ümumi
şəxsli cümlə tiplərini nəzərdə tutur və həmin anlayışı müxtəlif sistemli dillər arasında
qarşılaşdırır. Azərbaycan dilçiliyində 50-60-cı illərdə məntiqi-qrammatik kateqoriya olan
şəxssizliyin şəxssiz konstruksiyalarla ifadəsi məsələsi Ə.Cavadovun, Z.Budaqovanın,
N.Abdullayevanın, B.Sadıqovanın əsərlərində öz əksini tapa bilmişdir.
Şəxssizliyi ifadə edən cümlə tiplərinə də türk dillərinə toxunulmuşdur. Məsələn,
M.A.Kazımbəy və L.Budaqov doğru olaraq göstərirlər ki, türk dillərində "məsdər+ gərək"
konstruksiya tipi şəxssizliyi ifadə edir. Bundan əlavə, "lazım", "mümkün" sözləri də "gərək"
sözü kimi şəxssizliyin yaranmasında aktivlik göstərir (9, 350; 10, 256).
"Məsdər+olar" modelində də şəxssizlik ifadə olunur. Məs.: Bu işi iki gündə qurtarmaq
olar (lazımdır, gərəkdir, mümkündür).
Türk dillərində "mümkün", "gərək" və ya "lazım" sözləri ilə ifadə olunan xəbərli
konstruksiyaların şəxsli və şəxssiz olması mübahisəlidir. Məlumdur ki, qeyd edilən sözlər
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cümlədə ismi xəbər funksiyasında çıxış edir. Bir sıra dilçilər həmin sözlərin konstruksiyada
məsdər tələb etdiyi zaman müstəqil xəbər funksiyasında işlənməsi inkar edirlər, səbəbini
nədənsə göstərmirlər. Bəzi tədqiqatlarda isə "lazım", "gərək", "mümkün" sözlərinin məsdərlə
işləndikdə belə müstəqil xəbər vəzifəsi daşıya bilməsi qəbul edilir.
Türkologiya A.N.Kononov sözügedən leksik vahidlərin məsdərlə birlikdə işləndikdə
cümlənin xəbəri vəzifəsində olduğunu göstərir (11).
Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə şəxsli
və şəxssizlik məsələsinə aydınlıq gətirən Ə.Cavadovun fikrincə, "olmaq" feilinin təsriflənən
formasından və "lazım", "gərək", "vacib" sözlərindən asılı olan məsdərli xəbərlər şəxssizdir.
Çünki burada "olar", "olmaz", "gərək" və s. sözləri xəbər, məsdərli mübtəda götürmək mümkün
deyildir. Bunların ikisi birlikdə məsdər-şəxssiz cümlənin xəbəri olur (12, 287).
Azərbaycan dilində şəxssizliyi ifadə edən şəxssiz konstruksiyanın tip və formalarından
biri "idi" köməkçi sözüdür. Bu söz keçmiş zaman məzmunu ifadə edir. Məs.: Mayın sonları idi.
Səhər idi.Azərbaycan dilində şəxssizliyi ifadə edən şəxssiz konstruksiyanın tip və
formalarından biri ismi xəbərin - "dır" şəkilçisi ilə işlədilməsidir. Məs.:
Payızdır. Kəndlərin otlaqlarında indi nə gül qalmış, nə də ki, çiçək. Səhərdir. Bir kəndli
şəhərə gedir Qabağında ulaq, əlində çomaq. Axşamdır. Soyuyur sanki təbiət...(Əli Tudə.
"Qəzəb").Azərbaycan dilində şəxssizlik kateqoriyası ismi xəbərli cümlələrlə olduğu kimi, feili
xəbərli cümlə forma və tipləri ilə də ifadə olunur. Bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1) şəxssizliyin feili frazaloji vahidlərlə ifadəsi. Azərbaycan dilinin feili frazaloji
vahidlərinin bir qismində (acığı tutmaq, yazığı gəlmək, xoşu gəlmək, ürəyi yanmaq, qəzəbi
tutmaq zəhləsi tökmək, qanı qaralmaq, ürəyi qopmaq başı hərlənmək, beli bürkülmək, insafı yol
verməmək və s.) ismi tərəf mənsubyyət şəkilçili olur, ona görə də özündən əvvəl yiyəlik halda
şəxs əvəzliyi və ya xüsusi isim tələb edir. Frazaloji vahidlər bölünməz olduğu, uzlaşma-idarə
əlaqəli ismi birləşmələrin tərəfləri ilə birlikdə sintaktik vəzifə daşıdığı üçün bu sözlərin hamısı
birlikdə xəbər vəzifəsində çıxış edir. Məs.: Onun ağlı baçına gəlmişdi. Mənim ağlım bir şey
kəsmədi. Qorxudan ürəyi qopdu və s.
2) şəxssizliyin feilin vacib forması ilə ifadəsi. Məs.: Hara getməli? Hansı ölkədə
yaşamalı?
3) şəxssizliyin feilin məlum növü ilə ifadəsi. Məs.: Səhərə çox qalıb. O vaxtdan xeyli
keçir.
4) şəxssizliyin feilin şəxssiz növü ilə ifadəsi. Məs.: Məsələyə baxıldı. Rayona gedildi.
L.Pokrovskaya qaqauz dilinin şəxssiz cümlələrini xəbərin ifadəsinə görə qruplaşır.
Burada xəbərin feillə, zərflə, predikativlərlə, modal sözlər və birləşmələrlə ifadəsi nəzərə
alınmışdır (13, 60-61).
"Küləkli və soyuqdur" cümləsində zahirən subyekt görünmür. Amma "hava" sözünü bu
cümləyə əlavə edəndə cümlənin tərkibi dəyişilir, şəxsli cümlə formalaşır: Hava küləkli və
soyuqdur- The weather is windy and cold.
Beləliklə, iki bir-birinə əks kateqoriyanın - şəxsvə şəxssizlik kateqoriyalarının
müqayisəli təhlili müxtəlif sistemli dillərdə həmin anlayışların kommunikasiya prosesindəki
əhəmiyyətini aydınlaşdıra bilir. Şəxsin, qrammatik mübtədanın, subyektin konstruksiyada olubolmaması cümləyə nə verə bilir? Bu məsələlər ətrafındakı analiz hər iki kateqoriyanın tipik
formalarını üzə çıxarır, onların qrammatik və leksik yolla ifadə vasitələrini dəqiqləşdirir.
Tədqiqat göstərir ki, obrekt seçilmiş ingilis dilinin şəxssiz cümlələri ilə Azərbaycan
dilinin şəxssiz cümlələri arasındakı əsas fərq Azərbaycan dilində belə cümlələrin monoelementli, ingilis dilində isə polielementli quruluşda olmasıdır.
Tədqiqat göstərir ki, müasir ingilis dilində şəxssizlik leksik cəhətdən məzmunsuz,
mənasız mübtəda ilə ifadə olunur. Çünki, belə cümlələrdəki "it" artıq element kimi fəaliyyət
göstərir.
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Huseynova M.
Overview of passive categorie in linguistics
Summary
Study of the general features of the world languages with the study of different
systemic languages by the method of comparative-typological approach is also useful about
language linguistic theory and the development and enrichment of its syntactic structure at the
present stage.
The study of the typical method of installation of the individual sentences in
English and Azerbaijani reveals the typological identity of those alphabets. Such studies have a
major importance from the point of view of the generalization of the syntactic structure of the
world languages.
Unlike Azerbaijani, the modern English language is characterized by the active form
of the verb and the category of person-quantities is also included in the grammar categories.
Person-quantitative category is the weakest category of the verb in modern English.
We think it is wrong to interpret certain active sentences in two types in Azerbaijani.
Because even though there isn’t any subject of the sentences like this, the subject is imagined
and it is also possible to add a subject to the sentence.
Key words: linguistics, research, grammer, active voice, passive voice, subject, verb
Гусейинова М.
Kатегория безличности в лингвистике
Резюме
Изучение различных системных языков методом совпадений типологического
подхода полезно при изучении общих аспектов мировых языков, языковой лингвистики
и разработке ее синтаксической структуры и обогащения на современном этапе.
Изучение однозначного предложения в английском и азербайджанском языках с
помощью метода типологического подхода позволяет выявить типологическую
идентичность этих чужеродных языков. Такие исследования могут иметь большое
значение для достижения обобщающих результатов, связанных с синтаксической
структурой языков мира. В отличие от азербайджанского, современный английский
язык выделяется в виде глагола в личнойформе, а в грамматических категориях это
личностно-количественная категория. Личностно-количественная категория глагола в
современном английском языке слабаразтинаякатегория. Понятие
личности
и
идентичности относится к приговорам, основанным на новостях на азербайджанском
языке. Разделение двух частей предложений, чтобы объяснить конечное множество, по
нашему мнению, является неправильным. Хотя это не имеет место в этом типе
несомненного предложения, предложение задумано лично, и возможно добавить
предложение к предложени
Ключевые слова: языкознание, исследование, грамматика, категория лица,
категория безличности, подлежащее, глагол
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AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
H.Cavid prospekti
ms.gulnar_babayeva@mail.ru
AZƏRBAYCAN UŞAQ NƏSRİ ÇAĞDAŞ DÖVRDƏ
(2018-ci ilin ədəbi mənzərəsi əsasında)
Xülasə
Hər il olduğu kimi ötən ildə də ədəbi proses uşaq ədəbiyyatına müəyyən qədər diqqət
ayırmış, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında müstəsna rolu olan
bu ədəbiyyatın inkişafına xidmət edə biləcək tədbirlər keçirilmiş, polemikalar aparılmışdır.
Ancaq əfsuslar olsun ki, ədəbi tənqid uşaq ədəbiyyatına dair ardıcıl təhlil işləri aparmamış, bu
ədəbiyyatın nəzəri-estetik problemlərinə, çatışmayan cəhətlərinə diqqət ayırmamışdır.
Ötən ilin uşaq ədəbiyyatına nəzər salanda bu sahədə xeyli işlər görüldüyünün şahidi
olduq. Həm uşaq ədəbiyyatına aid müəyyən müzakirələr keçirildi, polemikalar aparıldı, həm də
bu ədəbiyyat sahəsinin dirçəlişini, canlanmasını təmin edən layihələr reallaşdırıldı.
Uşaq ədəbiyyatı haqqında aparılan mükalimələrdə dəyərli ədəbiyyatşünaslarımızın bu
sahəyə diqqət və qayğısının bir daha şahidi oluruq. Belə ki, akademik İsa Həbibbəyli
“Azərbaycan” jurnalında dərc olunmuş müsahibəsində də bu ədəbiyyatın aktual problemlərinə
toxunmuş, qarşıda duran məqsəd və vəzifələrin həlli istiqamətində müəyyən addımlar atıldığını
və daim uşaq ədəbiyyatının diqqət mərkəzində olmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Məqaləmizdə ötən ildə yazılmış nəsr əsərlərinə nəzər salınmış, müxtəlif mətbu orqanlarında işıq
üzü görmüş nəsr nümunələrinin təhlili verilmişdir.
Açar sözlər: uşaq ədəbiyyatı, nəsr, mövzu, təhlil, müzakirə
20180-ci ildə akademik İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunda filologiya elmləri doktoru, dosent Elnarə Akimovanın rəhbərlik etdiyi
“Uşaq ədəbiyyatı” şöbəsinin yaradılması bu sahədə atılan addımlardan ən uğurlusu oldu.
Fikrimizcə, bu şöbə gələcək fəaliyyətində gənc nəslin təlim tərbiyəsinə, gələcək inkişafına, bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir göstərən ədəbiyyatın dəyərləndirilməsi istiqamətində
mühüm işlər görəcək.
“Ədəbiyyat qəzeti”nin müzakirə saatına “Cocuk və genclik edebiyatı yazarları birliği”
başkanı Bican Veysəl Yıldızın dəvət olunması, çağdaş ədəbi tənqidin peşəkar simalarından olan
Elnarə Akimovanın və digər qonaqların müxtəlif türk xalqlarının uşaq yazarları arasında
qarşılıqlı əməkdaşlığı, Azərbaycan ilə Türkiyə Uşaq ədəbiyyatına dair maraqlı polemika
aparmaları da diqqətəlayiq haldır. Bu müzakirə zamanı Azərbaycan və Türkiyə uşaq ədəbiyyatı
nümunələrinin qarşılıqlı şəkildə tədqiq olunması ideyası ortaya qoyulmuş, bir çox mühüm
problemlərin həllini həyata keçirmək üçün vacib məsələlərə işıq salınmışdır.
Ötən ilin may ayında Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin
Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin və F. Köçərli adına Respublikası Uşaq
Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Misir və Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı” mövzusunda
keçirilən tədbir Azərbaycanda Misir uşaq ədəbiyyatını, eləcə də Misirdə azərbaycan uşaq
ədəbiyyatını təbliğ etmək, uşaqlar və gənclər arasında mütaliə marağının artırılması məqsədilə
təşkil olunmuşdur.
55

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Yeri gəlmişkən, ötən il Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının
təşkilatçılığı ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlardan Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrında “Beynəlxalq Uşaq Kitabı Gününə” həsr olunmuş tədbiri, müxtəlif uşaq
ədəbiyyatı sahəsində yazıb yaradan yazarlarla görüşlərin təşkili, şeir müsabiqələrini, müxtəlif
kitab təqdimatlarını misal göstərə bilərik. Bütün bu sadaladığımız tədbir və layihələr ölkəmizdə
uşaq ədəbiyyatına, uşaqlara olan diqqət və qayğının göstəricisidir.
Hər il olduğu kimi 2018-ci ildə də uşaq ədəbiyyatının inkişafını artırmaq, bu sahədə
keyfiyyətin çoxalmasına nail olmaq üçün müxtəlif müsabiqələr keçirilmişdir. Bu ədəbiyyatın
təbliğini həyata keçirmək, problemlərini qabartmaq üçün bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi
tədqirəlayiq haldır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən “Kiçikyaşlı
məktəblilər üçün ən yaxşı nəsr, nəzm və dram əsərləri” müsabiqəsində Reyhan Yusifqızı “Nəsr
əsərləri” nominasiyası üzrə II yerə layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2019-cu ilin aprel ayında
elan olunan “Birpərdəli pyeslər” müsabiqəsinin qaliblərindən biri Sevinc Nuruqızıdır. Yazıçının
“Al çobanyastığı ləçəkləri” pyesi III yerə layiq görülmüşdür. Pyes Qarabağ həqiqətlərini özündə
əks etdirən birbərdəli əsərdir.
Bu yaxınlarda Türkiyədə keçirilən “İlesam-Akdağ-9” İlesam-Akdağ Uşaq ədəbiyyatı
Roman, hekayə və nağıl-2018 (Kitab dosyası) müsabiqəsinin yekunlarına görə, 15aprel 2019-cu
il tarixində birinci yeri Azərbaycandan olan uşaq yazıçısı Sevinc Nuruqızının “Melissa” adlı
(İmdat Avşarın tərcüməsində) əsəri qazandı.
2018-ci ildə həm nəsr, həm poeziya nümunələri kifayət qədər yazılmış, uşaq ədəbiyyatına aid xeyli kitablar dərc olunmuşdur. Nəşr olunan nümunələrə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə,
“Azərbaycan”, “Ulduz” jurnallarında, sırf uşaq jurnalları olan “Göyərçin”, “Göy qurşağı”,
“Sehirli dünya” jurnallarının səhifələrində rast gələ bilərik.
Nəsr nüumunələri ötən ildə də üstünlük təşkil etmişdir. Reyhan Yusifqızı, Sevinc
Nuruqızı, Gülzar İbrahimova, Elvira Məmmədova, Mina Rəşid, Əfsanə Laçın, Sevinc Elsevər,
Sahib Fətiyev, Qəşəm Nəcəfzadə, Qaçay Köçərli, Xülya Cəfərova yazdıqları hekayə, nağılları
balaca oxucuların ixtiyarına vermişlər.
Uşaqlar üçün əsərlər yaradan yazıçı uşaq dünyasına dərindən bələd olmalı, onun
psixologiyasını bilməli, eyni zamanda, əraf aləmdə baş verən prosesləri, bu proseslərin uşaq
aləminə təsirini araşdırmalı, üzə çıxarmalıdır. Yazıçı yazdığı hadisələrə seyrçi mövqedən
yanaşmalı, təqdim etdiyi mövzunu, ideyanı elə çatdırmalıdır ki, uşaq əsəri oxuyarkən bunu
anlaya bilsin. Tədqiq etdiyimiz nəsr əsərlərinin müəlliflərinin çoxu bu sadaladığımız prinsiplərə
əməl etməyə çalışmış, uşaqların təfəkkürünün, dünyagörüşünün formalaşmasında, onlarda
insani keyfiyyətlərin, dostluğun, yoldaşlığın yaranmasında müəyyən rolu ola biləcək əsərlər
yazmışlar. Reyhan Yusifqızının “Ad günü”, “Arximed niyə gülürdü” adlı hekayələri belələrindəndir. “Ad günü” hekayəsinin qəhrəmanı Zeynəb öz doğum günündə sinif yoldaşlarını
qonaq çağırır, lakin o öz yaşına uyğun olmayan biçimdə onların qarşısına çıxır. Zeynəbi bu
vəziyyətdə görən uşaqlar ona gülür. Bu zaman bərk dilxor olan Zeynəb nə edəcəyini bilmir.
Ancaq Arzu adında sinif yoldaşı Zeynəbə bu çıxılmaz vəziyyətdə kömək edir, uşaqları
əyləndirmək üçün bir oyun qurduqlarını söyləyir. Müəllifin bu hekayəsi qısa olsa da əslində
uşaqları tərbiyələndirmək baxımından maraqlı süjet xətti üzərində qurulub. Burada qloballaşan
dünyamızda, elm, texnika əsrində həm uşaqların öz yaşlarından böyük görünmək istəyi tənqid
olunur, həm də onlara dostluğun önəmi, sevgi, mərhəmət hissi aşılanır.
Reyhan Yusifqızının həm bu hekayələrində, həm də digər əsərlərində uşaqlara əxlaqitərbiyəvi ideyalar aşılansa da, müəllif bunu tövsiyə şəklində etmir. Əksinə hadisələrdən kənar
mövqedə çıxış edir və müəllif müdaxiləsi hiss olunmur.
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Uşaqların mənəvi dünyasının, xəyal aləminin zənginləşməsinə səbəb ola biləcək əsərlər
arasında Sevinc Nuruqızının “Meşədə yeni il” hekayəsini də göstərmək olar. Burada yeni ildə
uşaqların bəzədiyi küknar ağacının meşədə qar dənələri, meşə heyvanları tərəfindən
bəzədilməsindən bəhs olunur. Yazıçı Balaca Küknarın qar dənələri ilə ilk tanışlığını çox dolğun,
canlı təsvir edir. Sevinc Nuruqızı kiçikyaşlı uşaqlar üçün müxtəlif şəkilli kitabçalar da
hazırlamışdı. Ayrı-ayrı hərflərin öyrənilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuş bu kitabçalarda hər
hərfə uyğun yazılar dərc olunmuşdur. Məsələn, “B” hərfini öyrənək” adlı kitabında “B” hərfini
uşaqlara öyrətmək məqsədilə şair həm bu hərfin üstünlük təşkil etdiyi hekayələrə, şeirlərə yer
verir ( “Bayrağa bax”, “Balaca balıq və böyük balina”), həm də uşaqlarda məntiqi təfəkkürün
inkişaf etdirilməsini təmin edən, onların dil qabiliyyətini formalaşdıran tapmaca və yanıltmaclara burada rast gəlmək mümkündü. Fikrimizcə, bu kitabçaların nəşri kiçikyaşlı uşaqların
məktəbə hazırıq dövründə hərflərin mənimsənilməsində yaxın köməkçi ola bilər.
Uşaq ədəbiyyatı nümunələri içərisində əxlaqi-tərbiyəvi məzmunda yazılmış əsərlər
həmişə seçilib. Bunlara Elvira Məmmədovanın “Qanadlı dostlar”, Zahid Xəlilin “Oğurluq edən
dəvənin axırı”, Əfsanə Laçının “Təmizlik polisləri” əsərlərini nümunə göstərə bilərik. Bu
əsərlərdə uşağı pis vərdişlərdən uzaq tutmağa çalışan, onlara müsbət keyfiyyətləri aşılayan bir
meyar görürük. Qeyd etdiyimiz müəlliflər əsərlərində qoyulan problemin həllinə müəyyən
qədər nail olmuşlar. Bu əsərlərin dili sadədir, müəllifin ideyası uşaqlara nağıl formatında
çatdırılır. Ona görə də uşaq yorulmur, hadisələrin axarlı ona maraqlı gəlir. “Qanadlı dostlar”
əsərində ana qartal bala qartala qanadlı dostlar tapmağı tövsiyə edir. Bir çox yerlər gəzən qartal
almanın yarpaqlarını, gəminin yelkənlərini qanada bənzətdiyindən onları özünə dost hesab edir.
Müəllif qəhrəmanın dilindən kitabları bütün insanların qanadı adlandırmaqla uşaqları elmə,
biliyə həvəsləndirir, onlarda kitab oxumağa, gələcəkdə savadlı, bilikli adam olmağa maraq
yaradır. “Təmizlik polisləri” adlı silsilə nağıllarında diş polisi Tuz, dırnaq polisi Nek, saç polisi
Heyə kimi obrazların işlədilməsi, uşaqlarda gigiyena qaydalarına əməl etməyin vacibliyini
vurğulayan süjet xəttinin qurulması mühüm tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. “Oğruluq edən dəvənin
axırı” hekayəsində yazıçı həm dosta xəyanətin mənfi tərəflərini izah edir, həm də əsərdə
qurduğu süjet xətti vasitəsilə dəvənin qozbel olmasının səbəblərini uşaqlara nəql edir. Bu
hekayə də əxlaqi-tərbiyəvi məzmunu ilə diqqət çəkir.
Vətən, Qarabağ müharibəsi mövzusu bu ilin ədəbiyyatının aktual mövzularındandır.
Bunu həm nəsr, həm nəzm nümunələrində görmək mümkündür. Qəşəm Nəcəfzadənin “26
Fevral küçəsi” hekayəsində müəllif həm uşaqlara Qarabağın qan yaddaşı olan Xocalı faciəsini
unutmamağı, daim yaddaşlarda əbədi saxlamağı bir mesaj kimi ötürür. Həm də onlarda Vətənə,
işğal olunmuş torpaqlarmıza qarşı bir məhəbbət duyğusu aşılayır.
Uşaqlarda heyvanlara qarşı sevgi, diqqət, mərhəmət hisslərinin formalaşmasını təlqin
edən əsərlər də yazılmışdır. Bu əsərlərin qələmə alınması müsbət haldır. Çünki məhz belə
əsərlər onlarda ətraf mühitin canlı varlıqlarına qarşı qayğıkeş yanaşmalarına şərait yaradacaq.
Qəşəm Nəcəfzadənin “26 Fevral küçəsi”, Qəşəm İsabəylinin “Ayı və ovçular” əsərlərində bu
məsələlərə toxunulmuşdur.
“26 Fevral küçəsi” əsərində uşaqların heyvanlara qarşı münasibəti yalnız heyvanlara
qarşı deyil, bütün canlı və cansız varlıqlara duyğu ilə yanaşmanın vacibliyini vurğulayır ki,
uşaqların gələcəkdə sosial mühitdə ətraf aləmə qarşı qayğı ilə yanaşmasında mühüm rol oynaya
bilər: “Küçəmizdə bir pişik xəstələnib, divarın dibində büzüşüb miyoldayır. Aydan tez gedib
evdən kolbasa-çörək gətirdi. Səliqə ilə doğrayıb pişiyin qabağına qoydu. Elnarə qaçıb qalın bir
yun örtük gətirib pişiyi bükdü. Uşaqların hamısı balaca ağ pişiyin qulluğunda idi. O vaxtdan
uşaqlar qərara gəldilər ki, küçədə nə qədər pişik varsa, onları yemləsinlər. Uşaqlar pişikləri ac
qoymurdular. Hər gün növbə ilə onları yedirirdilər. Üşüyəndə növbə ilə evə aparırdılar” [2,
s.133].
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Q.İsabəylinin “Ayı və ovçular” hekayəsində təsvir olunan Ayının vəziyyəti uşaqlara
heyvanlara qarşı daha diqqətli olmağı, onlara qarşı biganə qalmamağı özündə təlqin edir.
Ovçuları görən Ayı onu gülləyə tutduqlarından, tələyə saldıqlarından onlara qarşı aqressiv olur.
Heyvan olsa belə onun keçirdiyi hisslər, duyğular var və bu yazıçı tərəfindən uşaqlara məharətlə
çatdırılıb.
Araşdırmamız zamanı “Ulduz” jurnalında da uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş nəsr
əsərlərinə rast gəldik. Reyhan Yusifqızının “Zümrüd”, “İki qardaş”, “Mister Bebbic”, “Büllur
vazada yasəmən”, “Mən və nənəm” adlı hekayələrini nümunə göstərə bilərik. “Mister Bebbic”
hekayəsinin qəhrəmanı Fərid öz otağında qəribə geyimli yaşlı bir kişi ilə rastlaşır. Kişi özünü
kompüterin yaradıcısı kimi təqdim edir. O, bu əşyanı yaratdığından peşiman olduğunu söyləyir.
Çünki, “onlar artıq kitab oxumur, heç nə öyrənmir, heç nə düşünmürlər. Kompüterdən yalnız
əylənmək üçün istifadə edirlər” [7, s.54]. Bu sözlərlə müəllif əslində acı olan reallıqları
oxucularına çatdırır. Çağdaş zəmanəmizin qlobal problemi olan internet, ondan asılılıq
uşaqların az mütailə eləməsinə, onların kitabdan uzaq düşməsinə şərait yaratmışdır.
Əfsanə Laçının “Ulduz” jurnalında nəşr olunan “Nağıl axşamı” adlı nağıllar toplusunda
müxtəlif nağıllar dərc olunmuşdur. Burada “Hərflərdən şikayət”, “Noğul”, “Göy qurşağı
rəngbərəngdir”, “Günəş nənə”, “Çiçək”, “Şimşək bala”, “Polis”, “Torpaq baba”, “Rəssam” və s.
nağıllar toplanmışdır. Əfsanə Laçın nağıllarında obrazlara təbiət varlıqlarının adını verməsi
uşaqlarda ətraf mühiti sevməyə maraq oyatmaq baxımından tədqirəlayiqdi. Lakin bununla belə,
kiçikyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu nağıllarda xoşagəlməyən ifadələr də var. Belə ki,
“Ulduz bacı” nağılında əsərin qəhrəmanı Ulduzun “sevgilim uzaqdadı, onun yolunu gözləyirəm,
onun yerə enəcəyi xəyalı ilə yaşayıram” kimi sözləri işlətməsi kiçik yaş qrupuna daxil olan
uşaqlar üçün məqsədəuyğun deyil.
Orxan Adıgözəlin “Əngəlsiz arzular” adlı kitabının uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər
kitablardan üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada fiziki imkanı məhdud olan uşaqların
cəmiyyətə adaptasiyası problemi əks olunub. Bu əsər uşaqlara motivasiya məqsədi ilə yazılıb,
onlarda özünəinam, özgüvən hisslərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Kiçik qəza
nəticəsində ayağında problemlər yaranan Nihat həyatdan küsmür, müxtəlif reablitasiya və bərpa
proseslərini keçərək əvvəlki həyatına qayıtmağa müvəffəq olur.
Nərmin Mahmudovanın “Şərqin ilk qadın təyyarəçisi-Leyla Məmmədbəyova” adlı kitabı
Azərbaycanın və hətta bütün Şərqin ilk qadın təyyarəçisi olan Leyla Məmmədbəyova haqqında
hazırlanmışdır. Lakin kitab Leyla xanım haqqında olsa da, müəllif bu kitabı uşaqların dilinə
uyğun sadə formada yazmışdır. Yəni burda həm uşaqlar məlumatlandırılır, həm də həmin
məlumat onlara daha asan yolla çatdırılır.
Demək olar bütün yaradıcılığını uşaqlara həsr etmiş Qəşəm İsabəylinin ötən il
“Ədəbiyyat” qəzetində müxtəlif hekayələri nəşr olunmuşdur. “Aauu”, “Ayı və ovçular”, “Şəmşəmlə nökərin əhvalatı” bunlara nümunədir. Ötən il 70 illiyi qeyd olunan Q.İsabəylinin yubileyi
münasibətilə Zahid Xəlil “Ədəbiyyat” qəzetinin 18 avqust buraxılışında ona “Uşaqlığını yazan
şair” adlı bir məqalə həsr etmişdir. Bu məqalədə şairin yaradıcılığına ümümi nəzər salınmış,
müəyyən şeirləri təhlil edilmişdir. Zahid Xəlilin bir uşaq ədəbiyyatının nümayəndəsi olaraq
həmkarına gözəl sözlər yazması tədqirəlayiq haldır. Çünki eyni növdə, janrda yazan bu
yazıçıların mühakiməsi, müzakirəsi uşaq ədəbiyyatının çatışmayan cəhətlərinin aradan
götürülməsi üçün mühüm vasitədir.
Ötən ilin uşaq ədəbi nümunələri içərisində fantastik üslubda yazılan, uşaqların təxəyyül
gücünü formalaşdıran əsərlər də geniş yayılmışdır. Çağdaş dövrün yazarlarından olan Sevinc
Elsevərin “Şeytan çarxı” əsərində hadisələr yeddi uşağın karuselə minərək müəmmalı şəkildə
yoxa çıxması mövzusu əsasında cərəyan edir. Bütün doğmaları onları axtarır. Bu uşaqlar isə
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qeyri-adi bir yerdə gözlərini açırlar. Sehirli xalça üstündə uçan uşaqlar xalça üzərində müxtəlif
ölkələrə səyahət edirlər.
Sehirli xalça üstündə uçan uşaqlar müxtəlif ölkələrin üstündən uçurlar, harda yerə
enmək barədə düşünürlər. “İngilis Krallığını” seçən uşaqlar İngiltərəni gəzirlər, Spartaya
səyahət edirlər. Gülər və Kərim uşaqlara məktəbdə öyrəndikləri məlumatları çatdırırlar: “1829cu ildə, Cənubi Qafqaz məktəbləri haqqında nizamnamə qəbul ediləndən bir il sonra Şimali
Azərbaycanda qəza məktəbi yaradıldı. İlk məktəb Şuşada yaradılmışdı, cəmi iki il sonra
Nuxada, Bakıda da belə məktəblər açıldı. Daha sonralar ilk dünyəvi müsəlman məktəbləri
yaradılmağa başlandı. Dünyəvi müsəlman məktəbinin ilk layihəçilərindən biri Abbasqulu ağa
Bakıxanov idi. Təəssüf ki, onun layihəsini qəbul etməmişdilər” [4, 65].
Xalça Şuşaya da enir. Müəllifin işğal olunmuş torpaqlarımızı da unutmaması, diqqət
mərkəzində saxlaması sevindirici haldır. Çünki bu tariximizin qan yaddaşını uşaqlara çatdırır,
onlarda Vətənə, doğma yurda bağlılıq hissini formalaşdırır.
Əsərin kompozisiyası da maraqlı quruluşa malikdir. Burada təsvir olunan zaman və
məkan anlayışı fərqlidir. Müəllif uşaqları həm keçmişə, həm gələcəyə aparır, fərqli məkanlarda
təsvir edir. Fantastik elementlərlə zəngin olan bu əsər uşaq ədəbiyyatı nümunələri içərisində
qeyd etdiyimiz novatorluq xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Zahid Xəlilin “Üçbucaq ölkənin adamları” hekayəsində müəllif uşaqları qeyri-adi
dünyaya səyahətə aparır, “Kralın kreslosu” fantastik hekayəsində isə şöhrətpərəstlik,
təkəbbürlük tənqid olunur.
Gənc yazar Xülya Cəfərova 2018-ci ildə uşaqlar üçün “Külək: Yel Kürəsinin Şahzadəsi”
adlı roman yazıb nəşr etdirmişdir. Əsər Azərbaycan ədəbiyyatında çox az sayda nümunə olan
fentezi janrındadır. Əsərin protaqonisti Külək Azərbaycan ədəbiyyatında ilk milli
superqəhrəman hesab olunur. Külək, İşıq, Umay, Erlik, Kayra xan, Simurq quşu, Yağmur, Azər
baba və digər personajların timsalında xalqımızın zəngin tarixi, milli mənəvi dəyərli və adətənənələri maraqlı və oxunaqlı bir üslub vasitəsilə oxucuya ötürülür.
Zahid Xəlilin 2018-ci ildə iki kitabı dərc olunmuşdur. Bunlardan biri “Kralın kreslosu”
adlanır. Burada müxtəlif məzmunlu uşaq hekayələri toplanmışdır. Bunlardan “Yumru yumaq”,
“Oxuyan koğuş”, “Papaq”, “Üzgüçü Tural”, “Qırmızıpapaq və canavar”, “Günəşin dənizdə
qalan saçları”, “Turalın atı”, “İki nar” və başqalarının adlarını çəkmək olar.
Ədəbiyyatımızda həmişə folklor motivlərinin, nağıl, tapmaca janrında əsərlərin
yazılması aktual olmuşdur. Zahid Xəlil “Atalar sözü şəhəri” hekayəsində şəhərin obrazını
yaradarkən sakinlərin dilindən fərqli atalar sözü işlətməklə həm bu folklor nümunələrimizi
uşaqlara təlqin edir, həm də uşaqlar bu atalar sözlərini hekayə oxuyarkən daha asan üsulla
mənimsəmiş olur: “Yüz dəfə ölçülüb bir dəfə biçildiyinə görə bu şəhərin küçələri ox kimi
dümdüzdü. Evlərin həyətlərindən adamın burnuna təzə bişmiş çörək ətri gəlirdi. Burada çörəyi
doğrudan da, gözəl bişirirdilər. Axı, onlar çörəyi çörəkçiyə verirlər. Buradakı adamların
cavanları da, yaşlısı da demək olar ki, eyni ağıldadı. Hamı bir-birinə diqqətlə qulaq asır və bir
sözü qəti yaddan çıxarmırlar: ağıl yaşda deyil, başdadı” [8, s. 274].
Ümumiyyətlə, apardığımız tədqiqat zamanı müəyyən etdik ki, uşaq ədəbiyyatı, xüsusilə
uşaq nəsri istədiyimiz səviyyədə inkişaf etməsə də, bu sahəyə tədiqiqatçılar kifayət qədər önəm
verməsələr də, bu ədəbiyyatın inkişafına maraqlı olan, daim diqqətdə saxlayan ədəbiyyat
nümayəndələri vardır və bu qüvvələr bu sahənin istənilən səviyyəyə gəlib çatmasına nail
olacaqlar.
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Г.Рамиз
Aзербайджанское детскaя проза в современном периоде (по
литературному взгляду 2018 года)
Резюме
Как и каждый год, в прошлом году литературный процесс придавал большое
значение детской литературе, были организованы мероприятия и были проведены
полемики, которые могут способствовать развитию этой литературы, которая играет
исключительную роль в образовании, обучении и воспитании молодого поколения. Но к
сожалению, литературная критика не провела серийный анализ детской литературы и не
обратила внимания на теоретико-эстетические проблемы и недостатки этой литературы.
Когда мы смотрим на прошлогоднюю детскую литературу, мы становимся
свидетелями многих исследований в этой области. Были организованы некоторые
дискуссии и полемики о детской литературе, и в то же время были проведены проекты по
возрождению и развитию этой отрасли литературы.
В обсуждениях о детской литературе мы становимся свидетелями внимания и
интереса наших ценных литературных критиков. А именно, академик Иса Хабиббейли
затронул актуальные проблемы этой литературы в интервью, опубликованном в журнале
«Азербайджан», и подчеркнул, что были предприняты определенные шаги в реализации
целей и задач, и что детская литература должна постоянно оставаться в центре внимания.
В статье были рассмотрены некоторые прозаические произведения, написанные в
прошлом году, и проанализированы примеры прозаических произведений,
опубликованные в разных издательствах.
Ключевые слова: детская литература, проза, тема, анализ, дискуссия
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G.Ramiz
Azerbaijan child's prose in the contemporary period
(based on the literary view of 2018)
Summary
Each year, as in the past year, literary process has paid a lot of attention to children's
literature, events that can contribute to the development of this literature, which plays an
exceptional role in the education of the younger generation, as an individual, have been
conducted polemics. However, unfortunately, literary criticism did not carry out consistent
analysis of children's literature, it did not pay attention to the theoretical-aesthetic problems of
the literature.
When we look at children's literature last year, we have seen a lot of things done in this
area. There were some discussions on child literature, polemics were conducted, and projects
that provided revival and revival of this literature area.
In our award-winning children's literature, we again witness the care and attention of our
valuable literary critics. Thus, academician Isa Habibbeyli, in an interview published in
"Azerbaijan" magazine, stressed the importance of addressing the current problems of the
literature, taking concrete steps towards solving the goals and tasks faced and the necessity of
constantly being in the focus of child literature. Our article reviews the prose writings written in
last year, and analyzes of prose publications in different press agencies.
Key words: child' literature, prose, theme, analysis, discussion
Redaksiyaya daxil olma tarixi:12.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 13.07.2019
Filologiya elmləri doktoru, dosent Elnarə Akimova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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NƏSİMİ QƏZƏLLƏRİNDƏ MÜRACİƏT FORMALARI, ONLARIN
QRAMMATİK VƏ ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xülasə
Nəsimi qəzəllərində Azərbaycan dilinin zənginliyi, ifadə imkanları, qrammatik, leksik
xüsusiyyətləri incəliklərinə qədər öz əksini tapmışdır. Onun qəzəllərində müxtəlif və orijinal
müraciət formalarına rast gəlmək olur. Nəsimi qəzəllərində işlənən xitablar müasir ədəbi dillə
oxşarlıq təşkil etsə də, bəzən tam fərqli xüsusiyyətlərinə görə də fərqlənir. Onun əsərlərində
işlənən müraciət obyektləri ünvanlarına görə də fərqlənir. Tanrıya, sevdiyi gözələ, dini şəxsiyyətlərə, təbiət hadisələrinə, əşyaya, heyvanlara, mücərrəd anlayışlara, dünyaya, içkiyə, əsər
qəhrəmanlarına, qəlbinə, özünə və başqa varlıqlara xitab zəngin dil xüsusiyyətləri ilə bəzənmiş
halda oxucuya təqdim edilir.
Müraciət formaları içərisində Allaha xitab özünəməxsusluğu ilə seçilir. Nəsimi Allahın
böyüklüyünü ifadəetmək üçün sözlərdən naxış vuran nəqqaş kimi istifadə edir. Lakin bu
müraciətlər içində "Yarəb" sözündən daha geniş istifadə olunur. Nəsimi müraciətlərinin orijinal
xüsusiyyətlərindən biri də məcazilikdir. Məcazi müraciətlər onun qəzəllərinə bir özəllik və
fərdilik gətirir. Üslubi xitablar da məhz məcazi müraciətlər hesabına yaranır. Nəsimi müraciətlərinin əvvəlində "ey", "ay" nidalarının işlənməsi genişdir. Demək olar ki, qəzəllərdə işlənən
müraciətlərin 80% "ey" nidası ilə işlənir. Nəsimi yaradıcılığı elə zəngin bir irsdir ki, onun hərtərəfli öyrənilməsi dövr üçün vacibdir. Buna görə də Nəsimi əsərlərinin həm dil, həm ədəbiyyat
baxımından öyrənilməsi vacibdir. Çünki Nəsimi əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbi dili
üçün zəngin material mənbəyidir.
Açar sözlər: xitab, müraciət, üslub, qrammatik xüsusiyyət, ifadə forması
650 ildir ki, böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin adı Yaxın Şərqdə mərdlik,
fəda karlıq və iradə rəmzi kimi hötmətlə çəkilir. Nəsimi Azərbaycan dilində şeirin ilk gözəl nümunə lərini yaradan, öz mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dillə ifadə etməyi bacaran qüdrətli
sənətkar lardan biri olmuşdur. Görkəmli dilçilər Ə.Dəmirçizadə və T. Hacıyev Nəsiminin yaşadığı dövrü ədəbi dilimizin başlanğıc dövrü kimi səciyyələndirərək Nəsimini bu dövr Azərbaycan dilinin kamil, yetkin, səlis qəzəllər yazan ən qüdrətli, ən istedadlı, nəhəng şairlərimizdən
biri olduğunu qeyd edirlər. (1, 51; 2, 148). Nəsiminin ədəbiyyata gətirdiyi yenilik nə qədərdirsə,
dövrü üçün Azərbaycan dilinin inkişafında xidməti də bir o qədərdir. Bu baxımdan Nəsimi
yaradıcılığı dilçilik baxımından hərtərəfli tədqiq olunmalıdır.
Nəsiminin qəzəllərində Azərbaycan dilinin zənginliyi, ifadə imkanları, qrammatik,
leksik xüsusiyyətləri incəliklərinə qədər öz əksini tapmışdır. Nəsiminin poeziyasının dili ikili
xarakter daşıyır: hürufi təriqətinin təbliğatçısı kimi onun şeirləri nə qədər şüar, çağırış səciyyəli,
cəsarətli, məğrur mahiyyətlidirsə, onun lirik-romantiuk şeirləri bir o qədər lirik, milli söz və
ifadələrlədolu, xalqa məhrəm, milli əsaslı ekspressiv-emosional, axımlı, ahəngli, intonasiyalı bir
dildir. Nəsiminin dili mübariz bir dildir, “inqilabi bir dildir” (3, 238).
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Onun qəzəllərində geniş xitab işləkliyinə rast gəlmək olur. Bu zəngin xitab nümunələri orjinallığı ilə seçilir. Nəsimi şeirlərində işlənən xitabları çağdaş bədii ədəbiyyat
nümunələri ilə müqayisə edərkən iki yerə ayırmaq olar:
1.Müasir bədii ədəbiyyatda istifadə olunan xitablarla eynilik təşkil edənlər;
2.Müasir bədii ədəbiyyatda istifadə olunmayan xitablar.
Nəsimi yaradıcılığında işlənən xitabların əksəriyyəti sevdiyi gözələ ünvanlanır. Belə
xitabların çoxu da müasir bədii ədəbiyyat xitabları ilə səsləşir.
Bahar oldu, gəl, ey dilbər,tamaşa qıl bu gülzarə(4, 44)
Əhdü peymanından, ey yar, istədi can əl vurmaq (4, 56)
Dilbəra, könlündə yoxdur aşiqə qılmaq vəfa (4,19)
Bu misralarda işlənən ey dilbər, ey yar, dilbərə müraciət formaları həm orta dövr, həm də
yeni dövr üçün işlək sayılır. Çünki Nəsimi yaradıcılığında rast gəlinən bu xitablara Nəsimidən
sonra Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, M.P.Vaqif, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani, Ə.Vahid, B.Vahabzadə və başqaları
nın yaradıcılığında da rast gəlmək mümkündür.
Nəsimi yaradıcılığında elə xitablar var ki, dövrünün tələbinə uyğun özünəməxsusluğu əks etdirir. Belə ki, bu müraciətlərə ya orta dövr nümunələrində rast gəlinir, ya da
ümumiyyətlə, heç bir sənətkarın əsərlərində rast gəlinmir. Bu baxımdan Nəsimi yaradıcılığında
işlənən xitabları iki yerə ayırmaq olar: 1.Dövrü üçün işlək olan xitablar; 2.Nəsimi dilinə aid
olan üslubi xitablar.
Dövrü üçün işlək olan xiatblar dedikdə o dövrdə digər şairlərin əsərlərində də geniş şəkildə
işlənən müraciətlər nəzərdə tutulur.
Saqiya, camı gətir kim, mən ustadım tövbəmi (4, 54)
Məni mən eləmə, ey zahid, güvənmə zikrə ey(4, 34)
Ey səba, uğraşdığınca şol xuraman sərvə tuş (4, 53)
Yarəb, irişdir məni dövləti-didarinə (4, 47)
Ey könül, müştaq isən gər zülfünün çövkanına (4, 19)
Əhdü peymanından, ey yar, istədi can əl vurmaq (4, 56)
Orta dövrün ən parlaq simalarından olan Məhəmməd Füzuli qəzəllərində də bu
müraciət formalarının geniş işləkliyini müşahidə eidrik:
Saqi, mey ver, söyləyim ol ləli-canandan sənə,(5, 37)
Ya Rəb, yetir məni o məhin bəzmi-vəslinə, (5, 40)
O yarın gül üzarında, gönül, bir xarə yetdim mən, (5, 50)
Həmçinin eyni müraciətlər Ş.İ.Xətayi lirikasında da işlənir:
Zahid, qoparma sən məni meyxanədən bu gün,(6, 28)
Mehri-eşqin razini, ey yar, ilham et mana (6, 33)
Aciz olma, ey könül, münkir gərəkməz əhli-dil (6, 35)
Ol pəri peykər məni,yarəb, nədən qılmaz pəsənd? (6,48)
Nəsimi dilinə aid olan üslubi xitabların özləri də maraqlı xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənir. Belə müraciət formaları təşbeh, metafor, epitet kimi bədii təsvir vasitələri ilə ifadə
olunmaqla yanaşı, həmçinin şairin müraciət etdiyi varlıqlara münasibətini də ifadə edir. Nəsimi
qəzəllərində üslubi xitabları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1.Təşbeh xitabları: Ey üzü cənnət, xətti reyhan ,dodağı səlsəbil(4,69)
Ey üzü gül, ləbləri mərcanımız!(4, 77)
Ey gözü nərgis, şəhi məstanımız!(4,77)
Ey camalın Kəbə, sənsən künfə-kənzin xanəsi!(4,89)
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Bu xitablarda müraciət edən müraciət olunanın(sevdiyi gözəlin) üzünü cənnətə, surətini
reyhana, dodağını cənnətdəki çeşmə suyuna, üzünü gülə, ləblərini (dodağını) dənizin dibindən
çıxarılmış qırmızı mıncığa, gözünü nərgiz gülünə, cəmalını (üzünü) Kəbəyə bənzətməklə
qüvvətli təşbeh xitablar yaratmışdır.
2. Metafor xitablar: Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi-rəvanım, mərhəba(4, 13)
Qaşın metracinə sufi irişmək istər, ey huri(4, 34)
Gəl, ey tuba, sucud eylə bu siminbər səhi sərvə (4, 34)
Bu misralarda “ruhi-rəvan”, “huri”,”tuba” müraciətləri məlumdur ki, sevdiyi gözələdir. “Ruhi-rəvan” –istəkli deməkdir. “Huri”-əfsanəyə görə cənnətdəki gözəllərdir. “Tuba”-əfsanəyə
görə cənnətdəki hündür bir ağacdır.
Nəsimi sevgilisinə müraciət edərkən,cənnətdəki varlıqların adından istifadə etməklə
güclü, orijinal, üslubi məcaz xitablar yaratmışdır. Bu tipli metafor xitablar Nəsimi qəzəllərində
yüzlərlədir: “ey qəmər”, “ey pəri”, ”ey mələk”, ”ey günəş” eyni zamanda onu da qeyd edək ki, belə
müraciət formaları Nəsimi qəzəlləri üçün təkrar işlənən xiatblardır.
3. Epitet xitablar: Ey şəkər ləb, yari-şirin, laməkanım, mərhəba (4, 13)
Sevdiyi gözələ müraciət edərkən şair düşdüyü vəziyyətlə, durumla əlaqədar olaraq onu
gah əzizləyir, oxşayır, sevgi dolu sözlərlə bəzəyir, gah da inkar edir, günahlandırır, yalançı, sevgilisi
nə inkar edən adlandırır.
Ey şəkərləb yari-şirin, laməkanım, mərhəba
Ey mələk surətli dilbər,can fədadır yoluna (4, 13)
Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi-rəvanım, mərhəba (4,13)
Bağrımı cövrinlə pürxun, ey dilaram, eyləmə(4, 58)
Yaxud: Ey yalançı aşiq, əbsəm, girmə canın qanına (4, 19)
Ey mərifətdən bixəbər, insafla gəlgil buraya (4, 17)
Noldu, ey münkir, sana kim,qaynadı qanın yenə (4, 56)
Nəsimi yaradıcılığında müraciət obyektləri bir-birindən fərqlənir. Onun yaradıcılığında
təkcə sevdiyi gözələ xitab olunmur. Həmçinin digər varlıqlara da üzünü tutur, fikrini bildirir. Bu
baxımdan qəzəllərdə işlənən xitabları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: Allaha xitab, dini
şəxsiyyətlərə xitab, sevdiyi gözələ xitab, özünə xitab, mücərrəd anlayışlara xitab, heyvanlara,
təbiət hadisələrinə, dünyaya, içkiyə, əsər qəhrəmanlarına, qəlbinə xitab, hər hansı bir sənət
sahiblərinə xitab və s.
Müraciət formaları içərsində Allaha xitab özünəməxsusluğu ilə seçilir. Nəsimi Allahın böyüklüyünü ifadə etmək üçün sözlərdən sanki naxış vuran nəqqaş kimi istifadə
edir.
Yarəb, nə səbəbdəndir olur taqətimiz taq(4, 29)
Həq əyan oldu sən, ey məzhəri-zatü sifat(4, 21)
Zikrsiz hərgiz, ilahi,sübhümüz şanı eyləmə (4, 24)
Ey bəşər surətli-rəhman, vey mələksima həbib! (4, 26)
İkinci misrada işlənən ey məzhəri-zatü sifat-əsl üzü zahir olan, təzahür edən
mənasını verir. Nəsimi Allaha müraciət edərkən daha çox “Yarəb” sözündən istifadə edir.
Nəsimi qəzəllərində dini şəxsiyyətlərə olunan müraciətlər də vardır.
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Ey kəlamullahi-natiq,ta be key başi bexab
Ey Məsihadəm, niyə can vermədin cansızlara?
Ey cəmalın həq kəlamı, innəhüşeyin-əcib
Birinci misrada kəlamüllahi-natiq (Allah ilə danışan natiq) dedikdə Musa peyğəmbəri
nəzərdə tutursa, ikinci misrada ey Məsihadəm dedikdə ölüləri dirildən İsa peyğəmbərə müraciət
edir. Sonuncu misrada isə “cəmalın həq kəlamı” -qurandır.
Qəzəllərində təbiət hadisələrinə də müraciət edir. Onlardan xahiş edir, arzu və
istəklərini bildirir, sifariş göndərir:
Ey səba, uğraşdığınca şol xuraman sərvə tuş
Məndən öp anın ayağın, səcdə qıl balasinə!(4, 53)
Sən Nəsimi razını, ey dan yeli, yarə yetir.
Sənsizin halım pərişan, biqərar oldu yenə(4, 54)
Ey badi-səba, məndən ilət yarə səlami (4, 99)
Nəsimi qəzəllərində işlənən müraciət obyektlərindən biri də digər insanlar və ya
müxtəlif sənət sahibləridir:
Saqiya, cami gətir kim, mən uşatdım tövbəmi (4, 54)
Tövbəsini pozan şair saqidən-şərab paylayandan şərab gətirməsini istəyir.
Məni mən etmə, ey zahid, güvənmə zikrə ey (4, 34)
İbadətlə məşğul olana-zahidi zikrə çox güvənməməyə çağırır. Zikrlə çox məşğul
olmamağa səsləyir. Başqa bir misrada hökmdara-şaha müraciət edərək, yer üzündə yığdığı mülk
və malın kimsəyə qalmadığını diqqətinə çatdırmaqla onu bu işdən uzaqlaşdırmağa çalışır:
Mülk ilə mal, ey məlik, kimsəyə çün qalmadı(4, 47).
Digər bir müraciətdə üzünü vaizə-minbərdə oturub moizə edən din xadiminə tutaraq
çərən-pərən sözlər, cəfəngiyyat söyləməsinə etiraz edir, aşiq olduğunu onun-vaizin
nəsihətlərinin faydasız olduğunu bildirir: Ey vaiz, əbsəm ol, mana tamatını ərz eyləmə
Mən aşiq oldum, gərməzəm hər qüssəxanın pərdinə (4,48)
Qəzəllərdə işlənən müraciət obyektlərindən azlığına görə fərqlənən heyvanlara
müraciətdir. Şair qəzəllərinin birində deyir:
Çıx qəfəsdən, gəlgil, ey bülbül, gülüstan seyrin et (4, 50)
Nəsimi müraciətlərində dünya, bəşər kimi ünvanlara giley, narazılıq , şikayət birbaşa
ünvanlanır. Özünün düşdüyü əzab və illətdə onları təqsirləndirir.
Kafilə nün əzəldə, çün illətimizdir, ey bəşər(4, 76)
Ey dünya, mən yenə səni bildim yalançısan (4, 79)
Nəsiminin əsas müraciətlərindən biri də özüdür. Qəzəllərində özünə təxəllüsləri ilə
müraciət etməklə yanaşı, digər söz və ifadələrdən də istifadə edir.
Valiyi-əhd oldun, ey seyyid, zi fəzi-lənyəzəl(4, 21)
Ey Nəsimi, səcdə qıl şol maha kim, həqdan sana (4, 22)
Xoş keçir ömrün, Nəsimi, sən cahanda yar ilən(4, 55)
Bəzən təxəllüslərinin əvvəlində sifətlərdən istifadə etməklə söz birləşməsi yaradır.
Dedilər, miskin Nəsimi, doğruya yoxdur zaval(4, 51)
Ey xəstədil Nəsimi, qəbul eylə şalını(4, 108)
Adətən belə müraciətlər şeirin janr xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq son beytdə verilir. Lakin
digər beytlərdə Nəsimi özünə müraciət edərkən ayrı-ayrı söz və ifadələrdən istifadə edir.
Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə (4,42)
Timarə könül verməgil, ey sayru, həkim ol(4, 76)
Ey aşiq, anın zülfünə yapış bu cahanda(4, 76)
Ey axirətin darinə aşiq, bu səradən (4, 76)
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Bu misralarda şair özünə ey can,ey sayru,ey aşiq,ey axirətin darinə aşiq –deyə
müraciət edir. Bəzən özünə deyil, qəlbinə müraciət edir.
Yekcəhət olgil, ey könül, canü cəhanə ur qəfa (4, 52)
Ey xəstə könül, gör nə derəm, məndən eşit (4, 76)
Maraqlı tərəflərdən biri də, müxtəlif müraciət formalarının yanaşı gəlməsidir:
Can eşqə düşdü, ey könül, yarəb, nədir tədbirimiz? (4, 78)
Eşq əhli iqlimində çün hüsnündür, ey dilbər, məlik (4, 79)
Birinci misrada – ey könül, yarəb müraciətləri yanaşı gəlsə də, həmcins xitab mövqe
yində deyil. Çünki şair hər birinə ayrı fikir bildirir. Könlünə eşqə düşməsi informasiyasını
çatdırırsa, Allahdan tədbir etməsini istəyir.
Nəsimi yaradıcılığında elə qəzəllər vardır ki, birinci sözdən sönuncu sözə kimi
həmcins xitablardan ibarətdir. Bu Nəsimi orijinalığıdır, Nəsimi üslubudur, Nəsimi
özünəməxsusluğudur.
Nigarım, dilbərim, yarım, ənisim, munisim, canım,
Rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım.
Şəhim, mahım, dilaramım, həyatım, dilrigim, ruhim,
Pənahım, məqsədim, meylim, muradım, sərvərim, xanım.
Qəmərçöhrəm, pəriruyim, zərifim, şuxumü şəngim,
Səmənbuyim, güləndamım, səhisərvi-gülüstanım. (4, 125)
Göründüyü kimi, hər bir söz müraciətdir. Bu şeirin sönuna qədər belə davam edir.
Sevən aşiq sevdiyi gözəli hər şeydən əziz tutaraq onu müraciətlərlə əzizləyir, göylərə qaldırır.
Bu müraciətlərdə hansı sahəyə aid termin yoxdur? Əşyadan tutmuş, canlı aləmin gözəllikləri ilə
sayılıb-seçilən hər bir bölməsinə aid maraqlı xitablar şeir üçün zəngin ifadə imkanları kimi üzə
çıxır. Sevgisini ifadə etmək üçün şair məcazların kuliminasiya nöqtəsinə qədər qalxır və
razvyazka nöqtəsinə enmək belə xəyalından keçmir. Şeirin sonua qədər o zirvədə dayanıt və
müraciətlərini də dayandığı zirvənin ən yüksək pilləsində saxlayır. Ürəyi soyumayan şair
sevdiyi gözələ Kəbədəki Tur dağı, behişit, cənnət, cənnətdəki hür, qılman deyə xitab edir:
Lətifim, nazikim, xubim, həbibim, türfə məzbubim,
Hicazim, Kəbəvü Turim, behiştim, hüri rizvanım.(4, 125)
Bütün bunları yekunlaşdıraraq demək olar ki, Nəsimi qəzəllərində zəngin xitab
nümunələri işlənmişdir. Bu xitabların 80% də ey nidası işlənir. Bu xitablar orijinal üslubu
xüsusiyyətlərinə görə seçilməklə yanaşı, həm də dövrünün dil-üslub imkanları haqaında geniş
təsəvvür yaradır. Nəsimi yaradıcılığı elə zəngin bir irsdir ki, onun hərtərəfli öyrənilməsi
istənilən dövr üçün vacibdir.
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T. Nagiyeva
Application forms in Nasimi ghazals, their grammatical and stylistic features
Summary
In the Nasimi ghazals, the richness, expression capabilities, grammatical and lexical
features of the Azerbaijani language have been reflected in their subtleties. In his ghazals there
are different and original forms of appeal.
While the Nasimi ghazals are similar to modern literary language, they sometimes differ in
their distinctive features. The objects used in his works differ in their addresses. It is read to the
reader, decorated with the features of the language that he loves, his personality, religious
identities, natural phenomena, things, animals, abstract concepts, world, drink, heroes, soul, self
and other creatures.
The appeal forms are specifically addressed to God. Nasimi utilizes words as an
embodiment to express God's greatness. However, these references are wider than the word
"Yarab". One of the original features of Nasimi's applications is meticulous.
Clerical appeals bring one's personality and personality to his ghazals. Stylistic references
also arise from fictitious appeals. At the beginning of Nasimi's applications, the development of
"ey", "ay" is wide. Almost 80% of the appeals processed in the ghazl are processed by the "ey"
nidas. Nasimi's creativity is such a rich heritage that his comprehensive study is crucial for the
period.
Therefore, it is important to study Nasimi's works both from language and literature.
Because Nasimi's works are a rich source of material for Azerbaijani literature and literary
language.
Key words: appeal, exclamatory, style, grammar, expression form.

T. Нагиева
Формы обращения, их грамматические и стилистические особенности в
газелях Насими
Резюме
Богатство Азербайджанского языка, возможности выражения,грамматичесие и
лексические свойства были отражены до тонкости в газелях Насими. В его газелях
встречаются различные и оригинальные формы обращения.
Несмотря на то,что использованные обращения в газелях Насими,составляют сходства современного литературного языка, иногда полностью отличаются по своими
особенностьями.
Объекты обращения, использованные в его произведениях,тоже различаются по
своими адресами. Бог, любящем, религиозным личностьям, природным явлениям, предмету, животному, абстрактным понятиям, миру, напитку, героям произведения, душу,
самому себе и иным существам, обращения представляются читательям в виде
наряжения богатыми речевыми особенностьями.
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Среди формы выражения, обращение Богу отличается своеобразием. Чтобы
выразить величие Бога, Насими использует слова как мастер, рисующий узоры. Но среди
этих выражений широко использован слово "Яраб". Одно из оригинальных особенностей
выражений Насими является переносность.Переносные обращения передают особую
единичность и индивидуальность его газелям. Стилистические обращения образуются
именно в счет переносных выражений. В начале обращения Насими широко
использованы междометия "эй","ай". Почти 80% обрашения, использованных в
газелях,обрабатывается междометием"эй". Творчество Насими настолько богатое
наследие, что его всестороннее изучение важно для эпохи. Поэтому изучение газелей
Насими важны с точки зрения и языка, и литературы. Так как произведения Насими
являются богатым материальным источникам для Азербайджанской литературы и
литературного языка.
Ключевые слова: обращение, обращение речи, стиль, грамматические свойства,
форма выражения.
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ AUDİO VƏ VİDEO VASİTƏLƏRDƏN
İSTİFADƏNİN SƏMƏRƏLİ YOLLARI
Xülasə
Qlоbаllаşmа dövründə xarici dillərin tədrisi prosesinə ciddi, bəzən rаdikаl хаrаktеrli
dəyişikliklərin gətirilməsinə, innоvаsiyаlаrın tətbiq еdilməsinə böyük еhtiyаc duyulur. Хаrici
dillərin əsаsını müаsir dövrün tələblərinə uyğun оlаn kоmmunkаtivlik prinsipi təşkil еtməlidir.
Bu mənada audio və video vasitələrdən istifadə tədrisdə aparıcı rola malikdir. Belə ki, audio və video
materiallardan istifadə auditoriyalarda kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasında böyük rol
oynayır. Əksər hallarda ixtisası dil olan fаkültələrdə dili professional məqsədlərlə öyrənən
tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və dünyа ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş
əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər hаqqındа hеç bir məlumаta malik deyil. Onu
da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik ədəbiyyаt nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə
еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən dildən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Buna görə də
audio və video materialların seçiminə diqqət yetirmək lazımdır. Müasir universitet tələbəsi
təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm də ünsiyyətə
hazır olmalı və müxtəlif
insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək,
ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır.Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu
prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma
proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil
olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil,
həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da
gündəmi zəbt edir. Bu zaman audio və video vasitələrdən istifadə vacib sayılır.
Açar sözlər: nitq, meyar, dil, söz, ünsiyyət
Bildiyimiz kimi, xarici dilin öyrənilməsi zamanı tələbələrdə kommunikativ səriştənin formalaşdırılması qarşımızda dayanan mühüm və ali məqsədlərdən biridir. Dilini öyrənməyə
çalışdığımız ölkənin ərazisində yaşamadan, onun vətəndaşları ilə ünsiyyətdə olmadan dili
öyrənmək məsələni bir qədər də çətinləşdirir. Məqsədimizə tam çatmaq və xarici dili öz
ölkəmizdə yaşayaraq mükəmməl şəkildə öyrənmək üçün biz əlavə və köməkçi vasitələrdən
istifadə edirik. Bu vasitələrə audio və video vasitələr daxildir. İlk olaraq onu qeyd edə bilərik
ki, audio və video vasitələrdən istifadə kommunikativ səriştənin formlaşdırılmasından savayı,
tələbələrin motivasiyasını və dilə olan marağını artırmağa qadirdir. Buna əsaslanaraq qeyd edə
bilərik ki, tələbələrə təqdim edilən audio və video vasitələrin məzmunu xüsusi olaraq
seçilməlidir. Burada ortayan çıxan problem müəllimin audio və videomaterialların seçimi
zamanı nəyə daha çox diqqət yetirməli olmasıdır. İlk olaraq onu vurğulaya bilərik ki, audio və
videomaterialların seçilməsi zamanı onların maraqlı və tələbələrin dil bilmə səviyyəsinə uyğun
olması vacibdir. Bundan savayı, hər bir seçilmiş material dilöyrənənləri yeni informasiya ilə
təmin etməlidir. Yeni alınmış məlumat tələbələri müzakirəyə sövq edir. Xarici dildə aparılan
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müzakirə dilin mənimsənilməsinə, yeni öyrənilən söz və ifadələrin danışıqda istifadə edilməsinə
şərait yaradır. Dərs prosesində təqdim edilən audio və videomaterialların mövzusu da xüsusi
seçilməlidir. Bildiyimiz kimi, dilin öyrənilməsi prosesi təkcə söz və ifadələri öyrənib
mənimsəməklə bitmir. Biz təkcə dilin leksik, qrammatik və sintaktik quruluşu ilə deyil,
həmçinin dil daşıyıcılarının mədəniyyəti, tarixi, siyasəti və iqtisadiyyatı ilə də yaxından tanış
olmalıyıq. Başqa sözlə, biz dili tək bir məfhum kimi deyil, əlaqəli şəkildə öyrənməliyik. Belə
nəticəyə gəlirik ki, müəllimin dərsdə təqdim etdiyi material tələbələrə təkcə dili mənimsəməyə
deyil, həmçinin onun tarixi, mədəniyyəti haqqında məlumat almağa da şərait yaratmalıdır.Video vasitələrin istifadəsi tələbələri danışıq dilinə daha da yaxınlaşdırır, onları dili öyrənməyə
motivasiya edir. Yeni söz və ifadələrin öyrənilməsində videomaterialların yeri danılmazdır.
Tələbələr video parçadan eşitdikləri yeni söz və ifadələri daha yaxşı qavraya və yadda saxlaya
bilirlər. Dil daşıyıcılarının işlətdikləri söz və ifadələrə uyğun olaraq üz ifadələrinin dəyişməsi,
mimika və jestlərdən istifadə yeni söz və ifadələrin mənasını anlamağa və beləliklə onu daha tez
və effektiv şəkildə qavramağa şərait yaradır.Bu məsələnin həllində də bizim köməyimizə audio
və videomaterialların istifadəsi çatır. Videomaterialların nümayişi zamanı kadr və slaydların
tez-tez dəyişməsi tələbələrdən çox böyük diqqət tələb edir, əks halda tələbələr göstərilən video
parçasını yadda saxlamaqda və suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Təkcə
videomateriallar deyil, həmçinin audio materialların istifadəsində də tələbələrin diqqətli olması
mühüm hesab edilir. Söz və musiqini birləşdirən səsli yazıları dinləmək, tələbələrin diqqətini
artırır, eşitmə yaddaşını, təxəyyül, sözün müşahidəsi bacarıqlarını formalaşdırır, estetik zövqün
inkişafını şərtləndirir. Hər hansı şəxsin xarici dili bilmə səviyyəsi dörd bacarıqla ölçülür.
Gördüyümüz kimi danışma, oxuma, yazma və dinləmə ayrı- ayrı bacarıqlar olaraq fərqləndirilmişdir. Maraqlısı isə ondadır ki, bəzən insanlar xarici dildə sərbəst şəkildə oxuyub, yazıb və
danışa bildikləri halda qarşıda duran insanın nə dediyini, hansı fikri ifadə etmək istədiyini
anlaya bilmir, iki insan arasında yaranan anlaşılmazlıq isə kommunikasiyanın uğursuzluğuna
gətirib çıxarır. Dinlənilən fikrin, ifadənin, mətnin dinləyiciyə aydın olmamasının bir çox
səbəbləri vardır. Səbəblərin ən başlıcası isə yazılı nitqın şifahi nitqdən tamamiilə fərqli
olmasıdır. Bu fərqliliklərin bəzilərinə nəzər salaq. Bu iki nitq arasındakı başlıca fərqlilik şifahi
nitqdə slenqlərdən, ara sözlərdən daha çox istifadə edilməsi və bəzi səslərin danışıqda
assimilyasiya edilməsi, fərqli tələffüz edilməsi ilə bağlıdır. Bu da dinləyiciyə bəzi çətinliklər
törədir. Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alsaq, deyilən söz və ifadələri anlamaq, mimika və
jestlərin mənasını dərk etmək üçün biz ya daimi olaraq dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olmalı ya
da audio və videomateriallardan istifadə etməliyik. Mütəmadi olaraq, xarici dildə olan
materialları dinləmək bizim danışıq dilinə, müxtəlif sözlərin tələffüz formalarına alışmağımıza
yardım edir. Xarici dildə olan videomateriallara baxmaq isə bizə qeyri verbal nitqə yiyəlnməyə
imkan yaradır. Bütün yazılanları bir daha nəzərdən keçirərək belə bir qənaətə gələ bilərik ki,
xarici dili tam şəkildə mənimsəmək istəyən şəxs dörd bacarığın hər birinə mükəmməl şəkildə
yiyələnməli, ünsiyyət qurmaq üçün isə xüsusi danışıq və dinləmə vərdişlərini özündə
formalaşdırmalıdır. Bu vərdişin hər hansı birinin zəif inkişaf etməsi nəticəsində ünsiyyət
prosesi uğursuzluqla nəticələnə bilər. Uğursuzluqla nəticələnən ünsiyyət isə tərəflərin bir-birini
səhv anlamasına və dili öyrənməyə çalışan şəxsin demotivasiyasına şərait yaradır.Əvvəl də
qeyd etdiyimiz kimi, xarici dilin uğurla öyrənilməsində ən başlıca faktor kimi motivasiyanı
qeyd edə bilərik. Motivasiya olmadan dilöyrənmə prosesisinin uğursuzluqla nəticələnmə
ehtimalı kifayət qədər çoxdur. Xarici dilin təlim və tədrisi zamanı tələbələrdə motivasiya, dili
öyrənməyə xüsusi maraq yaratmaq müəllimin başlıca vəzifələrindən biridir. Motivasiyanın
formalaşdırılmasını dilöyrənmə prosesində ilk addım kimi də qiymətləndirmək olar. İlk
addımımız nə qədər güclü və inamlı olarsa, dilöyrənmə prosesi də bir o qədər sürətli və
məhsuldar olar. Motivasiyadan danışarkən ortaya çıxan başlıca sual onun necə və hansı
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üsullarla yaradılmasıdır.Hal-hazırda texnologiya dövründə yaşadığımızı nəzərə alsaq,
motivasiyanın formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsini texnoloji vasitələrin köməyi olmadan
təsəvvür edə bilmərik. Dərs prosesində istifadə olunan audio və videomateriallar təlim və tədris
prosesini daha da maraqlı və rəngarəng edir. Lakin istədiymiz nəticəni almaq üçün tələbələrin
bütün maraq və diqqətini dərsə yönəltməyin başlıca şərti audio və videomateriallardan düzgün
istifadə etməkdir. Düzgün seçilməmiş hər hansı material tələbələrin marağına səbəb olmasının
əvəzinə
əksinə onların demotivasiyasına gətirib çıxarır. Bunu nəzərə alan müəllim dərs
prosesində audio və videomateriallardan istifadə etməzdən əvvəl hər bir detalı diqqətlə
nəzərdən keçirməli və baş verə biləcək problemləri əvvəlcədən görə bilməli və həllini tapmağa
çalışmalıdır. Texnoloji vasitələrdən müvəffəqiyyətlə istifadə etməyin mühüm şərtlərindən biri
istifadə ediləcək materialın tələbələrin dil bilmə səviyyələrinə uyğun olmasıdır. Əgər hər hansı
dinləmə materialında istifadə olunan mətn tələbələrin dil bilikləri ilə üst-üstə düşməzsə,
müəllimin, tələbələri motivasiya etmək cəhdlərinin müvəffəqiyətsizliyə uğrayacağı qaçılmazdır. Xarici dilin öyrədilməsi, tələbələrin danışıq vərdişlərinin formalaşdırılması zamanı istifadə
ediləcək materiallar onların yalnız dil bilmə səviyyələrinə deyil, həmçinin yaş və maraqlarına
da uyğun olmalıdır. Əgər müəllimin tədris müddətində istifadə etdiyi videomaterial tələbələrin
yaşlarına və yaxud da videoda danışılan mövzu onların maraq və istəklərinə uyğun gəlməzsə
bu da uğursuzluğa gətirib çıxarır.Audio və video vasitələrin rolu və yeri haqqında danışarkən,
biz internet resurslarına istinad edə bilərik. Bir çox internet resurslarını araşdıraraq bu qənaətə
gəlirik ki, audio və videomaterialların istifadəsi tələbələri danışıq dilinə yaxınlaşdıraraq, xarici
dili təbii şəkildə öyrənməyə şərait yaradır. İlk növbədə audio materialları dinləyərək tələbələr
sürətli və başlanğıcda anlaşılmaz olan danışıq tərzinə alışmağa çalışırlar. Bu tərz danışığa alışan
tələbələr artıq dil daşıyıcıları ilə ünsiyyət qurarkən problem yaşamır və dialoqu uğurla başa
vururlar. Bildiyimiz kimi, ən effektiv dilöyrənmə üsulu dilini öyrənməyə çalışdığımız ölkədə
yaşamaq və mütəmadi olaraq dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olmaqdır. Müəllimin üzərinə düşən
ən başlıca vəzifə dərs prosesində təbii mühütü yaratmaqdır. Bu işdə isə audio və
videomaterialların rolu və yeri danılmazdır. Audio materiallarda verilən arxa fon səsləri buraya
musiqi səsi, şəhərin səs-küyü, yağış damcıları və s. daxil edilir, təbii atmosferin yaranmasında
birbaşa olaraq iştirak edir. Bu tərz olan dinləmələrə alışan tələbələr artıq kənar səslərə
əhəmiyyət vermədən ünsiyyətlərini uğurlu bir şəkildə başlayıb və sonlandıra bilirlər. Dərs
müddətinin faydalı və səmərəli keçməsində audio vəsaitlərlə bərabər video vəsaitlərin də
əhəmiyyəti danılmazdır. Qısa metrajlı videolar, filmlərin köməkliyi ilə tələbələr dil daşıyıcılarının danışıq tərzlərindən savayı onların ünsiyyət zamanı istifadə etdikləri jestikulasiyaya,
mimikalarına diqqət yetirir, söz və jestlərin birgə vəhdətini öyrənir, həyat tərzi və mədəniyyətləri ilə yaxından tanış olurlar. Əgər audio vəsaitlərin köməyi ilə tələbələr təkcə dinləmə
bacarıqlarını inkişaf etdirirlərsə, video vəsaitlər vizual görüntü vasitəsi ilə, dil daşıyıcılarının
istifadə etdikləri söz və ifadələri daha effektiv mənimsənilməsinə şərait yaradır.
Görkəmli metodist V.P.Qopal vurğulamışdır ki, audio-vizual materialların istifadəsi
müəllimə mövzunun təqdim olunmasında fiziki çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək edir.
Yəni bu materialların istifadəsi tələbə-müəllim arasındaki ünsiyyət baryerini aradan qaldırır və
bu əlaqəni daha da gücləndirir. O, həmçinin slaydlar, filmlər, proyektorların yardımı ilə digər
ölkələrin mədəniyyətlərinin sinifə daxil olduğunu təsdiqləyir. Slaydlar və filmlərin
istifadəsindən danışarkən dərs prosesində vizual görüntünün istifadə edilməsi əldə edilən
informasiyanın daha qalıcı olmasını təmin edir. Bu fikri çin fəlsəfəsində məhşur olan “Bir
görüntü min sözə dəyər” ifadəsi ilə də təsdiqləyə bilərik. C.Natoli qeyd etmişdir ki, audiovizual materialların istifadəsi və qarşıya qoyulan problemlərin həll edilməsi kommunikativ
bacarıqların formalaşdırılmasına şərait yaradır [3,5]. Başqa sözlə desək, tələbələrin diqqətini
maraqlı və cəlbedici oyunlar və çalışmalar sisteminə yönəldərək daha yaxşı nəticə əldə etmək
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olar. Müəllimin audio-vizual materiallar əsasında hazırlanmış yaradıcı çalışmalardan istifadəsi
tələbələrin tam motivasiyasına və keçilən mövzunun daha yaxşı mənimsənilməsinə şərait
yaradır. A.Lestage audio-vizual materialların faydaları haqqında danışarkən bu növ
materialların təlimin fərdiləşdirilməsinə və hər bir tələbənin individual olaraq işləməsinə şərait
yaratdığını bildirmişdir. Bundan əlavə, texnikadan istifadə müəllimləri şagirdlərlə müntəzəm
olaraq fərdi şəkildə işləməkdən azad edir, çünki müəllim artıq gündəlik məşqlər və treninqlər
keçirmək əvəzinə hər hansı bir mövzunun izahını video roliklər vasitəsi ilə də həyata keçirə bilər.
Mcnaught, A. audio-vizual materialların faydalı olduğunu və dilöyrənənlərə dilöyrənmə prosesində
təsəvvür ediliməyəcək qədər təcrübə, bilik qazandırmağa vəsilə olduğunu bildirmişdir[4,11].
V.P.Qopal qeyd edir ki, audio-vizual materialların istifadəsi keçilən mövzunun yaddaşda uzun
müddət qalmasını şərtləndirən amillərdən biridir. Audio videomateriallar yeni informasiyanın qəbul
edilməsini, effektiv şəkildə yadda saxlanılmasını və lazımı gəldikdə ondan faydalanmanı təmin edir
[3,60].Müasir dünyada təlim-tədris prosesini yaxşılaşdırmaq üçün biz rəqəmsal vasitələrdən istifadə
edirik. Auditoriyada bu gün istifadə etdiyimiz ən ümumi vasitə PowerPoint slaydlardır, bu da
öyrənmə prosesini daha maraqlı, dinamik və effektiv edir. Bununla yanaşı, yeni mövzuları asan
şəkildə təqdim etməyə kömək edir. Audiovizual vasitələrin istifadəsi şagirdlərə qəbul edilən
informasiyanı daha uzun müddət yadda saxlamağa şərait yaradır. Texnologiyanın sinifə inteqrasiyası
tələbələrin təcrübə və bilik qazanması üçün çox əhəmiyyətlidir . Məsələn, müəllim Tac Mahal
haqqında dərs vermək istəsə dərsin effektiv və aydın olması üçün vizual materiallardan istifadə
edəcəkdir. Bu tip vəsaitlər dilöyrənənlərdə haqqında danışılan mövzu barədə təsəvvür yaratmağa
imkan verir.Audio-vizual materiallardan istifadə auditoriyadakı intizamı qorumağa da kömək edir,
bütün tələbələr diqqətini öyrənmə prosesinə yönəltdikləri təqdirdə nizam-intizam da avtomatik olaraq
normallaşır. Bu interaktiv üsul həmçinin təlim-tədris prosesinin mühüm komponentləri olan tənqidi
düşüncə və təfəkkürü inkişaf etdirir .Audio-vizual təlim müəllim-dilöyrənən arasında yaranan
ünsiyyətin effektivliyini təmin edir. Misal üçün, ingilis dilini xarici dil kimi öyrənənlər motivasiyanın
azlığı, tələffüz vərdişlərini formalaşmaması və bir sıra səbəblərə görə dilöyrənmə prosesində ciddi
problemlər yaşaya bilərlər. Bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün müəllim audio və video
materiallardan daha çox istifadə etməlidir [1,50].Dilöyrənənlər ancaq motivasiya edildikdə və
bir şeyə maraq göstərdikləri zaman öyrənirlər. Ənənəvi şifahi təlimatlar tələbələr üçün
darıxdırıcı və ağrılı ola bilər. Bununla yanaşı, audio-vizual vasitələrin istifadəsi tələbələrdə
daxili motivasiyanın yaranmasına və bunun nəticəsi olaraq dilöyrənmə prosesinin
sürətlənməsinə gətirib çıxaracaqdır [2,3].Videomaterialların və filmlərin digər xalqların
mədəniyyət və mentalitetlərinin öyənilməsində böyük rolu vardır. Auditoriyalarda video
vasitələrin yardımı ilə kommunikativ situasiyaların nümayiş etdirilməsi dil daşıyıcılarının
müxtəlif vəziyyətlərdə
necə davrandıqlarını dilöyrənənlərə göstərir. Sinifdə videonun
izlənilməsi passiv fəaliyyət olmamalıdır. Müəllimin qısametrajlı videorolikə aid hazırladığı
tapşırıqlar dörd bacarığı: dinləmə,oxu, yazı və danışıq kimi bacarıqları əhatə etməlidir [3,21].
Audio və videomateriallardan istifadəsinə səbəb kimi tələbələrin motivasiyalarının artırılması,
orijnal dilə yaxınlaşma və qlobal şüurun formalaşmasını göstərmişdir. Videomateriallardan
istifadənin vacibliyini vurğulayan amillərdən biri də onların təqdim edilən informasiyanın
dilöyrənənlər tərəfindən daha tez qavranılmasına yardım etməsidir.
Təlim və tədris prosesinin effektivliyini artıran başlıca amillərdən biri də aydın və dəqiq
məqsədin olmasıdır. Bu birbaşa texniki vasitələrdən istifadəyə də şamil edilir. Hər hansı bir
video və ya audio materialı gətirərkən müəllimin dəqiq məqsədi olmalıdır. Bu vasitələrdən
istifadə edərək, o dilöyrənənlərlə birlikdə qoyduğu bu məqsədə çatmalıdır. Dil müəllimləri
video və audio materiallardan istifadə edərkən qarşılarına üç əsas məqsəd qoyurlar. Ən başlıca
və fundamental məqsəd dilöyrənənlərin danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirməsidir. Qısametrajlı
videoçarxlar təkcə dilöyrənənlərin dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmir, həmçının onları əyani
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vəsaitlərlə də təmin edir. Hər hansı audio materialın dilöyrənənlər tərəfindən görüntü olmadan
izlənilməsi dinlədikləri parçadan tez yorulmalarına, motivasiylarının aşağı düşməsinə və diqqət
dağınıqlığına vəsilə ola bilər. Təlim-tədris prosesində istifadə edilən videoçarxlar, dinləyiciləri
daha çox məlumatla təmin edərək onların diqqətlərini uzun müddət bir məlumat üzərində
saxlamağa yardım edir. Dilöyrənmə nəzəriyyələri dilöyrənmə prosesinin üç əsas hissədən ibarət
olduğunu bildirir: dilə giriş (oxu və dinləmə), assimilyasiya (daxili prosesləşmə və yaddaş) və
nəticə (danışma, yazma və tərcümə). Videomaterialların istifadəsi tələbələrin müstəqil
fəaliyyətlərini və produktivliyini stimullaşdırmaq kimi bir çox üstünlüklərə malikdir. Dərs
zamanı istifadə edilən videoçarxlar dilöyrənənləri motivasiya etməyə və onları təbii mühütə
yaxınaşdırmağa qadirdir. Videomaterialları izləyərkən dilöyrənənlər özlərini videomateriallar
vasitəsilə yaradılmış canlı mühütdə təsəvvür edərək, personajlar tərəfindən işlədilən dilin
praqmatikasını anlamağa çalışırlar. Videoçarxlardan istifadənin daha bir üstünlüyü onların dərs
prosesinə rəng, maraq və əyləncə qatmasıdır. Müəllimlər dilöyrənmə prosesinin rəngarəng və
əyləncəli olması üçün mahnı və musiqilərdən də istifadə edə bilərlər. Videomateriallar həmçinin
dilöyrənənləri ideya və mövzularla təmin edərək, müzakirələrə sövq edir. Videolar şifahi nitqi
inkişaf etdirir, tələbələrin əməkdaşlığını və digər yoldaşları ilə ünsiyyətini stimullaşdırır,
mədəni şüurun formalaşmasında böyük rol oynayır.. Dil biliklərinə mükəmməl şəkildə
yiyələnən hər bir şagird gələcəkdə ölkəmizi layiqincə təmsil edə və xarıcı dil daşıyıcılarına
ölkəmizin dəyərlərini, milli-mənəvi adətlərini tanıtmaq qabiliyyətində olur. Xarici dilin tədrisi
prosesində audio və videomaterialların tətbiqi müasir və daim inkişafda olan dövrümüzün
zərurətidir. Yeni və müasir texnoloji avadanlıqların dərs prosesinə tətbiqi müəllimlər üçün də
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, müəllimin gücü yeni texnologiyalarla vəhdətdə təhsilə daha
çox səmərə verir. Müasir texnologiyalardan buraya kompyuter, videoların nümayış etdirilməsi
üçün istifadə edilən proyektorlar, elektron lövhələrin tam şəkildə faydalı və səmərəli olması
müəllimlərin bu yeni texnologiyalardan istifadə etmək bacarığından aslıdır. Yeni nəslin
tələbatlarına cavab verən hər bir müəllim müasir texnoloji vasitələrdən istifadəni mütləq şəkildə
bacarmalıdır. Dilöyrənmə prosesində audio və videomaterialların tətbiqi müəllimin rəhbərliyi
altında baş verməsinə baxmayaraq, o, dilöyrənənlərin sərbəst fəaliyyətinə və dilöyrənmə
yolunda ilk müstəqil addımların atılmasına şərait yaratmalıdır.
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J. Mehralieva
The effective ways of using audio and video devices in FLT
Summary
The article deals with the effective ways of using audio and video devices in FLT and working
out effective ways of listening skills.Today the main goal of teaching and learning foreign
languages in the global world is developing language learners’ ability to use the target language
for communication. The process of teaching English should be based on the communicative –
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functional approach to teaching languages. The whole process of teaching oral speech should be
goal-oriented systematic. It will make the process of teaching oral speech more effective.
The article is devoted to the audio and video materials in modern methodology. While
analyzing great attention was given to the facts taken from the literature. One of the
important goals of the article is to detect and find out the reasons of literature. The author
emphasizes its role in methodology. Since its emergence this notion caught the attention. New
researches appeared. It is noted that this gives us more power to understand the process
clearly. At that time we use the language more competently. The main aim of State program is
to form a unique national education by means of ICT and provide qualitative educative
opportunity in order to integrate into worldwide education system. One of the main goals of
language learning is to acquire the ability to communicate effectively. It will make the process
of teaching oral speech more effective.
Key words: speech, criteria, language, word, communication
Ж. Мехралиева
Еффективные пути использовании аудио и видео материалoв на препадавании
иностранного языка
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы eффективные пути использовании аудио и
видео материалoв на препoдавании иностранного
языка. Здесь говорится о
необходимости внесения радикальных изменений в существующую систему обучения
устной речи на иностранном языке. Процесс обучения английскому языку в целом и
процесс обучения устной речи должен базироваться на коммуникативно функциональном принципе. Обучение устной речи должно носить целенаправленный,
системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению эффективности
данного процесса. В анализе большое внимание обращено на фактом, полученные из
литератур. Автор пытается раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы ученых
исследовавших, а также подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать
смысл во время анализа еще более ясно, а также более разнообразном колорите.
Основной целью Государственной программы является формирование единой
обшенациональной среды образования путём внедрения и использование современных
информационно-коммуникативных технологий и обеспечением возможностью
качественного образования, а также создания условий для интеграции государственной
системы образования в мировую систему образовании. Одной из основных целей
изучения языка является обладение умением эффективно общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: речь, критерия, язык , слова, коммуникация
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MÜASİR İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİNİN VƏ APARILMASININ
SƏMƏRƏLİ YOLLARI
Xülasə
Hazırda digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də əsaslı islahatlar aparılır, təhsilin
humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi, inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin təhsil sisteminə
inteqrasiyası istiqamətində işlər görülür. Bu gün təhsildə başlıca istiqamət onun
şəxsiyyətyönümlü olması, subyektin subyektə münasibəti üzərində qurulması ilə bağlıdır.
Ali keyfiyyətlərə malik insanların yetişdirilməsi gənc nəslə nələri, nə üçün və necə
öyrətməyi, mexaniki hafizəyə deyil, nəzəri (tənqidi) təfəkkürə istinad etməyi və idraki fəallığın
yüksəldilməsini tələb edir. Dərsin təşkili zamanı müəllimin yaxşı bir model olması, tələbələrlə
isti münasibətin yaratması motivasiyanı artırır. Sinfin nizamlı, rahat olması, mövzuya uyğun
giriş, dərsin fərdiləşmiş olması tələbələri dərsə, mövzuya motivasiyasının artmasına səbəb ola
bilən amillərdir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, fasilitator vəzifəsini yerinə yetirən müəllim hər
bir şagird və tələbəyə şəxsiyyət kimi yanaşmalı, onlarla səmimi münasibət yaratmalıdır. Müasir
təlimin müəllimdən tələbi odur ki, onun təqdim etdiyi təlim metodları və vasitələri dövrün
tələbləri ilə uyğunlaşsın, daha doğrusu, demokratik olsun. Demokratik yanaşma zamanı
dilöyrənənlər öz fikirlərini sərbəst bildirir, oxuduqlarını və ya eşitdiklərini bölüşməyə həvəsli
olurlar, söhbətlərə tez qoşulurlar, qrup dairəsində aparılan müzakirələrdə daha fəal olmağa
çalışırlar. Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi
formalaşmamalıdır. O, həm də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq,
komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni
sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır.
Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə
alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin
olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə
təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər
formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir.
Açar sözlər: strategiya, şifahi nitq, kontekst, dil
Qloballaşma prosesi bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil, elm, elmi tədqiqat sahəsində də
özünü büruzə verir. Bu da qeyd olunan sahələr qarşısında müəyyən vəzifələr və tələblər qoyur.
Məhz bu baxımdan ölkəmizdə təhsilə, tədrisə və mütəxəssis hazırlığına münasibətlər də
dəyişir.
Xüsusilə son illərdə Azərbaycanda milli təhsil sisteminin inkişafı, təkmilləşdirilməsi,
humanistləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Təbii ki, bu orta və ali məktəblərdə də zəruri dəyişikliklərlə müşahidə olunur. Lakin
burada problem və çətinliklər də qaçılmaz olur. Belə ki, məzmun cəhətdən müstəqil iş daha çox
müəllim tərəfindən qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə yönəlir.Planlaşdırma və qərar
qəbul etmə imkanlarının mərhələli açılışı, müvafiq bilik və bacarıqların mənimsənilməsi şüurlu
münasibətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu işlər fonunda tədris prosesində fəal iştirak etmək
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imkanı yaranır. Bu zaman şagird və ya tələbədə tədqiqatçı mövqeyi formalaşır və o özünün
müstəqil kəşfinin dərketmə subyekti rolunu oynayır.
Metodiki nöqteyi - nəzərdən müstəqil iş planlaşdırmanın fərdi keyfiyyətlərinə
yiyələnmənin ilkin mərhələsi kimi çıxış edir. Bu həm də materialların mənimsənilməsi
mərhələsi kimi də dəyərləndirilir.
Materialların mənimsənilməsində mərhələli təlimlər, metod və vasitələrin rəngarəngliyi,
uğurlu fəaliyyət, müəyyən müsbət nəticə əldə etdikdən sonra sevinc hissləri və digər amillər
uzunmüddətli və şəbəkə formasında əldə olunan biliklərin əsas məğzini təşkil edir.
Sosial sferada bu işlər fərdin sosial mühitdəki mövqeyini möhkəmləndirir. Şagird və ya
tələbənin qoyulan tapşırıqla mümkün qədər daha dərindən tanış olmaq istəyi və problem
yarandıqda birbaşa müəllimə deyil, əvvəlcə şagird və ya tələbə yoldaşına müraciət etmək arzusu
bu işlərin ayrılmaz hissəsidir.
Konstruktiv təlim şagird və tələbə təfəkkürünün yardımı ilə qazanılmış, qazanılmaqda
olan və qazanılacaq yeni biliklərin bütövlüyü deməkdir. Konstruktiv təlim yaradıcı, səciyyəvi
əməliyyat təlimidir. Bu təlimdə şagird və tələbələr öz daxili duyğu və idrak səviyyələrindən
çıxış etməklə, bilikləri üzərində apardıqları məntiqi əməliyyat nəticəsində yeni bilik qazanaraq
yaradıcı olurlar. Həmin yaradıcılıq həm fərdi, həm də kooperativ (yəni birgə fəaliyyət) xarakter
daşıyır.
Qeyd etmək lazımdır ki, C. Brunerin konstruktivizm təlimində fərd öz şəxsi dərkinin
nəticəsini, cəmiyyətin əvvəlcədən əldə etdiyi təcrübələrlə əlaqələndirməyə və əsaslandırmağa
çalışaraq yeni bilik qazanır. Bu təlim fəlsəfəsi hissədən tama, yaxud da tamdan hissəyə
çıxmağa, şagird və tələbələrin əldə olunmuş bilikləri ilə yeni qazanılacaq biliklərin
birləşməsinə, qovuşmasına əsaslanır. Bu da öz növbəsində tələbə biliyinin tamlıq sxemini
yaradır. Təfəkkür əməliyyatları üzərində qurulan məntiqi bilik strukturları ilə təmasda olan hər
bir tələbə idrakı verilən biliklə qarşılıqlı əlaqəyə girərək, öz strukturlarının məntiqi əsaslarını
qurur. Məntiqi düşüncəyə sahib olan hər bir tələbə düzgün düşünməyə, əsaslı nəticəyə gəlməyə,
bir nəticədən o biri nəticəyə çıxma vərdişinə yiyələnmiş olurlar.
Konstruktiv təlimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, tələbəni özünüinkişaf yoluna salır,
ona təlimdən və sosial mühitdən qazandığı bilikləri öyrəndiyi və öyrənəcəyi biliklərlə
birləşdirməyə, əsaslandırmağa və özü üçün yeni, yüksək formalı bilik qazanmağa şərait yaradır.
Çağdaş dünyamızda hər bir fərdin yaradıcı olması, öz bacarığından çıxış edərək yeni fikir,
yeni ideya yaradıb, onu həyata tətbiq etməyi önəmli, dəyərli bir bacarıqdır.
Konstruktiv təlimin iki əsas məqsədi vardır:
1) Şagirdin əxlaqını saflaşdırmaq;
2) öz-özünü inkişaf etdirərək bilik qazanmaq. Bu biliyin yolu qazanılmış bilikdən,
vərdişdən keçərək yeni yaradılan biliyə istiqamətlənir.
Konstruktiv təlim fəaliyyəti strukturu – dərs zamanı müəllim tərəfindən şagirdlər üçün
seçilən fərdi və yaxud kooperativ təlim fəaliyyətidir. Komandalara bölünmüş tələbələr təlim
fəaliyyətlərini cütlükdə və komandada “müzakirə”, “dəyirmi masa”, “əqli hücum”, “rollar üzrə
oyun”, “açın, tapın”, “səhvi tapın”, “telefon” və s. strukturlarda aparırlar. Hər bir fəaliyyət
strukturu tələbələrdə bir neçə sosial bacarıq və vərdişlərin yaradılmasına xidmət edir. Bu təlim
prosesində iştirak edən hər bir şagird məntiqi üsulla bilik qazanmaqla, həm də tərbiyəvi
cəhətdən sosial mühitin əxlaqına uyğun olaraq özünü aparmaq vərdişinə yiyələnir.
Hazırda elmi-texniki tərəqqinin inkişafı təbii olaraq təlimdə texniki vasitələrin tətbiqinə
ciddi zərurət və geniş imkan yaratmışdır.
Təhsilin informatlaşması-təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə İKT-nin intensiv
tətbiqinə əsaslanır, təhsildə mövcud vəziyyətin dəyişməsinə, onun yeniləşməsinə, bütövlüdə
təhsilin məzmun və forma etibarilə texnoloji baxımdan innovativ xarakter almasına xidmət edir.
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Lakin bəzi məktəblərdə İKT əsaslı dil təlimi zamanı müəyyən problemlər yaranır. Belə ki,
tam şəkildə kompüterlərlə təhciz olunmayan tədris prosesində bəzən fəaliyyətlər başa çatmır və
ya tətbiq imkanları minimuma enir.
Məhz müasir texnologiya əsasında təlim prosesi ənənəvi təlimdən fərqli olaraq,
maksimum idarə olunan proses hesab olunur. İKT-nin tətbiqi hesabına təhsil kütləviləşir,
fərdiləşir, fasiləsiz xarakter daşıyır [2, s. 23].
Müasir informasiya cəmiyyətində şagird və tələbə lazımi məlumatı axtarmaq, seçmək,
təhlil etmək, yeni informasiya yaratmaq, bu əsasda mövqe formalaşdırmaq, qərar qəbul etmək
və qərarı həyata keçirmək kimi səriştələrə yiyələnə bilir.
İndi hər bir müəllimin vəzifəsi təhsilalanlara öyrənməyi öyrətmək, onlara yardımçı
olmaq, bələdçi (fasilitator) rolunda çıxış etmək, informasiya mənbələri ilə tələbə arasında
vasitəçi funksiyasını yerinə yetirməkdir. Unutmaq olmaz ki, təlimin yeni texnoloji proseslə
aparılmasında müəllim təşəbbüskarlığı və fərdi nümunəviliyi, problemə yaradıcı yanaşması ən
vacib şərtlərdəndir. Müəllim öz təşəbbüs və qənaətlərini aktiv tərəfin-təhsilalanların fikir və
fəaliyyətləri ilə birləşdirdikdə, başqa sözlə, düzgün ümumiləşdirilmə apardıqda, tədrisi
interaktiv (birgəfəaliyyət, əməkdaşlıq, qarşılıqlı kollektiv iş) səmtə istiqamətləndirdikdə təlimin
texnoloji səmərəsi daha üstün olur.
Texnoloji prosesə sistem halında yanaşmaqla həm təhsilalanların idrakının formalaşmasına, fəaliyyət çevrəsinin genişlənməsinə, həm də müəllim novatorluğunun məkan və zaman
daxilində yeni keyfiyyətlərlə görünməsinə əlverişli şərait yaradılmış olur [3, s.34].
Pedaqoji təhsilin informatlaşması istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur:
1. Müəllim hazırlığında İKT-nin, yeni təlim üsulları və texnologiyaların tətbiqi.
2. Pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan şagird və tələbələrin biliyinin cari və yekun
qiymətləndirilməsi üzrə yeni üsulların, texnologiyaların, İKT vasitələrinin tətbiqi.
3. Pedaqoji təhsil müəssisələrində distant təhsil formasının tətbiqi.
4. Pedaqoji təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi, elektron təhsilin həyata
keçirilməsi.
Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı dövrdə informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafı və onlardan məqsədyönlü şəkildə istifadə olunması hər bir dövlətin
elmi potensialının vacib göstəricilərindəndir. Qloballaşan dünyada ölkənin rəqabət qabiliyyəti
də ilk növbədə İKT-dən səmərəli istifadə yolları ilə müəyyənləşir.
Bu səbəbdən İKT-nin beynəlxalq aləmdə tətbiqinin genişləndirilməsi inkişaf etmiş
ölkələrdə prioritet sahə hesab edilir.
Son dövrlərdə İKT-nin artan sürətlə elm və təhsil sahəsinə, xüsusilə də xarici dillərin
tədrisi prosesinə tətbiq olunması respublikamızda baş verən mühüm dəyişikliklərin bariz
nümunəsidir.
Araşdırmalar göstərir ki, İKT bütövlükdə təlim prosesinin, dərsdənkənar vaxtlarda
müstəqil işlərin təşkili, bilik və bacarıqların yoxlanılması vasitəsi, daha doğrusu tədrisdə
köməkçi vasitə kimi qiymətləndirilmişdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, xarici dillərin tədrisi metodikası elmi xarici dillərin tədrisi
prosesini maksimal səviyyədə ünsiyyət prosesinə adekvatlaşdırmağı, uyğunlaşdırmağı tələb
edir.
Digər tərəfdən, insanların qarşılıqlı əlaqə və təsir forması olan verbal ünsiyyəti
reallaşdıran əsas vasitə isə şifahi nitq fəaliyyətidir.
Deməli, İKT-nin imkanlarından yalnız reseptiv nitq fəaliyyəti növləri üzrə bacarıqların
deyil, eyni zamanda şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində də istifadə olunmalıdır.
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Şagirdyönümlü və tələbəyönümlü tədrisdə özünütəhsil, özünüdərk və şüurun inkişafı
yüksək səviyyədə olduğu üçün dilöyrənənlər artıq dil biliklərinə əsaslanan fonetik, leksik və
qrammatik çalışmalar sistemi ilə kifayətlənmirlər. Onlar digər insanlarla ünsiyyət qurmaq, ətraf
aləm haqqında biliklərini dərinləşdirmək üçün xarici dildən istifadə edərək müxtəlif mövzularda
yad insanlarla ünsiyyətə girməyə və onlarla qarşılıqlı anlaşmaya, əcnəbi xalqların
mədəniyyətinə yaxınlaşmağa çalışırlar.
Fəal tədris üsulunda keçirilən mövzunu dilöyrənənlərə çatdırmaq üçün müəllimin xüsusi
qabiliyyətləri, ilk növbədə güclü ünsiyyət qurmaq bacarıqları olmalıdır.
Ənənəvi tədris
üsulundan fərqli olaraq, fəal tədris üsulunda müəllim sinfi tam idarə etməli, şərhçi və bələdçi
olmalı, hətta yeri gəldikdə hakimlik etməlidir. Çünki müəllim hər mövzu ilə bağlı mühazirə və
seminar məşğələlərində auditoriyanın düşüncə bacarığını üzə çıxarmalıdır. Bunu isə müəllim
ancaq sorğu-sual, debatlar, müzakirələr, oyunlar, forumlar, komanda işi, qruplarda iş və s.
vasitəsilə öyrənə bilər.
Bütün bunlar isə ilk növbədə hər bir müəllimdən yüksək peşəkarlıq və şəxsi məsuliyyət
tələb edir.
Məqsədə nail olmaqda müəllim isə fasilitator rolunu oynamalıdır.
Bu metodların izahatı metodiki ədəbiyyatda belə verilir:
• Müzakirələr dedikdə müəllim tərəfindən dolayısı yolla və ya bilavasitə bələdçilik yolu
ilə şagirdlər arasında aparılan söhbətlər nəzərdə tutulur.
• İntervyular mövzu ilə bağlı şagird və tələbələrin obyektiv və ya subyektiv fikirlərinin
öyrənilməsidir.
• Sual – cavab sessiyaları müəllim – tələbə və şagirdlərin özləri arasında müəyyən yeni
məlumatlar əldə etmək üçün tətbiq edilir.
• Problemlərlə bağlı tədris materiallarından əsasən əyani vəsait kimi istifadə edilir və bu
da mövzunun mənimsənilməsi üçün müxtəlif müəlliflərin fikirlərindən istifadə üçün imkan
yaradır.
• Təsir göstərə biləcək effektiv suallardan əks tərəfdən mövzu ilə bağlı lazımi məlumatı
əldə etmək üçün istifadə edilir.
• Oyunlar və buzqıranlar müzakirə zamanı yorğunluqdan çıxmaq üçün təşkil edilir. Bu
musiqi sədalarına uyğun kollektiv hərəkət, əyləndirici oyun, səslənən fikrin digərləri tərəfindən
təkrarlanması və s. ola bilər.
• Böyük qruplarda iş əsasən qərar qəbul etmə, xüsusi ilə də alternativ qərarların və onların
nəticələrinin müzakirəsi zamanı istifadə olunur.
• Kiçik qruplarla iş sinifdə, xüsusilə də zəif auditoriyalarda aparılır. Qrupların ölçüsü
kiçik - iki nəfərdən ibarət olmalıdır. Qrupun qarşısına aydın məqsədlər qoyulmalı və tapşırığın
hər mərhələsi və nəticələr tam aydın şəkildə şagirdlərə izah edilməli, həvəsləndirmək üçün
şərait yaradılmalıdır.
• Debatlarla bağlı tərəflərin mövqeləri aydın olmalıdır.
• Sorğu-suallar, hər iki tərəfin müdafiə və mövqeləri bildirilməlidir.
• Mövcud üsullardan qoyulan problem haqqında ziddiyyətli fikirlər olduqda həmin
fikirləri dostcasına bildirmək üçün istifadə olunur.
• Debatların təşkili zamanı təşkilatçı iştirakçıları iki qrupa ayıraraq, onları simvolik
adlarla adlandırır.
• Qruplaşdırma iştirakçıların istəkləri və ya çəkiliş vasitəsilə aparıla bilər.
• Mövzu ilə bağlı əyani vəsaitlərdən istifadə ( əyani vəsaitlər müxtəlif ola bilər – xəritə,
disk, fərdi çəkilən rəsmlər, cədvəllər, internet əsaslı məlumatlar və s.) adətən gerçək
görüntünün alınması üçün edilir.
• Bunlar mövzunun mənimsənilməsi üçün ən səmərəli vasitələrdən biridir.
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• Əyani vəsaitlər hazırlanarkən proqram əsasında və ya fərdi şəkildə həyata keçirilir.
• Dilöyrənənlər də əyani vəsaitlər hazırlaya bilərlər.
• Mövzunu necə qavramasından asılı olaraq, əyani vəsait hazırlaya bilər. Ümumilikdə,
əyani vəsaitlər fəal təlimin onurğa sütunu kimi qiymətləndirilir[1,45].
İkinci yanaşmanın əsasında müxtəlif kompüter proqramlarından istifadə dayanır.
Müxtəlif kompüter proqramlarından istifadə fəal təlim üsuluna zənginlik gətirən vacib
element hesab olunur.
İnnovasiyalardan istifadə müasir təhsildə sistemində
beynəlxalq standartları
səciyyələndirir. E-vasitələrdən istifadə üçün ilk növbədə müəllim İKT-yə dair biliklərə malik
olmalı və onlardan istifadə edə bilməlidir.
Müasir dərsi şərtləndirən əsas cəhətlərdən ən əsası dilöyrənənlərin fəallığıdır ki, bu
zaman interaktiv (fəal) təlim metodlarından istifadə etmək məqsədə çatmaqda əsas vasitəyə
çevrirlir.
Bu metodlar fonunda iş formaları müəyyənləşdirilir:
1. fərdi,
2. cütlərə,
3. böyük və kiçik qruplarla iş .
Şagird və ya tələbə ünsiyyət prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup,
istərsə də cütlərlə işdə fəallıq, dilöyrənənlərin fəaliyyətində bir-birilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq,
qarşılıqlı münasibətlər formalaşmağa başlayır. Müəllim dərs formasını seçən zaman
dilöyrənənlərin marağını əldə əsas tutmalııdr.
Beləliklə, müasir dərsdə haqqında bəhs etdiyimiz bu məsələlər bir-biri ilə sıx əlaqədə
olub, biri digərini tamamlayır. Bunların əsasında isə təlim nəticələri, məzmun standartları, təlim
strategiyaları dayanır[4,67].
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SH.Sarifova
The effective ways of organizing and conducting modern English lessons
Summary
The article deals with the effective ways of organizing and conducting modern English
lessons
and working out effective ways of listening skills.Today the main goal of teaching
and learning foreign languages in the global world is developing language learners’ ability to
use the target language for communication. The process of teaching English should be based on
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the communicative – functional approach to teaching languages. The whole process of teaching
oral speech should be goal-oriented systematic. It will make the process of teaching oral speech
more effective. The article is devoted to the audio and video materials in modern
methodology. While analyzing great attention was given to the facts taken from the literature.
One of the important goals of the article is to detect and find out the reasons of literature. The
author emphasizes its role in methodology. Since its emergence this notion caught the attention.
New researches appeared. It is noted that this gives us more power to understand the process
clearly. At that time we use the language more competently. The main aim of State program is
to form a unique national education by means of ICT and provide qualitative educative
opportunity in order to integrate into worldwide education system. One of the main goals of
language learning is to acquire the ability to communicate effectively. It will make the process
of teaching oral speech more effective.
Key words : strategy, oral speech,context, language
Ш.Шарифова
Еффективные пути организация и проведенния современные английские уроки
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы eффективные пути организации и
проведения современные английские уроки . Здесь говорится о необходимости внесения
радикальных изменений в существующую систему обучения устной
речи на
иностранном языке. Процесс обучения английскому языку в целом и процесс обучения
устной речи должен базироваться на коммуникативно - функциональном принципе.
Обучение устной речи должно носить целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению эффективности данного процесса. В анализе
большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор пытается
раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также
подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время анализа
еще более ясно, а также более разнообразном колорите. Основной целью Государственной программы является формирование единой обшенациональной среды образования путём внедрения и использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением возможностью качественного образования, а также создания условий для интеграции государственной системы образования в мировую систему
образовании. Одной из основных целей изучения языка является обладение умением
эффективно общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: стратегия, устная речь, контекст, язык
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Xülasə
Son dövrlərdə müasir dilçilikdə müxtəlifsistemli dillərin tədqiqi maraq doğurur.Yaxın
keçmişin mövcud tədqiqat işlərindəki fikir müxtəlifliyini təhlil edib məsələ ilə bağlı yeni
ümumi məxrəcə gəlmək lüzumu ortaya çıxarır. Bu da dillərin həm nəzəri, həm də praktik
öyrənilməsi baxımından diqqəti cəlb edir və tədqiqi böyük maraq doğurur.Biliklərin sistemləşdirilməsi və tematik təsnifatı, etimoloji təhlili, yaranma mənbələri və üsulları tam şəkildə
araşdırılmamışdır. Müxtəlifsistemli Azərbaycan və ingilis dillərinin faktlarını cəlb etməklə,
tədqiqat maraq doğurur. Dilin zənginləşməsi elə bir prosesdir ki, burada lüğət tərkibinin diaxron mənzərəsi açılır, tarixi - mədəni inkişafın dildə faktlaşma üsülları meydana cıxır. Ona görə
də dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində əsas mənbə dilin daxili imkanlarıdır. Dillərinin leksik
tərkibinin zənginləşməsi məsələləri haqqında nəzəri tədqiqatlar lazımdır.
Məlumdur ki, dillərin leksikasının zənginləşməsi həm daxili imkanlardan, materiallardan, vasitələrdən və yollardan istifadə yolu ilə sözdüzəltmə hesabına, həm də dünyanın başqa
dillərindən sözalma hesabına olur. Sözdüzəltmə və onun müxtəlif yollarının (sintetik, analitik,
fonetik, leksik) mahiyyətini aydınlaşdırma və alınmalara nəzəri və praktiki qiymət onları daha
da dərindən öyrənmək üçün geniş imkanlar açır.Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
klаssik ədəbiyyаt nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə
еdilən dildən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə
inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə
adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə
ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin
ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir.
Açar sözlər: alınmalar, danışıq, meyar, dil, söz
Qloballaşma əksər hallarda dar mənada anlaşılaraq ayrı-ayrı insanlar üçün fərqli anlam
ifadə etməkdədir. Bir tərəfdən, əvvəllər qloballaşma termini bir qrup insan tərəfindən yerli mədəni dəyərləri, lokal milli dilləri məhv edəcək, amerikan dəyərlərinin və həyat-tərzinin tətbiqi
ilə nəticələnəcək, eləcə də, insanları asılı vəziyyətə salacaq super mənfi qüvvə kimi qəbul
edilirdi. Digər tərəfdən isə, qloballaşma dedikdə daha əlverişli həyat standartları, rifah halı və
demokratiya vəd edən gələcək başa düşülməkdədir. Əlbəttə ki, bu cür kəskin zidd fikirlərin bir
sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri mövcuddur. Əsas səbəblərdən biri, yəqin ki, qloballaşma
anlayışının tamamilə yeni olması və insanlar tərəfindən hələ tam qavranılmamasıdır.
Bundan başqa, qloballaşma məfhumunun hüdudları və dəqiq parametrləri, hələ ki,
müəyyən edilməmişdir.
2004-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 2005- 2014 - cü illəri
Etibarlı İnkişaf naminə Təhsil Onilliyi (“Decade of Education for Sustainable Development” –
DESD) adlandırmaqla keyfiyyətli təhsili etibarlı gələcəyin əsas parametri elan etmişdir.
Onilliyin dəqiq məqsədi bu cür açıqlanmaqdadır: davamlı inkişafa ümumi riayət naminə təhsil
və təlimin mərkəzi rolunun artırılması. Beynəlxalq, regional, milli və lokal səviyyələrdə birgə
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fəaliyyəti səfərbər etmək məqsədilə Təhsil Onilliyi əməkdaşlıq və birgə səylər yolu ilə praktik
nəticələri ümumiləşdirərək və onlardan birgə istifadəni əsas məqsəd kimi qarşıya qoymaqdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin əhəmiyyətinin artırılması barədə məqsədlər arasında,
heç şübhəsiz ki, xarici dillərin, o cümlədən də, Azərbaycanda xarici dillərə olan marağın
durmadan artması da vardır. Həmin marağın fonunda ingilis dilinin çəkisi, heç şübhəsiz ki, digər dillərə olan marağa nisbətən daha böyükdür. Məlumdur ki, dünyada ingilis dilində danışan
insanların sayı ana dili çin dili olanlardan sonra ikinci yerdə durur. Lakin, o da məlumdur ki, bu
və ya digər dildə danışan insanların sayı iqtisadi qüdrət göstəriciləri ilə çox vaxt üst - üstə
düşmür. Misal olaraq, dil daşıyıcılarının sayına görə çin dilindən 4- 5 dəfə geri qalan ingilis
dilli ölkələr dünya iqtisadiyyatındakı yerlərinə görə birinci yeri tutduqları halda, Çin yalnız
səkkizinci yeri tutur. Dil daşıyıcılarının sayına görə dünyada 10- cu yeri tutan alman dilli ölkələr
isə iqtisadi qüdrətinə görə dünyada üçüncü yerdədir. Bu dünya dilləri və həmin dil daşıyıcıları olan
ölkələrin hazırkı vəziyyətini əks etdirir. Bəs görəsən, 50 ildən sonra dünyada linqvistik situasiya
necə olacaq? Bu məsələdə radikal dəyişikliklərin baş verə biləcəyini gözləmək olarmı? Devid
Qraddol demoqrafik dəyişikliklərə dair proqnozlara, həmçinin, urbanizasiya və əhali artımı kimi
digər məsələlərin təhlilini verərək belə bir fərziyyə irəli sürür ki, aparıcı dünya dillərinin daşıyıcılarının sayında ciddi dəyişikliklərin baş verəcəyini və yeni linqvistik balansın formalaşacağını
gözləmək lazımdır.
Qeyd edək ki, dünyada ingilis dilindən əsasən 3 fərqli məqsədlər üçün istifadə edilir:
1) doğma ana dili kimi ( İngiltərə, ABŞ, Avstraliya, Yeni Zelandiya və s.)
2) ikinci dil kimi ( Hindistan,Pakistan,Nigeriya və s.)
3) xarici dil kimi.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra xalqımız dünya xalqları ilə
beynəlxalq arenada bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmaq imkanı qazandı. Bu əlaqələrin əsasında
iqtisadi və siyasi faktorlar dayansa da, tarixi-mədəni amillər də kənarda qalmadı.
Müasir dövr dünyanın qloballaşması ilə səciyyələnir. Texniki tərəqqinin indiki
səviyyəsində dünya xalqları bir-birini elmi, ədəbi və mədəni nailiyyətlərindən istifadə edə bilir.
Bu da xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Bu yaxınlaşma və inteqrasiya prosesində dil
amili əsas rol oynayır. Qloballaşma dövründə bu cür dil kimi, heç şübhəsiz ki, ingilis dili çıxış
edir. Son 40 il ərzində ingilis dilinin qlobal səviyyədə yayılması açıq-aydın nəzərə çarpır. Bunu
bir neçə istiqamətdə müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, ingilis dili istifadəçilərinin sayının
artması, onun bütün cəmiyyətlərə dərin nüfuz etməsi, onun funksional əhəmiyyətinin artması.
Bu tendsensiya Azərbaycanda da müşahidə olunur ki, bu da təbii olaraq Azərbaycanın
inteqrasiya kursundan irəli gələn məsələdir. İngilis dilinin beynəlxalq nüfuzuna dair kifayət
qədər misal gətirdik.Həmin misalları istənilən qədər artırmaq da olar. Lakin, təbii ki, bu cür
qarşılıqlı fəaliyyət öz özünə formalaşa bilməz. Onu məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək
lazımdır. Bəşər övladları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əsasını təkcə müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığa dair beynəlxalq müqavilələr və sazişlər deyil, həm də, müasir dünyada baş
verməkdə olan müxtəlif proseslərə dair fundamental biliklər də təşkil etməlidir. Həmin
biliklərin ən vacibləri sırasına müasir qloballaşma anlayışını, eləcə də, keçid cəmiyyətlərinin və
dövrlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini dərk etmək kimi zəruri amilləri şamil etmək olar. Bunsuz
elm və təhsil sahəsini qloballaşma proseslərini adaptasiya problemini həll etmək mümkün
deyil.
Bəs görəsən, həmin xüsusiyyətlər hansılardır və sürətlə inkişaf etməkdə olan qloballaşma
prosesi dilləri hara aparır? Bu zaman ilk ağla gələn dillərin bir-birinə təsiri və yaranan ümumi
cəhətlərdir ki, variativlikdən də yan keçmir.Bu hadisəyə təkan verən və mane olan bir sıra səbəblər
mövcuddur. Qeyd olunduğu kimi, alınma sözü dildə işlək vəziyyətə gətirmək intralinqvistik və
ekstralinqvistik səbəblərlə bağlıdır. İntralinqvistik səbəblərə dildaxili imkanlar daxildir.
82

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Ekstralinqvistik səbəblərə siyasi, isqtisadi, sosial, mədəni sahələrdəki dil əlaqələri daxildir.
Əvvəl məlum olmayan predmet və hadisələrin adlandırılması zərurəti başqa dildən sözalmanın
səbəbinə çevrilir. Lakin qeyd olunan sözalmanın dilxarici amillərdən asılı olduğu yalnız bir
səbəbdir.Belə səbəblər isə az deyildir.
Ekstralinqvistik amillər cərgəsində psixoloji, estetik, evfemistik ifadəyə canatma olduğu
kimi, sözalma prosesində əhəmiyyətli rol oynayan tarixi şərait, dini mənsubluq, ölkənin siyasi
vəziyyət kimi şərtlər də az deyildir. Alınmaların dildaxili və dilxarici səbəblərini müəyyənləşdirmək asan olmasa da, bunların təyinatı vacibdir. Sözün alınmasının əsas səbəblərindən
biri onun ifadə etdiyi hadisə və əşyaları adlandırmaq üçün dilin öz sözlərindən başqa məxsus
sözlərdən istifadə etmək olar. Söz yaradıcılığı da bu çatışmazlığı aradan qaldıran yollardan
biridir. Lakin digər dilə məxsus elə sözlər vardır ki, onları alan dildə dəyişmək həmin sözlərin
adlandırdıqları əşyaların qavranmasına xələl gətirir. Məsələn: funt-sterlinq, pens, lord, ledi,
miledi, fut, konstebl, miss, missis və s. Yuxarıda verilmiş nümunələrdən bəzilərini ifadə etmək
üçün dilin lüğət tərkibindəki müəyyən sözlərdən istifadə etmək olar. Məsələn, imic leksemini
əksər hallarda obraz sözü ilə əvəz edirik. Çoxmənalı obraz sözü daha böyük məna çalarına
malikdir. İmic sözündə isə məna konkret və dəqiqliyi ilə seçilir. Ona görə də müəyyən
mövqelərdə obraz əvəzinə imic işlənir. Məhz belə sözlərdən istifadə əksər hallarda variativliyi
şərtləndirən amillər sırasına daxil olur.
Qeyd edək ki, reseptor dildə müsbət və ya mənfi
konnotasiyanın ifadəsi üçün ekvivalent leksik vahid olmadıqda da sözalma hadisəsi baş verir.
Bu sözlərin fonunda da variativlik şərtlənir. Belə sözalma, həm də psixoloji amillərlə şərtlənir.
Ölkənin iqtisadi vəziyyəti, sosial -kulturoloji amillər və s. İngilis dili müasir dövrdə bütün
dünyada ən geniş yayılmış dil olduğundan onun başqa dillərə təsiri böyükdür. Bu cəhət özünü
Azərbaycan dili ilə bağlı göstərdiyi kimi, rus dilinə münasibətdə də eyni, hələ bəlkə də yüksək
səviyyədədir. Ona görə də ingilis dilində sözalma səbəbləri Azərbaycan və rus dilləri üçün
eynidir. Şübhəsiz ki, başqa dillərdəki vəziyyət öyrənilərsə, bu eyniliyin ümumi səciyyə daşıması
faktı ilə üzləşmək mümkündür.
Qeyd etdiyimiz kimi, son vaxtlar xarici dillərə tələb və maraq durmadan artmaqdadır.
Məhz bu baxımdan fikrin variativ ifadəsi əlçatan olmalıdır.
Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu
nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası
dildə
zənginləşmənin təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir.
İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də,
insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da
gündəmi zəbt edir. Bu baxımdan, müxtəlif dünya ölkələrinin elm və təhsil sahəsində qarşılıqlı
və səmərəli əməkdaşlığı, dildə sözü gedən termini labüdləşdirmişdir.
Qloballaşma barədə danışarkən qeyd etdiyimiz kimi, qloballaşmanın əsas məğzi də
məhz bundan ibarətdir ki, hər kəs bütün dünyanın vətəndaşı olmalıdır.
Buradan da dilçilik baxımından yanaşsaq , belə məna çıxır ki, məhz dildə olan
mümkün variativ qanunauyğunluqlar mənimsənilməlidir.Beləliklə, dilçilikdə araşdırmalar bu
gün də davam edir. Dil laylarının yeni, növbəti təzahürləri üzə çıxır. Bu da öz növbəsində yeni
-yeni dil faktlarının araşdırılmasında cəhdləri israrlı edir[1,45].
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi onun bir çox ölkələrlə, o cümlədən,
Böyük Britaniya, ABŞ və başqa ingilisdilli ölkələrlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin
genişlənməsinə səbəb olmuşdur.Respublikada neft sənayesinin güclü inkişafı ölkədə xarici
şirkət və firmaların çalışmasına şərait yaratmış, nəticədə Azərbaycanda çalışan xarici ölkə
vətəndaşlarının sayı xeyli artmışdır. Qeyd olunan kontingentlə ünsiyyət və işgüzar əlaqələrdə
ingilis dili vasitəçi olduğundan Azərbaycan-ingilis təmaslı dil əlaqəsi genişlənmiş, sözalma
prosesi yeni istiqamət kəsb etmişdir. Bu cəhət də ingilis və Azərbaycan dillərini yeni
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aspektdən araşdırmağı gündəmə gətirir.
Azərbaycan-ingilis dil əlaqələrinin uzun müddət
vasitəçi dilin iştirakı ilə mövcudluğu, ingilis dil əlaqələrinin inkişafında bədii tərcümənin
özünəməxsus rol oynaması bu amillərin təsiri ilə leksik layda baş vermiş dəyişmələrin spesifik
xüsusiyyətlərinin həm dil əlaqələri, həm də variativlik baxımından öyrənilməsi əhəmiyyətli
məsələlərdəndir[2, 67].
Məlumdur ki, hər bir alınma söz keçdiyi dildə semantik dəyişikliyə
məruz qalır və onun semantikasında daralma, genişlənmə baş verir. Söz dilə uyğunlaşma
prosesini yaşayır, dilin qrammatik normalarına tabe olur, sözdüzəltmə prosesinə qoşulur. Bu
zaman variativliyin meydana gəlmə şərtləri reallaşmağa başlayır. İngilis dilindən alınma
sözlərin semantikasında baş verən dəyişmələr, bu sözlərin dilimizdə müxtəlif (fonetik,
qrammatik, semantik) səviyyələrdə öyrənilməsi məsələlərinin bu gün də tədqiqə ehtiyacı
vardır. Təhlil zamanı aydın olur ki, Azərbaycan dilində ingilis dilindən keçən və variativliyi
şərtləndirən leksik alınmaların bir çox məsələləri tam araşdırılmamışdır.
Dilin mənşəcə öz
sözləri üst-üstə düşməyən fonetik tərkibli alınma sözləri də kifayət qədərdir. Belə leksik
vahidlərə məxsus söz yuvası dilin fonetik sistemli vahidlərinin birləşmə normalarını pozmur.
Azərbaycan dilində CVC quruluşlu söz yuvalarında mənşəcə dilin özünəməxsus olan fut, bor,
bak, rol kimi leksik vahidlər yoxdur. Dil bu sözlərin hər birinin tələffüzünə imkan verir, həmin
sözlər dilin morfoloji normalarına tabe olur. Lakin bu sözlər alınmalardır. Alınma olmaqla
yanaşı variativlik zamanı fəal mövqeyə malik olurlar. Əgər əlifbada bu və ya digər sözü
ifadə etmək üçün tələb olunan bütün qrafemlər varsa, onda sözün qrafik səviyyəsində
alınmasına maneə də olmazdı. Bütün dillərdən, o cümlədən, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə,
eləcə də başqa dillərə keçən bir sıra sözlərin qrafem-fonem dəyişmələrinə uğraması şübhəsizdir.
Alimlərin bir qismi belə hesab edir ki, alınma sözlərin yeni realiyaların və anlayışların
adlandırılması üsuludur. Digər qrup alimlər alınma sözlərin dilin lüğət tərkibində çoxalmasına
görə çıxır. Hər iki nöqteyi-nəzərə müxtəlif istiqamətlərdən yanaşan tədqiqatçılar da az deyildir.
İctimai həyatda baş verən hadisələri adlandıran ingilis mənşəli sözlərin böyük əksəriyyəti
semantik dəqiqliyə malik olub, konkretliyi ilə seçilir. Məsələn, spiçteyker (speechmaker)
“yüksək vəzifəli şəxslər üçün nitq hazırlayan”, sammit (summit) “dövlət başçılarının görüşü və
danışıqları” və s. deyilənlərə nümunə olaraq göstərilə bilər. XXI əsr dünya sosial, iqtisadi və
demoqrafik keçid proseslərinin müxtəlif mərhələlərində qərar tutur. Hal-hazırda istər iqtisadi,
istərsə də siyasi cəhətdən dünya daha sürətlə dəyişməkdədir. Belə ki, mövcud qlobal
iqtisadiyyat həm rəqabət, ham də qarşılıqlı asılılıqla müşayət olununr.Bu isə dünyanın əksər
guşələrində müasir kommunikasiya vasitələri və istehsal texnologiyalarına olan təlabatın
artması ilə nəticələnmişdir. Bu cəhətdən dünya dilləri arasında ingilis dilinin rolu məsələsi də
aktuallığını nəinki itirmir, əksinə daha da qlobal şəkil alır. Heç kim şübhə etmir ki, ingilis dili
dünyanın standart kommunikasya vasitəsi olmaqda davam edir və onun qlobal populyarlığı
durmadan artır. Bəs görəsən, mövcud dünya qlobal iqtisadiyyatının ingilis dili ilə nə əlaqəsi
var? Bu suala birmənalı şəkildə cavab vermək mümkün olmasa da, bir mühüm faktı mütləq
qeyd etmək lazımdır. İngilis dili hazırda qlobal səviyyədə baş verən iqtisadi modernizasiya və
sənayenin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Belə ki, sözü gedən şəraitdə informasiyanın ötürülməsi və
onun qəbul olunması artan surətdə baş verməkdədir. Hökumətlərin, sənaye müəssisələrinin,
eləcə də, milli və beynəlxalq korporasiyaların texniki inkişafla bağlı rəqabət tələbləri həmin
inkişafın dilini anlamağı tələb edir. Hər bir dilin lüğət tərkibi, fonetik və qrammatik quruluşu
qədim dövrdən başlayaraq bu günə qədər uzun tarixi yol keçmişdir. Eyni zamanda inkişafın
müxtəlif mərhələlərində təkmilləşmiş, cilalanmış və bölünməz olmuşdur[3, 80]. Dil sistemi ilə
bağlı müqayisələr göstərir ki, fonetik, leksik və qrammatik quruluşda baş verən dəyişmələrin
səviyyəsi bir-birindən fərqlənir. Məsələn, fonetik və qrammatik quruluşa nisbətən, leksik
quruluş daha çox dəyişir. Ona görə də lüğət tərkibində baş vermiş dəyişmə, çarpazlaşma,
müxtəlif dillərlə genetik-kontakt əlaqələri leksik quruluşda tez bir zamanda üzə çıxır. Bizə belə
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gəlir ki, dünyada elə bir dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi bütövlükdə saf olsun. Dilin lüğət
tərkibinin tam şəkildə saf olmaması səbəblərindən ən başlıcası budur ki, hər bir xalq, millət
digərləri ilə ərazi cəhətdən qonşuluq münasibətində yaşayır Bu münasibət zamanı, təbii olaraq,
dillərin əlaqəsi, çarpazlaşması baş verir. Həm də təbii olaraq, əlaqələrin tarixi də dillərin ən
qədim, qədim, orta, yeni, ən yeni dövrləri səviyyəsində üzə çıxır. Bəzən əlaqələrin tarixi o qədər
qədimlərə gedib çıxır ki, səbəbdən-nəticəyə, sadədən mürəkkəbə olan yolu, yaxud da bunun
əksini tapmaq, görmək çox çətin olur. Belə demək mümkünsə, ən qədim dövrlərə aid dil
əlaqələrinin səbəbini, dəqiq tarixini açmaq üçün yazılı mənbələr də bir çox zaman az qala
rolunu itirir.Məhz onda müəyyən suallar, problemlər yaranır. Onların cavabı da bəzən qeyrimüəyyənliyə, aydın olmayan mücərrəd bir təhlilə, izaha söykənmiş olur.
Dillər arasında olan tarixi əlaqələr dil faktı vasitəsilə təsdiqlənir. Lakin ən qədim
dövrlərdə dil əlaqələrini törədən, mənbə, başlanğıc, səbəb və s. kimi hallar çox vaxt qeyrimüəyyənliyə yaxınlaşır[4, 110]. Mədəniyyətlərarası əlaqələrin irəliləməsi nəticəsində dilə keçən
sözlər eyni zamanda variativ söz və ifadələri də bərabərində gətirir. Bu zaman dildə
rəngarənglik, kolorit formalaşmağa başlayır ki, dil bunları asanlıqla qəbul edir. Əksər hallarda
bu özünü danışıq aktında daha çox nəzərə çarpdırır. Bu zaman intonativ çalarlar ön plana keçir.
Məlum оlduğu kimi, intоnаsiyа dа dil univеrsаlilərindən biridir. Оdur ki, еlə bir insаn dili
yохdur ki, о dildə intоnаsiyа hаdisəsi оlmаsın və dаnışıq аktındа səs tоnundа dəyişmələr bаş
vеrməsin.Bununlа bеlə, intоnаsiyа müхtəlif dillərdə müхtəlif funksiyаlаr yеrinə yеtirir.
İntоnаsiyа ilə məşğul оlmаq sаdəcə dаnışığı “bəzəmək” vаsitəsi kimi bахmаq dоğru dеyildir.
Göründüyü kimi, mədəniyyət daha yüksək pillədə qərarlaşır. Buradan belə aydın olur ki,
bir millətin mədəniyyətilə tanış olmaq özü ilə onun dilini və o dilə məxsus xüsusiyyətləri də
gətirir.
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Y.Mirzeyeva
Socio- cultural factors that influence for riching Azerbaijani and English languages
Summary
The article deals with the socio- cultural factors that influence for riching Azerbaijani and
English languages .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 systematic. It will make the process of teaching oral speech more effective. The
article is devoted to th socio- cultural factors that influence for riching Azerbaijani and
English languages in modern linguistics . While analyzing great attention was given to the
facts taken from the literature. One of the important goals of the article is to detect and find
out the reasons of literature. The author emphasizes its role in methodology. Since its
emergence this notion caught the attention. New researches appeared. It is noted that this gives
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us more power to understand the process clearly. At that time we use the language more competently. The main aim of State program is to form a unique national education by means of
ICT and provide qualitative educative opportunity in order to integrate into worldwide education system. One of the main goals of language learning is to acquire the ability to communicate effectively. It will make the process of teaching oral speech more effective.
Key words: borrowings, speaking, criteria, language, word
Й.Мирзева
Социально-културные факторы для обогощении Азербайджанских и
английских языках
Резюме\
В данной статье рассматриваются вопросы cоциально-културные факторы для
обогощении Азербайджанских и английских языков. Здесь говорится о необходимости
внесения радикальных изменений в существующую систему обучения устной речи на
иностранном языке. Процесс обучения английскому языку в целом и процесс обучения
устной речи должен базироваться на коммуникативно - функциональном принципе.
Обучение устной речи должно носить целенаправленный, системный, поэтапный
характер, что будет содействовать повышению эффективности данного процесса. В
анализе большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор
пытается раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время
аннализа еще более ясно, а также более разнообразном колорите. Основной целью Государственной программы является формирование единой обшенациональной среды
образования путём внедрения и использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением возможностью качественного образования, а
также создания условий для интеграции государственной системы образования в мировую систему образовании. Одной из основных целей изучения языка является обладение
умением эффективно общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: заимствованиe, разговор , критерия, язык , слова
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MALİYYƏ TERMİNLƏRİNİN SEMANTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Dünyada elm və texnikanın inkişafı yeni terminlərin formalaşması ilə nəticələnir. Hələ
lap qədim zamanlardan əkinçilik, misgərlik, dulusçuluq və digər fəaliyyət sahələri meydana
gəlmişdir. Bu sənət sahələrinin inkişafı dilin leksik qatında xüsusi sahə anlayışlarını yaratmışdır. Elm və texnikanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə həmin anlayışların toplanılıb öyrənilməsi terminologiyanın inkişaf tarixi baxımından böyük önəm daşıyır.
Leksik qatın xüsusi, həcm etibarı ilə geniş bir layını iqtisadi leksika təşkil edir. Bu terminologiya sahəsi zaman – zaman dəyişiklikliyə uğrayır, yeniləşir, yeni – yeni leksik vahidlər
hesabına zənginləşir. Dünya bazarına çıxış iqtisadi nailiyyətlərlə yanaşı, hər bir dilin leksikasına
kütləvi söz axınına dildə yeni – yeni terminoloji vahidlərin yaranmasına səbəb olur. Son dövrlər
dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı, bazar iqtisadiyyatına keçid bu sahənin diqqət mərkəzində
saxlayır. Bank sistemləri şəbəkəsinin genişlənməsi, xarici ölkələrlə güclənən iqtisadi əlaqələr bu
sahəyə olan marağı artırır. Eyni zamanda imzalanmış müxtəlif sazişlər də bu işdə böyük rol
oynayır. Ona görə də müasir dövrdə maliyyə terminologiyası dilin leksik sistemində xüsusi rolu
ilə seçilir. Həmçinin əhalinin bank sistemi ilə sıx əməkdaşlıq etməsi maliyyə terminlərinin əhatə
dairəsinin daha da genişlənməsinə zəmin yaratmışdır.
Maliyyə terminlərinin semantik təhlili göstərir ki, bu tip terminlər arasında alınma sözlər
üstünlük təşkil edir. Onlar quruluş etibarilə həm söz, həm də söz birləşməsi qəlibində
formalaşmışlar. Qurum, təşkilat bildirən maliyyə terminlərinin isə demək olar ki, hamısı söz
birləşməsi modelində qəlibləşmişdir. Pul vahdlərini ifadə edən maliyyə terminləri çoxçeşidli
olmasa da, onların yaranma tarixi və keçdiyi inkişaf yolu olduqca maraq doğurur.
Açar sözlər: termin, maliyyə, semantika, söz, söz birləşməsi, mürəkkəb termin.
Leksik qatın xüsusi, həcm etibarı ilə geniş bir layını iqtisadi leksika təşkil edir. Bu
terminologiya sahəsi zaman – zaman dəyişiklikliyə uğrayır, yeniləşir, yeni – yeni leksik
vahidlər hesabına zənginləşir. Xüsusən son dövrlər dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı, bazar
iqtisadiyyatına keçid, bank sistemləri şəbəkəsinin genişlənməsi, xarici ölkələrlə güclənən
iqtisadi əlaqələr və imzalanmış müxtəlif sazişlər bu sahəyə olan marağı artırır. Dünya bazarına
çıxış iqtisadi nailiyyətlərlə yanaşı, hər bir dilin leksikasına kütləvi söz axınına dildə yeni – yeni
terminoloji vahidlərin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də müasir dövrdə maliyyə
terminologiyası dilin leksik sistemində xüsusi rolu ilə seçilir. Eyni zamanda əhalinin böyük
əksəriyyətinin bank sistemi ilə sıx əməkdaşlıq etməsi maliyyə terminlərinin əhatə dairəsinin
daha da genişlənməsinə zəmin yaratmışdır. Bu çoxşaxəli sistemi nəzərə alaraq maliyyə
terminologiyasını aşağıdakı semantik quruplara ayırmaq olar:
1. İqtisadi proses və əməliyyat bildirən maliyyə terminləri.
Dilimizin iqtisadi leksik qatının xüsusi bir layını iqtisadi proses və vəziyyət bildirən
maliyyə terminləri təşkil edir. Bu semantik qrupun spesifik cəhəti nominativ xarakter daşımaqla
yanaşı, eyni zamanda dinamik məzmun ifadə etməsidir. Bildiyimiz kimi, proses hərəkətlə bağlı
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anlayış olduğu üçün bu semantik növ morfoloji mənsubiyyət baxımından çox vaxt müxtəlif
formalı feillərlə ifadə olunur və ya feil formaları substantivləşir: qiymətqoyma, planlaşdırılma
(büdcə), nizamlanma (büdcə), aktivlərin idarə olunması və s. Belə terminlər maliyyə terminləri
və maliyyə termin – söz birləşməsi şəklində meydana çıxır. Məs.: audit “uçot qeydlərinin
dürüstlüyünün və maliyyə qurumunun apardığı təsərrüfat əməliyyatlarına uyğunluğunun yüksək
şəriştəliliklə qiymətləndirilməsi, obyektin müəyyən meyarlar üzrə yoxlanılmasıdır” (BMTİL,
26), domisilləşdirmə “bank hesabı sahibinin öz vekselləri üzrə ödənişlərinin tənzimlənməsi
hüququnu banka həvalə etdirdiyi əməliyyat” (BMTİL, 125), biznes “bilavasitə mənfəət
məqsədilə həyata keçirilən istənilən iqtisadi fəaliyyət növü” (MTİTL, 235). Azərbaycan dilində
elə iqtisadi proses bildirən maliyyə terminləri də var ki, onlar maliyyə termin – söz birləşməsi
şəklində formalaşmışdır. Məs.: borcun restrukturizasiyası “borclu tərəfindən borcun ödənilməsi
imkanlarının təmin edilməsi və kreditorun maliyyə vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi məqsədilə
borc şərtlərinə və müddətlərinə yenidən baxılması prosesi” (BMTİL, 101), valyuta əməliyyatları
“bir ölkə valyutasının digər ölkə valyutasına dəyişdirilməsi prosesidir” (BMTİL, 427), bank
nəzarəti “dövlət tərəfindən kommersiya banklarının fəaliyyətinin qanunvericilik normalarına
uyğunluğu baxımından yoxlanılması və tənzimlənməsidir” (BMTİL, 53).
2. Rəsmi sənəd adı bildirən maliyyə terminləri
Azərbaycan dilinin iqtisadi terminoloji sistemində rəsmi sənəd adı bildirən maliyyə
terminləri ayrıca bir sistem təşkil edir. Əsasən, kargüzarlıqla bağlı olan bu terminlər iqtisadi
terminoloji qatda müəyyən mövqe tutur və özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilirlər.
Sənəd adı bildirən maliyyə terminlərinin böyük əksəriyyəti latın və fransız mənşəli sözlərdən
ibarət olub, sadə və düzəltmə quruluşlu, eləcə də söz birləşməsi qəlibinində formalaşırlar. Məs.:
avizo “bir kontragent tərəfindən verilmiş tapşırığın icrası, əməliyyatların aparılması, ödənişlərin
həyata keçirilməsi barədə digərinə göndərilən rəsmi bildiriş sənədi” (MTL, 149), akt “hüquqi
gücə malik rəsmi sənəd” (MTL, 89), aval “üçüncü şəxs tərəfindən vekselin üz və ya arxa, yaxud
da vekselə əlavə olunmuş vərəqdə imza ilə təsbit etdiyi, vekselin ödənilməsinə görə cavabdehliyi təsdiq edən zəmanət” (MBTİL, 28), lisenziya “həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq
subyektin xüsusi razılığı, tələb olunan hər hansı fəaliyyət növünün icrası ilə bağlı həmin
subyekt tərəfindən təqdim olunan rəsmi icazəni təsdiq edən sənəd” (MTL, 676). Qeyd etdiyimiz
kimi dilçilikdə termin söz birləşmələri ilə ifadə olunan maliyyə terminləri də mövcuddur. Rəsmi
sənədlərin adını bildirən maliyyə terminləri arasında da söz birləşməsi formalı maliyyə terminlərinə təsadüf edilir. Məs.: bank trattası “bilavasitə bank tərəfindən verilən və təqdim etdiyi
zaman sahibinə üzərində göstərilən məbləğdə ödəniş almaq hüququ verən pul sənədi” (MTL,
974), inkassasiya tapşırığı “inkassasiya edlən sənədi müşayiət edən, vəsaitlərin hesabdan
silinməsi üçün hesablaşma sənədi, yaxud depozitin ödənilməsi barədə blank və ya pul vəsaitlərinin inkassasiyasından sonra onların, alanın hesabının kreditləşməsi üçün sənəd” (BMTİL,
193), qiymətli kağız “sahibinin əmlak və qeyri – əmlak hüquqlarını və bu hüquqların verilməsi
imkanını müvafiq qanunvericilik əsasında müəyyənləşdirilmiş formaya və məcburi rekvizitlərə
riayət etməklə təsdiq edən sənəd” (MTL, 635), maliyyə vekseli “bir bank, yaxud kredit təşkilatının digərinə ondan cəlb etdiyi borc vəsaitinə görə təqdim etdiyi borc sənədi” (MTL, 1021),
tədiyə balansı “müəyyən dövr ərzində ölkəyə digər ölkələrdən daxil olan pul vəsaitinin ümümi
məbləği ilə digər ölkələrə pul ödəmələrinin məbləği arasındakı nisbəti ifadə edən cədvəl”
(MTL, 960).
3. Maliyyə qurum və təşkilatlarını bildirən maliyyə terminləri
Türk dillərinin iqtisadi terminoloji leksikasının çox əhəmiyyətli bir hissəsini maliyyə
qurum, təşkilat və idarə adlarını ifadə edən maliyyə terminləri təşkil edir. Bunun da əsas səbəbi
iqtisadi təşkilatlar və qrumların fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin iqtisadi
inkişafında maliyyə münasibətlərinin düzgün qurulması, maliyyə ehtiyatlarından səmərəli
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formada istifadə edilməsi, valyuta – kredit münasibətlərinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi olduqca mühümdür. Bütün bunlar beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının yaradılması zərurətini ortaya
qoyur. “Məsələn, dünya ticarətinin 24%-i Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq (ATES),
23%-i Avropa İttifaqı (Aİ), 8%-i Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) tərəfindən
həyata keçirilir. Deməli, ticarət sahəsindəki iqtisadi münasibətlərin böyük bir qismi bu
təşkilatlar vasitəsilə tənzimlənir” (2, s.16). Elə buna görə də beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə
belə təşkilat və ya qurum adlarına sıx təsadüf edilir: Azərbaycan Banklar Assosiasiyası “1990-cı
ildə 10 özəl bank tərəfindən yaradılmışdır. Hazırda Assosiasiyaya 46 bank və 4 bank olmayan
təşkilat daxildir” (BMTİL, 36), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı “42 dünya ölkəsi və
beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 1990 – cı ildə təsis edilən beynəlxalq maliyyə - kredit
təşkilatıdır. 1991 – ci ildən fəaliyyətə başlayan AYİB – in əsas məqsədi keçid iqtisadiyyatına
malik Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində iqtisadi siyasətini dəstəkləməkdən ibarətdir” (MTL,
160), Beynəlxalq Valyuta Fondu “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
əksəriyyətinin daxil olduğu, əsas vəzifəsi beynəlxalq valyuta sisteminin fəaliiyətinə yardım
göstərməkdən ibarət olan ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatdır. Fondun nizamnaməsi BMT –nin
1944 –cü ildə Bretton–Vudsda (ABŞ) keçirilmiş valyuta və maliyyə məsələləri üzrə konfransında tərtib olunmuşdur” (BMTİL, 82).
Bu tip maliyyə terminləri, əsasən termin – söz birləşməsi şəklində meydana çıxır. Söz
birləşməsi modelində formalaşan maliyyə terminləri mürəkkəb quruluşlu maliyyə
terminlərindən ciddi şəkildə fərqlənmir. Bu bənzər cəhətlər nəzərə alınaraq keçən əsrin
ortalarına qədər yazılmış bütün dilçilik kitablarında bu tip söz birləşmələri mürəkkəb sözlər
sırasında verilir və mürəkkəb idarə adları kimi izah olunurdu. Y.Seyidov bu fikrə belə
münasibət bildirir: “Söz birləşmələri də sözlər kimi nominativ xarakterə malik olub əşyaları,
hadisə və əlamətləri adlandırmaq xüsusiyyətinə malikdir” (5, s.46). Lakin yetmişinci illərdən
başlayaraq belə birləşmələrin mürəkkəb sözlərdən fərqləndiyini və söz birləşmələrinin bir növü
olduğunu qeyd etməyə başladılar. Bunun da əsas səbəbi semantik bağlılıqla əlaqəlidir. Belə ki,
maliyyə qurum və təşkilatlarının adını bildirən maliyyə terminlərinin komponentləri arasındakı
semantik bağlılıq daha möhkəmdir. Mürəkkəb idarə və təşkilat adları nominativliyi daha güclü
ifadə edir, hər hansı bir qurumun, müəssisənin, təşkilatın adını bildirməyə xidmət edir və bu
zaman söz birləşmələrinə xas olan təyinedicilik və konkretlik funksiyası əsas rol oynayır, idarə
və təşkilatların müəyyən əlamətlərinin ifadəsi öz əksini tapır.
4. Vəzifə adı bildirən maliyyə terminləri
İqtisadi terminologiyanın xüsusi əhəmiyyət daşıyan semantik qruplarından biri də rəhbər
vəzifələrin adlandırılması ilə bağlıdır. Rəhbərlik və vəzifə bildirən adlar quruluşca sadə,
düzəltmə və mürəkkəb olmaqla yanaşı, həmçinin söz birləşməsi qəlibində də formalaşırlar.
Çünki hər bir vəzifəni fərqləndirmək məqsədilə təyinedici sözlərdən istifadə edilir ki, bu da
məzmunun konkretləşməsində əsas amildir. Məs.: vəzifə adı bildirən agent termini vergi,
kommersiya, listinq təyinediciləri ilə işlənərək yeni vəzifələrin formalaşmasına və ya onun
funksiyasını dəqiqləşdirməyə xidmət edir: vergi agenti, kommersiya agenti, listinq agenti və s.
Beləliklə, xaraktercə və səlahiyyətcə bir – birindən fərqlənən müxtəlif anlayışlar yaranır. Məs.:
kambist “bank təşkilatının valyuta əməliyyatları üzrə ixtisaslaşmış işçisi” (BMTİL, 215), klerk
“bilavasitə müştərilərlə kassa əməliyyatları həyata keçirən bank işçisi” (BMTİL, 458), mühasib
“müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisənin, təşkilatın uçot sənədlərini aparan, maliyyə
hesablarına və mühasibatlıq sənədlərinə qismən və ya tam cavabdehlik daşıyan vəzifəli şəxs”
(MTİTL, 743).
Göründüyü kimi agent, ekspert, kimi vəzifə adı bildirən sadə quruluşlu maliyyə
terminləri ümumilik və qeyri müəyyənlik ifadə edir. Vəzifə adı bildirən düzəltmə quruluşlu
maliyyə terminlərinin formalaşmasında Azərbaycan dilində peşə - sənət məzmunlu sözlər
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yaratmağa xidmət edən –çı4 şəkilçinin alınma qarşılığı olan – or2 şəkilçisindən istifadə olunur və
ya başqa sözlə desək, belə maliyyə terminlərinin böyük qismi alınma olduğundan məlum şəkilçi
də sözlə birlikdə dilimizə daxil olmuşdur. Məs.: auditor “müəssisənin, təşkilatın maliyyə
təsərrüfat planını təhlil edən, onun yaxşılaşdırılması istiqamətində məsləhət verən (audit
fəaliyyətini həyata keçirən) fiziki şəxs” (MTİTL, 134), kreditor “kredit münasibətlərində borc
vəsaitini təqdim edən tərəf, kredit verən subyekt” (MTİTL, 620). Səlahiyyətcə və xaraktercə bir
– birindən fərqlənən belə müxtəlif anlayışları ifadə edən, vəzifə adı bildirən maliyyə terminləri,
əsasən, ikinci növ təyini söz birləşməsi qəlibində meydana çıxır. Vəzifə adı bildirən sadə
quruluşlu maliyyə terminləri ümumilik və qeyri müəyyənlik ifadə etdiyi halda, söz birləşməsi
modelli maliyyə terminlərində bu məzmun konkretləşir. Bu isə vəzifəli şəxslərin yerinə
yetirməli olduqları hüquq və səlahiyyətlərin sərhədlərini müəyyənləşdirir. Məs.: maliyyə
analitikləri “maliyyə bazarını təhlil edən, eləcə də bu sahədə proqnoz və məsləhətlər verən
mütəxəssis” (MTİTL, 109), listinq agenti “qiymətli kağızların fond birjalarındakı listinqi ilə
bağlı olan prosedurların keçirilməsinə cavabdeh olan şəxs” (BMTİL, 391), vergi agenti
“səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərindən vergi və bir sıra digər ödənişlərin
yığımını həyata keçirməklə bağlı tapşırıq alan şəxs” (MTİTL, 64).
5. Pul vahidləri və pul sistemləri. İlk dəfə pulun yaranmasının dəqiq tarixini demək
olduqca çətindir. Lap qədimlərdə “pul” anlayışı olmadığı dövrlərdə insanlar arasında “dəyişmə
prinsipi” mövcud olmuşdur. Dəmirçilər nizə, ox, xəncər, dulusçular öz hazırladıqları qab –
qacaqlarını dəyişirdilər. Vaxt keçdikcə əşyalar arasında dəyərin müxtəlif olması çətinliklər
yaradırdı. Öhdəlik hər hansı mal əşya və ya heyvanla edilməyə başladı. Məsələn, Efiopiyada
duzlu çubuqlarla, Nauru adalarında isə siçovullarla, qədim atseklər isə kakao dənələri ilə
ödənişləri həyata keçirirmişlər. Amerika koloniyaçıları tütün yarpaqları və heyvan dərilərindən
pul əvəzi istifadə edirmişlər. Balıqqulaqları bu istiqamətdə istifadə edilənlər arasında ən geniş
yayılmış vasitə olmasına baxmayaraq, nəticədə, pulun yaranmasına ehtiyac duyulurdu. Pulun
yaranmasının növbəti tarixi mərhələsində dünya ölkələri iqtisadiyyatında dəmir pulların geniş
yer alması gəlir. Eramızdan əvvəl VII əsrdə Lidiya imperatorluğunda ilk metal pullar ortaya
çıxdı. İlkin görünüşü paxla (lobya) formasında idi və “stater”, “standart” adlanırdı. Bunun
ardınca yunanlar sikkə buraxmağa başladılar. Çində ilk sikkələr ortasında dəlik olan düzbucaqlı
formada düzəldilirdi. Sikkələrin ortasında dəlik onun rahatca ipə keçirilməsi üçün idi. Vaxt
ötdükcə varlı tacirlər bu qədər varidatın ağır olduğunu görürlər və bunu özləri ilə daşımağın
mümkünsüzlüyü ortaya çıxır. Məcbur olub sikkələri saxlamaq üçün onları kimlərəsə təhvil
verir, əvəzində isə yazılı öhdəlik alırdılar. İstənilən vaxt insan bu yazılı öhdəlik sayılan kağızı
təqdim etməklə öz sikkələrini geri ala bilirdi. Bunun nəticəsində banklar və hökumətlər bu
“yazılı öhdəlik”lərdən buraxmağa başladılar. Elə bu da kağız pulların yaranmasına səbəb oldu.
İlk dəfə kağız pullar Çində XII əsrdə meydana gəlmişdir (8).
Azərbaycanın rəsmi pul vahidi manatdır (1 manat =100 qəpik). Hazırda dünyanın bir
çox ölkələrində işlədilən “moneta” milli pul vahidinin adı o dillərə Şərqdən keçmişdir. Bu ad
e.ə. Bisitun qayalarında mixi yazılarında “manat”, “monnat” kimi həkk olunmuşdur (9). Bundan
əlavə maliyyə terminoloji lüğətlərində pul vahidi və ya pul sistemi məzmunu ifadə edən digər
maliyyə terminlərinə də rast gəlmək olur: bon “müvəqqəti dövriyyəyə buraxılan xırda kağız pul
nişanələri” (MTL, 244), monet “metaldan hazırlanmış pul nişanı” (MTİTL, 734), manat “Azərbaycan Respublikasının milli pul vahidi” (MTL, 704), beynəlxalq likvid vəsaitlər “dövlətlər arasında aparılan kommersiya və maliyyə əməliyyatları üzrə qarşılıqlı hesablaşmalar üçün istifadə
olunan ödəniş vəsaitləri” (BMTİL, 81), valyuta “pul sisteminin bir forması” (MTL, 988).
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G.Qurbanova
Semantic characteristics of financial terminology in Azerbaijan language
Summary
The development of science and technology in the world leads to the formation of new
terms. Since ancient times, agriculture, copper, pottery and other fields of activity have been
formed. The development of these areas of art has created a special understanding of the lexical
language. The accumulation of these concepts in the modern era of science and technology is of
great importance from the point of view of the history of the development of terminology.
A wide range of lexical, special, voluminous, economic vocabulary. From time to time
this terminological area is changed, updated, enriched with new - lexical units. Access to the
world market along with economic achievements creates new terminological units in the
language of each language. The rapid development of the world economy and the transition to a
market economy in recent years are in the spotlight. The expansion of the network of the
banking system and the strengthening of economic ties with foreign countries increase interest
in this area. At the same time, various signed agreements also play an important role in this
work. Therefore, in our time, financial terminology is chosen according to the specific role of
the lexical system of a language. Close cooperation with the banking system also contributed to
the expansion of financial conditions.
The semantic analysis of financial terms suggests that the terms used in these terms are
predominant. They were formed in the form of words and phrases. The institution has almost all
the financial conditions that the organization has indicated in the phrase pattern. Although
financial terms reflecting monetary behavior are few, their development history and mode of
development are of great interest.
Key words: term, finance, word, phrase, compound term

91

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Г.Гурбанова
Семантические характеристики финансовой терминологии на
азербайджанском языке
Резюме
Развитие науки и техники в мире приводит к формированию новых терминов. С древних
времен были сформированы сельское хозяйство, медь, гончарное дело и другие сферы
деятельности. Развитие этих направлений искусства создало особое понимание
лексического языка. Накопление этих понятий в современную эпоху науки и техники
имеет большое значение с точки зрения истории развития терминологии.
Широкий ассортимент лексической, специальной, объемной, экономической
лексики. Эта терминологическая область время от времени меняется, обновляется,
обогащается новыми - лексическими единицами. Доступ к мировому рынку наряду с
экономическими достижениями создает новые терминологические единицы на языке
лексики каждого языка. Бурное развитие мировой экономики и переход к рыночной
экономике в последние годы находятся в центре внимания. Расширение сети банковской
системы и укрепление экономических связей с зарубежными странами усиливают
интерес к этой сфере. В то же время, различные подписанные соглашения также играют
важную роль в этой работе. Поэтому в наше время финансовая терминология подбирается по специфической роли лексической системы языка. Тесное сотрудничество с
банковской системой также способствовало расширению финансовых условий.
Семантический анализ финансовых терминов предполагает, что термины,
используемые в этих терминах, являются преобладающими. Они были сформированы в
форме слов и словосочетаний. Учреждение имеет почти все финансовые условия, которые организация указала в модели словосочетания. Хотя финансовые термины, отражающие денежное поведение, немногочисленны, их история развития и способ развития
представляют большой интерес.
Ключевые слова: термин, финансы, семантика, слово, словосочетание, сложный
термин
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 19.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 21.07.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor İkram Qasımov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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MÜASİR İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FEİLİN ŞƏKİL
KATEQORİYASININ QARŞILIQLI MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
Xülasə
Müasir dilçilikdə maraq doğuran sahələrdən biri də feilin vasitəli şəkillərinin
öyrənilməsidir. Feilin vasitəli şəkilləri barədə uzun illər tədqiqat aparılmış, fərqli fikirlər söylənmişdir. Tədqiqat aparan dilçilərdən O.Musayev, Ə.Xəlilov, İ.Rəhimov, L.V.Kauşanskaya,
M.Qanşına və başqa dilçilərin adlarını çəkmək olar. Doğrudur, feilin vasitəli şəkillərinin tədqiq
edilməsi, ümumiyyətlə, nitq hissələri arasında geniş yer tutan feilin struktur, semantik, tipoloji
baxımdan tədqiq edilməsi uzun illərin tədqiqatlarına söykənsə də, lakin hələ də bu mövzu
aktuallığını saxlamaqdadır. İngilis dilində işlədilən istər şifahi, istərsə yazılı mətnlərdə feilin
vasitəli şəkillərinin təzahür formaları maraq mərkəzindədir. Bu da bu sahədə aparılan tədqiatların sayının artmasına səbəb olur.
Feilə məxsus olan qrammatik kateqoriyalardan şəkil kateqoriyası fərqləndirilir. M.Hüseynzadənin yazdığına görə müxtəlif modallıqların dildə sistem şəklində ifadəsi feilin şəkil
kateqoriyası adlanır. Bu onu ifadə edir ki, feilin şəkil kateqoriyası danışanın nöqteyi-nəzərində
müəyyən hərəkətin, hadisənin həqiqətə münasibətini bildirir.
Açar sözlər: feil, kateqoriya, məna, vasitə, şəkil, üslub
Şəkil kateqoriyası modallığın qrammatik-morfoloji yolla ifadə üsulu hesab edilir. Feilin
şəkil kateqoriyası, həmçinin funksional-semantik mərkəz rolunu oynayır. Şəkil kateqoriyası
qrammatik kateqoriya kimi nəzərdə tutularaq müəyyən hüdudlara malik olmalıdır. Z.Budaqova
yazır: “Azərbaycan dilində müxtəlif modallıqların leksik, leksik-semantik ifadə üsulları şəkil
kateqoriyasının “ərazisində” qalır” (4, s.34). Şəkil kateqoriyası sistem şəklində konkret morfoloji əlamətlərin qrammatik mənalarının məcmusundan ibarətdir və qrammatik kateqoriya kimi
yalnız feilin şəxsli formasını əhatə edir (2, s. 307).
O.Musayev yazır: “Feilin şəkil kateqoriyası hərəkətin həqiqətə olan münasibətini əks
etdirir, yəni hərəkətin həqiqət, arzu, xahiş, şərt, məsləhət, istək və s. olduğunu göstərir (9,
s.216).
Müasir ingilis dilində feilin xəbər kateqoriyasının üç şəkli müəyyən edilmişdir. Onları
belə sıralaya bilərik:
1) Xəbər şəkli (The Indicative Mood);
2) Əmr şəkli (The Imperative Mood);
3) Vasitəli şəkli (The Oblique Mood).
Həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində feilin xəbər şəkli icra edilən hərəkətin,
mövcud olan real fakt, həqiqət olduğunu bildirir. Nümunə verək:
/The woman has two children// “Qadının iki uşağı var”.
/N.Ganjavi wrote many novels many years ago// “N.Gəncəvi uzun illər əvvəl çoxlu
əsərlər yazdı”.
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L.V.Kauşanskaya yazır: “Müasir ingilis dilində feilin xəbər şəkli yerinə yetirilməsi
zəruri olan, həyata keçirilməsi lazım olan şərtləri ifadə etmək üçün işlədilir” (5, s. 124).
Məsələn:
/If we have time, we shall go to the museum// “Vaxtımız olsa, muzeyə gedəcəyik”.
Həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində feilin xəbər şəkli geniş şəkildə işlənir. Müasir
ingilis dilində feilin xəbər şəklinin üç zamanı, hər zamanın isə dörd forması vardır. Qeyd edək
ki, zaman formaları həm məlum, həm də məchul növdə işlənə bilir.
İngilis dilində feilin xəbər şəkli icra edilən hərəkətin, mövcud olan real fakt, həqiqət
olduğunu bildirir. Müasir ingilis dilində feilin xəbər şəkli yerinə yetirilməsi zəruri olan, həyata
keçirilməsi lazım olan şərtləri ifadə etmək üçün işlədilir. Müasir ingilis dilində feilin xəbər
şəklinin üç zamanı, hər zamanın isə dörd forması vardır. Qeyd edək ki, zaman formaları həm
məlum, həm də məchul növdə işlənə bilir. Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, müasir
ingilis dilində də məlum növdə feil subyektiv işin icrasında fəal iştirak etdiyini bildirir, subyekt
cümlənin mübtədası funksiyasında çıxış edir. Məlum növdə həm təsirli, həm də təsirsiz feillər
eyni olaraq işlənir. O.Musayev yazır: “İngilis dilində feilin məlum növünün özünəməxsus şəkli
əlaməti müşahidə edilmir” (9, s.140). Feilin məlum və ya məchul növdə işlənməsi yalnız
oppozisiya vasitəsilə, yəni həmin feilin məchul növ şəkli vasitəsilə aşkar edilir:
Did- was done, brought-was brought, swept – was swept;
İndiki zamanın qeyri-müəyyən formasının Azərbaycan dilində qarşılığı feilin indika
zaman forması ilə tərcümə edilir. Məsələn,
/He goes to university every day// “O, hər gün universitetə gedir”.
/My father usually reads a newspaper in the morning// “Atam adətən səhər qəzet oxuyur”.
İndiki zamanın qeyri-müəyyən forması şərt budaq cümlələrində işlənərkən, dilimizə feilin
şərt forması, zaman budaq cümlələrində isə feili bağlama, yaxud feil+sifət+qoşma vasitəsilə
tərcümə edilir. Nümunələrə baxaq:
1. /If he comes in time, we shall visit you// “(Əgər) o vaxtında gəlsə, biz sənə baş
çəkəcəyik”.
2. /She is always glad when she sees us// “O, həmişə bizi görəndə, şad olur”.
3. /I shall inform him as soon as he phones// “O, zəng edən kimi, mən onu xəbərdar
edəcəyəm”.
Keçmiş zamanın qeyri-müəyyən formasının Azərbaycan dilində qarşılığı hərəkətin
növündən asılı olur.
Nümunə 1:
/I sent a telegram to my girl-friend yesterday// “Mən dünən qız dostuma teleqram
göndərdim”.
/They went to the country last year// “Onlar keçən il kəndə getdilər”.
Bu nümunələrdə keçmiş zamanın qeyri-müəyyən formaları (sent, went) keçmişdə icra
olunmuş baş vermiş hərəkətləri bildirir və Azərbaycan dilinə feilin şühudi keçmiş zaman
formasına uyğun gəlir.
Nümunə 2:
/He went to the library every week// “O, hər həftə kitabxanaya gedərdi”.
/She visited her granny every year when she came here// “O, hər il buraya gələndə,
nənəsinə baş çəkərdi”.
Bu nümunələrdə keçmiş zamanın qeyri-müəyyən forması keçmişdə təkrarən baş vermiş
hərəkətləri ifadə edir və Azərbaycan dilində müzareli keçmişə uyğun gəlir.
İngilis dilində işlənən gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması kontekstdən asılı
olaraq, Azərbaycan dilinə ya gələck zamanın qəti, yaxud da qeyri-qəti forması ilə tərcümə
edilir. Nümunələrə baxaq:
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/He will visit us// “O, (hökmən) bizə baş çəkəcək”.
/He will visit us// “O, (güman ki) bizə baş çəkəcək.
Qeyd etdiyimiz kimi, tərcumə zamanı kontekstdən və danışanın məqsədindən asılı
olaraq gələcək zamanın qəti forması, ya da qeyri-qəti forması işlədilə bilər.
Keçmişə nəzərən gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması Azərbaycan dilinə ya
gələcək zamanın qeyri-qəti, ya da qəti forması ilə tərcümə edilir. Məsələn,
/He said that he would come the next day// “O, dedi ki, o biri gün gələcək”.
O.Musayev yazır: “Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı qeyri-qəti, yaxud qəti gələcək
zamanın işlədilməsi kontekstdən və danışıq məqamından asılı olaraq müəyyən edilir” (9, s.120).
Belə ki, yerinə yetirilən hərəkətin icrasında əminlik, qətilik varsa, gələcək zamanı qəti forması,
yerinə yetirilən hərəkətin icrasında güman, ehtimal varsa, o halda gələcək zamanın qeyri-qəti
forması işlədilir.
İndiki zamanın davamedici forması Azərbaycan dilində feilin indiki zaman forması
ilə tərcümə edilir:
/He is going to the park// “O, parka gedir”.
/They are doing their homework// “Onlar ev tapşırıqlarını edirlər”.
Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində feil mürəkkəb xüsusiyyətlərə malik olan əsas
nitq hissəsi hesab olunur. Hər iki dildə feilin kateqoriyalar sistemi zəngindir. Feil şəxsli və
şəxssiz formalarda ünsiyyətə xidmət edir, təsirli və təsirsiz olur, məlum və məchul növdə olur,
subyektlə obyekt arasındakı əlaqə və münasibətləri üzə çıxara bilir. Feil zamana, şəkil
əlamətlərinə və şəxsə görə dəyişə bilir.
Hər iki dildə feilin şəxs, kəmiyyət, zaman, növ, tərz və şəkil kimi altı qrammatik
kateqoriyası vardır. Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində feillərin sadə, düzəltmə,
mürəkkəb formaları fərqləndirilir. Feilin qrammatik kateqoriyaları aşağıdakılardır:
1)
şəxs kateqoriyası;
2)
kəmiyyət kateqoriyası;
3)
tərz kateqoriyası;
4)
zaman kateqoriyası;
5)
növ kateqoriyası;
6)
şəkil kateqoriyası.
Feilə xas olan əsas qrammatik kateqoriyalardan biri şəkil kateqoriyası hesab edilir. Şəkil
kateqoriyası müxtəlif modallıqların dildə sistem şəklində ifadəsinə xidmət edir. Şəkil
kateqoriyasının dildəki funksiyası danışanın nöqteyi-nəzərindən müəyyən hərəkətin, hadisənin
gerçəkliyə münasibətini bildirməkdir. Azərbaycan dilində şəkil kateqoriyası sistem şəklində
konkret morfoloji əlamətlərin qrammatik mənalarının məcmusundan ibarətdir və qrammatik
kateqoriya kimi yalnız feilin şəxsli formasını əhatə edir. Müasir Azərbaycan dilində feilin
aşağıdakı şəkil kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur: xəbər şəkli, əmr şəkli, arzu şəkli, vacib
şəkli, şərt şəkli və lazım şəkli.
Müasir ingilis dilində də feilin şəkil kateqoriyası Azərbaycan dilində olduğu kimi,
hərəkətin həqiqətə olan münasibətini bildirir və hərəkətin həqiqət, arzu, xahiş, şərt, məsləhət,
istək və s. olduğunu göstərir. Müasir ingilis dilində feilin xəbər kateqoriyasının üç şəkli
vardır: xəbər şəkli, əmr şəkli, vasitəli şəkli. Göründüyü kimi, müasir ingilis dilində vacib və lazım şəkilləri mövcud deyildir.
Müqayisə olunan dillərdə feilin xəbər şəkli icra edilən hərəkətin, mövcud olan halın real
fakt, həqiqət olduğunu bildirir.
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Müasir ingilis dilində feilin xəbər şəklinin üç zamanı (indiki, keçmiş, gələcək), hər
zamanın dörd forması (qeyri-müəyyən, davamedici, bitmiş və bitmiş davam edici) vardır. Zaman
formalarının çoxu həm məlum, həm də məchul növdə işlənə bilir.
Azərbaycan dilində feilin xəbər şəklinin üç zamanı: indiki, keçmiş və gələcək müəyyən
edilmişdir. Lakin, Azərbaycan dilində feilin zamanları daxilindəki bölgünün sayı bir
qədər dəqiq hesab edilmir. Bununla belə, aşağıdakı bölgünü təqdim edə bilərik:
1)
Keçmiş zaman. Kemiş zamandakı işin qəti bitib-bitməməsindən asılı olaraq iki bölgüsünü
verə bilərik: 1) keçmiş zamanın sadə formaları; 2) keçmiş zamanın mürəkkəb formaları. Sadə
keçmiş zamanın iki növü vardır: şühudi keçmiş və nəqli keçmiş.
2)
Keçmiş zamanın mürəkkəb formaları: 1) uzaq keçmişin birinci formaları; 2) uzaq keçmişin ikinci formaları.
3)
İndiki zaman və davamlı indiki zaman.
4)
Gələcək zaman. Gələcək zamanın iki növü fərqləndirilir: 1) qəti gələcək zaman; 2) qeyriqəti gələcək zaman.
Azərbaycan dilində şərt şəklinin mənası xüsusi morfoloji əlamətlə, yəni –sa, sə şəkilçisilə ifadə olunduğu halda, müasir ingilis dilində feilin xəbər şəkli həyata keçirilməsi,
icrası mümkün olan şərtləri ifadə etmək üçün işlədilir.
Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, müasir ingilis dilində də feilin əmr şəkli
hər hansı bir hərəkətin, yaxud işin yerinə yetirilib, yaxud yetirilməməsi haqqında danışanın əmr,
təklif, xahiş və ya məsləhətini bildirmək üçün işlədilir.
Müasir ingilis dilində feilin vasitəli şəklinin dörd forması var:
1)
Subjunktiv I;
2)
Subjunktiv II;
3)
Sapozişinal;
4)
Kandişinal.
Müasir ingilis dilində feilin subjunktiv şəklinin özünəməxsus morfoloji əlaməti yoxdur.
Azərbaycan dilində arzu şəklinin əmələ gəlməsi üçün feilin kökünə -a/-ə şəkilçilərindən
biri artırılır. Felin arzu şəkli real şəkildə olmayan, lakin icrası subyekt tərəfindən arzu edilən,
gərəkli sayılan hərəkətləri ifadə etmək üçün işlədilir.
Azərbayacn dilində feilin vacib şəkli də mövcuddur. Felin vacib şəkli xüsusi morfoloji
əlamətə malikdir və əsas mənası müəyyən hərəkətin icrasının vacib, zəruri olmasını ifadə edir.
Vacib şəklinin morfoloji əlaməti –malı, -məli şəkilçisidir.
Şərt şəklinin icrası zamanı konkret hərəkət müəyyən şərtlə bağlanır. Azərbaycan dilində
şərt şəklinin mənası xüsusi morfoloji əlamətlə, yəni –sa, -sə ilə ifadə olunur. Bu şəkilçilər ya
feil kökünə, ya da inkarlıq və növ şəkilçilərindən sonra işlənir.
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Babayeva V.
The comparative analyses of the oblique mood in the English and
Azerbaijan languages
Summary
The verb is considered to be a notional part of speech which has complex peculiarities.
The categories of the verb are very rich in both of the languages. The verb serves the
communication either in the verbal form or in the non-verbal form. Besides, the verb may be
transitive and intransitive, active and passive. The verb can express the relationship between the
subject and the object. The verb may change according to the tense, mood, and person.
In the comparative languages the verb has the following grammatical categories such as
person, number, tense, voice, aspect, and mood. Generally, there are six grammatical categories
of the verb. The verb has simple, derivative and compound forms in English and in Azerbaijan.
The category of mood is one of the grammatical categories of the verb. This grammatical
category serves to express the ways of expressing modality in the language. The function of the
category of mood in the language is to denote the attitude of the speaker to the reality. The
category of mood in Azerbaijani language consists of a set of grammatical meanings of concrete
morphological features in the form of system and covers only a feather-shaped form as a
grammatical category.
There are the following grammatical categories in the Azerbaijan language. They are the
indicative mood, the imperative mood, the subjunctive mood, the urgent mood, and the essential
mood.
Key words: verb, category, meaning, means, mood, style

Бабаева В.
Сравнительный анализ сослагательного наклонения в английском и
Азербайджанском языке
Резюме
Глагол считается главной частью речи, который имеет сложные особенности. В
обоих языках глагол очень богат своими категориями. Глагол служит коммуникации и в
глагольной и в неглаголной форме. Кроме этого, глагол может быть переходным и непереходным, активным и пассивным. Глагол может выражать отношение между подлежащим и дополнением. Глагол изменяется в соответствии времени, наклонения и
лица. В сравнительных языках глагол имеет следующие грамматические категории, такие
как лицо, число, время, залог, аспект и наклонение. В общем имеются шесть
грамматических категорий глагола. Глагол имеет простую, производную и сложную
формы в английском и Азербайджанском языке.
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Категория наклонения одна из грамматических категорий глагола. Эта
грамматическая категория служит для выражения модальности в языке. Функция категории наклонения в языке- обозначить отношение говорящего к реальности. Категория
наклонения в Азербайджанском языке состоит из ряда грамматических значений
конкретных морфологических черт в форме системы и охватывает только конкретную
форму как грамматическую категорию.
В Азербайджанском языке существуют следующие грамматические категории. Это
изъявительное наклонение, повелительное наклонение, сослагательное наклонение,
наклонение важности и необходимости.
Ключевые слова: глагол, категория, значение, средства, наклонение, стиль
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DİLLƏRİN TƏLƏBƏYÖNÜMLÜ TƏDRİSINƏ DAİR BƏZİ QEYDLƏR
Xülasə
Dili professional məqsədlərlə öyrənən və Azərbaycanın аli və оrtа məktəblərində
Azərbaycan ədəbiyyatını tədris еdən və yа tərcüməçi, filoloq kimi fəаliyyət göstərən ali ixtisas
məktəblərinin məzunlаrı mətnləri, o cümlədən formal və qeyri-formal xarakter daşıyan
mətnləri, müаsir və klаssik ədəbiyyаt nümunələrini dinləyib öz münаsibətlərini, mövqeyini,
fikir və ideyalarını bildirmək qаbiliyyətinə yiyələnməlidirlər. Əksər hallarda ixtisası dil olan
fаkültələrdə dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və
dünyа ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər
hаqqındа hеç bir məlumаta malik deyil. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik
ədəbiyyаt nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən
dildən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Buna görə də audio və video materialların seçiminə
diqqət yetirmək lazımdır. Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış
kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət
qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə
yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır.
Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə
alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin
olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə
təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər
formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir. Bu zaman audio və video
vasitələrdən istifadə vacib sayılır.
Açar sözlər: strategiya, şifahi nitq, kontekst, tələbə, dil
Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələri ilə çoxşaxəli əlaqələrinin inkişaf etdiyi bir
zamanda ölkəmizdə xarici dilləri, xüsusilə də qlobal səviyyədə əsas ünsiyyət vasitəsi olan
ingilis dilini öyrənən şəxslərin sayı günü-gündən artmaqdadır. Məqsədimiz tələbələrimizi
linqvistik baxımdan savadlı olan dil daşıyıcısı səviyyəsinə çatmaqla yüksək səviyyəli mütəxəssis
hazırlamaqdır. Qarşıya qoyulan məqsədlərin real olması mütləqdir. Dövrün tələblərinə cavab verən
xarici dil, xüsusilə də ingilis dili müəllimlərinin hazırlanması problemini araşdırarkən ilk olaraq
“xarici dil müəllimi” anlayışının nə olduğunu aydinlaşdırmaq lazımdır. Müasir dövrdə dili tədris
edən müəllim ilk növbədə tələbələrin tədris edilən dildə kommunikativ səriştəsinin
formalaşdırılması üçün səmərəli şəraitin yaradılmasını təmin edə bilən və bu istiqamətdə
dilöyrənənlərə hərtərəfli yardım edən bir şəxs olmalıdır. Zənnimizcə, bu gün dili tədris edən hər
hansı bir müəllim ilk növbədə kommunikativ səriştəyə malik olmalıdır, yəni, həm dil daşıyıcıları,
həm də digər mədəniyyətlərə mənsub olan şəxslərlə real ünsiyyət zamanı tədris olunan dildən
adekvat şəkildə istifadə etmək bacarığına malik olmalıdır. İslahatların uğurla həyata keçirilməsi
motivasiya və təhsilin keyfiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Dillərin tədrisi və müəllim
hazırlığı kontekstində “keyfiyyət” anlayışı innovasiya (yenilik) və ənənə, yüksək keyfiyyətin
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təminatı, tədris planları və tələbələrin seçim azadlığı, idarəçilik və xüsusən tələbəyönümlü
tədris prosesi arasında tarazlığı nəzərdə tutur.
Ənənəvi tədris sisteminə islahatların tədbiq edilməsi məqsədilə ilk növbədə xarici dildə
kommunikativ səriştəsi olan yüksək səviyyəli dil müəllimləri hazırlamaq lazımdır. Qlobal
səviyyədə ünsiyyətə girə bilən ingilis dili mütəxəssislərinin hazırlanması prosesi həmin dildən
dil daşıyıcılarının necə istifadə etmələrini nəzərə almaqla qurulmalıdır[1,34]. Tələbəyönümlü
yanaşmanın əsasını tələbələrin dərketmə bacarıqlarının inkişaf edtirilməsi, bilik və bacarıqların
müstəqil şəkildə əlaqələndirilməsi, informasiya məkanına inteqrasiya bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi, əldə olunmuş məlumatların müstəqil şəkildə təhlil edilməsi, müstəqil şəkildə
fərziyyə irəli sürmə bilmək, mövcud problemləsin həlli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə
dair qərarlar qəbul edə bilmək, qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, tənqidi təfəkkürün, yaradıcı,
eləcə də tədqiqat fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi kimi faktorlar təşkil edir. Real dil mühitinin
olmadığı bir şəraitdə müəllim tələbələr üçün bir növ nümunə olmalıdır. Müəllim həm dil
daşıyıcıları, həm də dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edən, lakin dil daşıyıcısı olmayan
şəxslərlə ünsiyyətə girərək onların professional maraqları çərçivəsində olan mövzular ətrafında
söhbət etməyə qabil olmalıdır. Müəllimin dil vasitələri və diskursu tənzimləyən strukturlardan
istifadə etmə strategiyaları maksimum dərəcədə linqvistik baxımdan savadlı olan dil
daşıyıcılarının strategiyalarına uyğun olmalıdır. Buna nail olmaq üçün mövcud tədris şəraitində
ciddi islahatlar aparılmalıdır. Zənnimizcə, dillərin tədrisinə tələbəyönümlü yanaşmanın tətbiqi
bu islahataların ən önəmlisidir. Bu gün Azərbaycan təhsil sistemində ciddi islahatlar aparılır.
İslahatların keçirilməsində əsas məqsəd effektiv, çevik və daim dəyişən təhsil sisteminin inkişaf
etdirilməsidir. Öyrənənlərin təlabatlarını ödəmək üçün dil müəllimləri zamanın nəbzini tutmaq,
metodlarını, biliklərini, istifadə edilən tədris materialları və ona uyğun təlim texnologiyaları
müntəzəm olaraq yeniləşdirməlidir. Tələbəyönümlü yanaşmanın əsas məğzi tələbələrin
müəyyən problemlərin həllinə, əldə olunmuş bilikləri praktikaya tətbiq etmək maraqlarını
stimullaşdırmaq, tədrisin hər bir mərhələsində müvafiq balansı saxlamaq şərtilə bir və ya bir
sıra problemlərin həllinə nail olmaq, başqa sözlə, bilikləri praktikaya tətbiq etmək, tədrisin hər
bir mərhələsində müvafiq balansı gözləməklə akademik və praqmatik bilikləri birləşdirməkdən
ibarətdir[2,56]. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, dillərin tədrisi sahəsində çalışan mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti tələbə-yönümlülk ideyasını alqışlayır və bu ideyanın vacibliyini dillrəin
tədrisində keyfiyyətin təkmilləşdirilməsində görür. Dillərin tələbəyönümlü tədrisinin (learner
outcomes) üstünlüklərindən biri tələbələrin əldə ediləcək nailiyyətlərinin nəzərə alınması ilə
qurulmasındadır. Dillərin tədrisi prosesi və mənimsəmə metodları tələbələrin nəzərdə tutulmuş
nailiyyətlərinin əldə etməsini təmin etməlidir. Xarici dillərin tədrisi sistemi bütövlükdə
tələbəyönümlü olmalı və buna müvafiq olaraq dillərin tədrisi metodları tələbələrin maraq və
təlabatlarını nəzərə almaqla seçilməlidir. İstifadə edilən metodların arzu edilən nailiyyətlər və
nəticələrə uyğun olması mütləq tələblərdəndir. Tədris prosesinin təşkili zamanı tələbələrin
müxtəlif üsullarla öyrədilməsi və dillərin mənimsəmə prosesinin aktiv, dinamik bir proses
olmasını nəzərə almaq olduqca vacibdir. Müvəffəqiyyəti təmin edən əsas amillərdən biri
məqsəd və ya məqsədlərin düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Məqsədlər və gözlənilən nəticələr
aydın və konkret olmalıdır. Həm dil müəllimləri, həm də tələbələr tədris kursunun nəticəsi
olaraq hansı bilik, vərdiş və bacarıqların əldə ediləcəyi haqqında məlumatlı olmaldıdırlar.
Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsi bilavasitə onların fəaliyyətinin keyfiyyəti ilə bağlıdır.
Dillərin tədrisi sahəsində çalışan mütəxəssislər kifayət qədər hazırlıqlı və səriştəli olmalıdır.
Müəllimin təkmilləşdirilməsi mütləq tələbə nailiyyətlərini daha yüksək səviyyədə olmaları ilə
nəticələnməlidir. Dil müəllimləri aşağıdakı suallara cavab tapmalıdırlar: Tələbələrin
mənimsəmə prosesinin daha səmərəli təşkili üçün nə edilməlidir? Tələbələrin stimullaşdırılması
və onlarda dil öyrənilməsində motivasiyanın yaradılması istiqamətində nə edilməlidir? Bunun
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üçün hansı addımlar atıla bilər? Biz tələbələrimizi dil öyrənmə prosesinə fəal iştirakçı qismində
cəlb etməklə onların daha yüksək nailiyyətlər əldə etmələri üçün müvafiq şərait yarada
bilirikmi?
Tələbəyönümlü tədrisin əsas göstəricisi xarici dillərin tədrisi prosesinə məhz
tələbələrin mövqeyindən yanaşmaqdır. Tələbələrin dili mənimsəməsi strategiyaları ilə təmin
etmək olduqca vacibdir. Müxtəlif dil öyrənmə qabiliyyəti olan tələbələr üçün səmərəli şəraitin
yaradılması ilə bu məqsədə müəyyən dərəcədə nail olmaq mümkündür. Həm dilin mənimsənilməsi prosesi, həm də gözlənilən nəticələrin əldə edilməsi müəllimlərin nəzarəti altında
olmalıdır. Dili tədris tədris edən müəllimlər tələbələrini tədris olunan xarici dildə ünsiyyət
prosesinə cəlb etməli və onlarda özlərini düzgün qiymətləndirmək üçün kifayət qədər imkan
yaratmalıdırlar. Dilöyrənənlərinə, xüsusilə də qeyri-dil fakültələrində təhsil alan tələbələrə
tədris olunan dildən kommunikativ məqsədlərlə istifadə etmək üçün səmərəli şəraitin yaradılması olduqca vacibdir[3,89].
Dillərin tədrisi prosesi bir sıra ictimai, mədəni, iqtisadi, təhsillə əlaqələnən və şəxsi
amillərdən asılı olan, əslində həm müəllimyönümlü, həm də tələbəyönümlü yanaşmalardan
daha dinamik və mürəkkəb bir prosesdir. Dil müəllimlərinin müasir tələblərə cavab verən
tədrisin nə anlama gəlməsi barədə anlayışı olmalıdır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, keyfiyyətli tədris keyfiyyətli mənimsəməni təmin edə
bilən əsas şərtlərdəndir. Dil müəlliminin vəzifəsi öyrənənlərə hərtərəfli yardım edərək onlara dil
sahəsində ən yüksək nailiyyətləri əldə etməyə kömək etməkdir. Müəllimin tələbələrə müsbət
münasibətinin olması mütləqdir. Müəllim həmçinin hər bir tələbəyə fərdi şəkildə yanaşmağı
bacarmalıdır. Müəllim-tələbə münasibətləri xarici dil tədrisi prosesinin əsas amillərindən
biridir. Bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət, məsuliyyət və əməkdaşlıq üzərində qurulmalıdır.
Xarici dil tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakı şərtlər
nəzərə alınmalıdır:
• Qarşıya qoyulan məqsədlər real olmalıdır.
• Mərhələli şəkildə irəli sürülən məqsədlər həm müəllim, həm də tələbələrə tam şəkildə
aydın olmalıdır:
• İnnovativ metod və üsullar tədris prosesinə səmərəli tətbiq edilməlidir.
• Müəllim-tələbə münasibətləri radikal şəkildə dəyişdirlməlidir. Müəllim yalnız nəzarətçi
deyil, ilk növbədə tədris prosesinin incəliklərini nəzərə alan və bu prosesi ustalıqla idarə edə
bilən şəxs, həm də lazım gəldikdə, tələbələr üçün bilik və informasiya mənbəyi, onlara tədris
prosesində hərtərəfli yardım göstərən, fəaliyyətlərini istiqamətləndirən, tələbələrə fərdi şəkildə
yanaşmağı bacaran və tələbələrin sərbəst fəaliyyətini stimullaşdıran bir şəxs olmalıdır:
• Müəllim dil öyrənən tələbələrin arzu, maraq və təlabatları haqqında məlumatı olmalıdır.
• Müəllimin tələbələrin öyrənmə üsulları (learning styles) haqqında məlumatlı olmalıdır.
• Müəllimin tədris etdiyi fənnə həvəslə yanaşması bu tədris prosesinin uğurlu olmasını
təmin edən əsas şərtlərdəndir.
• Auditoriyada qarşılıqlı inam mühitinin yaradılması vacibdir.
• Dil müəllimləri tələbələrdə motivasiyanın yaradılmasına xidmət edən strategiyalardan
istifadə etmək bacarığına malik olmalıdırlar.
• Tələbələr tədris prosesinin nəticələri üçün məsuliyyəti daha çox öz üzərlərinə götürməyə
psixoloji cəhətdən hazır olmalıdırlar.
• Müəllim-tələbə münasibətlərinin müsbət, konstruktiv xarakter daşıması tədrisin
keyfiyyətini təmin edən vacib məsələlərdəndir.
• Müəllimdə tələbələrin nəyi, necə və hansı məqsədlə öyrənməsini, yəni tədrisin
məqsədləri, metod və üsulları haqqında məlumat olmalıdır.
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• Tədris prosesində baş verən hər-hansı uğursuzluq həm müəllim, həm də tələbələr
tərəfindən müsbət xarakterli bir təcrübə kimi qəbul edilməlidir.
• Tələbənin bilik, bacarıq və vərdişləri qiymətləndirilməlidir.
• Tələbə mövcud olan müxtəlif üsul və metodlar haqqında məlumatlı olmalıdır.
• Tələbələrə sərbəst və şüurlu seçim imkanları verilməlidir. Bu həm müəllim, həm də
istifadə edilən metod və üsullara aid edilə bilər.
• Tədrisə tələbə yönümlü yanaşmanın tətbiq edilməsinin əsas məqsədi dillərin tədrisisnin
keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi və onların Avropa standartlarına uyğunlaşmasıdır.
Nəticədə qeyd edilməlidir ki, metod və üsullardan heç biri “təkmil” qiymətləndirilə, bütün
problemlərin həlli üsulu kimi tövsiyə edilə bilməz[4,101].
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Z.Mammadova
On the student –centred teaching of languages
Summary
The article deals with the comparative analyses of traditional and student –centred
ways of ELT. 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 main aim of State program is to form a unique national education by means of ICT and
provide qualitative educative opportunity in order to integrate into worldwide education system.
The process of teaching languages should be based on the communicative – functional approach
to teaching languages. The author tries to detect and describe the ways on this problem. The
whole process of teaching speech should be goal-oriented systematic. One of the main goals of
language learning is to acquire the ability to communicate effectively.The article deals with the
developing communicative competence in language faculties and working out effective ways of
listening skills.Today the main goal of teaching and learning foreign languages in the global
world is developing language learners’ ability to use the target language for communication.
The process of teaching English should be based on the communicative – functional approach
to teaching languages. The whole process of teaching oral speech should be goal-oriented
systematic. It will make the process of teaching oral speech more effective. The article is
devoted to the mass media in modern methodology. While analyzing great attention was given
to the facts taken from the literature. One of the important goals of the article is to detect and
find out the reasons of literature. The author emphasizes its role in Linguistics. Since its
emergence this notion caught the attention. New researches appeared. It is noted that this gives
us more power to understand the process clearly. At that time we use the language more
competently. One of the main goals of language learning is to acquire the ability to
communicate effectively. It will make the process of teaching oral speech more effective. This
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article deals with the teaching in linguistics. The author emphasizes the role of it, referring to
the works of scientist that have been researched in this field of linguistics. She emphasizes that
since its emergence. This caught the attention of linguistics and new researches appeared. It is
noted that this gives us more power to understand the communication process clearly and use
the language more competently. The analysis shows that the components are interrelated. They
are interact and complement each other in the process of speech continuum.
Key words : strategy, oral speech, context, student, language
З.Маамадова
К вопросу о личностьно-ориентированность
на преподавании языкаx
Резюме
В данной статье рассматриваются к вопросу о сопостовительному анализу к
традиционные и современные методы на преподавании иностранного языка. Здесь
говорится о необходимости внесения радикальных изменений в существующую систему
обучения устной речи на иностранном языке. Основной целью Государственной
программы является формирование единой обшенациональной среды образования путём
внедрения и использование современных информационно-коммуникативных технологий
и обеспечением возможностью качественного образования, а также создания условий для
интеграции государственной системы образования в мировую систему образовании.
Процесс английскому языку в целом и процесс обучения речи должен базироваться на
коммуникативно – функциональном принципе. Обучением устной речи должно носить
целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению еффективности данного процесса. Одной из основных целей изучения языка является обладение умением эффективно общаться на изучаемом языке. В данной статье
рассматриваются вопросы обучения устной речи на английском языке в условиях
языкового вуза. Здесь говорится о необходимости внесения радикальных изменений в
существующую систему обучения устной речи на иностранном языке.В анализе большое
внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор пытается раскрыть роль
упражнении. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также подчеркивает ее
важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время анализа еще более ясно,
а также более разнообразном колорите. Основной целью Государственной программы
является формирование единой обшенациональной среды образования путём внедрения
и использование современных информационно-коммуникативных технологий и
обеспечением возможностью качественного образования, а также создания условий для
интеграции государственной системы образования в мировую систему образовании.
Одной из основных целей изучения языка является обладение умением эффективно
общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: стратегия, устная речь, контекст, студент, язык
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Xülasə
Dil, ilk növbədə, insanların cəmiyyətdə ünsiyyətinə xidmət edir. Amma bu praktik rol
insan həyatında onun dəyərini məhdudlaşdırmır. Bu ən əhəmiyyətli vəzifədən başqa, özündə dil
və nitqin məlumatlılığını əhatə edən danışanın göstərilən materiala, onun qiymətləndirilməsinə
və duyğularına münasibətini ifadə etmək nəzərdə tutulur. Bu baxımdan nitqin obrazlılığı və
ifadəliliyinin bir sıra yaranma üsulları vardır ki, onlar troplar adlanır.
Dilçilik termini "trop" sözü yunan dilindən tərcümədə "növbə" deməkdir. Onu sözün
həqiqi və məcazi mənası əsasında söz sənətkarı tərəfindən yaradılmış nitqin obrazlı növbələnməsi adlandırırlar. Tropun əsasında bir-birinə bənzəyən iki hadisənin hər hansı uyğun gələn
əlamətlərinin və ya tərəflərinin müqayisəsi dayanır.
Hər hansı bir hadisənin əlamətlərindən istifadə edən müəllif başqa bir obyekti izah etməyə, aydınlaşdırmağa və eyni zamanda oxucuda bu barədə canlı, obrazlı fikir formalaşdırmağa
çalışır.
Açar sözlər: trop, qüvvətləndirici troplar, metafora, metonimiya, bədii təyin, antiteza
Mövcud ədəbiyyatlarda məcazın- tropun növləri haqqında müxtəlif bölgülər vardır. Metonimiya bir sinfə və ya bir obyektə aid adın onunla əlaqədə olan digər adın üzərinə
köçürülməsindən ibarət nitq mexanizmi və ya tropdur. Bu terminin hərfi mənası da “təkrar
adlandırma”dan ibarətdir [11]. İstər metaforalar, istərsə də metonimiyalar dildə xüsusi rola
malik olduqları üçün nitqdə də fərqli semantik yükə malikdirlər.
Sözün bədii təsviri onun məcazi mənasında daha da qüvvətlənir və hətta intensiv forma
qazana bilir. Odur ki, bədii təsvir vasitələri bədiiliyin, o cümlədən də komizmin ifadəsi üçün ən
effektiv vasitələrdir.
Bədii təsvir vasitələri dildə tropun növləri olaraq öz əksini tapır. Dildə fikri daha da
genişləndirmək və qüvvətləndirmək məqsədilə troplardan istifadə edilir. Trop, sözün və ya
filoloji ifadənin həqiqi mənasının digəri ilə elə əvəzlənməsidir ki, bu zaman mənanın zənginləşməsi baş verir. Mənanın zənginləşməsi nəticəsində fikrin intensiv ifadəsi müşahidə edilir.
“20-30-cu illərin bütün satira ustaları müqayisələrdən (troplardan) komik bədii vasitə kimi
yararlanmışdır. Lakin şübhəsiz, bu cəhət bütün sənətkarlarda eyni səviyyədə deyildir, satira
yaradıcılarının müqayisə obyektləri fərqləndiyi kimi, onların müqayisələrdən istifadə meylinin
dərəcəsi də fərqlənir” [4,s.127].
Bədii müqayisələrin satirik keyfiyyəti, adətən, müqayisə detallarının uyğunsuzluğu
üzərində qurulur. “Satirik əsərlərdə müqayisələr gülüş vasitəsi kimi çıxış etdiyindən satira
müəllifi incə, zərif, lirik təəssürat doğuran müqayisələrə deyil, əksərən obud, bəzən vulqar
müqayisələrə daha çox müraciət etməli olur. Bu hal mənfi obraza müəllif münasibətini aşkar
edən, komik effekt yaradan bir hal olub satirik əsərlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi
səciyyəvidir [4,s.129]
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Trop elə bir hadisədir ki, burada bir tərəf digəri ilə müqayisə edilir. Tropun bir çox növləri
vardır. Lakin sözün mənasının qüvvətləndirilməsi nəticəsində əsasən aşağıdakı troplar yaranır:
1. Metafora
2. Metonimiya
3. Epitet
4. Oksimoron
5. Antiteza
6. Mübaliğə
Metafora sözün, ifadənin, əşya və hadisələrin hər hansı bir cəhətdən oxşarlığına,
bənzəyişinə əsasən məcazi mənada işledilməsidir. Metaforanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
burada əlamətin və ya müqayisənin üçüncü üzvünün adı heç vaxt çəkilmir, həmişə buraxılır.
Buna görə də, metaforanı gizli müqayisə də adlandırırlar.
Metafora insan təxəyyülünün məhsuludur. İnsan təxəyyülünün hüdudsuz olduğunu nəzərə
alsaq, metaforanın ən geniş yayılmış məcaz növü olduğunu deyə bilərik.
Ömrümdə mən belə peşmançılıq, ürək ağrısı, vicdan əzabı çəkməmişdim [5, s.186].
Qatı və dibsiz qaranlığın bağrından qopan yağış dünyanı qamçılayır, arabir eşidilən səslər
qaranlıqda boğulan adamların fəryadına bənzəyirdi [6, s.9].
Elə bil bu balaca həyətdə baş verən qəribə hədisələri hamıya göstərmək üçün günəş
qaçaqaça gəlirdi [6, s.82].
Günahsız bir məxluqun xəyalında canlanan bu səsi boğmaq üçün qış bütün şiddətlə
bağırırdı [7, s.120].
Güney yamaclarda yerləşən qoca və yaralı şəhər bu gün lap tez yuxudan qalxmışdı
[9,s.26].
Gecə can verir, üfüqlər ağarır, kainat ərik kimi çiçəkləyirdi [6, s.101].
Ani bir sakitlik müdhiş və böyük günlərin sərlövhəsini yazırdı.
Kainat susmuş, diqqətini toplamışdı. Qoca tarix yeni, böyük bir natiqə, həyatın qızıl
komandanına söz verirdi [6, s.124].
Verilmiş cümlələrdə bir çox təbiət hadisələri güclü məcazlaşmaya məruz qalmış, yüksək
emosiya yaratmaq üçün qüvvətləndirici ədatlardan, bənzətmə qoşmasından istifadə olunmuşdur.
Epitet bədii əsərdə mənanı qüvvətləndirmək, müəyyən bir cəhəti diqqətə daha qabarıq
çatdırmaq üçün həmin fikri ifadə edən sözə qüvvətləndirici, təyinedici sözün artırılmasıdır.
Yəni epitetlər ayrılıqda işlənmir, bir sözə qoşulub onun mənasını qüvvətləndirmək, obrazlıemosional təsir yaratmaq məqsədilə ona əlavə edilir.
Bədii təyin (epitet) elə bir fiqurdur ki, onun məzmunu əksər hallarda bədii təsvir yaradır.
Lakin dildə heç də bütün təyinlər bədii təyin kimi işlənmir. Fikrimizi aşağıdakı nümunələrlə
aydınlaşdıraq:
Bu dəhliz həm də mətbəxi əvəz edirdi- bura iki gözlü balaca bir pilətə qoymuşdular [1,
s.406].
Bütün aləmi qaranlıq, hüzn, kədər bürümüşdü, mən yоlla gedirdim, gördüm, iki gözdən
kоr оlan qardaşım əllərini açıb yalvarır...[2, s.220]
Yuxarıdakı cümlələrdə yazıçı təsvir zamanı iki göz təyinindən istifadə etmişdir. Dilin
mövcud normalarına nəzərən iki sözünün göz sözünə yanaşması qrammatik cəhətdən düzgün,
üslubi cəhətdən isə nöqsanlıdır və artıq söz mövqeyində işlənərək pleonazm yaratmışdır. Lakin
bədii-üslubi maraqlar baxımından normaların pozulması özü də dil üçün “norma”dır. Verilmiş
nümunələrdə təyinedici söz bədii təyin dərəcəsinə yüksəlməyib, yalnız qrammatik təyin olaraq
qalıb.
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Get-gedə qızaran ulduzları, bir nəhəng kimi yatıb dincələn Xəzəri seyr etdi [7, s.421].
Deyəydim: “Ana, köhnə zamanda çox korluq çəkmisən, otur, rahatlıq elə! Qara günlərin acısı
tər kimi tökülsün” [6, s.320].
Əgər kübarlar irəli yeriyib görkəmli yerlərdə dayanırdısa, sadə adamlar, qara camaat bunu
etmirdi [8, s.198].
Verilimiş nümunələrdə bir nəhəng kimi yatıb dincələn Xəzər, qara camaat epitetləri
işlənmişdir.
Metonimiya aralarındakı daxili ve xarici əlaqələr əsasında bir əşya adının başqa əşya adı
əvəzində işlədilməsindən ibarət məcaz növüdür. Əgər metafora xarakterizəedici trop hesab
edilirsə, metonimiya – eyniləşdirici, daha doğrusu, müəyyənləşdirici tropdur. Metonimiyalar
danışığı, mənanı qüvvətləndirən, yığcamlaşdıran ifadə vasitələridir.
Sarıqlı molla:
– Mənim qeyrilərinin övrətində təməim olsa, Əlinin zülfüqarı belimdən dəysin [6, s.58]–
cümləsində “zülfüqar” deyərkən personaj Həzrəti İmam Əlinin məşhur, dünyada analoqu
olmayan haça qılıncını –Zülfüqar qılıncını nəzərdə tutmuşdur. Bu metonimdən yazıçı müsəlman
– İslam aləmində Həzrəti Əlinin və onunZülfüqar qılıncının müqəddəsliyini nəzərə çatdırmaq,
onların adları ilə bağlı içilən andın ən müqəddəs and olduğunu göstərmək məqsədilə istifadə
etmişdir [10, s.97].
–Dostu kimdir, adını çəkdimi? – deyə soruşur və salona sükut çökür [1, s.305].
Salondan hənirti keçir. A. İbrahimov Məmmədə müraciət etdi:
–Eşitdin anan nə dedi? [1, s.305]
Bəhicə qızım, sən o sözü deyəndə ki, "Mənəm bu ananın doğma yavrusu" gərək salon zağzağ əssin [1, s.416].
Salonda bir hərəkət, bir pıçıltı gəzdi: "Necə? Kimlər? Nə? Nələr? Kötüklər" [1, s.420].
Verilmiş nümunələrdə adamların adı əvəzinə onların olduğu yer, məkan adı işlənmişdir.
Oksimoron da anlayışı birləşdirən troplardan biridir. Оksimоrоn bir-birinə mənaca zidd
mövqedə olan, məntiqi cəhətdən bir-birini inkar edən iki (adətən antonim olan) sözün
birləşməsindən ibarət üslubi ifadə tərzidir.Yunanca “oxymoron” iki sözün birləşməsindən əmələ
gəlib: “oxys” -iti (hazırcavab) və “moros” - axmaq. Bu sözlər istənilən oksimoronun
strukturunu əks etdirir. Oksimoron leksik mənalar vasitəsilə birləşməsi mümkün olmayanları bir
anlayışda birləşdirir.
Məs: Mən bu canlı meyitin əlindən tezliklə qurtarmaq istədim [5,s.25].
Doğrudan da artıq o meyitdir. Canlı meyit [1, s.44].
Antiteza anlayışı birləşdirən deyil, əksinə, ayıran troplardan biridir. Yunanca antithеsis
sözü də bu əhəmiyyətin xarakterini göstərir: yunancadan tərcümədə bu sözləri qarşı-qarşıya
qoymaq, müqayisə etmək deməkdir. Antitеza dilin iki səviyyəsinin ünsürləri — lеksik və
sintaktik vahidlərin iştirakı ilə yaranır.
Öz aralarında heç bir əlaqəsi olmayan, amma yanaşı qoyulduqda bir-biri ilə ziddiyyət
təşkil edən anlayışlar arasında əks münasibətlər yaratmaq üçün antitezadan istifadə edilir.
Antitezada bir-birinə zidd olan əlamətlər birlik yaratmır və bir məna ifadə edə bilmir.
Bundan başqa, əgər anlayışların bir cümlənin tərkibində açıq şəkildə müqayisə edilməsi
mümkün deyilsə, onda da antiteza baş tutmur.
Addadı zimistan, gəldi nobahar,
Şamamanın tağı yaşıldı, yaşıl [3, s.83].
Sən atlısan, mən piyada,
Öldürəcək bu qəm məni [3,s.159].
Ləhzədə açırsan min cürə kələk,
Gah pozursan, gah nizama çəkirsən [3, s.33].
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Dəymişini qoyub, kalını dərir (Atalar sözü).
Bədii əsərlərin dilində yazıçıların ən çox istifadə etdikləri ifadə vasitələrindən biri də
mübaliğədir. Nəzərə çatdırılacaq hadisənin, hiss-həyəcanın qəsdən, əslində olduğundan daha
güclü, qabarıq verilməsi – şişirdilməsidir. Hər bir tropa xas olan köçürmə hiperbola ilə əlaqədar
olaraq müqayisə edilən obyektin müqayisə edildiyi əlamətlərlə yüklənməsini nəzərədə tutur;
həm də qeyd etmək lazımdır ki, onun müqayisə olunduğu əlamətlər həmişə üstünlük
dərəcəsində götürülür. Bu zaman “böyük kəmiyyət” “kiçik kəmiyyət” ilə müqayisə edilir və ya
sadəcə olaraq onu əvəz edərək, kiçik kəmiyyətin rolunu ifa edir.
Mübaliğənin linqvistik strukturunu daha aydın dərk etmək üçün nümunələrə nəzər salaq:
Cəmilin çıxışı iclası çaxnaşdırdı. Xanlar pul kimi qızardı, ayaq üstə dondu, dil-dodağı
qurudu [6, s.115].
Məsmə: - Axşamacan gözü ilə od üfürür, soda bişirir, piy qaynadır, tiyan dalında əlləşir,
sabununu satırdı [9, s.14].
Sizsə, kənddə qalmayın, mənim oduma yanmayın, uşaqlar qırılar. Deyirlər, bu yay od
töküləcək [6,s.60].
Qədirin qəlbi daha bərk döyünürdü. O, indi aciz və küt bir mətbəx bıçağı deyil,
sınaqlardan çıxmış kəsərli bir qılınc kimi idi [6, s.134].
Salonda iynə salmağa yer yox idi. Salon qaraldı, səhnənin divarı ağardı [6, s.170].
Mübaliğə, xüsusən təsvirin satirik bədii ifadəsində ən uğurlu bədii vasitələrindəndir.
Dilçilikdə bəzən trop və fiqur anlayışları qarışdırılır. Troplar hər şeydən əvvəl sözün, söz
birləşməsinin əsas mənasının dəyişməsini (və yalnız nəticə kimi – onların daxil olduğu
strukturun dəyişməsini), fiqurlar isə – hər şeydən əvvəl fundamental strukturun dəyişməsini (və
yalnız nəticə kimi – onların elementləri sırasına daxil olan mənanın dəyişməsini) nəzərdə tutur.
Fiqur iki cür müəyyən edilir: birincisi, fikrin ifadə edildiyi hər cür forma kimi; ikincisi isə,
fiqur sözün həqiqi mənasında, fikirdə və ya mülahizədə qəsdən adi və sadə formadan kənara
çıxma kimi müəyyən edilir.
Fiqurlar, artıq qeyd edildiyi kimi, hər şeydən əvvəl strukturun transformasiyasını nəzərdə
tutur: sözün strukturunun (mikrofiqurlar) və ya cümlənin strukturunun (makrofiqurlar) transformasiyası yenə də ritorik funksiyanın həyata keçirilmə vasitəsidir.
Yeri gəlmişkən, məhz bu səbəbdən fiqurları elə fiqurlar adlandırırlar. Beləliklə, belə hesab
edirlər ki, artıq bir-birinə nəzərən müəyyən şəkildə yerləşmiş müəyyən miqdarda komponentləri
başqa şəkildə də düzmək olar. Yəqin ki, "fiqur" anlayışı adı altında troplardan fərqli olaraq
fiqurlara artıq formalaşmış tamın tərkibində struktur dəyişikliyi kimi baxmağa imkan verən
işarə nəzərdə tutulur.
Araşdırma nəticəsində məlum olur ki, mənanın zənginləşdirməsi və qüvvətləndirməsinə
xidmət edən bütün troplar özlərində söz və söz birləşmələrinin mənasının paralogik
dəyişdirilməsi prosedurunu əks etdirirlər, amma bu dəyişdirilmə həmişə eyni şəkildə baş
vermir. Bəzi hallarda bu – məntiqi baxımdan "yalan" mənaların, digər hallarda isə – səmimiyyət
meyarı ilə ziddiyyət təşkil edən mənaların yaranması yolu ilə baş verir.
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Х. Мурсалиева
Тропы как средство усиления речи
Резюме
Язык служит, в первую очередь, коммуникации людей в обществе. Но этой
прагматичной ролью не ограничивается его значение в жизни человека. Кроме этой
сверхзадачи, включающей в себя также информативность, язык и речь призваны
выражать отношение говорящего к излагаемому материалу, его оценку и эмоции. С этой
позиции существует ряд выразительных средств создания образности и выразительности
речи, которые называются тропами.
Лингвистический термин “троп” в переводе с греческого буквально значит
«поворот». Им называют образный оборот речи, созданный художником слова, на основе
переосмысления прямого значения слова и возникновения нового, переносного значения.
В основе тропа лежит сопоставление двух явлений, схожих между собой какими-либо
сторонами или признаками. Автор, используя признаки одного явления, характеризует с
их помощью другой предмет, стремясь пояснить его и в то же время создать о нем у
читателя яркое, образное представление.
Тропы служат не только для уточнения деталей, признаков и других характеристик
явления. Они, как художественные средства, раскрывают особенности творческого
мышления автора произведения, который с помощью различных тропов достигает
образности картины окружающего мира.
Ключевые слова: троп, сильные тропы, метафора, метонимия, художественный
атрибут, антитеза
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Kh. Murseliyeva
Trops as a means of enhancing speech
Summary
Language serves, first of all, the communication of people in society. But this pragmatic
role is not limited to its value in a person’s life. In addition to this super-task, which also
includes informative, language and speech are intended to express the speaker's attitude to the
stated material, its assessment and emotions. From this position there are a number of
expressive means of creating figurativeness and expressiveness of speech, which are called
paths.
The linguistic term "trope" literally means "turn". They call it the figurative turn of
speech, created by the artist of the word, on the basis of rethinking the direct meaning of the
word and the emergence of a new, figurative meaning. At the heart of the path lies a
comparison of two phenomena, similar to each other by any parties or signs. The author, using
the signs of one phenomenon, describes with their help another object, seeking to clarify it and
at the same time create a vivid, figurative presentation about it in the reader.
Trops are not only to clarify the details, signs and other characteristics of the phenomenon.
They, as artistic means, reveal the peculiarities of the creative thinking of the author of the
work, which with the help of various tropes achieves the imagery of the picture of the
surrounding world.
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KOQNİTİV SEMİOTİKA MƏNANIN ÇOXASPEKTLİ TƏHLİLİ KİMİ
Xülasə
Semiotika ənənəvi olaraq işarə və məna haqqında elm kimi təsnif olunur. Klassik semiotika mənanın yaranması ilə bağlı məsələləri öyrənirdi. Semiotika semiozisi, yəni işarələrin insan
və heyvan aləmində fəaliyyətini öyrənir. Koqnitiv elm isə koqnisiya, yəni insan və ya
heyvanlarda individual və ya kollektiv şəkildə dünyanı dərk, konseptualizasiya və interpretasiya
etməyi təhlil edir. Koqnitiv semiotika mənanın çoxaspektli fenomen kimi təhlili ilə bağlı
metodları əks etdirən elmlərarası fənn və ya yeni bir sahə olub koqnitiv metod və nəzəriyyələri
semiotik tədqiqatlarla birləşdirir. Bu mənada koqnitiv semiotika mənanın manifestasiyasının
dərk olunmasının yeni metodlarını təqdim edir.
Koqnitiv linqvistika semiotikaya diqqəti artırmışdır. Bəzi dilçilərin fikrincə koqnitivizmin
inkişafı ümumiyyətlə semiotikasız mümkün deyil. İşarələrin təbiəti və növlərini anlamaq
koqnitiv elmin metodoloji əsasını təşkil edir. Koqnitiv proseslər mental hadisə və əməliyyatların
nizamlı ardıcıllığını əks etdirir. Koqnitiv semiotikanın əsas vəzifəsi mənanı və mental
konnektorlarla yaranan semiotik əlaqələri öyrənməkdir.
Açar sözlər: semiotika, koqnitiv elm, semiozis, işarə, təfəkkür, perseptiv

Koqnitiv semiotika mənanın çoxaspektli fenomen kimi təhlili ilə bağlı metodları əks
etdirən elmlərarası fənn və ya yeni bir sahə olub koqnitiv metod və nəzəriyyələri semiotik
tədqiqatlarla birləşdirir. Bu mənada koqnitiv semiotika mənanın manifestasiyasının dərk
olunmasının yeni metodlarını təqdim edir.
Semiotikanı adətən işarə və mənanı öyrənən elm kimi təsvir etmişlər. J.Zlatevin fikrincə
“koqnitiv” termininin çoxmənalılığını və aktuallığını nəzərə alaraq Ç.Pirs və F.Sössürdən
başlamış U.Eko və J.Hoffmayerə qədər istənilən semiotika nəzəriyyəsini “koqnitiv semiotika”
kimi qəbul etmək olar [1, səh. 1053].
Klassik semiotika, özünün ilk nümayəndəsi F.Sössürlə əsasən mənanın yaranması ilə bağlı
məsələlərlə maraqlanmışdır. Burada insan cəmiyyətində istifadə olunan mətn, obraz, simvolik
sistem, kütləvi informasiya sistemləri və bədii vasitələr, rəqəmsal kommunikasiya və s. nəzərə
alınsa da onun koqnitiv quruluşu diqqətdən kənarda qalmışdır. Ç.Pirsdən başlayaraq semiotika
artıq işarəyə təkcə ifadə və məzmun (işarələyən və işarələnən) kimi və sosial kommunikasiya
kimi yox, həm də şeylər arasında məntiqi əlaqə kimi nəzərdən keçirilirdi. Bu fikirlər məntiqin
bəşər varlığına xas olması ilə bağlı fikirlərin genişlənməsində təzahür tapmışdır. U.Ekonun bəzi
fikirlərində də insan təfəkkürünün semiotik formalarının tarixi istifadəsini müşahidə etmək olar
[2].Özünün Koqnitiv semiotika adlı məqaləsində J.Zlazev qeyd edir ki, koqnitiv semiotikanın
əsl yaranma tarixini Tomas Daddesionun On minds and Symbols: The relevance of Cognitive
Science for semiotics əsəri ilə 1990-cı illərin ortalarından hesab etmək lazımdır [1, səh.1053].
P.A.Brandt isə koqnitiv semiotikanın yaranma tarixini 1980-cı illərə aid edir. O qeyd edir:
“Koqnitivist alimlər Fiziki Simvol Sistemi ilə məşğul olduqlarını bəyan edirlərsə, onlar sadəcə
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buna semiotika yox koqnitiv elm adı qoymaqla fərqlənirlər. Xoşbəxtlikdən, fenomenoloji
nöqteyi nəzərdən koqnisiya yalnız məntiqi və simvolik struktura malik deyil... Holenştayn bəlkə
də ilk alimdir ki, “koqnitiv-semiotika” adlanmasını təklif etmişdir.” [3, səh.253].
Koqnitiv proseslərin öyrənilməsi insanın ətraf mühitdən informasiyanı çıxarma və emal
etmə bacarığı, onu yadda saxlayıb digərlərinə ötürməsi və bununla da dünyanın koqnitiv
reprezentasiyasını yaratmaqla əlaqədardır. İnsani informasiyaların emalı üzərində
təmərküzləşən bu düşüncələr ilk koqnitiv elmi tədqiqatlara gətirib çıxarmışdır. Belə ki,
informasiya anlayışı insan koqnisiyasının qavranılmasını araşdıran psixologiyada, informasiya
emalının süni sistemlərini proqramlaşdıran kibernetikada tədqiqatlara səbəb olmuşdur.
Koqnitiv linqvistika semiotikaya diqqəti artırmışdır. Bəzi dilçilərin fikrincə koqnitivizmin
inkişafı ümumiyyətlə semiotikasız mümkün deyil. İşarələrin təbiəti və növlərini anlamaq
koqnitiv elmin metodoloji əsasını təşkil edir. Koqnitiv proseslər mental hadisə və əməliyyatların
nizamlı ardıcıllığını əks etdirir. Bu ardıcıllıqda mühüm rolu ətraf mühitlə bağlı informasiyaların
emalı oynayır. Bu, koqnitiv elmin ilkin mərhələsində və hətta müasir koqnitiv elmin əsasında
dayanan fikirlərdir. Diego Markoni belə hesab edir ki, koqnitiv elm psixologiya, linqvistika,
kibernetika, fəlsəfə və antropologiya kimi elmlərin çarpazlaşmasından yaranmışdır [4, səh.
183].
Dilin koqnitiv-semiotik xüsusiyyəti yalnız müqayisə və təkamül müxanizmlərinin nəzərə
alınması ilə dərk oluna bilər. Koqnitiv semiotika bu baxımdan bütün müvafiq elmləri əhatə edir.
Onu nə semiotikanın bir hissəsi və ya sahəsi kimi, nə də hansısa konkret cərəyanın davamı və
ya qolu kimi nəzərdən keçirmək olmaz. Bəzən koqnitiv semiotikanı semiotikanın sahələri və ya
formaları olan biosemiotika, sosial semiotika, tekstual semiotika, vizual semiotika ilə
qarışdırmışlar. Bəzənsə koqnitiv semiotika müəllifləri öz araşdırmalarına bu adı (koqnitiv
semiotika- nominasiyasını) verməkdən yayınmışlar (məs:T.Daddesio). Qeyd etmək lazımdır ki,
koqnitiv semiotikanı ənənəvi koqnitiv elmin yeni və müasir denominasiyası kimi şərh etmək də
düzgün deyil. Bu iki elm - koqnitiv elm və semiotika- arasındakı əlaqə mürəkkəb əsasa
malikdir və bu sahədə tədqiqatlar hələ yeni baş qaldırır [5].
T.Daddesio qeyd edirdi ki, işarələrin koqnitiv nəzəriyyəsini qurmaq cəhdlərinin qarşısında
duran ən böyük maneə, müasir semiotikanın əsasını təşkil edən mental vahidlərə düzgün
yanaşmanın qurulmamasıdır. Həmçinin ötən 25 il ərzində fəlsəfə və sosial elmlərdə,
antimentalist fərziyyələr sərt tənqidlərə məruz qalsa da, belə bir tendensiya semiotikada
izlənilməmişdir. Semiozisə koqnitiv yanaşmaqla işarənin koqnitiv nəzəriyyəsini qurmaq
mümkündür [6, səh.17].
XX əsrdə işarə, semiozis, məna kimi anlayışların “de-mentalizasiya” edilməsi cəhdləri
semiotikanı koqnitiv elmdən ayırmağa gətirib çıxarmışdır. Koqnitiv elmdə “hesablama”
(computation) və “məlumatların hazırlanması” kimi məsələlər əsas anlayışlara çevrilsə də
semiozisə koqnitiv yanaşma məsələsinə əhəmiyyət verilməmişdir. T.Daddesio özünün koqnitivsemiotik sintez nəzəriyyəsində əsasən sxematizasiya, diqqət, metafora və interpretasiya kimi
anlayışlarla əlaqəsi olan koqnitiv semantika və təkamül psixologiyasına əsaslanmışdır. Zlazevin
fikrincə Daddesionun bu sahədə olan xidmətləri bu günə kimi layiqincə
qiymətləndirilməmişdir. Onun uşaqlarda semiotik inkişafla bağlı fikirləri xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir [1,səh.1053].
Lakin bununla belə bir çox semiotik tədqiqatlarda antimentalist yanaşmalar yenə də
davam etmiş və bir çox hallarda mental zeprezentasiya və təsəvvürlər “ictimai baxımdan
nəzarət oluna bilməyən” təzahürlər kimi semiotiklərin diqqətində kənarda qalmışlar.
Semiotikada izlənilən əsas tendensiyaya görə maddi olmayan mental təzahürləri hətta dəqiqliklə
tədqiq etdikdə belə onlar işarənin özündən daha çox məlumat verə bilməzdi. Bu baxımdan bir
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çox semiotiklər işarəyə koqnitiv yanaşmanı nəinki lazımsız, hətta təhlükəli hesab etmişlər [6,
səh.17].
Qeyd edək ki, Pirsəqədərki dövrü müəyyən mənada “saf semiorika” dövrü hesab etmək
olar, lakin onun işarə nəzəriyyəsində müəyyən koqnitiv elementlər də duyulur. Məs:
M.Gagliaro alimin ölümünün yüzillik ildönümünə həsr etdiyi “Pirs və koqnitiv semiotika” adlı
məqaləsində bir sıra müasir koqnitiv elm müəlliflərinin fikirləri ilə ayaqlaşan semiotik
görüşləri üzə çıxarır. Bunun üçün müəllif 3 məqsədi qarşısına qoyur: 1. Pirsin semiotika
nəzəriyyəsini koqnitiv tərəfini müəyyən edən məsələləri aşkar etmək; 2. koqnitiv elmin əsasında
dayanan məlumatların emalını (human information processing topics) və 3. müasir koqnitiv
psixologiyanın yaranması və ətraf mühitlə bağlı stimulların qavranmasını və perseptiv sxemlər
konsepsiyasını təhlil etmək [4,səh.178-179]. Bu baxımdan alim qeyd edir ki, Pirsin işarə əlaqəsi
haqqında semiotik görüşləri ilə koqnitiv reprezentasiya nəzəriyyələri arasında olan əlaqə bu gün
koqnitiv-semiotika üçün istinad nöqtəsi sayıla bilər.
Əslində Ç.Pirsin semiotik interpretasiya nəzəriyyəsi “idrakın ayrılmaz hissəsi olan” işarə
haqqında nəzəriyyə sayıla bilər. İşarənin bu şəkildə interpretasiyasında təfəkkürün təbiəti ilə
bağlı məsələ semiotika ilə, yəni koqnitiv reprezentasiyanı məlum obyektlə birləşdirən işarə
əlaqəsi nəzəriyyəsi ilə bir müstəvidə nəzərdən keçirilir. Çünki, işarə əlaqəsinin yaradılmasında
subyektin tətbiq etdiyi mental əməliyyatlar mühüm rol oynayır. Kartezian fəlsəfi fikirləri ilə
tanış olan Ç.Pirs subyektlə bilik obyekti (başqa sözlər desək- koqnitiv reprezentasiya və bilik
obyekti – G.B.) arasında birbaşa əlaqəni, yəni intuisiya formasını inkar etmişdir. Kartezian
fəlsəfəsinə görə empirik biliyin əsasında yəqin və şübhəsiz həqiqətlər dayanır və onlar
hisslərdən qaynaqlanmır, çünki hisslər aldadıcı ola bilər. Həmin həqiqətlər hər bir koqnitiv
proses üçün başlanğıc rolunda çıxış edir və sübut tələb etmir.
Bu konsepsiyaya qarşı olaraq Pirs hər bir perseptiv aktın daxili interpretativ xarakteri
olduğunu göstərir. Belə ki, o düşünürdü ki, koqnitiv proses daim fəaliyyətdədir və ona sabit
başlanğıc nöqtəsi lazım deyil. İntuisiya subyekt və obyekt arasında birbaşa və binar əlaqəyə
əsaslanır. Hətta hər kəsin özü haqqında perseptiv reprezentasiyaları, hissiyatlı təəssüratları və ya
introspektiv bilikləri intuitiv təsəvvürlər yox, daha çox mental fəaliyyətin və ya sintez
prosesinin nəticəsidir. Koqnisiya sonsuz proseslər zənciridir və empirik obyekt burada “ilkin
mühərrik” rolunu oynayır [4, səh.181].
Semiotika semiozisi, yəni işarələrin insan və heyvan aləmində fəaliyyətini öyrənir.
Koqnitiv elm isə koqnisiya, yəni insan və ya heyvanlarda individual və ya kollektiv şəkildə
dünyanı dərk, konseptualizasiya və interpretasiya etməyi təhlil edir. O insan təkamülündə
düşüncə bacarığını, onun psixoloji inkişafını müəyyən etməklə məşğuldur. Ontoloji baxımdan
idrak və beyin, işarənin məzmununu formalaşdıran və onu dərk etməyə imkan verən mənanın
varlığında mühüm rol oynayır. İnsan təfəkkürünün inkişaf etməsinin şərti olan dil məna
komponentindən ibarətdir və bu məna komponentinin mövcudluğunun əsas şərti də ontoloji
əsasa söykənir.
Məna istənilən vəziyyət və ya kontekstdə kateqoriyaların sxematizasiyası yolu ilə
konseptual şəkildə təşkil olunandır. Yəni o, məkanda və zamanda mövcud olan obyekt və
hadisələr kateqoriyasına relyasion sxemlər tətbiq edir. Biz hər hansı obyekt, hadisə, haqqında
düşünərək onun hissələrini inteqrasiya etmək üçün fikrimizdə həmin sxemləri fəallaşdırırıq. Biz
təcrübəni təsəvvürümüzdə canlandırır, əgər təsəvvür edə biliriksə onu yadda saxlayırıq, yəni
təsəvvürümüzdə onun narrativ quruluşunu canlandırırıq. A.Brandt qeyd edir ki, idrak öz
quruluşuna görə ədəbi agens təsiri bağışlayır. Burada işarə özü semiotik və koqnitiv məntiqə
malikdir və bu məntiq tarixi və dəyişən manifestasiyalara əsaslanır. Dinamik sxemlər bu və ya
digər dərəcədə bədən hərəkəti, maddi təfəkkür (embodied mind) və həmçinin kateqorizasiyadan, sensorial qavramanın geştalt fəaliyyətindən irəli gəlir. Nəticədə, koqnitiv əsasa
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malik olmayan semiotika və semiotik perspektivə malik olmayan koqnitiv elm – idrak, işarə və
mənanın tam öyrənilməsi üçün lazım olan – bir bütövün çatışmayan hissələridir [2].
Ənənəvi olaraq semiotika əsasən işarə modeli ilə əlaqəli təfsir elmi (hermenevtika) kimi
köməkçi sahə hesab olunmuşdur. Lakin bu gün semiotika mənanı təkcə şüurlu fenomen kimi
dərketmə, emosiya və davranış, və ya neyrofizioloji proseslərə bağlı şəkildə deyil, ayrılıqda
mənaya, digər mənalı ideyalara bağlı müstəqil referensial mexanizm kimi öyrənir.
Məna müstəqil sahə kimi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə yaradan, daha doğrusu insan
təfəkküründə kontentlərin daxili əlaqəsini xatırladan mental hadisələr sferası tərəfindən
tənzimlənir. Belə əlaqələr metaforik anlayışlarla, mental məkanla, obrazlı və dinamik sxemlərlə,
kateqoriyalar və semantik sahələrlə strukturlaşan daxili şəbəkə yaradır. Mental kontentlər
arasındakı əlaqələr ümumi və ya universal sxematik prinsiplərlə yarana bilər. Bizim təfəkkürümüz bizim reaksiyalarımız, inanclarımız, davranışlarımız və s.ni müəyyənləşdirməzdən öncə bu
əlaqələri tapır, emal edir, qiymətləndirir. Bu prinsipləri müəyyənləşdirmək, təsnif etmək,
öyrənmək və xüsusən də anlamaq hələ də mürəkkəb məsələ olaraq qalır. Lakin koqnitiv
semantika və dinamik semiotika artıq bu istiqamətdə məsələlərin qaldırılmasına çalışır.
Nəticədə koqnitiv semiotika nişanı altında ümumi bir layihədə axtarışlar davam edir
[3.səh.263].
Koqnitiv semiotikanın əsas vəzifəsi mənanı və mental konnektorlarla yaranan semiotik
əlaqələri öyrənməkdir. Koqnitiv prosesin semio-semantik formada öyrənilməsi təkcə
kommunikasiya və mədəniyyəti yox, həmçinin insan düşüncələri və hisslərini başa
düşülməsində mühüm rol oynayır. Əgər mədəniyyət və mədəni fərqlər təbii fenomendirsə və o
fərdin konsept yaratma, onu ötürmə və başqalarından öyrənmə bacarığına əsaslanırsa, onda biz
təcili olaraq intersubyektiv davranışda (qarşılıqlı iş, xidmət, məlumat və s. mübadiləsi) və saf
dialoqda (pure dialogue) “ümumi təfəkkür” fenomenini öyrənməliyik. Dil semio-genetik
prosesin əsas şərti deyil, çünki o insan növünün və ya digər növlərin təkamülünün nəticəsi də
ola bilər. Verbal dil - mənanın qrammatik təşkili, ümumi fonetik və jestli ifadə forması da daxil
olmaqla - eşitmə simvolizasiyasının formasıdır. Dil digər simvolizasiya və təfəkkür
formalarından sonsuz sayda translyasiyalara uğraya bilən semiotik vasitə kimi inkişaf edir
[3,səh.265].
Popov qeyd edir ki, koqnitiv linqvistikanın qarşısında duran semiotik məsələlərdən biri də
dil işarələrinin tipologiyası problemidir(səh. 50). Pirsin ikonik, indeksal və simvolik işarə
anlayışlarına əsasən leksemlər səstəqlidinə görə ikonik, fizioloji hiss və ya ifadə edən nidalar
olmaqla indeksal və ya motivləşmiş və motivləşməmiş olaraq simvolik leksemlər kimi
fərqləndirilə bilər. Məs: şırıldamaq, guruldamaq, uğultu və s. kimi sözlər – ikonik; ay, oy, ax və
s. kimi nidalar – indeksal; “göyəm”, “istiot”, “ətirşah” kimi motivləşmiş və “sarı”, “qırmızı”,
“alçaq”, “güclü” kimi motivləşməmiş sözlər – simvolik olur. Popov ikonik – indeksal
leksemlərlə simvol-leksemlər arasındakı referent münasibətləri təhlil edir və konsept-denotat
münasibətlərinə xüsusi semiotik yanaşmanın əhəmiyyətini vurğulayır [7, səh.50].
J.Zlatev “semiotik iyerarxiya” nəzəriyyəsində mənanın qurulmasının dörd səviyyəni
müəyyən edir: həyat, təfəkkür, işarə funksiyası və dil. Burada hər səviyyə digəri üzərində gəlir
və sonrakı səviyyənin yaranmasına imkan verir. Bu cür interpretasiya fenomenologiya,
ontologiya, semiotika, dilçilik, koqnitiv elm və təkamül biologiyası kimi sahələrin təsiri ilə
yaranmış və koqnitiv-semiotika şəklində təcəssüm tapmışdır. Digər sözlərlə Zlatev bu qənaətə
gəlir ki, şüur həyatı xarakterizə edir, işarədən istifadə isə şüurluluğa dəlalət edir, dil isə işarə
funksiyasını nəzərdə tutur və beləcə iyerarxik zəncir yaranmış olur. Bu zəncirdə əksinə
istiqamət qeyri-mümkündür [8,səh.169]. Lakin “insan təfəkkürü onun işarə vərdişləri və
dilindən asılıdır” deməklə alim özü bu biristiqamətliliyin mütləqliyini sonradan şübhə altına
qoymuşdur.
113

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Semiotik konsepsiyalar koqnitiv elmin ənənəvi konsepsiyalarını özündə əks etdirir. Lakin
insan təfəkkürünə məntiqi və simvolik reprezentasiyalardan başqa həmçinin digər semiotik
konseptlərlə, məsələn, ikoniklik (obrazlara xas) və indeksallıq (dinamik sxemlərə xas) kimi
formalarla yanaşmaq da lazımdır.
Məlumdur ki, eyni bir konsept-denotat bir-sıra leksemlə ifadə oluna bilər. Bunun bariz
nümunəsi dildə olan sinonimiya, hiperonimiya, hiponimiya hallarıdır. Həmin leksemlər birbirini tamamlayan sememləri əks etdirir. Hər bir semem konseptlə müəyyən əlaqəyə malikdir.
Abstrakt sememlə konsept arasında olan əlaqə indeksal hesab oluna bilər. Konseptlə prototipik
obrazlar yaradan sememlər isə ikonik əlaqə ilə xarakterizə olunur (məs: köhnəlmiş (ayaqqab),
çirklənmiş (paltar), hamar (səth) və s.). Simvolik əlaqədə isə sememin denotata olan əlaqəsi hər
hansı bir əlamət və ya obrazı reprezentasiya etmir və sırf konnotativ xarakter daşıyır.
Ümumilikdə semem və denotat arasında semiotik münasibətlərin müəyyənləşməsi maraq
doğurur. Linqvosemiotik sxem həm də leksemlərin nominasiyasının yaranmasını
müəyyənləşdirir. Insan hər hansı bir yeni məna tapanda onun müvafiq adlanmasını tapmağa
çalışır. Nominasiya qazanmış məna denotat statusuna keçir və bu prosesin öyrənilməsi insanın
koqnitiv fəaliyyətinin yeni tərəflərini üzə çıxara bilər. Bu baxımdan semiotika koqnitiv
dilçiliyin inkişafına yeni impulslar verir [7,səh.51].
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Г.Байрамова
Когнитивная семиотика как многоаспектный анализ смысла
Резюме

Семиотика традиционно классифицируется как наука о значение. Классическая
семиотика изучал вопросы, связанные с возникновением значения. Семиотика изучает
семиозис, то есть знаки в человеческом и животном мире. Когнитивная наука
анализирует концептуализацию и интерпретацию мира в познании человека или
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животного, то есть индивидуально или коллективно. Когнитивная семиотика является
междисциплинарным предметом или новой областью, которая отражает методы анализа
значения как многофакторного явления и объединяет когнитивные методы и теории с
семиотическими исследованиями. В этом смысле он вводит новые методы понимания
проявления когнитивного семиотического значения. Когнитивная лингвистика усилила
внимание к семиотике. По мнению некоторых лингвистов, развитие когнитивизма
вообще невозможно без семиотики. Понимание природы и типов знаков является
методологической основой когнитивной науки. Когнитивные процессы представляют
собой регулярную последовательность ментальных процессов и операций. Основной
задачей когнитивной семиотики является изучение значения и семиотических
отношений, созданных посредством ментальных связей.
Ключевые слова:
персептивный

семиотика,

когнитивная

наука,

семиозис,

знак,

познание,

Bayramova Gunel
Cognitive semiotics as a multidimensional analysis of meaning
Summary
Semiotics is traditionally classified as the science of meaning. Classical semiotics studied
issues related to the emergence of meaning. Semiotics studies semiosis, that signs in the human
and animal world.
Cognitive science analyzes the conceptualization and interpretation of the world in the
knowledge of individuals or animals, that can be individually or collectively. Cognitive
semiotics is an interdisciplinary subject or new field that reflects the methods of analyzing
meaning as a multidimensional phenomenon and combines cognitive methods and theories with
semiotic studies. In this sense, it introduces new methods of understanding the manifestation of
cognitive semiotic meaning.
Cognitive linguistics increased attention to semiotics. According to some linguists, the
development of cognitivism is generally impossible without semiotics. Understanding the
nature and types of signs is the methodological basis of cognitive science. Cognitive processes
are a regular sequence of mental processes and operations. The main task of cognitive semiotics
is the study of meaning and semiotic relationships created through mental connections.
Key words: semiotics, cognitive science, semiosis, sign, cognition, perseptual
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YAZI MƏDƏNİYYƏTİMİZ TARİXİNDƏ M.F.AXUNDOVUN ROLU
Xülasə
Mirzə Fətəli Axundov öz parlaq dühası ilə zamanın imtahanından keçərək ölümə belə
qalib gələn, nəsil-nəsil insanların sevimlisi olan böyük sənətkar idi. O, yalnız doğma ədəbiyyatımız tarixində deyil, fəlsəfə və ictimai fikir tarixində, mədəniyyət və dil tarixində də adı
ehtiramla çəkilən nəhəng simadır. Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox böyük yazıçılar var ki,
onlar tarix səhnəsinə gəlmələri ilə nəinki yeni bir ədəbiyyat yaratmışlar, eyni zamanda yeni bir
tarix və öz xalqlarının mənəvi aləmində böyük bir epoxa yaratmışlar. Onun ədəbi, mədəni
fəaliyyətində çox mühüm yeri ərəb əlifbasına qarşı apardığı mübarizə tutur. Bu mübarizədə
diqqətəlayiq cəhət bundan ibarətdir ki, xalqımızın bu böyük oğlu belə məsul və ciddi məsələ
haqqında yalnız nəzəri, elmi mülahizələr yürütməklə kifayətlənməmiş, bununla əlaqəli layihələr
tərtib etmişdir. Ərəb əlifbasının türk dillərinə uyğun olmaması hamıya aydındır. Həmçinin, bu
əlifbanın öyrənilməsi, bu əlifba ilə yazmaq, bu əlifba ilə yazılmış kitabları oxumaq nəinki
uşaqlar, hətta savadlı şəxslərin çoxları üçün çətin məsələ idi. İşə böyük ciddiyyətlə başlayan
yazıçı istər şərqşünas alimlərə, istərsə Rusiyanın, Şərq və Qərbin bir çox nüfuzlu adamlarına,
dövlət xadimlərinə məktubla müraciət edərək, arzusunu həyata keçirməkdə onlardan kömək
istədi. Çünki o, belə bir təşəbbüsün mürtəce dairələrdə, ruhanilər arasında özünə qarşı
hücumlara səsəb olacağını qabaqcadan bilirdi. Quranın əlifbası olan bir xəttə qəsd eləmək,
şübhəsiz, islam dininə qəsd etmək kimi qarşılanacaqdı. M.F.Axundov hələ Türkiyəyə
getməmişdən əvvəl ərəb əlifbasının islahatından çox dəyişdirilməsi ideyasında olmuşdur. Ancaq
mövcud şəraiti nəzərə alaraq, Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyəyə təqdim etdiyi layihədə
ehtiyatlı davranmış, ərəb əlifbasında bütün nöqtələrin ləğvi, saitlərlərin samitlərlə bir sırada
yazılması, nöqtələrlə bir-birindən fərqlənən hərflərin hər birisi üçün yeni şəkillərin qəbul
edilməsi və s. ilə kifayətlənmişdir. Ərəb əlifbasının dəyişdirilməsi ideyası M.F.Axundov
tərəfindən Türkiyədə ortalığa atıldıqdan sonra uzun illər boyu bəzən çox kəskin, bəzən də sakit
mühitdə mübahisə və münaqişələrə səbəb olmuşdur. Həmin mübahisələr ərəb əlifbasının latın
əlifbası ilə dəyişdirilməsinədək mütəmadi olaraq davam etmişdir. Məqalədə həmçinin
M.F.Axundovun milli teatrımızın yaranmasındakı rolu və s. aydınlıq gətirilmışdi.
Açar sözlər: orfoqrafiya, əlifba layihəsi, dil tarixi, ərəb əlifbası, latın əlifbası, əlifba islahatları, səhnə mədəniyyəti, orfoqrafiyanın prinsipləri, fonetik prinsip, Azərbaycan dramaturgiyası.
Mirzə Fətəli Axundov öz parlaq dühası ilə zamanın imtahanından keçərək ölümə belə
qalib gələn, nəsil-nəsil insanların sevimlisi olan böyük sənətkar idi. O, yalnız doğma
ədəbiyyatımız tarixində deyil, fəlsəfə və ictimai fikir tarixində, mədəniyyət və dil tarixində də
adı ehtiramla çəkilən nəhəng simadır. Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox böyük yazıçılar var ki,
onlar tarix səhnəsinə gəlmələri ilə nəinki yeni bir ədəbiyyat yaratmışlar, eyni zamanda yeni bir
tarix və öz xalqlarının mənəvi aləmində böyük bir epoxa yaratmışlar. Bu yazıçılar dövrün ən
qabaqcıl ideyalarını canlandıraraq, öz əsrinin böyük filosoflarına çevrilmışlər. Məsələn, adı
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ingilis xalqının fəxri olmuş böyük şair Şekspir, rus xalqının ictimai fikrində yeni mərhələyə yol
açan dahi şair A.S.Puşkin, yaxud gürcü xalqının istedad simvolu olan Şota Rustaveli, Ukrayna
ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətləri olan Taras Şevçenko və s.
Böyük maarifçi M.F.Axundov öz dühası ilə milli çərçivədən çox kənara çıxmış və
qoyduğu problemləri ümumbəşəri yüksəkliyə qaldırmaqla yalnız Azərbaycanın deyil,
ümumiyyətlə, XIX əsrin görkəmli mütəfəkkirlərindən birinə çevrilmişdir. Onun ədəbi, mədəni
fəaliyyətində çox mühüm yeri ərəb əlifbasına qarşı apardığı mübarizə tutur. Bu mübarizədə
diqqətəlayiq cəhət bundan ibarətdir ki, xalqımızın bu böyük oğlu belə məsul və ciddi məsələ
haqqında yalnız nəzəri, elmi mülahizələr yürütməklə kifayətlənməmiş, bununla əlaqəli layihələr
tərtib etmişdir. Onun “Ərəbcə, farsca və türkcədən ibarət olan islam dillərinin yazısı üçün yeni
əlifba” sərlövhəli əsəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, bu məqalədə M.F.Axundov
konkret misallarda ərəb əlifbasının Azərbaycan dili üçün yaramadığını qeyd etdikdən sonra öz
layihəsini vermişdir. Məqalənin əvvəlində oxuyuruq: “Mərhum atam Mirzə Məhəmməd Təqi
məni səkkiz yaşında ikən məktəbə qoydu. Bir il mütəmadi məktəbə gedib əlifbanı oxudum və
Qurani-məcidin son cüzindən bəzi surələri oxumağa başladım. Lakin bir hərf də tanımırdım.
Birinci günlər zehnimin itiliyi sayəsində əzbərlədiyim hər bir şeyi sabahısı gün unudurdum.
Nəhayət, oxumaqdan o qədər zəhləm getdi ki, .... məktəbdən qaçdım”. [1,20-21]
Ərəb əlifbasının türk dillərinə uyğun olmaması hamıya aydındır. Həmçinin, bu əlifbanın
öyrənilməsi, bu əlifba ilə yazmaq, bu əlifba ilə yazılmış kitabları oxumaq nəinki uşaqlar, hətta
savadlı şəxslərin çoxları üçün çətin məsələ idi. Ona görə də bu əlifbanın istər islahı, istərsə də
büsbütün dəyişdirilməsinə çalışanlar çox olmuşdur: Mirzə Melkum xan, Mirzə Rza xan,
Abdulla bəy Əfəndizadə, osmanlı ədiblərinin çoxu. Lakin ərəb əlifbasının dəyişilib təzə şəkil
almasının ilk tərəfdarı M.F.Axundov olmuşdur. O, əlifba haqqında öz təsəvvüründə belə bir
ideal yaratmışdır: Öyrənilməsi çox çətin olan ərəb əlifbası müasir elmləri mənimsəmək üçün
əlverişli və asan bir əlifba ilə əvəz olunarsa, tədris işləri xeyli yüngülləşəcək, xalqın yazılı sözə
həvəsi artacaq, savadlı və mədəni adamların sayı çoxalacaq, ictimai şüur qüvvətlənəcək və o
zaman insanlar dünya işlərindən layiqincə baş çıxarmağa başlayıb, hazırkı vəziyyətə, feodal
əsarətinə dözməyəcəklər.
İşə böyük ciddiyyətlə başlayan yazıçı istər şərqşünas alimlərə, istərsə Rusiyanın, Şərq və
Qərbin bir çox nüfuzlu adamlarına, dövlət xadimlərinə məktubla müraciət edərək, arzusunu
həyata keçirməkdə onlardan kömək istədi. Çünki o, belə bir təşəbbüsün mürtəce dairələrdə,
ruhanilər arasında özünə qarşı hücumlara səsəb olacağını qabaqcadan bilirdi. Quranın əlifbası
olan bir xəttə qəsd eləmək, şübhəsiz, islam dininə qəsd etmək kimi qarşılanacaqdı.
1857-ci ildə M.F.Axundov yeni əlifba layihəsini İrana göndərdikdən sonra Osmanlı dövlət
başçılarına da təqdim etməyi lazım bilir. Ona görə də həmin ilin noyabrın 12-də canişin
dəftərxanasının diplomatik idarəsnini rəisi Konstantin Fyodroviç Lelliyə ərizə yazır. Burada
göstərir ki, əlifbanı islah etmək haqqındakı təşəbbüsümün Tiflisdə savadlı adamlar və ruhanilər
tərəfindən göndərilən məktublar vasitəsilə təqdir olunduğundan daha da ruhlanıb, öz ideyamın
düzgün olması haqqında daha möhkəm qərara gəlmişəm. Xahiş edirəm, Qafqaz canişininin
icazəsi ilə onu müzakirə etmək üçün Türkiyə divanına vermək məqsədilə Rusiyanın
İstambuldakı səlahiyyətli nazirinə göndərəsiniz. [1,85]
Istanbula getməmişdən əvvəl M.F.Axundov bəzi alimlərin məsləhəti ilə yeni əlifba
layihəsini bir daha diqqətlə nəzərdən keçirməli olur. O, kəskin etiraza səbəb ola biləcək
təklifləri bir daha götür-qoy edir. Bu dəyişikliklərin zərurəti haqqında yazdığı müqəddiməni bir
növ yumşaldır. Bütün bu dəyişiklikləri etdikdən sonra akademik Dorna yazır: “Sizin
məktubunuzu oxuduqdan sonra ...öz fikrimi dəyişdim. Məndəki coşqunluq və sonsuz enerji,
əqli-səlim və sakitliklə əvəz edildi”. [1,102]
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Bu sətirlərdən tam aydın görünür ki, M.F.Axundov hələ Türkiyəyə getməmişdən əvvəl
ərəb əlifbasının islahatından çox dəyişdirilməsi ideyasında olmuşdur. Ancaq mövcud şəraiti
nəzərə alaraq, Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyəyə təqdim etdiyi layihədə ehtiyatlı davranmış,
ərəb əlifbasında bütün nöqtələrin ləğvi, saitlərlərin samitlərlə bir sırada yazılması, nöqtələrlə
bir-birindən fərqlənən hərflərin hər birisi üçün yeni şəkillərin qəbul edilməsi və s. ilə
kifayətlənmişdir. Sonralar bu layihə M.F.Axundovun özünü də təmin etməmiş, hətta bir neçə il
keçdikdən sonra o vaxt onun qəbul edilməməsi üçün sevinmişdir.
M.F.Axundovun Türkiyəyə getdiyi vaxt ölkənin ictimai-siyasi və ədəbi sahələrində
“tənzimat” deyilən islahat prosesi davam edirdi. Türkiyədə ictimai-siyasi həyatda əmələ gələn
dəyişikliklə əlaqədar olaraq ədəbiyyat sahəsində də yeniləşmə zərurəti özünü göstərməyə
bilməzdi. Məşhur türk ədəbiyyatşünası İsmayıl Həbib bu həqiqəti gözəl və obrazlı ifadə
etmişdir: “Yeniçəriliyi nasıl yeni əsgər yapmaq mümkün deyildisə, əski ədəbiyyatı da yeni
ədəbiyyat yapmaq qabil deyildir. Həyatda nasıl əski mədəniyyət yıxılmış, yerinə yeni təşkilat və
müəssisat gəlmişsə, ədəbiyyatda da eyni şey olacaqdı”. Türk ədəbiyyatında dram janrının
doğulması da bu dövrə təsadüf edir. Namiq Kamal ilk dram əsəri “Zavallı cocuq”u 1873-cü ildə
yazmışdır (M.F.Axundov Türkiyəyə 1863-cü ildə getmişdi). Deməli, M.F.Axundov Türkiyəyə
gedəndə yeni dövrün ədəbiyyatı hələ yaranmamışdı. Bir növ rüşeym halında idi, köhnə
ədəbiyyatın içində tədriclə inkişaf edib doğulmaqda idi.
Belə bir şəraitdə Axundov Türkiyəyə yalnız yeni əlifba layihəsi ilə deyil, yeni fikirlərlə,
Azərbaycan ədəbiyyatında yaratdığı yeni realizm məktəbinin banisi, yeni demokratik ideyaların
carçısı sifətilə gedirdi. O, “Təmsilat”ı da özü ilə aparmışdı. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki,
Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyənin müzakirəsinə M.F.Axundov yalnız yeni əlifba layihəsini
deyil, həm də “Təmsilat”ını təqdim etmiş, bunların hər ikisi haqqında Cəmiyyətin rəyini bilmək
istəmişdir.
İstanbulda M.F.Axundov sədri-əzəm Fuad paşa ilə iki dəfə görüşmüşdür. 1863-cü il, iyul
ayının 16-da olan ilk görüşdə M.F.Axundov sədri-əzəmi mədh etdiyi qəsidəni oxuyur, sonra
yeni əlifba layihəsini təqdim edir və onun əhəmiyyəti barədə bəzi dəlillər gətirir. Sədi-əzəm
layihənin Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyədə müzakirə olması haqqında göstəriş verməklə
bərabər deyir: “Yaxşıdır, faydası tamamilə göz önündədir”. [1, 104-105]
Bundan bir həftə sonra iyul ayının 23- də Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyə məclisində
xarici işlər nazirliyinin baş mütərcimi Münif əfəndinin sədrliyi ilə yeni əlifba layihəsi
M.F.Axundovun iştirakı ilə müzakirə olunur.
Münif əfəndini M.F.Axundovun haqqında yazan ilk türk müəllifi adlandırmaq olar. Münif
əfəndi mühərriri olduğu “Məcmueyi-fünun”da “İslahi-rəsm-xəttə dair bəzi təsəvvürat” başlığı
ilə dərc etdirdiyi məqalədə M.F.Axundovun yeni əlifba layihəsi, “Təmsilat”ı və “Aldanmış
kəvakib” hekayəsi təriflənmiş, onlara yüksək qiymət verilmişdir.
Axundov İstanbula apardığı əlifba layihəsinin urəyincə olmadığını məclis üzvlərinin
hüzurunda Münif əfəndiyə də söyləmişdi. Münif əfəndi Mirzə Fətəli Axundova belə bir sual
vermişdi: “Mirzə Fətəli, siz öz yeni üsulunuzda nöqtələri tamamilə atmışsınız və bütün
hərəkələri hərflər sırasına daxil etmişsiniz. Lakin sözlərin tərkibində hərflərin bitişikliyini əvvəlki qaydada saxlamışsınız. Əlifbanı dəyişdirməkdən məqsəd oxuyub-yazmağı asanlaşdırmaqdırsa, nə üçün bu işdə ayrılan, bitişməyən hərflərin mürəkkəb və bitişən hərflərdən üstün
olduğunu nəzərdə tutmamışsınız?” [1, 297]
M.F.Axundov Münif əfəndiyə belə cavab verir:”Ayrı-ayrı və fasiləli olan hərflər hər
cəhətdən mürəkkəb və bitişik yazılan hərflərdən üstündür. Bu məsələ mənim üçün gizli deyildi.
Lakin mən qorxdum ki, əgər yeni əlifbada fasiləli və bitişməz yazılan hərfləri qəbul etsək, yeni
qayda ilə köhnə qayda arasında əsaslı fərqlənmə əmələ gələcəkdir ki, bu da xalqın qorxuya
düşməsinə səbəb ola bilər”[1, 297].
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Böyük mütəfəkkir yaşadığı dövrün belə dəyişikliyi birdən-birə həzm edə bilməyəcəyini
yaxşı başa düşdüyü üşün ərəb əlifbasını islah etməyi təklif edirdi. 1863-cü il avqustun 17-də
M.F.Axundov sədri-əzəm Fuad paşa ilə ikinci dəfə görüşür. Axundovun İstanbul səfəri
qeydlərində aşağıdakı sətirləri oxuyuruq: “Lakin sədri-əzəmin hərəkətlərində onun birinci görüş
günündə mənə göstərdiyi səmimiyyəti duymadım. Görünür ki, bunun da səbəbi yenə “Kuryer
Doryan”nın yazdıqları idi” [1, 114-115].
“Kuryer Doryan” İstanbulda fransızca çıxan qəzet idi və Axundova atdığı böhtan bundan
ibarət idi ki, guya böyük mütəfəkkir Rusiyadan qaçıb Türkiyə paytaxtında yaşayan çərkəs
başçılarının vəziyyəti ilə tanış olmaq və onların haqqında lazım olan məlumatı toplamaq üçün
İstanbula göndərilmişdir. Bu soyuqluğun bir səbəbi də İranın İstanbuldakı vəziri-muxtarı Mirzə
Hüseyn xan olmuşdur. O, Türkiyə dövlət başçılarına Axundov haqqında bir sıra böhtanlar
söyləyir, onu həm İranın, həm də Türkiyənin düşməni kimi qələmə verirdi. Ona görə də
maarifpərvər yazıçıya qarşı hakimdairələrdəki səmimiyyət şübhələrlə əvəz olunur.
Bundan bir neçə il sonra Mirzə Melkum xana yazdığı məktubda böyük mütəfəkkir üzərinə
atılan töhmətlərin mahiyyətini açıb göstərir: “O, məni iranlıların və osmanlıların bədxahı
adlandırır. Ay baba, mənim iranlı və osmanlı ilə nə işim vardır? Mən dərviş məslək və
bəşəriyyəti sevən bir insanam. Hər kəs insanları sevib, mədəniyyətin tərəqqisinə kömək edərsə,
mən onun dostu və tərəfdarıyam. Mən bəşəriyyətin düşməni olan və mədəniyyətin inkişafına
əngəl törədənlərdən kənarda və uzaqdayam”.[1, 237]
Axundova İstanbulda Fərhad Ağazadənin ifadəsi ilə desək, “Əlifba əvəzinə Məcdiyyə
ənamı” verilir. O, Tiflisə qayıtdıqdan sonra İstanbul vəzirləri ilə ölənədək qələm mübarizəsi
aparmağa söz verdi: “Mən o həriflərdən deyiləm ki, düşmənin qabağında qalxanı yerə atıb, ona
təslim olam! Nə qədər nəfəsim var, ölənə qədər İstanbul vəzirləri ilə vuruşacağam”.
Doğurdan da, o, sözünün üstündə durdu. Çünki artıq çoxdan saçları ağarmağa başlamış
olan yazıçı həyatının mənasını məhz bu kimi yüksək arzu və məqsədlər uğrunda mübarizədə
görürdü. 70-ci illərdə Axundov bir tərəfdən fəlsəfi traktatını çap etdirmək, digər tərəfdən də
yeni əlifbanı həyata keçirmək üçün fəaliyyət göstərirdi. Lakin haraya, kimə müraciət edirdisə,
məqsədinə nail ola bilmirdi. Bütün bunlar müəyyən məyusluq doğurmaya bilməzdi. İradəcə
möhkəm adam olan Mirzə Fətəli Axundovun 1869-cu ildə yazdığı bir məktubda onun pərişan
halını görmək olar: “Beynimdə sonsuz fikirlər dalğalanır, lakin onları yazmağa tənbəllik
edirəm. Öz tənbəlliyimdən özüm narazıyam”. Burada yazıçı özünü “qəmlərə mübtəla olan,
arzusuna çatmayan, arzu oxu heç bir yerdə hədəfə dəyməyən” nakam adam hesab edirdi. Lakin
müxtəlif əngəllərlə qarşılaşsa da, Axundov son nəfəsə qədər çarpışmaq əhdinə sadiq idi.
Dostlarından aldığı məktublar onun əzmini daha da artırırdı. Mirzə Melkum xan ona yazırdı:
“Siz böyük bir məramın böyük atasısınız. Biz isə Sizin məramınız uğrunda çarpışan
mücahidlərik. Haqq bizim tərəfimizdə olduğundan mən əminəm ki, gec-tez bizim səylərimiz
böyük nəticələr verəcəkdir”.
1873-cü ilin baharı Tiflisdə dərdli yazıçıya xoş xəbərlər gətirdi. Bakıdan aldığı bir
teleqramda ona xəbər verirdilər ki, H.Zərdabi və N.Vəzirovun rəhbərliyi ilə realni məktəbin
tələbələri “Sərgüzəşti-vəziri- xani-Lənkəran” komediyasını müvəffəqiyyətlə oynamışlar. Həmin
ilin iyununda yenə Bakıda “Hacı Qara” komediyası tamaşaya qoyuldu. Sonralar H.Zərdabi
“Müsəlman teatrının binası” adlı məqaləsində belə yazmışdı: “Mən Tiflisdə qulluq edən vaxtda
mərhum Mirzə Fətəli Axundzadə öz komediya kitabının bir cildini mənə vermişdi.
Gimnaziyada 50-yə qədər müsəlman şagirdləri var idi ki, onların otuzu pansionda oxuyurdu. Bir
neçə gün onları yığıb Mirzə Fətəlinin komediyalarını oxudum və təvəqqe elədim ki, birini seçib
oynasınlar. “Hacı Qara”nı seçdilər. Oynayanlar çox yaxşı oynadı, ələlxüsüs Əsgər ağa
Adıgözəlov Hacı Qaranı. Bizim Bakıda müsəlman teatrı çıxartmağımızı Tiflis qəzetlərinə
yazmışdılar. Mərhum Mirzə Fətəli onu oxuyub, mənə uzun bir kağız yazmışdı, çox razılıq
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eləmişdi ki, sağlığında onun komediyasını müsəlmanlar öz dillərində çıxartdılar və çox
heyfslənmişdi ki, özü onu gəlib gözləri ilə görəydi. Bir də yazmışdı ki, onun özünə “Hacı Qara”
qeyri komediyalarından artıq xoş gəlir və təvəqqe eləmişdi ki, Tiflisə gələndə ona bir-bir deyim
ki, hər kəs rolunu necə oynadı”.
İsmayıl bəy Qaspıralı (əslən krım tatarı olan pedaqoq, naşir və siyasətçi Rus imperiyasında
türk və islam cəmiyyətlərinin təhsil, mədəniyyət islahatı və müasirləşməyə ehtiyacı olduğunun
fərqinə varan ilk müsəlman ziyalılarındandır) “Türk yurdu” məcmuəsinin ilk nömrəsində
Azərbaycan dramaturqunun yalnız öz milli çərçivəsində deyil, daha geniş miqyasda bütün
Şərqdə misilsiz mövqe tutduğundan, komediyaları ilə Şərqdə dramaturgiyanın ilk təməl daşının
qoymasından bəhs edərək yazırdı: “Vəzirovlar, qənizadələr, nərimanovlar, istərsəniz murad
bəylər, sami bəylər, kamal bəylər belə sənət nöqteyi-nəzərindən Mirzə Fətəliyə nisbətlə aşağı
qalırlar. Hətta ən müstəid, ən müqtədir osmanlı ədibi Əbdülhəq Hamid bəyin əsərlərində belə
Fətəlinin “Mərdi-xəsis” və “Müsyö Jordan”ında olan təbiilik və səmimiyyət yoxdur. “Mərdixəsis”, yaxud qəhrəmanın ismi ilə “Hacı Qara nə qədər canlı, nə qədər dadlı bir komediyadır”.
Azərbaycan teatrının yaranması, əsərlərinin ana dilində səhnəyə qoyulması Mirzə Fətəli
Axundovun illərdən bəri həsrətində olduğu böyük arzular idi. Yazıçı aldığı teleqrama belə bir
cavab vermişdi: “Mən qocalmışam və qəbr evinə yavıqlaşmamı yəqin etmişdim, amma sizin bu
xəbəriniz mənim ömrümün on il daha uzanmasına səbəb oldu”.
İki il sonra M.F.Axundov Bakıdan ikinci bir xoş xəbər aldı: H.Zərdabi Azərbaycan dilində
“Əkinçi” adında bir qəzet nəşr etməyə başlamışdı. Qəzetdə zəmanəsinin görkəmli mütəfəkkir və
ictimai xadimlərindən olan H.Zərdabi başda olmaqla N.Vəzirov, S.Ə.Şirvani və başqa qabaqcıl
yazıçılar iştirak edirdilər. Beləliklə, böyük yazıçı heç olmazsa, bu kimi fərəhli hadisələrlə
müvəqqəti təsəlli almışdı. Çox keçmədən həyat yenə ona böz üzünü göstərdi. “Kəmalüddövlə
məktubları”nı çap etdirə bilməməsi və əlifba haqqında arzularının yerinə yetməməsi bir yana,
indi dövlət qulluğunda da o, özünə qarşı hörmətsizlik hiss edirdi. Keçmişdə ciddi dövlət
işlərində istifadə olunan polkovnik Axundov indi çar hökuməti yanında etibardan düşmüşdü.
Bir zamanlar hökumətin iltifat edib edib ona orden və medallar verməsinə baxmayaraq,
əsərlərində “revolyusiya etməkdən”, “despotun atasını yandırmaqdan” danışan, “acların”
qayğısına qalıb, “azad və xoşbəxt” bir aləm arzu edən yazıçı, əlbəttə, çarizmə xoş
gəlməyəcəkdi. Axundovun tərcümə etdiyi dövlət sənədlərində bəzən xalqın mənafeyi üçün
dəyişikliklər etdiyini də yazırdılar. Bütün bunlar onunla nəticələndi ki, 1876-cı ildə “ixtisara”
düşmək adı ilə M.F.Axundovu işdən çıxartdılar. Onsuz da maddi vəziyyətindən şikayət edən
yazıçı üçün bu, tam fəlakət idi. 1877-ci ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra “Əkinçi”
qəzetinin bağlanması, ümidlərinin bir-bir boşa çıxması, işsizlik Mirzə Fətəlini dözülməz
vəziyyətə saldı. 1mart 1878-ci il tarixli “Kafkaz” qəzetində iki sətirlik kiçik bir məlumat verildi.
“90 yaşlı polkovnik Mirzə Fətəli Axundov qızdırmadan öldü”. Bu məlumatın həcmindən
tutmuş, yazıçının yaşının birdən-birə 24 il artırılmasına, cənazəsinin yalnız üç gündən sonra
səssiz-səmirsiz dəfn olunmasına kimi – hər şey bu böyük dühaya qarşı hörmətsizliyin göstəricisi
idi. Bütün bunları yekunlaşdıraraq deməliyik ki, ərəb əlifbasının dəyişdirilməsi ideyası
M.F.Axundov tərəfindən Türkiyədə ortalığa atıldıqdan sonra uzun illər boyu bəzən çox kəskin,
bəzən də sakit mühitdə mübahisə və münaqişələrə səbəb olmuşdur. Həmin mübahisələr ərəb
əlifbasının latın əlifbası ilə dəyişdirilməsinədək mütəmadi olaraq davam etmişdir.
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Роль М.Ф.Ахундова в истории нашей письменной культуры
Резюме
Мирза Фатали Ахундов, яркая гениальность которого прошла испытание временем
и обессмертила его имя, является одним из востребованных великих мастеров слова для
многих поколений читателей. Его имя связано не только с историей нашей отечественной
литературы, но также с историей философской и общественной мысли, историей
культуры и языка. Значительное место в литературно-культурной деятельности Ахундова
занимает борьба против арабского алфавита. Следует отметить, что в подходе к такому
ответственному и серьезному вопросу он не ограничивался лишь теоретическими
суждениями, но и составлял соответствующие проекты. Как известно, арабский алфавит
не подходит для тюркских языков. К тому же, изучение этого алфавита, обучение
письменности и чтение книг на его основе было затруднительно не только для детей, но
даже для образованных людей того времени. Писатель, очень серьезно подошедший к
этому делу, обратился с письмом к востоковедам, государственным деятелям и другим
влиятельным личностям России, Востока и Запада для того, чтобы реализовать свою
идею. Он заранее знал, что его инициатива вызовет враждебное отношение к нему со
стороны духовенства, так как выступление против языка Корана было равнозначно
выступлению против Ислама. Еще до поездки в Турцию М.Ф.Ахундов больше всего
придерживался идеи замены арабского алфавита, нежели его реформирования. Однако
он проявил осторожность, и в представленном Турецкой Академии наук проекте
ограничился удалением всех точек в буквах алфавита, написанием всех гласных рядом с
согласными, новых форм начертания букв, отличающихся друг от друга простановкой
точек и пр. После представления М.Ф.Ахундовым идеи замены арабского алфавита в
Турции на протяжении многих лет не прекращались вызванные этим событием споры и
конфликты. Они улеглись только с принятием алфавита на латинской основе. В статье
освещена роль М.Ф.Ахундова в истории азербайджанской орфографии. Здесь также
говорится о его непосредственном участии в создании азербайджанского театра,
постановке его пьес на азербайджанском языке и других вопросах.
Ключевые слова: орфография, проект алфавита, история языка, арабский алфавит,
латинский алфавит, реформы алфавита, сценическая культура, принципы орфографии,
фонетический принцип, азербайджанская драматургия.
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Khanimana F. Manafly

The M.F.Akhundov’s role in the history of our written culture
SUMMARY
Mirza Fatali Akhundov, whose bright genius passed the test of time and immortalized his
name, is one of the sought-after great masters of the word for many generations of readers. His
name is connected not only with the history of our national literature, but also with the history
of philosophical and social thought, the history of culture and language. A significant place in
the literary and cultural activities of Akhundov is the struggle against the Arabic alphabet. It
should be noted that in approaching such a responsible and serious question, he was not limited
to theoretical judgments, but also compiled relevant projects. As is wildly known, the Arabic
alphabet is not suitable for Turkic languages. In addition, the study of this alphabet, learning
writing and reading books based on it was difficult not only for children, but even for educated
people of that time. The writer, who approached this case very seriously, sent a letter to
orientalists, statesmen and other influential personalities of Russia, the East and the West in
order to realize his idea. He knew in advance that his initiative would provoke a hostile attitude
of the clergy towards him, because speaking against the Koran language was equivalent to
speaking against Islam. Even before the trip to Turkey, M.F.Akhundov most of all adhered to
the idea of replacing the Arabic alphabet, rather than reforming it. However, he showed caution,
and in the draft presented by the Turkish Academy of Sciences, he limited himself to removing
all points in the alphabet letters, writing all vowels next to consonants, new forms of writing
letters that differ from each other by putting points, etc. After the M.F.Akhundov’s presentation
on the change Arabic alphabet for many years in Turkey has not stopped the disputes and
conflicts caused by this event. They settled down only with the adoption of the Latin basis
alphabet. The article highlights the M.F.Akhundov’s role in the history of Azerbaijani spelling.
There are also speaks about his direct participation in the creation of the Azerbaijani theatre, the
staging of his plays in the Azerbaijani language and other issues.
Keywords: spelling, alphabet design, history of the language, Arabic alphabet, Latin
alphabet, alphabet reform, stage culture, spelling principles, phonetic principle, Azerbaijani
dramaturgy.
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İNGİLİS DİLİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN
EKSTRALİNQVİSTİK AMİLLƏR
Xülasə
Məqalədə ingilis dilinə təsir edən ekstrakaltıvistik amillərdən bəhs edilir. Dilin inkişafı
və təkmilləşdirilməsində iki mühüm amil əsas rol oynayır: 1) daxili amillər: 2) ekstralinqvistik
(xarici) amillər. İngilis dilinin inkişafında daxili faktorlar ilə birlikdə extralinqvistik faktorlar da
mühüm rol oynayır. Dilin lüğət tərkibində baş verən dəyişikliklər birbaşa olaraq cəmiyyətdə baş
verən dəyişikliklərlə əlaqəlidir. Dünyada gedən proseslər, qloballaşma, Qərbə inteqrasiya, xarici
əlaqələr, diplomatik münasibətlər, bazar iqtisadiyyatı, ticarətin inkişafı və s. ekstralinqvistik
amillər, ilk növbədə, dilə təsir edir. Dilin ən dinamik qatı leksikologiyadır.
Extralinqvistik faktorların təsiri nəticəsində ingilis dilinin fonetik strukturunda, lüğət
tərkibində, orfoqrafiyasında və qrammatik quruluşunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir.
Xarici amillər dilə aramsız olaraq təsir edir və müxtəlif izlər buraxır. Buna görə, ingilis dilinin
tarixində xarici təsirlər məsələsi həmişə çox vacib olmuşdur. Müəllif ingilis dilinin lüğət
tərkibini nəzərdən keçirərkən orada 50- dən artıq dildən alınmış sözlərlə qarşılaşmış, bu
alınmalar içərisində fransız sözlərin çoxluqol təşkil etdiyini müəyyənləşdirmişdir. Müəllif
İngilis dilinin tarixində üç dövrü qeyd edir və bu dövrlər və onların təsiri haqqında ətraflı
məlumat verir. Müəllif həmçinin qeyd edir ki, ingilis dili öz inkişafı boyunca müxtəlif dillərdən
yeni sözlər almış və dilin lüğət tərkibi bu alınmalar sayəsində zənginləşmişdir.
Açar sözlər: ekstralinqvistik amillər, lüğət tərkibi, alınma sözlər, fonetik və qrammatik quruluş,
məhsuldar
Tarixi inkişafın qanunauyğunluqlarını özündə əks etdirən dil insanlar arsında zəruri
ünsiyyət vasitəsidir və ictimai hadisədir. Dilin inkişaf prosesində müəyyən miqdarda köhnəlmiş
söz ünsiyyət zamanı dilin lüğət tərkibindən çıxır, eyni zamanda dilin öz daxili imkanları və ya
başqa dillərdən alınan sözlər hesabına yeni sözlərin yaranması ilə dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsi halları baş verir. Cəmiyyətin ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olan dil müxtəlif
xalqlar və millətlər arasında müxtəlif təmasların yaranması, formalaşması və inkişafında
əvəzedilməz rola malikdir.
Dünya dilləri arasında geniş və aparıcı mövqe tutan ingilis dili, Hind-Avropa dilləri
ailəsinin German dilləri qrupuna daxildir. Nəşr olunan elmi əsərlərin böyük əksəriyyəti ingilis
dilində olduğundan gündən-günə bu dilin öyrənilməsi qlobal maraq doğurur. Canlı dilin bir
ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənilməsi paralel olaraq həmin dili daşıyan xalqın mədəniyyətini
öyrənməyi zəruri edir. Bu xüsusilə onunla bağlıdır ki, dil milli mədəniyyətin güzgüsüdür və
onun arxa planında milli ingilis mədəniyyəti, onun həyat tərzi dayanır. İngilis dili beynəlxalq dil
olmaqla bərabər, hər biri özünəməxsusluğuyla seçilən Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Yeni
Zelandiya və Avstraliya kimi böyük ölkələrin dilidir. Milli-mədəni özəlliklərlə, bir sıra ekstralinqvistik amillərin təsiri ilə bağlı olaraq ingilis dilinin variantları leksik baxımdan xeyli
fərqlənir. Bu variantların fərqli cəhətləri, eyni zamanda, linqvistik amillərlə də bağlıdır.
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Britaniya ingiliscəsi, Amerika ingiliscəsi, Kanada ingiliscəsi, Avstraliya ingiliscəsi ingilis
dilinin variantları hesab edilir.
Lüğət dilin ən sürətlə inkişaf edən hissəsidir. Hər bir dilin lüğət tərkibi o dildə danışan
xalqın maddi və mənəvi səviyyəsi ilə paralel olaraq inkişaf edir və zənginləşir. Dilin söz
yaradıcılığının heç bir ünsürü dilin qrammatik quruluşu xaricində deyil, onun qrammatik
strukturları daxilində yaranaraq inkişaf etmişdir. Ədəbi dilin lüğət tərkibi onun daxili imkanları
əsasında başlıca olaraq iki yolla zənginləşir; birincisi yeni söz və ifadələr yaradılmaqla, ikincisi
dialekt və şivələrdən söz, ifadə götürməklə. Dilin daxili imkanlarından əlavə olaraq alınma
sözlər də dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində və formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Yeni sözlərin yaranması qeyd olunan üsullar arasında aparıcı yer tutur. Yeni söz və ifadə
yaratmaq ingilis dilində müntəzəm davam edən zəruri bir prosesdir. Bu proses daha çox
məhsuldar olub, elm, texnika, sənaye, ədəbiyyat, mədəniyyət və s. sahələrin sürətlə inkişafı
fonunda yüzlərcə söz və ifadələrin yaradılması mənbəyinə çevrilir. Müasir ingilis dilində söz
yaradıcılığının məhsuldar və qeyriməhsuldar üsulları vardır. Məhsuldar üsullar: affiksasiya,
konversiya, mürəkkəbləşmə, felə sözdüzəldici elementlərin əlavə edilməsi ilə yeni fellərin
yaranması, ixtisar; qeyri-məhsuldar üsullara isə kök saitinin əvəzlənməsi, vurğunun dəyişməsi
aiddir.
İngilis dili geneoloji bölgüyə əsasən Hind-Avropa dilləri ailəsinin german qrupuna daxildir. Bu dil müxtəlif etnik qrupların Böyük Britaniya adalarında çarpazlaşması və yerləşməsi
şəraitində təşəkkül tapmış və öz inkişafı prosesində uzun və mürəkkəb bir yol keçmişdir. [6, 3640] İngilis dilinin yaranma tarixi üç dövrə bölünür.
1. Qədim İngilis dili dövrü – V əsrdən XI əsrin sonuna qədər (449-1100) german
tayfaları Britaniya adalarını fəth etmişdir. Bu dövrdə ingilis dili german dillərinin güclü təzyiqi
və təsirinə məruz qalmış, german dillərində danışan gəlmə tayfaların dili hakim mövqe tutmuşdur. Müasir ingilis dili Britaniya adalarını fəth etmiş german tayfalarının dili əsasında
təşəkkül tapmağa başlamışdır. Müasir ingilis dilinin german dilləri qrupuna daxil olması
bununla izah edilir. Məsələn: brider – brother – qardaş; winter – winter – qış; alt – old – qoca.
Qədim ingilis dili müasir ingilis dilinə nisbətən çox mürəkkəb bir dil idi. İngilis dilində istifadə
olunan ən əsas və ümumi sözlərin əksəriyyəti, məs: water, earth, house, food, drink, sleep, sing,
night, strong, the, a, be, of, he, she, you, no, not və s. sözlər öz köklərini qədim ingilis dilindən
götürmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, həm qədim ingilis dilində, həm də müasir ingilis dilində
bənzər görünən sözlər vardır, lakin onların mənaları tam fərqlidir. Məsələn: wif – wife (qədim
ingilis dilində bu söz “qadın” mənasını ifadə edirdi, müasir ingilis dilində isə “həyat yoldaşı”
deməkdir), fugol – fowl (qədim ingilis dilində “quş” mənasında işlədilirdi və hər cür quş
növünə aid edilirdi, lakin müasir ingilis dilində isə “ farmyard bird”- “ev quşu”mənasında
işlədilir), sona - soon (qədim ingilis dilində “dərhal” mənasını ifadə edirdi, müasir ingilis
dilində isə “tezliklə” deməkdir), fæst – fast (qədim ingilis dilində “sabit, möhkəm” ifadə etdiyi
halda müasir ingilis dilində “sürətlə” deməkdir) və s. Təxminən min yüz il bundan əvvəl
Britaniya şimaldan vikinqlər tərəfindən istila edilir. İngilis dilində bu gün mövcud olan bir sıra
sözlər vikinqlərdən alınmışdır. Məsələn, sky (səma), leg (ayaq), egg (yumurta), crawl
(sürünmək), lift (qaldırmaq) və take (götürmək) kimi sözlər şimal xalqlarının qədim dillərindən
gəlir.
2. Orta ingilis dili dövrü – XI əsrin sonlarından XV əsrin sonlarına qədər olan dövrü
əhatə edir. Bu dövr fransız dilində danışan normanların İngiltərəni fəth etməsi ilə xarakterikdir.
1066-cı ildə isə Britaniya daha bir istilaya məruz qalmışdı. Tarixdə bu Norman İşğalları adlanır.
Bu işğallara İstilaçı Vilyam başçılıq edirdi. Normanlar Fransanın şimalında Normandiyadan
çıxmışdılar. Onlar Britaniyanın hökmdarları olmuş və bir neçə yüz il ərzində fransızca
danışmışlar. O zaman ən mühüm dillərdən biri hesab edilən fransız dilində savadlı adamlar
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danışırdı. Adi insanların dili isə əvvəlki kim qədim ingilis dili olaraq qalırdı. Bu da ingilis dilinə
öz təsirini göstərmiş, müasir ingilis dilində işlənən külli miqdarda fransız sözləri ingilis dilinin
lüğət fonduna daxil olmuşdur. Məsələn: damage - zərər; prison - həbsxana; marriage – evlilik;
cause – səbəb; chief – rəis, başçı və s. Bu dövrdə çoxlu sayda fransız mənşəli sözlər ingilis
dilinə qarışmışdır. Məsələn: pig (donuz) / pork (donuz əti), chicken (cücə) / poultry (quş əti),
calf (buzov) / veal (dana əti), cow (inək) / beef (mal əti), sheep (qoyun) / mutton (qoyun əti) və
s. Bəzi sözlər vardır ki, onların ingilis versiyası olduğu halda belə fransız versiyasını qəbul
edərək cütlüklər əmələ gətirmişdir. Məsələn: wood/forest, house/mansion, freedom/liberty və s.
Dövlət idarəçiliyini ifadə edən court (məhkəmə), judge (hakim), jury (jüri), appea (çağırış,
müraciət, appelyasiya), parliament (parlament), justice (ədalət, ədliyyə) kimi sözlər də fransız
mənşəli sözlərdir. Norman hökmdarlarının istifadə etdiyi fransız dili səkkiz yüz il bundan əvvəl
insanların danışdığı ingilis dilinə böyük təsir göstərib. Ekspertlər dilin tarixində bu dövrü Orta
ingilis dili adlandırır. Zaman keçdikcə normanlar artıq əsl fransız dilində danışa bilmirdi.
Onların işlətdiyi dil fransız və orta ingilis dilinin qarışığından ibarət idi. Orta ingilis dili müasir
ingilis dilinə oxşayır, lakin onu indi başa düşmək çox çətindir. O dövrdən bir çox yazılı abidə
qalmışdır. Lakin həmin dövr ingilis ədəbi dilinin ən görkəmli əsərin 1400-cü illərdə Londonda
yaşamış şair Ceffri Çoser tərəfindən yazılmış mənzum “Kenterberri hekayələri” hesab edilir.
Əsər Kenterberri şəhərinə səfər edən müxtəlif insanların dilindən söylənilən şerlər toplusu
şəklində yazılıb. İngilis dili mütəxəssisləri Ceffri Çoseri ingilis dilində yazan ilk ən böyük şair
adlandırır. Onlar Çoserin “Kenterberri hekayələri”nin o dövr Britaniyada yaşayan insanların
həyatının əsl mənzərəsini yarada bildiyini deyir.[7] Sonrakı dövrlər Orta ingilis dili inkişaf
edərək müasir ingilis dilinə çevrilir.
3. Yeni ingilis dili dövrü – XV əsrin sonlarından hal-hazıra qədər olan dövrü əhatə edir.
Hər üç dövr ingilis dilinin normalaşması, sabitləşməsi və zənginləşməsində böyük rol
oynamışdır. Bu dil zaman keçdikcə dəyişmiş və təkmilləşmişdir. Hazırda ingilis ədəbi dilinin
əsasını London dialekti təşkil edir. Müasir İngilis dili Tudorlar dövrünün əvvəlindən İngiltərədə
bərpa dövrünə qədər istifadə edilən erkən müasir ingilis dilindən əmələ gəlmiş, inkişaf etmişdir.
U. Şekspirin əsərləri və Kral Ceymsin İncili (King James Bible) müasir ingilisdə yazılmış
əsərlər hesab edilir. 18-ci əsrin sonlarından başlayaraq Britaniya İmperiyası öz müstəmləkələri
və geosiyasi üstünlüyü sayəsində müasir ingilis dilinin geniş şəkildə yayılmasına şərait
yaratmışdır. Ticarət, elm və texnologiya, diplomatiya, incəsənət, təhsil sahələri ingilis dilinin
qlobal dil kimi formalaşmasına təsir etmişdir. Müasir dövrümüzdə ingilis dili siyasi danışıqlar
və biznes dilinə çevrilmişdir. Əsas elmi və tibbi araşdırmalar, siyasi, iqtisadi, hərbi razılaşmalar,
dövlətlərarası ünsiyyət ingilis dilində aparılır.
Tarixdən məlumdur ki, XV əsr Avropada İntibah (Renessans) dövrü kimi qeyd
edilmişdir. Həmin dövrdə yunan və Roma qədim ədəbiyyatına maraq getdikcə artmağa başlamış
və latın dili beynəlxalq dil hesab olunmuşdu. Alınma sözlərin etimologiyasından aydın olduğu
kimi XVI əsrin əvvəllərində ingilis xalqı Avropa xalqları ilə əlaqələr yaratmışdılar. Ticarət,
səhiyyə, ədəbiyyat və başqa bu kimi hadisələrlə bağlı yeni sözlər dilin lüğət tərkibinə keçmişdir.
Ən vacib əməkdaşlıqlar roman və qerman dilləri vasitəsilə yaradılırdı. XVII və XIX əsrlərdə
Britaniyada xarici ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsi ilə əlaqədar, demək olar ki, dünyanın
bütün dillərindən ingilis dilinin lüğət tərkibinə müxtəlif sözlər keçmişdir. [1,141] Latın və
yunan dillərindən keçən sözlər XVI – XVII əsrlərdə Latın və yunan dillərindən külli miqdarda
söz ingilis dilinin lüğət tərkibinə keçmişdir. Latın mənşəli sözlər, əsasən ədəbiyyat vasitəsilə
dilə keçmiş, getdikcə öz formasını itirmiş və sadəcə olaraq adiləşmişdir. Animal, student, fact,
picture və s. Yunan sözləri ingilis dilinin lüğət tərkibinə XVI – XVII əsrlərdə daxil olmuşdur.
Demək olar ki, onların əksəriyyəti elmi terminlər hesab olunur. Məsələn, philology, gymnastics,
physics, dialogue, comedy, epizode, cosmos və s. [5,139-142] Renessans dövründən sonra da
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alimlər XVIII-XIX əsrlərdə ingilis dilinin lüğət tərkibinə keçən yüzlərlə kimyəvi, bioloji, tibbi
və texniki terminlərin məhz latın və yunan dillərinə mənsub olduğunu aydınlaşdırmışlar. Kimya
– acetic, caustic, silica (latın), creosol (yunan); Fizika – electron, phase (yunan), nucleus,
transformation (yunan); Tibbi – diagnosis, psychiatry, streptomycin (yunan), appendicits,
penycillin, bronchitis (latın); Texniki terminlər – radiator, projector (latın), commutator, diode,
triode (yunan). Bir çox yeni terminlər latın və yunan söz kökləri vasitəsilə yaranmışdır. Belə
sözlər XIX əsrdən hal – hazıra kimi sözdüzəltmə formasını itirməmişlər. Məsələn, yunan
dilindən tele (far) uzaq; telescope, teletype, telephone; auto (self) – yeni avtomatik cihazlar
ifadə etmək üçün məsələn, automobile, autocycle, antocardioqraph və s. phon (sound) - səs –
texniki terminlərin işlədilməsində phonograph, microphone, telephone, phonology və s.
İtalyan alınma sözləri – İntibah hərəkatının mənbəyi olan İtalyan dilindən Avropa
dillərinə, eləcə də ingilis dilinə çoxlu sözlər keçmişdir. Bu dövrdə İtaliya ədəbiyyatı, incəsənəti
və musiqisinə böyük maraq olduğu üçün bu dili öyrənmək lazım gəlirdi. İtalyan dilindən keçən
sözləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar[5, 144]: İncəsənət və ədəbiyyat – bust, costume,
studio, sonet, profile, model, scenario, replika və s. Memarlıq – balcony, corridor, fresco və s.
Musiqi – aria, bass, cantata, concerto, duet, opera, trio, piano, solo, sonata, violencello və s.
Müxtəlif sözlər – carnival, macaroni, qazette, umbrella və s.İspan dilindən keçən sözlər - 1492ci ildə Kolumb Amerikanı kəşf etdikdən və Şimali, Cənubi Amerikada çoxlu müstəmləkələr
yerləşdikdən sonra İspaniya Avropada Ən varlı ölkələrdən biri oldu. İngiltərə hərbi – dəniz
qüvvələri möhkəmləndiyi dövrdə hər iki ölkə yaxın əlaqələr yaratmağa başladılar. Artıq XVIXVII əsrlərdə ticarətlə, siyasətlə və silahlarla bağlı müqavilələr bağlanmış və bununla əlaqədar
ingilis dilinin lüğət tərkibinə müxtəlif sözlər keçmişdir. Hərbi dəniz və hərbi terminlər – parade,
grenade və s. Ticarətlə bağlı – cargo, embargo, sherry və s. Başqa sözlər - guitar, matador, junta
və s.Rus dilindən keçən sözlər - İngilis dilinin lüğət tərkibinə ilk rus alınma sözləri XVI əsrdən
keçməyə başlamışdır. Demək olar ki, rus sözlərinin çoxu rus həyat tərzinin spesifik
xüsusiyyətləri ilə bağlı yeni ingilis dilinin lüğət tərkibinə keçmişdir. Rus dilindən keçən sözləri
təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: Sosial əlaqələrlə bağlı – boyar, tsar və s. Təbiətlə
bağlı – tayga, beluga, tundra və s. Pul vahidi- rouble, copeck və s. İçkilər – vodka, kvas və s.
Müxtəlif sözlər – samovar, shuba, troyka, Astrakhan və s. Başqa dillərdən keçən sözlər Təxminən XVII əsrin əvvəllərində ilk ingilis müstəmləkələri öz dillərini Şimali Amerikaya
gətirmişlər. Tezliklə bu bütün Şimali Amerikanı bürüyür və Hindistan, Avstraliya, Yeni
Zelandiya və Cənubi Afrikaya qədər çatır. Bu yerlərin müstəmləkəçiləri Britaniya xarici ticarət
əlaqələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq dünyanın bir çox yerlərindən müxtəlif sözlər gətirməyə
başlamışlar. Bunların əsas hissəsi əsasən ingilislərin bu yerlərdə istehsal etdikləri mallar,
gördükləri heyvan və quşlar, yeni növ bitkilər və müşahidə etdikləri yeni adət ənənələrlə bağlı
sözlər idi. Bu sözlərin çoxu ilk dəfə səyahətlə bağlı kitablarda tapılmışdır. Qeyd etmək lazımdır
ki, alınma sözlərin çoxu məhdudlaşmışdır. Demək olar ki, ingilis müstəmləkəçiləri Şimali
Amerika hindularından təxminən 200-dən artıq söz qəbul etmişlər. Məsələn, totem, moccasin,
tepee, wigwam, avocado, cacao, cannibal, canoe, chipmunk, chocolate, chili, hammock, hominy, hurricane, maize, moccasin, moose, papoose, pecan, possum, potato, skunk, squaw, succotash, squash, teepee, terrapin, tobacco, toboggan, tomahawk, tomato, wigwam, woodchuck və
s. Bundan başqa Şərqi və Orta Asiya, eləcə də dünyanın müxtəlif dillərindən yeni ingilis dilinin
lüğət tərkibinə çoxlu sözlər keçmişdir. Hindistan – sari, jungle, rupee, cashmere, shampoo, və s.
Yapon –kimano, soya, jiu-jitsu və s. Fars – bazaar, dervish, caravan, check, checkmate, chessvə
s. Türk – bey, effendi, pasha, turkey və s. Ərəb – algebra, harem, zero, minaret, sherbet, mohair,
emir, jakir, gazelle, giraffe, harem, hashish, lute, minaret, mosque, myrrh, salaam, sirocco,
sultan, vizier və s. Avstraliya - boomerang, budgerigar, didgeridoo, kangaroo və s.
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Ekstralinqvistik amillərdən biri də elm sahələrində olan ixtira və kəşflərdir. Yeni elm və
istehsalat sahələrinin yaranması dildə öz əksini tapır ki, bu da yeni terminlərin yaranmasına
səbəb olur. Qloballaşma əsrində terminologiya sürətli inkişaf prosesini yaşayır. XX-XXI
əsrlərdə kompüterin, internetin kəşfi elmi inqilaba səbəb oldu və bu elm sahəsində bir partlayış
yaratdı. İnformatika, telekommunikasiya, şəbəkə texnologiyalarının sürətli inkişafı, kompüterin
geniş tətbiqi bu sektorda yeni terminlərin yaranmasına zəmin yaratdı. Dünya əhalisinin
internetdən istifadəsi, sosial şəbəkələrə marağın artması nəticəsində sözalma prosesi daha da
intensivləşdi. Nəticədə dilə bu sahə ilə bağlı xeyli sayda beynəlmiləl terminlərin axını sürətləndi.
Məsələn, domen, login, sayt, çat, displey, e-audit, portal, server və s. Hazırda KİV-lərin, müxtəlif
xarici agentlik, mətbuat orqanlarının geniş vüsət alması, xarici telekanalların, peyklərin dünyaya
yayımlanması nəticəsində dilə alınma, beynəlmiləl söz, terminlərin birbaşa daxil olmasını müşahidə
etmək olar. Məs: teleanons, moratorium, imic, inaqurasiya, pik-taym, eks-skiper, embarqo, aparteid
və s. İqtisadiyyatın güclənməsi, bazar münasibətlərinin genişlənməsi, dövlətlərarası iqtisadi, ticarət
əlaqələrinin və bank-maliyyə sektorunun inkişafı dildə beynəlmiləl terminlərin yaranma tempini
artırdı. Blank-veksel, marketinq, merdcer, nostro, veksel, offşor, onkol, revokasiya, skorinq və s.
Turizm sektorunun dinamik inkişafı turizm terminologiyasının formalaşmasına səbəb oldu.
Terminoloji fond yeni terminlərlə zənginləşdi: turoperator, turbroker, ekoturizm, turagent,
etnomədəni turizm və s. Dünyada baş vermiş tarixi hadisələr, müharibə şəraiti, iqtisadi böhranın və
s. beynəmiləl xarakter alması ortaq leksik vahidlərin formalaşmasına səbəb olur. Məsələn: dolların
məzənnəsinin artması ilə milli pul vahidinin aşağı düşməsi nəticəsində devalvasiya termini
aktuallaşaraq beynəlmiləlləşdi. Ekstralinqvistik amillər dilin terminoloji sistemini yeni anlayış,
terminlərlə zənginləşdirən xarici faktorlardır. [3,10-15] Lakin bəzən bu amillər dili yad sözlərlə
yükləyir, onun dil istifadəçiləri tərəfindən anlaşılmasına çətinlik yaradır. Bunun üçün dilə zəruri
olan söz, terminləri seçib istifadə etmək əsas şərtdir.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alsaq görərik ki, bütün dillərdə olduğu kimi ingilis dilində
də struktur və sintaktik dəyişikliklər baş verir. Bu isə müasir dövrün tələbidir.
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Ilaha Mammadova
Extralinguistic Factors That Affect The English Language
Summary

The article deals with the extralinguistic factors that affect the English language. Two
important factors play a major role in the development and improvement of the language: 1)
internal factors: 2) extralinguistic (external) factors. Extralinguistic factors together with
internal factors play an important role in the development and improvement of the English
language. Changes in the language content are directly related to changes in society: processes
in the world, globalization, integration to the West, foreign relations, diplomatic relations,
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market economy, trade development and so on. Extrovertinguistic factors, first of all, affect the
language. The most dynamic layer of language is lexicology.
As a result of the effects of extralinguistic factors significant changes have taken place
in the phonetic structure, vocabulary, spelling, and grammar structure of the English language.
Foreign factors have an effect on the language, leaving behind traces of it. Therefore, in the
history of the English language the issue of foreign influences has always been very important.
While reviewing the vocabulary of the English language, the author finds out that there are
many words from more than 50 languages and many of these words are French words. The
author mentions three periods in the history of the English language and gives detailed
information about these periods and their impact. The author also mentions that the English
language borrowed a lot of foreign words during its development.
Key words: extralinguistic factors, vocabulary, borrowings, phonetic and grammatical structure, productive
Илаха Мамедова
Экстралингвистические факторы, влияющие на английский язык
Резюме
В статье рассматриваются экстралингвистические факторы, влияющие на
английский язык. Два важных фактора играют главную роль в развитии и
совершенствовании языка: 1) внутренние факторы: 2) экстралингвистические (внешние)
факторы. Экстралингвистические факторы вместе с внутренними факторами играют
важную роль в развитии и совершенствовании английского языка. Изменения в
содержании языка напрямую связаны с изменениями в обществе: процессы в мире,
глобализация, интеграция с Западом, международные отношения, дипломатические
отношения, рыночная экономика, развитие торговли и так далее. Экстралингвистические
факторы, прежде всего, влияют на язык. Самый динамичный слой языка - лексикология.
В результате воздействия внелингвистических факторов произошли значительные
изменения в фонетической структуре, лексике, орфографии и грамматической структуре
английского языка. Внешние факторы влияют на язык, оставляя после себя следы.
Поэтому в истории английского языка проблема иностранных влияний всегда была очень
важной. При рассмотрении состава английского языка автор выясняет что в английском
языке существуют слова из более 50 языков и большенство из этих слов французские
слова. Автор упоминает три периода в истории английского языка и дает подробную
информацию об этих периодах и их влиянии. Автор также упоминает, что английский
язык заимствовал много иностранных слов во время своего развития.
Ключевые слова: екстралингвистические факторы, словарь, взаимственные слова,
фонетическая и грамматическая структура, продуктивный
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Резюме
Связная речь – это развернутое, законченное, композиционно и грамматически
оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически
связанных предложений.
Данная статья посвящена изучению и развитию методике использования языка –
посредника на уроках русского языка. В работе рассмотрены основные задачи, условия,
приемы и методы формирования связной речи у учащихся.
Отмечается, что развитие речи учащихся – это процесс длительный и сложный,
требующий систематического и целенаправленного вмешательства учителя. Для
полноценного овладения связной речью необходим достаточный уровень речевого и
интеллектуального развития.
Описание русского языка как иностранного в области развития связной речи – это,
на наш взгляд, выявление доступных восприятию иностранного учащегося критериев
установления единиц текста. Носитель русского языка, расчленяя текст или объединяя
продолжения в группы, всегда имеет возможность сразу же проанализировать
смысловые тонкости. Внимание иностранного учащегося будет в основном направлено
на формальные характеристики текста. Такова особенность говорящего на неродном
языке.
Ключевые слова: развитие коммуникативных умений, образцовая речь, речевой
багаж, уровень развития связной речи.
В настоящее время, когда Азербайджан обрел государственную независимость и
стал равноправным членом мирового сообщества, назрела острая необходимость
глубоких качественных перемен во всех сферах общественной жизни, в том числе и
сфере образования.
В программных документах азербайджанского государства огромное значение
придается дальнейшему совершенствованию процесса обучения, наряду с
государственным, русскому языку как иностранному. Русский язык на современном этапе выступает не только важным средством межнационального общения в постсоветском пространстве, но и является одним из шести международных языков.
Это обстоятельство подчеркивает необходимость выдвижения на первый план
качества знаний, умений и навыков по русскому языку. Реализация этого требования
применительно к преподаванию РКИ предполагает не только совершенствование
методики формирования речевых навыков и умений учащихся, но и разработку новых
подходов как к отбору содержания обучения так и способам его презентации.
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Описание русского языка как иностранного в области развития связной речи – это,
на наш взгляд, выявление доступных восприятию иностранного учащегося критериев
установления единиц текста. Носитель русского языка, расчленяя текст или объединяя
продолжения в группы, всегда имеет возможность сразу же проанализировать
смысловые тонкости. Внимание иностранного учащегося будет в основном направлено
на формальные характеристики текста. Такова особенность говорящего на неродном
языке.
Формирование и развитие коммуникативных умений на уроках русского языка
может происходить:
1) на базе работы над связным текстом;
2) в связи с языковой (чаще всего грамматической) темой урока.
Для осуществления задач по развитию связной речи учащихся необходимо
вооружить их следующими умениями:
1. определять тему, замысел и идею предстоящего высказывания;
2. выделять микротемы;
3. отбирать и систематизировать соответствующий материал, способный
составить содержание высказывания в соответствии с темой, микротемами, замыслом;
4. определять композицию высказывания в пределах избранного типа, жанра,
стиля речи, а также логику изложения;
5. строить сочинения разных типов (повествование, описание и рассуждение);
6. излагать мысли точно, правильно с точки зрения соответствия литературным
нормам, по возможности ярко и выразительно (но без особой пафосности и
искусственности);
7. совершенствовать написанное.
Приведённые выше речевые умения формируются не стихийно, а в процессе
систематической и длительной работы над связными высказываниями. Каждое умение
в ходе постепенного усложнения поставленной задачи, становится более отработанным.
Основным средством развития связной речи на уроках русского языка является
выполнение учащимися учебно-творческих работ, связанных со сложным процессом
словесного творчества.
Многие трудности учащихся при выполнении этих работ и методика преодоления
трудностей в значительной мере определяются психологической и психолингвистической природой творческого мышления. Этому вопросу много внимания уделяли в своих
исследованиях А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, Л.С.Выготский, И.А.Зимняя, Н.И.Жинкин
и многие другие психологи, психолингвисты и дидакты.
В процессе творческого мышления большую роль ученые-психологи отводят
интуиции, образности, догадке и фантазированию, которое также является
«существенным моментом творчества» (5, 10).
Коммуникативные умения и аспектные речевые навыки тесно связаны между
собой. С.Ф.Шатилов пишет, что умение говорить опирается на произносительные и
лексико-грамматические навыки, умение понимать устную речь – на слуховые и
рецептивные лексико-грамматические навыки, умение писать – на технические навыки
письма и лексико-грамматические навыки, умение понимать письменную речь – на
технические навыки чтения и рецептивные лексико-грамматические навыки (4).
Выбор письменного текста в качестве материала для анализа обусловлен тем, что
«письменная речь – это наиболее адекватная форма реализации языковой системы, так
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как в устной речи в силу того, что она ситуативна, допустимы различного рода
отклонения от существующих норм языка…» (1, с.51).
Основное условие становления коммуникативных умений – постоянная речевая
практика учащихся (для того чтобы научиться говорить, учащиеся должны говорить на
каждом уроке, для того чтобы научиться писать, они должны писать и т.д.).
С текстом ученик должен работать прежде всего на уроке. На каждом уроке
необходимо практиковать и чтение вслух учебных текстов, что так необходимо для
формирования связной речи учащихся.
Работа с текстом должна быть организована и спланирована учителем. При
планировании предстоящей работы с текстом очень важно заранее продумать,
насколько лексический состав текста, его синтаксический строй соотносятся с речевым
багажом учащихся данного класса, какую предварительную работу следует провести с
учащимися, прежде чем предложить им текст для прочтения.
Связная спонтанная речь на любом языке, как известно, функционирует в двух
разновидностях – диалогической и монологической, имеющих в психологическом и
психолингвистическом плане немало общего. И диалог и монолог характеризуется
определенной мотивировкой речевых действий, наличием предмета и субъекта речевой
деятельности, наличием продукта и результата деятельности. Однако между монологом
и диалогом имеется и ряд различий, которые во многом определяют методическую
специфику каждой из этих разновидностей, а также соответствующих уроков русского
языка как иностранного.
Описание русского языка как иностранного в области развития связной речи – это,
на наш взгляд, выявление доступных восприятию иностранного учащегося критериев
установления единиц текста. Носитель русского языка, расчленяя текст или объединяя
продолжения в группы, всегда имеет возможность сразу же проанализировать
смысловые тонкости. Внимание иностранного учащегося будет в основном направлено
на формальные характеристики текста. Такова особенность говорящего на неродном
языке.
Учащиеся-азербайджанцы, овладевая монологической речью, должны так или
иначе связывать предложения между собой. При существующей практике обучения
русскому языку учащиеся-азербайджанцы, зная, что в русском языке относительно
свободный порядок слов, с большим трудом, например, квалифицируют предложение с
обратным порядком слов как зависимое от контекста, несамостоятельное.
Формирование навыков и умений монологической речи можно осуществлять без
обращения к результатам исследований актуального членения речи. Учитель, предлагая
учащимся тему для монологического высказывания, предварительно сам «проигрывает» ее и примерно представляет, какие единицы монологической речи он получит в
ответе учащегося. Результат – высказывание учащихся – должен быть обозримым,
пригодным для критической оценки, анализа и вычленения единиц связной речи.
Выявление особенностей строения и функционирования единиц связной речи
позволяет сформулировать правила их образования и использования в речи, а
реализация этих правил приводит к коммуникативной речевой правильности на уровне
текста. Такая правильность характерна для образцовой речи носителей русского языка.
Развитие связной речи включает в себя три составные части:
- введение в память учащихся языкового материала;
- выработку навыков и умений оперировать этим материал;
- развитие умений в использовании речи для реальных коммуникативных целей.
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В сознание учащихся необходимо формировать следующие коммуникативноречевые умения:
- умение вступать в общение, поддерживать общение и завершать его;
- умение изложить свою точку зрения, привести примеры, сравнить что-то с чемто и т.д.;
- умение понимать сказанное в нормальном темпе и выдать правильный ответ;
- умение выражать основные речевые функции (подтвердить что-то, возразить,
предложить, узнать и т.д.);
- умение говорить выразительно логично, последовательно и поддерживать
собеседника;
- умение пересказать прочитанное, услышанное, передать увиденное.
В монографии «Общеевропейские компетенции владения языком: изучение,
обучение, оценка» (3, с.122-124) сформулированы требования, необходимые для
формирования функциональной компетенции учащихся при порождении речи.
Постепенное овладение учащимися компетенции ведения диалога или монолога
включает следующие разделы:
- степень адаптации к речевым ситуациям;
- умение вести диалог;
- умение развивать тему;
- целостность и связность высказывания.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование коммуникативных
умений в развитии связной речи учащихся может происходить при постоянной речевой
практике, связанной с работой над учебными текстами и компетенцией ведения диалога
и монолога с учетом их специфики на уроках русского языка как иностранного.
Связная речь – это развернутое, законченное, композиционно и грамматически
оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически
связанных предложений.
Таким образом, чтобы приблизить обучение к естественным условиям коммуникации, надо ввести учащихся в речевую ситуацию, предлагать задачи, требующие
самостоятельного мышления, создать ситуацию «живого общения». Разнообразны
источники для подобных связных высказываний (книги, живописные полотна,
спектакли, кинофильмы, радио- и телепередачи и т.д.). При этом выбор языковых
средств из ряда синонимичных или близких по смыслу для оформления собственной
мысли получает мотивацию в конкретной речевой ситуации, наполняется практическим
смыслом. От наличия различных компонентов в ситуации меняется в целом и
содержание языкового оформления и исполнение высказывания. В результате чего у
учащихся обогащается активный запас грамматических конструкций, вырабатывается
гибкость в обращении языковыми средствами, обостряется чувство языка, и самое
главное, развивается самооценка.
Данная статья посвящена изучению и развитию методике использования языка –
посредника на уроках русского языка. В работе рассмотрены основные задачи, условия,
приемы и методы формирования связной речи у учащихся.
Отмечается, что развитие речи учащихся – это процесс длительный и сложный,
требующий систематического и целенаправленного вмешательства учителя. Для
полноценного овладения связной речью необходим достаточный уровень речевого и
интеллектуального развития.
Развитие связной речи учащихся осуществляется целой системой устных и
письменных работ творческого характера, которые нацелены не только на привитие
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орфографических и пунктуационных навыков, но и совершенствование языкового
оформления содержания и логики высказывания.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи. М.: Русский язык, 1977.
Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. М.: 1965.
Общеевропейские компетенции владения языком: изучение, обучение, оценка.
Департамент по языковой политике, Страсбург. МГЛУ, 2005.
Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку
иностранных учащихся. Л., 1985.
Шумилин А.П. Проблемы структуры и содержания процесса познания. М., 1969.

S.Bağırova
Xarici dil kimi rus dili dərslərində əlaqəli nitqin
inkişafı metodikası
Xülasə
Məqalə xarici dil kimi rus dili dərslərində rabitəli (əlaqəli) nitqin inkişaf metodikası
probleminə həsr edilmişdi. Təqdim olunan işdə şagirdlərdə rabitəli (əlaqəli) nitqin
formalaşmasının əsas şərtləri üsul və metodları təhlil olunmuşdur.
Müəllif qeyd edir ki, şagirdlər rabitəli (əlaqəli) nitqin inkişafı – müəllimin sistematik
və məqsədyönlü müdaxiləsini tələb edən uzun müddətli mürəkkəb prosesdi. Rabitəli nitq
məntiqi cümlələrdən ibarətdir. Müəllif qeyd edir ki, öyrənənlərin nitqinin inkişafı uzun və
mürəkkəb prosesdir və müəllimin sistemattik və məqsədyönlü müdaxiləsini tələb edir.
Onlarda rabitəli nitqinin formalaşmasında vacib olan üsul və metodlar, vəzifələr qeyd olunur.
Rabitəli nitqin tam mənimsənilməsi üçün nitq və intellektual səviyyənin lazımi
dərəcədə olması vacibdir. Hesab edirik ki, rabitəli nitqin inkişafı səviyyəsində rus dilinin
xarici dil kimi təsviri mətn vahidləri üçün kriteriyaların aşkarlanmasıdır. Rus dilinin daşıyıcısı
mətni cümlələrə bölərək və ya cümlələri birləşdirərək məna incəliklərini təhlil etmək olar.
Xarici tələbənin diqqəti mətnin formal xarakteristikasına yönəlib. Bu xarici dildə
danışanın xüsusiyyətidir.
Açar sözlər: kommunikativ bacarığın inkişafı, nümunəvi nitq, nitqin balansı, nitq əlaqəsinin
səviyyə inkişafı.
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S.Bagirova
Methodology of the development of related speech
in Russian lessons as a foreign language
Summary
The article is devoted to the study and development of the methodology of using the
intermediate language in the lessons of the Russian language as a foreign language. The work
presents examples of the formation of an intermediary language, its methods, conditions and
styles used in teaching students.
The author points out that the development of the mediating language among students is
a long-term and complex process that requires systematic and purposeful invention of the
teacher. Connection is an open, composed, composite and grammatically formal, cumbersome, and emotionally explicit statement of logically related associations. It is thought that
the development of the raptors - it is the process of continuous and sloping, requiring systematic and directing of the trainer. For a full-fledged connection, the communication link is not
a profitable level of intellectual and intellectual development.
The language of the Russian language as a foreign language in the development of
communication is - this is what we look at, allowing for a prompt access to the foreign
language criterion for single text.
The author of the Russian language, composing the text or a list of continuity in the
group, always has the ability to visualize or comprehend the meaningful subtleties. The intentional traveling is based on the formal characteristic of the text.
Key words: development of communication skills, model speech, speech baggage, level of
development contact speech.
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İNGİLİS DİLİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ QARŞIYA ÇIXAN ÇƏTINLIKLƏR
Xülasə
Bu məqalə tələbələrin ingilis dilini öyrənərkən qarşılaşdıqlrı çətinliklərdən bəhs edir. Bu
müxtəlif təhsil səviyyələrində ingilis dilini öyrənənlərə aiddir. Tələbələrin bilik
səviyyələrindən asılı olaraq onların qarşılaşdıqları çətinliklər və problemlər müxtəlif ola bilir.
Onlar fonetik, qrammatik, orfoqrafik səhvlərlə yanaşı leksik səhvlərlə də qarşılaşırlar. Bu çətinliklərə xarici dillərin müxtəlif səviyələrinin öyrənilməsi prosesində rast gəlinə bilər. Müəllif bu
məqalədə ingilis dilinin öyrənilməsində qarşıya çıxan çətinliklərdən danışır, haqlı olaraq müxtəlif fonetik, qrammatik və leksik səhvlər üzərində durur, bu səhvlərin yaranmasına təsir edən
amilləri müəyyənləşdirir. Müəllif eyni zamanda bu çətinliklərin aradan qaldırılması yollarını da
araşdırır və bunu nümunələrlə göstərməyə çalışır. Müəllif qeyd edir ki, ingilis dilini öyrənənlər
ingilis dilinin leksikasının spesifik xüsusiyyətlərini Azərbaycan dilinin leksikasının spesifik
xüsusiyyətləri ilə müqayisədə öyrənsələr daha yaxşı nəticə əldə edə bilərlər. Hər iki dilin
leksikasının spesifik xüsusiyyətləri vaxtında izah edilməlidir. Əks halda ingilis dilini öyrənmək
bir sıra çətinliklər törədəcək. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün həm ingilis dilinin, həm də
Azərbaycan dilinin leksik materiallarını müqayisəli şəkildə öyrənmək lazımdır. Tədqiqatçı:
“Müəllimlər yaxşı nəticələr əldə etmək üçün əllərindən gələni etsələr də, niyə tələbələr ingilis
dilini öyrənməyə çətinlik çəkirlər?” sualına cavab tapmağa çalışır. Müəllif müxtəlif nümunələr
verir və bu nümunələri izah etməyə çalışır.
Açar sözlər: şifahi, yazılı, dil materialları, məqsəd, ünsiyyət bacarıqları.
Müasir dövrümüzün tələblərindən biri də ingilis dilini bilməkdir. Bu gün yaşından asılı
olmayaraq hər kəs bu dili ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsinə can atır. Bu gün bir çox ixtisaslaşmış
müəllimlər məsuliyyətlə bu dili tələbələrə böyük bir zövqlə aşılayırlar. Bu dili aşılaşmamışdan
əvvəl hər bir müəllim bu dilin öyrədilməsi metodikasına bələd olmalıdır. Ən mühüm amillərdən
biri isə müəllim peşəsini seçmək və bu sevginin vasitəsilə tələbələrə öz biliklərini doğru şəkildə
çatdırılmasıdır. Xüsusilə böyük bir iş ingilis dilini tədris edən müəllimlərinin üzərinə düşür. Ən
əsası da tələbələr bu dilin gələcəkdə onlar üçün nə qədər əhəmiyyətli olacaqlarını dərk
etməlidirlər. Dünyada bir neçə əsas dil var ki, onlardan da biri ingilis dilidir. Yaşadığımız
zamanda bir çox işlərə müraciət etdikdə ingilis dili tələb olunur. Bu da onun dünya dili
olduğundan irəli gəlir. Bir araşdırmada göstərilir ki, Benjamin Franklin XVIII əsrdə ingilis
dilində drunk (sərxoş) sözünə 200 yaxın sinonim tapmışdır. Bu dildə təxminən 500 min söz
ehtiyatı vardır və BMT-nin altı əsas dilindən biridir. Bir sıra dövlətlər var ki, orada dövlət dili
ingilis dilidir. İngilis dili dünyada ən çox maraq göstərilən dillərdən biridir. Hazırda ingilis dili
demək olar ki, bütün ölkələrdə milyonlarla insan tərəfindən danışılır və müxtəlif məqsədlərlə
istifadə edilir. İlk əvvəllər ingilis dili xarici yaxud da ikinci dil kimi öyrənilirdi, burada ingilis
dilinin öyrənilməsində əsas məqsəd qarşılıqlı ünsiyyəti təmin etmək və məhz həmin dildə
ünsiyyət qurmağı bacarmaq idi. Ona görə də ümumi ingilis dilinin öyrənilməsi daha çox
yayılmışdı.
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Hal-hazırda ingilis dili beynəlxalq dil olduğundan onun öyrənilməsinə tələbat həddindən
artıq çoxalıb. Təkcə, ingilis dili ixtisasında oxuyanlar deyil, həmçinin müxtəlif peşə sahibləri də
bu dili öyrənməyə can atırlar. Bu baxımdan Azərbaycanda ingilis dili öyrənmək arzusunda
olanlar həddindən artıq çoxdur. Təbii ki, öyrənci öyrənmək üçün ən asan yolu seçir. Amma nə
qədər asan öyrənmək olsa da bir dili öyrənmək kifayət qədər məsuliyyət tələb edir. İngilis dili
müəllimləri qeyd edirlər ki, dili öyrənmək üçün üç vəzifəni yerinə yetirmək vacibdir. Birinci
növbədə məqsədin olmalıdır. İkinci məqam isə çalışmaqdır. Həmçinin qeyd olunur ki, dil
öyrənərkən mütləq ardıcıllıq gözlənilməlidir.
Bundan başqa xaricdə oxumaq üçün birinci tələb ingilis dili biliyidir. Bu günə kimi xaricdə
10000 mindən çox Azərbaycanlı təhsil alır. Belə ki, xaricdə oxumaq istəyənlər birinci ingilis
dilini sərbəst öyrənməlidirlər.
Bu gün təhsil qarşısında duran ən önəmli vəzifələrdən biri müasir dövrün tələblərinə uyğun
olan xarici dil müəllimlərinin hazırlanmasıdır. Dil sahəsində mütəxəssislərin günün tələblərinə
cavab verən şəkildə hazırlanması, xarici, o cümlədən ingilis dili müəllimləri, tərcüməçi və
dilçilərin yüksək peşə keyfiyyətlərinə yiyələnməsi bu gün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Qloballaşma dövründə Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə mədəni, siyasi, iqtisadi əlaqələrinin
bərqərar olunması qlobal səviyyədə əsas ünsiyyət dili statusunu qazanmış ingilis dilini öyrənən
insanların sayı günü-gündən artmaqdadır.
Müasir dünyada əsas ünsiyyət dili olan ingilis dilinin yüksək səviyyədə mənimsənilməsi
ölkəmizin orta və ali təhsil müəssisələri qarşısında qoyulan əsas tələblərdən biridir. Bu gün
ingilis dilinin ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənilməsinin vacibliyi danılmazdır. İxtisas dilindən
kommunikasiya məqsədilə istifadə etmək qabiliyyətinin aşılanması məqsədilə tədris prosesinin
kommunikativ-yönümlü şəkildə təşkil edilməsi olduqca vacibdir. Lakin, təəssüflə qeyd etmək
lazımdır ki, azərbaycanlı şagird və tələbələrin ingilis dilində kommunikativ səriştələri heç də
qənaətbəxş deyil. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, ingilis dilini öyrənənlər, həmin dildən
kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə etməyə meyl göstərirlər. Qlobal dil vasitəsilə qabaqcıl
texnologiyalardan istifadə etməklə təhsil alanlar gələcəkdə seçəcəkləri peşə sahələri ilə bağlı
olan dünya təcrübəsindən bəhrələnmək və ondan səmərəli şəkildə istifadə etmək qabiliyyətinə
yiyələnməli, müvafiq bilikləri mənimsəməlidirlər. Bu gün dil aspektlərinin mənimsənilməsi,
nitq vərdiş və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi deyil, daha çox ixtisas dilində kommunikativ
kompetensiyaya yiyələnmək zəruriyyəti meydana çıxır. Lakin, qeyd edilməlidir ki, bu gün
kommunikativ cəhətdən səriştəli olan, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin azlığı müşahidə edilir.
Bu da artıq aktuallığını itirmiş təlim metodları, köhnəlmiş dərslik və təlim materiallarından
istifadə edilməsi ilə izah edilə bilər.
İngilis dilinin beynəlxalq səviyyədə əsas ünsiyyət dili kimi nüfuzunun artması dilöyrənənlərin tələbat və məqsədlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Qeyd
edilməlidir ki, ingilis dilinin tələffüz sisteminin öyrənilməsi sahəsində də ciddi dəyişikliklər baş
vermişdir.
Bu gün ingilis dilini xarici dil kimi öyrənən insanların əksəriyyəti heç də tələffüz normalarına dil daşıyıcıları səviyyəsində yiyələnmək məqsədini qarşıya qoyub, qoyulan məqsədə
çatmağa cəhd göstərmirlər.[1,34] Dünyanın müxtəlif yerlərində ingilis dilini xarici dil kimi
öyrənən şəxslər əksər hallarda dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətə girməyi başlıca vəzifə hesab
etmirlər. Dil öyrənən insanların əksəriyyəti üçün əsas məqsəd dünyanın müxtəlif ölkələrini
təmsil edən və fərqli mədəniyyətlərin təmsilçiləri olan, ingilis dilindən mədəniyyətlərarası
ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edən insanlarla ünsiyyətə girmək bacarığına yiyələnməkdir.
Orta məktəblərdə və ali təhsil müəssisələrində təlim edilən hər bir fənnin məqsədi olduğu
kimi ingilis dilinin öyrədilməsinin və öyrənilməsinin də məqsədi vardır. İngilis dilini öyrənən
hər bir şəxs ingilis dilində olan mətnləri müstəqil oxumağı, müəyyən mövzuya dair və
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oxuduqları mətnlə əlaqədar olaraq söhbət aparmağı, fikir mübadiləsi etməyi, sərbəst şəkildə öz
fikirlərini ifadə etməyi bacarmalıdır. Digər tərəfdən gənc nəslin ingilis dilini öyrənməsi xalqlar
arasında qarşılıqlı anlaşmanı asanlaşdırır, dostluq, işğüzar və mədəni əlaqələrin genişlənməsinə
və möhkəmləndirilməsinə kömək edir. İngilis ədəbiyyatı ilə müstəqil işləmə bacarığına
yiyələnmək, elmi, texniki, tibbi və bədii ədəbiyyatdan istifadə etmək üçün geniş imkanlar açır.
İngilis dilinin öyrənilməsi dil öyrənənlərin ümumi təhsilini artırır, onların təfəkkür və nitqlərinin inkişafına təsir edir.
Əgər dil öyrənən şəxs dil materiallarını yaxşı mənimsəyibsə o, həmin dildə şifahi
danışmaqda heç bir çətinlik çəkməyəcəkdir. Ona görə dil materiallarının avtomatlaşması şifahi
nitqin əsasını təşkil edir və özündə aşağıdakıları birləşdirir:
1. eşitmə və anlama
2. danışıq vasitəsilə öyrətmə [2, 67]
Dildə ünsiyyət yalnız şifahi deyil, yazılı şəkildə də aparıla bilər. Buna görə də ingilis dilinə
praktik yiyələnmək üçün onu oxu və yazı ilə əlaqələndirmək lazımdır. Dil öyrənən şəxs
oxuduğu mətni başa düşməli, onun məzmunu şifahi və yazılı şəkildə digərinə çatdıra bilməlidir.
Bu vəhdəti nəzərə almadan ingilis dilini öyrətmək və öyrənmək məsələsi normal hesab edilə
bilməz.
Dil öyrənən hər bir şəxs ingilis dilini öyrənməyə başlayarkən onlar öyrəndikləri hər bir
materialı, qaydanı öz ana dilləri ilə müqayisə etməyə, öyrənilən materiallardan nəticə çıxarmağa
qadir olurlar. Bununla yanaşı dil öyrənənlər öyrəndikləri məsələləri analiz edir, bu məsələlərlə
bağlı konkret fikirlər söyləyir, müqayisələr aparır və müəyyən nəticələr çıxarırlar. İngilis dilini
öyrənənlər artıq keçilən materialları təsnif etməyi, onları müqayisə edərək fikir söyləməyi,
cümlədə olan söz və söz birləşmələrini, sözlərdə olan səsləri ayırmağı, onların hər birinə aid
qayda söyləməyi və hər bir qaydaya uyğun müxtəlif nümunələr göstərməyi bacarırlar. Bütün
bunlar təqdim olunan materialların yaxşı mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərir.
İngilis dilinin fonetikasını yaxşı bilmədən bu dildə şifahi danışmaq mümkün deyildir.
Fonetik materiallar, hərflər, səslər (sait və samit səslər), onlar arasında əlaqə son nəticədə şifahi
nitq deməkdir.[4,45] Dil öyrənənlərə ingilis dilinin fonetikasını öyrətmək, onlara tələffüz
vərdişləri aşılamaq dil öyrətməyin əsasını təşkil edir. İngilis dilinin qrammatikasını öyrənərkən
nəzərdə tutulan qrammatik materialları şüurlu şəkildə mənimsəmək lazımdır. Əks halda dil
öyrənciləri öyrənilən materialları tez unudur və cümlə qurmaqda çətinlik çəkirlərMaterialları
şüurlu şəkildə öyrənmək üçün qaydaya uyğun nümunələr demək, müztəlif misallar göstərmək
lazımdır. Qeyd etdiyimiz kimi qrammatik materiallar dilin öyrənilməsində ən çətin aspektlərdən
biridir. Thornbury özünün “How to teach grammar” kitabında qrammatikanı “dildə olan
cümlələrin düzgün qurulmasını idarə edən qaydalar” adlandırmışdır. .[5, 50-52] Dörd dil
bacarıq və vərdişlərinin mənimsənilməsi üçün qrammatik materialların düzgün şəkildə
öyrənilməsi vacibdir. Belə ki, qrammatik materiallardan qeyri-düzgün istifadə danışıq, yazı,
dinləmə və oxu vərdiş və bacarıqlarının düzgün mənimsənilməməsinə gətirib çıxardır. Dilin
leksikası qrammatika və fonetika ilə sıx əlaqəli olur. Bunların biri digərini tamamlayır. Ona
görə də dilin leksik materiallarının öyrənilməsi dilin digər aspektlərindən ayrı götürülə bilməz.
Leksik material dil fəaliyyətini, oxunu və yazını intensivləşdirir, öyrənci məhz leksik
materiallar əsasında öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edir və digərlərinə çatdırır. İngilis dilinin
öyrənilməsinin keyfiyyətli olmasının əsas amillərindən biri də zəngin söz ehtiyatının
yaradılmasıdır, yəni öyrənci sözləri öyrənərkən onların çoxmənalılığına fikir verməlidir.
Məsələn: “hand” sözünü götürək. “Hand” sözü müxtəlif mənalarda a) əl mənasında; b) saat
əqrəbi mənasında işlənir. “Match” sözü həm yarış mənasında, həm də kibrit mənasında işlənir.
“Apple” sözü həm alma kimi, həm də göz bəbəyi kimi işlənir. “İron” sözü həm dəmir
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mənasında (bu zaman sayılmayan isim), həm də ütü ( bu zaman isə sayılan isim) mənasında
işlənir. “Spring” sözü həm yaz fəsli mənasında, həm də bulaq mənasında işlənir və s.
İngilis dilini xarici dil kimi öyrətməkdə şagirdlərə təlim verən müəllimlər tez-tez bir sıra
ümumi və tələbə problemləri ilə üzləşirlər. İngilis dilində şagirdlərə təlim verilməsi tələbənin
oxu və danışma və yazılı və danışıq İngilis dili anlayışını qurmağı nəzərdə tutur.[6] Tələbələr
üçün müsbət tədris mühitini asanlaşdırmaq və onları tətbiq etməyə və dil öyrənməyə təşviq
etmək üçün müəllimlər bu ümumi problemləri düzəltmək və ingilis dilində effektiv ünsiyyət
qurmağı tələb edən əsas məlumatları gücləndirmək yollarını tapmalıdırlar.
1. Tələbələr müəllimdən asılı olurlar. - Əksər hallarda tələbələr özlərini sınamaq əvəzinə
düzgün cavab üçün müəllimə müraciət edirlər. Müəllim hər dəfə onlara cavab verməli
olduqda, bu, təhlükəli bir problem ola bilər. Bunun əvəzinə, müəllim tələbələri dəstəkləməli və
onları ruhlandırmalıdır. Bu, tələbələrə daha rahat və daha çox cavab verməyə hazır olmağa
kömək edəcək (hətta fikirlər səhv olsa belə).
2. Ana dilinin davamlı istifadəsi - İngilis dilinin xarici dil kimi öyrənərkən ana dilinin
davamlı istifadəsi ən geniş yayılmış problemdəndir. İngilis dilinin öyrənilməsində tələbələrə
İngilis dili və ingilis dilindən istifadə etməyi təşviq etmək vacibdir. Əgər tələbə ana dilində
danışmağa başlayırsa onlara müxtəlif sadə suallarla müraciət edərək onları ingilis dilində
danışmağa vadar etmək lazımdır. Bir başqa üsulla da bu problemi həll etmək olar: bir sıra sinif
qaydaları qurmaq və ana dilindən istifadə etdikləri üçün cərimə sisteminin inkişaf etdirilməsidir.
Məsələn: əgər tələbələrdən kimsə ana dilində üç dəfə istifadə edərsə onların qarşısında şeir
(ingilis dilində) oxumaq lazımdır. Unutmayın ki, İngilis dili sinifində olan 1-2 saat ərzində
ingilis dilində olmalıdır.
3. Tələbələr nə edəcəklərini bilmir və ya yanlış bir şey edirlər. - İngilis dili xarici dil olaraq
öyrənərkən tələbələr çox tez-tez hallarda nə edəcəklərini bilmir və ya tapşırığı səhv başa
düşürlər. Belə hallar bəzən müəllimin günahı ucbatından baş verir. Əgər tapşırığınızın
tapşırıqlar tələbələr arasında qarışıqlıq törədirsə ( tapşırığın şərtini səhv başa düşür, qismən başa
düşür və ya heç başa düşmürlər ) bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün
təlimatınız dəqiq olmalıdır, tapşırığı izah edərkən isə jestlərdən, üz mimikasından və qisa
cümlələrdən istifadə etmək lazımdır. Müəllimin nitqi aydın, səlis və güclü olmalı, ən əsası,
fəaliyyət modelləri və nümunələrindən istifadə edilməlidir. Tələbələrin dediklərinizi necə
qavradıqlarını müəyyənləşdirmək üçün onları öz nümunələrini, misallarını söyləməyə vadar
etmək lazımdır.
4. Tələbələr dərs zamanı cansıxıcı, diqqətsiz və ya hərəkətsizdirlər. - Bir çox hallarda
tələbələr dərs zamanı cansıxıcı, diqqətsiz və ya hərəkətsiz görünürlər, yəni onlar dərsə
maraqlı münasibət bəsləmirlər, sual-cavabda fəal iştirak etməkdən çəkinirlər, bu səbəbdən
dərsdən yayınmağa cəhd göstərirlər. Belə problemlərlə qarşı-qarşıya gəlməmək üçün müəllim
dərsi düzgün şəkildə planlaşdırmalı, müxtəlif yeni üsullardan istifadə etməli, tələbələri
motivasiya etməlidir. Yəni müəllim dərs üçün maraqlı bir mövzu seçməli, müzakirəyə qoymalı
və ya proqramda olan hər hansı bir mövzunu maraqlı şəkildə tələbələrə təqdim etməlidir. Bir
sözlə, müəllim öz biliyi, bacarığı v. metodikası ilə tələbələrdə dərsə maraq oyatmağa
çalışmalıdır. Bunun üçün müəllim tələbələrin maraqlarını və ehtiyaclarını müəyyən etməli,
onları yaxından tanımalı, daha sonra dərsi müvafiq şəkildə qurmalıdır.
5. Güclü tələbə hakimiyyəti, yəni bir tələbənin digərlərinə nisbətən daha fəal olması (eager
beaver) - Təbii ki, hər bir dərs prosesində fərqli bacarıqlar və dil bacarıqları olan tələbələrlə
qarşılaşırıq. Əlbəttə ki, hər bir auditoriyada üstün olan bəzi tələbələrə sahib olmaq yaxşı hal olsa
belə bütün dərs prosesini onlara sərf etmək düzgün deyil. İstənilən auditoriyada belə tələbələrə
rast gəlmək mümkündür. Bu tip tələbələr daim diqqət mərkəzində olmağı xoşlayırlar. Bu tip
tələbələr daim mübarizə aparmağa və qalib gəlməyə meylli olurlar. Onlar verilən sualları ilk
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olaraq cavabladırmağa cəhd edirlər, daim öndə olmağa can atırlar, öz bilik-bacarıqlarını qabarıq
şəkildə büruzə verməyə çalışırlar və bununla da özlərinin hegemonluqlarını nümayiş etdirirlər.
Belə olarsa bu tələbələrə hegemonluq eləməyə imkan vermək olmaz, eyni zamanda onlara qarşı
kobud rəftar eləmək də olmaz. Onların bu istəklərinə yumşaq şəkildə yanaşmaq lazımdır.
Məsələn: Onlara “Mənə məlumdur ki, siz bu sualın cavabını bilirsiniz amma digərlərinin də
cavablarını eşitmək, onların da bu mövzu ilə bağlı fikirlərini dinləmək yaxşı olardı.” deyə
müraciət etməlkə digər tələbələri də dərsə cəlb etmək lazımdır.
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Ramazanova Gunel Fatulla
Difficulties during the Learning Process of the Engilish Language
Summary
The current article aims to identify difficulties that students face in learning the English
language. Grammatical rule is among other difficulties found in the process of learning other
languages. This truth also applies to those who are studying English in different levels of
education. Different students can have different difficulties and problems in learning English.
They can make different mistakes in English pronunciation, grammar, orthography and
vocabulary usage. English as a second or foreign language, refers to the use of English by
speakers with different native languages. In recent years, teachers of English as a foreign
language have been paying increasing attention to identifying the needs of their students, to
students‟ attitudes towards English and their reasons for learning it. This research aimed to
identify and analyse such grammatical difficulties in order to give a contribution to the study of
linguistics and help teachers in identifying grammatical errors commonly made by second
language learners of English. The author also examines ways to overcome these difficulties and
tries to illustrate it with examples. The author notes that English language learners can get better
results if they learn the specific features of English language lexicon compared to the specific
features of the lexicon of the Azerbaijani language. Specific features of lexicon of both
languages should be explained in a timely manner. Otherwise, learning English will be a
challenge. In order to overcome these difficulties, both the English language and the lexical
materials of the Azerbaijani language should be studied comparatively. The researcher tries to
find the answer to the following question: why do students still find difficulties in learning
English, although their teachers do their best to help them to achieve good results? The author
provides different examples and tries to explain all these examples.
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Рамазанова Гюнель Фатулла
Трудности во время обучения английского языка
Резюме
Cтатья направлена на выявление трудностей, с которыми сталкиваются студенты при
изучении английского языка. Грамматическое правило относится к числу других труднотей, возникающих в процессе изучения других языков. Эта истина также относится к тем,
кто изучает английский язык на разных уровнях образования. У разных студентов могут
быть разные трудности и проблемы при изучении английского языка. Они могут делать
разные ошибки в произношении английского языка, грамматике, орфографии и использовании лексики. Английский как второй или иностранный язык относится к
использованию английского языка ораторами с разными родными языками. В последние
годы преподаватели английского языка как иностранного уделяют все большее внимание
определению потребностей своих учеников, к «отношениям по отношению к английскому языку» и их мотивам к обучению. Автор также рассматривает способы преодоления
этих трудностей и пытается проиллюстрировать это примерами. Особенности лексики
обоих языков должны быть объяснены своевременно. В противном случае изучение
английского языка будет сложной задачей. Чтобы преодолеть эти трудности, английский
язык и лексические материалы азербайджанского языка должны быть сравнительно
изучены. Исследователь пытается найти ответ на следующий вопрос: почему ученики все
еще испытывают трудности в изучении английского языка, хотя их учителя прилагают
все усилия, чтобы помочь им достичь хороших результатов? Автор приводит разные
примеры и объясняет все эти примеры.
Ключевые слова: устно, письменно, языковые материалы, цель, коммуникативные
навыки
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FEİLİN MÜRƏKKƏB ŞƏKİLLƏRİNİN MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ
ONLARIN CÜMLƏDƏ ROLU
Xülasə
Məqalədə müasir Azərbaycan dilində mövcud olan feilin mürəkkəb şəkillərini yaradan
hissəciklərdən bəhs olunur. Bu hissəciklərin feilin sadə şəkillərinə artırılması qaydası şərh olunur və hansı sadə şəkillərə artırıla bilməsi nümunələr əsasında göstərilir. Eləcə də hissəciklərin
nə üçün bəzi sadə şəkillərə artırıla bilməməsinə aydınlıq gətirilir. Feilin mürəkkəb şəkillərini
meydana gətirən bu hissəciklərin morfoloji xüsusiyyətləri izah olunur və mürəkkəb formaların
hər birinin işlənməsi imkanları göstərilir. Qeyd edək ki, feilin mürəkkəb formaları feilin sadə
formalarını mürəkkəbləşdirir. Bu hissəciklər feilin sadə formalarını mürəkkəbləşdirməklə bərabər həm də müəyyən bir zamanla əlaqələndirir. Onlardan ikisi cümlədə keçmiş zaman anlayışı
formalaşdırır və hadisələri keçmiş zamanla əlaqələndirir. Digəri isə gələcək zaman anlyışını
ifadə edir. Feilin mürəkkəb şəkillərini formalaşdıran hissəciklərdən ikisi -idi və -imiş cümlənin
müstəqil xəbəri ola bilir və feildən başqa digər nitq hissələrinə də qoşulur. Ancaq -isə hissəciyi
cümlənin müstəqil xəbəri ola bilmir. Ümumiyyətlə, hissəciklər arasında həm oxşar, həm də
fərqli cəhətlər vardır ki, bunlar da məqalədə öz əksini tapmışdır. Məqalədə feilin mürəkkəb formalarının hissəcikləri hər biri ayrıca təhlil edilir. Bu hissəciklərin təkcə morfoloji xüsusiyyətləri
izah olumur, eləcə də hər birinin hansı sintaktik xüsusiyyətləri ifadə etdiyi nümunələr əsasında
göstərilir. Feilin mürəkkəb formalarını meydana gətirən bu hissəciklər həm ayrı, həm də bitişik
yazılır. Onların ayrı və bitişik şəkildə yazılması hissəciklərin üslubi imkanlarını genişləndirir.
Belə ki, hissəciklərin ayrı və bitişik yazılması nəsr, xüsusilə də şeir üçün böyük imkanlar açır.
Açar sözlər: feil, feilin sadə şəkilləri, feilin mürəkkəb şəkilləri
Müasir Azərbaycan dilində əsas nitq hissəsi olan feilin həm sadə, həm də mürəkkəb
şəkilləri vardır. Feilin sadə şəkilləri əmr, xəbər, arzu, lazım, vacib və şərt şəklidir. Feilin sadə
şəkilləri feilin kökünə və ya başlanğıc formasına müəyyən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.
Məsələn, get – gedim, başla – başlasın – əmr şəkli; yaz – yazdıq, görülmüş – xəbər şəkli; bax –
baxa, görül – görülə – arzu şəkli; sıx – sıxası, vuruşası – lazım şəkli; ver – verməli, sürül –
sürülməli – vacib şəkli; qaç – qaçsa, kəsil – kəsilsə – şərt şəkli və s.
Feilin mürəkkəb şəkilləri isə feilin sadə şəkillərinin sonuna -idi4, -imiş4, -isə4
hissəciklərindən birinin artırılması ilə düzəlir. Feilin mürəkkəb şəkilləri üç qrupa bölünür:
1) feil şəkillərinin hekayəsi;
2) feil şəkillərinin rəvayəti;
3) feil şəkillərinin şərti.
Bəzən feilin mürəkkəb şəkillərini köməkçi feil kimi təqdim edirlər. Ancaq köməkçi
feillərdən fərqli olaraq –idi4, -imiş4, -isə4 hissəciklərinin işlənmə məqamı daha genişdir. Belə ki,
onlar nəinki feilin sadə şəkillərinə eləcə də, digər nitq hissələrinə də artırıla bilir. “Bizim qəbul
etdiyimiz bütün köməkçi feillər digər sözlərə qoşulduğu zaman söz düzəldicilik xarakterinə
malikdir. Onlar qoşulduğu söz ilə birlikdə yeni lüğəvi vahid yaradır. Bu yol ilə bir sıra
mürəkkəb feillər yaranır. Məsələn, olmaq, etmək kimi köməkçi feillərin müxtəlif sözlərə
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qoşulması nəticəsində şad olmaq, razı olmaq, kömək olmaq, yaxşılıq etmək, məzəmmət etmək
hörmət etmək və s. bu kimi mürəkkəb feillər, yeni leksik vahidlər yaradırlır (1, s. 470).
Y.Seyidov isə feil şəkillərinin rəvayəti və hekayəsinə fərqli cəhətdən yanaşaraq onları
köməkçi feil hesab edir. O yazır ki, “idi, imiş köməkçi sözlərdir. Onlar predikativ səciyyəlidir
və qoşulduqları adların predikativ rolunda çıxışına səbəb olur, bu halda sözlərin əlaqələnməsinə
yardım göstərir, hər hansı bir məfhumu (əşya, əlamət, hərəkət...) keçmiş zamana bağlayır və
bütün məqamlarda şəkilçiyə meyil göstərir. Bundan çıxan nəticə belədir: idi, imiş sözlərini
bağlama adı ilə məhdudlaşdırmaq dəqiq deyil, idi, imiş sözləri roluna görə ikən, isə sözləri ilə
bir qrupda birləşə bilməz” (2, s. 134).
Feilin şəkillərinin həm oxşar, həm də fərqli cəhətləri vardır. Feilin mürəkkəb şəkillərinin
oxşar cəhətləri bunlardır.
1) feilin mürəkkəb şəkilləri feilin sadə şəkillərinə qoşularaq, adlarına müvafiq feilin
mürəkkəb şəkillərini formalaşdırırlar. Məsələn, -idi4 hissəciyi feilin lazım şəklinə qoşularkən
lazım şəklinin hekayəsini düzəldir və ya -imiş4 hissəciyi lazım şəklinə qoşulararq lazım şəklinin
rəvayətini, -isə2 hissəciyi lazım şəklinə qoşularkən lazım şəklinin şərtini formalaşdırır və s.
2) Feilin hər üç mürəkkəb şəklinin öz hissəciyi vardır və həmin hissəciklərin qısaldılmış
formaları -dı4, -mış4, -sa2 vardır. Məsələn, “İyirmi səkkiz yaşlı cavan bəstəkar S.Qayıblı, təəssüf
ki, futbol azarkeşi deyildi; təəssüf ona görə ki, həmin gün futbol azarkeşləri arasındakı ruh
yüksəkliyi, böyük ümidlər bu saat onun üçün naməlum bir şey idi və vaxtsız yağış onu daha
artıq bədbinləşdirmişdi” (3, s, 9). Bu cümlədə -di4 -idi4 hissəciyinin qısaldılmış şəklidir.
3) Feilin hər üç mürəkkəb şəkli əmr şəklinə qoşula bilmir.
Sadalanan bu oxşar xüsusiyyətlərlə bərabər onlar arasında fərqli cəhətlər də vardır ki,
həmin cəhətləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik.
1) “idi, imiş hissəcikləri şühudi keçmiş zamanda oan feilə qoşulmadığı halda, isə
hissəciyi həmin zamana artırıla bilir. Məsələn: yazdısa, gəldisə, oxudusa, gördüsə və s.
2) idi və imiş hissəcikləri feilin arzu və şərt şəkillərinə qoşulur, isə hissəciyi isə feilin
əmr şəklindən başqa, arzu və şərt şəkillərinə də artırıla bilmir.
3) idi və imiş hissəciləri şəxs şəkilçilərindən əvvəl işləndiyi halda, isə hissəciyi həmin
şəkilçilərdən sonra artırlır. Məsələn: almışamsa, alasısansa, almalıdırsa və s” (4).
-idi hissəciyi feilin şəkillərinin mürəkkəb formasının hekayəsini yaradan və onda keçmiş
zaman anlayışı formalaşdıran şəkilçidir. “İdi hissəciyi sonu saitlə bitən feil şəkillərində ayrı,
sonu samitlə bitənlərdə isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır. Şəxs şəkilçiləri isə idi hissəciyinə və
ya onun şəkilçiləşmiş formasına (-dı4) artırılır. Məsələn: alırdım, almışdım, alacaqdılar, alası
idin, almalı idik, alası idilər, bilirdim, bilmişdin, biləcəkdin, bilə idiniz, bilməli idin, biləsi idik
və s.” (5).
Feilin əmr şəklinin mürəkkəb forması. Feilin əmr şəkli -idi4, -imiş4 hissəciklərinin
köməyi ilə mürəkkəb ola bilmir, onun məzmununda gələcək zaman anlayışı vardır. Əmr şəkli
feil şəkillərinin şərtinin də formal əlamətini qəbul edə bilmir. Əgər qəbul edərsə, bu zaman
onun feilin şərt şəklindən heç bir fərqi olmazdı. Məsələn, danış feilinə -isə2 hissəciyinin qısa
forması olan -sa2-nı artırmağa çalışsaq, onda feilin şərt şəklini yaratmış olarıq. Deyilənlərdən
belə nəticəyə gələ bilərik ki, feilin əm şəkli, feil şəkillərinin rəvayəti, hekayəti və şərti ilə işlənə
bilmir. Q.Kazımov “Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya” adlı kitabında əmr şəklinin ayrılıqda
nə rəvayət, nə də hekayə məzmunu bildirmədiyini, ancaq başqa müstəqil feillərin köməyi ilə
keçmiş zaman məzmunu qazana bildiyini qeyd edir. Q.Kazımov yazır ki, “əmr şəklində olan
feillərdə iş həmişə müasir səviyyədə özünü göstərir, birbaşa keçmişə aparıla bilmir, odur ki,
başqa şəkillərdən fərqlənərək feilin bu şəkli idi, imiş zaman ədatları ilə əlaqələnmir. Lakin
başqa feillərin köməyi ilə gələcəyə aid olan əmr, təkid, istək məzmunu bütövlükdə keçmişə
aparıla bilər:
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Mən buzovu qucaqlardım qaçmasın,
Deyərdi: -Bax, badya dolsun, daşmasın”
misaralarının ikincisində əmr şəklində olan, bax, dolsun, daşmasın sözləri deyərdi
feilinin köməyi ilə hekayə məzmunu qazanmışdır” (6, s. 222).
Feilin xəbər şəklinin xüsusi əlaməti, yəni ayrıca şəkilçisi yoxdur. O, feil köklərinə zaman
və şəxs şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Elə -idi hissəciyi də feilin zaman şəkilçilərindən sonra
artırlır. Müasir Azərbaycan dilində feilin üç zamanı vardır:
1) keçmiş zaman
2) indiki zaman
3) gələcək zaman
Feilin keçmiş zamanı iki cür olur:
1) şühudi keçmiş zaman;
2) nəqli keçmiş zaman.
Şühudi keçmiş zamanda hadisələr şahidlik yolu ilə verilir. B.Xəlilov şühudi keçmiş
zamandan bəhs edərkən qeyd edir ki, “bu zaman iş, hal, hərəkətin şahidlik yolu ilə icra
olunduğunu bildirən zamandır. Şühudi keçmiş zamanda iki iş vardır. Biri keçmişdə icra
olunmuş iş, digəri isə həmin iş barəsində şahidlik yolu ilə məlumat verilən iş” (7, s, 221).
Şühudi keçmiş zaman feilin kökünə və ya başlanğıc formasına -dı4 şəkilçisini artıqmaqla
düzəlir. Məsələn,
Ancaq darılmadı, çalışdı yenə
Dərdi, tabaqladı, dərdi üyütdü,
Qatlaşıb dünyanın hər möhnətinə
Yeddi lay divarlı oğul böyütdü (8, s. 62).
B.Vahabzadənin nümunə gətirdiyimiz şeir parçasında 5 sözdə şühudi keçmiş zaman
şəkilçisi işlənmişdir. Şühudi keçmiş zaman həmin sözlərdə həm feilin başlanğıc formasına, həm
də kökünə artırlmışdır. Şühudi keçmiş zamana -idi hissəciyinin qısaldılmış şəkli olan -dı4
şəkilçisini artırmaq olmur. Çünki hər ikisinin şəkilçisi eyni olmaqla bərabər, hər ikisində
semantik baxımdan keçmiş zaman anlayışı vardır.
Bəzən cümlələrdə keçmiş zaman məzmunu ifadə etmək üçün həm şühudi keçmiş
zamanın şəkilçisi -dı4, həm də feilin mürəkkəb forması -idi4 hissəciyi paralel işlənir. E.Əfəndiyevin “Sarı pencək” əsərindən gətirilmiş nümunəyə diqqət yetirək: “Əgər yadınızdadırsa,
1968-ci il aprel ayının 6-da Bakıda axşamçağı bərk yağış başladı, hərçənd günorta hava çox
mülayım və ətirli idi. Həmin günü daha yaxşı yadınıza salmaqdan ötrü, xatırladım ki, yağışdan
bir az qabaq futbol üzrə otuzuncu ölkə birinciliyinin ikinci turu sona yetmişdi və “Neftçi”
qəzetlərin yazdığı kimi gözəl oyun göstərərək Odessanın “Çernometrs” komandasının
qapısından 4 cavabsız top keçirtmişdi” (3, s. 9).
-idi4 feilin keçmiş zamanının digər ifadə forması olan nəqli keçmiş zamanın -mış4
şəkilçisi ilə işlənə bilir. -idi4 hissəciyi nəqli keçmiş zamandan sonra işlənərkən həm ayrı, həm
də bitişik yazılır. Məsələn,
Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi,
Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi.
Tər axıb gül yanağından, bulud örtmüşdü ayı,
Onu düşmənmi qovub, könlü qubar gəlmiş idi (9).
Nizami Gəncəvinin “Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi” qəzəlindən nümunə
gətirdiyimiz iki beytdə -idi hissəciyi gəlmiş feilindən sonra işlənərkən ayrı, örtmüş feilindən
sonra işlənərkən bitişik yazılır.
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Feilin xəbər şəklinin zaman formalarından olan indiki zaman da feil şəkillərinin
rəvayətində işlənə bilir. Belə ki, indiki zaman şəkilçisi olan -ır4 dan sonra -idi hissəciyi işlənir.
Məsələn, Qapının yanında köhnə və balaca dəmir soba yanırdı.
Feilin gələcək zamanının iki forması vardır.
1) qəti-gələcək zaman
2) qeyri-qəti gələcək zaman.
Gələcək zamanın hər iki forması feil şəkillərinin rəvayəti ilə işlənə bilir. Məsələn,
Mən onu canımdan artıq sevərdim,
Bir an düşərdisə gözümdən iraq.
Artardı həsrətim, artardı dərdim,
Hər zərrədən onu edərdim soraq (10, s.23).
M.Müşfiqdən nümunə gətirdiyimiz bu misralarda sevərdim, düşərdisə, artardı, edərdim
sözləri qeyri-qəti gələcək zamanın rəvayətində işlədilmişdir.
Qəti-gələcək zaman da qeyd etdiyimiz kimi feil şəkillərinin rəvayəti ilə işənə bilir.
Məsələn, İsa kişi elə elçilik məsələsini açacaqdı ki, qapı astaca döyüldü.
Feilin lazım şəkli də -idi hissəciyini qəbul edə bilir. Məsələn, Səhər tezdən oyanıb
quzunu kəsəsiydi və ətini bişirib qovurma edəsiydi. Bu cümlədə kəsmək və etmək feili lazım
şəklinin şəkilçisini qəbul etmiş və -idi hissəciyi artırılmaqla feilin lazım şəklinin hekayəti
yaranmışdır.
Feilin vacib şəkli də feil şəkillərinin hekayəsinin göstəricisi olan -idi hissəciyini qəbul
edə bilir. Feilin vacib şəklinin şəkilçisi olan -malı2 şəkilçisindən sonra -idi hissəciyi həm -idi,
həm də qısaldılmış şəkildə di4 gələ bilir. Məsələn, Biz bu məsələ barəsində yuxarılara yazmalı
idik, amma nədənsə rəis onları ört-basdır etməyi üstün tutdu.
Feilin arzu şəkli də feil şəkillərinin hekayəsinin şəkilçisini qəbul edə bilir.
Yеnə o bağ olaydı, yеnə sizə gələydik,
Danışaydıq, güləydik.
Ürkək baхışlarınla ruhumu dindirəydin,
Məni sеvindirəydin.
Gizli söhbət açaydıq ruhun еhtiyacından,
Qardaşından, bacından
Çəкinərəк çoх zaman söhbəti dəyişəydin,
Mənimlə əyişəydin.
Yеnə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli,
Sən еy əsmər bənizli! (10, s. 177).
Şərt şəkli də feil şəkillərinin hekayəsində işlənə bilir.
Bacarsaydım bunu mən
Bu dünyada nə dərdim...
Mən onda öz-özümü
Daha yaxşı görərdim (8, s. 14).
Bircə bu ağbırçək ölsəydi barı,
Alıb tikdirərdim o arçaları,
Hələ həmayili, saatı da var,
On ildir yanıram ölməyir kaftar (11, s, 28).
Bu nümunədə feilin şərt şəkli feil şəkillərinin mürəkkəb şərti kimi işlənmişdir.
Feil şəkillərinin rəvayəti -imiş4, və onun qısaldılmış şəkli olan -mış4 artırmaqla düzəlir.
Feilin əmr şəkli feil şəkillərinin hekayəsi ilə işlənə bilmədiyi kimi feil şəkillərinin rəvayəti ilə
də işlənə bilmir. Əmr şəklinin feilin mürəkkəb şəkilləri ilə işlənə bilməməsinə Q.Kazımov belə
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aydınlıq gətirir. “Əmr şəklinin məzmununda bir qətilik olduğu üçün hekayə və rəvayət
əlamətlərini qəbul etmir” (6, s. 240).
Feilin xəbər şəklinin göstəricilərindən olan şühudi ımış4 (-mış4) hissəciklərini qəbul
etmir. Feil şəkillərinin hekayəsi kimi rəvayəti də şühudi keçmiş zamana artırıla bilmir, ancaq
nəqli keçmiş zamana artırıla bilir. Məsələn, Əhməd bu şəkilləri həmin gün çəkibmiş.
-imiş4 hissəciyi indiki zamanda işlənən feillərə artırla bilir. Məsələn, Onların evi kəndin
aşağısında olmasına baxmayaraq o, hər səhər işə vatında gəlirmiş.
-imiş4 hissəciyi gələcək zamanın hər iki formasına, həm qəti-gələcək zamana, həm də
qeyri-qəti gələcək zamana artırıla bilir. Məsələn, Uşaqlıqdan bəri İlyas evlərinin yaxınlığındakı
qəbirstanlığa gedərmiş, oradakı tənha, kimsəsiz qəbirlərin alaqlarını təmizlərmiş. Sən demə
onlar bizə öz yeni evlərindən yazacaqmış və bizi qonaq çağıracaqlarmış.
-imiş4 hissəciyi lazım şəkli ilə işlənə bilir. “Lazım şəklinin mürəkkəbi idi, imiş, zaman
ədatları və onların şəkilçiləşmiş forması ilə yaranır. İdi köməkçi sözü və onun şəkilçiləşmiş
forması (-dı, -di, -du, -dü) lazım şəklinin hekayəsini, imiş köməkçi sözü və onun şəkilçiləşmiş
forması (-mış, -miş, -muş, -müş) lazım şəklinin rəvayətini yaradır” (6, s. 255). Məsələn, Onunla
sabah görüşəsiydik ki, görək işlər nə yerdədir. İmrangil iki aya toy edəsiymiş, ancaq qəfil gələn
pis xəbər onların planlarını pozmuşdu.
Qeyd edək ki, lazım şəklində icra olunacaq iş gələcəyə aiddir və gələcəklə bağlıdır,
ancaq feil şəkillərinin rəvayətinin və hekayəsinin məzmununda keçmiş zaman anlayışı vardır.
Ona görə də lazım şəklinin həm hekayəsi, həm də rəvayəti işlənmiş cümlələrdə keçmiş zaman
anlayışı olur. Q.Kazımov lazım şəklinin bu xüsusiyyətindən bəhs edərək yazır ki, “lazım
şəklinin sadəsində işin icrası gələcək zamana aid olduğundan onun nəticəsi maraqlı deyil. Lakin
idi, imiş ədatları hadisələri keçmiş zamana aparmış olduğundan nəticə oxucu üçün maraqlıdır.
Hekayə və rəvayət formalarında işin nəticəsi müxtəlif ola bilir: iş icra olunmuş da ola bilir, icra
olunmamış da olur. Bu cəhət mətnlə, lazım şəklində olan feilin digər cümlələrdə mənaca
əlaqələndiyi sözlərlə bağlı aydınlaşır” (6, s. 256). Deməli, feilin sadə şəkillərinin mürəkkəb
forması ilə bağlı bir çox məsələlər cümlə daxilində aydınlaşır və öz həllini tapır.
Arzu şəklinin də rəvayəti vardır. Bu zaman hissəcik həm sözə bitişik, həm də ayrı yazıla
bilir. Məsələn, Bütün bunlara baxmayaraq kişi xəstə olanda o, gərək ona baş çəkməyə
gedəymiş.
Vacib şəkli də feil şəkillərinin hər üç mürkkəb şəkli ilə işlənə bilir. Məsələn, Onun mənə
qarşı apardığı amansız mübarizə tezliklə hamı üçün aşkarlanmalı, aydın olmalı idi.
Baxmayaraq ki, onun xəstəliyi ciddi deyil həkim ona dərman yazmalıymış.
Feil şəkillərinin rəvayəti feilin şərt şəkli ilə işlənərək mürəkkəb forma yarada bilir.
Məsələn, Onlar əsas yolla gəlsələrmiş onda baş vermiş qəzanın qurbanlarından olacaqdılar.
Feilin mürəkkəb şəkillərindən biri də feil şəkillərinin şərtidir. Feil şəkillərinin mürəkkəb
şəkli olan feil şəkillərinin şərti -isə2 və onun qısaldılmış forması olan -sa, -sə ilə düzəlir. Qeyd
edək ki, -isə hissəciyinin qısaldılmış forması olan -sa, -sə feilin şərt şəklinin sadə formasının
şəkilçisi -sa, -sə ilə bir-birinə bənzəyir, ancaq bunlar arasındakı fərqi bilmək lazımdır ki, onları
bir-biri ilə qarışdırmasın. Feilin şərt şəklinin şəkilçsi olan -sa, -sə feilin kökünə və ya başlanğıc
formasına artırlır, ancaq feilin mürəkkəb şəkli olan -sa, -sə isə feilin sadə şəkillərininin
şəkilçilərindən sonra artırlır. Məsələn, yazsa, gəlsə, yazılsa, yazdırsa və s. feilin kökünə və ya
başlanğıc formasına artırıldığı üçün feilin şərt şəklini yaratmışdır. Ancaq yazmalıyıqsa,
yazasıyıqsa, gedəcəksə və s. feilin sadə şəkillərinin şəkilçilərindən sonra artırıldığı üçün feilin
mürəkkəb şəkillərinin şərtini yaratmışdır.
Feil şəkilllərinin şərti, daha doğrusu, -isə2 hissəciyi feilin əmr şəklinə qoşula bilmir. Feil
şəkillərinin rəvayəti və hekayətindən fərqli olaraq xəbər şəklinin göstəricilərindən olan şühidi
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keçmiş zamana da artırıla bilir. Məsələn, Mən onu nə qədər xəbərdar etdimsə, yenə də o mənə
qulaq asmadı.
-isə hissəciyi indiki zamanla da işlənə bilir. Əgər imzasız məktubları o yazırsa demək ki,
ona kimsə kömək edir.
-isə hissəciyi gələcək zamanın hər iki forması ilə işlənə bilir. Bu hissəcik feilin həm
qeyri-qəti, həm də qəti-gələcək zamanına artırıla bilir. Əlyar mənə bu məsələ haqqında yazarsa
mən ona hər şeyi deməli olacağam. İşləri yarımçıq qoyacaqdınızsa gərək əvvəldən razılıq
verməzdiniz.
-isə hissəciyi arzu və şərt şəkillərinə də artırıla bilmir.
-isə hissəciyi lazım və vacib şəkillərinə artırıla bilir. Məsələn, Mən sənin tapşırıqlarını
yazasıyamsa onda sən də mənə ev işlərində kömək etməli olacaqsan.
Bütün sənədlərə imza çəkilməlidirsə, onda müdir ezamiyyətdən tez qayıtmalıdır.
-isə hissəciyi feil şəkillərinin şəkilçilərindən, şəxs şəkilçilərindən eləcə də zaman
şəkilçilərindən sonra işlənir. Şəxs şəkilçilərindən sonra işləndiyi üçün müstəqil cümlənin xəbəri
ola bilmir.
Qeyd edək ki, feilin mürəkkəb şəkilləri ancaq feillərlə deyil digər nitq hissələri ilə də
işlənə bilir. Bu zaman onlar aşağıdakı xüsusiyyətləri ifadə edə bilirlər.
1) idi və imiş hissəcikləri adlara artırılaraq cümlədə ismi xəbər ola bilir. Məsələn,
müəllim idi, tənbəl imiş, onuncular idi, bu imiş, geridə idi, yaxında imiş və s.
2) feil şəkilərinin şərti müstəqil cümlənin xəbəri ola bilmir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz
ki, o şəxs şəkilçilərindən sonra işləndiyi üçün müstəqil xəbər əmələ gətirə bilmir.
Felin mürəkkəb şəkilləri barəsində söylədiyimiz fikirlərə əsaslanaraq belə nəticəyə gələ
bilərik:
1) Feilin mürəkkəb şəkillərinin hər birinin ayrıca morfoloji göstəricisi vardır ki, həmin
göstəricilər cümlədə müəyyən zaman ifadə edə bilir;
2) Feilin şəkillərinin rəvayəti və hekayəsi hansı sadə şəkilə artırılmasına baxmayaraq
daha çox hadisələri keçmiş zamana bağlayır;
3) Feilin mürəkkəb şəkillərinin hissəciklərini nə bağlama, nə köməkçi feil hesab etmirik,
onların hissəcilər adlandırılmasının tərəfdarıyıq;
4) Feilin mürəkkəb şəkillərinin hissəcikləri feildən başqa digər nitq hissələrinə artırıla
bildiyi üçün onun işlənmə dairəsi daha genişdir və cümlədə baş verən hadisələri müxtəlif
cəhətdən izah etməyə imkan verir. Müxtəlif cəhətdən izah etmək dedikdə biz onların isimlərə
artırılaraq ad, sifətlərə artırılaraq əlamət bildirməsini, saylara artırılaraq miqdar bildirimləsini,
zərfə artırılaraq əlamət bildirməsini nəzərdə tuturuq. Bu baxımdan feilin mürəkkəb şəkilləri
ancaq morfologiya bəhsi üçün deyil, eləcə də sintaksisi bölməsi üçün mühüm mövzulardan
biridir.
5) Feilin mürəkkəb şəkillərinin hissəciklərinin həm ayrı, həm də bitişik yazılması onun
işlənmə dairəsini genişləndirir, həm nəsr, həm də nəzm üçün geniş imkanlar açır.
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I.Maharramova
Morfological features of complex forms
of verbs and their role in sentence
Summary
The article deals with the particles that create the complex form of the verb which exist
in the modern Azerbaijani language. These particles are explained in rules of the simple forms
of verb and are shown on the basis of examples of which simple forms can be increased. It also
explains why particles can not be increased in some simple forms. The morphological features
of these particles that form the complex forms of verb are explained and the ability to process
each of the complex forms. Let us note that the complex forms of verb complicate simple forms
of verb. These particles complicate the simple forms of verb as well as coordinate with a
specific time. Two of them formulate an understanding of the past and coordinate events in the
past. The other is the future. Two of the particles –idi, imiş forming the past tense form of verb
and can be independent predicative and may be added to other speech parts expect from the
verb. However, -isə does not have the independent predicative of the sentence. In general, there
are similar and distinctive features among these particles and it reflect in the article. In the
article, the complex particles of the verb forms are separately analyzed. Not only the
morphological features of these particles are explained, but also on the basis of the examples of
which syntactic features are expressed. These particles, which form the complex forms of verb,
are both separate and adjacent. Their separate and adjacent writing expands the style of the
particles. Thus, separately and adjacent writing of particles opens up great opportunities for
poetry, especially poetry.
Key words: verb, simple forms of verb, complex forms of verb
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Mагеррамова Ирада
Морфологические особенности сложных
форм глаголов и их роль в предложении
Резюме
В статье рассматриваются частицы, создающие сложную форму глагола и
существующие в современном азербайджанском языке. Эти частицы объясняются в
правилах простых форм глагола и показываются на примерах, на которых простые
формы могут быть увеличены. Это также объясняет, почему частицы не могут быть
увеличены в несколько простых форм. Объясняются морфологические особенности этих
частиц, образующих сложные формы глагола и способность обрабатывать каждую из
сложных форм. Отметим, что сложные формы глагола усложняют простые формы глагола.
Эти частицы усложняют простые формы глагола, а также координируют с определенным
временем. Два из них формулируют понимание прошлого и координируют события в
прошлом. Другое будущее. Две частицы –idi, - imiş oбразующие форму глагола прошедшего
времени и могут быть независимыми предикативными и могут быть добавлены к другим
частям речи, ожидаемым от глагола. Однако, -isə не имеет независимого предикативного
предложения. В целом, между этими частицами имеются сходные и отличительные
признаки и это отражено в статье. В статье отдельно анализируются сложные частицы
глагольных форм. Объясняются не только морфологические особенности этих частиц, но
и на основе примеров, на которых выражаются синтаксические особенности. Эти
частицы, образующие сложные формы глагола, являются как отдельными, так и
смежными. Их раздельное и смежное написание расширяет стиль частиц. Таким образом,
раздельное и смежное написание частиц открывает большие возможности для поэзии,
особенно поэзии.
Ключевые слова: глагол, простые формы глагола, сложные формы глагола
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN BAKI DİALEKTİ
Dialektologiya ədəbi dilin Şivə xüsusiyyətlərini öyrənməklə dil tarixi, etnik tarix, folklor,
etnoqrafiyahaqqmda biliklərin dərinləşdirilməsinəxidmət edir və dialektlərin yaranma
səbəblərini fonetik, leksik, qramatik qanuna uyğunluqlar əsasında şərh edir. Dialektologiya ilk
olaraq dil tarixini öyrənmək üçün bir mənbədir və dialektlər dil tarixinin canlı arxivi hesab
olunur. Müasir ədəbi dildə qorunub saxlanmayan bir çox dil xüsusiyyətləri şivələrdə özünü
qoruyub saxlamışdır.
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri haqqmda məlumata, az da olsa hələ inqilabdan
qabaq rast gəlirik. İlk olaraq onu deyək ki, Bakı dialektikdə də uzanma hadisəsi geniş
yayılmışdır və bu hadisə samitin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bakı dil şivəsində diftonoqlar
da fonetik dialekt fərqləri əmələ gəlir.
Azərbaycan dil şivələrində, o cümlədən Bakı dialektində də arxaik bal formalarına (məs:,
alət halm -m, -in şəkilçisi arkaikləşməsi və dildə onun yerini birlə ilə qoşmasının tutması) rast
gəlinir.Məs: lapatgeynən kötükləri qaraceğəm, lapateynən uiari kötügdən diblərini vuracegən.
Burada yn indi belə formadadır: lopatka ilə, balta ilə.
Bakı dialektində mənsubiyyətli və mənsub əşya əvvəldə işlənir.
Bakı dialektinin sintaksisi də müxtəlif çal arl ara sahibdir.
Məsələn: söz birləşməsi kimi özünügöstərən I növ təyini söz birləşmələrində hər iki tərəfin
morfoloji əlaməti olunur və komponent müxtəlif nitq hissələri ilə əfaatə olunur.
Bakı dialektinin spesifik leksikası dedikdə bura xalis məhəlli sözlər, dialekt sözləri
daxildir. Bunlar özlüyində fonetik, morfoloji, leksik, sematik dialektimizlərə bölünür. Bəzi
sözlərə dialekt leksikasından baxanda görünür ki, həmin sözləri yalnız həmin zonada yaşayan
insanlar tərəfindən başa düşülür və gündəlik məişət nitqində də onlardan istifadə olunur.
Göründüyü kimi, Bakı dialektində də digər şivələrə xas olan dialekt fonetikası, dialekt
morfologiyası, dialekt leksikası özünü bütün istiqamətlərdə göstərir.
Açar sözlər: Bakı şivəsi, leksik-sematik, dialekt, diftonqlar, ədəbi dil, Mənsubiyyət
kateqoriyası
Dialektologiya ədəbi dilin şivə xüsusiyyətlərini öyrənməklə dil tarixi, etnik tarix, folklor,
etnoqrafiya haqqında biliklərin dərinləşdirilməsinə xidmət edir və dialektlərin yaranma
səbəblərini fonetik, leksik, qrammatik qanunauyğunluqlar əsasında şərh edir. Dialektologiya ilk
olaraq dil tarixini öyrənmək üçün bir mənbədir və dialektlər dil tarixinin canlı arxivi hesab
olunur. Müasir ədəbi dildə qorunub saxlanmayan bir çox dil xüsusiyyətləri şivələrdə özünü
qoruyub saxlamışdır. “Dilin tarixində, fonetik və morfoloji sistemlərdə baş vermiş bəzi
dəyişmələrin inkişafını izləmək baxımından da dialektologiyanm nəticələri əhəmiyyətlidir
(1.15).
“Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri haqqında məlumata, az da olsa, hələ inqilabdan
qabaq rast gəlirik. Bu məlumatlar içərisində nəzəri cəlb edən prof. Mirzə Kazım Bəyin 1839-ci
ildə Kazan şəhərində çap olunmuş “Qrammatika- tureçiskoqo-tatarskoqo yazıka” əsəridir ki,
burada ilk dəfə olaraq Quba dialekti və Dərbənd şivəsi üşün səciyyəvi olan indiki zamanın
şəkilçisi qeyd olunur və onun təsviri verilir” (6,15).
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İstinad etdiyimiz sonuncu sitat akademik M.Şirəliyevin “Azərbaycan dialektologiyasmm
əsasları” kitabmdandır və o, Azərbaycanda dialektologiya elminin banisi hesab edilir. (Onu da
qeyd edək ki, M.Şirəliyev “Bakı dialekti” adlı namizədlik işi yazmış, lakin iş elmi dəyərinə görə
qiymətləndirilmiş, ona bir başa elmlər doktoru adı (7) verilmişdir.) Alim ilk tədqiqatında
şivələri 5 qrupa bölür və Bakı, Dərbənd, Quba, Şamaxı, salyan, Lənkəran şivələrini Şərq
qrupuna daxil edir. Dialektologiyanm tarixini öyrənən E.Əzizovsa belə hesab edir ki,
Azərbaycan dili tarixən 3 əsas ləhcənin (şimal-şərq, qərb, cənub) qobuşması nəticəsində
formalaşmışdır.
Kürdən şimalda (şimal-şərq ləhcəsi). 3 şivə qrupu ilə fərqlənir: 1. Bakı- Şamaxı; 2. QubaXaçmaz; 3. Dərbənd. Şimal-şərq ləhcəsini səciyyələndirən cəhətlər bunlardır:
1. Sözün ilk hecasmdsa y səsi qarşısında a>e dəyişməsi: qeyiş, qeysi, qeymax və s.
a>o dəyişməsi: boba, popag, hova və s.
Sözün birinici və ikinci hecalarında ə>e dəyişməsi: ses, kes, ineg və s.
Sözün birinci hecasında o>u, ö>ü dəyişməsi: qunag, udun, üküz, güz və s.
Qalın saitlərin ahənginin pozulması: dayi, anasi, ağaci və s.
Ov ,öv səs birləşmələrinin o:, ou, ö: şəkillərində tələffüzü: do:şan//douşan, do:ğa//douğa,
bənö:şə//bənöüşə və s.
Söz ortasında və sonunda g səsinin işlənməsi: ignə, dügi, gög və s.
Söz ortasında və sonunda b səsinin işlənməsi: çoban, baba, kitab və s.
Söz ortasında və sonunda c səsinin işlənməsi: qoca, ağac, güc və s.
İndiki zamanda -ır2 şəkilçisi ilə yanaşı -adu, -ədü, a/ə, var formalarının işlənməsi: aladu,
gələdüı, ala var, gələ var və s.
Feilin şərt şəklinin II şəxs cəmində -s:oz, s:öz şəkilçisinin işlənməsi: also:z, gəlsöız və s.
Sual cümlələrinin intonasiya ilə yaranması: Məktəbə getdün?
Bu ləhcə üçün səciyyəvi sözlər: meynə (üzüm ağacı), peyğəmbəri (qarğıdalı), xır (əkin
yeri), zivə (paltar asılan ip) və s (5, 37/38).
Bu səciyyəvi cəhətlərə əsaslanmaqla Bakı şivəsinin xarakterik tərəflərini aydınlaşdırmağa
çalışacağıq. İlk olaraq onu deyək ki, Bakı dialektində də uzanma hadisəsi geniş yayılmışdır və
bu hadisə samitin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Məsələn, uzun a səsi sözlərin tərkibindən n,
h, y, q, r səslərinin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir və özünü daha çox kök-şəkilçi sərhəddində
göstərir: sə:r//səhər, yə:r//yəhər, zə:mət//zəhmət.
Uzun u səsi köklə şəkilçi sərhəddində v, n, y, h, ğ samitlərinin düşməsi ilə yaranır: doığa,
do:şan, to:x, ho:z, odlux//oğulluq və s. Uzun ö səsi türk və alınma mənşəli sözlərdə v, y, qismən
də n, r samitlərinin düşməsi ilə meydana çıxır: tö:bə, ödənib, ködüm və s.
Bakı dil şivəsində diftonqlar da fonetik dialekt fərqləri əmələ gətirir. Burada daha çox v, y,
n samitlərinin düşməısi və v samitinin saitləşməsi nəticəsində meydana çıxır. Diftonqlarm da iki
növü mövcuddur: a) alçalan diftonqlar; b) yüksələn diftonqlar.
Alçalan difitonqlarda birinic sait dolğun, ikinci sait isə birinciyə nisbətən zəif tələffüz
olunur. Birinci sait açıq (o, ö, a, ə), ikinci isə qapalı saitlərdən (u, ü, i) ibarət olur. Bu tip
diftonlqar Bakı şivələrində özünü bu cür göstərir:
ou: touğ, qoum, nour, qouşumuz, oxloum, qour//qovurmaq, dour//dorımaq.
öü: köül, rıöüt, köünəlib, ərəböüz, öüt//öyüd, göümtül//göyümtül.
əi: di, ələi, bəldi, küldi və s.
Död-död, söd-söd kimi sözlərdə də yüksələn diftonqlara rast gəlinir.Ümumilikdə isə
yüksələn diftonqlara Azərbaycan dialektlərində az təsadüf olunur.
Dialekt fonetikasınm bir əlaməti də saitlərin dəyişməsi hadisəsidir. Burada incələşmə,
qalınlaşma, qapalılaşma, labiallaşma və delabiallaşma özünü göstərir. Professor M.Məmmədli
sşivələrdə müçahidə olunan sait dıəıyişmələrini bu şəkildə qruplaşdırır:
150

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Qalın saitlərin incə saitlərə keçidi
İncə saitlərin nqalm saitlərə keçidi
Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitlərə keçidi
Dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan saitlərə keçidi
Açıq saitlərin qapalı saitlərə keçidi
Qapalı saitlərin aşıq saitlərə keçidi.
Qapalı saitlərin qapalı saitlərə keçidi (5,61).
Bu prosesi Bakı dialektində belə izləyə bilərik: a>ə keçidinə cənub və şimal- şəqr
şivələrində rast gəlinir və bizim tədqiq etdiyim Bakı dialekti də şimal-şərq ləhcələrinə daxil
olduğuna görə bu şivədə bu hal özünü göstərir. Məsələn, dxşəm//axşam, ərəbə//araba kimi
sözlərdə a/ə keçidini müşahidə edirik.
Yaxud, ışağ, bizav, mə:sil, yumri, yuxi, oğri, qıızi kimi sözlərdə dodaqlanan saitlərin
dodaqlanmayan saitlərə keçidini görürük. Bu daha çox söz sonunda maşahidə olunur.
Dodaqlanmayan saitlərin doadalanan saitə keçidi Bakı dialekti üçün xarakterikdir.
a>o keçidi:
boba//baba, bobat//babat, hova//hava, popağ//papağ,
doban//daban, dova//dava və s.
ə>ö keçidi: nöşün, bösdü, dövrüş, hövəs, kövər.
e>ö keçidi: öy, öycük (əvvəldə), sö:meg, dögil, nö:t (sözün ortasında).
ı>u keçidi: hazur, balux, paxul, palut, yağuş, pambux, saruğ və s. Bu keçidlərə daha çox
sözün ortasında rast gəlinir.
Açıq saitləri qapalı saitə keçidinə də Bakı ləhcəsində rast gəlmıək mümkündür. Məsələn:
a) a>e kiçidi: qeymax, qeyin, qeynana, qeynata, qeyqənax; b) ö>ü keçidi: üküz, kürpi, güzəl,
güyçək, küçəri.
Qapalı sautlərin açıq saitlərə keçidi: a) ı>a keçidi: kağaz, qarğadalı, xarman, aşağa; b) e>ə
keçidi: əni, ərkəg; c) u>o keçidi: otanmağ, omac, ocuz, dornə, xormə.
Bakı dialektində söz sonunda e qapalı saitinin i qapalı saitinə, i, qapalı saitinin e qapalı
saitinə keçidi də özünü göstərən haldır. Məsələn, mivə, gi:m, di, yi, pe:yla//piyalə və s.
Bakı dialektində samitlərin dəyişməsi hadisəsini işlədikdə b/p (palta, pes), v/b (xəlbet,
heyba, şalbar), f/d (cəfdə), y/g ( ignə, əgri, dügmə, ləgən, igirmi) samit keçidlərinə rast gəlinir.
Söz sonunda samitlərin keçidinə isə Bakı dialektində yamız k/g əvəzlənməsində rast gəlinir:
kö:nəg, işdəməg, dögməg, yeməg.
Fonetik hadisə və qanunların gözlənilməsi şivələrdə ədəbi dilə nisbətən o qədər də
möhkəm deyildir. Məsələn, Bakı şivəsi ahəng qanununun pozulıduğu şivələr cərgəsindədir. Bu
pozulma həm söz köklərində, həm də onlara qoşulan şəkilçilərdə özün göstərir. Məsələn, alacaq
— alecek, almeg — almaq, almani — almanı və s.
Dilarxası saitlərdən sonra dilönü saitlərin işlənməsi də Bakı dialektində mövcuddur.
Məsələn, ismin hal şəkilçilərində: bobani, almani, ocaği. Yönlük halda dodaq ahənginin
pozulması (bobiyə, hoviyə), təsirlik halda (popaği) və s.
Bakı dialektində assimliyasiya hadisələri (irəli və geri assimliliyasiya) əksər şivələrdə
olduğu kimi özünü göstərir, onun rl/rr (qam), nl/nn (oğlannar), nd/nn (mənnən), zl/zz (qizzar),
zd/zz (bizzən) forlamaları bəzi dialektlərdə olduğu kimidir.
Təsir istiqamətinə görəm irəli və geri olan dissimlyasiya hadisəsi də Bakı dialekti üçün
xarakterikdir. Bunun aşağıdakı tiplərinə rast gəlinir: r>l : qəral, qərəl, zərəl. n>l \fantal
rn>nr: xuncur/xurcun (yanaşı olmayan yerdəyişmə hadisəsi).
Söz əvvəlində saitlərin artımı (proteza), söz əvvəlində samitlərin artımı, söz ortasında
samitlərin artımı (epenteza), söz sonunda samitlərin artımı, söz sonunda saitlərin artımı,
saitlərin düşümü, samitlərin düşümü (əvvəl, orta və sonda) kimi fonetik hadisələr də Bakı
dialektinin fonetik sistemində özün büruzə verir. Məsələn, i səsinin artımı (işkaf işqalat, ispirt),
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u səsinin artımı (ustol, usu), a saitinin düşməsi ( bırda, ayırram, allam), h səsinin düşümü (sə:r,
mö:kəm) Bakı dialekt sözlərinə nümunə göstərilə bilər.
Bütün sadaladıqlarımız dialekt fonetikası ilə bağlı məsələlərdir və bunlar Bakı dialektində
bu və ya digər formada özün göstərir.
İndi isi şivələrin morfoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Bakı dialektinə aid məsələləri
araşdıqrmağa çalışaq. Tədqiqatçılar dialekt fərqi yaradan morfoloji xüsusiyyətləri aşağıdakı
şəkildə ümumiləşdirir:
Şəkilçilərin təsiri ilə söz köklərinin fonetik formasının dəyişməsi: aton, mə:.
Qərb şivələrində sonu saitlə bitən isimlərin təsirlik halda -yı4 şəkilçisi qəbul etməsi:
qapıyı, quzuyu, arabıyı və s.
Mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsində müxtəlif formaların işlənməsi: atav, atayız,atouz
və s.
Şəxs şəkilçilərinin II şəxs cəmdə müxtəlif şəkildə ifadə olunması: baba-su:z, babasığız,
nənəsiyiz və s.
Sifətin dərəcələrinin müxtəlif şəıkildə ifadə olunması: aömtul, canmrax, ağcavaz, göyümsül, qirmizimturux və s.
Sıra saylarmm - minci şəkilçisi ilə əmələ gəlməsi: biriminci, ikiminci və s.
Şəxs əvəzliklərinin müxtəlif şəkildə işlənməsi: maa, saa, oa, oya və s.
Əvəzliklərin müxtəlifliyi: habu, budey, odey, odurana, budurana, otana,
butana, nəmənə, nöhün, nöşün və s.
Feilin əmr şəklində -ayın, - əyin, və -qınan //ginən formalarının işlənməsi: alayın, gələyin,
algınan, yazqman, gəlginən və s.
Nəqli keçmiş zamanın II və III şəxslərində - ıf4 , -ıtdı2 formalarının işlənməsi: alıfsan,
alıfsmız, alıtdı, gəlitdi və s.
İndiki zamanın -ad, əd; -a,ə; -ı, -i, -u, -ü, -er, -or, -ey, -oy,-ğy formaları ilə ifadə olunması:
vuradı, gedədü, alasan, gələəsn, duror, görör, açer, aleysən və s.
-ıban2 , -ıbannarı2 feili bağlama şəkilçilərinin işlənməsi: baxıban, gəlibən, görübən,
gəlibənnəri, durubannarı və s (5,93).
Bu səciyyə altında Bakı dialektinin bəzi cəhətlərini araşdırmağa çalışaq. İsmin hal
kateqoriyası prizmasından yanaşdıqda görürük ki, Bakının Nardaran kənd şivəsində saitlə bitən
isimlər yönlük halda -ya əvəzinə -na şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, babana, kosana, hamına.
Hamına mənnən salam-dua di. Bu hllanmaya Xorasan türkcəsində də rast gəlinir.
Təsirlik hal Bakı dialektində ədəbi dilimizin əsasında dayanan Şərq dialektlərinin qədim
varinatma uyğun olaraq -ı//-i, m//ni şəkilçisi formasında özünü biruzə verir. Məsələn, samani,
qərdeşi, lampanı, toyği və s.Azərbaycan dili şivələrinin əksəriyyətində saitlə bitən sözlərdən
sonra bitiçşdirici n samiti işləndiyi halda Bakının Hökməli, Güzdək, Corat, Xırdalan,
Xocahəsən kəndləruində həmin mövqedə y ünsürü işlənir. Məsələn, baltayi, lampayı, düəyi,
dayçayi və s. Bu forma (-yı) “Kitabi-Dədə Qorquddan başlayaraq XVIII əsrə qədər ədəbi
dilimizdə işlək olmuş, sonra öz yerini indi istifadə etdiyimiz —nı4 şəkilçisinə verməli
olmuşdur.Azərbaycan dil şivələrində, o cümlədən, Bakı dialektində də arxaik hal formalarına (məs, alət halın -ın, -in şəkilçisi arkaikləşməsi və dildə onun yerini birlə, ilə qoşmasının tutması)
rast gəlinir. Məsələn, Di:r ki, nəki bağda armud ağacı vardu, lapageynən kötüklərini qazaceğəm,
palteynən ulari kötügdən diblərini vuracegəm. Burada yn indi belə formadadır: lopatka ilə, balta
ilə.Mənsubiyyət kateqoriyası da Azərbaycan dilində müxtəlif üsullarla ifadə olunmuşdur:
l.morfoloji; 2. morfoloji-sintaktik; 3. sintaktik. Şivələrdə morfoloji üsul geniş yayılsa da, arada
morfoloji-sintaktik və sintaktik üsullara da rast gəlinir.Bakı dialelctində I şəxsin təkində -m
(saitlə bitənlərdə) -ım4 (samitlə bitənlərdə) şəkilçilərindən istifadə olunur: əlim, ərəbəm, bobam. Bunun damaq və dodaq variantları da mövcuddur. Məsələn, popağım, qeyşim, curım/152

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Zdostum, quşım. Birinci şəxsin cəmi Bakı dialektində yalnız şəkilçinin damaq varinatı işlənir?
Atamız, bobamız, ərəbəmiz.
Dilimizin qədim xüsusiyyətlərindən bir də II şəxs təkdə h, ğ, q, v, y
elementlərinin işlənməsidir. M.Şirəliyev bunun mənşə etibarı ilə II çəxsin arxaik forması
olan “nq//nğ” ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Sonrakı mərhələlərdə ğ>y>v əvəzlənməsi baş
vermiş, iki sait arasındakı q tədricən v-ya çevrilmişdir. Bakı dialektində bıızoğu, buzovu
tələffüzlü sözlərə də rast gəlinir.
Bakı şivəsinin II şəxs cəmində də v elementinə rast gəlmək mümkündür. Məsələn,
penceyevüz, qeyişüvüz və s. III şəxs tək və cəmdə də -i şəkilçisindən istifadə olunur: başi,
popağ'ı, ərəbələri, qeyişləri. Bunula bərabər Bakı çivəsində - lari, -ləri şəkilçisi də işlənir:
bobalari, atdari, küçələri.
Bakı dialektində mənsubiyyətli birləşmələrdə yerdəyişmə prosesi də olur və mənsub əşya
əvvəldə işlənir. Məsələn, Tovada yeməgümüz qaldı bizim. Halbu ki, bu cümlə belə ifadə
olunmalıdır: Tovada. bizim yeməgümüz qaldı. Bu yerdəyişmə hallarına “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında, klassiklərimizin əsərlərində də rast gəlinir. Məs. Dünlügi altun ban evinə babamın
işvən girmiş (KDQ), Köhnə təqvimim mənim bietibar oldu yenə (Nəsimi), Ta ölüncə oxların
qoymam çıxa təndən onun (Vaqif) və s.
Bakı dialektində ozün göstərən cəhətlərdən biri də mənsubiyyət şəkilçili isimləriıı ədəbi
dildə olduğu formada hallanmasldır: tovam, tovamin, tovuma,, tovamda, tavamdan, tovamizdən, tovamızı.İçərişəhər, Bayılşəhər şivəsində II şəxs tək mənsubiyyət şəkilçi 1 i isinilər
hallanarkən yönlük və təsirlik hallarda n əvəcinə v ünsürü işlənir: atova, bobovi, özüvə.
Yaxud Bakı şivəsində II şəxsdə şəkilçinin dodaqlanan, III şəxsdə isə dodaqlanmayan
variantı işlənir: məs. kitabım, kitabua, kitabımdan (II şəxs), kitabının, kitabında, kitabından (III
şəxs). Bakı şivəsində III şəxs mənsubiyyət şəkilçill isimlərin təsirlik halında yalnız ~~n çəkilçisi
işlənir: məs. atasın, babasın, ərəbə sin.Bakı dialektində kəmiyyət kateqoriyası fonetik şəraitdən
asılı olaraq özünü müxtəlif xarakterdə biruzə verir. Məsələn, -lar2 cəm şəkilçisi özünü rar/Zrər
formasında göstərir: qarrar, terrər, pomodorrar. Bundan başqa bu dialektdə -at, cat şəkilçisi də
topluluq bildirmək baxımından üstünlük təşkil edir: məs. camaat, məxluqat, havacat və s.
Bakı dialektində -suz, -süz ikivariantlı dodaqlanan saitli şəkilçi kimi özünü göstərir: məs.
kətçisüz, həmşirəsiz, cıırsuz. Müasir ədəbi dildə III şəxs —dır şəkilçisi vasitəsilə ifadə olunsa
da Bakı dialektində III çəxs şəkilçisinin dodaq variantı (du, dü) üstünlük təşkil edir. Məsələn,
tovadur, abqoradur, meynədü. Bundan əlavə , III şəxs təki ilə cəmi eyni şəkilçi ilə ifadə olunur
və bu da civədə - lar şəkilçisinin tam formalaşmaması ilə bağlıdır. Məsələn, -dılar4 şəkilçisi
(:uşağdular, kəndçüdilər, atadılar).III şəxsdə “idi” hissəciyinin iştirakına görə də Bakı dialekti
Quba, Dərbənd və Şəki şivələrinə xas birvariantlı —di/-y-di, -iydi formalarından istifadə
olunur: demirçiydi, ağaşdi, cayildi və s.Əlamət bildirən nitq hissəsi olan sifət, onun dərəcələri
ilə bağlı Bakı şivəsində tam fərqləndirici bir dialekt elementi nəzərə çarpmasa da, Hovsan,
Corat, Fatmayı, Piriküşkül şivələrində çoxaltıııa dərəcəsi -ea2 ,-ja2 ilə düzəlir və həm də özünü
- cana/jana formasında da göstərir: məs. balajana, yaxşıcana, dostcana və s.
Yuxarıda da qeyd betmişdik və təkrarlamağı zəruri biliruik ki, Bakı dialektində -minci
şəkilçisi ilə əmələ gələn say lar vardır: biriminci, ikiminci.
Bakı dialektində əvəzliklər də müxtəlif formada işlənməkdədir. Məsələn, II və III şəxs
əvəzlikləri, işarə əvəzliklər fərqli tələffüz olunur (suz, u, ular, budey, odey, belənçik, oğal,
buğa.1).Lüğət tərkibi və qrammatik kateqoriyalarca zəngin olan feil də Bakı dialektində özünü
müxtəlif səciyyələrdə göstərir. Belə ki, deməx, gənəşmər, yazmo:un, vurmo:un, oxumo:uz kimi
söz tələffüzləri ilk baxışdan özünü biruzə verir və Bakı dialektində feillər özünü müxtəlif
formada gerçəkləşdirir.Feilin əmr şəklinin I şəxs cəmində şəxs şəkilçilərinin işlənməsinə şivələr
üç qrupa bölünür və Bakı şivəsi -ağ, -əğ varinatından istifadə edən qrupda yer alır. Məsələn,
153

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

haxağ, baxeq, oxıyağ və s. II şəxs cəmində isə -m, -ün şəkilçiləri üstünlük təşkil edir:
məs.bcıxun, gedim və s.Feilin xəbər şəkli Şimal-şərq ləhcəsində -dı şəkilçisi həm dörd, həm də
iki variantda işlənir. Bakı şivəsində I şəxsdə dördvariantlı, II şəxsdıə doadaq variantı, III şəxsdə
idə damaq variantı işləkdir: oxudim/oxudum, oxıdı/oxıdi, oxudig, oxudıız, oxıdılar.
Bakının Corat kənd şivəsində indiki zaman qıpçaq tipli -ad, -əd varinatmda və -a-tdı, -ətdı invariantmda özünü göstərir. Məsələn, aladu, gedədi, baxatdı, gedətdi və s. Hökməli,
Güzdək şivələrində indiki zamanın analitik formasına da rast gəlmək mümkündür: məs. ala var,
ala. dögü, gedə var və s. Qəti-gələcək zamansa -aeeg, -əceg (gələceg, alaceg), qyeri-qəti gələzək
zamanın inkarı -man, - mən (yazmanam, gedmənəm) şəkilçiləri vasitısilə yaranır.
Arzu şəkli -e(ye) variantı da Bakı dialektində işləkdir. I şəxss təkdə -m, cəmdə -ğ, -g
(alam, qusağ, diişəg), II şəxs cəmdə -suz, -süz (biləsüz, oxııyasuz), III şəxsdə şəkilçisiz (baxa,
bilə, işdiyə) işlənməsi xarakterikdir.
Məsdər Bakı şivəsində -meg, -mağ variantında özünü göstərir: getmeg, gelhneg, döymağ,
oxumağ və s.Zərf Bakı dialektində üsul i (yavaş), gallah (başlı-başına), siləvər (başdan- başa),
sokki (sonra) tərzi-hərəkət və zaman zərflərinin ədəbi dildə işlənməyən variantlarıdır. Bırda,
ııxarı, yəxində (yer zərfləri), oğarta, bitgə, birez (kəmiyyət zərfləri) tələffüz variantları da ciddi
şivə spesifikasına malikdir.Köməkçi nitq hissələri Bakı dialektində özünü belə göstərir: a) can
(omıncan) qoşma kimi; b) ama,amma, əmma bağlayıcı kimi; illap ədat kimi.
Bakı dialektinin sintaksisi də müxtəlif çalarlara sahibdir. Məsələn, söz birləşməsi kimi
özünü göstəərn I növ təyini söz birləşmələrində hər iki tərəfin morfoloji əlaməti olmur və
komponent müxtəlif nitq hissələri ilə əhatə olunur (qoççağ oğlan, axsağ fərə), III növ təyini söz
birləşmələrinin birini tərəfi yiyəlik, ikinci tərəfəi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir (öyün qapısı,
tovam qapağıı) və s.Sintaktik əlaqləri izlədikdə görürük ki, Bakı şivəsində saydan sonra işlənən
isimi ər arasında uzlaşma pozulur. Məsələn, Beş gəlirmər qnlluxda durdu.
Bakı şivəsində şəxs əvəzlikləri ilə ifadə olunan mübtədalar, demək olar ki, işlənmir;
məs.Əgər düz dedim, verecəm qeyişi apar. Xəbər müxtəlif şəkildə işlənir: məs. Aton xəstə, mən
xəstə. Maşın gəlib ola? və s.Yaxud həmcins xəbərlərdən biri buraxılır (daha çox ikinci xəbər
buraxılır): məs. Mənüm inegiminya ölüs in vər, ya dir isin. Əlavələrd də Bakı şivəsində özünü
göstərir: Həvəsli adamnar- qocalar, cavannar, qızdar, gəlirmər yaxşı iş Uy ir dilər. Lamhala,
lamhalama (heç olmasa), boyul sözləri spesifik Bakı şivəsnə xas ara sözlərdir.
Bakı dialektində mürəkkəb cümlələr daha çox monoloji nitqdə yer tutur və özünün
müxtəlif cəhətdən göztərir. Burada cümlələrin struktur-semantikası ədəbi dillə eyniyyət təşkil
edir. Dialekt sintaksisində intonasiya vasitəsilə qurulan mürəkkəb cümləyə daha çox üstünlük
verilir. Mübtəda bııdaq cümlələrinə daha çox tapmacalarda rast gəlinir: məs. O nədü ki, baın
kəsməsən yeriməz? Yaxud xəbər budaq cümləsi intonasiya və ki bağlayıcısə ilə əlaqələnir. Baş
cümlənin xəbəri o, bu işarə əvəzi ikimi ilə ifadə olunur: məs. Dedi, yaxçısı bıdı, gedüm imarata.
Bakı şivəsində tamamlıq budaq cümləsinin nə ki, hası ki ilə ifadə olunmasına da təsadüf edilir:
Ha:sı ki, təslim oldu, daha onu öldürməzlər. Zaman budaq cümləsində havax kimi spesifik söz
də cümlədə iştirak edir.Bir az da'Bakı dialektinin spesifik leksikasma toxunmaq istərdik. Bura
xalis məhəlli sözlər, dialekt sözləri daxildir. Bunlar da özlüyündə fon etik, morfoloji, leksik,
semantik dialektizmlərə bölünür. Bəzi sözlərə dialekt leksikasından baxanda görürük ki, həmin
sözlər yalnız həmin zonada yaşayan insanlar tərəfindən başa düşülür və gündəlik məişət
nitqində də onlardan istifadə olunur. Bəzi dialektoloq-tədqiqatçılar zivə, nöş, nöşün, mömə,
masqura, peyğəmbəri, abgərdən, külfərəngi, əziz-girami, belənçiynə, şüvən, sülüm, xır,
müğeyet və s. kimi sözləri xalis Bakı şivəsinə aid etsələr də, bu sözlərin içində zivə (paltar
asmaq üçün ip), peyğəmbəri (qarğıdalı), sülüm (nərdivan) kimi söləri leksik məzmun
baxımından zona dialektinə aid etmək olar. Digər sözlər ya alınmadır, ya da fonetik dəyişiklik
əsasında spersifık şivə sözünə çevrilmişdir.
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Göründüyü kimi Bakı dialektində də digər şivələrə xas olan dialekt fonetikası, dialekt
morfologiyası, dialekt sintaksisi və dialekt leksikası özünü bütün istiqamətlərdə göstərir.
Fikirimizi yekunlaşdıraraq Bakı dialektinin zəngin şivələrindən olan Zirə kənd şivəsində praktik
nümunə təqdim edirik.
Turşiqormə
Əti doririg qədər-qədər, xirdə, lap xirdə, miyanə. Əti dögərdün yuyursan tökürsən qazanə.
Bir az da qəynədirəm ki, ala-pişmiş olur, köpüyiin yığırsan. Baxarsan ki, yığanda xirdə sümüg
olmasın. Mal əti olanda çox qoririk ki, suu az getsin. Qoyun ətıısə yumşəğ olur, az qəynədirsən,
qörməni qoyun ətinnən elirik. Alahı soğan qourursan ünçün şabalıdi pişiririəm ki, bir az xam
olmasın, sorə turşuni də dlbuxaram üsdünə tökürsən. Qərə əlbuxara tökmək olar, əncağ hisi vər.
Qazanə tökəndə bir qat ət tökürsən, soğani də tğkürsən. Genə ət tökecügsen, sorə genə əvvəl
şaba/ıdni. turş is ini, soğanini tökecegsen. Sorə ıısdünə ətin sunnan bir qab tğkecegsen,
isdiyodni, duzni, sarikökni tökürsən. Mən sarikök tökmürəm. Nimçəyə tökəndə qorman yağni
gezdirirsen bele yağı dadi vər. (Toplayan: Həsənova K.)
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N.Salmanova
Baku dialect of Azerbaijani literary language.
While dialectology studies the dialect features of the literary language and serves to
increase knowledge of language history, ethnic history, folklore and ethnography, and interpret
the causes of emergence for dialectics based on phonetic, lexic, grammatical rules. Dialectology
is an important source for learning language history and dialects are considered to be a live
archive of language history. Many language features that are not preserved in modern literary
languages have been preserved in dialects.We come across information about the slangs and
dialects of Azerbaijani language, at least before the revolution. First, let's say that the extension
process in the Baku dialect is spreaded, and this process is occured in the result of consonant
dissimilation. Also, diphthongs creates phonetic dialect differences in the Baku language
dialect.There are archaic forms (eg, the archaic suffixes -m, -in and they are used instead of his
place postposition “with and together" in the language) in the Azerbaijani language, including
the Baku dialect.For example: Lapatgeynən kötükləri qaraceğəm, lapatgeynən ulari kötügdən
diblərini vuracegən. Here “yn” are used now in this formdopatka ilə/with, balta ilə/with.
The belonging object in the Baku dialect are used beginning.
The syntax of the Baku dialect also has various shades.
For exampleias a word combinations, in the I type word combinations there are
morphological features of both sides and the component consists of various parts of speech.
The Baku dialect's specific lexicon includes purely local words, dialect words. These are
individually divided into phonetic, morphological, lexical, semantic dialects. Looking at some
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of the words from the dialect lexicon we can say that, those words are understood only by the
people living in that area, and they used these words in their daily speech.
As we can see, the dialect phonetics, dialect morphology, dialect lexicon show themselves
in all directions.
Key words: Baku accent, lexical-semantic, dialect, diphthongs, literary language, category
of belonging.
Н.Салманова
Бакинский диалект азербайджанского литературного языка
Диалектология служит для углубления знания истории языка, этнической истории,
фольклора и этнографии путем изучения особенностей Говора в литературном языке и
интерпретирует причины формирования диалектов на основе фонетических, лексических, грамматических закономерностей. Диалектология является источником для изучения истории языка, и диалекты считаются живым архивом истории языка. Многие
языковые особенности, которые не сохранились в современных литературных языках,
были сохранены в говорах.Мы находим информацию о диалектах и диалектах азербайджанского языка еще до революции, хотя в малом количестве. В первую очередь можно.
сказать, что в Бакинском диалекте широко распространено явление протягивания, и это
возникает в результате беглого согласного. В бакинском речевом говоре формируются
различия в фонетическом диалекте.В азербайджанском языке, в том числе, в бакинском
диалекте, также встречаются архаичные падежные формы (например, архаизация
суффикса падежа инструмента и занятие его места в языке с присоединением другим).Например: lapatgeynən kötükləri qazacegəm, lapatgeynən ulati kötügdən diblərini
vuracegəm. Здесь суффикс - yn теперь в такой форме: с лопатой, с топором.
В бакинском диалекте принадлежность и принадлежащая вещь употребляется в
начале.Синтаксис бакинского диалекта также имеет различные оттенки.
Например; в определительных словосочетаниях 1 вида, которые показывают себя
как словосочетание, имеются морфологические признаки обеих сторон, и компонент
охватывается различными частями речи.Специфическая лексика бакинского диалекта
включает в себя чисто местные слова, употребляемые в кварталах, диалектные слова.
Они сами по себе подразделяются на фонетические, морфологические, лексические,
семантические диалекты. Раесматриваяна некоторые слова из диалектной лексики,
видно, что эти слова понимают только те, кто живет в этой области, и они также
используются в повседневной бытовой речи.Как видно, фонетика диалекта, морфология
диалекта, диалектная лексика, присущая другим говорам бакинского диалекта,
показывает себя во всех направлениях.
Ключевые слова: Бакинскийговор, лексико - сематические, диалект, дифтонги,
литературный язык, категория принадлежности.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 27.07.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mətanət Əmrahova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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THE OPPOSITION OF STYLİSTİCALLY
MARKED AND STYLİSTİCALLY NEUTRAL WORDS

Summary
The stylistic function of the different strata of the English vocabulary depends not so
much on the inner qualities of each of the groups, as on their interaction - when they are
opposed to one another. It is significantly essential to denote that anything written assumes a
greater degree of significance than what is spoken. The comparative part of the paper focuses
on the opposition or clash of common and divergent aspects and functions of stylistically
marked and non-stylistically neutral words on the lexical and pragmatic level if the spoken
takes the place of the written or vice versa, it is dealt with a Stylistic Devices. Colloquial words
have a lively spoken character, so they are used in non-official speech, they are very vivid and
suggestive in character. They are not homogeneous. A number of them are close to nonstandard colloquial groups, such as jargonisms, professionalisms. Other words approach the
neutral bulk of the English vocabulary. But they have not lost their colloquial associations and
therefore remain in the colloquial stratum. Such examples when the colloquial words lose their
non-standard character and pass into the neutral vocabulary are quite numerous. Both literary
and colloquial words may be general (common) or special.
It should be bear in mind that despite there is no immediate correlation between the
written and the oral type of speech on the one hand, and the literary and colloquial words, on
the other, nonetheless for the most part, the first ones are mainly observed in the written form,
the use of the colloquial words is associated with the oral type of communication. Thus, it
should be borne in mind that literary words will be used in authorial speech, descriptions,
considerations, while colloquialisms will be observed in the type of discourse copying everyday
oral communication - in the dialogue or interior monologue of a prose work.
But when it is analyzed that a text is literary or colloquial which does not mean that all the
words in it have a correspondent stylistic marking. Words with a pronounced stylistic
connotation are few in any type of discourse, the overwhelming majority of its vocabulary
being neutral.
Key words: Neutral, Common Literary and common colloquial vocabulary, slang,
jargonisms, dialectal words, vulgarisms
The word-stock of a language is a system in which different aspects of words are singled
out as interdependent. The subject matter of stylistic lexicology is to deal with words which
make up people's lexicon. Stylistics is a branch of linguistics that studies the various functional
styles of speech and also the various expressive means and devices of language. Vocabulary has
striking discrepancy from that of grammar in textual analysis. The underlying structure is the
grammar of any utterance. The subject matter of statement or the immediate content is the
vocabulary. In different situations of communication people use different manners of expressing
their thoughts, which are usually called styles or functional styles. However, certain number of
linguists apply the term ‘stylistics’ to the study of various stylistic peculiarities of the language
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of works of fiction. The term "style" may be defined as a deviation from the lingual norm which
means or can be inferred that what is stylistically relevant or stylistically colored is a departure
from the norm of a given national language. As a matter of fact, the norm is “neutrality” in
terms of Stylistics. The subject matter of stylistics is not to study separate linguistic units –
phonemes or words or clauses in fact, it studies their stylistic function, the expressive potential
of the units and their interaction in conveying ideas and emotions in a certain text or
communicative context. The current article sheds light upon the matter by taking into
consideration the role of stylistics that is to interpret the opposition or clash between the
contextual meaning of a word and its denotative meaning. Vocabulary is a fundamental lever of
stylistic analysis, alongside with phonology, graphology, grammar and semantics. Therefore,
we deal with the opposition of stylistically colored specific elements to stylistically neutral nonspecific elements or words. The bulk of words constitute the vocabulary are mostly neutral.
Stylistically-colored words are – bookish, solemn, poetic, official or colloquial, rustic, dialectal,
vulgar.
Neutral, Common Literary and Common Colloquial Vocabulary
Vocabulary is a fundamental lever of stylistic analysis, alongside with phonology,
graphology, grammar and semantics. It deals with the opposition of stylistically colored specific
elements to stylistically neutral non-specific elements or words. The bulk of words constitute
the vocabulary are mostly neutral. Stylistically-colored words are – bookish, solemn, poetic,
official or colloquial, rustic, dialectal, vulgar.
English words can be subdivided into 3 main layers according to their sphere of
usage: literary, neutral and colloquial. [1, 26] The literary and colloquial layers contain a
number of sub-groups. Each of these groups has an aspect (a property, a common feature) it
shares with all the subgroups within the layer. The common property of the literary layer is its
markedly bookish character, which makes the layer more or less stable. The common property
of the colloquial layer of words is its lively spoken character, which makes it unstable, fleeting.
The aspect of the neutral layer is its universal character, which means that words belonging to
this layer are not restricted in use and can be employed in all styles and all spheres of human
communication, which makes this layer the most stable of all.
The literary layer comprises universally accepted words that have no local or dialectal
character. The literary vocabulary consists of the following groups of words – common literary,
terms and learned words, poetic, archaic, barbarisms and foreign words, literary coinages.
In terms of colloquial layer of words, it is often limited to a definite language
community, or special society. The colloquial layer is specifically subdivided into following
subgroups – common colloquial, conversational lexis, slangy, jargonisms, professionalisms,
dialectal, vulgar, colloquial coinages.
Neutral words - are the main source of synonymy and polysemy. It is the neutral stock
of words that is so prolific in the production of new meanings. Neutral words lack special
stylistic coloring on the contrary of literary and colloquial words.
Common literary words are basically deployed in writing and polished speech. Having
no objective criteria of classification, it is utterly sophisticated to distinguish a literary word
from a colloquial word as no objective criteria of classification have been worked out. The
opposition between literary, colloquial and neutral can be observed apparently in pairs or
groups of synonyms. When making a comparison, the marked difference can be seen on the
matter as colloquial words are more emotionally colored than literary ones. As well in terms,
Neutral words has a deficiency of emotiveness, and they have not any distinctions in the sphere
of usage.
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Stylistically marked and stylistically neutral vocabulary
Stylistically neutral words can be employed in any styles and situations, by all strata of
community, despite occupation, education, certain age groups or geographical location. They
are used in broad, general and direct meanings. A considerable amount of these words have
stylistically marked synonyms.
Stylistically marked words are confined in their usage and are composed of formal and
informal vocabulary. Formal vocabulary comprises:
•
official vocabulary used in documents, business transactions, diplomacy
•
learned words common to all fields of knowledge
•
words associated with professional communication, special terminology different
for each branch of science or art
Informal words fall into the following subgroups:
•
dialect words used within a specific territory
•
colloquial words
•
slang
Colloquial words constitute comparatively wider sphere of communication. Up to the
point, they are subdivided into:
•
literary colloquial words used in everyday conversational speech
•
familiar colloquial words. There is no strict border between literary colloquial and
familiar colloquial words
Slang and its characteristics
Slang is one of the debatable issue in modem linguistics. There is a strict disparity
among linguists about what words should be considered slang. The general notion is, however,
that any new coinage that has not gained recognition or has not been generally accepted or not
ubiquitous in Standard English is called slang. It is common knowledge that one of the most
conspicuous features of slang is that there is always a need for slang to be renovated. It never
becomes obsolete. If a slang word or phrase grows stale, it is replaced by a new slangism.
It is claimed that this satisfies the natural desire for fresh, newly created words and
expressions, which attribute to an utterance emotional colouring and a suggestive evaluation.It
has been suggested by a number of linguists that the term "slang" should be used for those
forms of the English vocabulary which are either mispronounced or distorted in some way
phonetically, morphologically or lexically. The term "slang" should also be used to specify
some elements which may be called over-colloquial.
Slang is a deviation from the established norm at the level of vocabulary of a language.
[2, 45] From the perspective of some linguists slang is used to escape the dull familiarity of
standard words, however, it is preferred escape from the established or determined routine of
everyday life. Following this, as at all levels of speech, slang is sometimes used for to make
attraction by making noise. The sheer newness and informality of certain slang words produce
pleasure.
Slang consists of new words that are in current usage employed in some special
sense. Most of slang words are current words whose meanings have been metaphorically shifted
and it is often accompanied with a course, jocular, cynical colouring.
It goes without saying that, after a slang word has been used in speech for a certain
period of time, people get used to it and the most vital words are then accepted into literary
vocabulary.
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Jargonisms
Almost every language possesses jargonisms which are aimed at to maintain secrecy
within one or another social group.
Jargonisms are generally new words whereas they embody new meanings when used by
certain group of people. [3, 33] Majority of them took their origin from the thieves' jargon and
served to conceal the actual significance of the answer from the uninitiated. Their principal
function was to be secretive which cannot be revealed easily.
The characteristics of jargonisms are social. However, they are not regional as well. In
Britain and the US almost any group of people has its own jargon, - the jargon of thieves; the
jargon of jazz people; the jargon of the army; the jargon of sportsmen, and the list goes on.
Science jargon is a secret code vice-versa, it is not comprehensible to the common reader and
needs to be translated or explained. There is a striking difference between slang and jargonisms
that should be differentiated. Slang, contrary to jargon, needs no translation. It is easily
understood by the English-speaking community and is only regarded as something not quite
regular.
Jargons, in their own terms, are subdivided into the following groups.
•
Common Jargon
•
Special professional jargons
Common jargonisms have lost their special quality over a period of time. İts paramount
aim is to promote secrecy and keep those away that are unaware of the fact. Common jargons
have no distinctions among groups, as slang it can be easily understood by everybody. This is
the predominant issue that need to be taken into account. It should be noted that when a
jargonism becomes common, it has passed onto a higher stage and becomes slang or colloquial.
Jargonisms belong to groups of the non-literary layer, sometimes overcome the
resistance of the language and enter the standard vocabulary. Jargonisms create an atmosphere
of informality, secrecy, belonging to a certain social group used in a prose work.
Professionalisms
The words that used in a sheer trade, profession or gather round people connected by
common interests both at work and at home are called professionalisms. [4, 24] They
commonly designate some working process or implement of labour. They are used to name a
new already-existing concepts, tools or instruments, as well as the typical properties of a special
code.
Professionalisms are formed due to the existing word-building patterns or present
existing words in new meanings. And, covering the field of special professional knowledge,
which is semantically limited, they offer a vast variety of synonymic choices for naming one
and the same professional item. Professionalisms cannot not be perplexed with jargonisms. Like
slang words, professionalisms do not aim at secrecy. They fulfil a socially useful function in
communication, facilitating a quick and adequate grasp of the message. In emotive prose such
units are used to depict the natural speech of the character. The skillful use of a professional
word demonstrates not only the vocation of a character, but also his education, breeding,
environment and sometimes even his psychology.
The main property of a professionalism is its technicality. The semantic structure of
professionalism is often dimmed by the image on which the meaning of the professionalism is
based, particularly when the features of the object in question reflect the process of the work,
metaphorically or metonymically. But contrary to jargon professionalisms do not aim at
secrecy. Their implementation is socially to function in communication, facilitating a quick and
adequate grasp of the message.
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Dialectal words - Dialect is a specific variety of a language which prevails in a district,
with local peculiarities of vocabulary, pronunciation and phrase. [5, 17] Dialectal peculiarities,
especially those of vocabulary, are constantly being incorporated into everyday colloquial
speech or slang. From these levels they can be transferred into the common stock, words which
are not stylistically marked and a few of them even into formal speech and into the literary
language. Dialectal words are those which in the process of integration of the national language
remained beyond its literary boundaries, and their usage is generally confined to a definite
locality. It consists of neutral elements used to denote different objects.
It is essential to point out dialectal words from colloquial words. Some dialectal words
have become universally accepted as recognized units of colloquial language. Still they have
not lost their dialectal associations and therefore are used in literary English with the abovementioned stylistic function of characterization.
Vulgarisms
Vulgarisms are coarse and abusive words with a strong emotive meaning, mostly
derogatory, normally omitted. [6, 19] They are usually avoided in polite and formal
conversation.
The major function of vulgarisms in emotive prose is to express strong emotions, mainly
annoyance, anger, vexation and the like.
There are two primary foundation of vulgarisms:
•
expletives and swear words
•
obscene words
Expletives and swear words
Expletives and swear words are that of abusive character. In the cutting edge universe,
they are used as general exclamations.
Obscene words or four-letter words, are banned in any form of intercourse as being
indecent. They are all derived from Anglo-Saxon origin.
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Х.Мамедова
Оппозиция стилистического маркированные и стилистически
нейтральные слова
Резюме

Стилистическая функция различных слоев английского словаря зависит не столько от внутренних качеств каждой из групп, сколько от их взаимодействия - когда они
противостоят друг другу. Существенно важно отметить, что все написанное приобретает
большую степень значимости, чем то, о чем говорится. В сравнительной части статьи
основное внимание уделяется противопоставлению или столкновению общих и
расходящихся аспектов и функций стилистически маркированных и не стилистически
нейтральных слов на лексическом и прагматическом уровне если устное место заменяет
письменное или наоборот, со стилистическими устройствами. Разговорные слова имеют
живой разговорный характер, поэтому они используются в неофициальной речи, они
очень яркие и наводящие на мысль характер. Они не однородны. Ряд из них близки к
нестандартным разговорным группам, таким как жаргонизмы, профессионализм. Другие
слова приближаются к нейтральной части английского словаря. Но они не потеряли
своих разговорных ассоциаций и поэтому остаются в разговорной страте. Таких примеров, когда разговорные слова теряют свой нестандартный характер и переходят в
нейтральный словарь, довольно много. И литературные, и разговорные слова могут быть
общими (общими) или специальными.
Следует иметь в виду, что, несмотря на отсутствие непосредственной связи между
письменным и устным типом речи, с одной стороны, и литературными и разговорными
словами, с другой, тем не менее, по большей части, первые в основном наблюдаются в
письменной форме использование разговорных слов связано с устным типом общения.
Таким образом, следует иметь в виду, что литературные слова будут использоваться в
авторской речи, описаниях, соображениях, в то время как разговорные выражения будут
наблюдаться в виде дискурса, копирующего повседневное устное общение - в диалоге
или внутреннем монологе прозы.
Но если проанализировать, что текст является литературным или разговорным, это
не означает, что все слова в нем имеют соответствующую стилистическую маркировку.
Слова с ярко выраженной стилистической коннотацией редки в любом типе дискурса,
подавляющее большинство их словарного запаса нейтрально.
Ключевые слова: нейтральный, общий литературный и общий разговорный
словарь, сленг, жаргонизмы, профессионализм, диалектные слова, вульгарность.
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X.Məmmədova
Üslubi iişarələnmiş və üslubi neytral lügət bazasındakı ziddiyyət
Xülasə

İngilis dili lüğətinin müxtəlif təbəqələr üzrə üslub funksiyası, qruplara daxil olan sözərin
hər birinin daxili xüsusiyyətlərindən asılı olmayan qarşılıqlı əlaqələrdən asılıdır. Qeyd edildiyi
kimi, yazılı üslub şifahi üslubdan daha böyük əhəmiyyətə malikdir.. Məqalənin müqayisəli
hissəsi üslub və stilistik olaraq qeyd olunan və qeyri-stilistik nöqtəli sözlərin ümumi və fərqli
aspektlərinin və funksiyalarının leksik və praktik səviyyədə ziddiyətinə yönəlib. Şifahi üslub
yazılı və ya əksinə, digər üslub vasitələri ilə əvəz olunarsa bu zaman həmin sözlər canlı bir
söhbət xarakteri daşıyır, buna görə də qeyri-rəsmi çıxışlarda istifadə olunur, olduqca canlı bir
xarakter nümayiş etdirir. Onlar həmcins üzvlər deyil. Onlardan bir neçəsi standart olmayan
danışıq qruplarına yaxındır, məsələn, jarqon, peşə ilə bağlı sözlər. Digər sözlər ingilis dili
lüğətinin neytral hissəsinə aiddirlər. Ancaq onlar danışıq tezliyini itirməmiş və buna görə də
hələ də ümumişlək hesab olunurlar.. Təbbi ki, sözlər qeyri-standart xarakterini itirmiş və neytral
bir lüğətdə istifadə olunan sözlərə dair də kifayət qədər nümunələr var. Həm ədəbi, həm də
ümumişlək sözlər ümumi (ümumi) və ya xüsusi ola bilər.
Bir tərəfdən yazılı və şifahi arasında birbaşa əlaqə olmaması və digər tərəfdən ədəbi və
ümumişlək sözlər arasında birbaşa əlaqə olmamasına baxmayaraq, ədəbi ifadələr yazıl nitqdə,
ümumişlək sözlər isə şifahi nitqdə müçahidə olunur.Beləliklə, ədəbi sözlərin müəllifin nitqində,
təsvirlərində, mülahizələrində istifadə ediləcəyini nəzərə alaraq ümumişlək şəklində ifadələrə
rast gəlinir, gündəmə gələn şifahi ünsiyyətləri - dialoqda və ya daxili monoloqdamüçahidə
olunur.
Lakin mətnin ədəbi və ya danışıq dili olduğu təhlil edildiyi zaman , bütün sözlərin
müvafiq üsluba malik olduğu anlamını ifadə etmir. Şifahi üsluba aid olan sözlərin böyük
əksəriyyəti neytraldır.
Açar sözlər: Neytral, ümumi ədəbi və ümumişlək sözlər, slang, jargonizmlər, dialektal
sözlər, vulqarizmlər
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Xülasə
Bu gün yeni təlim texnologiyaları həyatımızın hər bir sahəsinə nüfuz etmişdir. Bu mənada
audio və video materiallardan istifadə tədrisdə aparıcı rola malikdir. Belə ki, audio və video
materiallardan istifadə auditoriyalarda kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasında böyük rol oynayır. Azərbaycanın аli və оrtа məktəblərində ingilis dilini tədris еdən ali ixtisas məktəblərinin
məzunlаrı mətnləri, o cümlədən formal və qeyri-formal xarakter daşıyan mətnləri, müаsir və
klаssik ədəbiyyаt nümunələrini dinləyib öz münаsibətlərini, mövqeyini, fikir və ideyalarını
bildirmək qаbiliyyətinə yiyələnməlidirlər. Əksər hallarda ixtisası dil olan fаkültələrdə dili
professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və dünyа ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər hаqqındа hеç
bir məlumаta malik deyil. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik ədəbiyyаt
nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən dildən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Buna görə də audio və video materialların seçiminə diqqət
yetirmək lazımdır. Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr
kimi formalaşmamalıdır. O, həm də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət
qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə
yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır.
Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə
alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə
təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər
formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir. Bu zaman audio və video
vasitələrdən istifadə vacib sayılır.
Açar sözlər: kommunikasiya, innovasiya, dil, metod, texnologiya , nitq
Bildiyimiz kimi, xarici dilin mənimsənilmə səviyyəsi dörd bacarıqla ölçülür: oxu, eşitmə,
yazı və danışıq. Yeni texnologiyaların inkişafı ilə bağlı olaraq, bu bacarıqların ikisi, eşitmə və
danışıq ön plana keçir. Bu iki bacarığın daha yaxşı mənimsənilməsi və öyrədilməsi üçün audio
və video materiallardan istifadə zəruridir.
Kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasının başlıca şərtlərindən biri dinləmə
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir[1,34]. Kommunikasiya interaktiv proses olub, insanlarla
ünsiyyət qurduqda daha mənalı olur. İnsanlarla ünsiyyət qurarkən biz təkcə danışmır, həmçinin
qarşımızdakını dinləyir və qəbul etdiyimiz informasiyaya münasibət bildiririk. Görkəmli
metodistlərdən biri olan Penni Ur "A course in language teaching" kitabının "Real-life listening
in the classroom " bölməsində qeyd etmişdir ki, tələbələrin dinləmə bacarıqlarının inkişafı audio
materialların düzgün seçilməsindən asılıdır.
164

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Bildiyimiz kimi, hər bir dil rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq, iki qrupa bölünür. Bizim gündəlik
danışıqda istifadə etdiyimiz dil qeyri-rəsmi dildir. Xarici dili öyrənən bir çox insan heç də
həmişə dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olmaq şansını əldə etmir. Belə olan halda məsulliyətin çox
hissəsi müəllimin üzərinə düşür və müəllim tələbənin dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək
üçün qeyri -rəsmi dilə əsaslanan audio materiallardan daha çox istifadə etməlidir. Audio
materiallar nə qədər qeyri-rəsmi dilə əsaslanarsa tələbələr bir o qədər bu dilə yaxın olar. Eyni
adlı kitabda Penni Ur videomaterialların istifadəsinə də toxunmuşdur [2, 67]. Onun yazdığına
görə, videomaterialların istifadəsi tələbələrə təkcə dinləmə deyil, həmçinin görmə şansı yaradır.
Tələbələr bir-birindən yeni informasiyanı qavrama və yadda saxlama üsullarına görə çox
fərqlənir. Bəzi tələbələr ancaq dinləyərək, bəziləri isə vizual şəkildə görərək, informasiyanı
yadda saxlayır. Videomateriallardan istifadə tələbələrə təkcə eşitmə deyil, həmçinin vizual
şəkildə görmə şəraiti yaradır. Bu da informasiyanin daha yaxşı mənimsənilməsinə səbəb olur.
C.Harmer "The practice of English Language Teaching" kitabının "Listening" bəhsində tələbələrin kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan audio materiallardan və
dinləmə bacarığı haqqında geniş məlumat vermişdir. C.Harmer eyni adlı kitabında dinləmənin
iki növü olduğunu qeyd etmişdir. Tələbələrin sadəcə dinlədikləri parçadan zövq almaq və
kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün istifadə etdiyi dinləmə növü ekstensiv
dinləmədir. C.Harmerə görə, xarici dil öyrənən hər kəs evdə, maşında gedərkən,öz şəxsi MP3
pleyerlərində müxtəlif yazılar dinləyə və beləliklə, dinləmə bacarıqlarını inkışaf etdirə bilərlər.
Ekstensiv dinləmə üçün müxtəlif audio materiallardan istifadə edilə bilər. Ən çox istifadə edilən
və tələbələrin motivasiyasını artıran materiallara, onların dil bilmə səviyyəsinə görə tərtib
olunan müxtəlif növdə və janrlarda olan qısa hekayələrdir. Bildiyimiz kimi, bir çox tələbənin
dinləyib anlamamaq kimi problemi vardır. Əgər tələbə dinlədiyi mətnin və ya dialoqun hər
hansı hissəsini anlamırsa, bu onun demotivasiyasına gətirib çıxarır. Hər bir dil səviyyəsinə
uyğun olan belə qısa mətnlər isə onların tələbələr tərəfindən rahat mənimsənilməsinə kömək
edir. Ekstensiv dinləmədən fərqli olaraq, intensiv dinləmə əsasən dərs prosesində baş verir.
İntensiv dinləmə üçün istifadə olunan audio materiallar müəllim tərəfindən seçilir. Müəllim hər
hansı materialı seçərkən bir çox amilləri nəzərə almalıdır. Ən başlıca amil tələbələrin dil
səviyyəsidir. Hər bir audio material tələbələrin dil səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Əks təqdirdə
dərs prosesində istifadə olunan materiallar heç bir nəticə vermir. C.Harmer intensiv dinləmə
zamanı istifadə edilən audio materilların müsbət və mənfi cəhətlərini vurğulamışdır. Audio
materialardan istifadə tələbələrə müxtəlif danışıq formalarını eşitməyə şərait yaradır, fərqlı
danışıq tərzləri ilə yaxından tanış olan tələbə dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə olarkən heç bir
problem yaşamır. Lakin audio materilladan istifadə heç də həmişə problemsiz keçmir. Bəzən
sinifdə akustik problemlər yarana bilər. Belə olan halda tələbələr audio mətni tam
eşitmədiklərinə görə anlaya bilmirlər.
C. Harmer "The Practice of English Language Teaching" kitabının "Film and Video"
mövzusunda dərs prosesində tələbələrin kommunikativ səriştəsinin formalaşdırılması üçün
videomaterialların istifadəsinə də toxunmuşdur[5]. Bildiyimiz kimi, ünsiyyət verbal və qeyriverbal olaraq iki yerə bölünür. Biz danışıq zamanı bu ünsiyyət vasitələrinin hər ikisindən eyni
zamanda istifadə edirik.Videomaterialların audio materiallardan fərqi də bundadır. Audio
materialları dinləyərkən tələbələr ancaq verbal ünsiyyətdən yararlana bilir. Videomateriallar isə
onlara dil daşıyıcılarının danışıq zamanı qeyri-verbal ünsiyyətdən necə istifadə etdiyini əyani
şəkildə göstərməyə imkan yaradır. Əgər audio materiallar tələbələrə, dil daşıyıcılarıının
müxtəlif danışıq tərzlərini eşitməyə və ona alışmağa imkan yaradırsa, videomateriallar dil
daşıyıcılarının, ünsiyyət zamanı intonasiyaları ilə üz cizgilərinin vizual şəkildə əlaqəsini
göstərməyə imkan yaradır[3, 45]. Videomaterialların audio materiallardan fərqi və daha bir
üstünlüyü ondadır ki, videomaterialları izləyərkən tələbələr, dil daşıyıcılarının işlətdiyi hər
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hansı bir ifadənin, onların istifadə etdikləri jestlərlə necə vəhdətdə olduğunu əyani şəkildə
görmə fürsəti əldə edirlər. Sadə bir misal gətirək. Əgər hər hansı bir xarici vətəndaş "I don't
know" ifadəsindən istifadə edirsə, o mütləq bu ifadəyə jest əlavə edərək çiyinlərini çəkir. Bu
jestləri görmək, onları ifadələrlə əlaqələndirmək, ünsiyyət qurmağa kömək edir.
Məlumdur ki, xarici dilin öyrənilməsində müəllimin rolu böyük və danılmazdır.
Müəllimin vacib rollarından biri də onun informasiya mənbəyi olmasıdır. Müəllim tələbələrin
dinləmə və anlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onları videomateriallarla təmin etmək üçün
müxtəlif mənbələrdən, internet resurslarından istifadə edərək xarici dildə olan videolar, qisa
metrajlı filmlər izləməyi məsləhət görə bilər. C.Harmer eyni adlı kitabda, auditoriyada
videomaterialların istifadə metodikasından da danışmışdır. O, videomateriallardan səmərəli
şəkildə istifadə etmək üçün bir neçə üsul göstərmişdir:
• Fast Forward (sürətlə irəli çəkmək) – Bu üsuldan istifdə edərək müəllim filmdən bir
parçanı və yaxud bir videoroliki sürətlə irəli çəkir. Videorolik bitdikdən sonra müəllim
tələbələrdən bu videonun nə haqqında olduğunu və personajların nə dediyi haqqında məlumat
alır. Bizim fikrimizcə, belə üsuldan istifadə tələbələrə videonu izləyərkən diqqətini onun əsas və
vacib hissələrinə istiqamətləndirmək və videodan danışılan mövzunun məğzini anlamağa imkan
yaradır.
• Silent viewing (for language) – səssiz izləmə- Bu üsüldan istifadə edərək müəllim
tələbələrə səssiz şəkildə, lakin normal sürətdə filmi izləməyə şərait yaradır. Film parçası
bitdikdən sonra o tələbələrdən personajların nə haqqında danışdıqlarına dair ehtimallar irəli
sürməyi istəyir. Hər bir tələbənin cavabını aldıqdan sonra, müəllim film parçasını yenidən, lakin
səsli şəkildə oynadır və beləliklə tələbələr ehtimallarının doğru olub olmadığını yoxlayırlar.
Belə üsuldan istifadə edərək, müəllim tələbələrə ünsiyyət zamanı təkcə deyilən sözlərə deyil,
həmçinin jestlər və mimikaya da fikir verməyi öyrədir.
• Freeze frame: (stop-kadr) – burada isə müəllim, videonu hər hansı hissəsində dondurur
və tələbələrdən növbəti səhnədə nə baş verəcəyini və yaxud personajın növbəti səhnədə nə
deyəcəyini soruşur. Bu üsul da digər üsullar kimi kommunikativ bacarıqların formalaşmasında
böyük rol oynayır. Tələbələr artıq situasiyadan və yaxud ünsiyyətdə olduqları adamın mimika
və jestlərindən onun nə deyə biləcəyini əvvəlcədən təhmin edə bilər və bu biliyə əsaslanaraq
ünsiyyəti davam edə bilərlər [5, 78]. Müəllim hər hansı audio materialı dinlətməzdən əvvəl
mütləq materialı dinləmələrinin səbəbini, dinlədikləri parçadan hansı informasiyanı əldə etməli
olduqlarını tələbəyə əvvəlcədən bildirməlidir. Belə olan halda tələbə dinlədiyi parçanın hansı
hissəsinə daha çox önəm verməli olduğunu bilir və artıq bu hissəyə fikrini cəmləyərək,
informasiya əldə etməyə çalışır. Tələbə qarşısında qoyulmış məqsədlər onun motivasiyasını
qaldırmağa qadirdir. Məqsədlər müxtəlif şəkildə qoyula bilər. Onlardan biri əvvəlcədən
hazırlanmış suallardır. Müəllim hər hansı parçanı tələbəyə dinlətməzdən əvvəl, onu suallarla
tanış edir və dinləyəcəyi parçadan konkret sualların cavabını tapmağı tələbəyə tapşırır. Belə
olan halda tələbə məlumat üçün bütün parçanı dinləyir, suallara cavab tapa biləcəyi hissəyə isə
daha çox önəm vererək daha diqqətlə dinləməyə və anlamağa çalışır.
Belə nəticəyə gəlirik ki, kommunikativ səriştənin formalaşdırılması müstəqil həyata keçən
proses deyil. Kommunikasiya dedikdə biz təkcə şəxsin danışıq bacarıqlarını nəzərdə tutmur,
həmçinin onun eşitmə və dinləmə bacarıqlarını nəzərdə tuturuq. Ətrafımızda olan insanlarla
ünsiyyət qurarkən biz təkcə danışmır, həmçinin onu dinləyir və eşidib anladığımız
informasiyaya münasibət bildirirk. Deməli, buradan elə nəticəyə gəlirik ki, biz qarşı tərəfin nə
dediyini anlamasaq onun verdiyi informasiyaya münasibət ifadə edə bilmərik və beləliklə,
insanlarla ünsiyyət qurmaq bizim üçün çətinləşir. Buradan isə belə nəticəyə gəlirik ki,
kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasının başlıca şərti eşitmə bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsidir.
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Nitqin dinləmə vasitəsilə qəbul edilməsi aktiv, məqsədyönlü xarakteri ilə fərqlənir. Bu
prosesin uğurlu şəkildə başa çatması mürəkkəb zehni-mnemonik fəaliyyətlə bağlıdır. Dinləmə
prosesinin müvəffəqiyyət dərəcəsi diqqətin cəmlənmə səviyyəsindən asılıdır. Xarici dili
öyrənən hər hansı bir şəxs dinləmə prosesində nə qədər diqqətli olarsa, bir o qədər də
müvəffəqiyyətli nəticə göstərərək dinlədiyi parçadan daha çox informasiya əldə edə bilər.
Diqqət duyğuların köməkliyi ilə yaranır və onların hesabına inkişaf edir. Ancaq insan duyğuları
iradə prosesi ilə sıx bağlı olduğundan özünü bu proseslə birlikdə birüzə verir. Dinləmə
prosesinin müvəffəqiyyət səviyyəsi tələbələrin yeni bilik əldə etmə tələbatlarından, dinlədikləri
parçaya olan maraqdan və başqa subyektiv amillərdən aslıdır. Tədris prosesinin mürəkkəb
təşkilatı, təqdimatın dəqiqliyi və tutarlılığı, tədris metodlarının müxtəlifliyi daxili motivasiyanı
yaratmağa imkan verir, tələbələrin diqqətini mənimsənilən material əsasında gələcək praktiki
fəaliyyətlərini proqramlaşdırmağa kömək edən məqamlara yönəldir.
Real həyatda iki və daha artıq şəxs arasında baş verə biləcək ünsiyyət prosesində hər iki
tərəfin başlıca vəzifəsi dinlədikləri informasiyanı anlamaq və anladıqları hadisəyə münasibət
bildirməkdir. Lakin bu hər zaman asan və tez başa gələn bir proses deyil. Xarici dilin tədrisi
prosesində audio və videomateriallardan istifadə müxtəlif çətinliklər törədə bilər, müəllimin ən
mühüm vəzifəsi bu çətinlikləri öncədən görmək və onların həll yollarını tapmağa çalışmaqdır.
Orta və ali məktəblərdə xarici dilin tədrisinin ən başlıca məqsədi şagird və tələbələrdə
ünsiyyət vərdişlərinin formalaşdırılmasıdır. Ünsiyyət vasitələri dedikdə, biz təkcə danışıq
bacarıqlarını deyil, həmçinin dinləmə bacarıqlarını da nəzərdə tuturuq. Təəssüflər olsun ki,
bəzən tələbələr öz fikirlərini ifadə etmək bacarığına malik olsalar da, dinləyib-anlama
bacarıqlarının olmaması səbəbindən ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, audio və videomateriallardan istifadənin faydalı
olmasına baxmayaraq bəzən dərs prosesində bu vasitələrdən istifadə çətinliklərlə şərtlənir. Bir
çox metodistlər audio və video materialların istifadəsi ilə bağlı çətinlikləri araşdırmış və onların
həlli yollarını tapmağa çalışmışdır. Bu metodistlərdən biri də metodist C.Harmer olmuşdur. O,
audio materialların faydaları haqqında danışarkən aşağıdakıları qeyd etmişdir. C.Harmerin
fikrinə əsasən, dinləmə materialları tələbələrə müxtəlif dil formaları ilə yaxından tanış olmağa
və onları təbii mühitə uyğunlaşdırmağa daha çox şərait yaradır. Lakin audio materialların
üstünlükləri ilə bərabər çatışmayan cəhətləri də vardır. C.Harmer dinləmə materiallarının mənfi
cəhətlərindən və onların istifadəsi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və onların həlli yolları
haqqında da geniş şəkildə danışmışdır [5, 89].
Zəif akustikası olan böyük auditoriyalarda qeyd olunan materialın səsləndirilməsi tez-tez
narahatlığa səbəb olur və nəticədə auditoriyada bütün tələbələrin eyni dərəcədə yaxşı eşitməsini
təmin etmək bəzən çətinləşir[2, 21]. Audio materialların istifadəsinə dair qeyd edilmiş başqa bir
problem ondadır ki, auditoriyadakı hər kəs səs yazısını əvvəlcədən müəyyənləşdirlimiş və hər
kəs üçün eyni olan sürətlə dinləməlidir. Dinləmə materiallarının daha bir mənfi xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, tələbələr dinlədikləri şəxsin danışıq prosesində meydan çıxan üz cizgiləri,
mimikalarını görmür və beləliklə, dinlədikləri materialı tam şəkildə anlamaqda çətinlik çəkirlər.
Təbii danışıq prosesində dinlənilən mətnlə audio materiallar vasitəsilə dinlənilən mətn arasında
çox böyük fərq vardır. Real ünsiyyətdə danışanı dinləyərkən anlamadığımız bir ifadə və ya fikir
olarsa, biz dərhal danışanı dayandırıb daha öncə ifadə etdiyi fikri və ya sözü təkrarlamasını və
yaxud da izah etməsini xahiş edə bilərik. Lakin audio materialları dinləyərkən biz bundan
məhrum oluruq. Dinləmə materiallarının bir neçə mənfi xüsusiyyətləri olmasına baxmayaraq,
müəllimlər dərs prosesində onlardan istifadə edirlər və bu istifadənin maksimal şəkildə faydalı
olması üçün ortaya çıxan çətinlikləri və problemləri həll etməyə çalışırlar.
Bildiyimiz kimi video və audio materialların istifadəsi xüsusi qurğuların və texnikanın
köməkliyi ilə meydana gələn bir prosesdir. Texnikanın, daha dəqiq desək videomaterialların
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izlənilməsi üçün lazım olan proyektor, audio materialların dinlədilməsi üçün istifadə edilən CDdisklərin quraşdırılması və işə salınması xeyli vaxt apara bilər. C.Harmer dərs prosesində vaxta
qənaət etmək və tələbələrin diqqətinin yayılmamasını təmin etmək üçün audio və
videomaterialların səsləndirilməsi üçün lazım olan bütün işlərin dərsdən əvvəl yerinə
yetirilməsini təklif etmişdir[5, 90]. Bu həm vaxta qənaət etməyə, həm də tələbələrin
motivasiyalarını qorumağa yardımçı olacaqdır. Başqa bir problem isə zəif akustika ilə bağlı
olmuşdur. Bu problemi aradan qaldırmağın bir neçə yolu vardır. İlk olaraq, dinlənilən
materialın hamı tərəfindən eşidilməsi və başa düşülməsi üçün bu prosesin həyata keçirilməsi
üçün istifadə edilən qurğunun yerini dəyişmək və onu səsin daha aydın eşidilməsi üçün optimal
vəziyyətdə saxlamaqdır. Qarşıya çıxan çətinliyin ikinci bir həll yolu isə səs gücləndiricilərdən
istifadə etməkdir. Bu vasitədən istifadə akustika ilə bağlı olan problemləri ardan qaldırmağa
yardımçı olacaqdır. Dinləmə mətnin daha yaxşı başa düşülməsi və daha çox informasiya əldə
edilməsi üçün real ünsiyyət zamanı qarşıya çıxan çətinliklərin və anlaşılmazlıqların, audio
materialların dinlənilməsi zamanı çıxan problemlərdən az olması, canlı ünsiyyət zamanı bizə
aydın olmayan hissəni bir daha təkrar dinləyə bilmək şansının olmasından irəli gəlir. Biz
tələbələrin dinlədikləri parçanı bir neçə dəfə təkrar dinlədərək anlaşılmazlıq problemini aradan
qaldıra və xarici dilin tədrisi prosesini təbii dilöyrənmə prosesinə daha da yaxınlaşdıra bilərik.
Hər hansı bir parçanı bir neçə dəfə dinləyən tələbə bu hissə haqqında daha çox məlumat almaq
iqtidarında olacaqdır [6]. Bildiyimiz kimi, səsləndirmə zamanı ortaya çıxa biləcək problemlərin
öncədən qarşısını ala bilmək üçün müəllimlər tələbələrə dinləmə zamanı bir çox çalışmaları həll
etməyi tapşıra bilərlər. Buraya dinləməyə aid olan sualları əvvəlcədən oxumaq, açar sözləri
tapıb onlara daha çox diqqət yetirmək kimi tapşırıqlar aid ola bilər. Metodistlərin fikrinə görə,
belə tapşırıqlar tələbələrə diqqətlərini düzgün istiqamətə yönləndirməyə imkan yaradır.
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S. Turabova
The methodology of using audio and video materials in English in developing
communicative competence at Universities
Summary
The article deals with the role of audio and video materials in developing communicative
competence in language faculties and working out effective ways of listening skills.Today the
main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is developing
language learners’ ability to use the target language for communication. The process of teaching
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English should be based on the communicative – functional approach to teaching languages.
The whole process of teaching oral speech should be goal-oriented systematic. It will make the
process of teaching oral speech more effective. The article is devoted to the audio and video
materials in modern methodology. While analyzing great attention was given to the facts taken
from the literature. One of the important goals of the article is to detect and find out the reasons
of literature. The author emphasizes its role in methodology. Since its emergence this notion
caught the attention. New researches appeared. It is noted that this gives us more power to
understand the process clearly. At that time we use the language more competently. The main
aim of State program is to form a unique national education by means of ICT and provide
qualitative educative opportunity in order to integrate into worldwide education system. One of
the main goals of language learning is to acquire the ability to communicate effectively. It will
make the process of teaching oral speech more effective.
Key words: communication, innovation, language, method, technology, speech
С. Турабова
Методика использовании аудио и видео материалов на формирования
коммуникативную компетенцию в университетах на английском языке
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи на английском
языке в условиях языкового вуза. Здесь говорится о необходимости внесения
радикальных изменений в существующую систему обучения устной речи на
иностранном языке. Процесс обучения английскому языку в целом и процесс обучения
устной речи должен базироваться на коммуникативно - функциональном принципе.
Обучение устной речи должно носить целенаправленный, системный, поэтапный
характер, что будет содействовать повышению эффективности данного процесса. В
анализе большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор
пытается раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а
также подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время
анализа еще более ясно, а также более разнообразном колорите. Основной целью
Государственной программы является формирование единой обшенациональной среды
образования путём внедрения и использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением возможностью качественного образования, а также
создания условий для интеграции государственной системы образования в мировую
систему образовании. Одной из основных целей изучения языка является обладение
умением эффективно общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: коммуникация, инновация, язык, метод, технология, речь
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SƏMƏD VURĞUNUN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN PAREMİOLOJİ VAHİDLƏRDƏ-ATALAR
SÖZLƏRİNDƏ ÜSLUBİ HADİSƏLƏR
Xülasə
Atalar sözləri onu yaradan xalqın tarixini, inam və etiqadını, arzu və istəyini, dostluq və
sədaqətini özünə xas bir şəkildə əks etdirən müstəsna dəyərə malik bir xəzinədir.Atalar sözlərindəki təkcə məna, məzmun özəlliyi deyil, eyni zamanda şifahi xalq incisi nümunələrindəki
ahəngdarlıq, oynaqlıq, sözlərin sıralanmasındakı nizam, qayda bu nümunələri şair və yazıçıların
yaradıcılığının istinad nöqtəsinə, fikir mənbəyinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Atalar sözlərində mövcud ahəngdarlıq, səlistlik, bədii ustalıq da xüsusi nəzərə çarpır ki,
bütün bu effektlərin, ifadənin təcəssümü əlbəttə ki, bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə təmin
olunur.Bədii dildə istifadə olunan istər bədii ifadə, istərsə də bədii təsvir vasitələri bədii
əsərlərin forması, ustalıq baxımından ifadəsinin əsas vasitəsidir.
Bədii dilin çox mühüm tərkib hissəsini təşkil edən bədii ifadə vasitələri emosionallığın,
obrazlılığın, bədiiliyin təminatçısıdır. Məlum olduğu kimi ifadə vasitələri bütöv cümlə olmaq
cəhətdən təsvir vasitələrindən fərqlənir. Belə ki, bədii təsvir vasitələrində məcazlıq
mühümdürsə, bədii təsvir vasitələrində bu xüsusiyyət prioritet deyildir. Lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, hər iki vasitə məhz bədii dilə xidmət edir.
Belə ki, obrazlılığın və emosionallığın ifadəsi olan bu vasitələr olmadan ideya və
məzmun dolğun ifadə oluna bilməz. Bu vasitələr ədibin sənətkarlıq göstəricisi olmaqla bərabər,
həmçinin onlardan yerli-yerində istifadə həm də şair və yazıçının peşəkarlığı, eyni zamanda
bədii ustalığıdır. Bu cəhətdən deyə bilərik ki, Səməd Vurğun yaradıcılığı təkcə məzmun, ideya
cəhətdən deyil, həm də forma, bədii ustalıq cəhətdən də möhtəşəmdir.
Açar sözlər: Atalar sözləri, obrazlılıq, sözün həqiqi və məcazi mənası, bədii təsvir və
bədii ifadə vasitələri
Məlumdur ki, xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığı təkcə forma və məzmun
baxımından deyil, eyni zamanda xəlqiliyi, xalq dilinə, xalq ruhuna yaxınlığı ilə də diqqət çəkir.
Belə ki, böyük şairimizin məhəbbət dolu nəfəsi, xalq dühasından qüvvət almış zəka və
istedadının ifadəsi olan saf, mənalı, ahəngdar və eyni zamanda xalq dilində olan yaradıcılığı
məhz onu əbədiyaşar, ölməz şair zirvəsinə ucaltmışdır. Belə ki, sənətkarın yaradıcılığında
birbaşa fikrin ifadəsinə çevrilmiş atalar sözləri onun əsərlərinə məna zənginliyi, fikir lakonikliyi
gətirdiyi kimi, onu xalqa daha da yaxınlaşdırmışdır.
Atalar sözləri onu yaradan xalqın tarixini, inam və etiqadını, arzu və istəyini, dostluq və
sədaqətini özünə xas bir şəkildə əks etdirən müstəsna dəyərə malik bir xəzinədir. Bu xəzinədə
uzaq keçmişlərə bağlı hadisələrə, adət ənənələrə, hətta unudulub getmiş tarixi həqiqətlərin
izlərinə belə təsadüf olunur. Çünki atalar sözləri –yığcam, hikmətli nəsihətlər, həyat və məişət
haqqında, insan xasiyyəti, vərdişi haqqında qənaət, bəzən də məcazi mənada işlənən dolğun
ifadələrdir. Atalar sözləri həyatda sınaqdan keçmiş, xalq təcrübəsinin ümumiləmiş ifadəsidir.
Məhz bu səbəbdən xalq bu hikmətli sözlərin ataların –müdrik, nüfuzlu adamların adına
çıxmışdır. "Atalar “özü yerdə qalmaz” zərb-məsəli də qənaətin doğruluğuna inamdan irəli
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gəlmişdir. Həmçinin təkcə atalar sözlərindəki bu məna, məzmun özəlliyi deyil, eyni zamanda
şifahi xalq incisi nümunələrindəki ahəngdarlıq, oynaqlıq, sözlərin sıralanmasındakı nizam,
qayda bu nümunələri Səməd Vurğunun yaradıcılığının istinad nöqtəsinə, fikir mənbəyinə
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, şair yaradıcılığında istifadə olunan bu atalar sözləri fikrin
ideyanın ispatı, teoremi olmuşdur. Məhz bu səbədəndir ki, Səməd Vurğun hər kəsin şairidir,
şünki onun dilində böyük fəlsəfə, gizlin qayə ifadə olunsa da, onu oxuyan hər kəs anlayır və
sevir.
Atalar sözləri xalqın mübarizəsi, əməyi, düşüncələri, təcrübə və sınaqları, dünyabaxışı,
həyata münasibəti haqqında dərin və geniş mənalar ifadə edən konkret janrdır. Bəzən atalar
sözlərinin arxasında xalqın təfəkkürü, adət-ənənələri ilə bağlı aid olduğu dövrdə xalqın
vəziyyətini, insanı münasibətlərin əsl mahiyyətini əks etdirmiş olur. Məhz bu səbəbdən atalar
sözləri yalnız xalqın dünyagörüşünün, təfəkkürünün bədii ifadəsi olmayıb, həm də bir növ
tarixi, arxividir. Məsələn, Səməd Vurğunun yaradıcılığından aşağıdakı misralara diqqət yetirək:
Taleyinin suyu bulanıb başdan,,,
Qohumdan qonşudan, yaxın yoldaşdan.
Etibar görməyib bu yazıq qarı,
Nökərin canıdır, ağanın varı [7, səh. 25]
Bu misralardakı “Nökərin canıdır, ağanın varı” atalar sözü məhz o dövrkü ağa-nökər
münasibətləri dövrünün bədii şəkildə ifadəsidir.
Bəzənsə atalar sözlərində ictimai bərabərsizliyin, varlı-yoxsul məsələlərinin inikası öz
əksini tapmış olur. Məsələn şair bu təbəqələşməni atalar sözləri timsalında aşağıdakı misralarda
əks etdirmişdir:
Kərəni, pərdisi hörümşək toru,
Deyirlər kasıbın bilnməz goru [7, səh. 25]
Atalar sözlərinin mövzu əhatəsi çox genişdir, hüdudsuz, sərhədsizdir. Belə ki, burada
xalqın qəlbindəki arzu, istəkdən, diləkdən tuutmuş, yaşayış tərzi, ictimai quruluş, dini etiqadı,
məşğuliyyəti öz əksini tapmış olur. Məhz bu səbəbdəndir ki, bu xalq yaradıcılığı nümunəsi şair
və yazıçıların ilham mənbəyinə və qaynağına çevrilir.
Atalar sözlərinin möhtəşəmliyi təkcə məzmun, ideya və ifadə etdiyi fikirlə bitmir. Belə
ki, atalar sözlərində mövcud ahəngdarlıq, səlistlik, bədii ustalıq da xüsusi nəzərə çarpır ki,
bütün bu effektlərin, ifadənin təcəssümü əlbəttə ki, bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə təmin
olunur.
Məlum olduğu kimi təsvir vasitələri bədii dilin çox mühüm tərkib hissəsidir.
ədəbiyyatşünaslıqda bunlar məcazlar da adlanır.Bədii ifadəni məcasız təsvir etmək mümkün
deyildir. Belə ki, dildə sözlər müxtəlif mənalarda işlənə bilir ki, beləliklə də sözün həqiqi və
məcazi mənası meydana çıxır.
Bədii dildə leksik səviyyədə obrazlılıq ifadəsi olan məcazların Səməd Vurğunun
yaradıcılığında müxtəlif növlərinə təsadüf olunur.
Bədii ədəbiyyatda sözün mənada işlədilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, məcazilik
emosianallıq yaratmaqla, əhvalatı bir növ bədii cəhətdən əlvanlaşdırır,bədii təsir gücünü artırır.
Məsələn, Səməd Vurğunun yaradıcılığından aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək:
Gözümdə parlayır, qaynar bulaqlar,
Könül duyduğunu xatirə saxlar.
Və ya
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Qaydadı, dünaydan yaxşı gedəndə
Dost dəsmal götürər, düşmən açılar [7, səh. 139, 82]
Bu misralardakı qeyd olunan könül duyduğunu, düşmən açılar kimi ifadələr məcazi
mənada işlənərək fikrin oxucuya emosional şəkildə çatdırılmasını təmin etmiş olur.
Şairin insan əməyi, onun hünəri barədə fikirlərini əks etdirmək üçün istifadə etdiyi atalar
sözlərindəki məcaza diqqət yetirək:
Kim ki, iş üstündə ürək əridir,
Gülşənə döndərir bomboz çölləri,
Burda ağıllı bir sözün yeridir
Daşda çiçək açır insan hünəri [7, səh. 352]
Burda məcazi işlənən daşda çiçək açır ifadəsi insan hünərinin əzəmətini əks etdirir.
Səməd Vurğunun yaradıcılığında istifadə olunan atalar
sözlərində obrazlılığın qrammatik səviyyədə ifadəsi də xüsusi yer tutur. Məlum olduğu kimi
qrammatik səviyyədə obrazlılıq daha çox söz sırasının pozulması-inversiya şəklində özünü
göstərir. Aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək:
Candan çıxardılar ürəyimizi,
Gedir qəlbimizin isti qanı da,
Ehtiyac qul eylər qəhrəmanı da... [7, səh. 268,365]
“Ehtiyac qul eylər qəhrəmanı da” ifadəsində inversiya hadisəsi diqqət çəkir. Belə ki,
obrazlılıq yaratmaq məqsədi ilə cümlə üzvlərinin yeri dəyişdirilərək xəbər qarşıya keçmiş və
obrazlılığa nail olunmuşdur.
Yaxud
Qayaları dəlib keçər yığışan bir su...
Qılıncdan da kəskin olur bir ipək bəzən
“Qılıncdan da kəskin olur bir ipək bəzən” ifadəsində söz sırasının qəsdən pozulması
nəticəsində yaranan obrazlılıq ifadəyə həm də axıcılıq gətirmişdir. Belə ki, “bir ipək bəzən
qılıncdan da kəskin olur” şəklində işləndikdə eyni fikir ifadə olunmuş olsa da, bədiilik cəhətdən
kasadlıq özünü göstərir.
Yaxud “Aygün” poemasında şairin istinad etdiyi atalar sözündəki inversiyaya diqqət
yetirək:
Bir də dərd eləmə özünü bunu,
Tapar su gələndə öz yolumunu [7, səh. 393]
Burada işlədilən “Tapar su gələndə öz yolumunu “ ifadəsi elə şifahi xalq ədəbiyyatından
bizə məlum olan “su axar, çuxurun tapar” ifadəsinin eynidir. Burda şair sanki bu el deyiminə
rəngçalarlığı əlavə etməklə bədiiliyi, ahəngdarlığı daha daartırmış olmuşdur. Göründüyü kimi
şair burada da inversiyada ən çox istifadə olunan üsuldan istifadə etməklə-yəni xəbəri cümlənin
əvvəlinə- mübtədadan əvvələ keçirməklə obrzalılığı qrammatik səviyyədə təmin etmiş
olmuşdur.
Qrammatik səviyyədə obrazlılığın ifadə vasitələrindən biri də ellipsis hadisəsidir.
Ellipsis- sadə dildə desək –sözlərin, yaxud şəkilçilərin ixtisarıdır. Obrazlılıq yaratmaq
baxımından ellipsis üslubi hadisələr arasında xüsusi önəmə malikdir. Ellipsis və ya ellips yunan
sözü olub hərfi mənada enmə, düşmə adlanır. Mənaya görə asanlıqla bərpa olunan cümlə
üzvlərindən birinin buraxılmasına əsaslanan bu üslubi hadisə sintaktik fiqur hesab olunur. Belə
ki, bu vasitə ilə nitqdə ixtisar yaratmaqla, lakonilik, dinamiklik və axıcılıq təmin olunur.
Ellipsis bu və ya digər formada həm təyini söz birləşmələrinin, həm də cümlələrin
müxtəlif növləri üzərində müşahidə edilir. Ümumi dilçiliyə və dilçiliyin sintaksis şöbəsinə aid
yazılmış əsərlərin yarımçıq cümlələrdən bəhs edən hissələrində, sadə cümlənin tədqiqində
diqqət çəkən bu obrazlılıq vasitəsi “pozulmuş yarımçıq cümlələr”, “statisionar yarımçıq
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cümlələr” “elliptik cümlələr”, “müstəqil işlənən xəbərsiz cümlələr”, yaxud “xəbəri buraxılıb
müstəqil işlənən yarımşıq cümlələr” şəklində də adlandırılır.
Məlum olduğu kimi, bir növ “xəbər”siz olan bu ifadələr obrazlılığın əsas ifadəsidir. Belə
ki, Səməd Vurğunun yaradıcılığını tədqiq edərkənməlum olur ki, şairin istinad və istifadə etdiyi
atalar sözlərində ən çox diqqət çəkən üslubi vasitələrədən biri də məhz ellipsisdir. Nümunə
üçün şairin “Aygün” poemasından aşağıdakı misralara diqqət yetirək:
Daş-qaşa, ziynətə də uydu bir zaman,
- Əmirxanın səxavətli əli var-dedi;
Dönə dönə qulağına onun Əmirxan:
-Üzük qaşla, arvad ərlə tanınar, -dedi... [7, səh. 353]
Bu misralarda istifadə olunan “üzük qaşla, arvad ərlə tanınar” atalar sözləri üslubi
cəhətdən ellipsis hadisəsinə uğramışdır. Belə ki, əslində “Üzük qaşla tanınar, arvad ərlə tanınar”
şəklində olmalı olan atalar sözü bu şəkildə işlənməklə ritmik-melodik xüsusiyyət aşılamış və
əsərin ümumi məzmununa lirika bəxş etmişdir. Göründüyü kimi fikir həm əmr cümləsi şəklində
ifadə olunmuş, həm də nitq sadəliyinə nail olunmuşdur.
Şairin eyniadlı poemasından daha bir misraya diqqət yetirək:
Həyatın əzəldən bir qanunu var.
İşsiz hünər yoxdur, hünərsiz də iş [7, səh. 409]
Burda ifadə olunan “işsiz hünər yoxdur, hünərsiz də iş” ifadənin ikinci hissəsində
“yoxdur” xəbəri buraxılmış və lakonilik yaranmışdır.
Bədii obrazlılığın qrammatik səviyyədə göstəricisi olan ellipsis tarixi baxımdan da
qədimdir. Belə ki, tədqiqatçı H. Mirzəzadə bu barədə yazırdı: “Hələ orta əsrlərin dilində işlənən
belə cümlələrin varlığı sübut edir ki, elliptik cümlə növü dilimizdə qədimdir.” [4, səh. 25] Belə
ki, ellipsis hadisəsi məhz bu səbəbdən daha çox paremiloji vahidlərdə-atalar sözlərində rast
gəlinir. Bu halda, əsasən ifadə mübtəda, tamalıq, zərflik əsasında qurulur. Məlum olduğu ki,
şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrı olan paremioloji vahid-atalar sözlərinin elə nümunəsi
vardır ki, ixtisara məruz qalaraq, vahid forma alan belə cümlələrdə buraxılmış xəbəri birmənalı
şəkildə bərpa etmək olduqca çətindir. Bu yalnız şərti olaraq, həmin ifadənin hansı
kommunikativ şəraitdə nəzərə alınması ilə mümkündür. Belə bir elliptik cümlə formasına
uğramış atalar sözlərinə Səməd Vurğunun yaradıcılığında da istinad olunmuşdur.
Belə ki, şairin “Muğam” poemasından aşağıdakı misralara diqqət yetirək:
Bir məsəl qalmışdır ata-babadan:
Uçanda turacdır, qaçarda ceyran.
Bir mən deyiləm ki, hüsnünə heyran,
Şöhrətin yayılıb hər yana, ceyran; [7, səh. 273]
Bu bənddə istifadə olunan “Uçanda turacdır, qaçanda ceyran” atalar sözü məhz bu şəkilli
elliptik cümlə formasında işlənmişdir. Belə ki, ixtisar olunmuş xəbərin bərpası istər-istəməz
çətinlik yaradır. Bəlkə də burda xəbər olaraq “Uçanda ceyran birincidir, qaçanda ceyran
birincidir” şəklində təsəvvür etmək mümkündür. Burada bir nüansa da diqqət yetirmək lazımdır
ki, deməli elliptik cümlələr təkcə feili xəbərin ixtisarı ilə deyil, ismi xəbərin (bu nümunədəki
kimi) ixtisarı ilə də mümkündür. Bu da bəzi dilçilərin (məsələn, N.S. Valgina yalnız feili xəbəri
olmayan cümlələri elliptik cümlələr adlandırmışdır. [8, səh. 214] elliptik cümlələrin yalnız feili
xəbərin istisnası əsasında yarandığı fikrini təkzib etmiş olur.
Göründüyü kimi, qrammatik səviyyədə obrazlılığın ifadəsi olan ellipsis söz ustalarının
üslubi məqsədlərinin daha yığcam və təsirli şəkildə ifadəsini təmin etmiş olur.
Səməd Vurğunun yaradıcılığını tədqiq edərkən elmi-tədqiqat işimin profilinə uyğun
olaraq şairin yaradıcılığında istifadə və istinad olunan atalar sözlərinin tədqiqiində bədii ifadə
vasitələrinin də təsiri diqqət çəkir.
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Bədii dilin çox mühüm tərkib hissəsini təşkil edən bədii ifadə vasitələri emosionallığın,
obrazlılığın, bədiiliyin təminatçısıdır. Məlum olduğu kimi ifadə vasitələri bütöv cümlə olmaq
cəhətdən təsvir vasitələrindən fərqlənir. Belə ki, bədii təsvir vasitələrində məcazlıq
mühümdürsə, bədii təsvir vasitələrində bu xüsusiyyət prioritet deyildir. Lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, hər iki vasitə məhz bədii dilə xidmət edir.
Səməd Vurğunun yaradıcılığında istifadə olunan atalar sözlərində bədii ifadə
vasitələrinin bədii sual növünə diqqət yetirək.
Məlumdur ki, əsərin emosional təsirini artırmaq, oxucuda qüvvətli hiss-həyəcan
doğurmaq məqsədi ilə fikrin sual tərzində ifadə olunmasına bədii sual deyilir. Bədii sual əlbəttə
ki, qrammatik sualdan fərqlənir. Belə ki, biz qrammatik sualdan bəzən məlumat almaq və ya
məlumatı dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunur. Lakin bədii sual bu məqsəddən uzaq adından
göründüyü kimi obrazlılıq, bədiilik yaratmaq və fikrin ifadə gücünü artırmaq üçün istifadə
olunur. Belə ki, bu ifadə vasitəsi bir sıra əsərlərdə “poetik sual”, “ritorik sual”, “emosional sual
cümlələri “, “erotema” da adlandırılır.
Bir növ ikinci şəxsi dilindən verilən belə suallar naməlum faktı açıqlayır, yaxud məlum,
lakin inkar olunan bir fikri bir növ qəbul etmək formasıdır. Bu barədə tədqiqatçı S. Abdullayev
bədii sualın mənasını izah edərkən yazırdı: “Ritorik sual müqabil tərəfdən cavab almaq məqsədi
ilə işlənmədiyinə və müəyyən informasiya gətirdiyinə görə fikrin bitməkliyi, tamlığı
baxımından ona heç bir cavab vermək ehtiyacı da qalmır.” [1, səh.84]
Səməd Vurğunun yaradıcılığında istifadə olunan atalar sözlərində bu bədii ifadə
vasitələrinin işlədilməsinə diqqət yetirək.
“Komsomol” poemasından:
Qaralar geyinsin eşqimin sonu,
Arayıb, axtarıb taparam onu;
Ya məni öldürər, ya da yaşadar,
Ölümdən qorxmağın nə mənası var? [7, səh.78]
“Ölümdən qorxmağın nə mənası var?” ifadəsi əslində “qorxunun əcəli faydası olmaz”
atalar sözünün bir növ prototipidir. Göründüyü kimi, burada bədii sualın işlədilməsində məqsəd,
həqiqi sual cümlələrindən fərqli olaraq, təhrikedici nitqin yönəldilən şəxsdən sorğuya cavab
almaq deyil, fikrə bir həqiqət qüvvəsi, təkzibedilməzlikəlavə etməkdir. Həmçinin bu ifadədə
bədii sualın xəbəri təsdiqdə olub, inkarlıq ifadə edir. Çünki “nə mənası var” ifadəsində xəbər
təsdiqdədir, lakin məna cəhətdən inkarlıq ifadə edir, yəni heç bir mənası yoxdur” şəklində əks
olunmuşdur.
Yaxud şairin yaradıcılığında paremioloji vahidə istinad olunmuş digər nümunəyə diqqət
yetirək. Belə ki, şair “Zəncinin arzuları” poemasında yazır:
Yox, yox: Unutmadım mən öz əslimi,
Öz qara nəslimi, zənci nəslimi!
Köksüz bir ağacın meyvəsi varmı?
İnsan da əslini heç unudarmı? [7, səh.267]
Burda işlənən “köksüz bir ağacın meyvəsi olmaz” atalar sözündəki fikir bədii sual
şəklində işlənmişdir. Bu məqsədlə şair “mı” sual ədatından istifadə etmiş və emosional tərz
yaratmışdır. Həmçinin bu misrada işlədilən bədii sual modal xarakteriklə əlavə çalarlarlaməzəmmət, danlaq yaratmış olmuşdur. Həmçinin buradakı “mı” əvəzliyi öz lüğəvi məzmunu
itirərək, inkar əvəzliklərinin mənasını ifadə edir.
Göründüyü kimi, bədii sual ifadəni canlı və dinamikliyin təminatçısıdır. Belə ki, eyni
fikrin əlbəttə nəqli cümlə şəklində də vermək olardı, lakin məlum olduğu kimi bu zaman
ifadənin əvvəlki ekspresivliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə azalacaqdır və deməli, bədii sual nəqli
cümlələrdə ifadə oluan biləcək fikrin daha qüvvətli əvəzləyicisidir.
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Məlumdur ki, bədii dildə istifadə olunan istər bədii ifadə, istərsə də bədii təsvir vasitələri
bədii əsərlərin forması, ustalıq baxımından ifadəsinin əsas vasitəsidir. Belə ki, obrazlılığın və
emosionallığın ifadəsi olan bu vasitələr olmadan ideya və məzmun dolğun ifadə oluna bilməz.
Bu vasitələr ədibin sənətkarlıq göstəricisi olmaqla bərabər, həmçinin onlardan yerli-yerində
istifadə həm də şair və yazıçının peşəkarlığı, eyni zamanda bədii ustalığıdır. Bu cəhətdən deyə
bilərik ki, Səməd Vurğun yaradıcılığı təkcə məzmun, ideya cəhətdən deyil, həm də forma, bədii
ustalıq cəhətdən də möhtəşəmdir. Belə ki, böyük şair yaradıcılığının böyüklüyü təkcə ideya,
məzmun, forma cəhətdən deyil, eyni zamanda şifahi və yazılı ədəbiyyatın əlaqələndirilməsi və
sintezi baxımından bir sənətkalıq nümunəsi, sənətkarlıq əsəridir.
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Ibragimova Leyla
Stylistic events in the paramilogy units, proverbs used in Samad Vurgun's language
Summary
The proverbs are treasure of exceptional value that reflects the history, trust and faith,
wish and desires, friendship and devotion of the people who created it. Not only the peculiarity
of the meaning and content in the proverbs but also the harmony, playfulness, the order of the
words in the oral folk pearl which led to the transformation of these examples to the source of
the poet and writer's creativity. All of these effects of the present day harmony, fluency, artistic
skill which are remarkable in the proverbs are embodied in the art of expression and
description. Whether he means of artistic expression or not artistic description used in artistic
language and the form of artistic works in terms of sill is the main mean of expression.
Figure of speech that forms a very important part of the literary language is the
guarantee of figurativeness, poetry and emotion. In terms of being a complete sentence the
means of expression differs from imagery tools. So, if the metaphor is important in the imagery
tools, this feature is not priority in means of expressions. But it should be taken into
consideration that both tools serve the figurative language.
Without these tools, ideas and content can not be expressed in full. Besides displaying
the writer\s abilty, these tools, are also considered to be the professionalism if used in proper
place and time. In this regard, we can say that Samed Vurgun's creativity is spectacul not only
because of content and idea , but also because of a form and artistic skill.
Key words: proverbs, symbolism, the nominative and figurative meaning of the word,
artistic description, artistic means of expression
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Ибрагимова Лейла
Стилистические проявления паромологических единиц, пословиц в языке Самеда
Вургуна.
Резюме
Пословицы – исключительная ценность сокровище, своеобразно отражаемые
историю, веры и исповедания , желание и устремления, дружбу и верности, созданные
народам . В пословицах не только значение, но и особенность содержании, в том числе
гармония в примерах жемчужины устного народного творчества, подвижность , порядок
в последовательности, правила превращает этих примеров в опоры и источником мысли
поэтов и писателей. Существующие в пословицах гармонии , конкретность и
художественное мастерство заметено, что все эти эффекты проявлении выражение,
обеспечивают художественное изображение и художественное средство. Используемые в
художественном языке или выражения, или художественное изображения основное
средство в форме художественного произведения , является мастерством с точки зрения
изображения.
Художественные средства, которые являются очень важным компонентом
художественного языка – гарант эмоциональности, образности, художественности. Как
известно, средства выражения отличаются от средств описания с точки зрения
целостности предложения. Таким образом, если в описании важны средства
метафоричности, то эти особенности не приоритетны в художественном изображении.
Но следует отметить, что обе средства служат непосредственно художественному языку.
Если отсутствует эти средства выражения и описания, то теряется образность и
эмоциональность идеи и содержания. Эти средства, как показатель мастерства писателя,
уместны в использовании и профессиональность поэта и писателя, в то же время
является художественным мастерством. С этой точки зрения следует отметить, что
творчество Самеда Вургуна привлекательно не только по содержанию, но и по идеи, по
форме, по художественному мастерству.
Ключевые слова: пословицы, образность, прямое и переносное значения слова,
художественные описание и выражение художественных способов

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.05.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Qara Məşədiyev tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.

176

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

FƏRQANƏ HÜSEYNOVA
Avrasiya Unisersiteti
ferganehuseynova@yahoo.com
İNKARLIQ IFADƏ EDƏN BƏZI INKAR BAĞLAYICILARININ
VƏ ƏVƏZLIKLƏRIN MIKROSAHƏLƏRI
Xülasə
İnkarlıq ifadə edən bəzi inkar bağlayıcılarının və əvəzliklərin mikrosahələri
Bu məqalə ingilis dilində inkarlıq problemi,bu dildə inkarlıq ifadə edən inkar bağlayıcılarının və inkar əvəzliklərinin mikrosahələrinə,onun müasir ingilis dilinin inkarlaşmasındakı roluna, və onların sematik kontekstdən araşdırılmasına həsr olunmuşdur.Müasir
ingilis dilində inkarlıq kateqoriyasının öyrənilməsi çağdaş dilçiliyin ən aktual mövzularından
biridir. Dilçilik ədəbiyyatlarından da məlumdur ki, inkarlığın reallaşmasında hər bir dilin özünə
məxsus inkarlığı ifadə etmək üçün müeyyən ifadə vasitələri vardır və hər bir dildə inkarlıq
qrammatik və leksik kateqoriyadır.İnkarlıq kateqoriyası, o cümlədən sintaktik yolla da öz əksini
tapır. Başqa bir cəhətdə ondan ibarətdir ki,sintaktik kateqoriyanı ayri –ayri sözlər və ifadələr
deyil,cümlələr ifadə etdiyindən onun oppoziyası olan təsdiq variantı vardır. Dilin universal
kateqoriyası kimi inkarlıq kateqoriyası inkar dilin müxtəlif səviyyələrində -leksik
səviyyədə,qrammatiks səviyyədə,fonetik səviyyədə də qeydə alınır.İnglis dilində inkarlığın baş
verməsində inkarlığın leksik və qrammatik ifadə vasitələri arasında (bir çox hallarda) kəskin
fərq olmadığı,inglis dilində inkarlıq ifadə edən prefikslərlərlə (“-mis” və “-dis “) “ not” inkar
hissəciyi arasında o qədər də güclü fərq olmadığı,inkar hissəciyi olan “ not “ ədatınının ingilis
dilinin iknkarlaşmasındakı dominatn rolu qeyd olunmuşdur.Eyni zzamanda meqalədə inglis
dilində inkarlığı ifadə edən bağlayıcılar və əvəzliklər Azərbaycan dilinin inkarlığı ifadə edən
inkarlıq vasitəlrili əlaqəlndirilib və müqayisəli təhlil olunub
Açar sözlər: mikrosahə, inkar bağlayıcı, kateqoriya, inkar əvəzlik ,mətn
Məlumdur ki, ünsiyyət prosesində istifadə edilən nitq danışıq aktları zamanı həm implisit,
həm də eksplisit mənalar yer alır. Gizli (implisit) mənanın yaranma mexanizmi, onun ifadə
olunması və belə mənanın aydınlaşdırılıb aşkarlanması özlüyündə implikativ potensialı olan dil
formalarının üzə çıxarılmasını bir növ tələb edir. Hesab edirik belə formalardan biri də ritorik
suallardır. Əslində sual cümləsi formasında olan ritorik suallar cavab tələb etmir, belə tip suala,
cümləyə onu ifadə edən səsləndirən özü cavab verir, başqa sözlə ifadə etsək, sualın cavabı
sualın özündə, onun semantikasında, ifadənin intonasiyasında tapılır (verilir). Təbii olaraq belə
hesab etmək olar ki, ritorik sualların inkar formasının təsdiq, təsdiq formasının inkar mənasının
yaranması da qeyd olunan keyfiyyətlə bağlıdır. Belə hallarda konyuktivlə forma ilə oxşarlıq
yaranması da bununla əlaqədardır.
Əlbəttə, hər bir dilin özünəməxsus inkarlığı ifadə etmək üçün müəyyən ifadə vasitələri
vardır. Dilçilik ədəbiyyatlarından da məlumdur ki, dildə inkarlıq qrammatik-leksik
kateqoriyadır. İnkarlıq-neqasiya leksik, qrammatik, o cümlədən də sintaktik yolla öz ifadəsini
tapır. Başqa bir cəhət ondan ibarətdir ki, sintaktik kateqoriyanı ayrı-ayrı sözlər deyil, cümlələr
ifadə etdiyindən onun oppozisiyası olan təsdiq variantı vardır. Dil universalisi kimi inkar dilin
müxtəlif səviyyələrində – leksik, qrammatik və fonetik səviyyələrdə qeydə alınır. İngilis dilində
inkarlığın leksik və qrammatik ifadə vasitələri arasında (bir çox hallarda) kəskin fərq yoxdur.
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Məsələn, ingilis dilində inkarlıq ifadə edən prefikslərlə “not” inkar hissəciyi arasında o
qədər güclü fərq yoxdur.
Jane doesn’t like Johnson’s idea. - Ceyn Consonun ideyasını xoşlamır.
Jane dislikes Johnson’s idea.
Burada ingilis dilində verilmiş cümlələrin hər ikisi eyni mənanı verir.
They don’t want clever men, clever men have ideas, ideas course troubles (Maugham). Onlar ağıllı adamları istəmirlər, ağıllı adamların ideyaları olur, ideyalar problemlər yaradır.
Qeyd etməliyik ki, sonuncu cümlədək predikativi başqa sözlə feili prefiks vasitəsilə inkar
formada işlətmək mümkün deyil. Əvvəla bu cümlədə mətn yaratmaq üçün, fikri dəqiq
çatdırmaq üçün müəllif təkrardan istifadə etməklə məqsədinə çatmaq üçün bu vasitəyə əl atıb,
ancaq bununla belə sözlərin birləşə bilmək, yanaşı işlədilə bilmək qabiliyyətinə görə bu
cümlənin xəbərini ifadə edən “want” sözünü həmin sinonimik qrupa daxil olan sözlərin heç biri
ilə əvəzlənməsi konkret bu kontekstdə mümkün olmadığı kimi, prefikslə də inkarlıq yaratmaq
qeyri-mümkündür.
İngilis dilində mətnlərdə inkarlığın təsdiqi, mətndə işlənən inkarlıq vasitələrinin kəmiyyət
və keyfiyyət təhlili onu göstərir ki, ən yüksək və geniş şəkildə işlədilən “not” inkar vasitəsidir.
Bu onunla əlaqədardır ki, bu vahid həm ümum, həm də xüsusi inkarı ifadə etmək üçün istifadə
olunur, baxmayaraq başqa inkar vasitələr də vardır və yuxarıda qeyd etdiyimiz bəzən “not”-u
hansı kontekstdəsə əzələyə bilir, lakin semantik çalarlıq heç də eyni olmur.
İnkarlıq sahəsinin şaquli strukturundan bəhs edərkən S.Abdullayev vurğulayır ki,
Azərbaycan dilində bütün neqasiya vasitələrinin 19 növü, alman dilində 20 növü, rus dilində 11
növü, özbək dilində 6 növü, türk dilində 4 növü, qazax dilində 3 növü, türkmən dilində 5 növü
və başqalarını göstərmişdir. Həmçinin S.Abdullayev ingilis dilində inkarlıq dilində ümumi
şəkildə 5 növünü göstərmişdir (1, s. 65).
Qeyd etməliyik ki, ingilis dilində onların növü heç də 5 deyil, çünki inkar əvəzlik və
zərflikdən bəhs edilərkən mürəkkəbləşməni sadə sözlərlə eyni növə aid etmək olmaz, eləcə də
ön şəkilçi ilə (prefikslə), sonluğu eyni növ altında vermək olmaz, ən azı onların semantik
çalarlığı kontekst daxilində fərqlidir və həmçinin baxmayaraq “mis” və “dis” inkarlıq ifadə
edən prefikslərdir, ancaq onlar başqa sözə birləşə bilmək qabiliyyətinə görə fərqli semantik
çalarlığa malikdirlər. Məsələn,
He misunderstood her. - O onu səhv başa düşdü.
He dislikes her behaviour. - O onun davranışını xoşlamır.
Bu kontekstlərdə “mis” və “dis”-in yerini dəyişmək mümkün olmadığı kimi həmin
cümlələri başqa formada işlətmək mümkün olsa da, artıq semantik çalarlıq fərqli yaranır.
He did not understand her. - O onu başa düşmədi.
He does not like her behaviour. - O onun davranışını (özünü aparmasını) xoşlamır.
Hesab edirik cümlələrin tərcümə variantından sonra əlavə izaha ehtiyac qalmır.
İnkarlıq ifadə edən bağlayıcılar da fərqli semantik çalarlıq ifadə edirlər. Hər kəsə bəllidir
ki, dildə mühakimələr, fikirlər həm təsdiqdə, həm də inkarda ola bilər.
Vaxtilə inkarlıqdan bəhs edərkən N.Q.Çernışevski yazırdı ki, idrak prosesində inkar
mühakimələrinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. O, inkar mühakimələrin köməyi ilə ifadə edilən
biliklərin elmi gerçəkliyini qeyd etmişdir (3, s. 199).
Yeri gəlmişkən onu vurğulayaq ki, fəlsəfənin yəni dialektikanın üç qanunundan biri
inkarı-inkar qanunudur və Çernışevskinin bu fikirlərinə rəğmən inkarın böyük dərketmə
əhəmiyyətinə malik olmasından başqa, o, bəzən həqiqətin açılmasına da kömək edir; belə ki,
hər hansı bir əşyanın əlamət və xassəsini inkar edərkən biz onun başqa bir əlamətə malik
olduğunu müəyyən etməyə çalışırıq. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi inkarlıq sahəsinə daxil olan
vasitələrdən biri də bağlayıcılardır və onlardan “neither...nor” bağlayıcının şaquli strukturunu
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bir qədər ətraflı tədqiq etməyimiz hesab edirik qarşıya qoyduğumuz məqsədə çatmaq üçün
yaxşı zəmin yarada bilər.
İstər normativ qrammatika çərçivəsində, istərsə də konkret kontekst səviyyəsində ingilis
dilində olan “neither” bağlayıcısı “nor” ilə işlədilərkən qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərini və
yaxud ayrı-ayrı cümlələri bir-birinə bağlayır. Belə hallarda qeyd etdiyimiz inkar bağlayıcıları,
bir qayda olaraq, aid olduqları sözdən əvvəl gəlir və həmin sözə inkarlıq anlayışını verir.
Burada belə nəticəyə gəlmək olar ki, “neither...nor” bağlayıcıları cümlə tərkibində olan canlı
və cansız əşyaları, həmçinin hərəkəti, əlaməti, məkanı, zamanı və s. inkar formada ifadə edir.
Məsələn,
Neither the moon was visible in this dark night, nor were the stars. - Bu qaranlıq gecə də
nə ay görünürdü, nə də ulduz var idi.
She looked neither at him not at me. - O nə mənə baxdı, nə də ona.
He called not only John, but also Harry. Neither did he go, nor did he find skiing
pleasant. Either milk or water will do.
Bu kontekstdə biz daha başqa bir keyfiyyəti üzə çıxara bilirik, yəni bağlayıcı sözlər başqa
sözlərlə cüt-cüt işlədilərək situasiyada ötürülən informasiyanın daha tez ünvana çatmasına
köməklik göstərir. Həmin kontekstin ana dilimizdəki variantına diqqət çəkək.
O yalnız (təkcə) Conu deyil. Harrini də çağırdı, dəvət etdi. O nə getdi, nə də xizək
sürmədən ləzzət aldı. Ya süd ya da su.
Nümunə gətirdiyimiz cümlələrin bəzilərin başqa formada inkarda işlədə bilərik və bu
zaman orada olan əlaqənin möhkəmliyinə diqqət çəkməyimiz bəzi məqamlara aydınlıq gətirər.
That night Carry could neither sleep nor read a book. - O gecə Keri nə yata bildi, nə də
kitab oxudu.
That night Carry could not sleep either. She could not read a book. - Həmin gecə Keri
yata bilmədi, kitab oxuya bilmədi.
Cümlə nümunələrinin strukturunda etdiyimiz dəyişiklikdən sonra baxmayaraq inkar
məzmunu saxlanıldı, ancaq bağlılıq xeyli zəiflədi. Məhz ona görə də yuxarıda vurğuladıq ki,
ingilis dilində bağlayıcıların qoşa işlədilməsi fikrin yayğınlığını aradan qaldırır, ötürülən
məlumatın adresata daha effektli və lakonik şəkildə, anlaşılan semantikada başa düşülüb qəbul
olunmasına köməklik göstərir.
Başqa bir cəhəti də vurğulamaq istərdik. Mətnin formalaşmasında müxtəlif vasitələrdən
istifadə olunur, yəni formal əlaqə vasitələri sözönüləri, əvəzliklər, bağlayıcılar, artikllər və
həmçinin təkrarlar. Biz qeyd etmişdik ki, eləcə də ingilis dilinə aid olan dilçilik
ədəbiyyatlarında göstərilir ki, cümlədə yalnız bir inkar ola bilər, lakin müasir ingilis dilində
neither...nor inkar bağlayıcıları istənilən qədər (yəni kontekstdən asılı olaraq) təkrarlana bilər,
ancaq belə halda neither bağlayıcısı deyil nor bağlayıcısı təkrarlanır və məzmuna heç bir xələl
gəlmir.
Nothing in it ever changed – neither the people, nor the family portrait, nor the heavy
furniture and ugly plate, nor the vulgar ostentation of riches, nor the lifeless aspect of
everything (E.L.Voynich. Gadfly, p.44).
Orada heç nə dəyişməmişdi – nə insanlar, nə ailənin portretləri, nə ağır mebel və
boşqablar, nə varlıların vulqar təşəxxüsləri (lovğalıqları) nə də cansız olan hər şeyin aspektləri.
But I looked neither to rising sun, nor smiling sky, nor wakening nature (Ch.Bronte. Jane
Eyre, p.406). - Lakin mən nə boylanan günəşə, nə gülümsəyən səmaya (açılan səmaya) nə də
oyanan təbiətə baxırdım.
Cümlələrin tərcüməsinə diqqət yetirdikdə müşahidə edirik ki, orijinal variantda “nor”
təkrarlanır, lakin ana dilimizdə bütün hallarda yalnız “nə” kimi təqdim etsək məzmuna,
semantikaya xələl gətirmiş oluruq. Ona görə də Azərbaycan variantında “nə”-dən sonra “da”
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bağlayıcısı da əlavə olunur və mənanı daha intensivləşdirmək üçün, informasiyanı tez
qavratmaq üçün. Biz yuxarıda qeyd etmişdik ki, ingilis dili tək inkarlı (mononeqativ) dildir və
neither...nor inkar bağlayıcıları işlədilən cümlələrdə başqa bir inkar sözü işlədilərsə, artıq bu
zaman “neither...nor” təsdiqlik ifadə edən “either...or” bağlayıcısı ilə əvəzlənməlidir, başqa
struktur olmaz.
Nobody published his books either his children or relatives. - Heç kəs onun kitablarını
çap etdirmədi, nə övladları nə də qohumları.
Bu kontekstdə mürəkkəb strukturlu inkar əvəzliyi olan “nobody” əvəzliyi ümumi inkarlığı
ifadə etdiyindən “neither.nor” inkar bağlayıcılarının təsdiq formalarından (either.or-dan)
istifadə olunmuşdur, ancaq ana dilimizə çevrilərkən həmin cümlədə bir deyil üç inkarlıq ifadə
olunur və həmçinin sonuncu “nə”dən sonra yenə də “də” işlədilir ki, bu da məzmunun tam
anlaşıqlı olmasına xidmət etməklə yanaşı Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşuna tam uyğun
gəlir.
Dilçilik ədəbiyyatlarından bəllidir ki, ingilis dilində substantivləşmə hadisəsi vardır,
məsələn, rich (varlı) – sifət, the rich - varlılar. Biz bunları ona görə vurğulayırıq ki, ingilis
dilindəki neither bağlayıcısı cümlədə müstəqil işlədilə bilir, substantivləşir və mübtəda
funksiyasında çıxış edir, həmçinin təsdiq xəbəri məzmun etibarilə inkara çevirə bilir.
Neither of the sisters has never been abroad (3, s.670). - Onun bacılarından heç biri heç
zaman xaricdə olmayıb.
For three hours neither spoke (Voynich. The Gadfly, p.164). - Üç saat ərzində heç biri
(heç kim) danışmadı.
Neither spoke much (W.M.Thackery, Fanity Fair, p.148) - Heç kim (heç biri) cavab
vermədi.
Biz bu cümlələri nəzərdən keçirib ana dilimizə çevirərkən müşahidə edirik ki, neither
sözünü heç kim (heç biri) əvəzliyi kimi vermək lazımdır və bütün hallarda təsdiq xəbər inkarda
işlədilir. Birinci cümlədə isə neither sözü müəyyən mənada əvəzlik kimi işlədiyindən “never”
inkarlığı da işlənmişdir. Neither sözü həmçinin adj. - sifət kimi də substantivləşərək not either
of two mənasında işlədilərək yenə də cümlənin təsdiq xəbərini inkara çevirir.
Neither explanation is satisfactory (4, s.670). - Heç bir izahat məqbul deyil.
Başqa bir cəhət də ondan ibarətdir ki, “neither” inkar bağlayıcısı substantivləşməklə
yanaşı özündən sonra xəbəri təkdə tələb edir, eləcə də şəxs əvəzliklərinin obyekt halları ilə
işlədilərkən obyekt halında olan əvəzlikdən əvvəl bir qayda olaraq “of” sözönü işlədilir və
xəbər təkdə olur.
Neither of them had been near the patient for weeks. - Onlardan heç kəs (heç biri)
həftələrlə xəstəyə baş çəkməyib.
In their group neither of them thinks of the future profession. - Onların qrupunda heç kəs
(heç biri) gələcək peşə haqqında düşünmür.
Yekun olaraq belə qənaətə gəlirik ki, substantivləşmə nəticəsində inkar əvəzliyi “neither”
təsdiq cümlələri ayrılıqda işlədilən zaman inkar edir və ingilis dilində xəbəri təsdiqdə olan
cümlələr istisnasız olaraq inkarda verilir və belə hesab edirik ki, bu “nobody”, “none” inkar
əvəzliyinin şaquli mikrosahəsinin xüsusiyyətidir.
Başqa bir cəhət “neither...nor” bağlayıcı işlədilən cümlələrdə xəbər təsdiqdə verilir, əgər
cümlə “nobody”, “none” və bu kimi sözlərlə başlayarsa, o zaman “neither...nor”-un təsdiq
variantı olan “either...or”-dan istifadə olunsa da belə xəbər inkarda olur.
Bu məqamda hesab edirik inkar/təsdiq qarşılaşdırılmasının dilçilik ədəbiyyatlarında həm
qrammatik kateqoriya, həm də inkarlıq vasitələri kimi tədqiq edilməsini qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycanlı tədqiqatçı inkarlıq kateqoriyasından bəhs edərkən onun feilin təsdiq və inkar
formalarının üz-üzə dayanması fonunda müəyyənləşməsini kateqoriyanın yeganə formal
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göstərici olmasını qeyd etdiyi halda ingilis dilində yuxarıda vurğuladığımız kimi onu ifadə edən
müxtəlif vasitələr vardır və onlardan bəziləri haqda yazımızın əvvəlində bəhs etmişik.
Dilçilik ədəbiyyatlarında adətən ifadə vasitələrinə qrammatik-leksik (funksional-semantik)
sahə kimi yanaşılması mühüm yer tutur. Onu da vurğulamaq istərdik ki, bir qayda olaraq ayrı-ayrı
dil səviyyələrinə aid ifadə formaları sahənin şaquli strukturu, semantik əlamətlərə görə
fərqlənmələr isə sahənin üfiqi strukturu kimi tədqiq olunur. Bir qayda olaraq həm dilçilik ədəbiyyatlarında, həm də elmi-nəzəri mənbələrdə funksional-semantik inkarlıq mikrosahəsi predikativ
inkarlıq, qeyri-predikativ inkarlıq, ümumi inkarlıq-xüsusi inkarlıq, tematik inkarlıq-rematik
inkarlıq kimi terminlər altında ümumiləşdirilir (əlbəttə, onlardan bəziləri haqqında əvvəlki
yazılarımızda bəhs etmişik – F.H.), sahə komponentlərinin funksional xüsusiyyətləri də məhz
göstərilən çərçivələrdə və səviyyələrdə tədqiq olunur və səciyyələndirilir. Bütün hallarda inkarlıq
kateqoriyası təsdiq qütbü ilə sıx əlaqə və vəhdətdə tədqiq olunur və həmin sistem də təsdiqlikinkarlıq mikrosahəsi adlandırılır.
Eyni zamanda elmi-nəzəri araşdırmalar və dil faktlarının nəzərdən keçirilməsi o nəticəyə
gəlməyə sövq edir ki, bütün dil səviyyələrində inkarlıq semantikası həm eksplisit, həm də
implisit vasitələrlə ifadə oluna bilir. O cümlədən yuxarıda söhbət açdığımız inkar
bağlayıcılarının mikrosahəsi vardır ki, onların şaquli mikrosahəyə mənsub olmaları
danılmazdır, çünki həmin bağlayıcılar kontekst daxilində məsələnin mahiyyətinin lap dərin
qatlarına nüfuz etmək qabiliyyətindədirlər.
İngilis dilində:
“What are you going to do tonight?”
“Nothing”, answered a little drearily.
“You don’t like out there where you are, do you?”
“Oh, I don’t know.
What are you going to do if you don't get work?”
Go back home, I guess.
There was the least quaver in her voice as she said this. Somehow the influence he was
exerting was powerful. They came to an understanding of each other without words – he of her
situation, she of the fact that he realized it.
“No”, he said, “you can’t make it”, genuine sympathy filling his mind for the time. “Let
me help you. You take some of my money”.
“Oh, no!” she said, leaning back.
“What are you going to do?” he said.
She sat meditating, merely shaking her head [5, s. 86].
-Siz bu gün nə etmək istəyirsiniz?
-Heç bir şey, - deyə Kerri məyusluqla cavab verdi.
-Görünür ki, yaşadığınız yer sizə o qədər də xoş gəlmir?
-Necə deyim.
-İş tapmasanız, nə edəcəksiniz?
-Çox ehtimal ki, evə qayıdacağam.
Bu sözləri deyərkən Kerrinin səsi yavaşca titrədi. Drue böyük cazibə qüvvəsinə malik idi.
Onlar bir-birini sözsüz başa düşdü ki, Drue bunu bilir.
-Yox, bu yaramaz! – deyə Drue bu dəqiqə səmimi ürək yanğısı ilə dilləndi. – Sizə yardım
etməyə icazə verin, məndən bir qədər pul götürün.
-Yox!, Yox! – deyə Kerri səsləndi və hətta ondan kənara çəkildi.
-Bəs siz nə edəcəksiniz?
181

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Qız susur və fikirli halda başını bulayırdı.
Did you ever tell Jude what it was? – “Never”.
Göründüyü kimi birinci dialoqda inkar əvəzliyi, eləcə də inkar bildirən söz “no” ayrılıqda
işlədilmiş və təsdiqdə olan sual cümlələrinə qısa şəkildə inkarlıq məzmunu vermişdir ki,
bununla da deyiləcək ayrı-ayrı cümlələri əvəz etmişdir.
İkinci kontekstdə isə inkar zərfi də bütöv cümlənin əvəzində işlənərək inkarlıq məzmunu
yaratmışdır və bizə elə gəlir ki, məhz bu şaquli mikrosahə yaradırlar.
Qeyd etməyi vacib sayırıq ki, inkar əvəzliklərinə və inkar zərflərinə müxtəlif nitq
hissələrinin tərkibində rast gəlsək də, ümumiləşdirmə əlamətləri onları bir sırada birləşdirmək
imkanını aradan qaldırmır. Fikrimizcə, inkar sözlər insan şüurunda müəyyən əlaqələrdə
işlədilən ayrıca bir kateqoriyanı – bir söz kateqoriyasını təşkil edir. Məsələyə bu baxımdan
yanaşdıqda inkar əvəzliklərini də, inkar bağlayıcılarını da, həmçinin inkar zərflərini də leksikqrammatik vasitələr hesab etmək daha məqsədəuyğun olardı, çünki fikrimizcə, ümumiləşdirmə
nöqteyi-nəzərindən onlar eyni səciyyəvi xüsusiyyətə malikdir.
İngilis dilində olan inkar bağlayıcıları kimi inkar əvəzlikləri (no, none, noone, nobody,
nothing) və inkar zərfləri (never, nowhere, nohow) kontekst daxilində işlədildikdə başqa
inkarlıq elementlərindən fərqli olaraq şaquli inkarlıq mikrosahəsini daha qüvvətli edir və biz
hesab edirik ki, bu birbaşa koqnisiya ilə bağlıdır, çünki “not” inkar hissəciyi hansısa sözə
(feilə) birləşərək və yaxud hansısa sözdən əvvəl gələrək nəyisə sadəcə inkar edirsə, qeyd
etdiyimiz inkarlıq ifadə edən sözlər dildə daha dərin qata nüfuz edə bilir və sərbəst şəkildə
işlədilərək bütöv bir məsələni tam və qəti şəkildə inkar edir.
No winter marred his face or stained his flower-like bloom.
No friends were permitted to accompany him beyond the outer gate.
Göründüyü kimi “no” inkar əvəzliyi cümlənin əvvəlində gəldikdə özündən sonrakı ismi
təyin edir, lakin semantik cəhətdən bir qayda olaraq təsdiq cümləni (xəbəri) inkara çevirir ki, bu
da son nəticədə bütöv cümlənin ümumi şəkildə inkar olması deməkdir. Belə halda “no”, əlbəttə
“not” ədatının qeyri-müəyyən artikllə işlədildi. “not” formasına bərabərdir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi aşağıda “no” əvəzliyinin gücxlü olmasını, mahiyyətini daha aydın üzə çıxarmaq
üçün həmin cümləni, konteksti ana dilimizə tərcümə edək və bu zaman şaquli inkarlıq sahəsinin
də tam mahiyyətini hesab edirik açmış olarıq.
No woman was ever near to her mate than I am. – Heç bir qadın mənim kimi rəfiqəsinə bu
qədər yaxın olmamışdı.
No mother could have a better son. – Heç bir ananın belə yaxşı ola bilməzdi.
No lights burned in the upper hall. – Yuxarıdakı zalda heç bir işıq yanmırdı.
Əlbəttə, bu qəbildən olan cümlə nümunələrinin sayını artırmaq olar, ancaq biz burada bir daha
vurğulamaq istərdik ki, bütün qeyd etdiyimiz hallarda “no” əvəzliyi təyin etdiyi isimdən əvvəl
gəldiyi haldan bütün cümləni inkara çevirir. Burada başqa bir cəhəti vurğulamaq istərdik ki, ana
dilimizə çevrilərkən “no” əvəzliyinin qarşılığı olan “heç bir” inkar vasitə işlədilmişdir ki, məhz bu
da cümləni bütövlükdə inkara çevirmişdir. Təbii olaraq bu cümlələrdə olan “heç bir” sözü
cümlənin inkara çevrilməsinə yox, sadəcə olaraq mənanın qüvvətlənməsinə xidmət edib.
No pictures, no books, no scene, no person, no space to walk-just the gour bare walls and
silence, which he would be shut into at night by the thick door (Th.Dreiser).
Şəkillər yox, kitablar yox, mənzərə yox, adam yox, gəzməyə yer yox, - ancaq dörd çılpaq
divarlar və sükut – o gecələr qalın qapıları bağlayacaq vəssəlam.
Love has no age, no limit, and no death (J.Galsworthy).
Məhəbbətin yaşı yox, limiti yox və ölümü yox.
Bu cümlələri tərcümə etdikdə yox görürük “no” inkar əvəzliyi həmcins üzvlərlə cümlədə
işlədilib təkrarlandıqca sanki onun təsir dairəsi getdikcə zəifləyir və sadəcə ana dilimizə “yox”
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kimi çevrilir. Yazıların birində S.Abdullayevin fikrinivermişdir. S.Abdullayev yazır ki, “istər
bütöv söz sahəsi daxilində, istərsə də eyni-ortaq sememə (leksik-semantik varianta) malik olan
sinonim cərgələrdə semantik assosiativ əlaqələnmə, qrammatik-üslubi şüalanma müxtəlif
yayğınlıq məsafələri qət edir” [5, s. 178]. Fikrimizcə bu qeydləri birbaşa bizim variantda həmcins
üzvlərlə “no” inkar əvəzliyinin işlənməsinə tam şamil etmək olar, çünki vurğuladığımız kimi
əvvəlki cümlələrdə bütöv cümləni tam şəkildə inkar edən söz burada sadə “yox” kimi işlədilir,
qətilik, dərinlik görünmür və bu halda heç bir vəchlə biz əvvəlki cümlələrdə olan şaquli inkarlıq
sahəsini görə bilmirik və bütövlükdə cümlənin inkarlığı deyil, yalnız “no” inkar əvəzliyinin təyin
etdiyi obyektlərin sadəcə yoxluğu inkarlığı başa düşülür. Yekun olaraq bir məqalə həcmində
bütün inkar bağlayıcı və əvəzlikləri tam əhatə edə bilmərik, başqa yazılarımızda və
dissertasiyada çalışıb onların hamısını əhatə etməyə çalışacağıq.
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Microfields of some negative conjunction and pronouns expressing negation
Summary

This article is dedicated to the problem of negation in English,microfields of negative
conjuctions and pronouns expressing negation.their role of in becoming negative in modrn English
,examination of them within semantic context.Studying of the category of negation in modern
English is one of the most actual topics of contemporary linguistics.İt is also known that in the
linguistic literatures each language has its own certain means of expression of negation in the
realization of negation and negation is grammatical and lexical category in each language .
It also reflects itself in syntactic way, Another aspect is that the syntactic category has its own
affirmative variant that it is opposition of it because it refers to sentence, a specific word or
phrase.Negation category is mentioned at different level of language- at lexical level,at grammatical
level, at phonetic level as universal category of language .It was mentioned that there is not sharp
difference between the lexical and grammatical means of negation (in many cases), there is also not
strong variety between prefixes (“-dis and “-mis”) and “not “ particle, dominant role of the fraction
of “not” in happening of negation in English.
At the same time negative conjunction and pronouns expressing negation are associated with
means of negation of Azerbijani expressing negation and they are analysed relatively.
Key words: microfield, negative conjunction, category,negative pronouns text
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Ф.Гусейнова

Микрополе некоторых частиц и местоимений, выражающих отрицание.
Резюме

Эта статья посвящена проблеме отрицания в современном английском языке,
проблемам частиц и местоимений, выражающих отрицание в этом языке, их роли
выражении отрицательности и анализу их в семантичесеском контексте. Изучение
категории отрицания в современном английском языке , является одним из самых
актуальных тем раннего языкознания. Из литературы , посвященной языковведению ,
известно что, в выражении отрицания , в каждом языке имеются свои специфические
определённые средства выражения отрицания, а также в каждом языке, отрицание
является грамматическим и лексическим категорием. Категория отрицания проявляет
себя в том числе и синтаксическим путём. Другая особенность состоит в том, что ввиду
того , что синтактическую категорию характеризуют не отдельные слова и выражения , а
отдельные предложения , то у неё есть вариант утверждения , являющейся оппозицией.
Категория отрицания, как универсальная категория языка проявляет себя в различных
уровнях языкового отрицания лексическом, грамматическом, фонетическом уровнях. В
статье также отмечается , в возникновении отрицания английском языке( в большинстве
случаях) нет большой разницы между лексическими и грамматическими средствами
отрицания. Между выражающими отрицание в английском языке префиксами “mis” и
“dis” и частицами отрицания “not” также не существует особой разницы . Особая
доминирующая роль в возникновении отрицания в английском языке принадлежит
отрицательной частице “not”, что особо подчёркивается в статье. В статье также
установлена взаимосвязь между частицами и местоимениями,выражающие отрицание в
английском языке, со средствами выражения отрицания в азербайджанском языке и
проведён их сравнительный анализ.
Ключевые слова:микрополе, союз, категория, отрицательное местоимения, текст
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THE STRUCTURE OF THE WORDS
Summary
This article deals with the structure of the words. The issue focuses on the four fundamental levels in a language which make up four systems: phonemes, morphemes, words, and
sentences, It is pointed out that the four systems are interrelated and constitute the complex
structure of the language.
While defining the word one must distinguish it from other linguistic units such as s
phoneme, a morpheme or a word group. All these linguistic units are significant and therefore,
must be investigated both as a form and a meaning. The word as well as any linguistic sign is a
two-facet unit possessing both form and content or, to be more exact, sound form and meaning.
Neither can exist without the other.
The word is emphasized to be the basic unit of the language. Uniting meaning and form, it
is composed of one or more morphemes, each consisting of one or more spoken sounds. The
linguists taking into consideration the syntactic and sematic aspects point out very important
characteristic of the word, its indivisibility. The research results showed that morphemes are
also connected with a given meaning with a given sound-form. But unlike the word, morphemes
are not independent, so they cannot serve as a building material of the language. Morphemes
cannot be divided into smaller elements. They are units of the language. İn spite of having
sound-form and meaning, morphemes are smallest indivisible language units and appear in
speech not independently, but in words.
Keywords: linguistic units, lexicology, grammatical form, morpheme, derivative words,
suffixes.
Lexicology studies various lexical units: morphemes, words, variable word-groups and
phraseological units. We proceed from the assumption that the word is the basic unit of
language system, the largest on the morphologic and the smallest on the syntactic plane of
linguistic analysis. The word is a fundamental unit of the language. The word is a structural and
semantic entity within the language system. Words are names for things, namely the names of
actions, objects, qualities, etc. Unlike words proper, lexical units are groups consisting of two or
more words whose combination is integrated as a unit with a specialized meaning of the whole.
To illustrate, the lexical or to be more exact the vocabulary units, tattle, wall, taxi are words
denoting various objects of the outer world; the vocabulary units black frost, red tape, a
skeleton in the cupboard are phraseological units: each is a word-group with a specialized
meaning of the whole, namely black frost is “frost without snow or rime”, red tape denotes
bureaucratic methods, a skeleton in the cupboard refers to a fact of which a family is ashamed
and which it tries to hide.When defining the word one must distinguish it from other linguistic
units such as s phoneme, a morpheme or a word group. All these linguistic units are significant
and therefore, must be investigated both as a form and a meaning. The word as well as any
linguistic sign is a two-facet unit possessing both form and content or, to be more exact, sound
form and meaning. Neither can exist without the other. For example, [θimbl] is a word within
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the framework of the English language primarily because it has the lexical meaning — ‘a small
cap of metal, plastic, etc. worn on the finger in sewing, and the grammatical meaning of the
Common case, singular. In other languages it is not a word, but a meaningless sound-cluster. [4,
p.10]
There are four fundamental levels in a language which make up four systems:
Phonemes: (p,r,s,m,l,o,e): in English 44 sounds, in Azerbaijani 32.
Morphemes in English: -er, -th,un-, dis-, -go etc. in Azerbaijani –cı, -cu, -inci, -lar.
Words in English: go, lecture, follow, read, light, etc.
In Azerbaijani: get, yaz, oxu, etc.
Sentences: We learn lexicology. They can write and speak English, etc.
The four systems are interrelated and constitute the complex structure of the language.
Thus, the language is the system of systems. Each system is studied separately. Phonemes are
studied in Phonetics, form buildings and morphemes are learned in Grammar words and their
equivalents, phrases are studied in Lexicology.
The word may be described as the basic unit of the language. Uniting meaning and form, it
is composed of one or more morphemes, each consisting of one or more spoken sounds.
Morphemes are also meaningful units but they cannot be used independently, they are
always parts of words, whereas words can be used as a complete utterance (Write!). When a
derivational affix is added, a new word is formed (writer-yazici), thus write and writer are
different words adding different grammatical functions, words may take functional affixes:
write-writer-wrote= yaz-yazici-yazdi. They are different forms of the same word. Different
forms of the same word can be also built analytically with the help of auxiliaries. E.g.
Everybody should listen, then I am listening now (Shelley). In Azerb.: Həsən ilə Zərifə məktəbə
getdilər. In the second sentence, all the words are clear and have their lexical meanings of their
own separately, but the word “ilə”, it has only grammatical meaning that connected two notions
(Həsən and Zərifə). Linguists take into consideration the syntactic and sematic aspects. They
point out very important characteristic of the word, its indivisibility. The indivisibility will be
clear from a comparison of the article “a” and the prefix –a: A lion is word group because we
can separate its elements and insert other words between them: a living lion, a dead lion, etc. a
live is word. It is indivisible. Nothing can be inserted between its elements. The morpheme “a”
is not free, it is not a word.Languages belonging to different morphological systems (English
and Azerbaijani) the word head is the equivalents of the Azerbaijani word “baş”. There words
are indentical in three cases: 1. “head” is the part of body; 2. İt is the lander “başçı”; 3.it is the
head of smth. (mountain, tree and so on). But it has other meanings, such as: baş müəllim, baş
həkim and so on.All the words of a language constitute its vocabularies. A word is a unit of the
language having a definite phonetical and grammatical form and also a definite meaning,
sometimes several meanings (such words are called polysemantic). Every word has two aspects:
a. Outer aspect – sound-form; b. İnner aspect – meaning.The sound form of the word is not
identical with its meaning. But they are closely connected with each other. The connections
between the sound-form and the meaning of the word are conventional. İt can be proved
different meanings in different languages. The sound form “eye” in English means “a part of a
person’s body, with the help of which we can see”. But the sound form “ay” in Azerbaijani
means the only satellite of the earth ( that’s the moon). The meaning is a certain reflection in
our mind of objects, phenomena or relations. The sound-form functions as outer aspect of the
word.
The presence of the meaning in a word differs it from other sounds. Words express
people’s notions about reality surrounding them.
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Words may express real and unreal notions. Real notions are table, city, book, the sun, the
earth etc. Unreal notions are devil, which etc.
Words and notions are not the same. Word is a unit of the language, but notion is a unit of
thought. Notion generalizes signs of things. Words name things and phenomena of reality.
Word as a name is fixes in the process of intercourse of people.
One and the same word in different cases of use expresses general and single notions. For
ex.: when we say “radio” or “telephone” is a useful “invention” we mean not a conrete radio or
telephone, but in general any radio or telephone. But when we say “The radio is out of order”
we mean a definite radio. İn this case it expresses a single notion.
Though every word is a unit of sound and meaning we cannot say that if we change one of
the elements, the other will change accordingly.
İn a number of instances, words have several meanings. The context generally gives the
word its actual meaning. The context will generally show in what meaning the word is used.
When used literally words have their natural meaning; when used figuratively they have
nonliteral or symbolic meaning. [1, p.57]The meaning of the word is wider and has additional
characteristics: e.g. the word country may mean ölkə, kənd, şəhər kənarı, sahə, etc. (eg.
Medicine is quite unknown country to me).
The notion of word is not as simple as it seems at first sight. Even a superficial look at the
simple example will show immediately that the word and the linguistic sign cannot be equated.
Words are certainly linguistic signs, but the reverse is not the case, since not every linguist sign
is necessarily a word. The smallest linguistic sign is the morpheme. [2, p.74]
That is why we say that the meaning of the word is defined by context. A great many
words have a composite nature and are made up of morphemes.
Morphemes are also connected with a given meaning with a given sound-form. But unlike
the word, morphemes are not independent. They cannot serve as a building material of the
language. Morphemes cannot be divided into smaller elements. They are units of the language.
Like words they have sound-form and meaning, but they are smallest indivisible language units.
Morphemes appear in speech not independently, but in words.
The main morpheme of a word is its root having the main lexical meaning. E.g. end,
ending, endless, unending, endlessly etc.In Azerbaijani, the main morpheme of a word is also
its root having the main lexical meaning. E.g. From the ancient time a word əl (hand) which
denotes the part of a person’s body appeared in the Azerbaijani language. After the latest
progress in its development in acquired new meanings. Such as: əlbəəl, əlbəyaxa, əlbir,
əlbombası, əlverişli, əldəqayırma, əldəyməz, əldəstəyi, əliaçıq, əliaşağı, əliboş, əlidolu, əliəyri,
əliyüngül, əlyetməz, əlyazması, əlüstü, əlçatmaz and so on. [5, p.59]
As it is seen from the examples, the main root of all these derivative words is (hand) əl.
Such morphemes are called root – morphemes. After root-morphemes come wordbuilding morphemes that are called affixational morphemes of simply affixes.
Affixational morphemes are divided into inflectional affixes and derivational affixes.
İnflectional affixes have only grammatical meaning and are used for the formation of wordforms. Derivational affixes are used for building various types of words. Affixes are further
subdivided according to their position, into prefixes, suffixes, and infixes. [3, p.21]
One must differ root from stem. Roots are main morpheme idea in a given language at a
given stage of its development. A root remains after removing all suffixes. Root is the common
element of words within a word-family. Thus, heart is the common root of the following series
of words: heart, heartiness, sweet-heart, heart-broken, kind-hearted, whole-heartedly, etc.
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İn some of these, as, for example, in heart there is only one root, in others, the root, thus
forming a compound, like sweet-heart. Stem is that part of a word to which affix is attached, it
is larger than a root. Stem may include root with word-building affixes.
According to morphological structure, words are divided into: 1. Simple words, 2.
Derivative words, 3. Compound words.
Simple words consist of one word: sky, room, flat, house, etc.
Derivative words consist of a root and one more affix: teacher, reader, farmer, etc.
Compound words consist of two or more roots: black-eyed, blackboard, film-star, wastepaper basket, etc.İn the Azerbaijani language, words are also divided into simple, derivative and
compound words. Simple words (as in English) consist of only one word: göl, qara, dəniz, səma
and so on. Derivatives consist of a root and word-building elements: dənizçi, zəhmətkeş, dadlı,
etc. But compound ones are such kind of words which possess more than two words. E.g.
dəvəquşu, günəbaxan, qazayağı, qaragöz and so on.
There are also connected or bound stems. When bound stems are detached from the
affixes they don’t give any meaning.In English bound stems are especially characteristic of loan
words. The point may be illustrated by the following French borrowings: charity, courage,
coward, nation, etc. If we take the suffixes of these words away, the remaining elements “char”,
“cour”, “cow”, “nat” do no coincide with any semantically related independent words.
In Azerbaijani, bound stems are characteristics to the words: kösöv, alov, quzov, buxov,
kökə etc. If we separate these words to root and suffix, the remaining part will not coincide any
semantically related independent word. The division of the words into simple and compound
words is a historical for example: woman<wif+man=qadın insan=женщина человек;
elbow<eln+boza=qolun büküyü=изгиб руки, etc. Linguists call them hidden stems.
Suffixes are attached to the end of words and they change the meaning and the part of
speech: to work-worker, -er changes the part of speech.
But some of them don’t change the part of speech, such as: child-childhood; free-freedom
etc.They are changed from concrete into abstract ones. Prefixes are attached to the beginning of
the words and the majority of them don’t change the part of speech: happy-unhappy, “un”
doesn’t change the part of speech.An infix is an affix within words, like the words:
passage<passenger, prodigy<porringer. This type is not productive. Suffixes are also divided
into derivational and functional. Derivational suffixes change the meaning of the part of speech
“-dom, -less, -ness, etc”. E.g. worked, writes, etc.In Azerbaijani, suffixes are generally attached
to the end of the words and they usually form new words. E.g. yazıçı, sənətkar, bələdçi, başçı,
etc.Generally, there is not prefix in the native Azerbaijani language, but we can come across
prefixes in borrowed words in the Azerbaijani language. Especially, the words of Arabic,
Persian, European and Russian languages. For ex.: binamus, bişərəf, bisavad, biqeyrət, anormal,
antifaşist and so on. There are no infixes in the Azerbaijani language either. Besides, there are
suffixes which entered the Azerbaijani language together with the borrowed words. As there are
no analogical suffixes in Azerbaijani to substitute the suffix which entered the Azerbaijani
language together with the borrowed words. They are used in Azerbaijani as its own suffixes.
For ex: elm-i, tarix-i, material-ist, etc.There are some suffixes called semi-suffixes. Once they
were independent words, but now they are used as suffixes. For ex: gentleman, postman,
waterproof, clockwise, saleswoman and so on.In Azerbaijani there are such affixes which don’t
differ from the root. They are the same with the root according to their pronunciation and
spelling. They are: -siz, -süz, -sov, -inci, -qan, -dən, -dan, -daş, -çək, -iş, -aş, etc.
According to their phonetic structure they are separate words and when they join the root
of the words, they are suffixes. For ex.: Sən çalış əlaçı ol, Fəhlə, özünü sən də bir insan mı
sanırsan? Siz vəzifənizə ciddi yanaşın, Armudu stəkanda bir dənə məxməri çay süz, Onu
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birtəhər başdan sov getsin. Füzuli şerinin inciləri Azərbaycan ədəbiyyatının xəzinəsini
bəzəmişdir. Un dəyirmanda hasil olur. Zabitin yarasından xeyli qan axmışdı. Toyuqlara yenə də
dən səpmək lazımdır. Sənə kim deyib ki, haqqı dan. Daş tikintidə hər şeyə yarayır. İş insanın
cövhəridir.In above mentioned sentences, the words “sən, siz, süz, sov, inci, un, qan, dən, dan,
daş, iş, aş” have independent meanings and they can bear an answer to a separate question.
As we noted above, when they join to the root of the words they are used in the function of
suffixes.Bilirəm, həm cavan müəllimsən, həm də fəal komsomolçusan. Biliksiz insanlar qüsurlu
olurlar. Məruzəçi çox könülsüz danışdı. O, uzun deyil, uzunsovdur. Çalışın səhər tezdən durun.
Çalışqan şagirdlər əlaçı olurlar. Qapı birdən açıldı. Hafiz içəri girib, ucadan salam verdi. Sən
həm yoldaş, həm də vətəndaşsan. Hörümçək öz torunu hörürdü. Direktor sinif rəhbərinə
göstəriş verdi. Pəhləvanlar möhkəm tutaşdılar.
As seen from the examples, some suffixes in Azerbaijani do not differ from the root of
some words according to their form.
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Н.А. Кулиева
Структура слов
Резюме
В статье речь идет о слове - фундаментальной единице языка, которая должна быть
исследована как в форме, так и в значении. При определении слова нужно отличать его
от других языковых единиц, таких как фонема, морфема или группа слов. Все эти
лингвистические единицы значимы и поэтому должны быть исследованы как в форме,
так и в значении.
Слово, как и любой лингвистический знак, представляет собой двухгранную
единицу, обладающую как формой, так и содержанием, а точнее звуковой формой и
значением. Ни один не может существовать без другого. Четыре системы взаимосвязаны
и составляют сложную структуру языка. Таким образом, язык - это система систем.
Каждая система изучается отдельно. Фонемы изучаются в фонетике, формы и морфемы
изучаются в грамматических словах и их эквивалентах, фразы изучаются в лексикологии.
Слово может быть описано как основная единица языка. Объединяя значение и
форму, он состоит из одной или нескольких морфем, каждая из которых состоит из
одного или нескольких произносимых звуков. В этой статье анализируются четыре
основных уровня языка, которые составляют четыре системы: фонемы, морфемы, слова и
предложения.
Важная
характеристика
слова
«неделимость»
может
быть
классифицирована в соответствии с синтаксическим и семантическим аспектами. В этой
статье исследуются связи между звуковой формой и значением слова. Контекст, дающий
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слову фактическое значение, показывает, в каком значении используется это слово. При
буквальном использовании слова имеют свое естественное значение; при использовании
в переносном смысле они имеют нелитеральное или сумбольное значение. В этой статье,
согласно морфологической структуре, слова в английском и азербайджанском языках
изучаются как простые слова, производные слова и сложные слова.
Ключевые слова: языковые единицы, лексикология, грамматическая форма,
морфема, производные слова, суффиксы.
N.Ə. Quliyeva
Sözlərin Strukturu
Xülasə
Məqalədə həm forma, həm də məna baxımından araşdırılmalı olan söz dilin əsas vahidi
kimi araşdırılmışdır. Söz fonem, morfem və söz qrupu kimi digər linqvistik vahidlərdən
fərqləndirilməlidir.
Sözlərin təyin edilməsi zamanı onları fonem, morfem və söz qrupları kimi digər linqvistik
vahidlərdən fərqləndirmək lazımdır. Baxmayaraq ki, bütün bu linqvistik vahidlər hamısı böyük
əhəmiyyət kəsb edir, onlar həm forma, həm də məna baxımından araşdırılmalıdır. Sözlər digər
dil işarələri kimi forma və məzmuna, daha dəqiq ifadə edilsə səsli forma və mənaya malikdir.
Dil sistemlər sistemi olduğu üçün onu ayrı-ayrı sistemlər şəklində, yəni fonemlər fonetikada,
morfemlər qrammatikada, söz və ifadələr leksikalogiyada öyrənilir.
Bu məqalədə dildə dörd sistemi təşkil edən dörd fundamental səviyyə təhlil olunur:
fonemlər, morfemlər, sözlər və cümlələr. Həmin səviyyələrin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olması və dilin mürəkkəb quruluşunu təşkil etməsi qeyd edilir. Sözün ən əhəmiyyətli
xüsusiyyəti olan bölünməzliyi sintaktik və sematik aspektlərə görə təsnif edilir. Səs-forma və
sözün mənası arasındakı əlaqələr də məqalədə araşdırılır. Sözə öz həqiqi mənasını verən
kontekst sözü hansı mənada istifadə edildiyini göstərir. Sözdən hərfi mənada istifadə edildikdə
sözlərin gerçək mənası var; məcazi olaraq istifadə edildikdə onlar qeyri-literal və ya simvolik
məna daşıyırlar. Bu məqalədə morfoloji quruluşuna görə İngilis və Azərbaycan dillərində olan
sözlər sadə sözlər, düzəltmə sözlər və mürəkkəb sözlər kimi tədqiq edilir. Morfemlərlə sözlər
arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər araşdırılır.

Açar sözlər: linqvistik vahidlər, leksikologiya, qrammatik forma, morfem, düzəltmə
sözlər, suffikslər.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevil Əliyeva tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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MÜASİR DİLÇİLİKDƏ “KONSEPT” VƏ “BƏDİİ KONSEPT” ANLAYIŞI
XÜLASƏ
Məqalə zaman konseptinin dərki və ifadə imkanlarından bəhs edir. Koqnitiv
kateqoriyalar haqqında nəzəriyyələr müxtəlif elm sahələrini əhatə edir. Varlığın mövcudluq
formalarından biri, məkanla yanaşı, zamandır.
Koqnitiv kateqoriyanın semantik istiqamətdə dərki koqnitiv vahidin (konseptin) daxili
dəyişkənliyini müşahidə etməyə imkan verir. Məqalədə bu daxili dəyişkənlik bədii nümunələri
müşahidə etməklə şərh edilib.
Həmçinin aparıcı konseptual nəzəriyyələrin müxtəlif istiqamətləri araşdırılmış,
müqayisələr aparılmış, nəticədə koqnitiv fəaliyyətimiz nəticəsində yeni, daha mürəkkəb
konseptlərin meydana çıxması müşahidə edilmişdir. Ancaq sözlərin təbiətdə metaforik olması
fikrinə birmənalı olaraq yanaşsaq, bu qənaətə gəlirik ki, konseptlər cəmiyyətin inkişaf
prosesində mikrokonseptlərə bölünür, bu bölünmə mütəmadi olaraq davam edir və formalaşan
yeni konsept öz sərhədlərini – C.J.Filmorun nəzəriyyəsində çərçivələrini formalaşdıraraq,
növbəti inkişaf prosesində özünün yeni mikrokonseptlərini formalaşdırması prosesindən bəhs
edilir.
Konsept cəmiyyət tərəfindən zaman kimi fenomen hadisə və obyektlərin dərk edilməsi
haqqında ensiklopedik məlumatları özündə müfəssəl əks etdirir. Konsepsiya sabit daxili
formaya malikdir, fərdin və cəmiyyətin koqnitiv fəaliyyətinin nəticəsini əks etdirir. Konsept
sabit daxili formaya malik olsa da, öz məntiqi sərhədlərini zamanla inkişaf etdirir, dəyişdirir.
Zaman keçdikcə konsept öz koqnitiv struktur semantikasını daraldır, əksər hallarda isə
genişləndirir.
Məqalənin tədqiqat obyekti 1960-cı illər Azərbaycan şeir dilidir. Zaman konsepti
müxtəlif funksional üslubi fəaliyyətdə fərqli məzmunda əks olunur. Elmi təfəkkürdə sözün
həqiqi mənası, bədii təfəkkürdə isə məcazi mənası konseptin ümumi xüsusiyyətlərini birləşdirir.
Tədqiqatın predmeti bədii mətndə zamanın öyrənilməsinin elmi-nəzəri məsələləri, poetik
dildə zaman bədii konseptinin əsas təqdimat vasitələrini təhlil etməkdir. Bədii düşüncədə
zamanın öyrənilməsi tədqiqat üçün əlverişli imkanlar yaradır. Obrazlı dil, zəngin məcazlar
sistemi zamanın ifadəsində də özünü göstərir.
Açar sözlər: konsept, bədii konsept, koqnitiv, zaman, poeziya
Konsept cəmiyyət tərəfindən zaman kimi fenomen hadisə və obyektlərin dərk edilməsi
haqqında ensiklopedik məlumatları özündə müfəssəl əks etdirir. Konsepsiya sabit daxili
formaya malikdir, fərdin və cəmiyyətin koqnitiv fəaliyyətinin nəticəsini əks etdirir. Konsept
sabit daxili formaya malik olsa da, öz məntiqi sərhədlərini zamanla inkişaf etdirir, dəyişdirir.
Zaman keçdikcə konsept öz koqnitiv struktur semantikasını daraldır, əksər hallarda isə
genişləndirir.
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“G.Leybnits hər bir doğulan insanın beynində doğuşdan ibtidai fikirlərin olduğunu
düşünürdü, başlanğıcda gizli olan fikirlər sonradan fərdin həyati təcrübəsi nəticəsində
aktivləşərək inkişaf edir.
Bu doğuşdan gələn fikirlər bölünməz və tamdır, heç bir açıqlama ilə izah edə bilməsək
də, ibtidai ideyalar və hislər məcmusu üzərində şəxsi təcrübəmizi inkişaf etdiririk. Leibnitz bu
elementar düşüncə və hisləri “insan əlifbası” adlandırdı.” [6, s.430].
Belə hesab edə bilərik ki, mövcud olan ilkin təsəvvürlər dilin konseptual nüvəsini təşkil
edir. Beyində formalaşan ümumi nöqtələr insanın ətraf mühitlə əlaqəsi nəticəsində konseptual
halqalar zənciri yaradır. Zaman, məkan kimi koqnitiv kateqoriyalar konseptual zəncirin
halqalarını təşkil edir. Əslində hər bir konsept tamın hissələri şəklində meydana çıxır. Hissələr
daha kiçik hissələr şəklində mikrokonseptlər formalaşdırır. Bədii mətndə zaman bildirən söz və
ifadələri zaman konseptinin mikrokonseptləri hesab etmək olar. Onlar daxil olduğu mətnin
strukturunda ayrıca konsept, yəni mikrokonsept təşkil edir. Bədii dildə obrazlılıq, ekspressivlik
zaman konseptinin sərhədlərinin daxilində mikrokonseptləri formalaşdırır.
“İnkişaf mərhələsində olan təsviri çərçivələr özləri bir növ daha böyük konseptual
strukturlarda iştirak etmək kimi potensialı olan sözlər və digər linqvistik formalar və
kateqoriyalara aiddir, bunların hamısı yalnız bir şey bilməklə anlaşılır, bir cəmiyyətin
iştirakçılarına bu cür kateqoriyalara ehtiyac duyduqlarını, belə kontekstlərin yaranacağı təcrübə
və təcrübənin fonunu, kateqoriyalarını, kontekstlərini və arxa planlarını özləri tərəfindən başa
düşüldüyünü müəyyənləşdirən parametrlər və ya kontekstlər haqqında prototip şərtləri – ilkin
şərtləri formalaşdırır.” [ 2, s.119 ] C.J.Filmorun Çərçivə nəzəriyyəsini daha aydın bu cür şərh
edə bilərik ki, ilkin informasiya konseptləri modelləşdirmək üçün bir sistemdir. Çərçivələr
konseptual strukturu təşkil etsə də, dünyanın, həyatımızın inkişafı ilə əlaqədar daim dəyişir. Bu
nəzəriyyəni zamanın konseptual xəritəsinə tətbiq etsək, zamanın konseptual strukturunun
öyrənilməsi baxımından daha faydalı olar. Səhər sözü ilə səhərin gözü açılmamış, gecə sözü ilə
gecəyarısı, axşam sözü ilə günəş dağların arxasında gizlənəndə və s. nümunələrdə tarixən ilkin
bilik olan səhər, gecə, axşam prototipləri insanların həyat tərzinin, bədii düşüncənin inkişafı ilə
bağlı olaraq, çərçivə semantikasını genişləndirərək yeni konseptual strukturlar formalaşdırır.
“Konsept” fəlsəfi terminlərin izahlı lüğətində “lat. Conseptus – fikir, anlayış] ifadə
edilmiş zehni obraz, ümumi fikir, anlayış – konseptualizm, məntiqi semantikada adın mənası”
kimi izah edilir. [ 7, s.121 ]
Koqnitiv kateqoriyanın semantik istiqamətdə dərki koqnitiv vahidin (konseptin) daxili
dəyişkənliyini müşahidə etməyə imkan verir. Ümumi semantik relevantlığa malik olan zaman
konseptinin sərhədi öz daxilində dəyişkənlik nümayiş etdirir. Dildə zaman bildirən söz və
ifadələri ədəd oxunda təsəvvür etsək, baş vermiş hər hansı hadisədən əvvəl və sonra baş vermiş
hadisələr zaman bildirən müxtəlif söz və ifadələrin iştirakı ilə ədəd oxunda bir-birindən
uzaqlaşmış nöqtələr yaradır, eyni zamanda daha yaxın nöqtələr formalaşdırır. Nöqtə dedikdə
nöqtələr çoxluğu nəzərdə tutulur ki, burada da zamanın bədii, obrazlı ifadəsindən söz açılacaq.
“Linqvistik qiymət çoxluqları dilin güc mərkəzlərindən biri olan məcazlar sayəsində məna
sıçrayışları və addəyişmə, adköçürmə, məfhum mübadiləsi nəticəsində geniş yaradıcılıq,
törədicilik perspektivləri açır, yeni hüdudlar, reallıqlar kəsb etməklə dərketmə imkanlarını
genişləndirir. Bu cəhətdən məcazlara, metaforlara spesifik, kifayət qədər geniş və əhatəli, daim
daha da genişlənə, özünü doğura bilən dərketmə mexanizmləri kimi yanaşmaq lazımdır.” [1,
s.504]
Sanki kədər mənim yox,
Mən kədərinki idim.
Neçə gündüz edirdi
Bağrımı didim-didim. [4, s.66]
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Əli Kərimin 1969-cu ildə qələmə aldığı, 1960-cı illər poeziyasının bədii-estetik boyası
görünən “Sanki...” şeirindən seçilmiş nümunədə zaman məfhumunun semantik yükünü daşıyan
gündüz sözü ilə metafor yaratmışdır. “Metafora (məcaz) insanların əksəriyyəti üçün adi dildən
çox qeyri-adi məsələ olan poetik təsəvvür və ritorik inkişaf qurğusudur. Üstəlik metaforaya
yalnız dilin xarakteristikası kimi baxılır, düşüncə və fəaliyyətdən formalaşan söz və ifadələrdir.
Bu səbəbdən, insanların əksəriyyəti düşünür ki, metafora olmadan mükəmməl şəkildə inkişaf
mümkündür. Biz isə düşünürük ki, metafora yalnız dildə deyil, düşüncə və fəaliyyətin
nəticəsində gündəlik həyatda yayılmışdır. Düşünürük ki, bizim adi konseptual sistemimiz
təbiətdə metafora əsaslıdır.” [5, s.8] Konseptual metafora (məcaz) nəzəriyyəsinə görə
düşüncəmiz metaforalarla zənginləşmə yolu keçir, başqa sözlə, biz məcazi mənada düşünürük,
məcaziliklə obyektiv reallığı dərk edirik. Məsələn, gündəlik həyatımızda vaxt yetişdi, haqqhesab vaxtı gəldi, zamanın tələbi, səhər açıldı və s. (nümunələri daha da artırmaq olar) ifadələr
metaforik düşüncənin nəticəsi olaraq nitq prosesinin ayrılmaz hissəsidir.
Konseptual metafora nəzəriyyəsini daha aydın izah edən konseptual qarışıq
nəzəriyyəsinə görə birləşmə meydana gəlir və mürəkkəb metaforik qarışıqlıqla nəticələnir.
“Konseptual qarışıq nəzəriyyəsinə ümumi baxışımıza bir nümunə ilə başladıq. Aşağıdakı
nümunə təbiətdə metaforikdir, lakin konseptual metafor nəzəriyyəsinə görə asanlıqla izah oluna
bilməz:
O cərrah bir qəssabdır.
... Qəssablığın olduqca bacarıq və istedad tələb edən bir sənət olmasına rəğmən, bir
cərrahı qəssab olaraq düşündüyümüzdə onun istedadsız olduğunu düşünürük. Bu konseptual
metafora nəzəriyyəsi baxımından çətinlik törədir. Belə ki, nümunədə uyğunsuz görünən mənfi
dəyərləndirmə mənbə sözün metaforik təbiətindən irəli gəlmir.” [3, s.401,402]
Deməli, dil və onun tikinti materialının məna strukturu yalnız sadə konseptlər yaratmır.
Başqa sözlə desək, konseptual metafora nəzəriyyəsində olduğu kimi sözlər təbiətdə
metaforikdir, lakin koqnitiv fəaliyyətimiz nəticəsində yeni, daha mürəkkəb konseptlərin
meydana çıxmasına şərait yaradır. Ancaq sözlərin təbiətdə metaforik olması fikrinə birmənalı
olaraq yanaşsaq, müşahidə edərik ki, metafor ilkin konseptual sistemdə mövcud olan
qarşılaşdırmanın nəticəsində yaranır.
Zaman konsepti müxtəlif funksional üslubi fəaliyyətdə fərqli məzmunda əks olunur.
Elmi təfəkkürdə sözün həqiqi mənası, bədii təfəkkürdə isə məcazi mənası konseptin ümumi
xüsusiyyətlərini birləşdirir. Deməli, konsept probleminə iki istiqamətdə: koqnitiv
strukturlarımız vasitəsi ilə birinci növbədə dərk olunan konsept və obrazlı, məcazi düşüncə ilə
qavranılan, yaxud istifadə edilən bədii konsept şəklində baxa bilərik. Bədii konsept məcazilik
imkanları ilə daim dəyişir, fərqli üslubi mühitlərdə özünü fərqli formalarda göstərir. Koqnitiv
strukturlarımız vasitəsilə ilk növbədə dərk olunan konsept isə bədii konseptə nisbətən daha
sabitdir. Bədii konsept isə fərdi üslubun imkanları hesabına daim zənginləşmədə olan məcazlar
sistemi formalaşdırır.
“Nəğmələrin həsrətini
bir qırılmış teldən soruş!
Ömrün çətin yollarında
daşa ləpir salsa ayaq,
gün nə çəkdi,
ildən soruş!
Zülmətliyin möhnətini
kor söyləsin!
Bəm xalların fəryadını
zildən soruş!” [8, s.30]
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R.Rzanın 1964-cü qələm aldığı “Soruş” şeirindən seçilmiş parçada zaman bədii konsepti
məcazlar sisteminin əsasında dayanır. Şair gün nə çəkdi, ildən soruş deməklə zaman ifadə edən
sözlərdən sintaktik-semantik strukturda meydana çıxmış personifikasiya – şəxsləndirmə
yaratmışdır. Şeirdə ömür sözü birbaşa zaman ifadə etməsə də, şeirin ümumi məzmunu ilə
səsləşərək özünün zaman məzmunu ilə məcaz sisteminin formalaşmasında iştirak etmişdir.
Bədii-fəlsəfi düşüncədə zamanın ifadə vasitələrindən istifadə fikrin bədii gücünü artırmağa
xidmət etmişdir.
Bir ay tamam oldu, düz bir ay,
bir gün
Gəldim qəbiristana...
anamla deyil,
Onun başdaşıyla görüşmək üçün.
Düzü gözlərimə inanmadım mən,
Bir heyrət dalğası ötdü sinəmdən.
Yaxşı yadımdadır...
dəfn ediləndə
Sonuncu qəbirdi anamın qəbri.
Qəbirlə doludur sağ-solu indi.
Nədən məzarlıqda vaxt düşmür yada?
Demə o burda da, burda da varmış!
Ölülər məskəni - məzarlıqda da
Zaman, qədəm-qədəm addımlayırmış!.. [9, s.20]
B.Vahabzadənin 1960-cı illərdə yazdığı “Zaman” şeirində zaman sözünün özünə bədiifəlsəfi yanaşmış, buradakı zaman məfhumunu müddət sözünün paraleli kimi işlətmişdir.
Təbiətdə hərəkətlər ardıcıllığı kimi fakt və hadisələrin müqayisəsində qavradığımız zaman
şeirdə öz konseptual xüsusiyyətinə uyğun zaman, qədəm-qədəm addımlayırmış ifadəsi ilə
metafor yaratmışdır. Bəllidir ki, metaforun yaranması üçün iki obyektdən birinin xüsusiyyəti
digəri üzərinə köçürülür, burada xüsusiyyəti köçürülən gizli qalaraq, mətndə konsept təşkil edən
sözün emosional-ekspressiv xüsusiyyətini formalaşdırır, başqa sözlə desək, bənzərlik vasitəsi
ilə fikrin təsir gücü artırılmışdır. Şeirdə şairin bədii təfəkküründə yer alan zaman konseptini
təxminən bir aylıq vaxt ərzində baş vermiş fakt və dəyişikliklərin sadalanması vasitəsi ilə
qavrayırıq.
Koqnitiv orqanlar olan beyin, görmə, sinir sistemi və ümumilikdə insanın ətraf mühiti
dərk etmək üçün çalışan bütün orqanları koqnitiv kateqoriyaları dərk etməyə səy göstərir. Dildə
mövcud olan semantik sistem zaman və məkan hüdudlarında dərk edilir. İstənilən semantik yük
(söz) məkan və zamanın qarşılıqlı əlaqəsi fonunda qavranılır. Burada semantik yük ifadəsi
təsviri xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə, zaman və məkandan xaric olan heç bir şey şüurda inikas
edə bilmir. Deməli, zaman da məkan kimi koqnitiv kateqoriya olaraq, özündə dil sisteminin
bütün semantik yükünü, məfhumlarını cəmləşdirir.
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Farid Ibrahimli
Explanation of "concept" and "artistic concept" in modern language
Summary
The article deals with the conceptual understanding of the concept of time. Theories
about cognitive categories cover different sciences. One of the forms of existence is the time,
along with space.
The semantic interpretation of the cognitive category allows us to observe the internal
variability of the cognitive unit (concept). In the article, this internal variability has been
interpreted by observing artistic specimens.
Various trends of the leading conceptual theories were also examined, comparisons were
made, resulting in new, more complicated concepts as a result of cognitive activity. However, if
we take a closer look at the idea that words are metaphorical in nature, we come to the
conclusion that the concepts are divided into microconseptics in the community development
process, and this division continues on a regular basis and the new concept is shaping its
boundaries - forming frameworks in the theory of Filmor and describing the process of
formulating its new microconceptions in the next development process .
The concept reflects the encyclopedic information about phenomenon events and
objects, as time goes by the society. The concept has a solid internal form, reflects the result of
the individual and society's cognitive activity. Although the concept has a solid internal form, it
develops and transforms its logical boundaries over time. Over time, the concept narrows its
cognitive structural semantics, and in most cases expands.
The object of the article is the Azerbaijani poetry in the 1960s. The concept of time is
reflected in different content in different functional styles. In scientific thinking, the true
meaning of the word, and the figurative meaning in artistic thought combines the general
features of the concept.
The subject of the research is to analyze the scientific-theoretical issues of time study in
the art text, and to analyze the basic means of promoting time art in the poetic language. Study
of time in artistic thinking creates favorable opportunities for research. The symbolized
language, the rich metaphorical system, also shows itself in the expression of time.
Key words: concept, artistic concept, cognitive, time, poetry
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Фарид Ибрагимли
Объяснение «концепции» и «художественный концепт» в современном языке
Резюме
Статья посвящена концептуальному пониманию понятия времени. Теории о
когнитивных категориях охватывают разные науки. Одной из форм существования
является время наряду с пространством.
Семантическая интерпретация когнитивной категории позволяет нам наблюдать
внутреннюю изменчивость когнитивной единицы (концепта). В статье эта внутренняя
изменчивость была интерпретирована путем наблюдения за художественными
образцами.
Были также рассмотрены различные направления ведущих концептуальных
теорий, проведены сравнения, в результате которых появились новые, более сложные
понятия в результате познавательной деятельности. Однако, если мы придем к выводу,
что слова носят метафорический характер, мы придем к выводу, что концепции в
процессе развития общества делятся на микроконцепции, и это разделение продолжается
на регулярной основе, а новая концепция формирует свои границы - формируя свои рамки в теории К.Дж.Филмора и в процессе формулирования его новых микро- упоминается.
Понятие отражает энциклопедическую информацию о явлениях, событиях и
объектах, которые время идет обществом. Понятие имеет прочную внутреннюю форму,
отражает результат познавательной деятельности человека и общества. Хотя концепция
имеет прочную внутреннюю форму, она со временем развивает и трансформирует свои
логические границы. Со временем концепция сужает когнитивную структурную
семантику и в большинстве случаев расширяется.
Объектом статьи является азербайджанская поэзия 1960-х годов. Концепция
времени отражается в разном содержании в разных функциональных стилях. В научном
мышлении истинное значение слова и образное значение в художественной мысли
объединяют общие черты концепции.
Предметом исследования является анализ научно-теоретических вопросов
изучения времени в художественном тексте, а также анализ основных способов продвижения искусства времени на поэтическом языке. Изучение времени в художественном
мышлении создает благоприятные возможности для исследований. Символизированный
язык, богатая метафорическая система, также проявляется в выражении времени.

Ключевые слова: концепт, художественный концепт , когнитивный, время,
поэзия
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ İNVERSİYA
VƏ MƏTN ƏLAQƏLƏRİ
Xülasə
Məqalə müxtəlifsistemli dillərin söz sırasına və bununla bağlı
mətn əlaqələrinə həsr olunmuşdur. İngilis dilində nəqli cümlələr sabit söz sırasına malikdir.
Hər bir cümlə üzvü müəyyən mövqelərdə yerləşir və söz sırasının pozulması mənanın
dəyişməsinə, yaxud cümlədə mənasızlığa gətirib çıxarır.İngilis dilində cümlədə söz sırası
mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik qaydaları, düzülüşü üzrə formalaşır.İngilis dilində sual cümlələrinin inversiyası geniş yayılmışdır. Belə cümlələrin xüsusi intonasiyası və kommunikativ
məqsədi olur.
Məlum olur ki, sözlərin sıralanması və bu xüsusda meydana çıxan inversiya hadisəsi
məsələsi həmişə dilçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Söz sırası mətnin təşkilində həm qrammatik, həm də üslubi funksiya daşıyır. Başqa sözlə, söz sırası həm bilavasitə əlaqələrin
yaranmasında, komponentlərin bir-biri ilə qrammatik əlaqəsinə kömək edir, həm də emosionallığa xidmət edir. Azərbaycan dilçiliyində S.Cəfərov, O.Musayev, R.Xəlilov, Ş.Yusifli,
Ə.Cavadov, M.Bayramov; ingilis dilçiliyində M.Lazarkeviç, T.Koblens və başqaları bu
problemlə bağlı araşdırmalar aparmışlar. Onlar belə nəticəyə gəlmişlər ki, hər bir dil hadisəsi
kimi, cümlədə sözlərin sıralanması da müəyyən qanunlar əsasında baş verir. Bilirik ki, mətn
cümlələr vasitəsilə reallaşır. Söhbət təkcə mətnin reallaşmasından getmir, əsas məsələ mətndəki
mövzunun qavranılmasından gedir. Bununla yanaşı, mübahisəli məsələlər də mövcuddur: bu da
ondan ibarətdir ki, dildə vahid sıra sisteminin qaqunauyğunluğu müəyyənləşmədiyi üçün hansı
cümlənin birinci sıraya, hansı cümlənin isə çevrilmə olduğu dəqiq göstərilməmişdir, yəni
araşdırma bir tərəfli aparılmışdır. Beləliklə, bir dil hadisəsi kimi sıralanmanın məzmun və
mahiyyəti açılmamış, sintaktik vahidlərin sıralanmasından təcrid edilmiş şəkildə söhbət getmiş,
bizcə, sıra bir sistem, kateqoriya kimi nəzərdə tutulmamışdır.
Açar sözlər: söz sırası, inversiya, mətn əlaqələri, sıralanma qanunları, presuppozisiya
İnsanların bir-birinə söylədiyi fikrin maddi varlıq şəkli olan cümlə dinləyiciyə çatmaq üçün
müxtəlif mərhələlərdən keçir. Dilin səslərdən başlayaraq cümləyə doğru inkişafında səslərlə
səslərin, köklə şəkilçinin, şəkilçi ilə şəkilçinin, sözlərlə sözlərin, cümlələrlə cümlələrin
birləşməsində müyyən ardıcıllıq, sıralanma özünü göstərir. Dil vahidləri müəyyən qanunlar və
qanunauyğunluqlar əsasında düzüldükdən, sıralandlıqdan sonra insanlar arasında kommunikasiya imkanları formalaşır.
Dil vahidlərinin düzülüşünün, sıralanmasının spesifik qanunları, bunun aparıcı qüvvə olması
haqqında geniş fikirlər mövcuddur. Məsələn, V.Yartseva yazır ki, sıralanma qanunları heç bir
qrammatik qayda-qanunla məhdudlaşmır. Söyləmlərin yaranmasında mühüm rol oynayan
sintaktik əlaqə vasitələri sözlərin cümlədə düzülüşündə heç bir rola malik deyil. Müəllif onu da
göstərir ki, tipoloji istiqamətdə dil vahidlərinin düzülüşünün spesifik qanunları, bu qanunun
nəticəsi kimi inversiya hələ müəyyən olunmamışdır. Dilin daxili qanunlarına əsaslanan sıra ilə,
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həmsöhbətlərin istəyindən asılı olaraq yaranan sırada (inversiyada) edilə biləcək dəyişiklik də
bir-biri ilə qarışdırılmışdır. Bunlar gələcək tədqiqatlarda mütləq nəzərə alınmalıdır (1, s. 406)
Bu o deməkdir ki, sintaktik əlaqə formaları cümlənin sıralanması üçün heç bir təminat verə
bilmir.Söz sıralanmasının bir vəzifəsi də mətni əlaqələndirən sintaktik vasitələrdən biri
olmasıdır. Söz sırası sintaktik, üslubi və semantik əhəmiyyətinə görə cümlə üzvlərinin qarşılıqlı
şəkildə yerləşdirilməsi, sıralanmasıdır. Söz sırasının sintaktik rolu ondan ibarətdir ki, cümlə
üzvünün yerindən asılı olaraq onun qrammatik vəzifəsi də dəyişmiş olur.
Məlumdur ki, mətn cümlələr vasitəsilə reallaşır. Söhbət təkcə mətnin reallaşmasından
getmir, əsas məsələ mətndəki mövzunun qavranılmasından gedir. Mövzu qavranılmırsa, kod
açılmırsa, həmin mətnin nə əhəmiyyəti ola bilir?
Tədqiqatlar sübut edir ki, mətnin dərk edilməsi linqvistikada bir terminlə «presuppozisiya»
ilə bağlıdır. İngilis dilindəki «presupposition» terminoloji vahidindən götürülmüş bu söz
məntiq, fəlsəfə, o cümlədən də dilçilikdə son illər mətn sintaksisi kursunda hallandırılır (2)
F.Kufer yazır ki, presuppozisiya söz birləşməsi tərkibində tabe sözün tabedici sözdən öncə,
habelə köməkçi sözlərin bağlı olduqları müstəqil sözlərdən əvvəl yerləşdirilir (3, s.337- 353)
Azərbaycan dilinin izahlı dilçilik terminləri lüğətində də yuxarıdakı izah özünə yer etmişdir
(4, s.220)
Presuppoziya ehtimal etməyə imkan verir ki, söyləmdə aşkar olmayan formada müəyyən
fikir mövcuddur. Onu müəyyən etməyə səy göstərmək gərəkdir. Əks təqdirdə, həmsöhbətin
demək istədikləri qarşıdakına çatmaya bilər, məna təhrifləri meydana çıxa bilər.
Hər bir söyləm sırasının presupozisiyası vardır. Bu və ya başqa predmet və ya hadisə
barəsində hər hansı hökm ifadə olunduqda danışan bilərəkdən və ya kortəbii şəkildə, anlayaraq
və ya anlamadan həmin əşya və ya hərəkət haqqında var olan biliyini nümayiş etdirir.
Məntiq elmində həmin anlayış hökmün hansı semantik komponentə malik olmasını ifadə
edir. Yəni kontekst mühitində verilən hökm doğrudur yoxsa yalan. Cümlələrin sırası öz yerində,
onlar vasitəsilə verilən hökmlərdə doğru və yalan variantlar formalaşa bilir.
Azərbaycan dilinin iltisaqi təbiəti ilə bağlı eyni kökdən həm isim, həm sifət, həm zərf, həm
də feil yaradıla bilir ki, bu da cümlə strukturunda eyniköklü üzvlərin ardıcıl sıralanmasına,
başqa sözlə, ahəngdarlığına imkan yaradır.
Söz sırası üslubi cəhətdən pozula bilir, bura canlı danışıq dilinin təsiri aydın görünür.
İngilis dilində nəqli cümlələr sabit söz sırasına malikdir. Hər bir cümlə üzvü müəyyən
mövqelərdə yerləşir və söz sırasının pozulması mənanın dəyişməsinə, yaxud cümlədə mənasızlığa gətirib çıxarır.
İngilis dilində cümlədə söz sırası mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik qaydaları, düzülüşü üzrə
formalaşır.
Bu dildə istifadə olunan cümlələrdə təyinin yeri sabit deyil. Təyin cümlədə təzahür olunan
hər hansı bir cümlə üzvünün qarşısında işlənə bilir. Məs.: I bought an interesing book yesterday
(Mən dünən maraqlı kitab aldım)
Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərindəki cümlələrdəki söz sırasını müşahidə və
müqayisə etsək, görərik ki, (1) mübtəda, 2 (xəbər), 3 (təyin), 4 (tamamlıq), 5 (zaman zərfliyi)
sırası reallaşır. Bu sıra ingilis dilinə xasdır. Azərbaycan dili üçün isə 1 (mübtəda), 2 (zaman
zərfliyi), 3 (təyin), 4 (tamamlıq), 5 (xəbər) sırası başlıca formal əlamətdir.
Tədqiqatların və faktik materialların nəticələri göstərir ki, müqayisə edilən dillərdə söz sırası
iki əsas funksiyanı yerinə yetirir:
1) semantik-sintaktik funksiya;
2) üslubi funksiya (5, s.5 (30 s.)
İnversiyanın üslubi rolu xüsusilə də türk dillərindən bəhs olunan tədqiqatlarda
əsaslandırılmışdır. Üslubi məsələ aktual üzvlənmə ilə bağlı fikirlərin yaranmasında, bədii
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üslubda ekspressivliyin, emosionallığın yaranmasında bu hadisənin rolu, məntiqi vurğunun
intensivliyi, əks sıra və sintaktik konstruksiyaların yaranması və s. bu istiqamətdə tədqiqatların
obyekti ola bilmişdir (6, s.13; 7, s. 17; 8, s.111; 9 s.20; 10, s.4; 11, s.12)
İngilis dilinin materialları üzrə sözün sıralanması və mətndə yaratdığı semantik-üslubi
cəhətlər öyrənilmişdir (12; 13; 5)
Semantik-sintaktik funksiya adı altında tutuşdurulan dillərdə söz sırası mübtəda və vasitəli
tamamlığın yerinini dəyişməsi ilə səciyyələnir və cümlənin ümumi semantikası və sözün
sintaktik funksiyasında dəyişiklik baş verir. Məsələn,
İngilis dilinə: Tom knew Brown. Brown knew Tom.
Azərbaycan dilində: Ovçu ayı öldürdü. Ayı ovçu öldürdü.
Q.Kazımov yazır ki, söz sırası mətnin təşkilində həm qrammatik, həm də üslubi funksiya
daşıyır. Başqa sözlə, söz sırası həm bilavasitə əlaqələrin yaranmasında, komponentlərin bir-biri
ilə qrammatik əlaqəsinə kömək edir, həm də emosionallığa xidmət edir. Bir cəhəti də nəzərə
almaq lazımdır ki, sintaktik bütövü təşkil edən hər bir komponentdə sözlərin sırası mətnin
qurulma texnikasına daxil olduğu kimi hər bir komponentin sırası da bu prosesdə fəal sintaktik
gücə malikdir. Ona görə də «sıra» anlayışını mətn sintaksisindən danışarkən həm sözlərin, həm
də komponentlərin sırası kimi anlamaq lazımdır (14, s. 905)
Söz sırasının üslubi funksiyası adı altında isə cümlənin ümumi semantikasında müxtəlif
variantlar müxtəlif məna çalarları meydana gətirir. Məs.:
İngilis dilində:1. I shall start tomorrow. Tomorrow I shall start. 2. He did not say a word.
Not a word did he say.
Azərbaycan dilində: 1. Mən sabah kəndə gedəcəyəm. Kəndə mən sabah gedəcəyəm. 2.Mən
üçüncü görüşə getmədim. Üçüncü görüşə mən getmədim.
Göründüyü kimi, söz sırası Azərbaycan dilində üslubi funksiyanı yerinə yetirir, ingilis
dilində isə semantik-sintaktik funksiya icra olunur. Bu hər bir dilin morfoloji strukturundan irəli
gəlir. Məlum olduğu kimi, ingilis dili zəngin flektiv formaları tarixi inkişaf prosesində itirib, söz
sırasının böyük əksəriyyəti obyektiv-subyektiv münasibətlərin ifadəsinə çevrilib. Azərbaycan
dilində isə zəngin morfoloji vasitələr, cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqələr əsas etibarı ilə
formal göstəricilərlə öz ifadəsini tapır, ona görə də bütün söz sırası bu dildə mühüm üslubi
vasitə kimi çıxış edir və böyük məna imkanları yaradır.
İnversiya ingilis dilində bir sıra xüsusi cəhətləri ilə səciyyələnir: 1) «İnversiya» yalnız baş
üzvlərin yaxud cümlənin ümumi üzvlərinin yerlərini dəyişməsi deməkdir; 2) inversiyaya ingilis
dilinin sual cümlələrində daha çox nəzər yertirilir; 3) cümlədə söz sırasını ən çox «there» ara
sözü formalaşdırır.
«İnversiya» termini (lat.inversio) çevrilmə, sıranın dəyişməsi anlamında istifadə olunur.
Cümlədəki adi söz sırasının pozulması mənasında işlənir. Cümlədəki fikir, məna və üslubi
məqsəd dəyişə bilir (15, s.4)
«Əksinə söz sırası üslubi və məna, fikir tələb edir. Bu hadisə inversiya adlanır» (16, s.64)
İngilis dilində sual cümlələrinin inversiyası geniş yayılmışdır. Belə cümlələrin xüsusi
intonasiyası və kommunikativ məqsədi olur. Həmsöhbətlər məqsəddən asılı olaraq sual
məqamlarını, bir-birinə münasibətlərini dəyişə bilirlər. Məs.: Do you speak English? Did she
come yesterday?
Bu cümlələrdə sual forması to do köməkçi feilinin köməyilə əmələ gəlir. Həm də bu feil
inversiyanın sual cümləsində yaranmasına şərait yaradır.
İnversiya ingilis dilində there ara sözünün cümlənin başlanğıcında da işlənməsi ilə
formalaşır. «There» ara sözünün iştirak etdiyi inversiya olunmuş cümlələrdə sıra strukturu iki
cür olur: 1) mübtəda +xəbər+ ikinci dərəcəli üzvlər; 2) «There» ara sözü+
xəbər+mübtəda+ikinci dərəcəli üzvlər.
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Müxtəlif strukturlar arasında fərq görünür. Bu fərqli cəhətlər, yəni birinci qrup inversiya ilə
ikinci qrup inversiya arasındakı fərq hadisənin xüsusi növ fikir, mülahizə, mühakimə, məntiqi
hökmün fərqliliyi ilə, münasitbətlərin seçilməsi əlaqədardır. İkinci qrup inversiya olunmuş
cümlələrdə mübtəda həmişə iştirak edir və qeyri-müəyyənlik yaranır. Mübtəda isimlə ifadə
olunur, qeyri-müəyyən artikıllar iştirak edir. Birinci qrupda isə mübtəda hər hansı bir cümlə ilə
ifadə olunur. Birinci qrup inversiyalanmış cümlələrdə mübtəda xüsusi isimlərlədə ifadə olunur,
bu ikincidən fərqlənir. Xüsusi adlar isə daim subyekti təyin edir. Onlar qeyri-müəyyənlik əmələ
gətirmir.
İngilis dilində xəbərin prepozitiv durumu sualın sadələşdirilməsi, asanlaşdırılması ilə
bağlıdır. Bu prosesdə inversiya meydana gəlir. Məs.: Glad was I to get him out of the silk
warehouse, and then out of a jewellers shop… (Ch. Vronte. Jane Eyre, 343.
Never, never, had I loved Dora so deeply and trily, as I loved her that night. (Ch. Diskens.
David Copperfield, 594)
İngilis dilinin nəqli cümlələrində də inversiya çox müşahidə olunur. Bu sıra Azərbaycan
dilində olduğu kimi, «mübtəda +xəbər» sırasına əsaslanır. Məs.: On the counter next the cheese,
sat a quiet looking cat.
Deyilənləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
Sıra hər iki dildə kateqoriya təşkil edən məsələdir. Sıralanma ümumi dil hadisələrindən
hesab edilir.
Tipoloji baxımdan fərqli olan ingilis və Azərbaycan dillərində bənzər sıralanmaya rast
gəlmək olur.
Hər iki tutuşdurulan dillin quruluşunda sıralanmanın özünəməxsus yeri vardır. Amma
sıralanmanın birində üslubi məqam üstünlük təşkil edirsə, o biri dildə sintaktik-semantik prnsip
aparıcıdır. Bu da inversiya hadisəninin iki dildə olan başlıca fərqli cəhətləri kimi ortaya çıxır.
Hər iki dildə sözün sıralanmasının qrammatik və stilistik funksiyaları müəyyən gerçəkliklə
əlaqədar meydana çıxır. Burada hadisə, əşya və hərəkətlə bağlı məntiqi-semantik ardıcıllıq
əsasında seçim edilmiş sözlərin və qrammatik formaların bir-birinə münasibəti müəyyənləşir,
onları birləşməsi aşkarlanır, valentliyi təyin edilir, tədqiq edilən dilin quruluşu nəzərə alınır.
Beləliklə, Azərbaycan dilinə məxsus mətnlərin quruluşu ingilis dilindəki mətnlərdən ciddi
fərqlənir. Fərqlər ən çox cümlə səviyyəsində müşahidə olunur ki, bu da daha çox söz sırası ilə
bağlı fərqlərdir.
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Эюбова.А
Инверсия и текстовые связи в азербайджанском и английском языках
Резюме
В этой статье рассматривается порядок слов в разных языках и связанные с ним
текстовые связи. Повествовательные предложения в английском языке имеют регулярный
порядок слов. Каждый член предложения занимает определенную позицию, и нарушение
порядка слов приводит к изменению значения или к потере смысла предложения.
Порядок слов в английском предложении следующий: подлежащее, сказуемое,
дополнение, обстоятельство. Вопросительные предложения в английском языке
формируются с помощью инверсии. Такие предложения имеют особую интонацию и
коммуникативную цель.
Лингвисты всегда интересуются проблемой инверсии и порядком слов в предложении.
Порядок слов выполняет как грамматическую, так и стилистическую функцию в
формировании текста. Другими словами, порядок слов помогает как формировать
прямые связи, так и грамматические и эмоциональные связи между его компонентами.
В азербайджанской лингвистике С. Джафаров, О. Мусаев, Р. Халилов, Ш. Юсифли, А.
Джавадов, М. Байрамов; В английской лингвистике М. Лазаркевич, Т. Кобленс и другие
исследуют эту проблему. Они пришли к выводу, что порядок слов также следует
определенным правилам.
Текст реализуется с помощью предложений. Основная проблема заключается не в
реализации текста, а в понимании основной идеи текста. Мы также имеем дело с
некоторыми противоречивыми вопросами. Основная причина состоит в том, что не
существует единого правила для порядка слов, и неизвестно, какую позицию
предложение должно занимать первым в предложении, так как исследование не было
завершено.
Ключевые слова: порядок слов, инверсия, текстовые связи, законы упорядочения,
предпосылки
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A.Eyyubova
Inversion and textual connections in the Azerbaijani and English languages
Summary
This article deals with the word order of different languages and related to it textual
connections. Narrative sentences in English have regular word order. Each member of sentence
takes definite position and disruption of word order leads to the change of meaning or to the
meaningless sentence itself.
Word order of the English sentenc is following: subject, predicate, obect, adverbial
modifier.Interrogative sentences in English are formed by means of inversion. Such sentences
have special intonation and communicative aim.
Linguists are always intersted in the case of word order and inversion.
Word order plays both grammatical and stylistic function in the text formation.In other
words, word order helps both to form direct connections and grammatical and emotional
connections between its components.
In Azerbaijani Linguistics S. Jafarov, O. Musayev, R. Khalilov, Sh. Yusifli, A. Javadov, M.
Bayramov; in English linguistics M. Lazarkevich, T. Koblens and others investigate this
problem. They came to the conclusion that word order also follows definite rules.
Text is realized by means of sentences. The basic issue is not the realization of text but
realizing the main idea of the text. We also deal here with some contraversial issues. The main
reason is that there is no unique rule for word order and it is unknown which position the
sentence should take first in a sentence, as the research was not complete.
So, we can come to the conclusion that the main idea of word order, its importance were
taken into consideration with isolation of order of syntactical units, system and category.

Key words: word order, inversion, textual connections, sequencing laws, presupposition.
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FREYM KONSEPT TİPLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ
Xülasə
Məqalədə freym konsept tipi kimi araşdırılır, onun struktur-semantik, leksik-koqnitiv
əsasları müəyyənləşdirilir. Freym konsept tipinin dil-sistem və mədəni-fon əlamətləri də vardır.
Dil sisteminin müxtəlif hissələri bir-biri ilə qarşılıqlı şərtlənir və bir-birinə təsir göstərir. Leksik
məna predmeti ifadə etməklə bərabər, mədəni-fon əlamətlərinə də yiyələnir. Mədəni-fon
əlaməti leksik vahidin mənası əsasında yaranır. Mədəni-fon əlamətinə malik söz həm mənanı
çatdırır, həm də digər konseptual mənalara malik olur.
Həmçinin məqalədə konseptin leksik- frazeoloji tipi və kontekstdə reprezentasiya
vasitələri nəzərdən keçirilir. Yəni dilin leksik-frazeoloji qatına koqnitiv yanaşılır. Frazeologizmlərin denotativ mənalarının ontoloji səciyyəsi verilir. Frazeoloji vahidlərin konseptual
strukturu, onların verballaşması, frazeoloji konseptlərin ontoloji təbiəti açılır (düşüncə şəkli,
semantik mənzərə, sxem, freym və ssenari). Tədqiqat göstərir ki, ayrı-ayrı konsept tirləri
denotativ situasiyada (əlavə mənalaraq qazanmaqla), verballaşma şəraitində meydana çıxır.
Freym idrakın modeli kimi çıxış edir. Bu cəhətdən freym vizual obrazdır. Məkan
obrazıdır. Freymin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onun vasitəsi ilə
biliklər təsəvvür edilir.
Açar sözlər: konsept, freym, leksik-terminoloji vahidlər, frazeoloji vahidlər, koqnitiv
struktur
Konsept - insan şüuruna mənsub olub, fikir fəaliyyətinin qlobal vahidi, dərketmənin
kvantativ strukturlaşmasıdır (1, s.4) Konsept kollektiv şüur vahididir, etnokulturoloji spesifikaya malikdir.
Konsept dilçiliyin yeni bir sahəsinin - koqnitiv linqvistikanın başlıca araşdırma obyektidir. Müxtəlif konseptlər insanın dünya haqqındakı biliklərinin, şüurunun komponentlərini təşkil
edir. Konsept insanların idrakında milli-mədəni qavramlar sistemi kimi çıxış edir. Konsept olma
statusu onların hər birinin kulturolojiyadan ötrü dəyərə və aktuallığa malik olmasıdır. Bu statusa
görə konesptlər xalqın mədəniyyət yaddaşının daşıyıcılarıdır.
Bu kollektiv şüurun, mədəniyyət yaddaşının müxtəlif tipləri mövcuddur. Onlardan biri
də freymdir. «Freym» (frama) termini ingilis sözüdür, «ramka», «karkas» mənalarında işlədilir.
Freymin bir konsept tipi kimi öz əlamətləri mövcuddur. Freym termin-anlayışından
elmin müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Linqvistikada freym məkan sisteminin məntiqisemantik cəhətdən strukturlaşması metodu kimi tədqiq edilir. E.A. Ecova öz tədqiqatını bu
istiqamətdə qurmuşdur (2)
Bu məqalənin annotasiyasından məlum olur ki, freym dilin verbal (sözlü) vasitələri ilə
sıx şəkildə bağlıdır və şüurun koqnitiv sahəsini əhatə edir. Freymin köməyilə dil və koqnisiya
bir çərçivədə birləşir, dil vahidləri (məsələn, leksik və frazeoloji vahidlər) müxtəlif dillərdə
simultan sistemə salınır, onların genetik əlaqəsi, struktur müxtəlifliyi və universal fikir
səviyyəsi aydınlaşmış olur.
Freym nəzəriyyəsi və onun semantik təbiəti XXI əsrin əvvəllərindən elmdə intişar
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tapmış, kütləviləşmiş, interelmi səciyyə kəsb etmiş, linqvistik elmin də müxtəlif sahələrinə
inteqrasiya olunmuş, hazırda freym nəzəriyyəsi başlıca olaraq koqnitiv linqvistika, koqnitiv
psixologiya, koqnitiv antropologiya elmlərin çərçivəsində öyrənilir. Freymlər nəinki ontoloji
aspektdə təsvir olunur, eyni zamanda gerçəklikləri öyrənir yaxud məişəti, nəzəri bilikləri, elmi
tikinti materialı, karkas və blok şəklində elmi təchiz və təmin edir.
Müasir linqvistikada freym konsept tipinin tədqiqinin iki yanaşması mövcuddur: 1)
linqvokulturoloji yanaşma və 2) semantik-koqnitiv yanaşma. Linqvokulturoloji istiqamətdə
dilin kateqoriyaları (mentalitet kateqoriya kimi) və konsept problemi çözülür, ayrı-ayrı
konseptlər dil və mədəniyyət aspektində təhlil olunur. Bu təhlilin əsasını dil-mədəniyyət-insanetnos təşkil edir. Mədəniyyət və insan, mədəniyyət və sivilizasiya bu təhillərdə aparıcı yer tutur
(3, 195 s.)
Semantik- koqnitiv yanaşma ilə freym konsept tipinin mərkəzində bir sıra məsələlər
durur: insanın dərketməsi, fikir obrazı, qanadlı işarələr, sem və sözün semantik strukturu,
ifadələrin tipik və səciyyəvi xarakteri.
Sistemləşdirmə, sistemə, qaydaya salınma hər hansı bir dil vahidinin bir çox HindAvropa dillərində problem olaraq həmişə aktual sayılmış, bu mədəniyyətlərarası
kommunikasiyanının inkişafına və s. kömək etmişdir.
Müasir mədəniyyətlərarası ünsiyyətin qurulmasına əsas dillər kimi rus, ingilis, fransız
və türk dili əvəzsiz rol oynayırlar.
XXI əsrdən leksik-terminoloji və frazeoloji vahidlər bir dil işarəsi kimi bu və ya digər
xalqlar arasında ümumi ünsiyyət əlaqəsini, münasibətini təmin edən mühüm göstəricilərdəndir.
Həm leksik-terminoloji vahidlər, həm də frazeoloji birləşmələr dilin əsas informativ
vahididir. Bu vahidlər vasitəsilə kommunikasiya effektli şəklə salınır, adresant və adresatlar
arasında aktuallaşma adekvat olur, qarşılıqlı anlaşma elementləri müsbət məcraya yönəlir,
müsbət nəticələr verir.
Hesab edirik ki, leksik-teminoloji və frazeoloji vahidlər-işarədir, xüsusi təbiətə
malikdir, dildə və nitqdə onların rolu və funksiyası böyükdür, onların mənasına obyektiv və
subyektiv amillər təsir göstərir, kommunikativ proses aktivləşir, həmçinin milli-mədəni və
universal semantik əlamətlər uyğunlaşır. Məsələn, bir çox dillərdə frazeologizmin əsas
komponenti kimi bədən üzvlərinin adları, məsələn, «baş» sözü (qolova) simultativ sistemdə rus,
ingilis, fransız dillərinin materialları üzrə strukturlaşma metodununa görə leksik-semantik
məkanda özü üçün freym seçir. Bu freym həmin dillər üzrə 4 semantikada bir-birinə uyğun
gəlir: baş: 1.Bədən üzvü. 2.Başlanğıc hissəsi. 3.Başçı, rəhbər. 4.Baş soğan. 1.Часть тела.
2.Начальная часть. 3.Человек, стоящий во главе этого дела. 4. Лук.
Tutuşdurulan Azərbaycan və rus dillərində həmin leksik freymin uyğun gələn
mənalarından savayı, əlavə semantikası da mövcuddur. Lakin həmin mənalar bir-birindən
fərqlənir. Fərqlənən mənalardan biri də leksik freymlərdir.
Yeni məfhum və anlayışın formalaşması yaxud yeni predmetin və leksik freymin
qavranılması dilin materialı əsasında həyata keçir. Leksik freym, adəti üzrə, həyatda yaranan
yeni predmet və hadisələrlə bağlı olaraq onların adı kimi gerçəkləşir. Leksik vahid kimi
freymlər daim ümumiliyə meyl edir. Məfhum gerçəkləşdiyi vaxt leksik vahidin məzmununa
çevrilir. Dil və fikir özlüyündə ancaq real həyatın ifadəsi kimi ortaya çıxır. Beləliklə, leksik
freymlər predmet və hadisələrin şüurumuzda inikas olunmuş ümumi və mühüm
xüsusiyyətlərinin insan düşüncəsində gerçəkləşməsidir, daha doğrusu, konseptuallaşmasıdır.
Dünyanın dil mənzərəsində hər insanın dərketməsi «informasiya fikri, mülahizəsi,
mühakimə və hökm» freym növləri ilə modelləşir. Freym anlayışı sonralar məşhur koqnitiv
kateqoriyalara aid edilir. L.M.Vasilyev yazır ki, «koqnitiv kateqoriyalar - bu kateqoriyalar fikir
məzmunu, mahiyyəti, şüurda konstruksiya şəklinə düşür, dünyanın bilik modelləri əsasında
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modelləşir, dilin strukturunda qeyd edilir, müəyyən olunur» (4., s.163)
Universallıq xüsusiyyəti freym anlayışını təyin edən əsas cəhətidir, freym nəzəriyyəsinin ixtiyarında imkan verilir ki, mədəni intellekt sferaları linqvistika və psixologiyanın
sahələri ilə əlaqəli şəkildə öyrənilsin.
1980-ci illərin başlanğıcında Çarlz Fillomor freym semantikası konsepsiyasını irəli
sürür, o, freym anlayışını leksik semantikanın adaptasiyası üçün təqdim edir. Alim aydınlaşdırır
ki, freym və semantika hadisələri ümumi, müştərək anlayışlardır. Bu nəzəriyyəyə görə, söz qrup
şəklində yaranır, qorunub saxlanılır, anlayış ifadə edir, motivləşir, qarşılıqlı şəkildə sxemləşmə
strukturlaşır, bütöv vahid kimi öyrənilir, bunun üçün ümumi bir termindən (freym terminindən)
istifadə olunur. Ç.Fillomorun fikrincə, freymlər mətnin, diskursun dərkedilməsi prosesində izah,
şərh olunur. Bu zaman freym aktivləşir, o zaman interpretator (şərhedən), mətnin fraqmenti
olan fikri üzə çıxarır. Əgər dilin forması və modeli freymlə assosiasiya olunursa, onda mətndə
freym aktivləşir. (5, s.64)
M. Minski yazır ki, «freym-bu struktur qabaqcadan təqdim olunan sterotip situasiyadır
(6, s.7). Situasiya ümumi fikirlə başa düşülür-bu hərəkət, müzakirə, nəqli, seyriçi obrazdır
(vizual obraz freymi). Bu baxımdan freym konkret situasiyanı təqdim edir. Freym - bu koqnitiv
struktur və insanın fenomenoloji sahəsidir, real və hipotetik obyektin vasitə və münasibətidir.
Freym öz strukturuna görə yuxarı (tema), makropozisiya, terminal, çat –yarıq (terminal
iyerarxiya) prepozisiyanı doldurur. Bu, koqnitiv struktur konsepti yaradır, informasiyanın
mühümlüyünü tipik və potensial şəklə salır, bunula konseptlər assosiasiya olunur.(7, s.151)
V.V.Krasnıx yazır ki, freym strukturu dərketmə kimi dildə koqnitiv baza yaradır. Onun
izahında freym-struktur koqnitiv vahiddir, onu klişelər yaradır, (8, s.12)
Freym-bu model biliyin təsviri və ölçüsü üçün (mental reprezentasiya), insanların
dünya haqqında biliklərini, məlumatları onların yaddaşında qoruyub saxlayır.
Freymin bir sıra növləri vardı: 1) semantik freym sözü dərk etmək, anlamaq
mənasındadır. 2) freym-ssenari fikri, ideyanı müzakirə etmək deməkdir.
V.Z. Demyankovanın nəzərincə, freym anlayışı az yaxud çox dərəcədə konvensional
təbiətə malikdir və ona görə də mədəniyyətin xarakterini tipikləşdirir (9)
Digər tədqiqatlarda da freym anlayışına koqnitiv model kimi yanaşılır, anlayış sahəsi
yaxud situasiya denotativ cəhətdən təyin olunur. Freymin konvensional təbiəti dilin leksikterminoloji və frazeoloji səviyyəsini anlamaq üçün istifadə olunur. Hesab etmək olar ki, dilin
leksik-terminoloji və frazeoloji sistemini öyrənməkdə freym metodu müəyyən effekt verə bilir,
kontekst və situasiya, dominant ideyaların açılması və gerçəkləşməsində onun rolunu,
vasitələrini ortaya çıxarır. Beləliklə, freym anlayışından istifadə olunaraq leksik və frazeoloji
vahidlər anlaşılır, dərk edilir və insanın bilik dərəcəsi müəyyənləşir, informasiya əhatəsi
dəqiqləşir.
Bu cəhətdən freym informasiyanın sxemidir, yaddaşı təqdim edir, insanlar bu nisbi
sterotiplərdən istifadə edir, freym fundamenti, təməli təmin edir, ayrı-ayrı konseptlərin (ailə,
gözəllik, ölüm və s. konseptlər) əsaslanması üçün baza rolunu oynayır, freymlərin bir-biri ilə
əlaqəsi, münasibəti (ailə və gözəllik konseptlərinin, insan və gözəllik konseptlərinin
münasəbiəti və s.) üzə çıxır (sxemlər, koqnitiv proseslər, konseptuallaşma aktı bu münasibətləri
aydınlaşdıra bilir)
Beləliklə, freym – leksik və frazeoloji səviyyədə strukturu açır, öz sərhədlərini
genişləndirir, yeni informasiyanı irəlilədir.
Freym spiral səciyyəlidir: insan bir obraz kimi həyat təcrübəsini yada salır, virtual
(həyati) düşünür, həyat sanki spiral kimi açılır. Struktur informasiya genişlənmiş, inkişaf etmiş
freym vasitəsi ilə konkretləşir.
Freym sistem əlaqədir. Freymin «yuxarı səviyyəsi»-anlayışdır, hər hansı bir situasiyada
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hər zaman dəyişmir, «Aşağı səviyyədə» isə freym yarıqlardan ibarətdir, ancaq konkret
nümunələr əsasında uyğunlaşır.
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, freym insanın koqnitiv biliyinin, təcrübəsinin unikal
prezentasiya strukturunu təqdim edir, koqnitiv sahəni, dil və nitq fəaliyyəti prosesini birləşdirir.
Linqvistika elmində bir sıra freym formaları fərqləndirilir.Bunlardan biri leksik
freymlərdir. Leksik freym-sözün polisemantik mənasıdır, yəni çoxmənalılıq leksik freymlərin
əsas səciyyəvi cəhətlərindəndir (10, s.95-98)
Göründüyü kimi, koqnitiv linqvistikanın ən mühüm məsələlərindən biri koqnitiv
struktur, konsept və freymdir. Müasir linqvistikada freym modelləşmə vasitəsi və konsept təhlili
kimi özünü göstərir. Freym idrak vahidi kimi müəyyənləşir.
Freymin struktur-semantik modelləri müxtəlifdir. Freymin nüvə propozisiyası, makropropozisiyası və terminal xüsusiyyətləri hələ linqvistikada yeni olduğu üçün öyrənilməmişdir..
Doğrudur, müasir dilçilikdə dünyanın konseptual xəritəsi, mənzərəsi (konseptosfera) və
onun təsviri prinsipləri öyrənilir. Konseptsferada koqnitiv struktur bir çox konsept tipləri
vasitəsi ilə qurulur: ssenari, skritlər, sxemlər, freym, qeştalt və s. Bu konsept tipləri bir –biri ilə
sıx əlaqədədir, bu əlaqələr də tədqiq olunmalıdır.
Deyildiyi kimi, konsept (anlayış, təsəvvür) müasir koqnitiv linqvistikanın əsas tədqiqat
obyekti hesab olunur. İlk dəfə «konsept» termindən S.A. Askoldov istifadə etmiş, o, «Konsept
və söz» adlı məqaləsində mental yaradıcılıq, təfəkkür prosesinin həmcins obyekt olması
məsələlərinə diqqət yetirmişdir (11, s.267-280)
Müasir linqvistikada 3 əsas istiqamət konsept anlayışının mahiyyətini müəyyənləşdirir:
1) linqvistik istiqamət (konsept dil işarəsi kimi), 2) koqnitiv istiqamət (işarənin məzmun tərəfi,
mentallıq), 3) işarənin kulturoloji (işarənin mədəni tərəfi).
Koqnitiv linqvistikada bir çox leksik konsept tipləri fərqləndirilir. Bu sahədə ən mühüm
təsnifatı A.P.Babuşkin təklif etmişdir: konsept tipləri harda təsəvvür olunur; fikir xəritəsi
necədir, konsept-sxem, konsept-hiperonim, konsept-freym, konsept-insayt, konsept-ssenari və
kaleydoskopik konsept (1, s.49-54)
Freym leksik konseptdə geniş istifadə olunur. İlk dəfə «freym» anlayışını amerika alimi
M.Minski təklif etmişdir (12) O, «silahlı döyüş, toqquşma» freymi üzərində müşahidələr
aparmışdır. Bu terminal müxtəlif səviyyələrdə toqquşma, metaforikləşmiş şəkildə döyüş,
çarpışma, vuruşma; silahlı toqquşma, hərbi əməliyyat və s. istiqamətlərdə işlədilir. Freymin
nüvə sahəsi makropropozisiyada, nüvə propozisiyasında, «Silahlı toqquşma» idrakda, şüurda
predikativ vasitələrlə (feillə) ifadə olunur: hücum etmək, təqib etmək, məhv olmaq, həlak
olmaq, tələf olmaq, puç olmaq, yox olmaq, yaralanmaq; terminal 3-cü səviyyədə: 1) «Silahlı
toqquşma» freymi çıxış edir: 1) silah və sursat; 2) hərbi texnika, 3) nəqliyyat vasitəsi.
Terminal freymlər (konkret obyektin təsviri). Terminalların səviyyələri: 1, 2, 3, 4-cü
səviyyələr. Bu səviyyələr «silahlı toqquşma» freymin müasir koqnitiv linqvistikada leksik
freym kimi çoxmənalı (polisemantik) söz olduğunu göstərir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki,
leksik freym strukturu 2 səviyyədə fərqləndirilir: 1) daxili semantika səviyyəsi; real şəraitdə söz
işlənir. 2) dərin səviyyədə-koqnitiv model kimi, gerçəklik, varlıq obyekt mental obraz kimi.
Sonuncuda terminal freymlər üzə çıxır.
Anlayış freymində anlayış və situasiyalar təsvir olunur.
Linqvistik freym. Bu freym növündə nəzərdə tutulan konsept dilçilik aspektində şərh
olunur.
Konsept tiplərinin linqvistik vasitələrlə verballaşması (isimlə, sifətlə, feillə, təqlidi
sözlə). Linqvistik vasitə kimi «silahlı toqquşma» freymini götürək. Nitq hissələri ilə ifadəsinə
görə verballaşma (sözlü) aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:
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Freym konseptinin (silahlı toqquşma məzmununun) ismlə verballaşması: döyüş, döyüşə
qabil, döyüş sursatı, döyüşçü, qətllər, döyüş komplekti, atıcı, atıcı hissələri, top, və s.
Freym konseptinin sifətlə verballaşması: hərbi əməliyyat, əsgəri əməliyyat; mübariz,
döyüşkən, iradəli, əzmli və s.
Freym konseptinin feillə verballaşması: vuruşmaq, döyüşmək, məğlub olmaq, qələbə
çalmaq və s.
Freym konseptinin yamsılamalarla (təqlidi sözlərlə) verballaşması: taq-taq, şaraq-şaraq
və s.
Freymi müəyyənləşdirməyin əsas ölçüləri vardır. Freym yaratma zərurəti yeni anlayışın
formalaşması ilə bilavasitə bağlıdır. Burada konseptual tamlıq ölçüsü də əsas götürülür.
Freymin bu ölçü üzrə müəyyənləşdirilməsi üçün hadisə, anlayış və ad arasında asılılıq
münasibəti olmalıdır.
Freym sosial həyatdır. Sosial həyatdakı situasiyaları müxtəlif freymlər müəyyənləşdirir.
Belə ki, cəmiyyətdə nə baş verirsə, hamısı insanlar, onların müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün
göstərdikləri fəaliyyət, məqsəd, qayğı və cəhdləri ilə bağlıdır. Bu mənada insan sosial varlıqdır.
Onun başqa predmet və hadisələrlə əlaqə və münasibətləri geniş və çoxcəhətlidir. İnsanın başqa
əlaqə və münasibətləri konsept-freymlərlə inikas olunur. Buna görə də konsept-freymin hər bir
dildə öz adı olur. Məsələn, insan və çiçək: varislik göstəricisi, atribut göstərici, çat mənası,
demon (prosedura) hər bir freymi bu xüsusiyyətlərinə görə təhlil etmək lazımdır. Freymin adı
unikal (nadir göstərici) olmalıdır, onlar identifikator rolunu oynamalıdır.
Freym iyerarxiyanı yaradır. İyerarxiya - sözü mənşəcə yunan dilinə məxsusdur. Mənası
- hieros müqəddəs, arxe- hakimiyyət deməkdir. İyerarxiya sözü termin kimi elementərin
yuxarıdan aşağıya doğru qayda üzrə düzülüşü və yerləşməsi mənasında işlədilir. İyerarxiya
termini mənaca konsept, freym sistem ilə tətbiq edilir.
1. Freym «insan və çiçək» çiçək kimi solmaq; İnsan qocalanda çiçək kimi solur (danışıq
dilində).
2. Freym «bədən, fizioloji orqanlar və çiçək» Yazıçı təsəvvüründə: Çiçəyin ətri qızın
yanaqlarını təravətli etmişdi.(S.Əhmədli)
3. Freym «göz və çiçək» Yazıçı təsəvüründə: Qızın göz yaşları dibçəkdəki çiçəklərin
üzərinə tökülürdü. (İ.Əfəndiyev)
4. Freym «əl, qol və çiçək» Yazıçı təsəvvüründə: Qızın qollarının arasında bir dəstə
çiçək var idi. Qolları deyəsən yorulmuşdu. (S.Əhmədli)
5. Freym «ürək və çiçək» Yazıçı təsəvvüründə: Ürəyim çiçək kimi əsirdi. (İ.Əfəndiyev)
6. Freym «qan və çiçək» Yazıçı təsəvvüründə: «Çiçək qana boyanmış, ayaq altında
əzilib qana bulaşmışdı. (S.Əhmədli)
7. Freym «emosiya, duyğu və çiçək». İnsan çiçəyi iyiləyən zaman emosional cəhətdən
zənginləşir.
8.Freym «ölüm və çiçək» İnsan vəfat edəndə və qəbrini ziyarət edən zaman çiçəkdən
istifadə olunur.
«İnsan və çiçək» freyminin konseptual ifadə imkanlarını daha da genişləndirmək olardı.
Müxtəlif dillərdə bu simvollar da rəngarəngliyi ilə fərqlənir.
Bu freymlər əslində sosial bilikdir. Sosial bilik- insan cəmiyyətinin obyektiv ənənələri
və insanların subyektiv məqsədləri barədə bilikdir. Ona görə də sosial həyatın hansı sahəsi
olursa olsun, sosial idrak, dərketmə subyekt və obyektin qarşılıqlı münasibətlərini (insan-çiçək
qarşılaşması kimi) əks etdirir, çünki sosial idrakda elmi idrakın subyekti və obyekti arasında
kəskin ayrılma yoxdur. Bununla da sosial idrak (insan və çiçək) öncə subyektiv-obyektiv
münasibətlərin dərkedilməsi kimi çıxış edir.
Freym konsept tiplərin 2 əlaməti özünü göstərir: 1) universal transformasiya
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(çevrilmə) və 2) ümümtürk əlamətləri.
Freym konsept tipi özünəməxsus leksik-qrammatik xüsusiyyətləri vardır. Leksik freym
kimi «ağac» (tree, wooden) məfhumu və sözü bir sıra xüsusiyyətlərin daşıyıcısı kimi özünü
göstərir: bitkidir, çoxillikdir, gövdə və budağı, yarpaqları vardır.
Freym konsept tipinin dil-sistem və mədəni-fon əlamətləri də vardır. Dil sisteminin
müxtəlif hissələri bir-biri ilə qarşılıqlı şərtlənir və bir-birinə təsir göstərir. Leksik məna
predmeti ifadə etməklə bərabər, mədəni-fon əlamətlərinə də yiyələnir. Mədəni-fon əlaməti
leksik vahidin mənası əsasında yaranır. Mədəni-fon əlamətinə malik söz həm mənanı çatdırır,
həm də digər konseptual mənalara malik olur. Əsas və həlledici mənalar freym vasitəsi ilə
başqa cür təzahür edir. Bu fikrə əsaslansaq, göstərə bilərik ki, həqiqətən də hər bir sözün leksik
mənası əsas və həlledicidir, sonradan yaranan freym semantika dərketmə anının təzahürüdür.
Beləliklə, tədqiqat nəticəsində aşağıdakıları ümumiləşdirmək olar:
Leksik freymin mənasında şüurda inikas olunmuş predmet və hadisələri xarakterizə
edən, onları eyniləşdirməyə və ayırmağa imkan verən bir çox xüsusiyyətlər mövcuddur.
Freym mədəni fikrin məzmununu situasiya vasitəsi ilə duyur, anladır, «sirrini açır».
Freym sistemi həmişə sosial gerçəkliyin olmasına öz təsirini göstərir.
Freym idrakın modeli kimi çıxış edir. Bu cəhətdən freym vizual obrazdır. Məkan
obrazıdır. Freymin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onun vasitəsi ilə
biliklər təsəvvür edilir. Anlayış, bilik, məlumat freymin seyrici obraz edementidir. Məsələn,
Bakı şəhərinin seyrici obrazı. Bakı haqqında anlayış, bilik və məlumatların verilməsi (Freym
konsept tipindən istifadə etməklə)
Beləliklə, freym bir konsept tipi kimi müxtəlif situasiyalarda emprik gerçəklik
fraqmentlərini kökündən dəyişdirərək yeni formaya salır.
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С. Новрузова
Фрейм, как один из типов концепции
Резюме
В статье рассматривается понятие фрейма, как одного из типов концепции,
определяются его структурно-семантические, лексико-когнитивные основы. Концепция
фрейма также имеет языковые и культурно-фоновые признаки. Различные части
языковой системы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Указывая на предмет
лексического смысла, он также имеет культурные и фоновые черты. Культурный
фоновый знак основан на значении лексической единицы. Слово, которое имеет
культурное происхождение, передает значение, а также имеет другие концептуальные
значения.
В статье также рассматривается понятие лексического типа и средства представления(презентации) в контексте. Другими словами, лексико-фразеологический слой
языка является когнитивным. Дана онтологическая характеристика денатурированных
значений фразеологизмов. Концептуальная структура фразеологических единиц, их вербализация, онтологическая природа фразеологических понятий (воображение, семантический ландшафт, схема, структура и сценарий). Исследование показывает, что отдельные
концептуальные типы появляются в денотативной ситуации (в дополнение к), в условиях
вербализации.
Фрейм выступает в качестве модели познания. В этом смысле фрейм представляет
собой визуальное изображение. Образ места. Одной из характерных черт фрейма является
то, что с его помощью осуществляется знание.
Ключевые слова: концепт, фрейм(структура), лексико-терминологические
единицы, фразеологические единицы, когнитивная структура

S. Novruzova
Frame as one of the concept types
Summary
The article deals with the concept of a frame as one of the types of concepts, defines
its structural-semantic, lexico-cognitive bases. The frame concept also has language and cultural background features. Different parts of the language system are interconnected and influence
each other. Pointing to the subject of lexical meaning, it also has cultural and background
features. The cultural background sign is based on the meaning of the lexical unit. A word that
is of cultural origin conveys a meaning, and also has other conceptual meanings.
The article also discusses the concept of lexical type and the means of presentation
(presentation) in context. In other words, the lexical and phraseological layer of the language is
cognitive. The ontological characteristics of the denatured meanings of idioms are given. The
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conceptual structure of phraseological units, their verbalization, the ontological nature of
phraseological concepts (imagination, semantic landscape, scheme, structure and script). The
study shows that separate conceptual types appear in a denotative situation (in addition to), in
conditions of verbalization.
The frame acts as a model of knowledge. In this sense, the frame is a visual idea . The
idea of the place. One of the characteristic features of the frame is that with its help knowledge
is understood.
Key words: concept, frame (structure), lexical and terminological units, phraseological units,
cognitive structure
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XARİCİ DİLLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ SİNİFDƏN
VƏ MƏKTƏBDƏNXARİC TƏDBİRLƏRİN ROLU
Nitq ,müəllifin dili, danışma tələbənin anlaması ilə ölçülür. Şagirdlərin nitqi başa
düşməsi üçün onların lüğət tərkibinin zəngin olması lazımdır. Lüğət tərkibi nə qədər zəngin
olarsa, şagirdin xarici dildə danışması bir o qədər asan olar.Danışıq praktikasında əsas
diqqət şagirdi həmin dildə çoxlu danışmaq və məşq etməyə yönəltməkdir.
Şagird diqqətini cəmləyib dərsə yönəldə bilsə, onun şifahi nitqi inkişaf edər.Uşaqların
nitqinin hər bir cəhəti (söz ehtiyatı, fonetika, qrammatika) nitqin yeni inkişaf mərhələsinə
keçməyə imkan verir.
Şagirdlər şifahi və yazılı nitqə elmi cəhətdən yiyələnir, qrammatik qaydalarla tanış
olur, dilin spesifik xüsusiyyətlərii öyrənirlər. Xarici dilin tədrisi zamanı şagirdlərdə dilin
komponentlərinin (tələffüz, lüğət və qrammatika) və dil bacarıqlarının (oxu, yazı, dinləmə
və danışıq) inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində durur və qiymətləndirmə də müvafiq
olaraq bu meyarlarla həyata keçirilir. Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan onu öyrənməkdə
başlıca məqsəd bu dildə ünsiyyət qurmaq bacarığına yiyələnməkdir ki, bunun da səmərəli
yolu bütün şagirdlərin dərs zamanı xarici dildə mümkün qədər çox danışmasına şərait
yaratmaqdır.
Ən önəmlisi isə şagirdlərə öyrənilən xarici dildə şifahi nitq vərdişlərinin aşılanması və
beləliklə orta məktəbin yuxarı siniflərində ingilis dilini öyrənən şagirdlərə tədris edilən
dildən istifadə edərkən əminlik hissini aşılamaqdır.
Açar sözlər: tələffüz,bacarıq və vərdişlər,İKT-dən istifadə,innovasiyalar,əyanilik.
Xarici dillərin tədrisi Vətənimiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən dövlət
məsələsidir.Gənclərimiz nə qədər çox dil bilsələr,bir o qədər zəngin dünyagörüşə malik
olarlar. Dil vasitəsilə xalqın gələcəyə inamı artır. Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan onu
öyrənməkdə başlıca məqsəd bu dildə ünsiyyət qurmaq bacarığına yiyələnməkdir ki, bunun
da səmərəli yolu bütün şagirdlərin dərs zamanı xarici dildə mümkün qədər çox danışmasına
şərait yaratmaqdır.
Orta ümumtəhsil məktəblərində xarici dillərin öyrədilməsinin böyük praktik və
tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.
Xarici dillərin tədrisi prosesində şagirdlər dünya xalqları arasında olan qarşılıqlı
əlaqələri və bu xalqların bir - birinə yaxınlığını öyrənirlər, həmin xalqların mədəniyyət və
tarixi ilə tanış olurlar.Tədris planlarında xarici dilə ayrılan saatların azlığı müəllimim çox
vaxt tədris prosesini orta səviyyəli şagirdlərə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalması dilin
dərindən və intensiv şəkildə öyrənilməsinə imkan vermir. Bundan isə ən çox dil öyrənməyə
həvəsi və qabiliyyəti olan olan şagirdlər ziyan çəkirlər. Məhz bu zaman maraq üzrə kurs
məşğələləri məktəbin, müəllimin köməyinə gəlir. Əbədi ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyev
demişdir : ”Gənclərimiz nə qədər çox dil bilsələr, bir o qədər zəngin dünyagörüşə malik
olacaqlar. Bu, müasir dünyanın tələbidir.”
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Müasir şəraitdə dil öyrənmənin zəruriliyini,dil öyrənməyə həvəs və maraq göstərən
şagirdlərin çoxluğunu nəzərə alaraq məktəblərimizdə xarici dillərdən maraq üzrə kurs
məşğələlərinin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir.Məşğələlərin proqramı qabaqcıl dil
müəllimləri tərəfindən tərtib edilərək, metodbirləşmələrdə müzakirə olunur və məktəbin
pedaqoji şurasında təsdiqlənir. Müəllimlər çalışırlar ki, kurs məşğələlərinin proqramı dərs
proqramı ilə eyniyyət təşkil etməyib onu daha da zənginləşdirməyə xidmət etsin.
Məşğələlərin təşkilində aşağıdakı məsələləri ön plana çəkmək lazımdır:
1. Şagirdlərin dilini öyrəndiyi ölkənin tarixi hadisələri ilə tanış edilməsi.
2. Diyarşünaslıq materiallarından istifadə edilməsi.
3. Müxtəlif səhnəciklərin hazırlanması.
4. Xarici ölkələrə məktublaşmanın təşkil edilməsi.
5. Ümumməktəb tədbirlərində iştirak etmək.
Çalışmaq lazımdır ki, bütün bunlar şagirdlərin öyrəndikləri xarici dildə aparılsın.
Şagirdlər dinlədiyi nitqi başa düşməli, oxuyub tərcümə etməyi bacarmalı, şifahi nitq
mövzuları ətrafında söhbət aparmağı bacarmalıdırlar. Şagirdlər bilik və bacarıqlara elə
yiyələnməlidirlər ki, orta məktəbi bitirdikdən sonra bu sahədə qazandıqlarını təkmilləşdirib
inkişaf etdirə bilsinlər. Hamıya məlumdur ki, xarici dilə maraq oyatmaq və şagirdlərə
sevdirmək o qeder de asan deyil. Çalışmaq lazımdıır ki, şagirdin qarşısına məqsəd qoyulsun,
şagird özü sərbəst və ya yoldaşlarının köməyi ilə onun həllinə yol tapsın. Belə olduqda o
əmin olacaq ki, nəyisə bilir və öz bilik və bacarığını artırmağa çalışacaq.
Bu da şagirddə dilə maraq, seving və həvəs oyadacaq. Yaxşı olardı ki,şifahi nitqin
bilik və bacarıqlarının maraq kurslarında inkişaf etdirilməsi otaqda hərəkətdən,əşyaların
qarışdırılmasından, jest və mimikalardan başlansın.Belə olduqda şagirdlər dərsdən sonrakı
yorğunluqlarını atar və fəallaşar. Şagirdlər səhv etməkdən qorxmamalıdırlar.Müəllimin
tənqidi qeydləri, tez-tez səhvlərin düzəlişi işə marağı və özünə inamı azaldır(1.s,36) .
Kurs proqramları tərtib olunarkən dilin praktik öyrənilməsinə kömək edən
çalışmalarla, dili öyrənilən ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı ilə əhatəli tanış olmağa
imkan verən internet materiallarına geniş yer veriməlidir. Məşğələlər elə təşkil edilməlıdir
ki, şagirdlər ağır iş günündən – dərslərdən sonra yorğunluq hiss etməsinlər, onlarda həvəslə
iştirak etsinlər.
Kurs məşğələləri planlı və müəyyən sxem üzrə aparılmalıdır. Məşğələnin proqramı
dərs proqramı ilə eyni deyil, lakin öz məqsəd, məzmun və strukturu ilə xarici dil dərslərinə
yaxındır (1.s.29).
Dərslə kurs məşğələləri zəncirvari halqa təşkil edir. Məşğələlər bütün yaşdan və müxtəlif
yaradıcıliqla məşğul olan ( oxu, qiraət, səhnəcik, dili öyrənilən ölkənin mahnılarının
səslənməsi, əyani vəsaitlərin, videoların hazırlanması, internetdən istifadə, bülleten və divar
qəzetlərinin çıxarılması və s.) fəal şagirdləri birləşdirir. Psixoloq L.M.Fridmanın sözü ilə
desək, şagird özünün və kollektivin, başqa sözlə cəmiyyətin qarşısında dərs prosesində
mümkün olmayan sərbəst yaradıcılığa malik olur.(2.s,260)
Şağirdlərdə nitqi dinləyib,anlama bacarığının formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Çünki bunsuz xarici dildə danışmaq çətindir. Bu məqsədlə biz müəllimlər məşğələlərdə dil
mühiti yaratmağa çalışır,akustik tədris vəsaitlərinin bütün növlərindən imkan daxilində
istifadə edirik.
Sinifdənxaric işlərin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Bilik, bacarıq və vərdişlərin genişləndirilib dərinləşdirərək kommunativ fəaliyyəti
mənimsətmək;
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2.Şagirdlərin öyrənmə qabiliyyətini stimullaşdırmaq;
3.Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi.
Xarici dildə sinifdənxarıc işlər uşaqların maraq dairəsində olarsa, onda onların şəxsi
münasibətləri ilə üst üstə düşər:,,Xarıcı dildə oxumaq istəyirəm’’, ,,Dilini öyrəndiyim ölkə
haqqında daha çox şeylər bilmək istəyirəm’’ , ,,Gələcək ixtisasımda xarıcı dildən istifadə
etmək istəyirəm’’ , ,,Öyrəndiyim dildə mahnıların sözlərini başa düşmək istəyirəm’’ və s.
Maraq üzrə kurs məşğələlərinin əsas vəzifələrindən biri də şagirdləri
istiqamətləndirməkdir. Bu məqsədlə məşğələlərdə şagirdlər arasında müsabiqələr təşkil
edilir.,,Kim daha yaxşı şeir deyər?,Kim çox söz bilər?,Hər sözdə neçə hərf birləşməsi
var?,Kim şəkil üzrə daha tez hekayə qura bilər?və s. mövzularda keçirilən
müsabiqələr,oyunlar şagirdlərin fəallığını artırır,onlar daha yaxşı çalışmağa can
atırlar.(1.s,49)
Müəllimlər çalışmalıdırlar ki, işin ritminə, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının
səviyyəsinə müntəzəm diqqət yetirsinlər, onların hər birinin müvəffəqiyyətini ayrıca
qiymətləndirsinlər. Şagirdin qarşısında qoyduğu situasiyalar, müzakirələr, detalların
dəqiqləşdirməsi müəllimin bacarığında böyük rol oynayır. (1.s,37)
Müəllim tədris materialını mənimsədərkən asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə üsulu
ilə başa salmalıdır. Əgər müəllim həssas, qayğıkeşdirsə onda o, təlim prosesində qarşıya
çıxan bütün çətinlikləri və maneələri asanlıqla dəf edə biləcək. Bunun nəticəsində də
şagirdlərdə dilə və müəllimə, fənnə maraq , rəğbət oyanır. Şagirdlərə imkan daxilində
sərbəstlik verilməli, onların müstəqil fəaliyyətinə nail olunmalıdır.
Lakin bu xeyirxah münasibətlər müəyyən çərçivədə olmalıdır, əks təqdirdə ”müəllimşagird“ münasibətindəki sistem pozular. Şagirdlər yalnız fəal və müstəqil düşündükləri
zaman bilikləri şüurlu və möhkəm mənimsəyə bilirlər. Şagirdləri fəallaşdırmaq üçün nitq
yaradıcılığına aid verilmiş tapşırıqlar əsasında oxuya maraq yaratmaq, onlara dilin
çətinliklərinə üstün gələrək oxunu öyrətmək lazımdır. Şagird öz oxuduğundan razı qalırsa,
bu oxu prosesini sürətləndirməyə kömək edəcəkdir. Şagirdin sürətli və rəvan oxuması üçün
maraqlı və sadə, başadüşülən dil materialları lazımdır.
Şagirdlərdə nitqi dinləyib anlama bacarığlnın formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır. Çünki bunu bilmədən xarici dildə danışmaq çətindir.Danışma və dinləmə nitq
fəaliyyətinin iki ayrılmaz hissəsidir.Dinləmə seçilmiş materiallardan asılıdır.
Dərnək rəhbəri bilməlidir ki, uşaqlar nəyə qulaq asmaq istəyirlər. Aşağı sinif şagirdləri
müəllimə, rəngli şəkillərdən,maraqlı fiqurlardan ibarət disklərə, internet materiallarına,
səssiz qulaq asırlar.Uşaqlar üçün ən maraqlısı illustrasiyalı tanınmış xalq nağıllarını
dinləməkdir. Bu məqsədlə məşğələlərdə dil mühiti yaratmağa çalışmaq, akustik tədris
vəsaitlərinin bütün növlərindən imkan daxilində istifadə etmək lazımdır.
Dərnəyin bütün mərhələlərində elan olunmuş işə maraq oyanmalıdır. Məsələn
məktəblilərin həyatındakı hadisələr, keçmiş yarışlardakı şərhlər, iməciliklər, bayramlar, ən
yaxşı şagirdlər haqqında hekayələr,müsahibə, və s. Hal-hazırda sinifdənxaric işlərin
aparılmasını audiovizual təlim alətlərindən istifadə etmədən təsəvvür etmək mümkün deyil.
Xarıcı dillərin öyrənilməsinin hər hansı bir mərhələsində viktorinalardan istifadə
etmək
olar.Konkursun
ən
geniş
yayılmış
formalarından
bunları
viktorinalar,olimpiadalar,KVN, ’’Nə ? Harda? Nə vaxt?, saymaq olar. Viktorinalara
müxtəlif bilik və bacarıqları olan şagirdlər cəlb olunur. Viktorina iştirakçılarına bu
məzmunda suallaar vermək olar:
1.Siz dilini öyrəndiyiniz ölkənin şair və yazıçılarını, bəstəkarlarını, alim və
idmançılarını və s. tanıyırsınızmı?
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2. Siz dilini öyrəndiyiniz ölkənin iqlimini,bitki və heyvanlar aləmini,çaylarını,
dağlarını tanıyırsınızmı?
3. Dilini öyrəndiyiniz ölkənin hansı tarixi hadisələri sizə məlumdur?
4. Dilini öyrəndiyiniz ölkənin hansı görməli yerləri sizə məlumdur?
5. Dilini öyrəndiyiniz ölkənin gənclərinin həyatı haqqında nə bilirsiniz? (2.s,270)
Bəzən şagirddən soruşurlar ,,Xarici dili nə üçün öyrənirik ?“ , şagirdlər bu sualın
cavabını dərslərdə, dərnəklərdə, məşğələlərdə tapmalıdlr. Şagirdlər dili nə qədər yaxşı
öyrənsələr, bir o qədər də xarici məktəblilərlə sıx əlaqə saxlaya bilərlər.
Müəllimin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, müəyyən istiqamətdə məşğələlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün öz təcrübə və imkanlarına istinad edərək müxtəlif növ
məşğələlərdən istifadə edib öz xüsusi planını işləyib hazırlasın. Təcrübə göstərir ki, işə ciddi
yanaşdıqda maraq üzrə kurs məşğələlərini yüksək səviyyədə təşkil etmək mümkündür
İstifadə edilmiş ədəbiyyat
1. С.H.Сaбинa, Bнeклaccнaя paбoтa пo инocтpaнным языкaм- Mockвa, npocвeщeнue 1991
2. Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович, Т.Е.Сахарова, Методика обучения иностранным
языкам ’’Mocka npocвeщeнue -1991
3.Yeni təlim texnjlogiyaları (ümümtəhsil məktəblərində seçmə fənlərin tədrisi üçün metodik
vəsait),2001.01.12
4.Le français dans le monde.Recherches et applications.1999.
5.Праздник в школе.Сост.С.А.Тухулова.-М.,1987

Х.Рафиева
Роль внеклассных и внешкольных мероприятии
при изучение иностранных языкаx
Резюме
Речь, язык спикера и понимание студентам, измеряется по их разговорам. Развитие
обучения языку связной речи в старших классах из-за широкого спектра психических
и физиологических процессов трудно разработать. Дети обладают богатым словарным
запасом, грамматикой и правильным произношением. Oни доведены до уровня
говорить ясно и широко используя все процессы. Главные речи студентов исправлены
своими мыслями и чувствами, и навыками обучения сформулировать четкую и
последовательную манеру.
Говоря о языке, лексические и грамматические правила важно объяснить
студентам. В планировании и проведение внеклассной работы по предмету
необходимо принимать во внимание, что значима и эффективна в том случае, если
каждое ее мероприятие органически вписывается в учебно-воспитательный процесс
школы. Основное внимание уделяется практике речи; при этом если иметь в виду
тренировку и применение, то приоритет принадлежит применению. Подготовленная
речь обеспечивает неподготовленную, т.е. на основе нового стимула без всяких опор.
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Занятия в факультативном курсе отличаются по структуре и организации.
Внеклассная работа открывает широкие возможности для
осуществления
гуманистского воспитания и для формирования мировоззрения школьников.
В основе внеклассной работы лежит самоуправление школьников. Во внеклассной работе учителю предоставляются также большие возможности в привлечении
внимания к самой языковой материи. Когда мы говорим о руководство внеклассной
работе учителем, мы имеем в виду учителя иностранного языка. Следует обратить
внимание создание визуальных средств самими участниками.
Избежать языковой перегрузке во внеклассной работе позволяет установление
тесной связи с уроками иностранного языка. Ее следует рассматривать как один из
способов систематизации языкового материала урочной и внеурочной работы.
Особого внимания требует организация речевого общения.
Старшеклассника важно оформить свое высказывание, чтобы оно не выглядело
примитивным.
Ключевыеслова:произношение, навыки и привычки,использованиеИКТ,инновации,
ясность.

KH.Rafiyeva
Role out-of-class and out-of-school action
when studying foreign languages.

Summary
Speaker's speech, language and understanding of students are measured by their
conversation. The development of coherent speech language teaching high school is difficult
to develop a wide range of psychiatric and physiological process.
Children possess a rich vocabulary, grammar and pronunciation correctly when they
are brought up to speak clearly and extensive use of all the processes. Main speech of
students is corrected by their own thoughts and feelings, and teaching skills articulate a
clear and consistent manner.
İt is important to explain lexical and grammatical rules to the students while
teaching speaking. In the planning and implementation of the in-class work, you will not be
able to get the idea of being effective person, even if the event is organically enrolled in an
instructional process. The basic understanding of the practice is discussed in the class;
Moreover, if we keep in mind the training and application, the priority belongs to the
application.
The prepared speech provides unprepared, i.e. on the basis of a new stimulus without
any support. Classes in the optional course differs depending on the structure and
organization. Out-of-class work opens up broad opportunities for the implementation of
humanistic education and for the formation of the outlook of school children.
At the heart of extracurricular work is the self-management of schoolchildren. In
extracurricular activities, the teacher is also provided with great opportunities in drawing
attention to linguistic matter itself. When we talk about the leadership of extracurricular
work as a teacher, we mean a teacher of a foreign language. Attention should be paid to the
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creation of visual tools by the participants themselves. To avoid language overload in
extracurricular work allows the establishment of a close relationship with the lessons of a
foreign language.
To avoid language overload in extracurricular work allows the establishment of a
close relationship with the lessons of a foreign language. It should be considered as one of
the ways to systematize the language material of both homework and extracurricular work.
Special attention requires the organization of speech communication. It is important for a high
school student to make a statement so that it does not look primitive.
Key words: prononciation,skills and habits, use of ICT, innovations, visibility.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ulduz Mürşüdova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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AZƏRBAYCAN DİLİ İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ƏSAS TƏLİM FƏNNİ KİMİ
Dünya ölkələrində ana dilinin öyrənilməsi milli təfəkkürün formalaşdırılmasında mühüm
vasitə kimi yüksək dəyərlərdəndir. Hər xalqın, hər millətin dili onun ana dili adlanır. Çünki bu
dil dünyaya gəldiyi ilk gündən insanın canına, beyninə və ürəyinə ana südü, ana laylası ilə daxil
olur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, uşaqların dil açarkən ilk sözü ana sözüdür.
Təhsilin ümumi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün keçirilən beynəlxalq və
milli qiymətləndirmələrdə ana dili üzrə standartların mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Bütün bunlar isə bir fənnin şəxsiyyətin formalaşmasındakı müstəsna rolu ilə bağlıdır. Məqalədə
Azərbaycan dilinin ibtidai siniflərdə təlim fənlərinin əsası oldugu yazılır. Doğrudan da,
şagirdlər ana dilinə yiyələnmədən, onun incəliklərinə bələd olmadan digər fənlər üzrə proqram
materiallarını müvəffəqiyyətlə mənimsəyə bilməzlər. Hər bir tədris fənni praktik şəkildə startı
ana dili fənnindən götürür. Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında Ana dili fənni
aparıcı yer tutur. Məqalədə H.Əliyevin, K.D.Uşinskinin, F.Köçərlinin və b. ana dili haqqında
söylədikləri fikirlər də öz yerini tapmışdır. Dil hər bir millətin milliliyinin əsasıdır. Ona görə də
hər bir gənc öz ana dili Azərbaycan dilini, müasir Azərbaycan dilini ən incəliklərinə qədər
bilsin və bu dildən istifadə etsin. Biz müstəqil Azərbaycanda Azərbaycan dilini - dövlət dilini
dövlət dili etdiyimiz kimi, cəmiyyətimizdə də, xalqımızın içində də Azərbaycan dilini mütləq
hakim dil etməliyik.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, milli kurikulum,təhsil prosesi,əsas təlim fənni, inteqrasiya

Hər xalqın, hər millətin dili onun ana dili adlanır. Çünki bu dil dünyaya gəldiyi ilk
gündən insanın canına, beyninə və ürəyinə ana südü, ana laylası ilə daxil olur. Ona görə də
təsadüfi deyil ki, uşaqların dil açarkən ilk sözü ana sözüdür. Ana dili həm də vətənin rəmzidir.
Azərbaycan dilinin çoxəsirlik tarixi var. Ozan-aşıqlar ədəbiyyatımızın möhtəşəm abidələri
“Kitabi-Dədə Qorqud”, ”Koroğlu” eposlarını bu dildə qoşmuş, Həsənoğlu, Nəsimi, Şah İsmayıl
Xətai, Füzuli, Vidadi, M.F.Axundov, Sabir, S.Vurğun, Şəhriyar kimi qüdrətli sənətkarlar dünya
xəzinəsinə töhvə olan söz incilərini bu dildə yaratmışlar.
Azərbaycan dili hələ Şah İsmayıl Xətai dövründə dövlət dili, diplomatik yazışma və
hərbi təlim dili kimi işlənmişdir. O, ta qədimdən Şərq ölkələrində geniş yayılmışdır. Rus şairi
M.Y.Lermontov Avropada fransız dili kimi, Asiyada da Azərbaycan dilini bilməyin zəruri
olduğunu qeyd etmişdir.
1929-cu ildə Azərbaycanda latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Qısa müddət ərzində latın
qrafikasının ışlədilməsi Azərbaycanda geniş kütlələr arasında savadsızlığın ləğvi üçün olduqca
əlverişli zəmin yaratdı.Bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq həmin əlifba 1940-cı il yanvarın 1dən kiril yazısı əsasında tərtib edilmiş yeni qrafikalı əlifba ilə əvəz olundu. Yarım əsrdən çox
bir müddət ərzində kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin qiymətli nümunələri
yaradıldı. Lakin kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğun gəlməməsi Azərbaycan
ziyalılarını bu əlifbanın təkmilləşdirilməsi yolunda mütəmadi iş aparmağa sövq etdi...
217

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

Müstəqilliyimizin qazanılmasından sonra yaranmış tarixi şərait xalqımızın dünya
xalqlarının ümumi yazı sisteminə qoşulması üçün yeni perspektivlər açdı və latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasının bərpasını zəruri etdi(1).Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu
fərmanı(“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (9 avqust 2001-ci il)) ilə avqust ayının biri Azərbaycan
əlifbası günü kimi təsis edilmişdir.
Dil hər bir millətin milliliyinin əsasıdır. Ona görə də hər bir gənc öz ana dili Azərbaycan
dilini, müasir Azərbaycan dilini ən incəliklərinə qədər bilsin və bu dildən istifadə etsin. Biz
müstəqil Azərbaycanda Azərbaycan dilini - dövlət dilini dövlət dili etdiyimiz kimi,
cəmiyyətimizdə də, xalqımızın içində də Azərbaycan dilini mütləq hakim dil etməliyik (Heydər
Əliyev).
Azərbaycan Respublikası bu gün bütün sahələrdə iri addımlarla irəliləyir. Bu təhsil
sahəsində də özünü göstərməkdədir. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda
qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsindəki inkişaf insan hüquqları haqqında
beynəlxalq konversiyalara və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq
müqavilələrə əsaslanır, təhsil sahəsində milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi
əsasında dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunaraq gedir. Təhsil sisteminin yenidən qurulması
qabaqcıl ölkələrin təhsil sisteminə inteqrasiya olunmasına zəmin yaratmışdır.
Dünya ölkələrində ana dilinin öyrənilməsi milli təfəkkürün formalaşdırılmasında mühüm
vasitə kimi yüksək dəyərlərdəndir. Təhsilin ümumi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün
keçirilən beynəlxalq və milli qiymətləndirmələrdə ana dili üzrə standartların mənimsənilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bütün bunlar isə bir fənnin şəxsiyyətin formalaşmasındakı müstəsna rolu
ilə bağlıdır. Məqalədə Azərbaycan dilinin ibtidai siniflərdə təlim fənlərinin əsası oldugu yazılır.
Doğrudan da, şagirdlər ana dilinə yiyələnmədən, onun incəliklərinə bələd olmadan digər fənlər
üzrə proqram materiallarını müvəffəqiyyətlə mənimsəyə bilməzlər. Hər bir tədris fənni praktik
şəkildə startı ana dili fənnindən götürür. Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında
Ana dili fənni aparıcı yer tutur. Məqalədə H.Əliyevin, K.D.Uşinskinin, F.Köçərlinin və b. ana
dili haqqında söylədikləri fikirlər də öz yerini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikasının əsas təlim fənni olan Azərbaycan dilinin daim inkişaf
etdirilməsi, bu dilə məhəbbət hissinin aşılanması məhz ibtidai siniflərin üzərinə düşür. Ana dili
ibtidai siniflərdə başlıca fənn hesab edilir. Ana dili dərslərində şagirdlər oxuyub-yazmağı
öyrənir, dilimizin qrammatik quruluşu haqqında bilik alır, gələcək tılim prosesində zəruri olan
oxu və orfoqrafik qaydalara, yazılı və şifahi nitq vərdişlərinə yiyələnirlər.Məktəb, şagirdləri
ana dili sahəsində elə silahlandırmalıdır ki, onlar ölkəmizin ictimai həyatında fəal iştirak edə
bilsinlər.
Uşağın əşya və hadisələri düzgün anlaması, onlar haqqında öz fikrini düzgün, aydın,
dəqiq, səlis, məntiqli, təmiz ifadə etməsi üçün ana dilini bilməsi zəruridir. Nitqin formalaşdığı
bir dövrdə ana dilini heç nə əvəz edə bilməz.
K.D.Uşinski ana dilinin əhəmiyyətindən izah edərək yazmışdır: ”Uşaq ana dilini
öyrənərkən yalnız şərti səsləri öyrənmir, o, eyni zamanda ana dilinin doğma döşündən mənəvi
həyat və qüvvət içir. Ana dili, təbiəti ona heç bir təbiətçinin izah edə bilmədiyi bir şəkildə izah
edir; o, uşağı onu əhatə edən adamların xarakteri ilə, içərisində yaşadığı cəmiyyətlə, onun tarixi
ilə, onun istəkləri ilə heç bir tarixçinin tanış edə bilməyəcəyi bir tərzdə tanış edir, o, uşağı xalq
etiqadlarına, xalq poeziyasına heç bir bədiiyatçının edə bilməyəcəyi bir tərzdə daxil edir;
nəhayət, o elə məntiqi anlayışlar və fəlsəfi görüşlər verir ki, əlbəttə, bunu heç bir filosof uşağa
verə bilməz”.(1)
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Görkəmli ədəbiyyatşünas tənqidçi Firidun bəy Köçərli dilimiz haqqinda öz fikrini
bildirmişdir:”Ana dili millətin mənəvi diriliyidir...Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi,
ana dili də ruhun qidasıdır”(4).
Xalq yazıçısı M.İbrahimov da Azərbaycan dilini yüksək qiymətləndirmişdir:
”Dilimiz ən yüksək romantikanın, ən təsirli
realizmin dilidir.Bu dil qanadlı
xəyalları,coşğun ehtirasları dərin ifadə edə bilir...Bu dil gözəldir, cazibədardır,şeirlə, musiqi ilə
doludur”(2).
Milli Kurikulum sənədində qeyd edilir ki, Azərbaycan dili təliminin məqsədi ümumi nitq
və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla, şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin
etməkdən ibarətdir. Buna görə də: nitq və dil bacarıqlarına yiyələnməklə ümumi nitq inkişafına
nail olmaq; Azərbaycan dilinin düşünmə, öyrənmə və danışma vasıtəsi olmasını dərk etmək;
davamlı təhsil prosesində, praktik fəaliyyətdə istifadə üçün potensial bilik və bacarıqlara
yiyələnmək vacib hesab edilir.
“Azərbaycan dili” fənni şagirdlərin söz ehtiyatını yeni sözlər və ifadələrlə zənginləşdirir,
ən zəruri qrammatik qaydaların,ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib tətbiq olunmasını, nitq
bacarıqlarını, nitqini məntiqi surətdə qurmağı, ardıcıl və rabitəli düşünməyi vərdiş
etdirir.Beləliklə, şagird ana dili vasitəsilə hafizəsini, düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirir və
onda həm təxəyyül, həm də idrak bacarığı tərbiyələnir. Şagirdə bilik verməklə, onların şüurunu
bədii obrazlarla zənginləşdirməklə müəllimlər onlarda əsl azərbaycanlıya xas olan əxlaqi
sifətlər də tərbiyələndirirlər.
Azərbaycan dili ibtidai siniflərdə təlim fənlərinin əsasıdır. Şagirdlər ana dilinə
yiyələnmədən başqa fənlər üzrə proqram materiallarını müvəffəqiyyətlə mənimsəyə bilməzlər.
Xarakter etibarilə ana dili inteqrativ fəndir. Ana dili bütün başqa fənləri mənimsəməkdə
mühüm və əvəzedilməz rola malikdir. Şagird onu əhatə edən mühit və əşyanı ana dilinin
köməyi ilə dərk edir. Ana dili təlimi öz ilk mərhələsində bütün digər fənləri əvəz edir.
Hər bir tədris fənni:tarix, coğrafiya, fizika, kimya, biologiya və digərləri praktik şəkildə
başlanğıcı ana dili fənnindən götürür. Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında
Ana dili fənni aparıcı mövqe tutur. Ana dili fənninin 4 məz-mun xətti var: dinləyib – anlama və
danışma, oxu, yazı , dil qaydaları.Hər bir məzmun xətti üçün ayrı-ayrı məzmun standartları
müəyyən olunmuşdur. Dərslikdə verilən materiallar bu məzmun xətlərini əhatə edir.
Artıq on bir ildir ki, ibtidai siniflər üçün fənn kurikulumu əsasında “Azərbaycan
dili” dərsliyi hazırlanmış və şagirdlər bu dərsliklər əsasında məşğul olurlar. ”Azərbaycan dili”
dərsliyi birinci sinifdə savad təliminin başlanğıcı və əsasıdır. Savad təlimi dövründə uşaq ilkin
oxu və yazı texnikasına yiyələnir, ilkin oxu və yazı vərdişləri əldə edir.Ana dili tədrisində savad
təlimi çox mühüm mərhələdir. Beləki, şagird bu dövrdə ana dilini öyrənmək üçün lazım olan
bütün əsasları mənimsəməlidir. Oxu təliminin əsasını möhkəm qoymaq üçün əlifba təliminə
hazırlıq dövründə fonetik təhlilə geniş yer vermək lazımdır. Bu dövrdə şagirdlər sait və samit
haqqında ilk anlayışlara yiyələnirlər.
Hər xalqın, hər millətin dili onun ana dili adlanır. Çünki bu dil dünyaya gəldiyi ilk
gündən insanın canına, beyninə və ürəyinə ana südü, ana laylası ilə daxil olur. Ona görə də
təsadüfi deyil ki, uşaqların dil açarkən ilk sözü ana sözüdür. Ana dili həm də vətənin rəmzidir.
Azərbaycan dilinin çoxəsirlik tarixi var. Ozan-aşıqlar ədəbiyyatımızın möhtəşəm abidələri
“Kitabi-Dədə Qorqud”, ”Koroğlu” eposlarını bu dildə qoşmuş, Həsənoğlu, Nəsimi, Şah İsmayıl
Xətai, Füzuli, Vidadi, M.F.Axundov, Sabir, S.Vurğun, Şəhriyar kimi qüdrətli sənətkarlar dünya
xəzinəsinə töhvə olan söz incilərini bu dildə yaratmışlar.
Dünya ölkələrində ana dilinin öyrənilməsi milli təfəkkürün formalaşdırılmasında mühüm
vasitə kimi yüksək dəyərlərdəndir. Təhsilin ümumi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün
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keçirilən beynəlxalq və milli qiymətləndirmələrdə ana dili üzrə standartların mənimsənilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bütün bunlar isə bir fənnin şəxsiyyətin formalaşmasındakı müstəsna rolu
ilə bağlıdır. Məqalədə Azərbaycan dilinin ibtidai siniflərdə təlim fənlərinin əsası oldugu yazılır.
Doğrudan da, şagirdlər ana dilinə yiyələnmədən, onun incəliklərinə bələd olmadan digər fənlər
üzrə proqram materiallarını müvəffəqiyyətlə mənimsəyə bilməzlər. Hər bir tədris fənni praktik
şəkildə startı ana dili fənnindən götürür. Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında
Ana dili fənni aparıcı yer tutur. Məqalədə H.Əliyevin, K.D.Uşinskinin, F.Köçərlinin və b. ana
dili haqqında söylədikləri fikirlər də öz yerini tapmışdır.
Azərbaycan dili hələ Şah İsmayıl Xətai dövründə dövlət dili, diplomatik yazışma və
hərbi təlim dili kimi işlənmişdir. O, ta qədimdən Şərq ölkələrində geniş yayılmışdır. Rus şairi
M.Y.Lermontov Avropada fransız dili kimi, Asiyada da Azərbaycan dilini bilməyin zəruri
olduğunu qeyd etmişdir.
Savad təliminin ilk günündən oxu və yazı təlimi paralel aparılır. İlk olaraq ünsiyyət
qurulur və kommunikativ nitq qabiliyyətinin inkişafı, fikirlərinin dərk edilməsi üçün şərait
yaradılır. Ünsiyyət nəticəsində birincilər ilk dəfə dil həqiqətlərini söz, cümlə və mətn vasitəsilə
anlamağa daşlayırlar. Söz məktəbyaşlı uşaqların nitqinə,lüğət ehtiyatına eşitdiyi və tələffüz
edildiyi şəkildə təsir edir, uşaq onu əhatə edən ictimai mühitdə eşitdiyi sözləritəhlil etmədən
olduğu kimi qavrayır və ifadə edir. Məhz buna görə də uşağın düzgün nitqə yiyələnməsi üçün
onu əhatə edən hər kəs düzgün və ədəbi dildə danışmalarına xüsusi diqqət
yetirməlidirlər.Azərbaycan dilinə yaxşı yiyələnmək uşaqların müvəffəqiyyətlə təhsil almasına
kömək edir.
Milli Kurikulum sənədində qeyd edilir ki, Azərbaycan dili təliminin məqsədi ümumi nitq
və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla, şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin
etməkdən ibarətdir. Buna görə də: nitq və dil bacarıqlarına yiyələnməklə ümumi nitq inkişafına
nail olmaq; Azərbaycan dilinin düşünmə, öyrənmə və danışma vasıtəsi olmasını dərk etmək;
davamlı təhsil prosesində, praktik fəaliyyətdə istifadə üçün potensial bilik və bacarıqlara
yiyələnmək vacib hesab edilir.
Fəal-interaktiv təlimdən istifadə etməklə keçilən dil dərsləri biliyin şüurlu şəkildə
qazanılmasına imkan yaradır. Müəllim klaster, anlayışın çıxarılması üsullarının birindən istifadə
etməklə motivasiya yaradır, şagirdlər mövzunu tapır, keçiləcək mövzuda nədən söhbət
gedəcəyinə dair ilkin ehtimallarını söyləyir, sonra fasilitator(müəllim) həmin ehtimalları əldə
rəhbər tutaraq şagirdlərə qrup tapşırıqları verir. Dərsin digər mərhələlərində də fəal-interaktiv
təlimin üsullarından istifadə etməklə keçilən mövzunu dərindən mənimsəyirlər.Azərbaycan dili
dərslərində fəal-interaktiv təlimin tətbiqi şagirdlərdə müstəqillik, fəallıq,özünəgüvən,
özünütənqid, yoldaşlarına hörmət, təmkinlilik, yoldaşlıq, dostluq, əməkdaşlıq, dinləmə
mədəniyyəti və s. tərbiyə olunmasına imkan yaradır.
İbtidai təhsilin sonunda ana dili vasitəsilə şagirdlərin nitqi fəallaşır, bu dil şagirdlərə
malik olduqları lüğət ehtiyatından rabitəli nitqdə sərbəst istifadə etmək bacarığını aşılayır, onlar
öz fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə istifadə edir, başqalarının dediklərini dərk edir,
mənimsədiklərini isə başqalarına anlatmağı bacarıırlar.
Ədəbiyyat
1. “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı(9 avqust 2001-ci il)
2. Azərbaycan
Respublikasında
Ümumu
Təhsilin
Konsepsiyası
(Milli
Kurikulumu).”Azərbaycan müəllimi” qəz., 2006,1 dekabr
220

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abdullayev A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B., Maarif, 1978
Balıyev H, Balıyev A. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B., Qismət, 2014.
Kərimov Y. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B., Səba, 2013.
Köçərli F.Ana dili. Seçilmiş əsərləri, Azərnəşr, Bakş, 1948, s.292
İbrahimov M. Azərbaycan dili. Azərbaycan EA –nın nəşri, Bakı, 1957, s.21
Uşinski K.D., Seçilmiş pedaqoji əsərləri, Bakı, Azərnəşr, 1953, s.113

.

F.Asadova
The Azerbaijani language as the main teaching subject in elementary classes
Summary
The language of every nation, every nation is called its mother tongue. Since the first
day of the language comes into the human heart, brain and heart, it comes with breast milk,
mother-of-pearl. Indeed, pupils can not succeed in mastering other subjects without mastering
their mother tongue or their subtleties. Each teaching subject is practically taken from the
mother tongue. Native language takes the lead in forming speech culture in students. So it is not
accidental that the first word of the children is the main word when opening the language. Study
of mother tongue in world countries is of high value as an important tool in shaping national
thinking. Particular attention is paid to mastering the native language standards in international
and national assessments to determine the overall level of development of education. All of
these are related to the exceptional role of one subject in the formation of personality. The
article states that Azerbaijani is the basis of teaching subjects in elementary classes. Indeed,
pupils can not succeed in mastering other subjects without mastering their mother tongue or
their subtleties. Each teaching subject is practically taken from the mother tongue. Native
language takes the lead in forming speech culture in students. The article includes articles by
H.Aliyev, K.D.Ushinsky, F.Kocharli and others. their thoughts on their mother tongue have also
been found.
Language is the basis of every nation's nationality. Therefore, every young person
should know the native language of Azerbaijan and the modern Azerbaijani language to the
most subtle and used language. We must make Azerbaijani language an independent language
both in our society and in our people, as we do the state language as an official language in
independent Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijani language, national curriculum, educational process, main
teaching subject, integration
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А.Асадова
Азербайджанский язык в начальных классах
как основной предмет обучения
Резюме
Данная статья посвящена обучению азербайджанского языка в начальных
классах. Основное место при формировании речевого этикета у учащихся занимает
родной язык. Автор учитывает проблемы, связанные с обучением родного языка,
рассматривает всевозможные способы обучению его, дает множество вариантов как
подсказку в обучении родного языка. Каждый предмет обучения практически берет
начало с родного языка. На примере фактического материала дается схема обучение
родного языка. Каждый предмет обучения практически берет начало с родного языка.
Основное место при формировании речевого этикета у учащихся занимает родной
язык. Язык каждого народа, каждой нации называется родным языком. Потому что
этот язык с материнским молоком, с ее колыбельной проникает в душу, в мозг и в
сердце человека с первого дня его рождения. Поэтому не случайно первое слово
ребенка – мама. В статье упоминается, что азербайджанский язык является основным
предметом обучения в начальных классах. Учащиеся не смогут успешно усвоить
программные материалы и по другим предметам, не владея азербайджанским языком.
Каждый предмет обучения практически берет начало с родного языка. Основное место
при формировании речевого этикета у учащихся занимает родной язык. В статье
заняли свои места высказывания о родном языке Г.Алиева, К. Д. Ушинского, Ф.
Кочерли и др.
Каждый язык есть основа нации. И поэтому каждый человек должен знать свой
родной язык, в данном случае азербайджанский язык и должен его использовать.
Kлючевые слова: азербайджанский язык, национальный курикулум, образовательный процесс обучения, интеграция
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İNGİLİS ƏDƏBİ DİLİNİN YARANMASI TARİXİ
Məqalə ədəbi ingilis dilinin yaranmasına həsr edilmişdir. Bildiyimiz kimi, ədəbi dil bir
sıra dialektlərin cəmindən formalaşır. Yerli dialektlərdən fərqlənən standart danışıq dili, XVIII
əsrin qrammatik, fonetik qaydalarına və lüğət tərkibinə əsaslanırdı. Bu dövrün danışıq
sözlərinin mənbəyi iki yüz il əvvəl əvvəlki dövrdən başlamışdır. Ədəbi ingilis danışıq dilinin
standart formada işlənməsinə baxmayaraq, o, standart yazı kimi sabit deyildi. Danışıq dili qeyristandart danışıq formasının təsiri altında, yazı formasından fərqli olaraq, asanlıqla dəyişikliklərə
məruz qalmışdı.
Yeni İngilis Dili dövrü ərzində ədəbi dil həm yerli danışıq dialektləri əsasında
keyfiyyətcə təkmilləşmiş, həm də onun lüğət tərkibi xeyli zənginləşmişdir. Müasir regional
dialektlərinin tarixi Orta İngilis Dili dövründən başlayır. Regional dialektlər aşağıdakı kimi
bölünür. Cənub dialekti Cənubi-Şərq və Cənubi-Qərb dialektlərinə Midland dialekti, Şərqi
Mərkəzi və Qərbi Midland dialektinə, Şimal dialekti daxil olmaqla Şimal və cənub dialektlərinə
ayrılır. Bu dialektlər qorunub Orta İngilis Dili dövründə olan fərqlərin bir çoxu standart dilin
təsiri altında, sosial və mədəni əlaqələr nəticəsində aradan qalxmışdır. Müasir dövrdə dialektlər
arasında olan fərqlər isə Orta İngilis və hətta Qədim İngilis dili dövründə qalmışdır. İngilis
dilinin yazı formasının yayılması və qəbul edilməsində ilk çaplarının böyük təsirinin olmasını
demək çətindir. Onların istifadə etdikləri ədəbi ingilis dili hələ Coserin dövründə inkişaf etməyə
başlamışdır. Bu linqvistik dəyişmələr keçən yüz il ərzində baş vermişdir. Bu dövrdə çap
olunmuş kitablar İngiltərənin geniş kütləsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Məqalədə bir sıra
nümunələr verilir, onların yarnma tarixləri göstərilir.
Açar sözlər: ədəbi dil, ingilis dili, dilin tarixi, dilçilik, yazı forması.
Qərbi Avropada XV və XVL əsrlər klassik incəsənət, ədəbiyyat və mədəniyyətin
çiçəklənməsi kimi qeyd edilir. Yeni burjuaziya cəmiyyətinin yaranması təhsil, elmi, ədəbiyyat
və incəsənətin də inkişafına böyük təsir göstərdi. XII əsrin əvvəllərində bünövrəsi qoyulmuş
Oksford və Kembric Universitetləri İngiltərədə yeni təhsil mərkəzinə çevrildi. Bu dövrdə XII
Henri öz sarayına bir qrup savadlı alim və sənətkarları cəlb etmişdir. İxtisası olmayan və aşağı
təbəqədən olan adamlar dini təhsil alaraq din xadimi olurlar. Bu qrupa həmçinin aşağı
təbəqədən olan zadəganlar, tacirlər və sənətkarlar da daxil idi. Bildiyimiz kimi, ədəbi dil bir sıra
dialektlərin cəmindən formalaşır. Yerli dialektlərdən fərqlənən standart danışıq dili, XVIII əsrin
qrammatik, fonetik qaydalarına və lüğət tərkibinə əsaslanırdı.
Bu dövrün danışıq sözlərinin mənbəyi iki yüz il əvvəl əvvəlki dövrdən başlamışdır.
Ədəbi ingilis danışıq dilinin standart formada işlənməsinə baxmayaraq, o, standart yazı kimi
sabit deyildi. Danışıq dili qeyri-standart danışıq formasının təsiri altında, yazı formasından
fərqli olaraq, asanlıqla dəyişikliklərə məruz qalmışdı.
Məktəblərdə əsas fənn latın dili idi. İngilis dili isə “kobud və qeyri-məhsuldar” dil
adlandırılaraq latın dilini öyrənmək üçün bir qrup kimi işlədilirdi. Bu dövrdə bütün Avropada
elmi və digər müqavilələrin latın dilində yaradıldı.
Bu klassik dilin təsiri altında ingilis dilinin lüğət tərkibi də zənginləşirdi.
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Bu dövrün böyük nailiyyətləri nəticəsində və çap üsulunun kəşf edilməsi nəticəsində
həm dil, həm də onun yazı forması inkişaf etməyə başladı.
“Süni yazı” adlandırılan çap üsulu 1438-ci ildə Almaniyada kəşf edilmişdir. İngilis
dilində olan kitab 1476-cı ildə çapçı Vilyam Sakston tərəfindən çap olunmuşdur.
Vilyam Sankston 1442-ci ildə Kentdə anadan olmuşdur. 1441-ci ildə o, Briqqe
(Flabdriya) şəhərinə köçdü və həyatının 30 ilini orada keçirdi. Kölndə olarkən o, çapetmə
üsulunu öyrəndi və 1478-ci ildə Bruqqedə öz mətbəəsini açdı. Bir neçə ildən sonar Sakston
mətbəəsini İngiltərəyə gətirdi və Londonun yaxınlığındakı Vestmistrdə yerləşdirildi. Onun ilk
çap etdiyi kitab özünün tərcüməsi olan “Troya və onun tarixi”nə həsr olunmuşdur. Bundan
sonar Sakston bir çox kitab çap etdi. O, təxminən 100-ə yaxın kitab çap etmişdir ki, bunlardan
əksəriyyətini o özü tərcümə yaxud redaktə etmişdir.
Sakstonun çap etdiyi kitablar işərisində İngiltərədə öz poemaları ilə məşhur olan Cefri
Coser və onun müasirlərinin, Con Qover XV əsrin ən məşhur şairi Con Zidqeytin əsərləri,
Tranviranın “Polixronika” əsəri də var idi.
Sakston və onun həmkarları, klassik müəlliflərin əsərlərindən və yaxud da dini, fəlsəfi,
elmi mövzulardan çox orta əsr ədəbiyyatı ilə maraqlanırdılar. Onun çap etdirdiyi kitablardan
dörddə birini fransız dilindən tərcümələr təşkil edirdi.
Məsələn, Tomas Molarinin “Troya tarixinə dair hekayələr”, “Cəngavər Arturun ölümü”
(The death of Artur) əsərləri məşhur idi.
Vilyam Sankston və onun həmkarları əlyazmaları çapa hazırlayarkən onları elə redaktə
edirdilər ki, müasirlərinin London dialektində ingilis dilinə uyğun olsun. Bəzən redaktə zamanı
əlyazmalarda düzəlişlərini bizə həmin dövrdəki linqvistik dəyişiklikləri görməyə imkan verir.
Məsələn, Sakstonun aşağıdakı düzəlişlərini göstərmək olar:
Treviza: I – cleped ich, sheihe, as me trowel cheeping
Sakston: called, I ascended, aspen supposed və s. (3)
İngilis dilinin yazı formasının yayılması və qəbul edilməsində ilk çaplarının böyük
təsirinin olmasını demək çətindir. Onların istifadə etdikləri ədəbi ingilis dili hələ Coserin
dövründə inkişaf etməyə başlamışdır. Bu linqvistik dəyişmələr keçən yüz il ərzində baş
vermişdir. Bu dövrdə çap olunmuş kitablar İngiltərənin geniş kütləsi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edirdi.
London danışıq tərzi demək olar ki, bütün başqa regionlarda da yazılı söz formasında
istifadə edilirdi. Çapçıların işlətdiyi dil tərzi, ingilis ədəbi dilinin standart formasında çevrildi.
Bu dil bütün İngiltərədə tanındı və qəbul edildi.
Beləliklə, coğrafi nöqteyi-nəzərdən deyə bilərik ki, ingilis dilinin ölkədə yayılmış
standart forması London danışıq dili əsasında yaranmışdır. Sosial baxımdan bu dil öz
mənbəyini müxtəlif təbəqədən olan təhsilli adamlardan və din xadimlərindən almışdır. Orta
təbəqələrdə təhsilin olması xeyli sayda adama təsir göstərdi.
Təbiidir ki, yazı formasının inkişafına çapçıların da böyük təsiri olmuşdur.
Sakstonun yazı forması, bəzi qüsurlara baxmayaraq qarışıq əlyazmaların nizamlanmasına kömək etdi.
Sakstonun işlətdiyi sözlərin dəyişməz forması standart yazı forması kimi qəbul olunmuş
və onların əksəriyyəti bu günə qədər dəyişməz qalmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Sakstonun yazısı ondan əvvəlki, əsrin yazısından formalaşmış,
lakin fonetik və konservativliyi cəhətdən ondan fərqlənir.
Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 1476-cı ildə ilk kitab çapı, ingilis dilçiliyi tarixində
bir dönüş nöqtəsi oldu və yeni ingilis dili dövrü başladı.
XX əsrdən XVII əsrə kimi ingilis ədəbiyyatı geniş şəkildə inkişaf etməyə başladı. Ədəbi
nəşrlər həm sayca çox, həm də xüsusiyyətcə fərqli idilər. Nəşrlər o qədər çox idi ki, onların
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hamısını saymaq çətindir. Biz yalnız dil tarixindən məşhur olan müəlliflərin bir neçəsinin adını
deyə bilərik: XV əsrin ən tanınmış yazıçısı Cefri Coserin şagirdləri, Tomas Hokley ( 13701450) və Con Əlqeyt (1370-1450) və s. göstərə bilərik.
Coser dövrünün dili artıq gündəlik nitqdən çıxmışdı. Bu dil “auretik dil” kimi yazıçılar
tərəfindən işlənib saxlanılır. Bu quruluşda olan abstrakt sözlərə “latın retvrik dilinin təsiri”
güclü olmuşdur.
XVI əsrin ən görkəmli yazıçı şairlərindən biri də Tomas Mor (1478-1535) idi. O,
əsərlərini həm latın, həm də ingilis dilində yazmışdır. Vilyam Tink isə Bibliyanın mə.hur
tərcüməçisi idi.
Qeyd etmək lazıdır ki, Tindeylin ingiliscəsi nəinki kilsə dilinə həmçinin danışıq dilinə də
böyük təsir göstərmişdir. Bibliyanın 1611-ci ildə ingilis dilinə tərcüməsi, yaxud da Kinq
Ceymsin Bibliyası Tindeylin tərcüməsinə əsaslanmış, rəsmi olaraq qəbul edilmiş və yazılmışdır.
XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvəllərində ədəbiyyatın, xüsusilə dramanın inkişafı, dilin
zənginləşməsi ilə əlaqədardır.
Vilyam Şekspir (1564-1610) və onun müasirləri (Edmund Spenser, Xristofor Mario, Ben
Conson, Fransız Bakon, Flir Sindey, Fransız Beymont, Con Freçer və s.) öz əsərlərini Erkən
Yeni ingilis (EYİ) ədəbi dilində yazmışdır. Erkən yeni ingilis dili dövrü ədəbiyyat və lüğət
tərkibinin sürətlə zənginləşməsi ilə xarakterizə olunur.
İngilis dilinin yazı forması danışıq formasından qabaq standart şəkil almışdır (1).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ingilis ədəbi dil Coser dövründən yaranmağa başlamışdır.
Bu dövrdə ədəbi dil artıq öz yerini almış XV və XVII əsrlərdə çap vasitəsilə daha da inkişaf
etmişdir. Dilin fonetik, qrammatik və lüğət tərkibi də inkişaf edib təkmilləşməyə başlamışdır.
XVI əsrdə yaşaış Con Hart qeyd edirdi ki, artıq kral sarayında və Londonda ədəbi ingilis
dilindən istifadə edilirdi. Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 1476-cı ildə ilk kitab çapı, ingilis
dilçiliyi tarixində bir dönüş nöqtəsi oldu və yeni ingilis dili dövrü başladı. XX əsrdən XVII əsrə
kimi ingilis ədəbiyyatı geniş şəkildə inkişaf etməyə başladı. Ədəbi nəşrlər həm sayca çox, həm
də xüsusiyyətcə fərqli idilər. Nəşrlər o qədər çox idi ki, onların hamısını saymaq çətindir. Biz
yalnız dil tarixindən məşhur olan müəlliflərin bir neçəsinin adını deyə bilərik: XV əsrin ən
tanınmış yazıçısı Cefri Coserin şagirdləri, Tomas Hokley ( 1370-1450) və Con Əlqeyt (13701450) və s. göstərə bilərik. Coser dövrünün dili artıq gündəlik nitqdən çıxmışdı. Bu dil “auretik
dil” kimi yazıçılar tərəfindən işlənib saxlanılır. Bu quruluşda olan abstrakt sözlərə “latın retvrik
dilinin təsiri” güclü olmuşdur.
XVI əsrin ən görkəmli yazıçı şairlərindən biri də Tomas Mor (1478-1535) idi. O,
əsərlərini həm latın, həm də ingilis dilində yazmışdır. Vilyam Tink isə Bibliyanın mə.hur
tərcüməçisi idi.
Qeyd etmək lazıdır ki, Tindeylin ingiliscəsi nəinki kilsə dilinə həmçinin danışıq dilinə də
böyük təsir göstərmişdir. Bibliyanın 1611-ci ildə ingilis dilinə tərcüməsi, yaxud da Kinq
Ceymsin Bibliyası Tindeylin tərcüməsinə əsaslanmış, rəsmi olaraq qəbul edilmiş və yazılmışdır.
VXII əsrdə Universitetlərdə tədris yeni ədəbi dilində aparılırdı. Bu dövrdə yazılı və
danışıq dili arasında demək olar ki, o qədər də fərq yox idi. Təhsil almış adamların çoxu
qrammatik və fonetik qaydalara, dərsliklərə əsasən “düzgün” danışmağı öyrənmişdilər (4).
Yerli dialektlərdən fərqlənən standart danışıq dili, XVIII əsrin qrammatik, fonetik
qaydalarına və lüğət tərkibinə əsaslanırdı. Bu dövrün danışıq sözlərinin mənbəyi iki yüz il əvvəl
əvvəlki dövrdən başlamışdır.
Ədəbi ingilis danışıq dilinin standart formada işlənməsinə baxmayaraq, o, standart yazı
kimi sabit deyildi. Danışıq dili qeyri-standart danışıq formasının təsiri altında, yazı formasından
fərqli olaraq, asanlıqla dəyişikliklərə məruz qalmışdı.
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Yeni İngilis Dili dövrü ərzində ədəbi dil həm yerli danışıq dialektləri əsasında keyfiyyətcə təkmilləşmiş, həm də onun lüğət tərkibi xeyli zənginləşmişdir.
Müasir regional dialektlərinin tarixi Orta İngilis (Oİ) Dili dövründən başlayır. Regional
dialektlər aşağıdakı kimi bölünür (2).
Cənub dialekti Cənubi-Şərq və Cənubi-Qərb dialektlərinə Midland dialekti, Şərqi
Mərkəzi və Qərbi Midland dialektinə, Şimal dialekti daxil olmaqla Şimal və cənub dialektlərinə
ayrılır. Bu dialektlər qorunub Orta İngilis Dili dövründə olan fərqlərin bir çoxu standart dilin
təsiri altında, sosial və mədəni əlaqələr nəticəsində aradan qalxmışdır.
Müasir dövrdə dialektlər arasında olan fərqlər isə Orta İngilis və hətta Qədim İngilis dili
dövründə qalmışdır.
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И. Ибрагимова
Об истории возникновения английского литературного языка
Резюме

В статье говорится об истории возникновения английского литературного языка.
Как известно, литературный язык формируется на основе множества разных диалектов.
Стандартный разговорный язык, отличный от родных диалектов, был основан на
грамматическом, фонетическом и словарном запасе восемнадцатого века. Источник
произнесенного слова этой эпохи начался двести лет назад с предыдущего периода. Хотя
литературный английский язык разрабатывался в стандартной форме, он не был столь же
устойчивым, как стандартное письмо. Разговорный язык легко подвергался изменениям,
в отличие от письменной формы, под влиянием нестандартной разговорной формы.
В период Нового английского литературный язык улучшился на основе местных
диалектов и значительно обогатил свой словарный запас. История современных
региональных диалектов начинается с эпохи Среднего английского языка. Региональные
диалекты делятся следующим образом. Южный диалект делится на юго-восточный и
юго-западный диалекты диалекта Мидленд, восточно-центральный и западно-мидлендский диалекты, а также северный диалект, включая северный и южный диалекты. Эти
диалекты сохраняются Многие различия в эпоху Среднего английского были устранены
в результате стандартных языковых, социальных и культурных отношений. Различия
между диалектами в современную эпоху сохраняются в среднеанглийском и даже в
древнеанглийском веке. Трудно сказать, что первое издание английского языка имеет
большое влияние на распространение и принятие письменной формы.
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Их литературный английский, который они используют, начал развиваться во
времена Козера. Эти языковые изменения произошли за последние сто лет. Книги,
изданные в этот период, имели большое значение для широкой массы Англии. В статье
приводится ряд примеров, показывающих даты их возникновения.
Ключевые слова: литературный язык, английский язык, история языка,
языкознание, формы письма.

İrada İbrahimova
On the history of the English literary language
Summary
The article is dedicated to the creation of the literary English language. As we know,
literary language is formed from a number of dialects. The standard spoken language, different
from native dialects, was based on the grammatical, phonetic, and vocabulary of the eighteenth
century. The source of the spoken word of this era began two hundred years ago from the
previous period. The differences between the dialects in the modern era remain in the Middle
English and even in the Ancient English age. Although the literary English language was
developed in standard form, it was not as stable as standard writing. The spoken language was
subject to changes easily, unlike the form of writing, under the influence of the non-standard
spoken form. During the
New English period, literary language has improved on the basis of local dialects and has
significantly enriched its vocabulary. The history of modern regional dialects begins with the
Middle English era. Regional dialects are divided as follows. The south dialect is divided into
the South-East and South-West dialects of the Midland dialect, the East Central and West
Midland dialects, and the North dialect, including the North and South dialects. These dialects
are preserved Many of the differences in the Middle English era have been eliminated as a
result of the standard language, social and cultural relationships. The source of the spoken word
of this era began two hundred years ago from the previous period. Although the literary English
language was developed in standard form, it was not as stable as standard writing. The
differences between the dialects in the modern era remain in the Middle English and even in the
Ancient English age. It is difficult to say that the first edition of the English language has a
great impact on the spread and adoption of the writing form. Their literary English, which they
use, has begun to develop in Coser's time. These linguistic changes have taken place over the
past hundred years. The article provides a number of examples, showing the dates of their
submission.
Key words: literary language, English, history of language, linguistics, forms of writing.
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MÜASIR DILÇILIKDƏ SƏNƏT-PEŞƏ TERMINLƏRININ INKIŞAF DINAMIKASI
Xülasə
Dili professional məqsədlərlə öyrənən və Azərbaycanın аli və оrtа məktəblərində
Azərbaycan ədəbiyyatını tədris еdən və yа tərcüməçi, filoloq kimi fəаliyyət göstərən ali ixtisas
məktəblərinin məzunlаrı mətnləri, o cümlədən formal və qeyri-formal xarakter daşıyan
mətnləri, müаsir və klаssik ədəbiyyаt nümunələrini dinləyib öz münаsibətlərini, mövqeyini,
fikir və ideyalarını bildirmək qаbiliyyətinə yiyələnməlidirlər. Əksər hallarda ixtisası dil olan
fаkültələrdə dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və
dünyа ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər
hаqqındа hеç bir məlumаta malik deyil. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik
ədəbiyyаt nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən
dildən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə
ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif
insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə
bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə
əlçatan olmalıdır. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz
olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə
onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz
bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu
və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir.
Açar sözlər: peşə, danışıq, meyar, dil, söz
Zənginləşmə elə bir prosesdir ki, burada dilin lüğət tərkibinin diaxron mənzərəsi açılır,
tarixi - mədəni inkişafın dildə faktlaşma üsülları meydana cıxır. Ona görə də dilin lüğət
tərkibinin zənginləşməsində əsas mənbə dilin daxili imkanlarıdır.
Məlumdur ki, dillərin leksikasının zənginləşməsi həm daxili imkanlardan, materiallardan, vasitələrdən və yollardan istifadə yolu ilə sözdüzəltmə hesabına, həm də dünyanın başqa
dillərindən sözalma hesabına olur. Sözdüzəltmə və onun müxtəlif yollarının (sintetik,analitik,
fonetik, leksik) mahiyyətini aydınlaşdırma və sənət-peşə terminlərinə nəzəri və praktiki qiymət
onları daha da dərindən öyrənmək üçün geniş imkanlar açır[1,s.82]. Dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsinin əsasında dildə olan sözlərin semantik mənasının genişlənməsi, söz yaradıcılığı
üsulları, başqa dillərdən tərcümə prosesi (kalkaetmə), terminlər, alınmalar, neologizmlər, antroponimlər və s. durur.
Dil və onun daxili inkişaf qanunlarına cəmiyyətdə baş verən siyasi, ictimai dəyişiklik,
elmi-texniki tərəqqi, iqtisadi-mədəni həyatda baş verən yeniləşmələr ciddi təsir göstərir. Dillərarası əlaqələrin kökünü araşdırsaq görərik ki, bu tarix çox qədimdir. Belə ki, məntiqi təfəkkürün formalaşdığı vaxtdan, xalqlar arasında yaranan iqtisadi və hərbi əlaqələrin meydana gəldiyi
dövrdən dillər arasında da müəyyən münasibətlər yaranmağa başlamışdır. Artıq çoxdan sübut
olunmuşdur ki, dünyada heç bir dil təcrid edilmiş şəkildə inkişaf etmir. Xarici aləm daim ona
təsir edir və onun müxtəlif sahələrində diqqət cəlb edən izlər buraxır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, dillərin qarşılıqlı əlaqə və münasibətləri hələ qədim zamanlardan mövcud olmuşdur. Dünyada başqa xalqlardan tam təcrid olunaraq yaşamış xalq
təsəvvürə gətirmək çətindir. Cəmiyyət yaranandan müxtəlif tayfa, qəbilə, xalq və millətlər
həmişə bir-biri ilə təmasda olmuşdur. Bu təmasın forma və məzmunundan asılı olmayaraq,
güclü etnik birləşmələr zəif etnik birləşmələri özünə tabe etmiş, müxtəlif xalqlar arasında
müxtəlif əlaqələr yaratmışlar. Bütün bunların nəticəsində xalqlar, onların dilləri qaynayıbqarışmış, bir-birinə qarşılıqlı təsir və bir-birindən sözalma prosesləri baş vermişdir. Ona görə də
xalqların həyatında dil əlaqələrinin rolu inkaredilməz dərəcədə böyükdür. Dil əlaqələrini xalqlar
və millətlər arasındakı digər əlaqələrdən ayırmaq mümkün deyil.
Ümumişlək sözlərin semantikasında baş verən dəyişmələr əsasında onların, yəni
ümumişlək sözlərin terminə çevrilməsinin ən məhsuldar dövrü yeni terminoloji sistemin
yaranması dövrünə təsadüf edir.
Dilin daxili imkanları əsasında bu dilin söz yaradıcılığı üsulları ilə müəyyən anlayışın
ifadəsi üçün müvafiq termin yaratmaq mümkün olmadıqda başqa dildən həmin anlayışı ifadə
edən termin hazır şəkildə alınıb işlədilir[6, s.109].
Terminlər bütün dillərdə vardır. Onların bir qismi mənşəyindən asılı olmayaraq bütün
dillərin sahə terminologiyalarında eyni şəkildə işlənir. Belə terminlər internasional və ya
beynəlmiləl terminlər kimi də qruplaşdırılır. Terminlərdə qeyd olunan cəhət daha yüksək
səviyyədədir. Bunun nəticəsidir ki, terminlərə daha çox rast gəlinir.
Beynəlmiləl sənət-peşə terminlərinin böyük bir qismi heç bir müasir dillə bağlı deyildir,
əsasən yunan və latın dillərinə məxsus elementlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Hər hansı
bir sözün geniş şəkildə işlədilməsi, bir dildən başqasına keçməsi və nəhayət beynəlmiləl
terminə çevrilməsi onun ifadə etdiyi anlayışla, hadisə və proseslə əlaqədardır. Elmi-texniki
nailiyyətlər artdıqca zərurətdən doğan məfhumlar və anlayışları ifadə edən sözlərin beynəlmiləl
terminlərə çevrilməsi prosesi də sürətlənir.
Müasir Azərbaycan dilində terminlərin sayı getdikcə artır, bu sahənin terminoloji
bazası sürətlə zənginləşir. Vaxtilə dildə ümumişlək xarakter daşıyan yüzlərlə ümumişlək söz
terminləşməyə doğru inkişaf etmiş, ən qədim dövrlərdən bəri termin yaratmaq xüsusiyyətlərini
qoruyub saxlamışdır.
Müasir dövrdə terminologiyada gedən prosesləri səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri
beynəlmiləl terminlərin sayının sürətlə artmasıdır.
Beləliklə, Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı həm dilin daxili imkanları, həm də
alınmalar hesabına yaranır.
Bütün dünya dillərində olduğu kimi müasir Azərbaycan dilinin də lüğət tərkibinin
inkişafında və zənginləşməsində dilin daxili imkanları ilə bərabər alınma sözlərin də çox önəmli
rolu olmuşdur. Tarixin müxtəlif mərhələlərində türk dilləri digər dillərdən söz almışdır.
“İctimai-siyasi, iqtisadi şəraitdən asılı olaraq alınma terminlər bəzən xüsusi dalğa ilə özünün
göstərmiş, bəzən geri çəkilərək müəyyən zaman kəsiyində yaxşı mənada qısqanclıqla
qarşılanmışdır” [2, s. 6].
İctimai, siyasi məqamlardan asılı olaraq türk dillərinin bir qismi kimi, Azərbaycan dili də
uzun müddət ərəb, fars alınmalarına, rus imperiyası dövründə rus dilindən və onun vasitəsilə
Qərbi Avropa dillərindən alınma sənət-peşə terminlərinə məruz qalmışlarsa, bir qismi çin, bir
qismi monqol və digər dillərin təsirinə məruz qalmışdır. Bəzən bu alınmalar həddini aşmış,
bəzən isə dilimizin zənginləşməsində müsbət rol oynamışdır.
Bildiyimiz kimi, alınma sözlərsiz heç bir dil mövcud deyil. O cümlədən, türk dilləri
tarixən türk xalqları başqa xalqlarla ictimai-siyasi əalqədə olmuş, onlar arsında sıx mədəni,
iqtisadi, dini münasibətlər yaranmışdır. Alınma leksikanın türk dillərində işlənmə dinamikasını
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izlədikdə görürük ki, bu sözlərin türk dillərinə keçməsi müxtəlif mərhələlərə bölünür. “...
alınma leksika vasitəsilə bir xalq digər xalqı yaxından tanıya bilir” [4, s. 503].
Bu mənada sənət-peşə terminləri də qarşılıqlı şəkildə dillərə daxil olmuşdur.
Sənət- peşə termini dedikdə kollektivin həmin sahəyə dair işlətdikləri sözlər nəzərdə
tutulur. Məsələn:
Xalçaçılıq (əriş, rağac, künuyə) ;
Bənnalıq (tamasa, nimə, çərəkə);
Dülgərlik (küşdərə, sürahi, kal);
Misgərlik, qalayçılıq (aderak, hədrək, zindan);
Məstçilik (vərəsa, qulavva, gözək, xul) və s.
Qeyd edək ki, sənət-peşə terminləri müxtəlif cür qruplaşdırılır:
Toxuculuq;
Dulusçuluq;
Misgərlik;
Xalçaçılıq;
Heyvandarlıq və s.
Sözalan dildə həmin sözə ehtiyac olduqda alınmış sənət-peşə termininin istifadəsinə
üstünlük verilir. Məsələn, diler (diler) “öz adından vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki şəxs və
ya şirkət”; broker (broker) “alqı-satqı işlərinin görülməsi zamanı birja adından və ya müstəqil
şəkildə müştərinin hesabına vasitəçilik edən ticarət yaxud maliyyə agenti” və s.
Dilin termin almasına təkan verən və mane olan bir sıra səbəblər mövcuddur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, alınma terminə müraciət zamanı intralinqvistik və
ekstralinqvistik səbəblər işə qoşulur.
İntralinqvistik amillərə dilin daxilində baş verən hadisələr aid edilir.
Ekstralinqvistik səbəblərdən bəhs edərkən siyasi, isqtisadi, sosial, mədəni sahələrə dair
dil əlaqələrinin adlarını çəkə bilərik. Ekstralinqvistik amillər cərgəsində psixoloji, estetik və s.
məsələlər olduğu kimi, terminin yaranması prosesində əhəmiyyətli rol oynayan tarixi şərait, dini
mənsubluq, ölkənin siyasi vəziyyəti kimi şərtlər də az deyildir. Alınma terminlərin də dildaxili
və dilxarici səbəblərini ayırmaq çətin olsa da, bunları müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu
prоsеslərə nəinki hər hаnsı kоnkrеt dilin lеksik-sеmаntik qаbığındа, еləcə də, hər hаnsı bir
dil аrеаlındа rast gəlmək mümkündür. Bu terminlər müхtəlif kоnkrеt dillər və yа dil аrеаlı
аrаsındа inteqrasiyalara məruz qalaraq dəyişikliklər fonunda inkişaf etmişdir. İngilis dilinin
ümumi fоndu bu baxımdan maraq doğurur.
İntеqrаsiyаlаrın nəticəsində lеksik-sеmаntik qаbıqdа ümumilik, ortaqlıq yaranmışdır.
Bəzi terminlərdə yaranan dəyişikliklərə baxmayaraq, qədim kök leksik qаtda bu və yа digər
formada qorunmuşdur. Еyni zаmаndа, sеmаntik sistеmdəki dil аmilləri sayəsində difеrеnsiаllаşmа dа bаş vеrmişdir.
Bеləliklə, dillin lеksikаsındа mövcud оlаn sözlər iki istiqаmətdə inkişаf еtmişdir ki,
bunlara intеqrаsiyа оlunаn sözlər və difеrеnsiаllаşаn sözləri aid edirlər.
Dilin lеksikаsındа intеqrаsiyа оlunаn sözlər əsаsən gündəlik həyаt tərzi və təsərrüfаtlа
bаğlı yaranan sözlərdir. Məhz bu baxımdan terminlərlə bağlı sеmаntik sistеmdə bаş vеrən
difеrеnsiаllаşmаnın tаriхini öyrənmək vacib sayılır.
Bu dildə müxtəlif dillərdən alınma terminlər dilin ümumişlək sözləri səviyyəsində də
çoxdur. Terminlərdə qeyd olunan cəhət də daha yüksək səviyyədədir. Vaxtilə dildə ümumişlək
xarakter daşıyan yüzlərlə ümumişlək söz terminləşməyə doğru inkişaf etmiş, orta əsrlərdə də
termin yaratmaq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır.
Sahə terminləri işlədilən cümləyə nəzər salaq:
Аspirаnt… Mеmаrlıq və Incəsənət Inistitutundа… Хаlq dекоrаtiv tətbiqi sənətlər şöbəsi…
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Burada “aspirant, memarlıq, incəsənət, dekorativ” sözləri hər biri sənət-peşə və sahə
terminlərinə aid edilir.
Termin problemi ilə bağlı hər cür məsələnin şərhində aydınlıq o zaman mümkündür ki,
dildə bu və ya digər sənət-peşə terminlərinin yaranmasını gerçəkləşdirən bütün amillər nəzərə
alınsın.
Bu amillər aşağıdakılardır:
Təcrübə;
Linqvistik texnika;
İnsan psixologiyası və ayrıca fərdin rolu;
Cəmiyyətin rolu;
Xarici şəraitin təsviri;
Adlandırma və dil sistemi;
Dilin, təfəkkürün real gerçəkliklə qarşılıqlı münasibəti[4,s.147].
Doğurdan da, göstərilən bütün amillər nəzərə alındıqda, bir halda sözün mənasında
qismən dəyişmənin baş verməsi nəticəsində adlandırmanın gerçəkləşməsi, başqa halda yeni
anlayışa ad vermək tələbinin yerinə yetirilməsi, üçüncü halda obrazlılıq, daha geniş təyinetmə
məqsədilə məfhuma yeni əlavə adın verilməsi və s. ilə üzləşməni aydın görmək mümkündür.
Dilçilikdə peşə-sənət terminlərinin sеmаntik təkаmülü, mənа difеrеnsiаllаşmаsı,
sеmаntik inkişаfın səbəbləri və istiqаmətləri hаqqındа ziddiyyətli fikirlər vаrdır. D. S. Lotte yazır: ”Adi söz sənət-peşə termininə çevrilərkən terminlər sistemində müəyyən məna kəsb
edir[5, s. 34]. M. Qasımov sənət-peşə terminlərinin semantik baxımdan inkişafı prosesində üç
əsas mərhələni qeyd edir:
Adi məişət sözlərinin sənət-peşə termininə çevrilməsi;
Sənət-peşə terminlərinin mənasının xüsusiləşməsi;
Sənət-peşə terminlərinin genişlənməsi [2, s.20].
S. Sadıqova isə semantik üsulla yaranan iki prosesin müşahidə olunduğunu qeyd edir:
1. Ümumişlək məna daşıyan sözün məna cəhətdən genişlənib sənət-peşə termini mənası
ifadə etməsi;
2. Sənət-peşə terminlərinin özünün semantik cəhətdən genişlənib daha yeni məna kəsb
etməsi[2,s.300]. Bu bахımdаn, sənət-peşə terminologiyasının müqayisəli-tarixi istiqamətdə
mənа dəyişmələrinin öyrənilməsi yeni dil faktlarının aşkarlanmasına səbəb olur. Ən qədim söz
qrupuna daxil olan peşə, sənət terminlərinin leksik-semantik inkişafın izlənilməsi dilin lüğət
fondunun formalaşma mərhələlərini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Terminlər qədim
leksik lay kimi dilin əsas söz bazasını təmsil edir. Onlar özünəməxsus linqvistik
xüsusiyyətlərinə görə digər söz qruplаrındаn fərqlənir. Təbii ki, peşə, sənət terminlərinin
sеmаntik inkişаfının öyrənilməsi dillərinin lüğət tərkibinin öyrənilməsi üçün də zəruridir.
Burada fоnеtik və qrаmmаtik fərqlərə nisbətən, dаhа çох lеksik-sеmаntik fərqlər
müşаhidə оlunur. Müxtəlif inkişаf mərhələlərində lеksik-sеmаntik sistеmlərdə bаş vеrən
dəyişikliklər nəticəsində оnlаrın lüğət tərkibində semantik diferensiallaşma yаrаnmışdır.
Sənət-peşə terminləri müasir Azərbaycan dilinin bədii üslubunu zənginləşdirir. Dilçilkdə
bu vahidlər daim inkişafdadır.
Qeyd edək ki, bəzi sənət-peşə terminləri adlara çevrilmişdir. Məsələn, Ovçu, Dəmirçi,
Alim və s.Bеləliklə, sənət-peşə terminlərinin bədii əsərlərdə cümlə tərkibinə dахil еdilməsi,
cümlənin məzmun səviyyəsinin kоmmunikаtiv dоlum bахımındаn zəruri gеnişlənməsini
nəzərdə tutur. Оnlаr аrаsındа vеrgül və yа nöqtə, bаğlаyıcı оlmаsı təbii dаnışıqdа müvаfiq
intоnаsiyаlаrdа vеrilməsi məsələni prinsipiаl şəkildə dəyişə bilir.
Eyni zamanda sənət-peşə adlarının başqa bir predmetə və ya şəxs adlarına köçürülməsi bu
terminlərin üslubi keyfiyyətlərini artırır. Beləliklə, onları məcazlara yaxınlaşdırır.
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Yuxarıda verilmiş misallardan bunlar aydın nəzərə çarpır.Sənət-peşə terminləri həm
dilimizin daxili imkanları hesabına, həm də alınmalar hesabına meydana gəlir. Məsələn:
kargüzar sözü. Bu söz fars mənşəlidir.Qеyd еdək ki, müаsir Аzərbаycаn dilində bu terminlər
cümlənin müxtəlif mövqelərində gələ bilir. Müаsir Аzərbаycаn dilində sözügedən terminlər
cümlədə müəyyən mənа ifаdə еtmə хüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb еdir.
Gizirin şəklini gətirdilər. Alıb baxdım [8,s.96].
Yuxarıdakı cümlələrdə “gizir” sözü peşə adlarının xüsusi ismə çevrilməsi ilə meydana
gəlmişdir.
Bədii əsərlərdə də cümlələr аrаsındа məntiqi-qrаmmаtik cəhətdən mаrаq dоğurаnı hеç bir
uzlаşmа bаş vеrmədən, hərəsi öz mövqеyinə хidmət еdən sənət- peşə terminlərinə rаst gəlmək
оlаr.
“ЕОKА - çılаr yа pоlis pаltаrındа, yа dа sivil pаltаrdа yоldа dаyаnıb yоlu
kəsirlər”[8,s.11].
“EOKA” -çılar sözü burada termin olaraq işlədilmişdir.
Hər hаnsı bir dil mаtеriаlınа nəzər sаlsаq оrаdа müəyyən qədər peşə, sahə terminlərinin
işləndiyini görərik.
Müаsir ingilis dilində bu sözlər cümlə kоnturundа хüsusi əlаmətlərlə sеçilir. Bu sözlər
müəyyən bir sintаktik vəzifə dаşıyırlar.
“Kişi qanrılıb bir xeyli aralıda gəzişən aqronoma başı ilə işarə elədi” [8,s.229].
Bu cümlədə isə “kişi” sözü həm cins kateqoriyası, həm də kişilik simvolu mənasını verir.
Bu zаmаn bu isimlər bir mənа bütövlüyü yаrаdırlar. “Aqronom” sözü sənət-peşə bildirir.
Sənət-peşə terminləri müхtəlif situаtiv vəziyyətlərdə işlədilərək mühüm yеr tutur. Bununla
belə, hаnsı üzvə аid оlursа, о üzvün də vəzifəsini dаşıyır. Bəzən аrа cümlələrlə sənət-peşə
terminlərini еyni qrupdа izаh еdərək bir sintаktik kаtеqоriyаdа birləşdirirlər.
Qеyri -sərbəst əlаvə оlаrаq bu terminlər əvvəl gəlir və qоhumluq, rütbə, sənət, peşə, titul
və s. bildirən sözlərdən ibаrət оlur. Bəzən sənət-peşə bildirən qеyri - sərbəst əlаvə aid olduğu
sözdən sоnrа dа durа bilir.
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I.Aliyeva
The dynamic development terms of profession in modern Linguistics
Summary
The article deals with the semantical-structural characteristics of the terminology of
denoting professions in Azerbaijani languages . While analyzing great attention was given to
the facts taken from the linguistic literature. One of the important goals of the article is to
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detect and find out the characteristics of this terms. The author emphasizes the role of this
words. Since its emergence these words and expressions caught the attention and new
researches appeared. It is noted that this gives us more power to understand the process
clearly and use the language more competently. The analysis shows that these components are
interrelated. They are interact and complement each other in the process of speech
continuum.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 main aim of State program is to form a unique national education by means of
ICT and provide qualitative educative opportunity in order to integrate into worldwide
education system. The process of teaching languages should be based on the communicative –
functional approach to teaching languages. The author tries to detect and describe the ways on
this problem. The whole process of teaching speech should be goal-oriented systematic. The
article deals with the developing communicative competence in language faculties and
working out effective ways of listening skills. One of the main goals of language learning is to
acquire the ability to communicate effectively. This article deals with the teaching in
linguistics. The author emphasizes the role of it, referring to the works of scientist that have
been researched in this field of linguistics. She emphasizes that since its emergence. This caught
the attention of linguistics and new researches appeared.
Key words: profession, speaking, criteria, language, word
И.Алиева
Динамика развития профессиональных терминов в современной
лингвистике
Резюме
Статья посвящена структурно- семантическoму характеристику профессиональных терминов в Азербайджанском языкe. В анализе большое внимание обращено на
факты, полученные из лингвистической литературы. Автор пытается раскрыть
характеристику этих слов, ссылается на работы ученых, исследовавших профессиональные термины , а также подчеркивает ее важность. Отмечается, что это дает возможность
охарактеризовать смысл текстов, а также использовать язык в еще более разнообразном
колорите. Анализ показывает, что эти компоненты взаимосвязаны. Они в процессе
формирования взаимодействуют и дополняют друг друга. В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи в условиях языкового вуза. Здесь говорится о
необходимости внесения радикальных изменений в существующую систему обучения
устной речи. Процесс обучения языку в целом и процесс обучения устной речи должен
базироваться на коммуникативно - функциональном принципе. Обучение устной речи
должно носить целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет
содействовать повышению эффективности данного процесса. Одной из основных целей
изучения языка является овладение умением эффективно общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: профессия, разговор, критерий , язык, слова
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MORPHOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE
Summary
In linguistics, morphology is the study of words, hav they are formed, and their relation
ship to other words in the same language. It analyzes the structure of words and parts of
words, such as stenes. Root, words prefixes and suffixes. Morphology also looks at parts of
speech, intonation and stress and the ways context can change a word’s proninciation and
meaning. Morphology differs from morphological typology. Lexicology is the study of words
and hav they make up a language’s vocabulary.
While words, along with clitics, are generally accepted as being the smallest units of
syntax. English speakers, a fissional language, recognize these relations from their innate
kniwledge of English rules of word formation. Phonological and orthograplric modifications
between a base word and its origin moy be partial to literacy skills. Studies have indicated that
the presence of modification on phonology.
Morphologically complex words are easier to comprehend when they include a base
word. Some languages are isolating, and have little to no morphology. The three models of
morphology stem from attempts to analyze languages that more or less match different
categories in this typology.
Morphology analysis is used in varions fields for example using morphological features
is possible to assess data quality. Depending on the preferred way of expressing noninflectional notions, languades may be classified as synthetic or analytic.
Key words: morphology, word order, lexis’s, languages, sentence, vocabulary.
Morphology is the study of haw words are put together. A lively introduction to the
subject, this is intended for undergraduates with relatively little background in linguistics.
Providing data from a wide variety of languages, it includes hands – on activities such as
“challenge Boxes” designed to encourage students to gather their own data and analyze them,
work with data on websites, perform simple experiments, and discuss topics with each other.
There is also an extensive introduction to the terms and concepts necessary for analyzing
words (“Word combination in generative grammar” Aronoff, Mark, p. 4-6,1976).
Topics such as the mental lexicon, derivation, compounding, inflection, morphological
typology, productivity and the interface of morphology with syntax and phonology expose
students to the whole scope of the field. Unlace other textbooks it anticipates the question is it
a real word and tackles it head-on by looking at the distinction between dictionaries and the
mental lexicon. One of the thing that drew us to linguistics several decades ago was a sense of
wonder at both the superficial diversity and the underlying commonality of languages you
might have thought of at least two ways of answering this question (Morphology by itself:
Stems and inflectional classes, Mark, Aronoff, p. 16-17, 1994).
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The term “word” has no well-defined meaning. Instead, two related terms are used in
morphology: lexeme and word-form. Generally, a lexeme is a set of inflected word-forms that
is often represented with the citation form in small capitals. For instance the lexeme EAT
contains the word-forms eat, eaten and ate. Eat and eats, are thus considered different wordsforms belonging to the same lexeme EAT. Eat and later, on the other hand, are different
lexemes, as they refer to two different concepts. Thus, there are three rather different notions
of “word” (Word combination in generative grammar. Aronoff, Mark, p.8-12, 1976).
Given the notion of a lexeme, it is possible to distinguish two kinds of morphology earl
rules. Some morphological rules relate to different forms of the same lexeme, while other rules
relate to different lexemes. Rules of the first kind if inflectional rules, while those of the second
kind are rules of word formation. The generation of the English plural dogs from dog is an
inflectional rules of word formation. The generation of the English plural dogs from dog is an
inflectional rule, while compound phrases and words like dog catcher of dishwasher are
examples of word formation. In formally, word formation rules form “new” words (more
accurately, new lexemes/ While inflection rules yield variant forms of the “same” word
(lexeme) (Introducing linguistics morphology, p. 21-24 (Bauer, Lourie).
The distinction between inflection and word formation is not at all clear cut. There are
many examples where linguist fail to argue whether a given rule is inflection or word formation.
The next section will attempt to clarify this distinction. Word formation is a process where one
combines two complete words, whereas with inflection you can combine a suffix with some
verb to change its form to subject of the sentence. For example: in the present in definite, the
use “go” with subject I/we/you/they and plural nouns, whereas, for third person singular
pronouns (he/the/it and singular nouns we use “goes”. So this – es is an inflectional marker and
is used to match with its subject – a further difference is that in word formation, the resultant
word may differ from its source word’s grammatical category whereas in the process of
inflection the word never changes its grammatical category (Introducing linguistics
Morphology, Bauer, Laurie, p. 36-40). There is a further distinction between two primary kinds
of morphological word formation: derivation and compounding.
Compounding is a process of word formation that involves combining complete word
forms. Derivation involves affixing bound forms to existing lexemes, whereby the addition of
the affix derives a new lexeme. The word independent, for example, is derived from the word
dependent by using the prefix in-, while dependent itself is derived from the verb depend. There
is also word formation in the processes of clipping in which a portion of a word is removed to
create a new one, blending in which two of different words are blended into one, acronyms
in which each letter of the word represents specific word in the representation (a history of
English language, Baugh, Albert, p. 42-46, London).
A linguistics paradigm is the complete set of related word forms associated with a given
lexeme. The familiar examples of specific word paradigms are the conjugations of verbs and
the declensions of nouns. Also, arranging the word forms of a lexeme into tables, by
classifying them according to shared inflectional categories such as tense, aspects, mood,
number, gender or case, organizes such, for example, the personal pronouns in English can be
organized into tables, using the categories of person (first, second, third), number (singular vs.,
plural/gender (masculine, feminine, neuter) and case (nominative, oblique, genitive).
The inflectional categories forms into paradigms cannot be chosen arbitrarily, they must
be categories that are relevant to stating the syntactic rules of the language. Person and number
are categories that can be used to define paradigms in English, because English has grammatical
agreement rules that require the verb in a sentence to appear in an inflectional form that
Matches the person and number of the subject.
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Therefore the syntactic rules of English care about the difference between words. However, no syntactic rule for the difference dog and dog catcher, or dependent and independent.
The are first two are nouns and the second two are adjectives (Current morphology, CarstairsMcCarthy, Andrew, p. 54-55).
An important difference between inflection and word formation is that inflected word
forms lexemes are organized into paradigms that are defined by the requirements of syntactic
rules and there are no corresponding syntactic rules for word formation.
The relation ship between syntax and morphology is called “morphosyntax” and
concerns it self with inflection and paradigms, not with word formation or compounding.
Morphological rules are described as analogies between word forms; book is to bards, as cat is
to cats and as dish is to dishes. In this case, the analogy applies both to the form of the words
and to their meaning; in each pair, the first word means “one of X” while the second “two or
more of X”, and the difference is always the plural form-s (or – es) affixed to the second word,
signaling the key distinction between singular and plural entities (Current Morphology,
Carstairs-McCarthy, Andrew, p. 56-58).
One of largest sources of complexity in morphology is that tis one-to-one correspondence between meaning and form scarcely apples to every case in the language. In English,
there are word form pairs like ox/oxen, goose/geese/, and sheep /sheep, where the difference
between the singular and the plural is signaled in a way that departs from the regular pattern,
or is not signaled to all. Even cases regarded as regular, such as – s, are not so simple; the – s
in dogs is not pronounced the same way as the – s in cats; and, in plurals such as dishes, a
vowel is added before the – s. these cases where the same distinction is effected by alternative
forms of a “word”, constitute allomorphy. Phonological rules constrain which sounds can
appear next to each other in a language, and morphological rules, when applied blindly,
would often violate phonological rules, by resulting in sound sequences that are prohibited in
the language in question (Language universal and Linguistics typology, Aronoff, p. 38-41,
London).
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Морфология английского языка
Резюме
Морфология от др – греч. – форма, логос – слова, учение) раздел грамматики,
основными объектами которого являются слова естественных языков. В задачи
морфологии, таким образом, входит определение слова как особого языкового объекта и
описание его внутренней структуры. Морфология, согласно преобладающему в
современной лингвистике пониманию ее задач, описывает не только формальные
свойства слов и образующих их морфем. Наряду с обозначением некоторой области
лингвистики, термин «морфология» может обозначать и часть системы языка именно, ту,
в которой содержатся правила построения языка. Морфология вместе с синтаксисом
составляют грамматику, но этот последний термин часто употребляется и в более узком
смысле, практически как синоним морфологии. Ряд лингвистических концепций не
выделяет морфологию как отдельный уровень языка. Морфология включает в себя:
учение о словоизменении в языке, парадигмах словоизменительных типах.
Тесная связь понятий морфологии и слова ставит само существование морфологии в зависимость от существования слов в конкретном языке. Между тем, это
понятие является одним из самых противоречивых в лингвистике. Не давая в данном
случае точного определения слова, можно указать на то важнейшее свойство, которое
составляет его природу. Слово – синтаксически самостоятельный комплекс морфем,
образующих жестко связанную структуру. Слово отличается от сочетания слов тем, что
по крайней мере некоторые его элементы не могут употребляться в синтактически
изолированной позиции. Склонением называется также класс слов, объединенных
общностью словоизменения. Имя числительное – это часть речи, обозначающая
количество и выражающая это значение в морфологических категориях падежа и рода.
По отношению к категории падежа, все числительные разделяются на склоняемые и
несклоняемые.
Ключевые слова: морфология, порядок слова, лексика, язык, предложения,
словарь.
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İNGILIS DILININ MORFOLOGIYASI

XÜLASƏ
Morfologiya (yun. – forma, logos – elm) deməkdir. Lingistikada nitq hissələri və
onların dəyişmə qaydalarını öyrənir. Morfologiya qaydalarına diolin daxili strukturlarını izah
edən sözlər daxildir. Morfologiya sözlərin iç quruluşundakı dil faktlarına bağlı qaydaları
öyrənir. Morfologiya qrammatik əsas iki formasından (sintaksis) biri olub, sözün formalarını
öyrənir. Onun əsas mövzusu nitq hissələridir. Morfologiyada sözlər nitq hissələri kimi öyrənilir,
onların quruluşu və dəyişmə qaydaları araşdırılır. Qrammatika sözlərin dəyişməsi və onların
cümlədə birləşməsi qaydalarının məcmuyudur.
Qrammatika bizə nitqimizi düzgün qurmaq, fikrimizi səlis və aydın ifadə edə bilmək,
sözləri cümlədə necə dəyişdirmək və işlətmək, onların bir-biri ilə necə əlaqələndirmək, hansı
ardıcıllıqla düzmək və s. qayda-qanunlarını öyrədir. Qrammatik qayda və qanunların köməyi ilə
sözləri dəyişdirərək əlaqə yaradırıq.
XIX əsrdə tipoloji tədqiqatlar morfoloji görüşləri daha da formalşdırmışdır. Tipoloji
tədqiqatlar sayəsində dillərin morfoloji quruluşunun fərqləri aşkar edilmişdir. Dünya dilləri
morfoloji quruluşundakı fərqlərə görə flektiv inkorporlaşan dillər kimi təsnif edilmişdir.
Qrammatikanın keçdiyi
dövr 2 mərhələyə bölünür: elməqədərki və elmi mərhələ.
Qrammatikanı istər xarici dilçilər, istərsə də azərbaycan dilçiləri çoc rəvan şəkildə oxuculara
çatdırır.
Açar sözlər: morfologiya, söz sırası, leksika, dil, cümlə, lüğət.
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PREPOSITIONS IN ENGLISH GRAMMAR
Summary
This article based on preposition and its use in sentences.
A preposition is a word used to link nouns, pronouns , or phrases to other words within a
sentence. They act to connect the people, objects,time and locations of a sentence. Prepositions
are usually short words, and they are normally placed directly in front of nouns. In some cases,
you’ll find prepositions in front of gerund verbs.
A nice way to think about prepositions is as the words that help glue a sentence together.
They do this by expressing position and movement, possesstia time and how an action is
completed.In fact it’s interesting to note that prepositions are regarded as a “closed class” of
words in the English language.This means, unlike verbs and nouns, no new words are added to
this group over time.In a way, it reflects their rale as the functionae workhouse of the
sentence.There are unassuming and suttle, yet vitally important to the meaning of language.
Explaining but they are a common part of language and most of us use them naturally without
even thinking about it.
Moreover, prepositions are used in the sentences to indicate a location, direction, time or
sometimes, to introduce an object.
We know that prepositions indicate relationships between other words in a sentence.
Many prepositions tell you where something is or when something happened. Most prepositions
have several definitions. So the meaning changes quite a bit in different contexts. Some verbs
are used without prepositions.
Keywords: Prepositions, noun, pronoun, phrase
Prepositions are words which link nouns, pronouns and phrases to other words in a
sentence
Prepositions usually describe the position of something, the time when something happens
and the way in which something is done, although the prepositions "of", "to" and "for" have
some separate functions.
Prepositions can sometimes be used to end sentences. For example, "What did you put
that there for?" Example 2: "A pen is a device to write with".
The table below shows some examples of how prepositions are used in sentences.[ Blokh
M. Y.English grammar exercises M.1985,p: 18-20]
A preposition connects the relationship between a noun, pronoun and phrase to other
parts of the sentence. Whatever object or phrase the preposition is introducing is called the
object of the preposition.
Each bold word in the following sentences are examples of prepositions:
The box is on the desk. The box is under the desk. The box is leaning against the desk.
The box is beside the desk. He held the box over the desk. He looked at the box during lunch.
In each sentence a preposition is used to locate the box in time or space. People use
prepositions every day without even realizing it. Think of a preposition as a way to relate the
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object to the rest of the sentence. [Gordon E.M. Kvylova L.P. A grammar of the English
language L.1973, p:28-32]
A nice way to think about prepositions is as the words that help glue a sentence together.
They do this by expressing position and movement, possession, time and how an action is
completed.
Indeed, several of the most frequently used words in all of English, such as of, to, for,
with, on and at, are prepositions. Explaining prepositions can seem complicated, but they are a
common part of language and most of us use them naturally without even thinking about it.
In fact, it’s interesting to note that prepositions are regarded as a ‘closed class’ of words in
the English language. This means, unlike verbs and nouns, no new words are added to this
group over time. In a way, it reflects their role as the functional workhorse of the sentence.
They are unassuming and subtle, yet vitally important to the meaning of language.
There are two very important rules to remember when using prepositions. Because they
are somewhat vague, learning about prepositions and using them correctly in sentences takes
practice. Because 1:1 translation is often impossible when dealing with propositions, even the
most advanced English students have some difficulty at first.
The first rule is that to make sentences clear, specific prepositions are needed. For
example, the preposition in means one thing and the preposition on cannot substitute for it in all
cases. Some prepositions are interchangeable but not always. The correct preposition means one
particular thing and using a different proposition will give the sentence a very different
meaning. I want to see you in the house now, Bill! means something very different from I want
to see you on the house now, Bill! In the house means Bill should go through the door, walk
inside, and stand in the hall or living room. On the house means Bill would need to get a ladder
and climb to the roof where he would be on top of the house. [Gordon E.M. Kvylova L.P. A
grammar of the English language L. 1973. P: 45-46]
The second rule for using prepositions is that prepositions are generally followed by
nouns or pronouns. There was a time in the past when teachers held strictly to this rule, but it
made for some clunky sentences. I am seeking someone I can depend on ends with the
preposition on, so people who insisted that sentences shouldn’t end with a preposition would be
forced to use convoluted and unnatural phrasing. To avoid ending that sentence above with a
preposition, you’d have to say, someone I can depend on is whom I am seeking.
There are more than 100 prepositions in the English language. In addition, there are
endless possibilities for creating prepositional phrases, phrases that begin with a preposition
and end with a noun or pronoun. In the following sections, you will find examples of
prepositions, types of prepositions, a comprehensive list of prepositions, and some helpful
preposition exercises. As you read the examples and study the list, remember that prepositions
usually convey concepts such as comparison, direction, place, purpose, source possession, and
time.
There are three types of prepositions, including time prepositions, place prepositions,and
direction
prepositions.
Time prepositions are those such as before, after, during, and until; place prepositions are
those indicating position, such as around, between, and against; and direction prepositions are
those indicative of direction, such as across, up, and down. Each type of preposition is
important. [Ərəbov V. Süleymanov I. English for all. Baku 2004,p:191-193 ]
Prepositions and postpositions, together called adpositions (or broadly, in English,
simply prepositions), are a class of words used to express spatial or temporal relations
(in, under, towards, before) or mark various semantic roles (of, for).
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A preposition or postposition typically combines with a noun or pronoun, or more
generally a noun phrase, this being called its complement, or sometimes object. A preposition
comes before its complement; a postposition comes after its complement. English generally has
prepositions rather than postpositions – words such as in, under and of precede their objects,
such as in England, under the table, of Jane – although there are a few exceptions including
"ago" and "notwithstanding", as in "three days ago" and "financial limitations notwithstanding".
Some languages that use a different word order, have postpositions instead, or have both types.
The phrase formed by a preposition or postposition together with its complement is called
a prepositional phrase (or postpositional phrase, adpositional phrase, etc.) – such phrases
usually play an adverbial role in a sentence.[Gordon E.M. Kvylova L.P. A grammar of the
English language.p:68-70]
A less common type of adposition is the circumposition, which consists of two parts that
appear on each side of the complement. Other termssometimes used for particular types of
adposition include ambiposition, inposition and interposition. Some linguists use the
word preposition in place of adposition regardless of the applicable word order.
The word preposition comes from Latin: prae ("before") and Latin: ponere ("to put").
This refers to the situation in Latin and Greek (and in English), where such words are placed
before their complement (except sometimes in Ancient Greek), and are hence "pre-positioned".
In some languages, including Sindhi, Urdu, Turkish, Hindi, Korean, and Japanese, the
same kind of words typically come after their complement. To indicate this, they are
called postpositions (using the prefix post-, from Latin post meaning "behind, after"). There are
also some cases where the function is performed by two parts coming before and after the
complement; this is called a circumposition (from Latin circum "around").
In some languages, for example Finnish, some adpositions can be used as both
prepositions and postpositions.
Prepositions, postpositions and circumpositions are collectively known as adpositions (using the Latin prefix ad-, meaning "to"). However, some linguists prefer to use the wellknown and longer established term preposition in place of adposition, irrespective of position
relative to the complement.
An adposition typically combines with exactly one complement, most often a noun
phrase (or, in a different analysis, a determiner phrase). In English, this is generally a noun (or
something functioning as a noun, e.g., a gerund), together with its specifier and modifiers such
as articles, adjectives, etc. The complement is sometimes called the object of the adposition.
The resulting phrase, formed by the adposition together with its complement, is called
an adpositional phrase or prepositional phrase (PP) (or for specificity, a postpositional or
circumpositional phrase).
An adposition establishes a grammatical relationship that links its complement to another
word or phrase in the context. It also generally establishes a semantic relationship, which may
be spatial (in, on, under, ...), temporal (after, during, ...), or of some other type (of, for, via, ...).
The World Atlas of Language Structures treats a word as an adposition if it takes a noun phrase
as a complement and indicates the grammatical or semantic relationship of that phrase to the
verb in the containing clause.[Ərəbov V. Süleymanov III.p:195-196]
Some examples of the use of English prepositions are given below. In each case, the
prepositional phrase appears in italics, the preposition within it appears in bold, and the
preposition's complement is underlined. As demonstrated in some of the examples, more than
one prepositional phrase may act as an adjunct to the same word.
As an adjunct to a noun:
the weather in March
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cheese from France with live bacteria
As a predicative expression (complement of a copula)
The key is under the stone.
As an adjunct to a verb:
sleep throughout the winter
danced atop the tables for hours
dispense with the formalities (see Semantic functions, below)
As an adjunct to an adjective:
happy for them
sick until recently
In the last of these examples the complement has the form of an adverb, which has
been nominalised to serve as a noun phrase; see Different forms of complement, below.
Prepositional phrases themselves are sometimes nominalized:
In the cellar was chosen as the best place to hide the bodies.
An adposition may determine the grammatical case of its complement. In English, the
complements of prepositions take the objective casewhere available (from him, not *from he).
In Koine Greek, for example, certain prepositions always take their objects in a certain case
(e.g., ἐν always takes its object in the dative), while other prepositions may take their object in
one of two or more cases, depending on the meaning of the preposition (e.g., διά takes its object
in the genitive or in the accusative, depending on the meaning). Some languages have cases that
are used exclusively after prepositions (prepositional case), or special forms of pronouns for use
after prepositions (prepositional pronoun).
The functions of adpositions overlap with those of case markings (for example, the
meaning of the English preposition of is expressed in many languages by a genitive case ending), but adpositions are classed as syntactic elements, while case markings are morphological.
Adpositions themselves are usually non-inflecting ("invariant"): they do not have
paradigms of form (such as tense, case, gender, etc.) the same way that verbs, adjectives, and
nouns can. There are exceptions, though, such as prepositions that have fused with a
pronominal object to form inflected prepositions.
The following properties are characteristic of most adpositional systems:
Adpositions are among the most frequently occurring words in languages that have them.
For example, one frequency ranking for English word forms begins as follows (prepositions in
bold):
the, of, and, to, a, in, that, it, is, was, I, for, on, you, …
The most common adpositions are single, monomorphemic words. According to the ranking cited above, for example, the most common English prepositions are on, in, to, by, for, with, at, of, from, as, all of which are single-syllable words and cannot be broken
down into smaller units of meaning.
Adpositions form a closed class of lexical items and cannot be productively derived from
words of other categories.
Some prepositions one homonymous with adverbs and conjunctions for instance. The
preposition after and before are homonymous with adverbs after and before and with the
conjuctious after and before; [Yunusov D. A guide to English grammar. Baku 2004, p:17-18]
There is an old saying that if a man has not fallen in love before forty, he had better not
fall in love after (adverb).
Though identical in form, adverbs prepositions and conjunctions are different parts of
speech.The adverb unlike the preposition and conjunction has syntactical function in the
sentence. [Yunusov D. A guide to English grammar. Baku 2004,p:21-23]
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Some prepositions (on, in by, over, off, up) are homonymous with prepositions.
A preposition as well as a preposition does not perform any independent function in the
sentence. But while a preposition denotes the relation between objects and phenomena, a
postposition is a part of composite verb.
A preposition is not usually stressed while a postposition usually bears the stress.
For.ex. I sat on the floor (preposition).
The bus was full. We couldn’t get on (postposition).
I am very tired this morning. I couldn’t get up (postposition).
I bought this book for you (preposition). [Yunusov D. A guide to English grammar.
Baku 2004, p:37-39]
There are many preposition examples that will make it easy to understand how the parts
of a sentence fit together and how the rule, apply when it comes to using a preposition in a
sentence.
There are five different types of prepositions.
• Simple prepositions
• Double prepositions
• Compound prepositions
• Phrase prepositions
[Yunusov D. A guide to English grammar. Baku 2004, p:105-106]
In conclusion prepositions are short words (on, in, too) that usually in front of nouns
(sometimes also in front of gerund verbs)
Even advanced learners of English find prepositions difficult, as a 1:1 translation is
usually not possible. One preposition in your native language might have several translations
depending on the situation. There are hardly any rules as to when to use which preposition. The
only way to learn prepositions is looking them up in a dictionary, reading a lot in English
(literature) and learning useful phrases off by heart (study tips). [Thomson A.J. Matinet A.V. A
practical English grammar, exercise. Oxford University Press, 1986. P:61-62]
References
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3. Gordon E.M., Kvylova L.P. A grammar of the English language L.1973
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Х.Маамадова
Предлоги в грамматике английского языка
Резюме
Предло́г, служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и
субъектом,выражающая синтаксическую зависимость имен существительных,
местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях.
Предлоги, как и все служебные слова, не могут употребляться самостоятельно, они
всегда относятся к какому-нибудь существительному (или слову, употребляемому в
функции существительного). Вследствие своей синтаксической несамостоятельности
предлоги никогда не выступают в качестве членов предложения. Они обслуживают
управление как вид подчинительной связи, будучи связанными с управляющим
компонентом словосочетания.
Данная часть речи сформировалась за счёт других лексико-грамматических разрядов.
Этим во многом обусловлена неоднородность предлогов. В течение XIX—XX веков
наблюдается непрерывное пополнение состава производных предлогов. Интереснее всего
развиваются предлоги, выражающие наиболее отвлечённые значения — объективные,
причинные, целевые и т. д. В развитии новых предлогов сказывается возрастающая роль в
русском языке XIX века публицистической и научной речи.
Часть предлогов, в основном производных, совмещают ряд значений. Так, предлоги за,
под, из, от, в, на совмещают причинные, пространственные и временные значения. Предлог через, выражая пространственные (через горы) и временные (через века) отношения, в
просторечии встречается при выражении причинных отношений (через тебя я лишился
семьи). Другие предлоги совмещают причинные значения со значениями цели,
например для, по, а.
Данная часть речи сформировалась да сгем лексико - граммамигеслих разрядов.
Производные предлоге одразованы ом самостоятельных частей речи путем утраты ими
своего значения и морфологических признаков. Но некоморцх глаголов упомредляюмса бец
предлогов.
Kлючевые слова: Предло́г, существительное, местоимение, фраза
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X.Məmmədova
İngilis dili qrammatikasında sözönləri
Xülasə
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində şəkilçilər sözönləri kimi sözlərin
qarşısında işlənir və yer, zaman, istiqamət, və s. növlərə bölünür. İngilis dilində hal şəkilçisi
yoxdur. Cümlədə sözlərin bir-birinə münasibətini sözönləri müəyyən edir.
Da, də, üstündə zaman və məkan bildirən sözönüdür.
Sözönləri ingilis dilində çox böuük rola malik olub, cümlədə sözlər arasında əlaqə
yaradır, mənanın bitkinliyinə kömək edir. İsimlərin, əvəzlik və gerundun qarşısında işlənərək
yeni mənalar yaradır.
İngilis dili analtik dillərə aid olduğundan sözlər arasında əlaqə yaratmaqda sözönlərinin
böyük əhəmiyyəti var. Demək olarki, çox hallarda ismin hal şəkilçisini sözönü əvəz edir. [of the
book (kitabın), to tohe book (kitaba)].
Misallardan göründüyü kimi sözönləri sözlərin önündə eyni zamanda sözlərdən sonra
sonluğu kimi işlənərək mənanın tamamlanmasına sözlərin bir-birinə bağlanmasına xidmət edir.
İngilis dilində hal kateqoriyası az olduğundan sözlər arasında əlaqə əsasən sözönləri
vasitəsilə düzəlir. Sözönləri ismin qarşısında gələrsə, felin mənasını dəyişir.
Məqalədə qeyd olunur ki, sözönləri isim və ya əvəzlik ilə cümlədəki başqa söz və ya
element arasında əlaqəni göstərir.Məsələn, the ice-cream with chocolate is mine. Lakin bəzən
sözönü siyahısındakı bəzi sözlər sözönü birləşmələrində (under the table, down the street)
istifadə edilmir. Onlar sözönü deyildir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar sözönü ilə işlənmir.
Açar sözlər: Sözönü, isim, əvəzlik, cümlə
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GÜLNARƏ AĞAYEVA
ADU
R.Behbudov, 134
Efendizade.gulnare@mail.ru
İSPAN DİLİNDƏ “BLANCO” SİFƏTİ İLƏ DÜZƏLƏN MƏCAZI İFADƏLƏR
Xülasə
Dünyanın bütün dillərində rəng anlayışı mövcuddur. Onlar bizi hər yerdə əhatə
edir. Hər rəng müxtəlif dillərdə müxtəlif simvollar bildirir. Bu məqalədə ağ rəngin ispan və
azərbaycan dilllərində ifadə etdiyi mənadan bəhs edilir. Hər iki dildə ağ rəng saflığı tərənnüm
edir. Ispan dilində blanco sözünün tərcüməsi ağ rəngdir. Ifadə etdiyi mənaya görə bu sözlə bağlı
məcazi birləşmələr çoxluq təşkil edir. Qara rəng mənfiliyi bildirirsə, ağ rənglə bağlı ifadələr tam
əksinə müsbət mənanı ifadə edir. Düşmənçiliyin sonlanması, sülhün başlaması, ümidli sabahın
açılması və digər positiv mənaların rəngi ağ rəng hesab olunur. Bundan başqa, qeyd etmək
lazımdır ki, ağ rənglə bağlı mənfi mənalı ifadələr də vardır. “Ağ ölüm” ifadəsini buna aid etmək
olar. Həm azərbaycan, həm də ispan dillərində hər ikisi narkotikə işarə edir. Bu o deməkdir ki,
ağ həmişə müsbət olana işarə etmir. Adı çəkilən məqalədə buna aid kifayət qədər frazeoloji
birləşmələr qeyd olunub. “Blanco” sözü ilə bağlı ispan dilində xeyli sayda söz birləşmələri və
ifadələr var. Ağ rəngin böyük enerjisi və potensialı var. Bu rəng, demək olar ki, həyatımızın
axarını pozanların üzünə bağlanan şəffaf qapını xatırladır. Ətrafda gedən proseslərə
baxmayaraq ağ rəngin mövqeyi heç zaman dəyişmir. Onun fəaliyyəti cəmiyyətə müsbət enerji
paylamaq imkanı verir. Dəyərli və müqəddəs olan hər şey ağ rənglə təmsil olunur. Ağ rəng
barədə möcüzəli, sirli və xeyir simalı təsəvvürün yaranması təsadüfi deyil. Bununla bağlı bir
çox dini, mifoloji araşdırmadan söz açmaq, müqəddəs kitablardan misal çəkmək olar.
Açar sözlər: İspan dili, rənglər, ağ, məcazilik, tərcümə
Dünyanın bütün dillərində rəng anlayışı mövcuddur. Onlar bizi hər yerdə əhatə edir və
rənglərsiz dünya mövcud deyil. Rənglər 2 qrupa bölünür: xromatik (boyalı) və axromatik
(neytral, boyasız). Xromatik rənglərə bənövşəyi rəngdən, qırmızı rəngə qədər spektirin bütün
rəngləri və onların çalarları daxildir. Axromatik rənglərə ağ, qara, boz rəngləri aid edirlər. Ağ
və qara rənglərinin ifadə etdikləri mənalar olduqca geniş istifadə olunur. Hər ikisi birlikdə
səsləndikdə bu rəngsizlik ifadə etsə də, ağ özü təklikdə saflığın, sülhün, təmizliyin rəmzi, qara
rəng isə bütün bunların əksini ifadə edir. Bütün dillərdə olduğu kimi ispan dilində də ağ rəng
optimizə işarədir. Blanco – ağ sözünün etimologiyası haqqında isə müxtəlif fikirlər mövcuddur
və bu sözün yer aldığı frazeoloji birləşmələrin sayı-hesabı yoxdur. Başlayaq ən çox istifadə
olunanlardan:Ponerse blanco frazeoloji birləşməsinin bizim dildə tərcüməsi ağappaq olmaq
deməkdir. İspan dilində bu birləşməni hər hansı hiss-həyəcan keçirdiklərində, qorxduqlarında
istifadə edirlər. Bu birləşmə azərbaycan dilində ağarmaq kimi tərcümə olunur. Ponerse blanco
como la pared , divar kimi ağarmaq və ya como el papel, kağız kimi ağappaq olmaq buna misal
ola bilər. Dar en el blanco frazeoloji birləşməsi isə hər hansı obyekti aşkara çıxarmaq, tapmaq
deməkdir. Bəzən bir kitabın, yazının işıq üzü görməsi kimi də işlədilir. Tam hədəfi vurmaq
ispan dilində dar en el blanco ifadəsi ilə də işlədilir. Ispan dilində çox geniş işlənmə imkanı
olan quedarse feli qalmaq, yaraşmaq deməkdir. Blanco yəni ağ sifəti quedarse feli ilə işlənərək
məcazi məna ifadə edir- Quedarse en blanco. Sabit söz birləşmələri adlandırılan bu ifadələr nə
qədər tərkib hissələri parçalandıqda tamam müxtəlif mənalar versə də, sonuncu çəkilən məna
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digərlərindən fərqlənir, burda məntiqilik daha çoxdur. Ağ rəng hər şeyin tərtəmiz olmasının,
paklığın rəmzidir, quedarse en blanco birləşməsi də , hərfi tərcümə etsək, ağ qalmaq deməkdir.
Bu frazeoloji birləşmənin ispan dilində ən çox istifadəsi imtahanlarla bağli olur, belə ki, tələbə
dərsləri əzbər öyrəndiyi halda keçirdiyi əsəb və gərginlik nəticəsində hər şeyi unudur. Başqa
sözlə, beyni ağappaq qalır. Bu mənada işləndiyi üçün quedarse en blanco con la mente
formasında da bu ifadəyə rast gələ bilərik:
En el examen me quedé en blanco con mi mente.
Imtahanda beynim ağ kağıza döndü.
İspan dilində ağ rəng yoxluq, heç nə olmamağa da işarədir. Tener blanca ispan dilində
tez-tez rast gəlinən ifadələrdəndir. Tener feli malik olmaq, sahib olmaqdır, ağ rəngə sahib
olmaqsa heç nəyə malik olmamaqdır. Burdan görünür ki, tener blanca pulu olmamaq , pulsuz
qalmaq kimi tərcümə edilir. Əsas fellərdən olan estar da eyni mənanı ifadə edərək estar sin
blanca şəklində lüğətdə mövcuddur. Bu frazeoloji birləşmənin mənbəyi orta əsrlərə söykənir.
Kral II Filipin dövründə kəsilən sikkələr gümüşü rəngdə olsalar da, çox parlaq olduqlarından ağ
rəng çalarlı idilər. Xırda pul olan bu qəpiklərə blanca adı verilmişdir. Blanca komponenti artık
birbaşa ağ rəng mənasını vermir, “sin blanca” yəni “ağsız” qalmaq o deməkdir ki, pulu yoxdur.
Blanca ağ rəngdə gümüş qəpiyə işarə olmaqla metonimiya yaratmışdır, bu o deməkdir ki, heç
xırda pulu da yoxdur. Bu sabit söz birləşməsinə daha bir sinonim Azərbaycan dilinə tərcüməsi
“heç kor qəpiyim də yoxdur” olan no tener ni un duro göstərə bilərik [2, s.10-15].
Bu cür izahatları bütün sabit söz birləşmələrinə şamil etmək olmur, ser el blanco de
buna misal ola bilər:
María se convirtió en el blanco de sus críticas .
Mariya onun tənqid hədəfinə çevrildi.
Ser el blanco de gördüyümüz kimi kiminsə hədəfi və ya seçdiyi obyekt olması
deməkdir. Daha bir oxşar ağ rəngin işləndiyi frazeoloji birləşməni təhlil edək. Yuxarıdakı
nümunəyə bənzər olan ser el blanco de todas las miradas nəzər nöqtəsi olmaq ,müsbət mənada
hamının diqqət mərkəzinə çevrilməkdir. Buradan görünür ki, ispan dilində ağ sifəti məcazi
məna yükü daşıyaraq , obyekti vurğulamaq və ya onu digərləndirmək məqsədilə işlənməsi kimi
bir funksiyası da vardır. Tamamilə iki əks qütb olan ağ və qara dünyanın hər yerində qarşıqarşıya qoyularaq müqayisə edilir. Azərbaycan dilində məişət üslubuna aid və gündəlik
həyatımızda istifadə etdiyimiz ağla qaranı ayırd etməmək söz birləşməsi ispan dilində də
müvcuddur- No distinguir lo blanco de lo negro. “Lo” neytral artikl olub burada ismin
istifadəsini məhdudlaşdırır, ağ olanı qara olandan seçə bilməmək, ayırd etməmək mənasını
verir. Ağla qara yaxşılıq və pisliyin simvoludur, kimsə yaxşı ilə pisi seçə bilmirsə, bu frazeoloji
birləşməni işlətmək məqsədəuyğundur. Ağ rəngə biz kinayə bildirən söz birləşməsində rast gələ
bilərik. İki və ya daha çox insan arasında heç bir oxşarlıq və ya uyğunluq yoxdursa, deyilir ki,
yalnız gözlərinin ağları eynidi. Düzdür, azərbaycan dilində bu sabit söz birləşməsinə rast
gəlmirik, amma ispan dilində belə bir ironiya üçün parecerse en el blanco de los ojos
birləşməsinə müraciət edilir. İspan dilində olan cümlədə kinayə var, yəni onların yeganə
oxşarlıqları gözlərinin ağıdır. Azərbaycan xalq danışıq dilində bu cür ifadənin tam ekvivalenti
mövcud deyil. Gözün və ağ rəngin birgə işlənib məcazi məna daşıyan başqa bir söz
birləşməsinə keçək- poner los ojos en blanco. İkinci dəfə bu sözlərin birgə işləndiyinə şahid
olmağımızın əsas səbəbi odur ki, görmə orqanı olan gözün çox hissə ağ rəngdən ibarətdir.
Gözünü ağartdı , bir az loru danışıqda gözlərini bərəltdi kimi cümlələrlə tez-tez rastlaşırıq.
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Təəccüb, əsəb, hirs və s. duyğuları keçirdiyimiz zaman gözlər böyüyür və ağ hissəsi daha da
diqqətçəkən olur. Təsadüfi deyil ki, ispan dilində də bənzər ifadə mövcuddur.
Bununla bərabər, məişətdə çox heyrətləndiyimizdə “gözləri kəlləsinə çıxdı” ifadəsini
işlədirik. Lakin poner los ojos en blanco yalnız təəccüb deyil, həmçinin kiməsə
acıqlandığımızda da müraciət edə biləcəyimiz ifadədir, məsələn, “gözlərini ağartmaq” bu
ifadəyə sinonim ola bilər.
Bədii ədəbiyyatda, poeziyada, müxtəlif nəğmələrin sözlərində biz “bəyaz”la, ağ rəngin
daha poetik sinonimi ilə də rastlaşırıq. Bizə elə gəlir ki, “ağ rəng konsepti” heç vaxt mənfi
mənada işlənə bilməz. Lakin belə deyil.Bu qədər “bəyaz” məsumluqdan sonra, demək olar ki,
bütün dünyada jarqon olan “ağ ölüm”dən danışaq. Niyə məhz “ağ” ölüm? Buradakı
adköçürmənin səbəbi istifadə olunan maddənin, yəni narkotikin rənginin ağ olması ilə bağlıdır.
Dünyanın bir çox ölkəsində bu şəkildə adlandırılır. Hətta bu cür narkotrafikdə çox peşəkar olan
şəxslərə blanco ləqəbi də verilir. Hərbi mövzuda isə, dar la blanca (ağı vermək) hərbi bilet
təqdim etmək deməkdir. Belə ki, bu metoforik birləşmənin mənası odur ki, artıq müəyyən
müddətdə xidmətdə olan insana artıq azadlıq verilir. Ağ bayrağın müharibələrin dayanması və
azadlığı özündə əks etdirməsi bir daha buna sübutdur. Eyni zamanda dar la blanca bir şəxsə və
ya qrupa istədiklərini etməkdə icazə kağızı vermək kimi də istifadə edilir. Məsələn:
El jefe me ha dado carta blanca para reestructurar la oficina
Müdir ofisdə bərpa işləri aparmaq üçün mənə “ağ kart” verdi.
Arma blanca frazeoloji vahidinin tərcüməsi "ağ silah" olsa da, məcazi məna
daşıdığından bu cür transformasiya yanlış olardı [1, s.269]. Azərbaycan dilində qılınc, bıcaq
kimi kəsici və iti olan döyüş sursatları "soyuq silah" adlanır və ispan dilindəki arma blanca söz
birləşməsi ilə eyni mənanı kəsb edir. blanco sözünün tərcümədə ağ ifadə etmədiyi digər söz
birləşməsi verso blancodur. Bədii ədəbiyyatda rast gəlinən termin də adlandırıla bilər.
Yuxarıdakı bəzi nümunələrdə olduğu kimi, burada da blanco azadlıq və sərbəstlik məzmunu
daşıyır. Belə ki, ispan dilində verso blanco qafiyələnməsi sərbəst olan şeirlərə deyilir. Dar a
alguien la firma en blanco frazeoloji birləşməsində də blanco sərbəstliyi təcəssüm etdirir. Bir
şəxsə və ya bir neçə iştirakçıdan ibarət qrupa tapşırıq verərkən, gördükləri işdə sərbəst mühit
yaratmaq, onlara həddindən artıq məhdudiyyət qoymamaq "ağ" rəngin də mövcud olduğu dar la
firma en blanca ifadəsində əks olunur. İspan Real Akademiya izahlı lüğətindəki blanco ilə bağlı
buna bənzər başqa misallar : azucar blanco- şəkər tozu, bandera blanca- ağ bayraq, cheque en
blanco- boş çek (məbləğ qeyd olunmayan), helada blanca- şaxta, glóbulo blanco- ağ qan
hissəciyi, tiro al blanco- atıcılıq, trata de blancas- qadın ticarəti və s.[ 3, s.90]
Ağ rəng tərkibində heç bir rəng qarışığı olmasa da, bəzi çalarları vardır. İspan Real
Akademiyasındakı ağ rəng çalarlarını təhlil edək: Ahuesado- sümük rəngli ağ. Tam şəffaf ağ
rəng hesab olunmur. Hueso sözü ispan dilində sümükdür və ahuesado feli sifəti də sümük kimi
ağ deməkdir. Papel ahuesado dedikdə bir az solğun ağ rəngli kağız nəzərdə tutulur. Daha yaxşı
təsəvvür etmək üçün köhnə kitab vərəqlərini gözümüzdə canlandırmaq kifayətdir. Blaquecinaağ təhər, ağ rəngə çalan deməkdir. Qatıq, süd, qaymaq, pendir və s. kimi qidalara biz ağartı
məhsulları deyirik, çünki hamısı ağ rəngdədirlər. Ispan dili süd sözü lechedir və lechoso sifəti
bu isimdən yaranıb süd rəngi kimi tərcümə olunur. Ağ rəng həmçinin qarın da rəngidir. Cano
qar kimi ağ mənasını ifadə edir. Saçları ağarmış şəxs isə İspan dilində canoso adlanır. Pálido
isə rəngi ağarmış və ya solmuş insana deyilir. Ağ rəng tündləşərək boz rəngə çalır, İspan dilində
blancuzco ağın boztəhər çalarıdır.
Danışdığı dildən asılı olmayaraq, hər bir kəs bilir ki, bizi müxtəlif simvolik məna
daşıyan rənglər əhatə edir. Lakin əsrlər boyu rənglərin mənası insanların düşüncəsində stabil
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qalmamış, linqvistik və ya ekstralinqvistik kimi müxtəlif faktorlardan asılı olaraq dəyişmişdir.
Vurğulamaq lazımdır ki, bir rəng hər bir xalqda fərqli əlamətin daşıyıcısı ola bilər. Bu rəng
kodlaşdırılması , psixoloqların fikrincə, bəşəriyyət mövcud olandan insan beynində formalaşmış
və təsiredici amillərdən biri olmuşdur. İnsanların qədim zamanlardan bugünə kimi rənglərdən
istifadə etməklə hansısa fikri çatdırmaq niyyətində olduğuna misal olaraq deyə bilərik ki,
amerika hinduları daima müharibə şəraitində olduqlarından üzlərini müxtəlif rənglərlə , xüsusən
də qara rənglə boyayırdılar( qara rəng ölümü əks etdirir). Və yaxud , yol hərəkəti qaydalarında (
işıqfor) , elmin müxtəlif sahələrində( coğrafiyada xəritə, kimyada elemetlər) istifadə olunan
rənglər nəyəsə işarədir.
Rənglər əlamət bildirdiklərinə görə, bütün dillərdə rəng ifadə edən sözlər ümumi
qrammatik mənasına görə əsasa nitq hissəsi olan sifət hesab olunur. Ana dilimizdən fərqli
olaraq, ispan dilində sifətlər cinsə və kəmiyyətə görə isimlə uzlaşır (azərbaycan dilində
ümumiyyətlə ismin cins kateqoriyası yoxdur):
Yo no prefería leer los libros volimunosos.
Mən həcmli kitabları oxumağa üstünlük vermirdim.
Baxmayaraq ki, azərbaycan dilində kitab sözünün cəmdə işlənib , bu , həcmli sifətinə təsir
etmədi. Ispan dilində isə libro kişi cinsi və cəmdədi, sifət de isimlə uzlaşaraq eyni cins və
kəmiyyətdə işlədildi. Məhz bu uzlaşma ispan dilini ahəngdar və cingiltili dil olmasına səbəb olan
hallardan biridir. Nümunədən göründüyü kimi basqa bir fərq cümlədə isimlə sifətin
işlənmə mövqeyidir. Belə ki, sifətin isimdən öncə gəlməsinə adət etdiyimiz halda, ispan dilində ilk
öncə isim işlənir və ismə uyğun olaraq sifət onunla uzlaşır. Onu da vurğulamaq lazımdırki, ispan
dilində də sifətin isimdən qabaq işləndiyi hallar da olur və artıq mənanı dəyişə bilir:
Vendí mi coche viejo- Mən köhnə maşınımı satdım
Isimdən sonra işlənən sifət həmin əşyanı bir növ digərlərindən fərqləndirir və ya ayırır. Yəni
bu cümləni deyən şəxs bir maşını da olduğu deyir və onlardan köhnəsini satdığını söyləyir. Bu cür
sifətlər explicativo (izahedici) qrupa aiddir. Isimlə sifətin yerini dəyişdikdə isə :
Vendí mi viejo coche- Mən köhnəlmiş maşınımı satdım
Artıq məna dəyişir; sifət – viejo isimdən əvvəl gələrək, müəəlifin maşınını artıq istifadəyə
yararlı olmadığından , bunu istəmədən etdiyi kimi izah olunur. Sifət isimdən sonra gəldikdə
isə adjetivo especificativo (xüsusiləşən) hesab olunur. Buna bənzər başqa bir misal göstərmək
olar: un gran hombre- böyük insan (möhtərəm şəxs), un hombre grande – böyük adam (
görünüşcə); un pobre hombre – yazıq insan, un hombre pobre-kasıb adam və s.
Sadaladığımız xüsusiyyətlər iki dildəki sifətlər arasında fərqli cəhətlər olsa da, təbii ki,
ifadə etdiyi məna və sintaktik funksiyalarına görə oxşardırlar.
Hər bir sözün bir və ya bir neçə qrammatik mənası olur və sözlər bir-birindən təcrid
olunmuş halda yaşamır. Bəllidir ki, sözün leksik mənası onun qrammatik mənasına nisbətən az
olur. Məsələn, bütün sözlər leksik mənaya malik deyil, köməkçi nitq hissələri ümumi
qrammatik mənasına görə bağlayıcı,ədat və s. nitq hissələrinə aid ola bilər, lakin biz və, ilə,
amma, axı və s. kimi sözləri leksik cəhətdən izah edə bilmərik. Şübhəsiz ki, qrammatik məna
əhəmiyyətlidir. Belə ki, qrammatik məna sözün konkret anlaşılmasında mühüm rol oynayır.
Biz hər gün diqqət etməsək də, rənglər aləmində yaşayırıq, içində yaşadığımız dünya
elə rənglərdən ibarətdir. Heç də təsadüfi deyil ki, əhvalımız yaxşı olanda ancaq “rəngbərəng
dünyamız” deyirik, bu o deməkdir ki, rənglər həyatın canlılığından xəbər verir. Bədbəxt bir
hadisə üz verdikdə, özümüzü çox çətin situasiyanın tam ortasında gördüyümüzdə yaşadığımız
bu dünya bizə rəngsiz və ya ağ-qara görsənir. Belə bir qənaətə gəlmək olar ki, həyatın sönməyi
də elə məhz rənglərin bitdiyi yerdir. Rəng yoxdur , deməli həyat da yoxdur. Bəzən də sözlərin,
cümlələrin bitdiyi yerdə rənglər danışır. Biz insanlar çox zaman hər hansı fikri ifadə etmək üçün
sözlərdən yox rənglərdən istifadə edirik. Bayaq qeyd etdim ki, həyatın söndüyü yerdə rəng də
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sönür,məsələn, hər hansı yas mərasimində biz rəngbərəng bir mühit görə bilmirik. Qədim
zamanlardan bəri insanlar dünyasını dəyişmiş şəxsi son mənzilə yola saldıqda qaraya
bürünürlər. Düzdür, qara özü də bir rəngdir, lakin rəngsizliyə ən yaxın olan da elə qara rəngdir.
Bu o deməkdir ki, yaşamın olmadığı yerdə rəng də yoxdur və ya əksinə. Sözlərin yox rənglərin
əsas rol oynadığı başqa yer futbol meydançasıdır. Hakim sadəcə olaraq sarı və ya qırmızı kartını
qaldırmaqla yalnış hərəkətinə görə futbolçunu cəzalandıra bilir. Adı çəkilən eyni rəngləri biz
nəqliyyatda da görə bilərik. Bu o deməkdir ki, dünyanın hər bir ölkəsində qırmızı dayanmağa,
yaşıl isə hərəkət etməyə icazə olunduğuna işarədir. Eyni ilə , hansı ölkədə olmağımızdan asılı
olmayaraq, qırmızı bizə qadağanı, təhlükəni, yaşıl isə onun tam tərsini ifadə edir. Yaşadığımız
dövrdə,bir-birimizə xoş arzular diləyərkən “həyatında həmişə yaşıl işıq yansın” ifadəsini
boşuna işlətmirik, çünki yaşıl hər yerdə həyatın canlandığına, uğura işarədir. Nə qədər
qırmızıya qadağa simvolu desək də , bu o demək deyil ki, bu rəng yalnız neqativ bir halın
xarakterizə edir, bəzən bir rəng işləndiyi ölkə və yerə görə öz mənasını dəyişsin. Məsələn,
qədim Azərbaycan adət və ənənələrinə görə , bir qapıdan qırmızı lent bağlanıbsa, demək ki ,
yaxın zamanda həmin ailədə xeyirli bir iş olmuşdur. Artıq burada qırmızı rəng, yuxarıda qeyd
etdiyimiz “daxil olmaq qadağandır” mənasından tamamilə uzaqdır. Rənglərin dilindən
danışmışkən saflıq və sülh rəmzi olan ağ rəng də müharibələrin bitdiyini bildirir. Bütün dünya
ölkələrində, bütün cəbhələrdə qaldırılan ağ bayraq silahların susmasını tələb edir və bayrağı
qaldıran tərəf artıq təslim olduğunu, sülh istədiyini bu yolla qarşı tərəfə söyləyir. Bayraqdan
danışmışkən, rənglərlə bağlı digər nümunə də hər bir müstəqil dövlətin atributu olan
bayraqlardır. Bayraqlar və ya gerblər aid olduğu xalqın tarixi inkişaf yolunu, milli ruhunu
təcəssüm etdirir. Dünyəvi dövlət olsaq da, xalqımızın dini islamdır. Həmçinin türk əsilli xalq
olduğumuz üçün dilimiz də türk dili ailəsinə aiddir. Bayrağımızdakı mavi, qırmızı və yaşıl da
sadaladığım bütün bu xüsusiyyətləri əks etdirir. Bəlkə də bütün bunları sözlərlə ifadə etmək
yetməzdi, amma xalqımızın qədim türk tarixini , müasir dövlətçiliyimizi, İslam dininə etiqad
etdiyimizi bu üç rənglə bəyan edə bilirik. Buna görə də rənglər bizə özümüzü çox yaxşı ifadə
etməyimizə kömək edir, sözlərin kiyafətsiz qaldığı yerlərdə rənglərdən istifadə edirik. Onlar
bizim əhval-ruhiyəmizə müsbət və ya mənfi təsir edə bilirlər.
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Г.Агаева
Фигуративныe выражения созданный с прилагательным blanco
Резюме
Цвета есть повсюду и во всех языках имеются слова, обозначающие цвета.
Каждый из цветов в разных языках передает различные значения и считается символом.
В данной статье речь идет о значении, которое передает белый цвет в азербайджанском и
испанском языках. В обоих языках переносные значения,передаваемые белым цветом
обозначают чистоту. В испанском языке белый цвет обозначает слово Blanco.
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Словосочетания с переносным значением, в составе которых имеется слово blanco,
составляют большинство и их большая часть имеет положительное значение. Итак, в то
время как черный цвет является символом темных сил, белый, наоборот, является
признаком добрых. Кроме того, следует отметить, что существуют также негативные
фразы, связанные с белым цветом. Термин "умирающий белый" может относиться к
этому. И на азербайджанском, и на испанском языках оба маркированы наркотиками. Это
означает, что белые не всегда указывают на позитив. В статье упоминаются некоторые из
фразеологических соединений, которые имеют к нему отношение. В испанском языке
существует большое количество ключевых фраз и фраз для слова «Бланко». Белый цвет
обладает большой энергией и потенциалом. Этот цвет напоминает прозрачную дверь,
которая почти закрывает лица нашей жизни. Несмотря на происходящие процессы,
положение белого цвета никогда не меняется. Его деятельность дает сообществу
положительное распределение энергии. Все, что достойно и свято, представлено белым.
Неслучайно создается таинственное, таинственное и благотворное воображение белого
цвета. Многие религиозные, мифологические и священные книги являются примерами
этого
Key words: Spanish language,colours, white, figurativeness, translation
G.Aqaeva
Figurative expressions composed with the blanco adjective
Summary
Colors are everywhere and in all languages there are words designating colors. Each of
colours transfers various values in different languages and it is considered a symbol. This article
is about value which renders white color in the Azerbaijani and Spanish languages. In both
languages the figurative senses transferred in white color designate purity. In Spanish white
color designates the word Blanco. The majority of the phrases with the word blanco has positive
value. So, while black color is a symbol of dark forces, white, on the contrary, means kindness.
Moreover, it should be noted that there are also negative phrases related to white color. The
term "white death" can refer to this. In both Azerbaijani and Spanish languages, both are labeled
with drugs. This means that the white does not always point to a positive one. The article
mentions some of the frazyological compounds that are relevant to it. In Spanish, there are a
large number of keyword phrases and phrases for the word "Blanco".The white color has great
energy and potential. This color is reminiscent of the transparent door, which almost covers the
faces of our lives. Despite the ongoing processes, the white color position never changes. Its
activities give the community a positive energy distribution. Everything that is worthy and holy
is represented in white. It is no coincidence that the mysterious, mysterious and beneficial
imagination of the white color is created. Many religious, mythological, and sacred books are
examples of this.
Ключевые слова: Испанский язык, белый, образность, перевод
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
Резюме

В статье говорится о том, что в современном мире глобализации и межкультурной
коммуникации расширение международных отношений, и постоянный обмен научнотехнической информацией усиливает значение иностранного языка как средства общения
между представителями разных народов и культур. В условиях стремительного развития
современных технологий возникает особая необходимость в специалистах —
переводчиках, имеющих практические навыки перевода научно-технических текстов,
относящихся к различным областям знания. Благодаря современным технологиям, в
особенности средствам коммуникации, которые помогают ученым со всего мира
мгновенно обмениваться информацией и проводить совместные исследования, современной науке удалось достигнуть невиданных доселе результатов. В таких условиях
существенно возросла потребность в качественном переводе научной литературы.
Особое внимание уделяется тому, что перевод научно-технических текстов должен
отвечать следующим требованиям: эквивалентность, адекватность, информативность,
логичность и четкость изложения. Таким образом, можно сделать вывод, что качество
перевода научной статьи зависит от степени достижения цели коммуникации, максимальной содержательной общности оригинала и перевода.
Ключевые слова: научно-технический текст, научный стиль, технический перевод,
научная терминология.
В современном мире глобализации и межкультурной коммуникации расширение
международных отношений, торговых, финансовых и экономических связей между
странами, усиление интеграции государств Европы и всего мира, развитие науки и
техники, постоянный обмен научно-технической информацией усиливает значение
иностранного языка как действенного фактора экономического, научного, технического
и культурного прогресса, как средства устного и письменного общения между
представителями разных народов и культур (1, 36).
Современная эпоха научно-технических преобразований охватывает все стороны
существования современного общества, и в изменившихся экономических условиях при
высочайшем уровне развития современных технологий возникает особая необходимость
в специалистах — переводчиках, имеющих практические навыки перевода научнотехнических текстов, относящихся к различным областям знания; поэтому необходимость таких специалистов приобретает особую актуальность.
Благодаря современным технологиям, в особенности средствам коммуникации, которые помогают ученым со всего мира мгновенно обмениваться информацией и проводить
совместные исследования, современной науке удалось достигнуть невиданных доселе
результатов. В таких условиях существенно возросла потребность в качественном
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переводе научной литературы. Переводчику научной литературы следует постоянно
совершенствовать свой лексический запас, разбираться в терминах и знать их значение.
Научные переводы являются неотъемлемой частью работы любого профессионального переводчика. Однако переводчик, прекрасно владеющий иностранным языком,
не всегда сможет грамотно перевести научный текст. Перевод научных текстов может
оказаться неадекватным из-за неправильного понимания смысла текста и научнотехнической терминологии переводчиком, что послужит причиной значительного искажения смысла переведенных материалов. Для того чтобы грамотно осуществить перевод
научно-технического текста, необходимо знать основные особенности научного стиля в
целом (2, 146)..
Научный стиль характеризуется логичностью построения предложений, смысловой
точностью, информативной насыщенностью, объективностью при изложении материалов
и скрытой эмоциональностью. Терминологическая лексика и сложные грамматические
конструкции помогают реализовать все особенности научного стиля на практике.
Таким образом, перевод научного текста предполагает использование стандартизированного языкового оформления. Научный текст и научно-технический перевод не
терпят двойственности смысла и искажения используемых понятий и терминов. Поэтому
перевод научного текста требует, прежде всего, ясности в изложении при максимально
полном соответствии перевода оригиналу. Достичь такой гармонии может только
профессионал, имеющий наряду со знаниями в области тематики научного текста также
высокую стилистическую грамотность.
Научный стиль в любом языке предполагает использование определенного лексикограмматического языкового материала. Следовательно, научный перевод, например, с
русского на английский язык потребует от переводчика соотнесения грамматических
конструкций и лексического материала одного языка с другим, с учетом особенностей
научного стиля в целом. Перевод научных текстов на английский язык является сложной
задачей, которая предполагает как прекрасное владение русским и английским языками,
так и хорошее ориентирование в тематике научного текста. Более того, перевод научных
статей требует от переводчика знания структуры и правил оформления статьи на языке
оригинала и языке перевода(3, 302)..
Говоря о переводе в целом, следует упомянуть общие проблемы перевода. Ф. Х.
Сытникова в своей статье «Проблемы общей теории перевода» затрагивает такую
теоретическую проблему перевода, как нерешенность вопроса о типологии (классификации видов и подвидов) перевода, которая влияет на разработку номенклатуры
специализаций в рамках профессии переводчика.
Среди авторов литературы по переводу нет единого мнения по проблеме типологии
перевода. То, что одни специалисты называют видами перевода (например, устный и
письменный перевод), другие специалисты считают формами перевода, отличая их от
видов перевода (художественного, научно-технического и т.д.), подразделяемых еще на
жанры перевода. Некоторые авторы называют видами перевода то, что рациональнее
отнести к способам и приемам перевода (дословный и описательный перевод, калькирование и т.п.).
Научный стиль – функциональный стиль речи литературного языка, которому
присущ ряд особенностей: изначальное обдумывание высказывания, монологическая
форма повествования, строгий отбор языковых средств, нормированная речь. В стилевом
отношении различаются и жанровые разновидности: монография, статья, реферат,
учебник, учебное пособие, сборники упражнений и др.
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Поскольку особенности научно-технического перевода зависят от особенностей
переводимых текстов, соответственно имеет смысл перейти к определению термина
«текст». Текст («textus» – сплетение, соединение, структура, связь) – это речевое
произведение, состоящее из последовательности предложений, расположенных в
определенном порядке и объединённых в целое общностью темы, основной мысли и
посредством различных языковых средств. По Комиссарову, текст – это «ряд высказываний, связанных по смыслу, или отдельное высказывание, употребленное
самостоятельно»; «именно тексты и высказывания выступают в качестве непосредственных объектов перевода». В. Н. Комиссаров отмечает, что «в процессе перевода
происходит коммуникативное приравнивание текстов на разных языках».
Разновидностью текста как такового является технический текст. Технический текст
– это текст, насыщенный специализированной лексикой, терминологией и
аббревиатурами, которые зачастую могут иметь большое количество значений, в
зависимости от области применения. Он не содержит стилистических средств изложения
материала, не приемлет произвольного и растянутого изложения информации; при
переводе требует точных и глубоких знаний в необходимой отрасли (4, 86).
Перевод научно-технических текстов должен отвечать следующим требованиям:
эквивалентность, адекватность, информативность, логичность и четкость изложения.
Чтобы перевод научно-технического текста был адекватным и эквивалентным, т. е.
качественным, переводчику необходимы общие и специфические навыки, умения и
следующие знания: теоретические — о фонетическом, лексическом и грамматическом
строе иностранного языка (лексические единицы, грамматические правила,
словообразование); практические — об особенностях перевода научно-технических
текстов (виды переводческих трансформаций и соответствий); лингвистические практические знания (способы перевода: транслитерация, калькирование, замены, перестановки,
добавления, опущения, способы описательного и антонимического перевода);
экстралингвистические знания (владение достаточной информацией для перевода
специализированного текста), необходимые в процессе переложения текста и построения
осмысленных и адекватных предложений на языке перевода.
Постараемся проанализировать особенности научного текста и те трудности, с
которыми может столкнуться переводчик при работе с ним, основные требования,
предъявляемые к научному переводу, а также те переводческие методики, которые
можно использовать для достижения более качественного результата. В первую очередь
необходимо получить представление о том, что такое «научный перевод», в чем его
отличия от художественного и других видов перевода (5, 12).
Научный стиль включает широкий диапазон текстов научно-исследовательского
характера — от тезисов, рефератов и рецензий до статей, дипломных работ, диссертаций
и монографий. Важными условиями, которые необходимо учитывать являются: цель,
стиль, организация текста и связь между его частями. Кроме внешней организации
академического текста (главы, разделы, абзацы), существует его внутренняя организация.
Характерная черта организации научного текста — от общего к частному, а также
изложение материала в виде проблемы и решения. Для связи частей текста, а также
плавного перехода от одних утверждений к другим существует целый ряд слов и выражений, которые используются для различных целей: добавления; противопоставления;
выражения причины и следствия; уточнения.
Говоря о научном тексте, нельзя не отметить, прежде всего, что подобный текст
требует четкой логики изложения. Предложения в научном стиле однообразны по цели
высказывания — они почти всегда повествовательные. Вопросительные предложения
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редки и используются для привлечения внимания читателя к какому-либо вопросу.
Эмоциональная экспрессивность практически полностью отсутствует.
Также, при подготовке к работе в области перевода не последнее место занимает
изучение базовых теоретических дисциплин «Теория перевода» и «Теория
профессионального перевода», которые также определяются как «теоретическая часть
лингвистики перевода» (раздела языкознания, изучающего перевод как лингвистическое
явление). В рамках этих дисциплин традиционно изучается лингвистическая теория
перевода, сформированная в 50–70-х годах ХХ века, которая применяется при переводе
текстов информационного характера. Авторами создания и развития лингвистической
(общелингвистической) теории перевода считаются А. В. Федоров, Л. С. Бархударов, Я.
И. Рецкер, В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер и некоторые другие лингвисты(6, 353).
Общая теория перевода систематизирует и обосновывает выводы, полученные из
конкретного опыта перевода, обобщает представления о процессе перевода и его
результатах, рассматривает причины условия и факторы, характерные для переводческой
деятельности. Лингвистическая концепция общей теории перевода наиболее полно
представлена в работах классика перевода А. В. Федорова. Согласно этой концепции,
всякий перевод должен начинаться с филологического анализа текста, его
лингвистической основы и завершаться литературным творчеством или научным
редактированием.
Таким образом, мы пришли к выводу, что качество перевода научной статьи зависит
от степени достижения цели коммуникации, максимальной содержательной общности
оригинала и перевода.
Литература

1. Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы
на английский язык. 2-е изд. доп. М., 1981, стр. 303.
2. Л. А. Шимановская. Современные теории перевода и их использование в работе с
англоязычной научной статьей биотехнологического профиля. Вестник Казанского
технологического университета 2012 стр. 253–259.
3. Л. А. Коняева. О некоторых трудностях научно-технического перевода. Перевод и
сопоставительная лингвистика. Выпуск № 11, 2015, стр. 50–54.
4. Хоменко С. А. Основы теории и практики перевода научно- технического текста с
английского языка на русский. С. А. Хоменко, Е. Е. Цветкова, И. М. Басовец. Минск,
БНТУ, 2013. 203 с.
5. Федоров А. В. Введение в теорию перевода. М., Изд-во литературы на иностр. яз.,
1953. 335 с.
6. Сытникова, Ф. Х. Проблемы общей теории перевода. Ф. Х. Сытникова. Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20. С. 1756–1760.

R.Mustafayeva
Elmi mətnlərin tərcüməsi problemləri
Xülasə
Məqalədə müasir dünyada qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə beynəlxalq
əlaqələrin genişləndirilməsi və elmi-texniki məlumatların daimi mübadiləsi fərqli millətlərin və
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mədəniyyətlərin insanları arasında bir ünsiyyət vasitəsi kimi xarici dilin əhəmiyyətini
gücləndirir.
Müasir texnologiyaların sürətli inkişafı ilə müxtəlif bilik sahələrinə aid elmi və texniki
mətnlərin tərcüməsində praktiki bacarıqlara malik olan tərcüməçilər - xüsusi tərcüməçi
ehtiyacları var. Müasir texnologiyalar, xüsusilə dünyanın hər yerindən gələn elm insanlarına
dərhal informasiya mübadiləsi aparmaq və birgə tədqiqatlar aparmaqda kömək edən kommunikasiya vasitələri sayəsində, müasir elm görünməmiş nəticələrə nail ola bilib.
Belə şəraitdə elmi ədəbiyyatın yüksək keyfiyyətli tərcümə ehtiyacları əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Elmi və texniki mətnlərin tərcüməsi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
ekvivalentlik, adekvatlıq, məlumatın məzmunu, uyğunluq və təqdimatın dəqiqliyi. Beləliklə,
elmi bir məqalənin tərcüməsinin keyfiyyəti ünsiyyət məqsədi, orijinal və tərcümənin maksimum
mənalı ümumi mənbəyinə nail olmaq dərəcəsindən asılıdır.
Açar sözlər: elmi və texniki mətn, elmi üslub, texniki tərcümə, elmi terminologiya.

R.Mustafayeva
Problems of scientific texts translation
Summary
The article says that in the modern world of globalization and intercultural communication, the
expansion of international relations and the constant exchange of scientific and technical
information reinforces the importance of a foreign language as a means of communication
between people of different nations and cultures. With the rapid development of modern
technologies, there is a special need for specialists - translators who have practical skills in
translating scientific and technical texts related to various fields of knowledge.
Thanks to modern technologies, especially communication tools that help scientists from all
over the world instantly exchange information and conduct joint research, modern science has
managed to achieve unprecedented results. In such conditions, the need for high-quality
translation of scientific literature has increased significantly. Special attention is paid to the fact
that the translation of scientific and technical texts must meet the following requirements:
equivalence, adequacy, information content, consistency and clarity of presentation. Thus, we
can conclude that the quality of the translation of a scientific article depends on the degree of
achievement of the goal of communication, the maximum meaningful generality of the original
and the translation.

Keywords: scientific and technical text, scientific style, technical translation, scientific
terminology.
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ELLİPTİK SÖYLƏMLƏRİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Bu məqalə elliptik söyləmlərin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr
edilmişdir. Məqalədə ellipsis anlayışına yanaşmaların sistemləşdirilməsi təqdim edilmişdir.
Ellipsis təbiətinə görə mürəkkəb hadisə kimi təbii dilin sintaktik sistemində xüsusi yer tutur.
Məqalədə elliptik cümlə probleminin həll edilməsi sintaksis elminin ən aktual məsələlərindən
biri hesab edilir. Müəllif qeyd edir ki, elliptik cümlələrin öyrənilməsində ən mühüm məsələlərdən biri onların struktur və semantik planlarda tamlığı və natamamlığı məsələsidir. Məqalədə
həm də elliptik cümlələrin əsasən şifahi dialoji nitq üçün xarakterik olduğu qeyd edilir. Yarımçıq (formal cəhətdən yarımçıq, lakin mənası kontekst, situasiya və ya intonasiya vasitəsilə təmin
edilən cümlələr) və elliptik cümlələr arasındakı fərqlərdən danışılır.
Məqalədə göstərilir ki,elliptik cümlələr müstəqil işlədilə bilən xüsusi cümlə tipidir, onların
spesifik cəhəti kontekstdə xatırlanmayan, yəni məna baxımından məlumatın ötürülməsi üçün
zəruri olmayan feili xəbərin olmamasıdır.Elliptik cümlələr replika və dialoqlara xas olan, bir
yaxud bir neçə üzvü çatışmayan,kontekstdə tam cüttərkibli cümlələrə uyğun gələn natamam
cümlələr kimi təsvir edilir.Onların çatışmayan üzvləri kontekst və situasiyadan bərpa edilə bilir.
Kommunikativ-semantik strukturun formalaşmasına şifahi nitqin baş verdiyi mühitin, jestlərin,
nitqin tempinin , intonosiyanın və digər amillərin təsiri olduğundan əsasən yarımçıq
cümlələrdən istifadə olunur
.Qeyri formallıq, səmimi ünsiyyət kimi amillər ifadələrə qənaət etməyə, mənanı anlamq
üçün yetərli olan ifadələrin istifadə olunmasına imkan verir.Bu səbəblə ellipsisin öyrənilməsi
bütün müasir dillərdə baş verən ünsiyyət vasitələrinə qənaət proseslərini anlamaq üçün
kifayətdir.
Açar sözlər: cümlə, yarımçıq cümlə, struktur, konsituasiya, kontekst, söyləm, cümlə
modeli, elliptik cümlə
Müasir dilçilikdə təktərkibli cümlələrin statusuna dair fərqli fikirlər hökm sürür. Bu
fikirlər arasında ortaq məqam ondan ibarətdir ki, təktərkibli cümlələr tərkibində feilin şəxsli
forması olmayan cümlələrdir. A.A.Şaxmatova görə, “yarımçıq cümlələr bu və ya digər üzvün
buraxıldığı halda özünə yer alır (1, s. 156). Elliptik cümlələri tam cümlələrin struktur variantı
kimi şərh edən A.A.Şaxmatovun fikrincə, “qrammatik baxımdan təktərkibli cümlələrin
mahiyyəti subyekt və predikatın birləşməsi cümlənin bir üzvündə özünə uyğunluq tapmasından
ibarətdir” (1, s. 40). A.M.Peşkovski isə öz tədqiqatlarında elliptik cümlələri “yarımçıq
cümlələr” kimi nəzərdən keçirir və onları “bir və ya bir neçə üzvü çatışmayan” cümlələrə aid
edir (2, s. 3). Müəllifin fikrincə, “ikinci dərəcəli üzvləri olmayan cümlələr yarmçıq cümlələrdir”
(2, s. 362). Elliptik cümlələri müstəqil cümlə kimi şərh edən V.V.Vinoqradov yazırdı ki, “elliptik və ya yarımçıq cümlələr” müstəqil strukturlar olmaqla yanaşı, həm də tamtərkibli cümlələr
kimi kommunikativ funksiya yerinə yetirirlər”.
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Onun fikrincə, “elliptik cümlələr danışıq dili cümlələrinin özünəməxsus tipikləşmiş formalarıdır, onların xüsusi struktur tipləri özlüyündə tam cümlələrin normasının posulmasını
təmsil etmir” (3, s. 28).
Qeyd edək ki, xüsusi sintaktik hadisə olan ellipsis zamanı semantik strukturun elementlərindən biri söyləmin üst qatında ifadə olunmur. Halbuki elliptik konstruksiyaları linqvistik
baxımdan nəzərdən keçirərkən onu struktur-qrammatik və məna vahidi kimi təqdim etmək
mümkündür. Elliptik cümlələrin struktur-semantik təşkili məna yarımçıqlığı və onun yerinin
doldurulması üsulları baxımından araşdırılır. Bu cür yarımçıqlığın yerinin dolumunun mənbəyi
dialoq və danışığın konsituasiyası ola bilər. Elliptik cümlələrin formalaşmasında linqvistik kontekstlə müqayisədə konsituasiyanın təsiri daha güclüdür.
Göründüyü kimi, linqvistik kontekst elliptik cümlələrin struktur-semantik tərtibinə təsir
edən amillərdən biridir. Elliptik söyləm gerçəklik situasiyasının hər hansı bir elementinin nominasiya vasitəsi kimi çıxış edir. Elliptik cümlələrin semantik strukturunun formalaşması onların
tipikləşmiş ünsiyyət situasiyasına daxil olması nəticəsində baş verir. Bu cür cümlələr özlərinin
spesifik struktur sxemlərilə konsituativ linqvistik vahidlər kimi çıxış edirlər. Danışıqda elliptik
cümlələr dildənkənar gerçəklik situasiyası ilə bağlılıq nümayiş etdirir, onların semantikası
kommunikativ, situativ-istiqamətli, üstəlik mürəkkəb xarakter daşıyır.
Ellipsisin müəyyənləşdirilməsində kontekst və situasiyanın həlledici rolunu nəzərdən
keçirən Ş.Balli yazırdı ki, “biz ellipsisi situasiyanı “prezentasiya edən” deyktik elementlərin və
ya konteksti “reprezentasiya” edən anaforik elementlərin “düşünülməsi” kimi nəzərdən
keşirməkdə israrlıyıq” (4, s. 227). Oxşar fikri qeyd edən V.Q.Admoninin fikrincə, “bəzi
hallarda kontekst və ya situasiya cümləni “yüngülləşdirə” bilirlər və bununla da onun tərkibinə
müvafiq birləşmə formalarının birbaşa daxil edilməsindən yan keçməyə imkan verir, bu forma
isə özünün real məna dolumunu situasiya və ya kontekstdən alır (5, s. 25).
Qərb, xüsusən də ingilis dilçiliyində tərkibində feilin şəxsli formasının olmadığı, lakin bununla belə onların tam məzmuna malik olmalarında və buna görə də cümlələrin ekvivalenti
kimi çıxış edən bilən cümlələrdən bəhs edilir. Bəzi Qərb qrammatistləri, məsələn, V.L.Çeyf
təktərkibli cümlələri müstəqil cümlələr kimi fərqləndirmir (6, s. 97). Ç.Fris isə öz növbəsində
təktərkibli cümlələrin mövcudluğunu qəbul edir: “təktərkibli cümlələrin iki növü vardır: onlar
ya müəyyən mübtəda və ya xəbərdən, ya da bir sözdə cəmləşdirilmiş mübtəda və ya xəbər
ideyasını təmsil edən sözdən ibarət olurlar” (7, s. 123).
Linqvistik mənbələrdə yarımçıq cümlələrə münasibətdə ortaq cəhət onların istənilən dildə
monoloji, dialoji təzahür formalarından asılı olmayaraq danışıq dili üçün səciyyəvi olmasından
ibarətdir. G.O.Kerm elliptik cümlələrdən bəhs edərkən onları struktur baxımdan tam, lakin
tərkibində feili olmayan cümlələr kimi izah edir. Fikrini əsaslandırmaq üçün isə o, feilsiz əmr
cümlələrinin müsal göstərir. Məsələn, ¡Hat soff!; ¡Your passport, please! (8, s. 173). B.Blekston
isə bu tip cümlələri üslubi vasitələr kimi müəyyənləşdirir və onlara danışıda daha çox rast
gəlindiyini qeyd edir. Müəllif buraya nida cümlələrini - ¡What a hot day! və inkarlıq bildirən
sözün bütöv cümləni əvəz edə bildiyi inkarlıq bildirən cavabları aid edir. Məsələn,
- ¿İs it going to rain?
- /I hope not// (9, s. 146).
İ.F.Vardula görə, “sıfır sintaksemlər təkcə məzmuna deyil, həm də ifadəyə malik
olmurlar. Sıfır ifadələrin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, onlarda “akustik xüsusiyyətlərin
məcmusu sıfıra bərabərdir, lakin onlar da özlərini eksplisit kimi, yəni maddi ifadə olunmuş kimi
aparırlar (10, s. 308). Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, İ.F.Vardul sıfır və ellipsis anlayışlarını
fərqləndirməyə cəhd edir: “ellipsiyaya uğramış üzvdən fərqli olaraq, sıfır üzv kontekst və situasiyadan asılı deyildir və eksplisit sintaksemlərin yerləşdirilməsinə yol vermir” (10, s. 309).
Əlavə edək ki, bizim ellipsis anlayışımızı nəzərə alsaq, onda məlum olar ki, İ.F.Vardul öz
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araşdırmasında “ellipsis” və “yarımçıqlıq” anlayışlarının fərqinə ciddi yanaşmamış və buna
görə də o, ellipsis dedikdə, cümlənin kontekst və ya konsituasiyadan bərpa oluna bilən
buraxılmış elementini başa düşür (10).
H.Poutsuma isə elliptik cümlələrə mübtəda və ya xəbəri olmayan cümlələri aid edir və
onlar, onun fikrincə, “kontekstdən bərpa edilə bilməz” (11). Müəllif elliptik cümlələrin beş
növünü müəyyən edir: faktı təsdiq edən, məsələn, /No pains, no gains//, emosiya ifadə edənlər,
məsələn, ¡All right!, sual, məsələn, ¿What about her?), ritorik sual və nidalar, məsələn, ¿One
knows the value of freedom, what then?, əmr cümlələri, məsələn, /Your passport,please// (11).
Burada daha bir məqama diqqət yetirmək istərdik ki, yarımçıq (formal cəhətdən yarımçıq,
lakin mənası kontekst, situasiya və ya intonasiya vasitəsilə təmin edilən cümlələr) və elliptik
cümlələr arasında müəyyən aşkar fərqlər mövcuddur. Hələ birvaxtlar H.Svit yazırdı ki, “elliptik
cümlələr müstəqil işlədilə bilən xüsusi cümlə tipidir, onların spesifik cəhəti kontekstdə xatırlanmayan, yəni məna baxımından məlumatın ötürülməsi üçün zəruri olmayan feili xəbərin olmamasıdır” (12, s. 445).
A.İ.Smirnitski isə elliptik cümlələr dedikdə, quruluş elementləri – sözönülər, artikllər,
bağlayıcılar, köməkçi feillərin olmadığı cümlələri nəzərdə tutur (13, s. 100). Ümumiyyətlə,
danışıq üçün səciyyəvi olan elliptik cümlələr ikinci həmsöhbətin danışığında məna baxımından
yarımçıq olması ilə xarakterizə edilə bilər. Bu səpkili cümlələr semantik cəhətdən tam, struktur
cəhətdən isə yarımçıq olan cümlələrdir. Elliptik cümlələrin strukturunda xəbər olmur və bu da
həmin cümlələrə sürətlilik, şiddətlilik, intensivlik, gərginlik çaları verir.
“Ellipsis ifadəsini tapmayan, amma tapması mümkün olan linqvistik dəyər ” (14, s. 235)
kimi qiymətləndirən K.M.Abdullayevin fikrincə, “elliptiklik ideyası əslində sintaktik vahidin
dəyərə malik yoxluğunun üzərində qurulur və məhz belə bir yoxluq ellipsisli komponentləri, ya
da başqa sözlə desək, sıfır üzvlü komponentləri başqa komponentlərlə daha sıx bağlayır” (14, s.
235-238). Cümlə daxilində ellipsis hadisəsinin baş verməsi heç də həmin konstruksiyada fikrin
yarımçıqlığı anlamında qəbul edilməməlidir, çünki belə cümlələrdə istənilən bir üzv ellipsisə
yalnız o şəraitdə uğrayır ki, cümlənin özündən və ya mətndən onun bərpası mümkün olsun.
K.M.Abdullayev hesab edir ki, “ellipsisləşmə dolayısı ilə cümlə quruluşunda danışanın, informasiya verənin əvvəlcədən nəzərdə tutduğu modelin təqdim edilməsinə xidmət edir. Beləliklə,
ellipsisli cümlə quruluşunu yalnız formal baxımdan deformasiyaya uğramış kimi qəbul etmək
olar. Əslində bu deformasiyaya uğramış quruluş informasiya qəbul edənin dil şüurunda
gizlənmiş tam təsəvvürüdür” (14, s. 77).
Cümlənin insan fikrinin subyektiv xüsusiyyətlərinə şərtlənmiş ellipsisi dilin ən geniş yayılmış hadisələrinə aiddir. F.Y.Veysəllinin fikrincə, “elliptik cümlələrə - ¿Haraya? - /Evə//
(gedirəm), /Evə// - /Hə// (əvəzinə). Bu cümlələr qrammatik cəhətdən tam formalaşmadığına
görə onlara parselyativ və ya parazitiv cümlələr də deyilir” (15, s. 27).
A.Y.Məmmədоv еllipsis hadisəsini tədqiq edərkən onun kоntеkst və konsituasiya ilə bağlı
aşağıdakı növlərini fərqləndirmişdir: “1) dialоqda еllipsis; 2) anafоrik kоnstruksiyalarda
еllipsis; 3) yarımçıq cümlələrdə еllipsis” (16, s. 63).
İngilis dilində feilsiz əmr cümlələri adi məişəşət danışığında geniş işlənməkdədir. Tərkibində feil olmayan bu söyləmlər adətən isimlərdən ibarət olur. Bu söyləmlər xüsusi intonasiya
ilə müşayiət olunur. Məsələn, ¡Silence!, ¡The salt, please!, ¡Hats off!, ¡Quite!, ¡Out!, ¡Out with
it!
Əlavə edək ki, linqvistik mənbələrdə feilsiz söyləmlər qrammatik cəhətdən “qüsurlu”
hesab edilir, çünki onlara bir əsas hissə xasdır. Bina görə də onlar tamtərkibli cümlənin
elementlərinə parçalana bilmir. İngilis dilindəki əmr cümlələri dinləyəndə qəti əmr, təklif və ya
dəvət təsiri yaradır. Feilisiz əmr cümlələrinin baş üzvünün morfoloji təbiətindən asılı olaraq
aşağıdakı tiplər üzrə təsnif edilə bilər:
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- substantiv əmr cümlələri (bu zaman cümlənin baş üzvü isimlə ifadə olunur). Məsələn,
¡Tea!; ¡Tea at once!; ¡And some brandy immediately!; /Blore, a taxi for Miss Dinny//; /Two
beers for us out here//; /Not word about this,» he said, and laid an index finger against his lips//.
- sözönü ilə təqdim edilmiş substantiv cümlələr. Bu tip cümlələrdə sözönü isimdən əvvəl
gəlir və birlikdə cümlənin baş üzvü kimi çıxış edirlər. Məsələn,
¡Out of the way there! /Shouted the captain//
¡They’re on the match! ¡They’re coming up the drive!
c) baş üzvü zərflik və ya zərfi elementlə ifadə olunmuş zərfi (adverbial) cümlələr;
/You’ll be shocked when I tell you//
¡Quickly! ¡Quickly!
baş üzvü sifətlə ifadə olunmuş təyini əmr cümlələri. Məsələn,
¡I won’t believe it’s right! ¡I won’t!
Hubert dropped his hands. /You’re both cracked//
¡Polite! - said Jean.
¡Hallo, boys!
/Not so hearty, please//
- cerundlu əmr cümlələri. Bu cümlələrdə cerundlu təmsil olunan baş cümlə “no” ədatından
sonra işlənir. Məsələn,
¡No smoking here!
“No singing, please,” called the barmaid sourly.
- baş üzvü nidalardan ibarət feilsiz əmr cümlələri. Bu tip cümlələr əsasən dialoji nitq üçün
səciyyəvidir. Məsələn,
Jean: ¡Hush! Don’t make noise.
¡Hey, up here!
Girl’s voice: ¡Ssshhh! ¡Be quite! ¡There is someone in the hall!
- yeganə baş üzvü “please” sözü olan feilsiz əmr cümlələri. Məsələn,
¿Why - up - what are you talking about?
¡Please, Jo! ¡I’m not going to make a scene!
Əlavə etmək istərdik ki, feilsiz əmr cümlələri arasında nominativ deyil, kommunikativ
funksiyanı yerinə yetirən vokativ cümlələrə tez-tez rast gəlinir. Bu cümlələrdə adətən
dinləyənin adı və ya onu müstəqil təküzvlü cümlə kimi müəyyənləşdirən söz işlədilir. Məsələn,
¡John!; ¡Mr. Brown!; ¡Doctor!; ¡Dad!
Məlumdur ki, feilsiz əmr cümlələrinin hamısı üçün ümumi cəhət onların kontekst (konsituasiya) və danışıq situasiyası ilə sıx bağlılığıdır ki, məhz bunun sayəsində onlar kommunikativ
cəhətdən funksionallıq qazana bilirlər. Bundan başqa, bu tip cümlələrdə emosiyanın ifadəsində
intonasiya xüsusi rol oynayır. Bu cümlələrin emosionallığın gücü onların struktur natamamlığı
ilə mütənasibdir, yəni söyləm qısa olduqca, onların intonasiyası bir o qədər qabarıq olur.
Fərqləndirici əlaməti feilin (xəbərin) olmaması olan qeyri-predikatıv söyləmlər (təqdimatlar) linqvistik baxımdan xüsusi maraq kəsb edir. Məsələn,
/Mr. Ernest Worthing//
¿How are you, my dear Ernest? ¿What brings you up to town?
¡Oh, pleasure, pleasure! ¿What else should bring anywhere? ¡Eating as usual, I see, Algy!
¡Mr. Cecil Graham!
Özlərinin qrammatik naqisliyinə görə bu tip söyləmlər ellipsis, sıfır üzvlü cümlə
adlandırılan nitq strukturlarına yaxındır. Lakin qeyri-predikatıv söyləmləri ellipsislərlə
eyniləşdirmək məqsədəuyğun deyildir, çünki elliptik cümlələr danışıqda müəyyən konnotativ
şəraitdə meydana çıxır. Məsələn, ¡Here! və ya ¡Quickly!
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Halbuki qeyri-predikatıv söyləmlər informasiyanın ixtisarının konnotativ nəticəsi deyil,
qeydə alınmış qrammatik normadır və buna görə də ellipsisə bərabər tutula bilməz. O.Musayev
bu tip cümlələri yarımçıq cümlələr kimi izah edir. Onun fikrincə, “... ingilis dilində də bəzən,
xüsusən şifahi nitqdə cümlə üzvlərindən biri və ya bir neçəsi buraxılıq, işlədilmir; ünsiyyət
baxımından ona ehtiyac hiss olunmur” (17, s. 364). Daha sonra müəllif yarımçıq cümlələr
adlandırdığı bu cümlələrin mübtədadan, xəbərdən, tamamlıqdan, zərflikdən və bir də modal
sözlərdən ibarət olmaqla 5 növünü göstərir. Müəllif mübtədadan ibarət olan yarımçıq cümlələrə
(təktərkibli) nümunələr verir. Məsələn:
-¿Who told it to you?
-/Bown//.
Tamamlıqdan ibarət yarımçıq cümlələrə nümunə, məsələn:
-¿What do you want?
-/A book//.
Zərflikdən ibarət yarımçıq cümlələrə nümunə, məsələn:
-¿Where do you live?
-/İn Baki//.
Modla sözlərdən təşkil olunmuş cümlələrə nümunə, məsələn:
-/Can you use a computer//
- /Of course”, said the young man//.
O.Musayev həm də təktərkibli və yarımçıq cümlələrin fərqləndirilməsinə də münasibətini
bildirir. Onun fikrincə, “...yarımçıq cümlədə buraxılmış üzv asanlıqla bərpa edilə bildiyi halda,
təktərkibli cümlələrdə heç bir üzv buraxılmadığına görə, onu bərpa etmək mümkün olmur” (17,
s. 365). Məsələn:
-¿What did you say?
-/Nothing//.
Burada /Nothing// yarımçıq cümlədir və lazım olduqda onu asanlıqla bərpa etmək olur.
Məsələn, /İ want nothing//.
Halbuki ¡Forward! təktərkibli cümləsinə heç bir üzv əlavə etmək mümkün deyildir (17, s.
365).
Ellipsis dialoji nitqi xarakterizə edən əsas vasitələrə aiddir. Ellipsisin dialoji ünsiyyətdə
müntəzəm istifadə edilməsi təkcə normativliyini deyil, həm də həmin vasitənin qanunauyğun və
məqsədəuyğun olmasını sübut edir. Dialoji bütövün tərkibində mənaca sıx əlaqəli, sonrakı
söyləmin əvvəlkinə birbaşa reaksiyası olan söyləmlərlə mübadilə baş verir. Buna görə də
sonrakı söyləmlərin kitab monoloji nitqində olduğu kimi genişlənmiş sintaktik strukturların
qurulması sonrakı replikalarda əvvəlki replikaların və sintaktik strukturların söz tərkibində
dubletlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Ellipsisdə dialoji nitqin əsas məziyyəti – fuksiyanın
mənasının strukturun mənasının üzərində üstünlüyünə meyil” özünü büruzə verir. Ellipsisin
köməyilə informasiya cərgəsi daha dəqiq qurulur, mənanın detallaşmasına yardım edən sinonim
əvəzetmələr vasitəsilə həmin informasiya cərgəsinin dəyişməsi baş verir”(18, s. 26).
Dialoq struktur tərtib qaydaları sosial kontekstin təsiri altında olan elliptik
konstruksiyaların işləndiyi əsas sahədir. Cümlənin ayrı-ayrı hissələrinin buraxılması dialoji nitq
üçün normal hesab edilir, çünki ünsiyyət konsituasiyası buraxılmış üzvün xatırlanmasını tələb
etmir (onlar konsituasiyadan aydın ola bilər və ya deyilənin mühüm informativ sahəsi deyildir).
Elliptik cümlələr emosional, dəqiq və ifadəlidir. Onlar danışanın vəziyyəti və hissləri, təsvir
olunan hadisə və ya predmetlərin əhəmiyyətliliyi haqqında əlavə məlumat verirlər. Elliptik
cümlələr yalnız söyləmlərdə öz funksiyalarını yerinə yetirir və kontekstin digər çümlələri ilə
bağlıdırlar. Təktərkibli cümlələr isə bu bağlılığa malik deyillər. Məsələn,
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¿It'll be just as it was before?
/Just// (19, s. 95) elliptik cümlə,
/She ate two pieces of brown bread and butter with the delicious sense of imperiling her
immortal soul, and she took a long drink from the silver tankard//
/“Beer, glorious beer,” she murmured// (19, s. 296) isə təktərkibli cümlədir.
Sonda əlavə etmək istərdik ki, elliptik cümlələr qənaət və izafilik strukturlarının
qarşılaşması ilə təşəkkül tapan sintaktik ekspressivliyin mərkəzində qərarlaşır. Ellipsis
danışıqda və ya mətndə (diskursda) dil vahidinin buraxılmasıdır ki, onun köməyilə müəyyən
şəraitdə bir sözlə digər hallarda bütöv bir cümlənin vasitəsiləifadə oluna biləcək fikri ifadə
etmək olar. Bu hadisə konkret dildə hərəkətdə olan dil vasitələrinə qənaət prinsipinin təsirindən
yaranır.
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Курбанова А.Н.
Структурно-семантические особенности
эллиптических высказываний
Резюме
Данная статья посвящена вопросам изучения структурно-семантические особенностей эллиптических предложений. В ней представлена систематизация подходов
относительно статуса понятия эллипсиса. Эллипсис, как сложное по своей природе
явление, занимает особое место в синтаксической системе естественного языка. В статье
подчеркивается, что решение проблемы эллиптических предложений является одной из
важнейших задач синтаксической науки. Автором отмечается, что при изучении
эллиптических предложений одной из важных задач является определение их полноты
или неполноты в структурном и семантическом отношениях. В статье также указывается,
что эллиптические предложения в основном характерны для устной диалогической речи.
Говорится о различиях между неполными (формально неполные предложения смысл
которых понятен по контексту, ситуации или интонации) и эллиптическими
предложениями. В статье эллиптические предложения описываются как особый вид
предложений, которые могут быть использованы автономно. Их специфической
особенностью является отсутствие глагола в контексте, не имеющего важности в
передаче информации. Эллиптические предложения рассматриваются как не
полносоставные, в которых недостает одного или нескольких членов, которые
характерны для реплик в диалогах и которые в контексте соответствуют полным
двусоставным предложениям. Их отсутствующие члены легко восстанавливаются из
контекста и ситуации. Так как на формирование коммуникативно-семантических
структур большое влияние оказывает обстановка, в которой протекает разговорная речь,
жесты, темп, интонация и другие причины, то в разговорной речи используются в
основном
неполные
предложения.
Такие
явления,
как
неофициальность,
непринужденность общения, позволяют сократить высказывание, использовать только те
части предложения, которые необходимы для понимания смысла. Поэтому изучение
эллипсиса необходимо для понимания процессов, связанных с экономией языковых
средств, происходящих во всех современных языках.
Ключевые слова: предложение, неполные предложения, структура, конситуация,
контекст, высказывание, модель предложения, эллиптические предложения,
Gurbanova A.N.
Structural and semantic features of Elliptical expressions
Summary
The article focuses on the study of structural and semantic features of Elliptical sentences. It
provides the systematization of approaches concerning the status of ellipsis. Ellipsis is of a
complex nature and has been particularly significant for the syntactic system of natural
language. In the article it is stressed that dealing with the issue of elliptical sentences is a major
challenge for Syntax. It is submitted that defining structural and semantic completeness or
incompleteness of elliptical sentences is one of the priority tasks for research of elliptical
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sentences. The article further provides that the elliptical sentences are more common for oral
dialogical speech. İt distinguishes between incomplete sentences (structurally incomplete
sentences where the meaning is understood from the context, situation and intonation) and
elliptical sentences. In the article elliptical sentences are described as a special type of sentences
that can be used autonomously. Their characteristic feature is the lack of the verb in context
which is not necessary in the transmitting information. Elliptical sentences are described as
incomplete sentences without one or two parts of sentences which are typical for dialogues and
replicas and correspond to complete sentences. Their omitted parts can easily be rebuilt by
context The phenomenon like informality ease in communication enables it to reduce
expressions and use only the ones necessary for understanding the meaning. That is the reason
why the study of the term of ellipsis is necessary for understanding the processes related to
economy of language means which is common for all modern languages
Key words: sentence, incomplete sentences, structure, consituation, context, utterance,
sentence model, elliptical sentences

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Fəxrəddin Veysəlli tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur

264

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

GÜNAYDIN MUSTAFA
Bakı Dövlət Universiteti
Zahid Xəlil küc
mustafagunaydin2003@gmail.com
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİ VƏ TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏ
TƏFƏKKÜR, GÖRMƏ VƏ EŞİTMƏ PROSESİ İLƏ BAĞLI FEİLLƏRİN MƏNA
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Türkcə deyiləndə Türkiyə Cümhuriyyətinin sərhədləri daxilində yaşayan insanların dili yada
düşür. Halbuki, dünyada ana dili türkcə olan və Türkiyə Cümhuriyyəti sərhədlərinin xaricində
yaşayan milyonlarla türk soylu insan vardır. Bu gün iki yüz milyondan çox insan türkcə danışır.
Balkan yarımadasından Şərqi Türkistana qədər olan ərazidə və dünyanın digər yerlərində yaşayan
türklər fərqli dövlətlərin daxilində fərqli ləhcələrlə danışsalar da, hamısının dili türkcədir. Türk dili
ilə bağlı edilən təsniflərin hamısında Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan türkcəsi, Türkmən türkcəsi və
Qaqauz türkcəsi Oğuz qrupunun türk ləhcələri kimi qəbul edilir. Bu türk ləhcələrinin bir-birinə
yaxın xüsusiyyətlərinin olması ilə yanaşı, fərqli xüsusiyyətləri də vardır.
Bu məqalədə Oğuz qrupunun türk ləhcələri kimi qəbul edilən Azərbaycan türkcəsi və
Türkiyə türkcəsi lüğətlərində təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərin məna
xüsusiyyətləri tədqiq olunub. Bu qrupda yer alan ləhcələr səs və tarixi mənbələr baxımından
bir-birinə yaxın görünsələr də, eyni səs və ya şəkil xüsusiyyətlərinə malik təfəkkür, görmə və
eşitmə prosesi ilə bağlı feilləri verdikləri mənaya görə fərqli ola bilər. Bu da ləhcələrdən edilən
tərcümələr vaxtı problemlər yarada bilər. Bu ləhcələrdəki təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə
bağlı feillər müəyyənləşdirilərək tərcümə problemləri və mənasının digər dildə tapılması
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Bu məqsədlə, Azərbaycan türkcəsi və Türkiyə türkcəsi lüğətləri
müqayisə olunaraq təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər müəyyənləşdirilmiş,
daşıdıqları mənalara baxıldıqdan sonra, bu feillər mənalarına görə qruplara bölünmüş və bu
qruplara daxil edilən feillərin məna xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. Bu
elmi işdə təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərin eyni mənalılığı, çox mənalılığı və
əks mənalılığının meydana gəlmə səbəbləri analiz edilmiş və məna dəyişməsi, məna
genişlənməsi, başqa mənalara keçid məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Beləliklə, Azərbaycan türkcəsi və Türkiyə türkcəsi sözlərinin bir-biri ilə məna
baxımından eyniləşən təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər olduğu kimi, qismən və
ya tamamilə fərqli mənalar daşıyan təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərin olduğu
da müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan türkcəsi, Türkiyə türkcəsi, təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi
ilə bağlı feillər, çox mənalılıq, məna dəyişməsi.
Giriş: Türkcənin söz xəzinəsinin böyük bir hissəsini feillər əmələ gətirir. Bu günə qədər
feilin bir çox tərifi verilmişdir. Verilən təriflərdə ortaq məqam feilin bir iş, əməl, hərəkət və
vəziyyət anlatmasıdır. Feillər bir çox xüsusiyyətləri baxımından digər söz növlərindən ayrılır.
Feillərdə sinonimlik, omonimlik və antonimlik kimi məna hadisələrinin ortaya çıxması, digər
söz növlərindən fərqlidir. Ad, sifət kimi söz növlərində bu məna hadisələri xarici söz almaq
yolu ilə ortaya çıxa bilər. Feillərdə isə bu hadisələr dilin öz imkanları, öz içində, çox vaxt da
çox mənalılıq nəticəsində baş verir.
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Feilləri digər söz növlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də feillərin çoxunun çox
mənalı olmasıdır. Eyni səs strukturunda birdən çox məzmunun olması, dildə xüsusilə feillərin
yaranma tarixinin çox qədim olduğunu göstərir. Çünki hər bir yeni məzmunun üzə çıxması üçün
uzun illər lazımdır. Söz xəzinəsində feillərin semantik təsnifatı məsələsində Azərbaycan
Türkcəsi üzərinə xeyli iş görülmüşdür. Z.Budaqova Azərbaycan Türkcəsinin qrammatikasını
tədqiq etdiyi əsərində feilləri beş qrupa ayırır:
1.
Hərəkət feilləri
2.
İş feilləri
3.
Nitq feilləri
4.
Təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər
5.
Hal-vəziyyət feilləri
Azərbaycan Türkcəsində fellərin omonimliği bəhs edən N.Məmmədov isə feilləri
bu semantik qruplarda tədqiq edir:
1.
Hərəkət feilləri
2.
Nitq feilləri
3.
Təfəkkür feilləri
4.
Görmə feilləri
5.
Eşitmə feilləri
6.
Hal-vəziyyət feilləri
Bu məqalədə Oğuz qrupunun türk ləhcələri kimi qəbul edilən Azərbaycan türkcəsi və
Türkiyə türkcəsi lüğətlərində təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərin məna
xüsusiyyətləri tədqiq olunub. Bu qrupda yer alan ləhcələr səs və tarixi mənbələr baxımından
bir-birinə yaxın görünsələr də, eyni səs və ya şəkil xüsusiyyətlərinə malik təfəkkür, görmə və
eşitmə prosesi ilə bağlı feilləri verdikləri mənaya görə fərqli ola bilər. Bu da ləhcələrdən edilən
tərcümələr vaxtı problemlər yarada bilər. Bu ləhcələrdəki təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə
bağlı feillər müəyyənləşdirilərək tərcümə problemləri və mənasının digər dildə tapılması
qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Bu məqsədlə, Azərbaycan türkcəsi və Türkiyə türkcəsi lüğətləri
müqayisə olunaraq təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər müəyyənləşdirilmiş,
daşıdıqları mənalara baxıldıqdan sonra, bu feillər mənalarına görə qruplara bölünmüş və bu
qruplara daxil edilən feillərin məna xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. Bu
elmi işdə təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərin eyni mənalılığı, çox mənalılığı və
əks mənalılığının meydana gəlmə səbəbləri analiz edilmiş və məna dəyişməsi, məna
genişlənməsi, başqa mənalara keçid məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər:
Azərbaycan türkcəsi
düşünmək
sanmaq
inanmaq
uymaq
baxmaq
görmək
süzmək
dinləmək
eşitmək

Türkiye türkcəsi
düşünmek
sanmak
inanmak
uymak
bakmak
görmek
süzmek
dinlemek
işitmek
266

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

İnsanın düşünmə, şərh etmə və nəticə çıxarma bacarığını ortaya qoyduğu feillər təfəkkür
feillləridir.
düşünmək-düşünmek: Hər iki ləhcədə düşünmək şəklindəki işin əsas mənası bir
nəticəyə gəlmək məqsədilə məlumatları araşdırmaq, ağlından keçirmək, zehni axtarıb
tapmaqdır.
Hərdən düşündürür bu həyat məni. (Azərbaycan türkcəsi)
Kız odadan çıkıp gitse rahat rahat düşünecek, bir karar verecekti. (Türkiye türkcəsi)
Feil başqa mənalarda da istifadə edilir.
Başa düşmək, anlamaq, dərk etmək.
Şirzad düşündü ki, Yarməmmədi bu qədər eybəcər edən qorxudur. (Azərbaycan türkcəsi)
Ali Bey, düşündü ki, bu zor zamanda herkes onun elinden tutacaktı. (Türkiye türkcəsi)
Narahat olmaq, əndişə etmək, fikir çəkmək.
Xəstə çox düşünür. (Azərbaycan türkcəsi)
Kanser olduğunu bir an olsun aklından çıkarmıyor, hep bunu düşünüyordu. (Türkiye
türkcəsi)
sanmaq-sanmak: Hər iki ləhcədə bir şeyin olma və ya olmama ehtimalını qəbul etməklə
bərabər, ola daha çox inanmaq, zənn etmək mənasında istifadə edilir.
Ömrün nəşəsindən sevinən kimi, əzabını da toy bayram sanmalısan. (Azərbaycan
türkcəsi)
Bu hareketimi tamamiyle histen gelen bir şey sandı. (Türkiye türkcəsi)
inanmaq-inanmak: Həm Türkiyə Türkcəsində, həm də Azərbaycan Türkcəsində bir
şeyi doğru olaraq mənimsəmək, güvənmək mənasındadır.
Adam hər deyilənə inanmaz. (Azərbaycan türkcəsi)
Bizim şairlerimiz sanatın sanat için olduğuna inanırlar. (Türkiye türkcəsi)
Feil başqa mənalarda da istifadə edilir.
Etibar etmək, bel bağlamaq.
Ona çox da inanmaq olmaz. (Azərbaycan türkcəsi)
Ersin’e bu kadar inanırsan, sonunda olacağı budur. (Türkiye türkcəsi)
Dini olaraq etiqad etmək, iman getirmək.
Dinimə bütün qəlbimlə inanıram. (Azərbaycan türkcəsi)
Allahu Teala’ya tüm kalbimle inanıyor ve O’na tapıyorum. (Türkiye türkcəsi)
uymaq-uymak: Hər iki ləhcədə əməl etmək şəklindəki feilin əsas mənası bir-birindən
fərqlidir. Azərbaycan türkcesində feil qapılmaq mənasında istifadə edilir.
Qərinələrlə məst olub cəhalətə uyduq. (Azərbaycan türkcəsi)
Türkiyə Türkcəsində işin əsas mənası ölçü, rəng, forma, xüsusiyyət baxımından birbirini tutmaqdır.
Kravat ceketine iyi uymuş. (Türkiye türkcəsi)
dinləmək-dinlemek: Hər iki ləhcədə əsas mənası eşitmək üçün qulaq verməkdir.
Nə gözeldir dinləmək suların nəğməsini. (Azərbaycan türkcəsi)
Babası oğlunu dikkatle dinliyordu. (Türkiye türkcəsi)
Feilin hər iki ləhcədə birinin sözünü, öyüdünü qəbul edib layiqincə davranmaq kimi yan
mənası vardır.
Nahaq yerə məni dinləmədin. (Azərbaycan türkcəsi)
Beni dinlersen bu işten vazgeç. (Türkiye türkcəsi)
eşitmək-işitmek: Feil hər iki ləhcədə hər hansı bir səsi qulaqla hiss etmək, duymaq
mənasındadır.
Birdən birə at kişnəməsi eşitdim. (Azərbaycan türkcəsi)
Kızların çalıştığı kozahaneyi geçer geçmez bir patırtı işittim. (Türkiye türkcəsi)
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Türkiyə Türkcəsində feilin ona töhmət, söz, söyüş deyilmək mənası vardır.
Çocuk annesinden azar işitti. (Türkiye türkcəsi)
Azərbaycan türkcesində feilin birinin sözünü dinləmək, əməl etmək mənası vardır.
Qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. (Azərbaycan türkcəsi)
Azərbaycan türkcəsində feilin məlumat almaq, öyrənmək mənası da vardır.
Axşam bacımdan eşitdim ki Xədicə qorxduğundan xəstələnmişdir. (Azərbaycan türkcəsi)
görmək-görmek: Feil hər iki ləhcədə gözləri ilə qavramaq, öz gözü ilə görmək
mənasındadır.
Hadisəni öz gözümlə gördüm. (Azərbaycan türkcəsi)
Bütün olanları görüyor, dikkatlice izliyordu. (Türkiye türkcəsi)
Feil başqa mənalarda da istifadə edilir.
Təsadüf etmək, rastlaşmaq:
Ne vaxtdır, onu görmürəm. (Azərbaycan türkcəsi)
Uzun zamandır, onu bir kere olsun göremedim. (Türkiye türkcəsi)
Başa düşmək, anlamaq, duymaq, hiss etmək:
Qəssab Hafiz gördü ki, bu müştəri lap göydəndüşmədi. (Azərbaycan türkcəsi)
Türk iradesinin ne demek olduğunu sen de göreceksin. (Türkiye türkcəsi)
Görməyə nail olmaq, qismət olmaq, nəsib olmaq.
Babam iki müharibəni də görmüşdü. (Azərbaycan türkcəsi)
Dedem üç yönetim şeklini de görmüştü. (Türkiye türkcəsi)
baxmaq-bakmak: Feil bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şəyə
dikmək, nəzər yetirmək mənasındadır.
Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb, onun bu barədə sözünü kəsdi. (Azərbaycan
türkcəsi)
Baktım, ama onu göremedim. (Türkiye türkcəsi)
Feil başqa mənalarda da istifadə edilir.
Tamaşa etmək, gözdən keçirmək, müşahidə etmək, seyr etmək.
Bu mənzərəyə baxdıqca insanın könlü açılır. (Azərbaycan türkcəsi)
Denizden sahile doğru baktıkça kendimi çok ferahlamış hissediyorum. (Türkiye türkcəsi)
Birindən nümunə götürmək, ibrət götürmək, özünü ona oxşatmaq, fikir vermək.
Yoldaşlarına bax, özünü düzəlt. (Azərbaycan türkcəsi)
Ahmet Bey’in oğlu Hasan’a bakın, ne kadar güzel bir çocuk! (Türkiye türkcəsi)
Mütalie etmək, ötəri oxuyaraq, ya göz gəzdirərək tanış olmaq, gözdən keçirmək.
Müəllim şagirdlərin dəftərlərinə baxıb. (Azərbaycan türkcəsi)
Elyazmalara hayretle bakıp kendi kendine bu zamana kadar bozulmadan günümüze nasıl
ulaştıklarını soruyordu. (Türkiye türkcəsi)
Göz gezdirmək. axtarmaq, araşdırmaq.
Yaxşı bax taparsan. (Azərbaycan türkcəsi)
Her yere baktım, ama bir türlü bulamadım. (Türkiye türkcəsi)
Yoxlamaq, müayinə etmək.
Xəstənin nəbzinə baxıb. (Azərbaycan türkcəsi)
Arabanın hararetine bakmak için arabayı kenara çekti. (Türkiye türkcəsi)
Fikir vermək, əhəmiyyət vermək, diqqət yetirmək, nəzərə almaq, qulaq asmaq,
hesablaşmaq.
Deyilənlərin heç birinə baxmadı. (Azərbaycan türkcəsi)
Ona söylenenlere baksaydı, bu kötü sonla karşilaşmazdı. (Türkiye türkcəsi)
Müzakirə etmək, gözdən keçirmək.
İclasda hansı məsələlərə baxacaqlar? (Azərbaycan türkcəsi)
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Bugünkü toplantıda hangi konulara bakılacak? (Türkiye türkcəsi)
Qulluq etmək, xidmət etmək, qayğısına qalmaq, temin etmək, idarə etmək, başçılıq
etmək, müdirlik etmək.
Bu işlərə kim baxır? (Azərbaycan türkcəsi)
Her anne ve baba çocuklarına bakmakla yükümlüdür. (Türkiye türkcəsi)
Nəticə: Beləliklə, Azərbaycan türkcəsi və Türkiyə türkcəsi sözlərinin bir-biri ilə məna
baxımından eyniləşən təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feilləri olduğu kimi, qismən
və ya tamamilə fərqli mənalar daşıyan təfəkkür, görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillərinin
olduğu da müəyyən edilmişdir.
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16. KOMİSYON. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,2011.
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G.Mustafa
The meaning characteristics of thinking, hearing and seeing verbs in azerbaijani turkish
and turkey turkish
Summary
While talking about Turkish, everybody think about a language, which was spoken by
the people, who live in the Republic of Turkey. However, there are millions of people, who live
in outside of the Republic of Turkey, and their mother tongue is Turkish. Today over two
hundred million people speak in Turkish. People, who live in from the Balkans to the Eastern
Turkistan, live in different countries, and speak in different accents, but their language is
Turkish. In all classification of Turkish language, Azerbaijani Turkish, Turkey Turkish,
Turkmen Turkish and Gagauz Turkish language are included into the Oghuz Group Turkic
Languages. These Turkish accents have some similarities, but differences at the same time.
In this article the meanings of thinking, hearing and seeing verbs, which is included into
the Oghuz group languages-Azerbaijani Turkish and Turkey Turkish, were analyzed. The
accents in this group can looked similar each other as their sounds, and hystorical sources, but
the thinking, hearing and seeing verbs can have different meanings. This issue can couse a
problem during translation. In this article thinking, hearing and seeing verbs were determined in
these languages, and showed their meanings. In this purpose, action verbs in Azerbaijani
Turkish and Turkey Turkish were determined, they were divided groups by meanings. In the
article the same meanings, different meanings and meaning changings, transferring into the
other meanings of thinking, hearing and seeing verbs were analyzed.
As a result, in Azerbaijani Turkish and Turkey Turkish, there are can be thinking,
hearing and seeing verbs, which have same meanings, but there also are some thinking, hearing
and seeing verbs, which have absolutely different meanings.
Key words: Azerbaijani Turkish, Turkey Turkish, Thinking, Hearing and Seeing Verbs,
Polysemy, Semantic Change.
Г.Мустафа
Особенности значений глаголов, связанных с мышлением, слухом и зрением
в азербайджано-тюркском и тюркско-турецком
Резюме
Турецкий язык является родным языком, живущим в границах Турецкой Республики. Тем не менее, есть миллионы людей тюркского происхождения, живущих за пределами Турции. В настоящее время более двухсот миллионов человек говорят потюркски. Тюрки, живущие на протяжении Балканского полуострова и до до Восточного
Туркестана и в других частей земного шара, говорят на разных диалектах, хотя их язык тюркский. Классификация турецкого языка принята как тюрко-турецкая, азербайджанотюркская, туркмено-тюркская и гагаузтюркская – языки огузской группы. Эти тюркские
диалекты наряду со схожими особенностями, имеют и различительные особенности.
В данной статье были изучены семантические особенности глаголов, связанных с
мышлением, слухом и зрением в тюркских диалектах огузской группы языков на
материале азербайджано-тюркской и тюрко-турецкой словарей.
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Хотя диалекты в этой группе по своим звуковым и историческим источникам
представлены близко друг к другу, они отличаются от тех, которые связаны с
особенностями глаголов, связанных с мышлением, слухом и зрением. Это может создать
проблемы при переводе диалектов.
Была поставлена определить глаголы, связанные с мышлением, слухом и зрением
в данных диалектах и найти их эквиваленты в других языках.
С этой целью, были определены и проведено сравнение глаголов, связанных с
мышлением, слухом и зрением в азербайджано-тюркских и тюрко-турецких словарях,
выявлены их значения, распределены по группам и проведен их сравнительный анализ.
В данной статье был произведен анализ причин возникновения многозначительности, идентичности и антинонимичности значений глаголов, связанных с
мышлением, слухом и зрением и обсуждены изменения значений, расширение значений
и переход одного значения на другой.
Таким образом, было выявлено, что азербайджано-тюркский и тюрко-турецкий
слова, связанные с мышлением, слухом и зрением имея идентичность, могут также
различаться.
Ключевые слова: азербайджанский турецкий, тюркский турецкий, глаголы,
связанные с мышлением, зрением и слухом, мнофункциональность, изменения значения
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ƏDƏBİ MƏCLİSLƏR VƏ İSTIQLAL
İDEYASININ İNKİŞAFI
Xülasə: XIX əsrdə bir-birinin ardınca formalaşan ədəbi məclislər- “Divani-hikmət”,
“Gülüstan”, “Əncümənnüş-şüəra”, “Fövcül-füsəha”, “Beytüs-səfa”, “Məclisi-üns”, “Məclisifəramuşan”, “Məcməüş-şüəra” və Qazaxda, Şəkidə, Dərbənddə fəaliyyət göstərən bir çox digər
dərnəklər təkcə şeir və sənətin müzakirə olunduğu təsisatlar deyil, eyni zamanda cəmiyyətdə
baş verən hadisələrin, siyasi proseslərin, xalqın həyat və yaşayışının, işğala münasibətinin, Şərq
və Qərbdən gələn yeni fikir və ideyaların müzakirə mərkəzi rolunu oynamışdır. Ədəbiyyatda,
ictimai münasibətlərdə Azərbaycan dilinin rolunun artması, ilk mətbu nümunələrin azərbaycandilli variantının meydana gəlməsi, Rusiya vasitəsilə Qərb mütəfəkkirlərinin fikirlərinin
ziyalı birliklərinə yol tapması ədəbi məclislərdə yeni mövzuların işlənməsinə, yeni məfkurə və
ideyaların, müstəqillik və azadlıq barədə düşüncələrin, istiqlal idealının bədii mətnlərdə aparıcı
istiqamətə çevrilməsinə səbəb oldu. XIX əsrin iyirminci illərindən formalaşmağa başlayan,
özündə dövrün böyük ziyalı potensialını birləşdirən, unudulmuş milli mən axtarışları ilə məşğul
olan ədəbi məclislər son dərəcə mürəkkəb, ziddiyyətli, enişli-yoxuşlu yol keçməklə, nəhayət,
həmin əsrin sonunda və XX əsrin başlanğıcında türk düşüncəsinə, türk təfəkkürünə gəlib çıxa
bilmiş, ədəbiyyatı fars-ərəb-rus məzmun və qiyafəsindən çıxarıb milli təməllər üzərinə qaldıra
bilmişdi.
Açar sözlər: ədəbi məclis, müstəqillik dövrü, poeziya, istiqlal mücadiləsi, vətənpərvərlik, milli ruh, milli ideologiya.
XIX əsrin əvvəlində Rusiyanın işğalçılıq siyasətinə qarşı xalqın müqavimət və dirənişilə
başlanmış intibah əsrin ikinci yarısından etibarən türk milli təfəkküründəki istiqlal ideyasının
Avropa maarifçilik və tənqidi realizm baxışları ilə sintezi nəticəsində Azərbaycanda özünəməxsus, Şərqdə və Qərbdə analoqu olmayan, Azərbaycan “fərdiyyətçiliyini özündə ehtiva
edən” islam-türk-Avropa məzmunlu bir demokratik hərakat formalaşdırdı. Azərbaycan nə
Şərqdəki radikal islam mahiyyətli müstəqillik hərəkatlarını, nə Qərbdəki millətçi və millətçi
olduğu qədər ateist və Qərb kosmopolitizm ruhlu kommuna ideyalarına köklənmiş inqilabi
çevirilişlər yolunu öz müstəqil dövlətçilik arzularına ideal seçməmişdi. Azərbaycan tam fərqli,
onun fərdiliyini, özünəməxsusluğunu açıq şəkildə ifadə edən, aydınlarının, o cümlədən
ədəbiyyatının, tarixinin, fəlsəfəsinin bətnindən gələn humanist, insani dəyərləri cəmiyyət həyatında aparıcı qüvvəyə çevirmək amacında olan bir dövlət uğrunda əməli fəaliyyət meydanına
gəlib çıxmışdı. Mirzəbala Məmmədzadə “Azərbaycan milli xartiyası” adlı məqaləsində həmin
yolun yolçularının əvəzsiz xidmətlərini aşağıdakı kimi qeyd etmişdir: "Azərbaycan milli
xartiyasının xülasəsi, istiqlal fikrinin təsisində Vaqifdən tutmuş Cavidə qədər, Zakirdən
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başlamış Cavada qədər, Mirzə Fətəlidən Üzeyirə kimi, "Əkinçi"dən "Azərbaycan”a və "Yeni
Qafqaziya”ya"dək hər birinin olduqca böyük rolu və dəyəri olmuşdur.
Axtarışlar XIX əsrin əvvəllərindən, çarizmin islamı bir müqavimət gücü, enerjisi hesab
edib, onu zəiflətməyə başladığı, əvəzində ruslaşdırma, xristianlaşdırmaya rəvac verdiyi, məscidləri kilsələrə, şəriəti çar fərmanlarına, insanların ədalət, demokratiya, insan haqları barədə
səmalara bağlı inamını yerə endirib Peterburqa istiqamətləndirməyə çalışdığı dövrlərdən
başlanmışdı. Təbii ki, Azərbaycanın ədib və yazıçıları, mütəfəkkir və filosofları, ruhani və
ağsaqqalları millətin istiqlalında hamısı eyni fikiri, eyni yolu dəstəkləmir, məqsəd eyni olsa da,
onlar fərqli ideya və məfkurə istiqamətləri ətrafında birləşir, fərqli fəaliyyət proqramları təklif
edir, elmi traktatlarda, bədii-publisistik əsərlərdə onu fərqli janr və üsullarla ictimaiyyətə
çatdırmağa çalışırdılar. Bu siyasi-ideoloji düşüncədə, bədii-estetik yanaşmada çoxvariantlılığa,
çoxcərəyanlılığa, necə deyərlər, klassik plüralizmə və fikir müxtəlifliyinə gətirib çıxarır,
maarifçiliyin tənqidi realizmlə, tənqidi realizmin romantizmlə çulğaşaraq ədəbiyyatda, sənətdə
istiqlal ideyasının çoxobrazlılığını, çoxqatlılığını yaradırdı. İstiqlala uzanan siyasi yolların
çoxşaxəliliyi bədii inikasın həm formasında, həm də məzmununda özünü göstərirdi.
Salman Mümtazın 1926-1928-ci illərdə çap etdirdiyi Azərbaycan ədəbiyyatına dair
nümunələrdə biz Azərbaycan istiqlalına gələn yolun mürəkkəb, ziddiyyətli, amma qətiyyətli və
dönməz, eyni zamanda ardıcıl bədii inikasını müşahidə edə, ədəbiyyatın ictimai-siyasi həyatla,
milli düşüncə ilə paralel inkişafını izləyə bilərik. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq çarizmin
işğalçılıq siyasəti ictimai-siyasi, dini-fəlsəfi fikrə və fəaliyyətə ciddi maneələr yaratdığından,
ədəbiyyat, söz sənəti irəli çıxıb, həm cəmiyyətin ictimai-siyasi düşüncə yükünün, həm də
istiqlal ideyasının tərənnümçüsü və daşıyıcısı rolunda çıxış elədi. XIX əsrdə Azərbaycanda
fəaliyyət göstərmiş ədəbi məclisləri öyrənən görkəmli tədqiqatçı alim Nəsrdəddin Qarayev çox
haqlı olaraq həmin dövr ədəbiyyatını ictimai şüurun inkişafına ciddi təsir göstərən bir söz sənəti
kimi dəyərləndirmişdir. O, yazırdı: “XIX əsrdə ədəbiyyatda mövzu, ideya, məzmun əlvanlığı və
ədəbi cərəyanların müxtəlifliyi diqqəti cəlb edir. Azərbaycanda maarifçilik və demokratik ideyaların güclənməsi ictimai şüurun inkişafına böyük təsir göstərir... tənqidi realizm qüvvətlənir.
İctimai həyatın güzgüsü olan ədəbiyyat zamanın tələbinə uyğun olaraq, yeni-yeni mövzu və
keyfiyyətlər kəsb edir. İctimai satira həyatın eyblərini əks etdirən bədii ayna kimi məhz bu
dövrdə daha da büllurlaşır, saflaşır, özünün əksetdirmə dairəsini genişləndirir” (4, s.10)
XIX əsrdə bir-birinin ardınca formalaşan ədəbi məclislər- “Divani-hikmət”, “Gülüstan”,
“Əncümənnüş-şüəra”, “Fövcül-füsəha”, “Beytüs-səfa”, “Məclisi-üns”, “Məclisi-fəramuşan”,
“Məcməüş-şüəra” və Qazaxda, Şəkidə, Dərbənddə fəaliyyət göstərən bir çox digər dərnəklər
təkcə şeir və sənətin müzakirə olunduğu təsisatlar deyil, eyni zamanda cəmiyyətdə baş verən
hadisələrin, siyasi proseslərin, xalqın həyat və yaşayışının, işğala münasibətinin, Şərq və
Qərbdən gələn yeni fikir və ideyaların müzakirə mərkəzi rolunu oynamışdır. Əslində isə, XIX
əsr istiqlal ideyası ya bu məclislərdə meydana çıxmış, ya da bu məclislərdə fəaliyyət göstərmiş
insanların ədəbi-elmi, bədii-publisistik, ictimai-siyasi fəaliyyətindən nəşət tapmışdır. Dövrün
ictimai, siyasi və ədəbi mühitinə baxsaq görürük ki:
1. Bu dövrdə əksər yeni tipli məktəblərdə ərəb, fars dili ilə yanaşı, Azərbaycan dili
tədris olunmağa başlamışdı. Mirzə Kazım bəy ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili qrammatikasını
elmi əsaslar üzərində işləyib hazırlayaraq geniş oxucu kütləsinə təqdim etmişdi. Onun
qrammatikasından sonra Mirzə Şəfi Vazehin (İ.Qriqoriyevlə birgə) Azərbaycan dili dərsliyi
meydana çıxmış və bu dərslik bədii nümunələr əsasında dil qanunlarını uşaqlara izah etməyə
hesablanmışdı. Bundan əlavə, üsuli-cədidlə işləyən məktəb və mədrəsələrdə çalışan müəllimlər
özləri Azərbaycan dili və ədəbiyyatına dair dərsliklər, qrammatika kitabları, müntəxabatlar
hazırlayırdılar.
2. 1832-ci ildə “Tiflisskiye vedomosti” qəzetinə əlavə olaraq, Azərbaycan dilində
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həftəlik “Tatarskiye vedomosti” qəzeti nəşr olunmağa başlamışdı. Abbasqulu ağa Bakıxanovun
səy və təşəbbüsləri ilə meydana gələn bu qəzet çox qısa müddət yaşamasına baxmayaraq, ilk
azərbaycandilli mətbu orqan olaraq, sonrakı mərhələdə “Zakakavkazskiy vestnik”ə əlavə olaraq
Azərbaycan dilində çıxan xüsusi vərəqələrin təməli olmuşdu. Bu vərəqələrin nəşri nisbətən
uzun müddət 1841-1846-cı illərdə davam etmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, “Tiflisskiye
vedomosti” “Əkinçi” qəzetinin meydana gəlməsi üçün zəruri olan maddi-mənəvi mühitin yaranmasında vacib rol oynamışdır. “...bir qrup Azərbaycan ziyalısının müxtəlif vaxtlarda
“Tiflisskiye vedomosti”də iştirakı sonrakı dövrdə milli mətbuatın inkişafına və publisistikaya
qüvvətli təsir etmişdir” (5, s.10).
3. Bu dövrdə bir çox əsərlərin fars-ərəb dillərindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi
sahəsində də ciddi işlər görülmüşdür. Bunlardan biri Mustafa ağa Nazirin Nizami Gəncəvinin
“Xosrov və Şirin” poemasını dilimizə çevirmək istiqamətindəki fəaliyyəti idi. M.Nazir vaxtsız
vəfat etdiyi üçün bu işi başa çatdıra bilməmiş və buna görə də Firudin bəy Köçərli həmin işin
Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələkbər Sabir, Məşədi Əyyub Baki, Mirzə Nəsib Qüdsi, İbrahim
Tahir kimi sənətkarlar tərəfindən görülməsini təklif etmişdir (3, s.53). Bundan əlavə, Firdovsi,
Sədi, Cami kimi şairlərlə yanaşı, bəzi rus şairlərindən də, məs. Kırılovdan dilimizə bir çox
tərcümələr məhz XIX əsrdə edilmişdir.
4. Bütün bunlarla yanaşı, XIX əsrdə əksər sənətkarlar öz əsərlərini doğma dildə
yazmağa başlamışdı. N.Qarayev bununla bağlı yazır: “...bu dövrdə Azərbaycan dilində yazmaq
meyli çox qüvvətlənmişdi. Məclis şairlərinin demək olar ki, hamısı öz şeirlərini əsasən
Azərbaycan dilində yazırdılar. Bu o demək idi ki, orta əsrlərdən adət şəklini almış fars dilində
yazmaq artıq öz əvvəlki mövqe və əhəmiyyətini itirmişdi” (6, s.10).
Ədəbiyyatda, ictimai münasibətlərdə Azərbaycan dilinin rolunun artması, ilk mətbu
nümunələrin azərbaycandilli variantının meydana gəlməsi, Rusiya vasitəsilə Qərb
mütəfəkkirlərinin fikirlərinin ziyalı birliklərinə yol tapması ədəbi məclislərdə yeni mövzuların
işlənməsinə, yeni məfkurə və ideyaların, müstəqillik və azadlıq barədə düşüncələrin, istiqlal
idealının bədii mətnlərdə aparıcı istiqamətə çevrilməsinə səbəb oldu. Adıçəkilən məclislərdə
mütərəqqi fikirli insanların üstünlük təşkil etməsi ədəbiyyatda tənqidi realizmin güclənməsinə
şərait yaradır; cəmiyyəti geri çəkməyə çalışan mürtəce elementlərin və xürafatı yayan din
xadimlərinin tənqid və ifşasına, bəzən hətta mövcud rejim və onun qayda –qanunlarının həcv
edilməsinə səbəb olurdu. S.Ə.Şirvani, M.M.Nəvvab, M.T.Sidqi, H.Qaradaği, Ə.Cənnəti,
H.Y.Yüzbaşov çox tez-tez haqsızlığı, özbaşınalığı tənqid edən, maarifi, elmi, sənəti təbliğ edən
ictimai məzmunlu şeirlərlə çıxış edirdi. Bu dövrün sənətkarlarının yaradıcılığında hətta Qərb
dövlətlərinin Afrika və Yaxın Şərq ölkələrində apardığı işğalçılıq siyasətini pisləyən mənzum
nümunələrə rast gəlirik ki, bu bir daha XIX əsr Azərbaycan ədiblərinin dünyada baş verən
hadisələrdən xəbərdar olduğunu söyləməyə imkan verir.
Azərbaycanda ilk ədəbi məclis sayılan, dövrün ədəbi simalarını ətrafına toplayan,
istedad və ağıl yarışmaları üçün meydan olan, bütün bölgənin diqqətini çəkən “Divanihikmət”in 1820-1825-ci illər arasında Gəncədə formalaşdığı güman edilir. Görkəmli şair, xəttat,
müəllim kimi tanınan Mirzə Şəfi Vazehin rəhbərliyi altında yaranan məclisin sıralarında Mirzə
Mehdi Naci, Mirzə İbrahim Naseh (Qüdsi), Ağa İsmayıl Zabih, Hacı Seyid Ziyadxanzadə,
Molla Abdulla, Hacı Abbas Şölə (Gəncədə), Mirzə Həsən Ordubadi, Mirzə Məhəmmədtağı,
Hacı Yəhya Müztər, Mirzə Yusif Vidadi, Hacı Yusif Qane (Tiflis) və s. təmsil olunmuşlar.
Abbasqulu ağa Bakıxanovun, Mirzə Fətəli Axundovun da “Divani-hikmət”in məclislərində
iştirak etdiyi bildirilir. Sonrakı dövrlərdə məclsin şöhrətinin artması Tiflis Gimnaziyasında Şərq
dilləri üzrə müəllim işləmiş İ.Qriqoryevin, bir vaxtlar “Kafkaz” qəzetinin redaktor olmuş
İ.A.Slivitskinin, Tiflis Gimnaziyasında Azərbaycan və fars dilləri müəllimi, “Turetsko-tatarskiy
bukvar” dərsliyinin müəllifi L.Z.Budaqovun, F.Bodenşdetin və Q.Rozenin diqqətini cəlb etmiş
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və bu şəxslərin “Divani-hikmət”in yığıncaqlarında iştirakına səbəb olmuşdur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın ictimai-ədəbi həyatında mühüm rol
oynayan, ümumbəşəri humanist dəyərləri milli poetik forma və biçimdə dünya ədəbiyyatına
ərməğan edən, bədii-estetik dəyərləri, etik-əxlaqi prinsipləri Şərq nəzmindən və didaktisaından
çıxarıb tam yeni mərhələyə çatdıran, ən başlıcası bütöv bir maarifçi ziyalılar və hürriyətsevər
insanlar nəslinin yetişməsində əsas həlqələrdən birini təşkil edən “Divani-Hikmət”in yaradıcısı,
ideya istiqamətini müəyyən edən, öz nüfuzu ilə onu az qala beynəlxalq bir ədəbi təşkilata
çevirən Mirzə Şəfinin poetik düşüncələri, həyata münasibəti yaşadığı sosial mühitin qanunları
çərçivəsinə sığmamışdır. O, köhnə cəmiyyətin həyat tərzinə, islam dini və şəriət qaydalarına
qarşı kəskin etirazını bildirir, insan şəxsiyyətinin azadlığı yolunu maarifdə..., elmi biliklərin
yayılmasında, mənəvi yüksəkliyə çatmaqda görürdü (1, 05 mart 2014).
1838-ci ildə Ordubadda təşkil olunmuş, öz sıralarında Hacağa Fəqir, Məhəmməd Tağı
Sidqi, Cani Ordubadi, Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi Ordubadi, Möhtərəm Ordubadi, Molla
Məhəmməd Ordubadi, Əhmədağa Şəmi, Usta Zeynal Nəqqaş, Molla Hüseyn Bikəs, Məşədi
Həsən Dəbbaq, Salik Ordubadi, Nadim Naxçıvani, Mirzə Mehdi Naxçıvani və digər zəmanə
ziyalılarını birləşdirən “Əncümənüş-şüəra” məclisinin üzvləri “Gülüstan” ədəbi məclisinin
nümayəndələrindən fərqli olaraq ictimai həyatda daha fəal iştirak edir və ictimai məzmunlu
əsərlərində çarizmin işğalçılıq siyasətini pisləməkdən belə çəkinmirdilər. Hacağa Fəqirin
“Kürdün çul satması”, “Şikayət” əsərlərində köhnə və mürtəce adətlər pislənir, mollalar,
çavuşlar, koxalar rəislər, qubernatorlar tənqid hədəfinə çevrilirdi. Başqa adı “Fatı və
qubernator” olan “Kürdün çul satması” adlı mənzumədə Fatı adlı bir qarının çul toxumasından
və onu ərinə verərək şəhərə satmağa göndərməsindən bəhs edilir. Ər çulu şəhərdə nə qədər
gəzdirirsə onu alan olmadığından, aparıb qubernatora- generala (yaranal) verməyi qərara alır.
Fikirləşir ki, general çulun əvəzinə ona pul verər, o da gedib evinə bazarlıq edər. Amma çulu
götürən general ona üç dəfə “xoroşo”, bir “malades” deməklə borcdan çıxmağa çalışır. Evinə
qayıdan ər arvadına məsələni açdıqda, arvad onu da götürüb generalın yanına yola düşür və şair
çarin xüsusi nümayəndəsinin xəsisliyini, acgözlüyünü, talançılığını aşağıdakı misralarla onun
ifadə edir:
Vermisən ol çula sən üç “xoroşo”, bir “malades”
Veririk hər kəsə, verməzlər bizə bircə soğan.
Ya pulu, ya çulu ver, istəmirik biz “xoroşo”
“Malades” qarnımızı sir eləməz, istiri nan (2, ƏİA, 33, Q-11 (255)).
XIX əsrin ikinci yarısında bir-birinin ardınca “Fövcül-füsəha”, “Beytüs-səfa”, “Məclisiüns”, “Məclisi-fəramuşan”, “Məcməüş-şüəra” kimi ədəbi birliklər yaranmış, ölkənin əsas ziyalı
potensialını, açıq gözlü insanlarını öz ətrafında birləşdirmişdir. Əsrin ikinci yarısında ilk ədəbi
məclis kimi formalaşan “Fövcül-füsəha”nın uzun müddət ədəbiyyat tarixində, ədəbi məclislər
haqqında söhbət gedən elmi əsərlərdə adı çəkilməmişdir. Bu da səbəbsiz deyildi, çünki məclisdə
parlaq ədəbi istedada malik şairlər, qələm sahibləri az olmuş və onlar da daha çox klassik
şairlərə nəzirə yazmaqla və yaxud onların vəzn və qafiyə sistemini təkrar etməklə məşğul
olmuşlar. “Fövcül füsəha”nın sıralarında Molla Fəttah, Molla Mücrüm, Xəyali, Nəccar, Mahir,
Qasir, Sərvi, Təab, Pünhan, Tahiri, Mühib, Mühəqqir, Aciz kimi şairlərlə yanaşı,
“Cəvahirnamey-Lənkəran” əsərinin müəllifi Mirzə Səidəli bəy Kazımbəyov, “Tarixi Lənkəran
və Talış” əsərinin müəllifi Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu, “Heyət” əsərinin müəllifi
Mirzə Ələkbər Axundov, Lənkəran mahalında ilk yeni tipli məktəbin təşkilatçısı Mirzə Sadiq
bəy Mehmandarov kimi alim və açıqfikirli insanlar təmsil olunmuşlar.
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yeri və mövqeyi olan,
ümumiyyətlə götürdükdə isə Qafqazda yaşayan “şairlərin səramədi” Seyid Əzim Şirvaninin
təşəbbüsü ilə yaradılmış və onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərmiş “Beytüs-səfa” ədəbi
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məclisi Mirzə Nəsrullah Bahar, Molla ağa Bixud, Ələkbər Qafil, Qafar Rağib, Məhəmməd Səfa,
Salik, Mirzə Mahmud Zöv`i, Ağababa Zühuri, Ziya, Füruği, Nəcəf bəy, Mirzə Məhəmməd
Həsən Nalə, Məhəmməd Səfa , Mirzə Nəsrullah Didə kimi dövrün açıq gözlü, bəsirətli söz və
qələm ustadını birləşdirmişdir.
“Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” hər ikisi Qarabağda, daha doğrusu, Şuşada
yaradılmış ədəbi məclislər idi. “Məclisi-üns”ün yaradılmasının təşəbbüsçüsü Mirzə Rəhim Fəna
olmuşdur. 1864-cü ildən 1872-ci ilə qədər adsız fəaliyyət göstərən ədəbi məclis üzvlərinin
arasındakı xoş münasibətə görə, “Məclisi-üns adlanmışdır. Məclisin Xurşudbanu Natəvan,
Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəs, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmai, Hacı
Abbas Agəh, Məhəmmədəli bəy Məxfi, İsmayıl bəy Daruğə, Məşədi Nəsir Lövhi, Mirzə Sadiq
Piran İsmixan oğlu, Hüseyn ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Haqverdi Səfa,
Məhəmməd ağa Müştəri, Mahmud bəy Mahmud, Mirzə Cəfər, Səməd bəy Səməd, İsgəndər bəy
Rüstəmbəyov kimi üzvləri ilə yanaşı, Ə.Haqverdiyev, M.Sarıcallı, T.Vəzirov, M.K.Nəsirbəyov,
A.Pərioğlu, M.H.Hacıyev və başqa dövrün tanınmış simaları da tez-tez bura baş çəkərdilər.
Qarabağ məclislərinin başlıca əlamətlərindən biri onların əksər halda xanəndə və çalğıyla
müşaiyət olunmasıdır.
Göründüyü kimi, XIX əsrdə demək olar ki, ölkənin bütün bölgələrində bir-birinin
ardınca ədəbi məclislər yaranmış, onlar arasında sıx əlaqələr olmuş, bəzən eyni şəxs iki və daha
çox məclisin üzvü olmuşdur. Lakin Bakı şəhərində, digər bölgələrdən fərqli olaraq meyxana və
bədihələr deyənlərin sayının çox olmasına baxmayaraq, ədəbi məclis çox gec təşkil
olunmuşdur. Bunun səbəbini bəziləri Bakıya yaxın Quba şəhərində “Gülüstan”, Şamaxıda
“Beyrüs-səfa” məclisinin fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqələndirirlər. Fikrimizcə, bu daha çox Bakı
şairlərinin toy məclisləri ilə bağlı olması, yəni onların ictimaiyyətlə əlaqə saxlamaq imkanına
malik olmalarıdır. Lakin buna baxmayaraq, XIX əsrin sonlarına yaxın Bakıda da ədəbi məclis
yaranmışdır. “Məcməüş-şüəra” adlanan məclisin iclaslarının 1880-ci illərdə fəaliyyətə
başladığını güman etmək olar. Məclis Məhəmməd ağa Cümrinin təşəbbüsü ilə yaranmış və
onun mənzilində fəaliyyətə başlamışdır. Onun sıralarında Ağadadaş Sürəyya, Mirzə ağa Dilxun,
İbrahim Zülali, Vəhab Vahib, Mirzə Rzaqulu Həzarə, Mirzə Mehdi, Əlabbas Müştaq, Mirzə
Məhəmməd Müsəvvir, Mirzə Əbdülxaliq Yusif, Mikayıl Seydi, Mirzə Əbdülxaliq Cənnəti,
Ağadadaş Müniri, Mirzə Hadi Sabit, Hüseyn bəy Vəhdəti, Əbülhəsən Vaqif, Ağakərim Salik,
Haşım bəy Saqib, Seyid Zərgər, Məşədi Azər Buzovnalı, Şahin Nardarani, Mirzə Məhəmmədəli
Binəva, Hacı Muxtar Müznib Zabrati və digər ədəbi simalar birləşmişlər. “Məclisifəramuşan”ın ömrü XIX əsrdə yaranmış bütün ədəbi məclislərin ömründən uzun olmuşdur.
“Məcməüş-şüəra”nı öz zamanının poetik ensiklopediyası da adlandırmaq olar. Məclis
üzvlərinin əsasən klassik üslubda qəzəl, qəsidə, rübai janrında yazılan şeirlərində cəmiyyət
üzvlərinin narazılığının artması, azadlıq meyllərinin gücləməsi, ümumiyyətlə, iqtisadi və siyasi
sahədə başverən dəyişikliklər fonunda yeni məzmun yeniliyi diqqəti çəkir. “Məcməüş-şüəra”nın
fəaliyyəti inqilablar dövrünə düşdüyündən, onun üzvlərinin yaradıcılığında zülm, istibdad
əleyhinə daha ciddi bəyanatlar səslənir, maarif, elm, mədəniyyət, azadlıq ideyaları daha
cəsarətlə tərənnüm edilirdi. Məclisin üzvü olan Cənnəti adlı şair Bakıda xalq hərəkatını silah
gücünə yatırmaq istəyən çar hökumətinə üzünü tutaraq onu ağıllandırmağa çalışırdı:
Silah ilə çətindir mərdümün islahı, huşyar ol
Qızıl qan ilə səhranı gülüstan eyləmək olmaz.
Burada onu da qeyd edək ki, “Məcməüş-şüəra”nın XX əsrin əvvəllərində yeni bir
cəmiyyətə çevrilərək türkçülüyü təbliğedən bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərmək amacında
olmuşdur. Bununla bağlı AMEA-nın Əlyazmalar İnstitunda “Türk səsi” adlı şairlər
cəmiyyətinin məramanəməsi indiyədək qorunub saxlanmışdır ki, ilk dəfə olaraq onu tədqiqatçı
Nəsrəddin Qarayev çap etdirmişdir. Məramnamədə “Türk səsi”nin türk şairlərnin cəmiyyəti,
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şüarının türk vətənpərvərliyi, rəsmi dilinin türk dili olacağı, “türklüyün qaidəsinə və türk
ədəbiyyatının genişlənməsinə çalışacağı”, ayrı-ayrı rayonlardakı qüvvələri bir araya gətirməsi
bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Təəssüf hissi ilə də olsa qeyd etməliyik ki, həmin
cəmiyyətə formalaşmağa məqam tapmamışdır.
Nəticə. Beləliklə, XIX əsrin iyirminci illərindən formalaşmağa başlayan, özündə dövrün
böyük ziyalı potensialını birləşdirən, unudulmuş milli mən axtarışları ilə məşğul olan ədəbi
məclislər son dərəcə mürəkkəb, ziddiyyətli, enişli-yoxuşlu yol keçməklə, nəhayət, həmin əsrin
sonunda və XX əsrin başlanğıcında türk düşüncəsinə, türk təfəkkürünə gəlib çıxa bilmiş,
ədəbiyyatı fars-ərəb-rus məzmun və qiyafəsindən çıxarıb milli təməllər üzərinə qaldıra bilmişdi.
Bir qədər də konkretləşdirsək, həmin ədəbi məclislərin ictmai fikir tariximizdəki yerini
aşağıdakı kimi qiymətləndirə bilərik:
1. Bu məclislər vasitəsilə Azərbaycan dili milli poeziyanın dili olaraq Şimali
Azərbaycanın bütün bölgələrində təsdiqləndi.
2. Bütün vilayətlərdə ədəbi məclislərin təşkili mətbuatın olmadığı bir vaxtda insanların
ictimai-siyasi həyatda baş verən dəyişikliklərdən, dünyada gedən proseslərdən xəbər tutmasına,
mütərəqqi ideyalarla tanış olmasına şərait yaratdı.
3. Bu məclislər bir ictimai məktəb kimi böyük ziyalılar ordusunun yetişməsində
mühüm rol oynadı.
4. Bu ədəbi məclislərdə şairlərin tez-tez ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə etmələri,
siyasi polemikalara baş vurmaları onların klassik üslubla bərabər, müasir mövzu və formalara
yiyələnməsinə, ictimai məzmunlu əsərlər yazmasına səbəb oldu.
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Т Рустамханлы
В Азербайджанской литературе литературные советы и развитие идеи
независимости.
Резюме
XIX веке друг за другом сформировавшие художественные советы “ДиваниХикмет”, “Гюлюстан”, “Енджуменнуш-Шуера”, “Фовджул-фусеха”, “Бейтус-Сефа”,
“Меджлиси-Унс”, “Меджлиси -ферамушан”, “Меджмеуш-Шуера” многие кружки проявляющие активность в Казахе, в Дербенте, в Шеки не являются учреждениями обсуждающие поэзию и искусство, но и одновременно играла особую роль происходившие
события в обществе, политические процессы, отношения людей к оккупации идущей с
Юга и Запада. В литературе в общественных отношениях повышение азербайджанского
языка образцов печати, посредничеством России появление образцовых Западных
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мыслителей в литературных советах, активные темы, идеи, помог людям думать о
свободе и независимости.
Взаимное и совместное уверенность литературе в целом помог людям идти по
ведущим дорогам начиная формироваться с 20 годов XIX века объединяющий в себе
большой интелектуальный потенциал, занимающие забытыми национальными поисками,
художественные советы пройдя сложную дорогу наконец к концу этого века и в начале
XX века смог прийти турецкому мышлению, и поднять национальную основу от
персидского, арабского русского содержания.
Ключевые слова: литературные советы, развитие идеи независимости, патриотизм, национальный дух, национальная идеология, борьба за независимость, независимый период.
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The development of literary councils and independence in Azerbaijan literature
Summary:
Literary councils Divani-Hikmat, Gulustan, Encumannush-Shura, Fovul-Fusaha, BeytusSama, Majlisi-Uns, Majlisi-Faramushan "," Majmuish-Shura "and many other also associations
operating in Gazakh, Sheki and Derbent are not only institutions that didn`t discusse in poetry
and art, but also about the events taking place in the society, political processes, the life and
habitation of the people, the occupation and the East and West has played the huge role of
discussion center of new ideas in the 19th century.
Increasing the role of the Azerbaijani language in public relations and poetry the
appearance of the Azerbaijani version in the first journals, the accession of Western thinkers to
intelligent associations through Russia has resulted in the development of new themes in
literary councils, new ideas, ideas of independence and freedom, the ideal of art in the literary
texts.
The literary councils, which began to form in the twentieth century of the XIX century,
which had accumulated great intellectual potential and forgotten the national and literary
councils, took a very complex, controversial, falling path and eventually came to Turkish
thought in the early twentieth century, he was able to overcome the Persian-Arabic-Russian
content of literature and put it on a national basis.
Key words: literary council, independence period, poetry, independence, patriotism,
national spirit, national ideology.
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MAARİFÇI-REALIST UŞAQ ŞEİRİMİZDƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİK İDEYALARI
Xülasə
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül və ilkin inkişaf mərhələsi XIX əsrin II yarısı və
XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövr həm də uşaq ədəbiyyyatımızın maarifçi-realist
mərhələsidir. Bu dövrdə uşaq ədəbiyyatımızı, o cümlədən uşaq poeziyası nümunələrini
müxtəlif mövzu və ideya qruplarına ayırmaq olar. Bu məqalədə biz həmin əsərləri təhlilə cəlb
etməyə çalışmışıq. Həmin mövzu və ideya qrupları içərisində vətənpərvərlik motivləri də
mühüm yer tutur. Dövrün dahi qələm sahibləri bu motivi coşqun şəkildə təbliğ və tərənnüm
edirdilər. Məqalədə bu barədə Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində mövcud olan mülahizə və
qənaətlər nəzərdən keçirilir. Həmin mülahizə və qənaətlərə münasibət bildirilir.
Bu dövrdə vətəndaşlıq lirikamızın çoxlu sayda nümunələri yaranmışdır. Bu nümunələri
yaradan uşaq şairlərindən R.Əfəndizadənin, H.Qaradağinin, Ə.Yusfizadənin, A.Səhhətin,
S.Hacıbəyovun , A.Şaiqin, M.Hadinin, M.Ə.Sabirin, H.Cavidin, Ə.Müznibin, İ.T. MusayevŞuşinin, S.Mənsurun, B.Mürşüdün , Ə.Ülvinin, Türk şairlərindən Nazim Xürrəmin, Süleyman
Sərinin və başqalarının dediyimiz mövzuda şeirləri vardır. Bütövlükdə vətən mövzusunda
qələmə alınmış uşaq şeirlərində vətənin təbiəti, dağları, çayları, meşələri, başqa ecazkar
gözəllikləri təsvir və vəsf edilir. Əlbəttə, bu, kiçik uşaqların qəlbini həyatın işıqlı tərəfləri,
gözəlliyi ilə oxşamaq məqsədini daşıyır. Uşaqlarda nikbin əhvali-ruhiyyə formalaşdırmaq meyli
ilə bağlıdır. Bu, uşaq yazıçılarının üzərinə düşən əsas missiyalardan biridir.
Biz məqalədə həmin dövrdə uşaq şairlərimizin vətənpərvərlik mövzusunda yazdıqları əsərləri
tədqiqata cəlb etmişik. Tədqiqat zamanı mümkün qədər ümumiləşdirmələr aparmışıq.
İdeya-məzmun və sənətkarlıq cəhətdən daha əhəmiyyətli görünən əsərləri diqqət mərkəzində
saxlamağa səy göstərmişik.
Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq şeiri, vətənpərvərlik, milli özünüdərk, vətən idealı
Milli intibah dövründə Azərbaycan ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitinin qabaqcıl
məfkurə münəvvərlərini məşğul edən mühüm problemlərdən biri də vətənpərvərlik,
millətsevərlik və vətənin, millətin hürriyyəti, istiqlalı idealı idi. C.Məmmədquluzadənin “Molla
Nəsrəddin” jurnalının (1917, №24) səhifələrində işıq üzü görmüş məşhur “Azərbaycan”
məqaləsindəki bu sözləri vətən və xalqın taleyini düşünən milli ziyalı elitasının baxışlarını ifadə
edirdi. “Dünya və aləm dəyişildi, mənalar özgə təbir əxz elədi, yəni bizim dilcə söyləsək, o
şeylər ki, əsl mənalarını itirmişdi, qayıdıb əslini tapdı, inna lillahi və inna ileyhi raciun; amma
buna hamı qail oldu ki, vətən, vətən, vətən, dil, dil, dil, millət, millət, millət!.. Dəxi bu
dairələrdən kənar bəni-noi-bəşər üçün nicat yolu yoxdur”.
Böyük milli ideoloq Əli bəy Hüseynzadə də vətən idealına münasibətdə məsələni daha
qabarıq, daha kəskin qoyurdu. Hazırki tarixi dövrdə “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında
qalan vətən ya biryolluq məhv olmalı, ya da ayağa qalxıb zülmətdən, zəlalətdən xilas olmalıdır.
Görkəmli ideoloq yazırdı: “Vətənin şu Feniks kimi yanıb kül olması, illər uzunu aləmi-bizar
edərək, istibdad yükü altında əzilib inləməkdən min qat övladır” (5, XII).
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Vətənpərvərlik, millətsevərlik, hürriyyət və istiqlal ideyaları haqqında danışdığımız
dövrdə milli məkanda ədəbi təsərrüfatda, o cümlədən uşaq ədəbiyyatında da özünün ardıcıl və
məhsuldar bədii təcəssümünü tapırdı. Həm də bu ideyalar müxtəlif üslub, forma və çalarlarda
üzə çıxırdı. Yəni birbaşa tərənnüm, ya vətən təbiətinin vəsfi, ya vətən övladlarına xitab, ya
vətənin və millətin acınacaqlı halını təsvir, ya vətən övladının məyusedici halını açıb göstərmək
və ona acımaq, ya da hürriyyət və istiqlalın nə olduğunu izah, bədii şərh yolu ilə və s. üsullarla
verilirdi. Məsələn, R.Əfəndizadə “Vətən məhəbbəti” (4, 19), Əli Yusfizadə “Vətən” (10, 1913,
№2), A.Səhhət “Vətən” (16, 48) şeirlərində birbaşa vətəni tərənnüm yolu tuturlar. A.Səhhət
qüdrətli şair istedadı ilə vətənin ülvi, müqəddəs, vətən övladı üçün ən əsas atributlarını kiçik bir
lirik nümunənin misralarına, hüdudlarına elə sığışdırır ki, hər kəs ona nə üçün borclu olduğunu,
onu nə üçün sevmək lazım gəldiyini aydın dərk edir:
Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək
Vətəni məncə unutmaq nə demək?!
Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
...Vətən - əcdadımızın mədfənidir,
Vətən - övladımızın məskənidir (16, 48).
Doğrudan da, uşaq poeziyasının dəyərli, mükəmməl nümunələrini yaradan A.Səhhətin
şeirləri istər məzmun, istərsə də forma gözəlliyi ilə seçilirdi. Uşaq ədəbiyyatımızın
tədqiqatçılarından Ə.Məmmədov haqlı olaraq yazır: “Abbas Səhhət XX əsrin əvvəllərində ən
gözəl uşaq şeirləri yazan şairlərdən idi. O, ən çox ana yurdun, təbiətin, dağların, dərələrin
gözəlliyindən bəhs edir, uşaqlarda xoş əhvali-ruhiyyə, gələcəyə nikbin baxış oyadır. Onun uşaq
şeirləri ahəngdarlığı, səmimiliyi və axıcılığı ilə fərqlənir. Bu cəhət onun “Vətən” şeiri üçün də
səciyyəvidir. Şair bərəkətli, bol nemətli vətən torpağını hər şeydən uca tutur, onun gözəlliyini
sadə dillə, lirik boyalarla qələmə alırdı” (11, 70).
A.Səhhətin ilk dəfə “Məktəb” jurnalında (1914, №2) çap olunan başqa bir “Vətən”
sərlövhəli mənzuməsi də vardır. Səməd bəy Hacıbəyovun “Vətən” (6, 52), A.Şaiqin “Dağlar
soltanı” və s. şeirlərində olduğu kimi A.Səhhət də burada vətənin təbiətini, dağlarını, çaylarını,
meşələrini, başqa ecazkar gözəlliklərini təsvir və vəsf etməklə ona məhəbbət oyadır. Bu cür
peyzaj təsvirlərindən yararlanan müəlliflər bədii söz vasitəsi ilə vətənin füsunkar gözəlliklərini
vəsf edərək sanki oxucuya deyirlər: Əgər sənin yaşadığın, boya-başa çatdığın Vətən belə
gözəldirsə, onu sevməmək olarmı?
A.Səhhət irsinin tədqiqatçısı K.Talıbzadə sənətkarın ikinci “Vətən” şeirindən söz
açarkən qeyd edir ki: “Bu şeir bir növ Səhhətin 1909-cu ildə yazdığı eyni adlı “Vətən” şeirinin
mabədidir. Doğrudur, birinci “Vətən” şeiri öz təsvir üsulu ilə ikincidən seçilir. Burada vətəni
təsvir yox, təqdim əsasdır, buna görə də əsər marş, nəğmə, himn səciyyəsi daşıyır. Ancaq
məqsəd eynidir: vətənə məhəbbət oyatmaq” (18, 90).
Vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış uşaq şeirlərinin bir qismində müəlliflər birbaşa
vətən övladına üz tutur, onu vətənə xidmət etməyə, onun şərəfini qorumağa, mənsub olduğu
vətənin, millətin təəssübünü çəkməyə, onun yolunda fədakarlığa çağırır. M.Hadinin “Vətənin
nidası” (“Ricayi-vətən” – 3, 1907, №1), M.Ə.Sabirin “Qarınca” (15, 390), H.Cavidin “Qoca bir
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türkün vəsiyyəti” (17, 226), Ə.Müznibin “Əsgər”, “Vətən” (13, 47, 48) və s. şeirləri bu cür
poetik xitablar şəklində qələmə alınmışdır.
M.Hadinin şeirlərinin dili bir qayda olaraq ərəb-fars söz və tərkibləri ilə xeyli dərəcədə
ağırlaşdırılmış olsa da, balacalar üçün ərsəyə gətirdiyi əsərlərin dili qismən sadə, yüngül və
səlisdir. İlk dəfə “Dəbistan” jurnalında “Ricayi-vətən” sərlövhəsi ilə dərc olunan “Vətənin
nidası” şeirində şair vətən oğullarını mənəvi qəflətdən ayrılıb vətən və millətin tərəqqisi, səadəti
yolunda mübarizəyə, fədakarlığa bu cür səsləyir:
Bəsdir, yetər artıq, dur, oğul, dur, daha yatma!
Namusu, həyanı, ədəbi uyquya satma!
Ey sevgili övlad, ayıl, allahı sevərsən,
Gün doğdu, hamı durdu, yatan bircə özünsən.
Yoldaşlarına, sil gözünü, yaxşı bax, oğlum,
Onlar yetib istəklərinə, sən uzaq, oğlum.
Başdan papağın, ya başını qapdıracaqdır –
Ol yol gedən adəm ki, yol üstü yatacaqdır (7, 36).
Ə.Mirəhmədov M.Hadinin vətən mövzusunda yazılmış şeirlərindən danışarkən doğru
olaraq qeyd edir: “Şair övlad dili ilə iqrar edir ki, dünyada bizim əsas fikrimiz, idealımız
vətənin abadlığıdır, vicdanımızın sevimli dilbəri vətəndir, sənət bağçasında qəmli bülbülləri dilə
gətirən vətən gülzarıdır; o vətən ki, onun gülzarı solmuşdur, bünövrəsi ikiüzlü, fitnəkar
adamların vicdanı kimi pozulmuşdur” (12, 43).
Haqqında danışdığımız səpkidə yazılan vətən mövzulu lirik əsərlərdə, əsasən, vətənin
düşdüyü fəlakətli vəziyyət, müztərib hal, gerilik, tənəzzül, cəhalət, yaralı və kədərli vəziyyət
xatırladılır, böyüməkdə olan nəslə oxuyub, elm öyrənib, mübarizə əzmi ilə onun dərdinə çarə
axtarmaq tövsiyə olunur. Bildirilir ki, vətənin gələcəyi, xilası, yüksəlişi və səadəti gənc nəslin
əlindədir. Bu nəsil mübarizə, mücadilə əzmi qazanıb onu hürriyyətə, istiqlala, bəxtiyarlığa
qovuşdurmalıdır. Bu onun millətsevərlik, vətəndaşlıq borcudur. M.Ə.Sabir “Qarınca” şeirində
yazırdı:
Vətən uğrunda, millət eşqində
Bəzli-can et xülusi-niyyət ilə!
İş apar, baş gedərsə qoy getsin...
Ad qalır, bəs deyilmi, millət ilə?! (15, 390)
Ə.Müznib oğlu Hüseynə müraciətlə qələmə aldığı “Sibiriya məktubları” silsiləsinə daxil
olan “Əsgər” şeirində zabiti də, həkimi də, müəllimi də, mühəndisi də, yəni hər bir peşə sahibini
vətənin əsgəri hesab edir. Bildirir ki, hər bir vətən və millət övladı öz peşəsində, sənətində,
xidmət sahəsində ona namusla, ləyaqətlə qulluq göstərirsə, deməli, öz borcunu şərəflə yerinə
yetirmiş olur. Oxşar mətləbi “Vətən” şeirində də bəyan edən sənətkar islam peyğəmbərinin
“Vətən sevgisi imandandır” hədisini də xatırladır.
Vətənin, millətin, vətən övladının “əsri-hazırda” düçar olduğu kütləvi, sosial
məhkumiyyət, gerilik, səfalət, “viranəlik”, pərişanlıq, mövhümatçılıq, “əfsanəpəsəndlik”
İbrahim Tahir Musayev Şuşinin “Dəbistan” jurnalında işıq üzü görən “Halımız” (1907, №5),
“Bilməm bu mərəz təbi-müsəlmanə nədəndir?” (1907, №4), A.Səhhətin ilk dəfə “Yeni məktəb”
(9, 6-7) dərsliyində oxuculara təqdim edilən “Küçə uşağı” şeirlərinin də mövzu hədəfinə
çevrilmişdir. İctimai məzmunlu bu lirik mənzumələrdə müəlliflər ayıq bir vətəndaş yanğısı ilə
vətənin və vətən övladının düşdüyü zavallı halı, “zindani-əsarəti”, “elmü sənaye”dən məhrum
olub “zülmətli yollar içrə” gəzdiyini, “bahari-həyati”nin solduğunu millət balalarına anlatmağa
çalışırlar. Bədii yönümdə onu da izah edirlər ki, çıxış və nicat yolu yenə elə böyüməkdə olan
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nəslin özünə bağlıdır. Həmin nəsil elmli, təhsilli, maarifə yiyələnmiş, mübariz, ayıq, ağıllı,
vətənpərvər, millətsevər olarsa, öz vətənini və xalqını ağ günə çıxara, hürriyyətə, istiqlala
qovuşdura bilər. Deməli, vətənin, millətin taleyi, gələcək firavanlığı cəmiyyət üzvlərinin
“qövlünə və felinə” (“sözünə və əməlinə” – S.M.Qənizadə) bağlıdır.
İ.T.Musayev Şuşinin “Bilməm bu mərəz təbi-müsəlmanə nədəndir?” şeiri janrca qəzəl
olsa da, şair ənənəvi janrdan mühüm ictimai mətləbini ifadə etmək məqsədilə yararlanır.
Qəzəldə ciddi ittiham notları, satirik pafos da özünü büruzə verir. Sənətkar xalqın düçar olduğu
geriliyin səbəbkarlarını ittiham və tənqid edir. Eyni zamanda millətə xor baxan, vətənin taleyinə
biganə yanaşan imkanlıları, ixtiyar və imtiyaz sahiblərini satira atəşinə tutur. Bir ittihamçı kimi
bədii suallara əl atır:
Millər sözü, ehsan adı ortaya çıxanda,
Gəc tutması ağzın hərə bir yana nədəndir?
Laqeyd durub, xatirinə acları salmaz,
Miskinlərə qıymaz quru bir nalə nədəndir?
Məclisdə durub millətü millət bağırıb da,
Bica belə gülməkləri qəlyanə nədəndir?
Zindani-əsarətdə qalıb Yusifi-millət,
Təsir edəməz naləsi ixvanə nədəndir? (3, 1907, №4)
Göründüyü kimi, vətən övladları arasında milli birliyin, həmrəyliyin olmaması da şairi
narahat edir.
Bəzi şeirlərdə müəlliflər belə bir üsuldan istifadə edirdilər: Vətənin, millətin keçmiş və
indiki halının (“hali-mazi” və “hali-hazır”ının) müqayisəsini təsvir və təqdim edir, paralel
müqayisə fonunda onun qeyb etdiklərini, itirdiklərini, nəhayət, düşdüyü, düçar olduğu müztərib
vəziyyəti ortalığa qoyurdular. Ancaq ümidsizliyə qapılmır, nikbin bir ovqatla vəziyyətdən çıxış
yolunu da nişan verirdilər. A.Səhhət “Nidayi-millət, yaxud amali-vətənpərvəranə” (14, 1906,
№3), “Naleyi-tənəyyür, yaxud millətə xitab” (14, 1907, №5), “Fəryadi-intibah, və ya amali
vətənpərvəranə” (3, 1906, №15), Səməd Mənsur “Millətə xitab” (1, 1914, II nəşr), B.Mürşüd
“Vətənim və millətim” (10, 1914, №14) və s. kimi şeirlərində məhz bu yolla hərəkət etmişdilər.
Müqayisəli poetik təqdimatda mətləb bu cür qoyulurdu: Vətənin, millətin keçmişi şanlı, şərəfli,
fəxarətli olmuş, öz əzəməti, qəhrəmanları, müstəqilliyi, qüdrəti ilə öyünmüşdür; indi isə tərəqqi
qapıları bağlanmış, dəhşətli bir qəflət kabusu zühur etmiş, onun “rövnəqi bərhəm” olmuş, xar və
zəlil günə düşmüşdür. İndiki cari, təxirə salınmaz tələb və məsələ vətən övladını qəflət
yuxusundan oyatmaq, onu yeni dövrün inkişaf məcrasına, tərəqqi axarına qovuşdurmaqdır.
A.Səhhət həyəcanlı bir intonasiya ilə, məqsədli olaraq şeirə salınmış təkrirlərdən də istifadə
etməklə (məhz “ayıl” sözündən) deyilən mətləblə əlaqədar vətəndaş harayını bu şəkildə izhar
edirdi:
Ayıl, ey ümməti-mərhumə, ayıl!
Ayıl, ey milləti-məzlumə, ayıl!
Ayıl, ey bülbüli-gülzari-vətən,
Nəğmən ilə ola bidar vətən!
Sən ki, şəhbazi-yədi-qüdrət idin,
Tayiri-sidreyi-ülviyyət idin,
Kim səni dideyi giryan eləmiş?
Kim səni halı pərişan eləmiş?
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Sındırıblar nə üçün balü-pərin?
Hanı o ruhfəza nəğmələrin? (16, 37)
Göründüyü kimi, şair öz emosiya, həyəcan və narahatlığını ifadə etmək üçün bədii nida
və suallardan, təşbehatlardan bol-bol faydalanır.
Dediyimiz kimi, bu tipli poeziya nümunələrində müəlliflər ümidsizliyə qapılmır, çıxış
yolunu da göstərirdilər. Onlar bu çıxış və tərəqqi yolunu məktəb, maarif, elm və mədəniyyətdə
tapırdılar. S.Mənsurun “elm atəşi” havası üstündə mahnı şəklində qələmə aldığı “Millətə xitab”
şeirindəki bü sözləri o zamankı maarifçi-realist uşaq sənətkarlarının ümumi baxış və qənaəti
kimi qəbul edilə bilər:
Başqa miləl elm oxuyub
oldu dünyadə sürur,
Bizlər isə cəhlə uyub,
məhv etdik şanı yeksər.
Haydı, gedək dərs oxuyaq,
xoşbəxt olsun millətimiz. (1, 16, II nəşr, 1914)
Uşaq şairləri vətənə, millətə xidməti əsl vətənpərvərlik, millətsevərlik amalı kimi təqdir
edirdilər. Bir sıra böyük şəxsiyyətləri bədii sözün tərənnüm obyektinə çevrirərək onların
timsalında vətənə və millətə xidmətin nümunəsini nişan verirdilər. Bu cür şeirlərdə konkret
şəxsiyyət vəsf olunmaqla arxa planda belə bir fikir ifadə edilirdi: bax, vətənə, millət bu cür
xidmət etmək, fayda vermək lazımdır, əsl patriotizm, millətsevərlik sözlə yox, əməllə, xalqa
verdiyin fayda ilə ölçülür. A.Səhhətin “Sabir” (10, 1913, №11), Ə.Müznibin “Mirzə Fətəli
Axundovun ruhuna” (10, 1911, №2), R.Əfəndizadənin İ.Qaspiralının ölümünə həsr etdiyi “Milli
təəssüf” (10, 1914, №14) və s. tərənnümlərdə deyilən həqiqətin dolğun poetik faktlarını
görürük.
Ə.Müznib oğluna xitabən qələmə aldığı “Sibiriya məktubları” silsiləsinə daxil olan
“İttifaq” (113, 51) şeirində mühüm bir məsələyə toxunur. Göstərir ki, xalqın gücü onun milli
birliyində, vahid amal və məslək yolunda vəhdətindədir. Övladları milli həmrəyliyə, fikir və
əməl birliyinə malik olmayan xalqın nicatı, yüksəlişi və səadəti mümkünsüzdür.
Bir məsələni də xatırlatmaq lazım gəlir. Azərbaycan ədəbi fikir və düşüncəsində daha
əvvəllər start götürən patriotizm, xalqsevərlik ideyaları Azərbaycanda müstəqil cümhuriyyətin –
ADC-nin (1918-1920) yarandığı dövrdə daha da gurlaşdı. Milli istiqlal sevincindən və
sevgisindən doğan bu ideyalar uşaq ədəbiyyatına da sirayət etdi. Bu, həmin qısa müddətli
zaman kəsimində ərsəyə gələn ana dili dərsliklərində, uşaq mətbuatında da öz təzahürünü tapdı.
Məsələn, A.Şaiqin 1919-cu ildə tərtib etdiyi “Milli qiraət kitabı” dərsliyinə haqqında
danışdığımız mövzuda bir neçə poeziya nümunəsi daxil edilmişdi. Həmin şeirlərdən H.Cavidin
“Qoca bir türkün vəsiyyəti”, A.Şaiqin “Dağlar soltanı”, Əli Ülvinin “Diləyimiz”, “Məmləkət
xatirəsi” (17, 226, 21, 19, 20) və s. örnəkləri göstərə bilərik.
1920-ci ilin yanvar ayında çapdan çıxan “Məktəb” məcmuəsinin ilk nömrəsinə milli
müstəqillik və vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış xeyli bədii, həmçinin publisistik əsər
salınmışdı. Türk şairlərindən Nazim Xürrəmin “Bən türkəm” (10, 1920, №1), Süleyman Sərinin
“Vətənin ümidisən” (10, 1920, №1) və s. şeirləri də həmin materiallar sırasında kiçik yaşlı
azərbaycanlı oxucuların mütaliəsinə təqdim edilmişdi.
Onu da əlavə edək ki, ana dili dərsliklərimizdə, uşaq mətbuatımızda istiqalal düşüncəsi
nisbətən əvvəlki dövrlərdə də ardıcıl bir ideya-məfkurə xətti kimi diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Ə.Hüseynzadənin “Turani” imzası ilə dərc olunmuş “Hali-vətən” (3, 1906,
№16), M.Hadinin “Arzuyi-dil” (3, 1907, №3), Hacı Səlim Səyyah Qasımzadənin “Ümidiistiqlal” (10, 1916, №4) və s. şeirləri deyilən fikrin sübutuna xidmət edir.
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Uşaq şairləri xalqın həyat və məişətinin təsvirinə də diqqət yetirirdilər. H.Qaradağinin
“Samovar” (2, 135), A.Səhhətin “Köç” (10, 1912, №13), “Ana və bala” (10, 1912, №14),
A.Şaiqin “Qonaqlıq” (8, 88) və s. mənzumələri bu qəbildəndir.
Belə şeirlərdə xalqın həyatına, məişətinə aid maraqlı detalların, lövhələrin, əşyaların,
hadisələrin təsviri verilir. Bu cür lövhə və təsvirlər kiçik oxucuları ətraf aləmlə, milli məişət və
onun həqiqətləri ilə daha yaxından tanış edir. Məsələn, A.Şaiqin həcmcə çox da böyük olmayan
“Qonaqlıq” şeirində canlı, dolğun, əyani bir məişət lövhəsi yaradılır. Vəli adlı şagird dərslərini
hazırlayıb qurtarır. Elə bu vaxt it hürür. Bəlli olur ki, yaxın qohumları ailəlikcə onlara qonaq
gəlmişdir. Hər iki külfət səmimi görüşür, ocaq qalayıb onun ətrafında dövrə vurub oturur, şirin
söhbətlər edir, çörək yeyirlər. Əslində bu tipli mənzərələrin təsviri ilə müəlliflər həm kiçik
oxucuları milli məişət detalları ilə tanış edir, həm də onlara qohumlar, habelə insanlar arasında
səmimiyyətə, ülfətə, ünsiyyətə, mehribançılığa sövq edən ideyalar aşılayırlar.
Deyilənləri yekunlaşdırıb belə bir nəticəyə gələ bilərik. Haqqında danışdığımız, habelə,
ümumiyyətlə, bu tipli əsərlər uşaq ədəbiyyatımızın maarifçi-realist mərhələsində gənc nəslin
humanist, vətənpərvər, millətsevər ruhda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynadı. Eyni zamanda
uşaq ədəbiyyatımızda həmin mövzularda əsər yaratmaqdan ötrü gərəkli bir ənənənin
yaranmasına səbəb oldu. Gələcəkdə həmin ənənənin layiqli davam etməsi üçün stimul yaratdı.
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Севиндж Расулова

Идеи патриотизма в нашей просветительско-реалистической детской поэзии
Резюме
Стадия образования и раннее развитие Азербайджанской детской литературы
совпадает со второй половиной XIX века и началом XX века. Этот период также
является этапом просветительского реализма нашей детской литературы. Примеры Азербайджанской детской литературы, а также детской поэзии, созданной в этот период,
можно разделить на разные тематические и идеологические группы. Среди этих тем и
идей важную роль играют патриотические мотивы. В этой статье мы попытались
использовать эти работы. Великие мастера слова того периода пропагандировали и
восхваляли этот мотив с большим энтузиазмом. В статье рассматриваются существующие суждения и выводы в Aзербайджанском литературно-теоретическом
представлении. Выражаются отношение к этим соображениям и мнениям.
В этот период было создано много примеров патриотической лирики. Такие
азербайджанские детские поэты, как , Р.Афандизаде, Г. Гарадаги, А. Юсфизаде, А.
Саххат, С. Гаджибеков, А. Шаик, М. Хади, М.А.Сабир, Г. Джавид, А. Мюзниб, И.
Т.Мусаев-Шушинский, С.Мансур, Б.Муршуд, А. Улви, а также турецкие поэты, как,
Назим Хуррам, Сулейман Сери и другие создавали свои ценные художественные
произведения патриотической лирики для детей.
В детских стихах, написанных о родине, изображены и проиллюстрированы
природа, горы, реки, леса и другие чудесные красоты страны. Детские поэты, которые
создали эти примеры, знакомят детей с этими созданиями и событиями. Улучшают их
художественно-эстетический вкус, расширяют знания и объем мысли. В целом,
существует оптимизм в отношении содержания и идеи детских стихов, написанных о
родине. В этих стихах является доминирующим фактом призыв к патриотизму. Конечно,
цель детских поэтов разукрасить маленькие детские сердца с яркими аспектами жизни, ее
красоту. Речь идет о тенденции формировании оптимистического настроения у детей.
Это одна из главных миссий детских писателей.
В этой статье мы вовлекли в исследование произведения о патриотизме
Азербайджанских детских поэтов на тот период. В ходе исследования мы стремились
сделать как можно больше обобщений. Постарались сохранить работы, которые
являются более важными с точки зрения идей, содержания и мастерства.
Ключевые слова: просветительский реализм, детская поэзия, патриотизм, национальное
самосознание, идеал Родины.
Key words: enlightenment-realism, children's poetry, patriotism, national self-consciousness,
ideal of motherland
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Sevinj Rasulova
The ideas of patriotism in our enlightenment-realistic children's poetry
Summary
The stage of education and the early development of children's literature in Azerbaijan
coincides with the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This
period is also a stage of enlightenment realism of our children's literature. Examples of
Azerbaijani children's literature, as well as children's poetry created during this period, can be
divided into different thematic and ideological groups. Among these themes and ideas, patriotic
motifs play an important role. In this article, we have tried to analyze on these works. Great
masters of the words of that period propagandized and praised this motif with great enthusiasm.
The article considers the existing judgments and conclusions in the Azerbaijani literarytheoretical view. We express their attitude towards these considerations and opinions.
During this period many examples of patriotic lyricism were created. Such Azerbaijani
children’s poets as R.Afandizade, G.Garadaghi, A. Yusfizade, A. Sahkhat, S. Hajibeyov, A.
Shaik, M. Hadi, M.A. Sabir, G. Javid, A. Musnib, And T.Musaev-Shushinsky, S.Mansur,
B.Murshud, A. Ulvi, as well as Turkish poets, like Nazim Khurram, Suleiman Seri and others
created their valuable artistic works of patriotic lyrics for children.
Nature, mountains, rivers, forests and other wonderful beauties of the country are depicted and
illustrated in children's poems written about the homeland. The children's poets who created
these examples introduce the children to these creatures and events. They improve their artistic
and aesthetic taste, expand knowledge and volume of thought. In general, there is optimism
about the content and the idea of children's poems written about the motherland. In these verses,
the call to patriotism is dominant. Of course, the goal of children's poets is to decorate small
children's hearts with bright aspects of life, its beauty. This is a trend towards the formation of
an optimistic mood in children. This is one of the main missions of children's writers.
In this article we involved in the study works on the patriotism of Azerbaijani children's poets
for that period. In the course of the study, we sought to make as many generalizations as
possible. We have made an effort to keep in mind the works that are more important in terms of
ideas and craftsmanship.
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MOLYERİN ESTETİK BAXIŞLARI
Xülasə
Molyerin əsərləri böyük islahedici gücə malikdir. Bu əsərlər nöqsanlı, əxlaqsız insanları ələ
salmaqla onlara ağır zərbə vurur. Molyerə görə komediya qarşısında iki vəzifə durur: nəsihət
vermək və əyləndirmək. Əgər komediya ibrətamiz elementlərdən məhrum edilsə, o mənasız
masqaraya çevriləcək, əgər ondan əyləndirici funksiyanı alsaq, komediya əxlaqi bir əsərə yerini
vermiş olacaq. Dramaturq öz satirasının ictimai əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü: Molyerə
görə ən yaxşı onun edə bildiyidir – bu onun dövrünün nöqsanlarını gülünc təsvir edərək ifşa
etməkdir. Real zarafatlarında, səhnə həqiqətlərində Molyerin cazibəsi bütünlüklə aydındır,
amma zaman, zövq, əsr anlayışı ona Şekspir zirvəsinə qalxmaq üçün öz istedadını göstərməyə
imkan vermirdi. Molyerin fikrincə, Teatr – cəmiyyətin güzgüsüdür, o bu fikri ilə bütün
yazıçıları, insanları təsvir etməyə, orijinaldan yazmağa, onların portretini münasib, uyğun
yaratmağa çağırırdı. Komediyanın vəzifələri haqqında Molyerin təqdimatı klassik estetika
dairəsindən yaranmırdı. O, komediyanın vəzifəsini, «səhnədə ümumi nöqsanları xoş təsirlə»
verməkdə görürdü. Molyer klassik qaydalara qarşı çıxmırdı. Aktyor özü üçün oynamamalıdır,
dramaturqu öyrənməlidir. Molyer öz estetik proqramının əsas prinsipini yaddan çıxartmırdı.
O, ifşa edilmiş oyunbazın əlamətlərindən istifadə edərək tamaşaçıları güldürür. Molyerin gücü
onun humanist ideallara qırılmaz bağlılığında idi. Məhz daxilindəki xəlqiliyin sayəsində
Molyerin yaradıcılığı müasir dəbi prosesdə müasirləri ilə müqayisədə daha qabarıq nəzərə
çarpırdı. Molyerin üslubu klassisizmin Korney və Rasin kimi nümayəndələri ilə müqayisədə
şəksiz üstünlüyə malik idi. Bu üstünlüklər gerçəkliklə, xalq ənənələri və Renessans sənətinin
prinsipləri ilə sıx şəkildə bağlı idi. Renessans incəsənətinin ümdə xüsusiyyətlərindən olan
xəlqilik Molyerin yaradıcılığında dominantlıq təşkil edirdi. Molyer yaradıcılığının bütün
canlılığı və emosionallığı ilə, intellektuallıq onun dühasının mühüm cəhəti sayılırdı. Rasional
metod tipik xarakterlərin və həyati konfliktlərin dərin və şüurlu analizini şərtləndirirdi,
komediyaların ideya baxımdan aydınlığına şərait yaradırdı. Klassisist istiqamətli bir sənətkar
kimi Molyeri həyatdan yalnız o cəhətləri seçib-ayırırdı ki, bunlar ona ayrı-ayrı tiplərin
təsvirində yardımçı olurdu, bədii mətnlərdə o, həyatı bütün rəngləri ilə canlandırmağa
çalışmırdı.
Açar sözlər: dramaturq, komediya, pamflet, xarakter
Ədəbi yaradıcılığa başlarkən Molyer ləqəbini götürmüş Jan Batist Poklən böyük fransız
komediya yazarı, Fransa və Qərbi Avropa ədəbiyyatında klassik komediya janrının banisidir.
Fransız dramaturqu, aktyor, teatr xadimi Jan Batist Molyerin dünyagörüşünə fransız materialist
filosofu P.Qassendinin təlimi güclü təsir göstərmişdir. Gənc yaşlarında həyatını teatrla
bağlamış, 1643-cü ildə "Parlaq teatr" truppasını yaratmışdır. Lakin Parisdə müvəffəqiyyət
qazanmayan truppa 12 il əyalət şəhərlərini gəzib dolaşmış, bu müddət ərzində Molyer xalq
həyatını dərindən öyrənmiş, gələcək əsərləri üçün zəngin material toplamışdır. "Xəsis",
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"Skapenin kələkləri", "Jorj Danden və yaxud aldadılmış ər", "Sqanarel", "Tartüf", "Don Juan və
yaxud daş qonaq" və bir çox digər əsərləri onun şah əsərləridir.
«Molyer bu gün, dünyanın hər yerində komik teatrla təxminən eyniləşdirilir. Teatrı
Molyerin komediyaları olmadan xatırlamaq mümkün deyil. Molyer digər bir çox yazıçılar –
Korney, Rasin kimi yazmırdı. Teatr üçün o, hər şey edirdi, o, bütün rolları özündə cəmləşdirirdi.
Molyer həm müəllif, həm truppa rəhbəri, həm rejissor, həm də komediya yazar idi. Bu nöqteyinəzərdən heç kim (Şekspir istisna olmaqla) onun kimi teatr sənətini simvollaşdırmırdı. Molyerin
əsərləri hərtərəfliliyi ilə oxucunu cəlb edir, o qədim dövrlərdə teatr ənənələrinin bütün
növlərindən qidalanaraq, onları yenidən yeni istinadlarda, yeni əfsanələrdə və teatr adamlarının
xatirəsində canlandırdı”. (1, s.11) Molyerin əsərlərindən hər biri bir mübarizədir, əzmli bir
döyüşdür. Həqiqətən, Molyerin heç bir əsəri mübahisəsiz olmamışdır. Pamfletlər, həcvlər,
tənqidlər Molyeri bütün yaradıcılığı boyu müşahidə etmişdir. Molyer hər bir şeyi hədəfə alırdı.
İfşa edilmişlər, gülünc ədəbazlar, cahil həkimlər, yalançı möminlər Molyer dünyasında
məskunlaşırdılar. Səhvlərin aydın göstərilməsində, həqiqətin izlənilməsində fırça və qələm
Molyerin silahı idi. Molyeri oxumaq, eşitmək bütün həyatı boyu maskalanmış, gizli qalmış bir
insanla görüşmək demək idi. Biz Molyerin əsərlərində elə personajlara rast gəlirik ki, onlar bizə
müsbət xarakterli obraz kimi görünür, amma sonra bu personajlar yazıçı qələmi ilə ifşa edilərək,
bizə onun əsl sifəti göstərilir. Komedioqraf Molyerin ilk təcrübəsinə bir pərdəli fars aiddir.
Farsın mətni qaba, amma xoş zarafatlarla, mübahisələrlə, hazırcavablıqla doludur. Farsda
rolların ifası sərbəst improvizasiya kimi göstərilsə də, süjet xətti saxlanılır. Molyerin öz
teatrının bu cür formalaşdırmasına şübhəsiz ki, onu heyran qoyan italyan komediyaları və onun
icraçıları da səbəb olmuşdur. Komediyanın icraçısının maskaları, gülməli qocalar, qısqanc
qadınlar, fərasətli və ya axmaq qulluqçular, fars ənənələri və italyan komediyalrından alınmış
dərslər Molyerin təcrübəsində birləşirdi. Əyalətlərə səyahətin təəssüratı ilə Molyer özünün beş
pərdəli ilk iki komediyasını yazdı. («L’étourdi» et «Le Dépit amoureux» – «Yelbeyin» və
«Dilxor aşiq»). Rus dramaturqu A.S.Dmitriyeviç Molyer yaradıcılığının hərtərəfliliyini
qiymətləndirərək yazır: «Molyer klassik dünya ədəbiyyatının, öz əsrinin və öz ölkəsinin
sərhədlərini addımlayaraq keçən milli fransız komediyasının yaradıcısıdır. Onun komediyaları,
tamaşaları gülməyə çağırır, amma «gülmək xatirinə gülməyə yox», bu gülüş böyük əxlaqi və
sosial probemlərin həllidir.» (2, s.235)
Müəllif öz fikirində haqlıdır. Molyer teatrı böyük
əhəmiyyətli, canlı bir məktəbdir. Dramaturq siyasi, fəlsəfi, əxlaqi problemləri əks etdirərək
tamaşaçıları şən, zarafatcıl dillə güldürür. Onun komediyalarının «Ərlər məktəbi», «Arvadlar
məktəbi» adlanması da təsadüfi deyil. Bu əsərlərdə novatorluq, köhnəliklə mübarizə,
renessansın əlamətləri görünür. Molyer teatrının hərtərəfliliyi onun yeni ölçüdə yazılması ilə
bağlıdır. O nə yazırdısa, öz zəmanəsi ilə əlaqələndirirdi. Onun əsərləri öz ritmi və
kompozisiyası ilə oxucunu cəlb edir.Molyerin əsərləri böyük islahedici gücə malikdir. Bu
əsərlər nöqsanlı, əxlaqsız insanları ələ salmaqla onlara ağır zərbə vurur. Molyerə görə komediya
qarşısında iki vəzifə durur: nəsihət vermək və əyləndirmək. Əgər komediya ibrətamiz
elementlərdən məhrum edilsə, o mənasız masqaraya çevriləcək, əgər ondan əyləndirici
funksiyanı alsaq, komediya əxlaqi bir əsərə yerini vermiş olacaq. Dramaturq öz satirasının
ictimai əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü: Molyerə görə ən yaxşı onun edə bildiyidir – bu
onun dövrünün nöqsanlarını gülünc təsvir edərək ifşa etməkdir. Real zarafatlarında, səhnə
həqiqətlərində Molyerin cazibəsi bütünlüklə aydındır, amma zaman, zövq, əsr anlayışı ona
Şekspir zirvəsinə qalxmaq üçün öz istedadını göstərməyə imkan vermirdi. Molyerin fikrincə,
Teatr – cəmiyyətin güzgüsüdür, o bu fikri ilə bütün yazıçıları, insanları təsvir etməyə,
orijinaldan yazmağa, onların portretini münasib, uyğun yaratmağa çağırırdı. Komediyanın
vəzifələri haqqında Molyerin təqdimatı klassik estetika dairəsindən yaranmırdı. O, komediyanın
vəzifəsini, «səhnədə ümumi nöqsanları xoş təsirlə» verməkdə görürdü. Molyer klassik
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qaydalara qarşı çıxmırdı. Aktyor özü üçün oynamamalıdır, dramaturqu öyrənməlidir. Dramaturqun dərin inamına görə şeirləri oxumaq lazımdır. Molyerin fikrincə sadə, təbii və dramatik
materialın özü də həqiqət olmalıdır. Molyerin fikri düzgün idi, amma onu müasirləri bu cür
qəbul etmirdilər. Molyerin komediyalarında hər şeydən əvvəl klassik teatrın bütün xarakterik
xüsusiyyətləri vardır. Korneyin «Horatsi» faciəsində biz Horatsinin və Kruatsinin dövlət
quruluşu prinsipləri haqqındakı mövzuda fəlsəfi mübahisə və müzakirələrində iştirak edirik –
Molyerin «Adam sevməz» və «Don Juan» komediyalarında biz Alsest və Filintin yaxud Don
Juan və onun xidmətçi Sqanarelin mübahisələrini eşidirik, bu diskussiya ilə də onlar səhnə
fəaliyyətində birləşirlər. Pyesin başlanğıcında adətən əxlaqi, ictimai yaxud fəlsəfi problem
durur, burada isə ayrılmış, sərhəd qoyulmuş güc göstərilir. İki nöqteyi-nəzər, iki izahat, iki fikir
ətrafında mübarizə əmələ gəlir, pyesin sonunda müəllifin öz fikri həlledicidir. Molyerin birinci
orijinal pyesi – «Gülünc ədəbazlar» (Prècieuses ridicules) komediyası qeyri-adi uğur qazandı,
müəllifin kifayət qədər parlaq istedada malik olduğunu sübuta yetirdi, amma böyük mübahisələrə səbəb oldu. Komediyanın müvəqqəti olaraq qadağan edilməsi xalqın marağını daha da
oyatdı. Ehtiyatlı olan Molyer təhlükəli qadınların nifrətini özünə qarşı qaldırmaq istəmirdi və
buna görə də o, hər vasitə ilə öz nazlı qadınlarını «həqiqi nazlı ədabazlardan»dan ayırırdı.
Dramaturqun hər bir işarəsi aydın idi və molyersayağı replikaların hər birində xanımlar hamıya
məlum olan sözlərlə həqiqi ədabazı tanıyırdılar.
Molyer “Alim qadınlar”əsərində «oxumuş» qadınları ələ salırdı. Molyerin pyesində qadına
təhsil vermək olar, yoxsa yox məsələsindən söhbət getmir. Söhbət yalançı alimlik və onunla
birlikdə idealist fəlsəfədən gedir. Molyerin komediyasında oxumuş qadın bu fəlsəfəni komik
ifadə edəndir. Molyerin digər komediyaları ilə müqayisədə “Alim qadınlar” bir az sərt tərzdə
yazılmış komediyadır. Komediya sadə intriqaları ilə yadda qalandır. Evlilik konsepsiyası və
cəmiyyətdə qadının rolu barədə Henriet və Armand arasındakı konflikt “materiya” və
“dünyəvilik” barədə Filamint və Krisalın arasındakı konfliktə ziddir, həqiqi intellektual
keyfiyyəti bilmələri barədə Klitandrın və Trissotin arasındakı konfiliktndən fərqlənir.
«Tartüf»ün adı dünyada məşhurdur. Molyer Tartüf obrazını yaratmaqla öz səhnə
qəhrəmanında riyakarlığın bütün mənfi xüsusiyyətlərini cəmləşdirdi, onları geniş planda ifadə
etdi və tamaşaçının yaddaşına həmişəlik həkk etdi. Molyer tamaşaçılara ictimai xadimləri, əhatə
olunduqları insanları səhvsiz tanımağı öyrətdi.
Molyer yazırdı: «İstər mən onu «Yalançı» adlandırım, dünyəvi paltarda qəhrəmanı dəyişim,
istər başına balaca şlyapa, uzun saç qoyum, böyük yaxalıq və krujevalı don geyindirim, əsaslı
surətdə dəyişiklik edim, heç bir xeyri yoxdur, nəzərdə tutulmuş portretin ən əhəmiyyətsiz
xüsusiyyəti, cizgisi belə onu tanımaq üçün bəhanə olacaq.» (3, s.381)
Dramaturq əsaslı sürətdə riyakarlığı səhnədə ifadə etməyin bütün detallarını fikirləşmişdi.
Tartüf səhnədə o dəqiqə görsənmir. Tamaşanın ilk pərdəsini seyr edən tamaşaçı yaramaza
tamaşa etməyə hazırlaşır və gərgin bir halda bu anı gözləyir. Səhnədə Tartüf haqqında söhbət
gedəndə tamaşaçılar arasında onun haqqında mübahisə gedirdi: biri onu lənətləyir, digəri isə
tərifləyirdi.Pyes qoca Pernelin səhnədə görünməsi ilə başlayır. Bütün iştirakçılar səhnədə
onunla mübahisə edir. Qoca heç kəsi eşitmək istəmir və ancaq bir şeyi təkrarlayırdı ki, Tartüf
təmiz qəlbli insandır. Pyesin ən ağıllı, müdrik personajı sadə qəlbli qulluqçu Dorina Tartüfün
qeyri-normal mahiyyətli moizələrini ifşa etməyə çalışır.
Molyer nəyi təsvir edirdisə sadə dildə təsvir edirdi. O, ifratçılığa qarşı çıxırdı. Bu humanist
ideya xüsusi olaraq dünyada alçaq, qeyri-normal əxlaqa malik tartüfləri cəsarətlə ittiham etməyə
kömək edirdi. Komediyalarını eyni formada quran Molyer əsərlərində hadisə vəhdəti yaratmağa
çalışmamışdır. Onun pyesləri hadisələrin vəhdəti baxımından deyil, maraq baxımından
faydalıdır. “Xəsis” komediyasında dörd intriqa verilir. Əsərdə birinci problem iki gənc qızın,
Eliz və Marianın onları sevən iki gənclə, Valer və Kleant ilə evlənib evlənməyəcəkləri, yaxud
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da yaşlı insanların, Anselm və Qarpaqonun onlarla evlənmək istədikləri məsələləridir. İkinci
hadisə əsərin birinci pərdəsinin üçüncü səhnəsində başlayır. Hadisə sahibləri tərəfindən pis
hərəkət etməyə təhrik edilən ev qulluqçularından bəhs edir. Öz sahibindən qisas almaq üçün
Lafleş oğurluq edəcək. Əsərin üçüncü süjeti Qarpaqonun və onun oğlunun rəqabətindən bəhs
edir. Nəhayət Lafleşin Qarpaqona qarşı hazırladığı oğurluq hadisəsi, qızılla dolu sandıqçanın
oğurlanması, birinci pərdədən pyesin sonuna qədər əsərin mənbəyini və dördüncü səhnəni təşkil
edir. Hadisələrin vəhdətində Molier bir xarakter üçün maraq vəhdəti yaradırdı. Bu da onu izah
edirki, “Xəsis” əsəri xarakterik komediyadır.
Molyer öz estetik proqramının əsas prinsipini yaddan çıxartmırdı. O, ifşa edilmiş oyunbazın
əlamətlərindən istifadə edərək tamaşaçıları güldürür. Molyerin gücü onun humanist ideallara
qırılmaz bağlılığında idi. Məhz daxilindəki xəlqiliyin sayəsində Molyerin yaradıcılığı müasir
dəbi prosesdə müasirləri ilə müqayisədə daha qabarıq nəzərə çarpırdı. Molyerin müasiri olan
nasirlər - Sorel, Skarron, Fyuretyer insan xasiyyətinin parlaq səhnələrini əks etməklə və ayrıayrı hallarda sosial xarakterləri yaratmaqla ictimai ziddiyyətlərin ümumiləşdirilməsi və dərindən açılması baxımından Molyerlə müqayisədə uduzurdular. Dramaturgiyaya gəlincə, bu
sahədə Molyerin üstünlüyü aydın və açıq idi. XVII əsrin ortalarına doğru fransız dramaturgiyası
durğunluq dövrünü yaşayırdı. Yeganə böyük dramaturq olan Pyer Korney dərin yaradıcılıq
böhranı keçirdirdi, səhnə başdan-başa məzmunsuz tragikomediyalarla aşıb-daşırdı. Molyerin
böyüklüyü onun həyat gercəklilkərini bilməsində və xalqa məhəbbətində idi.
Molyerin rasional estetikanın normalarına riayət etməsi yalnız estetik anlam daşıyırdı və bu
prinsip onun mətnində dominantlıq təşkil etmirdi. Məlum olduğu kimi Molyerin həyat və
yaradıcılığı XVII əsrə təsadüf etdiyindən onun əsərlərində klassisizmin cəhətləri hiss edilir.
Klassisizmin doktrinasına iki əsas prinsipə əsaslanır. Birincisi, ağılın, şüurun müstəqilliyi,
təbiətin və həqiqətin təcəssümü, bu prinsipə görə ağıl, şüur hisslər üzərində qələbə çalmalıdır,
ona görə ki, ağıl təbiət ilə əlaqəlidir, çünki təbiətdə həqiqət vardır. Bu nöqteyi-nəzərdən təbiəti
öyrənmək, imitasiya etmək lazımdır. İkincisi isə antik dövr yazıçılarına hörmət etmək və onları
imitasiya etmək lazımdır. Klassisizmin nümayəndələri əsər yazarkən zaman, yer və hadisə
vəhdətinə riayət etməlidirlər. Molyer öz əsərlərində klassisizmin müəyyən müddəalarına riayət
etmişdir. Vəhdət prinsipi, əlbəttə ki, müəyyən şəraitdə sənətkarı çərçivəyə salır. Lakin bu heç də
o demək deyildir ki, bu labüd şəkildə onun xırdaçılığa yol verməsi ilə nəticələnməlidir. Onda
bütün antik dramaturgiya, Korney, Rasin, Molyer “xırdaçı” elan olunmalıdır.
Molyerin üslubu klassisizmin Korney və Rasin kimi nümayəndələri ilə müqayisədə
şəksiz üstünlüyə malik idi. Bu üstünlüklər gerçəkliklə, xalq ənənələri və Renessans sənətinin
prinsipləri ilə sıx şəkildə bağlı idi. Renessans incəsənətinin ümdə xüsusiyyətlərindən olan
xəlqilik Molyerin yaradıcılığında dominantlıq təşkil edirdi. Bununla belə o, hər hansı prinsipi
doqmaya çevirmirdi. Bu və ya digər əsərində insana dərin inamını təsdiq etməklə, insanın
xoşbəxt olmaq haqqını ifadə etməklə bilirdi ki, təbiət adlı mənbədən təkcə təmiz su deyil, həm
də paslı su axır. İntibah dövrü sənətkarlarının həyatda axtardıqları təbiətlə ağıl arasındakı
harmoniya artıq özünün mütərəqqi tarixi mənasını itirmişdi. Bu mərhələdə, yeni ictimai şəraitdə
həyatın poetik təcəssümü yalançı ideallaşdırma ilə sonuclanırdı. Humanist ideallar uğrunda
mübarizə həyata və gerçəkliyə ayıq münasibət tələb edirdi, Molyer də incəsənətin məhz bu
tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Molyer yaradıcılığının bütün canlılığı və emosionallığı ilə,
intellektuallıq onun dühasının mühüm cəhəti sayılırdı. Rasional metod tipik xarakterlərin və
həyati konfliktlərin dərin və şüurlu analizini şərtləndirirdi, komediyaların ideya baxımdan
aydınlığına şərait yaradırdı. Klassisist istiqamətli bir sənətkar kimi Molyeri həyatdan yalnız o
cəhətləri seçib-ayırırdı ki, bunlar ona ayrı-ayrı tiplərin təsvirində yardımçı olurdu, bədii
mətnlərdə o, həyatı bütün rəngləri ilə canlandırmağa çalışmırdı. Məhz bu cəhəti nəzərə almaqla
təsdiq edə bilərik ki, Molyerdə xəsis yalnız xəsisdir, Şekspirdə xəsis həm də fərasətli, kinli və
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ağıllıdır. Molyerin komediyalarında həyati tiplər özlərinin dərin təcəssümünü xarakterin
mürəkkəb çoxcəhətliliyində deyil, onların əsas və dominant cəhətlərində tapırdı. Bu səbəbdən
onlar birbaşa məişət kontekstində deyil, tipik keyfiyyətlərin məntiqlə seçilməsindən sonra
verilirdi və buna görə də bu əsərlərdə və tiplərdə satirik boyalar sıxılmış vəziyyətdə təqdim
edilirdi. Məhz bu üstünlüyü sayəsində Molyer Tartüf, Don Juan, Qarpaqon və sair bu kimi
əlahiddə tipləri komediyalarında canlandıraraq bütün dünyada fransız komediyasının atası
adlandırıldı.
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С.Дадашева
Эстетические взгляды Мольера
Резюме
Работы Мольера имеют большую умеренность. Эти работы наносят тяжелый удар
тем, кто виновен и аморален. По словам Мали, перед комедией стоят две задачи: давать
советы и развлекать. Если комедия лишена поучительных элементов, она станет неясной,
а если ей от этого станет весело, комедию заменит этическое произведение. Драматург
понимал важность своей линии: лучшее, что он мог сделать, - это раскрыть недостатки
своей эпохи нелепым образом. Настоящие шутки, обаяние Мольера в реалиях сцены
вполне понятны, но концепция времени, удовольствия и возраста не позволила ему
проявить свой талант подняться на вершину Шекспира. По мнению Мольера, Театр - это
зеркало общества, и он призвал всех писателей, людей писать, писать с оригинала, делать
их портрет подходящим и уместным.Представление Мольера о задачах комедии
произошло не от классической эстетики. Он увидел задачу комедии «дать положительный эффект общим недостаткам на сцене». Мольер не против классических правил.
Актер не должен играть за себя, он должен изучать драматургию.
Мольер не забыл основной принцип своей эстетической программы. Он использует
признаки выставленного игрока, чтобы заставить аудиторию смеяться. Власть Мольера
была неотделима от его гуманистических идеалов. Благодаря его уникальным творениям
творчество Мольера казалось более ярким в современной моде, чем его современники.
Стиль Мольера имел абсолютное превосходство над классиками Классе и Расена. Эти
преимущества были тесно связаны с народными традициями и принципами искусства
эпохи Возрождения. Одной из самых ярких черт искусства эпохи Возрождения было
доминирование в творчестве Мольера. При всей жизненности и эмоциональности
творчества Мольера, интеллектуальность была важным аспектом его мечты.
Рациональный метод обеспечил глубокий и осознанный анализ типичных персонажей и
жизненных конфликтов и дал комедиям представление о ясности. Как художник для
Classisist, Мольери выбрал только те аспекты жизни, которые помогли ему в описании
разных типов, в художественных текстах он не пытался оживить свою жизнь всеми ее
красками.
Ключевые слова: драматург, комик, памфлет, характер
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S.Dadashova
Aesthetic views of Molyer
Summary
Molyer's works are of great moderation. These works make a heavy blow to those who are
guilty and immoral. According to Mali, there are two tasks in front of comedy: to give advice
and entertain. If the comedy is deprived of instructive elements, it will become obscure, and if it
gets fun from it, the comedy will be replaced by an ethical piece. The dramatist understood the
importance of his line: The best he could do was to expose the flaws of his era in a ridiculous
way. Real jokes, Molyer's charm in the realities of the scene are quite clear, but the concept of
time, pleasure and age did not allow him to show his talent to climb Shakespeare's peak. In
Molyer's view, Theater is a mirror of society, and he has called on all writers, people to write,
write from the original, make their portrait suitable and appropriate.Molyer's presentation about
the tasks of the comedy did not originate from the classic aesthetics. He saw the task of the
comedy "giving a positive effect to the overall shortcomings on the stage." Molyer did not
oppose classic rules. The actor should not play for himself, he should learn dramaturgy.Molyer
did not forget the basic principle of his aesthetic program. He uses the signs of the exposed
player to make the audience laugh. Molyer's power was inseparable from his humanistic ideals.
Thanks to his unique creations, Molyer's creativity seemed more vivid in contemporary fashion
than his contemporaries.Molyer's style had absolute superiority over the classics of Klasse and
Rasen. These advantages were closely linked to the traditions of the people and to the principles
of the Renaissance art. One of the most prominent features of the Renaissance art was
dominance in Molyer's creativity. With all the vitality and emotionality of Molyer's creativity,
intellectuality was an important aspect of his dreams. The rational method provided a deep and
conscious analysis of typical characters and vital conflicts, and gave comedies an idea of clarity.
As an artist for Classisist, Molyeri chose only those aspects of life that helped him in the
description of different types, in artistic texts, he did not try to revive his life with all its colors.

Key words: dramatist, comedian, pamphlet, character
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“DASTANİ - ƏHMƏD HƏRAMİ” POEMASINDA DASTAN MOTİVLƏRİ
Xülasə
“Dastani-Əhməd Hərami” poeması Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk anadilli epik
əsərdir. Bu əsərin müəllifi məlum deyildir. Ancaq əsərin kompozisiyası və süjetindən aydın olur
ki, müəllif xalq yaradıcılığına bağlı bir sənətkar olmuşdur. Poemanın ayrı-ayrı məclislər
şəklində yazılması onun dastan yaradıcılığı ilə əlaqəsindən xəbər verir. Aydındır ki, dastan
yaradıcılığı aşıq ədəbiyyatına aiddir. Dastanlar daha çox el şənliklərində aşıqlar tərəfindən
düzüb-qoşulmuşdur. Adətən dinləyicilər intizarda qalsın deyə aşıqlar dastan söyləyərkən
əhvalatları yarımçıq qoyaraq bir məclisdən digərinə keçərdilər. Sözügedən poemada da bu
ənənə qorunmuşdur. Poemada xeyirlə şərin mübarizəsi də bu əsəri dastanlara yaxınlaşdırır.
Əsərdəki Güləndam obrazı xeyiri, Əhməd Hərami isə şəri ifadə edir. “Dastani-Əhməd Hərami”
poemasında əsas qəhrəman dastanlarda olduğu kimi xalqı təmsil edir. O, düşdüyü çətin
vəziyyətlərdə gördüyü yuxulara etibar edir, əhval-ruhiyyəsini lirik parçalarla ifadə edir. Bütün
bu məsələlər xalq dastanları üçün xarakterik cəhətlərdir. Bu onu göstərir ki, “Dastani-Əhməd
Hərami” poeması xalq yaradıcılığının təsiri ilə yaradılmışdır.
Açar söz: Yazılı ədəbiyyat, folklor, dastan, obraz, ənənə.
Şifahi xalq ədəbiyyatı insan cəmiyyətinin ilk yarandığı dövrdən formalaşaraq uzun bir
inkişaf yolu keçmişdir. Bu ədəbiyyat zaman keçdikcə yeni-yeni məziyyətlər qazanmaqla
bərabər, özünün yazılı variantı üçün də mühüm ədəbi mənbə rolunu oynamışdır. Qədim dövr
Azərbaycan ədəbiyyatını yaradan sənətkarların əsərlərində xalq yaradıcılığı elementlərinin
bolluğu bizi bu qənaətə gəlməyə sövq edir. Təkcə, N.Gəncəvi yaradıcılığına müraciət etsək,
görərik ki, onun “Xəmsə”sinə daxil olan poemalarını xalq həyatından götürülmüş neçə-neçə
nağıl və dastanlar bəzəyir.
Buradan görünür ki, qədim dövrün sənətkarları əsərlərinin bədii gücünü artırmaq üçün el
ədəbiyyatının aktual mövzularına müraciət edirmişlər. Onların qələmindən çıxan irihəcmli
əsərlər zamanın tələbi ilə fars dilində yazılmasına baxmayaraq, məzmun və forma, eləcə də
daşıdıqları ideya hesabına daha çox milli mahiyyət daşıyırdı. Bu dövrdə araya-ərsəyə gələn və
ən çox oxucu kütləsinin marağına səbəb olan əsərlər nağıl və dastan motivləri əsasında yazılan
poemalar sayılırdı. Yazılı ədəbiyyatda bu ənənə orta əsrlərdə də davam etmişdir. Əgər bu vaxta
qədər yaranan dastan xarakterli əsərlər, əsasən, fars dilində qələmə alınırdısa, bundan sonra bu,
anadilli nümunələrlə diqqəti çəkməyə başlayır. “Dastani-Əhməd Hərami”, “Dəhnamə”,
“Bəxtiyarnamə”, “Şəhriyar dastanı” kimi əsərlər buna misaldır.
XIII əsrdən başlayaraq ana dilində yazılan epik məsnəvilər, şübhəsiz ki, şifahi xalq
ədəbiyyatının, xüsusilə dastan yaradıcılığının təsiri ilə qələmə alınırdı. Dastan yaradıcılığı aşıq
poeziyasının ən böyük janrı olduğunu nəzərə alsaq, o zamankı aşıq məktəblərinin yazılı
ədəbiyyatın inkişafındakı rolunu nəzərə almamaq mümkün deyildir. Təsadüfi deyil ki, XIII-XIV
əsrlərdə Anadolu və Şirvan aşıq məktəbi öz inkişafının intibah dövrünü yaşayırdı. [6, 84]
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1277-ci ildə türk hökmdarının əsərlərin bundan sonra ana dilində yazılması ilə bağlı qəti
qərarı,[5; 28] təkcə o zamankı türkiyə hüdudlarında deyil, yaxın bölgələrdə də az təsirə məruz
qalmamış, türk-ana dilində, dastançılıq ənənəsi fonunda yeni-yeni əsərlərin yaranmasına rəvac
vermişdir. Yuxarıda adları çəkilən əsərlərin məhz ana dilində yazılmasında əsas həvəsləndirici
amillərdən biri də sözügedən qərar olmuşdur.
Orta əsrlərdə nağıl və dastan mötivləri və dövrün tələbləri əsasında qələmə alınan ilk
əsər “Dastani-Əhməd Hərami” poemasıdır. Bu əsər həm də ana dilində qələmə alınan ilk
məsnəvidir. Müəllifi məlum olmayan bu məsnəvinin əruz vəznində və klassik poemaların
kompozisiyası fonunda ərsəyə gəlməsi sözsüzdür.
Burada vurğulanır ki, Krımdan olan Əhməd Hərami ətrafına topladığı oğruların
başçısıdır. Bağdad sultanının zəngin var-dövləti haqqında yayılan söz-söhbətləri eşitcək onu ələ
keçirmək məqsədilə dəstəsi ilə Bağdada gəlir. Doqquz yaraqlı ilə saraya daxil olan Əhməd
Hərami arzuolunmaz vəziyyətə düşür. Dostları şah qızı Güləndam tərəfindən məhv edilir, özü
isə yaralı halda aradan çıxa bilir. Bütün bu uğursuzluqları qəbul etməyən Əhməd Hərami onun
baiskarı olan Güləndamdan qisas almaq hissi ilə alışıb yanır. Bu məqsədlə qıza elçi göndərir və
onunla ailə qurur. Öz vətəninə dönərkən, yolda Güləndamı öldürmək üçün fürsət yaranır, ancaq
bir təsadüf nəticəsində Güləndam xilas ola bilir və ondan gizlənir. Bundan sonra daha da qisas
hissi ilə alışıb yanan Hərami onu axtarmağa başlayır. Şiraz hakiminin oğluna ərə getməsini
öyrəndikdən sonra saraya gələn Əhməd Hərami öz mürtəce əməllərinin qurbanı olur. Güləndam
tərəfindən öldürülür.
“Dastani-Əhməd Hərami” poeması klassik məsnəvilərə xas olan
ənənələri qorumaqla bərabər, xalq ədəbiyyatı ilə bağlı bir çox məziyyətləri də özündə
daşımaqdadır. Onlardan birincisi, əsərdə aşıq ədəbiyyatının, xüsusilə onun ən böyük və geniş
yayılmış janrı olan dastanın əlamətləri görünməkdədir. Belə ki, 1632 misradan ibarət olan bu
yazılı ədəbiyyat nümunəsi məclislər səklində qələmə alınmışdır. Məclisdən-məclisə keçdikcə
xüsusi təhkiyə üsulu burada özünü göstərir. Məsələn; birinci məclisin sonunda sarayı
həramilərdən qoruyan şəxsin axtarışından, eləcə də Güləndamın bunu sirr kimi saxlamasından
söhbət gedir:
Bulunmadı, bilinmədi bu müşkil,
Ki, hərgiz həll olunmadı bu müşkil.
Güləndam kimsəyə söyləmədi heç,
Bu razı xalqa söyləmədi heç. [2; 36]
Oxucu üçün maraqlı olsun deyə, poemanın bu hissəsində hadisələrin təsviri yarımçıq
saxlanılır. Nəzərlər sonrakı məzlisə, doqquz yoldaşını itirən və canını bir təhər qurtarıb qaçan
Əhməd Həraminin üzərinə yönləndirilir:
İkinci məclisə ağaz edəlim,
Yenə Əhməd Həramiyə gedəlim. [2; 36]
Bu ənənə, əslində, xalq dastanlarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir. “Aşıqlar
dastanda təsvir olunan bir hadisədən başqa bir hadisəyə keçmək üçün maraqlı üsullardan
istifadə edirlər. Çox zaman danışılan hadisə, epizod tamamlanmır, yarımçıq saxlanılır, beləliklə,
dinləyici intizarda qalır.” [3; 222] Məsələn, xalq dastanlarından olan “Qurbani” əsərində deyilir
ki, Qurbani əmisi Mirzalı xandan əkin üçün iki öküz alır. Onlar xam olduğundan cütə yaramır,
yerlərindən tərpənmirlər. Əlacsız qalan Qurbani onları buraxır, özü isə yatır. Oxucuları və ya
dinləyiciləri diqqətdə saxlamaq üçün “Qurbani indi yatmaqda olsun, eşit Mirzalı xandan”,- deyə
Qurbani ilə bağlı əhvalat yarımçıq saxlanılır. [1; 175]
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Əsərdə hadisələrin məhz nagıl və dastanlarda olduğu kimi təsvir olunması onun xalq
yaradıcılığı ilə bağlılığından xəbər verir.
Əsərin xalq ədəbiyyatı ilə səsləşən məqamlarından biri də yazıçının öz müsbət
qəhrəmanına olan münasibəti ilə əlaqədardır. Güləndam gözəl, ağıllı, tədbirli və fədakardır.
Əsərin əvvəlində zərif bir çiçək kimi təqdim olunan Güləndam, əsərin sonuna qədər təravətini
itirməyən, elin adət və ənənələri qarşısında əyilən, ona dəyər verən bir qızdır. Öz talesizliyindən
daim şikayət etsə də, başqalarının taleyinə də biganə deyildir. Başqa bir səhnədə isə atasının
mülkünü qoruyan əskərdir. Öz şəxsi bacarığı ilə həramiləri zərərsizləşdirir, əsl qəhrəmanlıq
nümunəsi göstərir, təkəbbür və şöhrətpərəstlikdən uzaq olur. Şah sarayına oğurluğa gələn
həramiləri öldürməklə şaha yaxşılıq etmiş insanı mükafat gözlədiyi halda Güləndam səsini
çıxarmır, sirr olaraq saxlayır.
Beləliklə, müəllif, xalq ədəbiyyatında olan əsər qəhrəmanlarının müsbət sifətləri fonunda
Güləndamın dastanını yaratmışdır. Ancaq Güləndam qadın olduğu üçün əsər onun adı ilə
adlandırılmır. Görünür, müəllif öz dövrünün qayda-qanunlarından kənara çıxmayaraq əsərin
adını mənfi qəhrəmanın adı ilə vermişdir. Bununla belə, bu məqam əsərin dastan ənənəsinə
sadiq qalmasına xələl gətirmir. Əksinə, “poemadan görünür ki, onun müəllifi öz ruhuna,
zövqünə görə xalqa yaxın bir sənətkar olmuş, ədəbi dünyagörüşü, yaradıcılığı şifahi və yazılı
ədəbiyyat ənənələri əsasında təşəkkül tapmış, xalq arasında bir nağılçı və qissə oxuyan kimi
tanınmışdır”.[8; 145] Buradan bir daha görürük ki, müəllif xalq ədəbiyyatın bilicisi olmuş və
onun əsərə gətirdiyi obraz xalq qəhrəmanların mənəvi varislərindən biridir. Hansı ki, “KitabiDədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi” və s. kimi dastanlarının qəhrəmanları da təmsil etdiyi
xalqın dəyərlərinə sahib çıxaraq özünəməxsus dözüm və bacarıqları ilə xalqın arzu və istklərini,
onun mübarizə əzmini və ölümsüzlüyünü ifadə edirlər.
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında diqqətçəkən məqamlardan biri də ata-övlad
münasibətlərində qız övladının yeri və rolu məsələsidir. Xalq dastanları əsasında qələmə
alınmış klassik poemalarda, xüsusilə Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasında, xalq
dastanlarımızda, eləcə də “Aşıq Qərib” dastanında qızın rəyi alınmadan ərə verilməsi
məsələsinə rast gəlirik. “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında da biz bu səhnənin şahidi oluruq:
Şahənşah dedi: ey canım parası,
Ki, sənsən gözümün ağı, qarası.
Rəvamıdır bənim sözüm sıyasan,
Gərəkməz ol əri bana deyəsən.
Səni bu yigidə kəbin edəm bən,
Yüzynü görə duram dəmbədəm bən. [2; 51]
Göründüyü kimi, sultan öz qızını rəyini qəbul etmədən onu ərə vermək qərarına gəlir.
Güləndam başına gələcək faciələri qabaqcadan gördüyü üçün öz dayəsinə atasının qərarına
etiraz etmişdi.
Əgər atam bəni buna verirsə,
Halal olsun qanım kim öldürürsə.
Amma Güləndam atasının qarşısında qızararaq tamamilə başqa tərzdə cavab verdi:
Sizə biz qarşı söyləmək eyibdir,
Ulular bu sözü belə deyibdir.
Bizə söz söyləmək düşməz qatında,
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Həmin qulluq gərəkdir həzrətində.
Nə deyəyin, ata, fərman sənindir,
Əgər dərdli isəm, dərman sənindir.[2; 52]
Göstərilən nümunələrdə milli çalarların hər üç nümunədə üst-üstə düşdüyünün şahidi
oluruq. Hansı ki, bu əsərlər xalq dastanlarının ənənələri əsasında yaranmışdır.
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında daha bir məsələ vardır ki, o həm xalq həyatında,
həm də bədii əsərlərdə aktuallığı ilə diqqəti çəkməkdir. Bu yuxugörmə və yuxuyozma ilə bağlı
hadisədir. Ən qədim dövrlərdən tutmuş bu günə qədər yuxu və onunla bağlı görüşlər müxtəlif
səpkidə izah olunsa da, hələki öz lazımi həllini tapmamışdır. Belə ki, qədim insanlar yuxunu
mifik hadisə hesab etmiş və bir çox insanlar onun vasitəsilə vergili, xüsusi qabiliyyətə sahib
olmaları ilə fərqləndirilmişlər. Bütün bu məsələlər yuxunun insan həyatındakı rolu barədə yeni
fikirlərin yaranmasına daim şərait yaratmışdır. Hətta onun ruhi aləmlə əlaqəsini ortaya
qoymaqla öz müşkül işlərinin həlli istiqamətdə onun gücündən istifadə etmişlər. Məsələn,
yuxuda müqəddəslərin görünməsi tarixən yaxşı əlamət hesab olunmuş və insan həyatı üçün
bunun çox böyük faydası anlamına gəlinmişdir. Bu məsələyə ədəbi əsərlərdə də, xüsusilə
dastanlarda kifayət qədər yer ayrılmışdır. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının “Salur
Qazan evinin yağmalanması boyu”nda Salur Qazan ovda yatarkən qara qayğılı yuxu görür;
şahin hücum edərək onun quşunu əlindən alır, evinin üstündə ildırım çaxır, quduz qurdlar evini
dəlir... Qardaşı bu yuxunun heç də ürəkaçan olmadığını bildirir. Həqiqətən, Qazan xanın eli və
ailəsi dar dündə idi.
Adıçəkilən dastanda Qaraca Çobanın da yuxusu bu məqamda maraq doğurur. “Gecə
yatarkən yuxuda qara qayğılı əhvalat gördü. Hövlnak ayağa durdu. Üç yerdə təpə kimi daş
yığdı, ala qollu sapandını əlinə aldı. Qaraca çobanın üstünü qəflətən altı yüz kafir aldı.” [4; 189]
Məhəbbət dastanlarında da yuxuya gedən əsər qəhrəmanlarına-gənclərə müqəddəslər
tərəfindən buta verilməsi əhvalatlarına tez-tez rast gəlirik. Hətta yazılı ədəbiyyatı
nümunələrində belə əhvalatların şahidi oluruq. N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında
Xosrov kəndliləri incitdiyi üçün atası tərəfindən cəzalandırılır; atı, taxtı, qulları kəndlilərə
verilir, çalğıçısının dırnaqları çıxarılır. Bir müddət fikirli dolanan Xosrov yatarkən yuxu görür.
Nazənin bir pəri Xosrovun yuxusuna gəlmiş və demişdir: “Dörd sevdiyin sey əlindən çıxmışsa
da, dörd şeyin müjdəsini verirəm. Bunların birncisi, Şirin, ikincisi Şəbdiz atı, üçüncüsü Bərbat
adlı çalğıçı, dördüncü qızıldan taxt idi. Biz “Əmir Əhməd və Məshəti” dastanında da bu
məqama rast gəlirik. Burada təsvir olunur ki, “Əmir Əhməd namaz qılıb yatır, yuxuda cənnəti
görür, əlində cam tutmuş bir huri Məhsətini ona buta verir. Səhərisi gün müridlərinin köməyi ilə
Xərabata gedir və butasını görür, şeirləşirlər. Bundan sonra maneələr başlanır, amma bütün
bunlara baxmayaraq sevgililər qovuşurlar. [7; 276-282]
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasında da belə bir əhvalat vardır. Şiraz hökümdarının
oğluna ərə gedən Güləndam indiki halı üçün nə qədər xoşbəxt idisə, onu qisas almaq məqsədi
ilə daim təqib edən və bununla başqalarının da həyatına təhlükə yaradan Əhməd Hərami
tərəfindən bir o qədər narahat idi. Güləndamın bu əhvalı bir gün gördüyü yuxusunda da əks
olundu. Yazıçı bu səhnəni belə işıqlandırır:
Məgər düş görür ol gecə Güləndam,
O düşün heybətindən titrər əndam.
Bu idi gördügü düş ol nigarın,
Görür bir qara it gəzər kənarın.
Ayağından Güləndam iti dutdı,
Yerə çaldı, götürdü taşra atdı.
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Güləndam qorxdu, bəlinar oyanur,
Anın ciyərinə qorxu boyanur. [2; 102]
Xalq dastanlarında olduğu kimi bu əsərdə də yuxu qəhrəmana hadisələri qabaqlamaqda
kömək edir. Güləndam təhlükənin olduğunu hiss edir və ehtiyatlı tədbirləri nəticəsində Əhməd
Həramini zərərsizləşdirir.
Dastanların epik-lirik xarakterli olduğunu elmi mənbələr birmənalı şəkildə qəbul edir.
Çünki hadisələrin təsviri ilə yanaşı qəhrəmanların düşdüyü vəziyyətə uyğun əhval-ruhiyyəsinin
lirik təqdimatı dastanların səciyyəvi xüsusiyyətidir.
“Dastani-Əhməd Hərami” poemasının Azərbaycan ədəbiyyatında ilk epik-lirik xarakterli
yaradıcılıq nümunəsinin olduğunu nəzərə alsaq, xalq dastanları ilə onun əlaqəsinin hansı
səviyyədə olduğunu görərik.
Adıçəkilən əsərin dili də xalq danışığı və deyimləri ilə zəngindir. Poemada təsadüf
olunan atalar sözləri, o cümlədən “yazılan pozulmaz”, “böyüyə qarşı çıxmazlar”, “məsəldir,
sevəni sevmək gərəkdir”, “bıçaq soquqə irdi neyləyim” və s. kimi deyimlər indi də xalq
arasında işlənməkdədir. Bütün bunlar isə “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının Azərbaycan
ədəbiyyatının inkişafında mühüm ədəbi hadisə olduğunu göstərməklə bərabər, xalq yaradıcılığı
ilə son dərəcədə bağlı olmasını da ifadə edir.
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Lankaran State University
Epos motifs in the poem of "Dastani-Ahmed Harami"
Summary
The poem of "Dastani-Ahmed Harami" is the first epic in the history of Azerbaijan
literature. The author of this work is not known. However, the composition and plot of the work
shows that the author was an artisan of folk creativity. Writing poems as separate meetings
[majlis] speaks about its relationship with its epos creativity. Obviously, the epos creativity
concerns the ashug literature. The epics have been told by ashugs in people festivals. Usually,
the ashugs while retelling epics would have to go from one meeting to another one in order to
put the audience in an anxiety. This tradition has been preserved in the poem. The struggle of
good and evil in the poem also brings this work closer to the epics. The image of Gulendam
expresses the good but Ahmed Harami the evil in the work. In the poem "Dastani-Ahmed
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Harami", the main hero, as in the epics, represents the people. He relies on dreams he has seen
in difficult situations and expresses his mood with lyrical pieces. All these issues are
characteristic for folk epics. It shows that the poem of "Dastani-Ahmed Harami" has been
created under the influence of folk creativity.
Key words: written literature, folklore, epic, image, tradition.
Г.Руфуллаев
Лянкяранский государственный университет
Мотивы эпоса в поэме «Дастани-Ахмед Харами»
Резюме
Поэма «Дастани-Ахмед Харами» - первый эпос в истории азербайджанской
литературы. Автор этой работы не известен. Однако состав и сюжет произведения
показывают, что автор был ремесленником народного творчества. Написание стихов в
виде отдельных собраний (меджлис) говорит о его связи с его эпос творчеством.
Очевидно, что творчество эпоса касается ашугской литературы. Эпосы были рассказаны
ашугами на народных праздниках. Обычно, ашугам пересказывая эпос, приходилось
переходить с одной встречи на другую, чтобы вызвать у зрителей беспокойство. Эта
традиция была сохранена в поэме. Борьба добра и зла в поэме также приближает эту
работу к эпосам. Образ Гулендама выражает добро, а Ахмед Харами - зло в работе. В
поэме «Дастани-Ахмед Харами» главный герой, как и в эпосе, представляет народ. Он
опирается на мечты, которые видел в трудных ситуациях, и выражает свое настроение
лирическими пьесами. Все эти вопросы характерны для народных эпосов. Это показывает, что поэма «Дастани-Ахмед Харами» была создана под влиянием народного
творчества.
Ключевые слова: Письменная литература, фольклор, сага, образ, традиция.
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ATALAR SÖZÜ VƏ MƏSƏLLƏRDƏ MIFOLOJI IZLƏR
Xülasə
Atalar sözləri və məsəllər onu yaradan xalqın tarixini, inkişaf mərhələlərini, həyat
tərzini, dünyaya baxışını, inam və etiqadını, adət və ənənəsini əks etdirən, onun bəşər tarixində
məxsusi yerini göstərən müstəsna dəyərə malik bir xəzinədir. Bu xəzinədə uzaq keçmişlərlə
bağlı hadisələrə, adət-ənənələrə, hətta unudulub getmiş, hafizələrdən silinmiş tarixi həqiqətlərin
güclə sezilə bilən izlərinə belə təsadüf edilir. Buna görədir ki, tədqiqatçılar bu mənəvi incilərə
istinad edir, onların vasitəsilə müəyyən hadisələrin izlərini və köklərini axtarırlar.
Tarixçi atalar sözü və məsəlləri qədim tarixə, tarixi hadisələrə dair məlumat baxımından,
hüquqşünas onları xalq həyatının yazılmamış qanunları baxımından, etnoqraf atalar sözü və
məsəlləri unudulub getmiş adət-ənənələrin hifz olunub saxlandığı mənəvi incilər mənbəyi
vasitəsi ilə xalqın düşüncə tərzini öyrənməyə, məntiq aləmində yerini dürüstləşdirməyə can atır.
Dilçi isə atalar sözü və məsəllərə insan nitqinin inkişaf pillərini, dilin leksik-qrammatik qaydaqanunlarmı tədqiq etmək işində əvəzsiz mənbə nöqteyı-nəzərindən yanaşır. Atalar sözünün,
həqiqətən, hər biri bir incidir. Xalq bunları yüz illər boyu yaratmış, yaşatmış, bu gün də yaşadır
və yaradır.
Qərinələrdən öncə yaranan, müdriklik süzgəcindən keçərək həyata əbədi vəsiqə alan,
zəmanəmizə qədər gəlib çıxan, atalar sözləri və məsəllər indi də öz əhəmiyyətini itirmir, hikmət
və tərbiyə təsirini saxlayır, milli xarakterin tarixini, onun mənəvi-psixoloji təkamülü yolunu öz
ziyası ilə işıqlandırır.
Açar sözlər: xalq, atalar sözü, həyat, janr, cəhət, yaradıcılıq, xüsusiyyət
Atalar sözü xalqın mübarizəsi, əməyi, düşüncələri, təcrübə və sınaqları, dünyabaxışı,
həyata münasibətləri haqqında dərin və geniş mənalar ifadə edən konkret janrdır.
Atalar sözü və məsəllər xalq kütlələrinin gündəlik həyatı və fəaliyyəti ilə daha çox
bağlıdır. Azərbaycan atalar sözü və məsələlərinin mövzu dairəsi çox genişdir. Bunlar
xalqımızın hərtərəfli həyatı ilə əlaqədar yaranmışdır.
Atalar sözü və məsəllər xalqın həyatı və məişəti, əmək fəaliyyəti ilə daha sıx bağlı olan,
formaca kiçik, mənaca geniş janrlardan biridir. Atalar sözü və məsəllərdə xalq hikməti, xalq
zəkası xalqın əsrlərdən bəri əldə etdiyi sınaq və təcrübələrin nəticələri ümumiləşdirilir. Ona
görə də danışıq dilində ifadələrin daha canlı, sərrast və təsirli olması üçün atalar sözü və
məsəllərdən istifadə olunur.
Atalar sözü və məsəllər bir-birinə çox yaxındır. Bunları bir-birindən ayırmaq çox vaxt
hətta çətin olur. Lakin bunları fərqləndirən cəhətlər də vardır. Bu barədə müxəlif fikirlər
söylənmişdir. Bəzi tədqiqatçılar bu fərqləri onların qrammatik quruluşunda görmüş, bəziləri
həcmcə kiçik və böyük olmalarında axtarmış, bəziləri isə məsəllərdə daha çox məcaz, idiom,
müqayisə və s. işləndiyinə görə atalar sözlərindən seçildiyini qeyd etmişdir. (5, 75)
Deməliyik ki, atalar sözü və məsəllər forma və zahiri xüsusiyyətlərinə görə deyil, məhz
məzmunlarına görə bir-birindən ayrılır. Bu məzmun fərqi olduqca incə və gözəgörünməyən
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olduğuna görə çox zaman hər iki qism bir- birinə qarışdırılır. Bu məzmun fərqi isə ondan
ibarətdir ki, atalar sözü fikri tam ifadə edir, onlarda ümumiləşdirmə, fikir dərinliyi mühüm yer
tutur. Əksinə, məsəllər çox zaman bu və ya digər konkret hadisəyə aid olub, natamam fikir ifadə
edir. Əgər atalar sözündə mühakimə tam və hərtərəfli isə, məsəllərdə hadisəyə işarə edilir, adi
çəkilir, onda tamamlanmağa eytiyac vardır. Məsəllər sözgəlişi, tez-tez deyilən, bəzən naməlum
kimi görünən hadisəyə izahat vermək üçün işlənən populyar bir janrdır. Danışıq zamanı "Məsəl
var: az aşım, ağrımaz başım" şəklində işlədilir. Diqqət edilsə atalar sözünün hamısında, tam
mühakimə, bitmiş fikir, ümumləşdirmə və fikir vardır:"Ağac bar verəndə başını aşağı salar",
"Hər şey nazikliyindən sınar, insan yoğunluğundan", "Həqiqət incələr, üzülməz", "Ziyanın
yarısından qayıtmaq qazancdır", "Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz", "İnək su içər
süd olar", "Mərdin süfrəsi açıq olar” və s. Məsəllərdə isə bu əlamətlərin əksəriyyəti yoxdur:
"Dişsiz ağız – daşsız dəyirman", "Baldız- çuvalduz", "Sənin üzün, dəvənin dizi", "Yaz gününün
yağışı-ər-arvadın savaşı", "Ayrı qardaş- yad qonşu","Adamın yerə baxanı-suyun lal axanı" və s.
(4, 105)
Çox zaman atalar sözü məsələ, məsəl atalar sözünə çevrilə bilər. Bunun üçün məsəldəki
fikri tamamlamaq məqsədilə bir söz artırmaq kifayətdir. Əgər yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
məsəllərin axırlarına "kimdir" sözünü artırsaq, fikri tamamlayır, məsəli atalar sözünə çevirmiş
olarıq.
Atalar sözü və məsəllərin zənginləşməsində xalq yaradıcılığının bir sıra başqa janrları da
əsaslı rol oynayır. Elə bayatı, tapmaca, lətifələr var ki, ağızlarda atalar sözü və məsələ çevirir.
Bu cəhətdən Molla Nəsrəddin lətifələri xüsusi xarakterikdir. "Kişinin sözü bir olar", "Sən
çaldm", "Kişinin malı göz qabağında", "Dedilər molla, aş aparırlar, dedi: mənə nə, dedilər, sizə
aparırlar, dedi: sənə nə" və s. bəzən böyük həcmi nağılların , rəvayyət və əfsanələrin də əsas
məğzi, mənası atalar sözü şəklinə düşür. Məsələn, "Özüm-özümə elədim, külü gözümə elədim","Yaxşılıq elə, at dəryaya, balıq da bilməsə, xalq bilər", "Bütünü kəsmə, paraya dəymə,
doğra, doyunca ye", Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş" və s. (2, 86)
Bu janrda xalq dastanlarından da istifadə edilmişdir. "Sənki oldun dəyirmançı, çağır
gəlsin dən Koroğlu", "Çoxları atasının gözlərini çıxartdı ki, ona Koroğlu desinlər, elə hey
dedilər kor kişinin oğlu", "Koroğlu üçdən deyib" və s.
Elə mahnılar, ağılar, bayatı və laylalar da vardır ki, çox zaman ondan məsəl kimi istifadə
edirlər. Məsələn:
Bala dadı, bal dadı,
Bala adam aldadı,
Şirini şirin olur,
Acısı da bal dadı. (3, 57)
Xalq əzəl binadan öz atalar sözlərini yazılmamış müqəddəs kitabın ayələri tək
qavramışdır. Atalar sözü timsalında xalq öz zəkasına və dilinin ülviyyətinə, kəsərinə
sığınmışdır: istənilən gümandan, sualdan azaddır. Hər fikri, hər etik-əxlaqi tövsiyyəsi dərin
daxili inamla qəbul olunan pozulmuş qanundur.
Atalar sözü və məsəllər xalqların məişətinə möhkəm daxil olmuşdur. Atalar sözlərini hər
an, hər dəqiqə işlədirlər. Hər adam sözdə-söhbətdə məsəldən danışır, hətta folklor
toplayıcılardan Eynal Sultan Qəmərlinski, Əbülqasim Hüseynzadə, Məmmədhüseyin Təhmasib
və b. folklorşünaslar "Atalar söləri və məsəllər" başlığı altında minlərlə atalar sözləri çap
etdirmişlər. Məsəllər bunlarm cuzi hissəsini təşkil edir.Bu niyə belədir? Yoxsa məsəllər azlıq
təşkil edir? Yox! Atalar sözləri müstəqil başa düşülür. Lakin məsəllər belə deyildir. Hər bir
məsəlin izaha ehtiyacı vardır. Ruslar məsəlləri "Sözün gülzarı" adlandırırlar. Özünün də
mənasını ifadə edən faydalı adları var. "Məsəl", "E1 sözləri", "Türkün məsəli". Bunların
mərkəzində "Zərbül məsəlləri" dayanır. Bu o deməkdir ki, söz elə zərblə, güclə, qüvvətlə
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mərkəzi hədəfə dəyir. Söz insanın qanına, iliyinə işləyir. Çünki, hər bir zərbül məsəlləri elə bir
hikmətli ifadələrlə yadda qalan bir hadisəni üzə çıxarır. Əgər bir zərbül məsəlləri bu yöndə, bu
şəkildə toplasaq cild-cild kitablar meydana çıxar. Həmdə onlar əfsanələrimizlə, rəvayətlərimizlə
bir sırada dayana bilərlər. Bu kitablar oxuyucular üçün çox faydalı ola bilər. Hamı zəkanın və
onun işığının şöləsinə yığışarlar. Bundan sonra zərbül məsəlləri "Hikmət xəzinəsi" adlanar.
Atalar sözlərinin bir gündə eşitmək, yüzünü toplamaq heç kəs üçün çətin olmaz. Lakin bununla
müqayisədə bir gündə altyapısıyla birlikdə beşcə zərbül məsəlləri toplamaqda çətindir. Hətta
zərbül məsəllərin özü də iki yerə ayrılır. l.Hekayətli zərbül məsəllər. 2.Məcazi məna daşıyan
zərbül məsəllər. Yumurtadan yun qırxır, qara sudan qaymaq çəkir, bişmiş toyuğunda gülməyi
gəlir. Bunlar məcazlardır. Atalar sözləri ilə məcazları fərqləndirən cəhətlərdən ən əsası odur ki,
demək olar ki, zərbül məsəllərin çoxunun mənasında gülüş yaşayır. Zərbül məsəllərin
hekayətləri çox məzmunlu və mənalı olur.
Atalar sözü xalqın tarixə, tarixin də xalqa verdiyi ibrət dərsinin hamı tərəfindən qəbul və
təsdiq edilən elə nəticəsidir ki, düzlüyünə və dəqiqliyinə şübhə yeri yoxdur, xalqın əqli birliyini
təntənəsi, parlaq təzahürüdür. Xalqın zehni inkişaf səviyyəsini, fitri istedadını, estetik
duyumundakı zərifliyi biruzə verən əsas amildir. Doğrudan da atalar sözü bütün sözlərdən
uludur, hər bir atalar sözündə bir kitablıq fikir, məlumat xəzinəsi vardır.
Atalar sözü köhnəlmir-sönmür, getdikcə cilalanıb xalqın fikir-zəka göylərində ulduz
kimi parlayır. Zamanların və nəsillərin, müxtəlif ictimai formasiyaların ağır sınaqlarından
şərəflə keçdiyi üçün bu müdriklik dəfinələri ömrün, ləyaqətin, dostluğun, məhəbbətin, düşmənə
nifrətin, ümumiyyətlə, bütün həyatı hadisələrin, bütün bəşəri həqiqətlərin əsl meyarı dəqiq
nəhəng daşı olur. (1, 98)
Xalqın müşahidələrini, təsəvvür və təfəkkür tərzini, canlı məntiqini hifz eləyən atalar
sözü sıxılmış yaydır, onun əsl enerjisi, təsir qüvvəsi nitq məqamında konkret zaman şərait
daxilində bilinir. Düzlüyü, sərrastlığı, aydınlığı, emosionallığı, lakonizmi və bədii təsir gücü ilə
atalar sözünə bərabər tutulası söz hanı? Minillik zülmətin söndürə bilmədiyi bu idrakın
qığılcımları hər kəsin yaddaşında həmişə günəş qədər hərarətli, su kimi həyatidir. Bu, əsl
möcüzədir, insan idrakının möcüzəsi.
Axtarışlar göstərir ki, atalar sözü və məsəllər haqqında 30-40 il bundan əvvəlki
tədqiqatlarla razılaşmaq olmaz. Atalar sözü və məsəllərə XXI əsrin gözü ilə baxmaq və yeni
istiqamətlərdə tədqiqat aparmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək lazımdır ki,
məişətimizə möhkəm daxil olan və gündəklik həyatımızda fəal rol oynayan atalar sözü və
məsəllər genişliyi ilə toplanılmamışdır. Ən qiymətli nümunələr tədqiqata cəlb edilmişdir. İndiyə
qədər toplanılan və həsr olunan atalar sözü məsəllərlə kifayətlənmək olmaz. Atalar sözü və
məsəllər yeni elmi yanaşma isulu ilə toplanılmalı, yeni dövrün elmi-nəzəri səviyyəsində tədqiq
olunmalıdır. Həmçinin atalar sözləri, "Zərbül- məsəllər" ayrıca cap olunmalı onların fərqli
xüsusiyyətləri elmi şəkildə çap olunmalıdır. Əgər atalar sözü və zərb-məsəllər bir kitab
daxilində çap olunarsa onları ayrı-ayrı böldükdə seçib çap etmək lazımdır. Bu zaman həmin
kitabı oxuyanları atalar-sözləri ilə zərbül-məsəllərin nə kimi fərqli olduğunu öyrənə biləcəklər.
Hətta atalar sözləri içərisində xalq geyimləri, xalq mərasimləri daxillmuşdur. Bunlar arasında
bənzərlik çox güclüdür. Onları sezmək, tapmaq, arayıb-axtarmaq tədqiqatçıdan Azərbaycan
folkloruna bələdçilik toplama və tədqiqat sahəsində dərin bilik və zəngin təcrübə tələb edir.
Atalar sözü və zərb məsəllərlə məşğul olan folklorşünas kiçik xalq ehramlarını dərindən sezməli
və onun mənasını üzə çıxartmalıdır. Elə buradaca xalq məsəlini həmin tədqiqatçıya xatırlatmaq
yerinə düşər. "Gücün düşən daşdan yapış". Bəzi tədqiqatçılar üzdə olan, addımbaşı eşitdikləri
adi söz kimi qəbul edirlər. Dibinin daşları görünən duru su bəzən dayaz görünür, insanları
aldadır. O, ancaq dibini daşları görünən suya düşdükdən sonra onun dərinliyini anlayır. Dağdan
gələn bulanlıq sel-su dərələrə səs salır, insan qorxusundan o suyu keçməyə cəsarət etmir. Lakin
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bulanıq suya daxil olduqda suyun dizindən aşağıda durduğunu görürük. Mən bununla onu
demək istəyirəm ki, dibinin daşları görünən duru sulara dayaz baxmayın. Bəzən atalar sözlərinə
tanış sözlər kimi qulaq asıb keçmək olmaz. Onları maddi-məna etmək mənasını dərindən
düşünmək və nəticə çıxartmaq lazımdır. Atalar sözlərinə və zərbül-məsəllərə adi şəkildə
yanaşmaq olmaz. Onlar da ulu əcdadımızın, babalarımızın və nənələrimizin böyük sınaqlardan
keçmiş dərya-dəniz hikmətləri yaşayır. Unutmaq olmaz ki, bu atalar sözü və məsəllər
minilliklərdən bəri nəsillərin ağıl süzgəcindən keçə-keçə cilalana - cilalana bu günümüzə gəlib
çatmışdır. Uzun əsrlərin qədim nəsillərin yaradıcılıq nümunəsi olsada atalar sözləri və məsəllər
öz təkamülünü və inkişafını tam başa çatdırmamışdır. Onuda qeyd etmək lazımdır ki, dağlar,
bağlar hər fəsildə yeni çiçəklər açdığı kimi hər yeni nəsil atalar sözlərinə və məsəllərə yeni
nümunələr əlavə edir. Atalar sözləri və məsəllər heç zaman öz fəaliyyətini itirmir. Əksinə xalq
onu göz bəbəyi kimi qoruyur. Biz nəsil, o biri nəslə ötürür, ərmağan edir. Bu ifadəni tez-tez
eşidirsən "atalar demiş", həmdə bununla onu demək istəyirlər ki, bu sözü atalar demişsə ən
möhtəbər və ağlabatan sözdür. Xalqın, ataların ağlabatan insana zövq verən, dar ayaqda təsəlli
və köməkçi olan atalar sözlərini nəşr etdirmək, tədqiq etmək bizə görə bir övladlıq borcudur. Bu
işi bacarmaq və öhdəsindən gəlmək qəhrəmanlıq işidir.
Tədqiqatlar, araşdırmalar göstərir ki, atalar sözləri və məsəllər özlərinə məxsus bədii
xüsusiyyətlərə malikdirlər. Aydındır ki, həcm etibari ilə böyük olan ədəbi əsərlərin bədii çəkisi
həmin əsərlərin ayrı-ayrı hissə və lövhələrində yaradılmış bədiliyyin məcmusu deməkdir. Atalar
sözü isə bu cür ayrı-ayrı qollardan axıb gələn bədiilikdən mərhumdur. Çünki onlar böyük ədəbi
əsərlər kimi forma genişliyinə malik deyildilər. Lakin belə yığcamlıq və şəkli sadəlik atalar
sözünün bədii ölçüsünü heç də azaltmır.
Atalar sözləri və məsəllərdə Azərbaycan xalq dilinin zənginliyindən - bədii dil vasitələri:
cinas, kinayə, idiom, təşbeh, bənzətmə və sairədən bacarıqlı istifadə edilmişdir. Atalar sözü və
məsəllər dünyanın ən görkəmli yazçı və sənətkatlarının tez-tez müraciət etdikləri xəzinədir.
Onlar surətləri kəskin danışdırmaq, böyük fikirləri qısa sözlərlə ifadə etmək üçün həmişə atalar
sözü və məsəllərdən faydalanmışlar. Böyük şəxsiyyətlə bu nümunələrdən istifadə etmiş, həm də
onlar haqqında gözəl və qiymətli fikirlər söylənmişlər.
Aqil babaların ikicə sözlə yaratdığı hər birində "tam kitablar dolusu ağıl və hisslər olan",
formaca kiçik, mənaca dərin, hikmətdə və zəkada, sınaqda, müşahidədə, bilik və təcrübədə min
illərin yekunu, sonucu atalar sözü və məsəllər xalqın milli sərvətidir.
Atalar sözünün, həqiqətən, hər biri bir incidir. Xalq bunları yüz illər boyu yaratmış,
yaşatmış, bu gün də yaşadır və yaradır. Atalar sözləri həqiqətən ipə-sapa düzülməmişdir,
ağızdan-ağıza keçir, dildən-dilə gəzir, söz sərrafları, müdrik babalar, ağbirçək nənələr, el-oba bu
incilərin yeni gözəl nümunələrini yaradır, bu zəka və söz sənətini daim cavan, təzətər
saxlayırlar, Bu inciləri nə qədər toplayırsansa topla, sonu-nəhayəti yoxdur, gah bu kənddə, gah
da o qəsəbədə, gah bir məclisdə və ya söhbətdə elə bir inciyə rast gəlirsən, elə bir hikmətli sözü
eşidirsən ki, dərin mənaya, az sözdəki böyük ifadəyə, yığcam ifadədəki böyük həqiqətə heyran
qalırsan. Bu tapmtıya sevinir, həm də fıkirləşirsən ki, təmsil etdiyin xalq nə qədər istedadlı, nə
qədər ağıllı, nə qədər böyük hikmət sahibidir. Atalar sözü və məsəllər xalq kütlələrinin gündəlik
həyatı və fəaliyyəti ilə daha çox bağlıdır.
Azərbaycan atalar sözü və məsəllərinin mövzu dairəsi çox genişdir. Bunlar xalqımızın
hərtərəfli həyatı ilə əlaqədar yaranmışdır.
Atalar sözü və məsəllər xalqın həyatı və məişəti, əmək fəaliyyəti ilə daha sıx bağlı olan,
formaca kiçik, mənaca geniş janrlardan biridir. Atalar sözü və məsəllərdə xalq hikməti, xalq
zəkası, xalqın əsrlərdən bəri əldə etdiyi sınaq və təcrübələrin nətıcələri ümumiləşdirilir. Ona
302

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

görə də danışıq dilində ifadələrin daha canlı, sərrast və təsirli olması üçün atalar sözü və
məsəllərdən istifadə olunur.
Xalq əzəldən öz atalar sözlərini yazılmamış müqəddəs kitabın ayələri tək qavramışdır.
Atalar sözü timsalında xalq öz zəkasının və dilinin ülviyyətinə, kəsərinə sığınmışdır, istənilən
gümandan sualdan azaddır. Hər fikri, hər etik-əxlaqi tövsiyyəsi dərin daxili inamla qəbul olunan
pozulmaz qanundur.
Atalar sözü xalqm tarixə, tarixin də xalqa verdiyi ibrət dərsinin hamı tərəfindən qəbul və
təsdiq edilən elə nəticəsidir ki, düzlüyünə və dəqiqliyinə şübhə yeri yoxdur.
Atalar sözü xalqm əqli birliyinin təntənəsi, parlaq təzahürüdür. Xalqın zehni inkişaf
səviyyəsini, fıtri istedadmı, estetik duyumundakı zərifliyi biruzə verən əsas amildir. Doğrudan
da atalar sözü bütün sözlərdən uludur, hər bir atalar sözündə bir kitablıq fıkir, məlumat xəzinəsi
vardır.Bu zəka və söz sənətinin daim təzə-tər, azalmayan sehirli təsir gücünə malik olmasma
səbəb onların böyük həyat həqiqətlərini, miqyaslı əxlaqi və fəlsəfı motivləri yığcam, hikmətli
üslubda, dildə ifadə etməsindədir. Qərinələrdən öncə yaranan, müdriklik süzgəcindən keçərək
həyata əbədi vəsiqə alan, zəmanəmizə qədər gəlib çıxan, atalar sözləri və məsəllər indi də öz
əhəmiyyətini itirmir, hikmət və tərb iyə təsirini saxlayır, milli xarakterin tarixini, onun mənəvipsixoloji təkamülü yolunu öz ziyası ilə işıqlandırır.
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P.E.Guliyeva
Mythological traces in the proverbs and sayings
Summary
The proverbs and sayings of the ancestors refer to the history, stages of development,
lifestyle, view of the world, beliefs, customs and traditions of the people who created it,
reflecting a unique treasure of its exceptional value in human history. This treasure touches
even the strongest traces of historical truths that have been erased from the past, events,
traditions, even forgotten ones. For this reason, researchers refer to these spiritual pearls,
seeking through them the traces and roots of certain events. Historical proverbs and sayings,
from the point of view of ancient history and historical facts, are used by lawyer to study the
people's thinking through the source of moral pearls, which are kept in the tradition of forgotten
traditions and ethnographical proverbs, and in the logic world. The linguist speaks of the
proverbs and sayings as an indisputable source in the study of the lexical-grammatical rules of
the language, the development of the human speech. Every proverb is really a frustrating one.
People have created them for hundreds of years and have lived and survived today.
The proverbs and sayings, which came before the corpses, passed through the wisdom of
eternity, and came to our time, are no longer lost, and have the effect of wisdom and
upbringing, the history of national character, its moral and psychological evolution.
Key words: folk, father's word, life, genre, aspect, creativity, feature
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П.Е.Кулиева
Мифологические следы в пословицах и высказываниях
Резюме
Пословицы и поговорки предков относятся к истории, этапам развития, образу
жизни, взгляду на мир, верованиям и верованиям, обычаям и традициям людей, которые
его создали. отражая уникальное сокровище своей исключительной ценности в истории
человечества. Это сокровище затрагивает даже самые сильные следы исторических
правд, которые были стерты из прошлого, событий, традиций, даже забытых. По этой
причине исследователи ссылаются на эти духовные жемчужины, ища через них следы и
корни определенных событий. Пословицы и поговорки предков, с точки зрения древней
истории и исторических фактов, используются для изучения мышления людей через
источник моральных жемчужин, которые хранятся в традиции забытых традиций и
этнографических пословиц, а также в мире логики. Лингвист говорит о пословицах и
поговорках как о неоспоримом источнике при изучении лексико-грамматических правил
языка, развитии человеческой речи. Пословицы действительно являются жемчужиной.
Люди создавали их сотни лет, жили и выжили до сих пор.
Пословицы и поговорки, которые были испокон веков, прошли через мудрость
вечности и дошли до нашего времени, еще не потеряны, имеют особенность мудрости и
воспитания, истории национального характера, его морально-психологического развития.
Ключевые слова: народ, пословица, жизнь, жанр, аспект, творчество, свойство
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BƏKİR ÇOBANZADƏNİN ƏDƏBİYYAT TARİXİ İLƏ BAĞLI
ARAŞDIRMALARI
Xülasə
B.Çobanzadə "Ədəbiyyat bir elmmidir?" araşdırmasında ədəbiyyatı bir elm hesab edir,
tarix kimi ədəbiyyatın da mövzusu, mündəricəsi olduğuna diqqət çəkir. Onun fikrincə, təbii
elmlər insanı təbiətin bir parçası olaraq tədqiq etdiyi halda, insani və ictmai elmlər onu
özünəməxsus, özünün fəaliyyətindən doğmuş duyğuları, fikirləri, hərəkətləri etibarilə alır və bu
nöqteyi-nəzərdən öyrənir. O yazır: "Ədəbiyyat tarixçisi müəyyən dövrdəki ədəbi cərəyanları,
ədəbi zövq və üslubları və bunların sinfi münasibətlərlə əlaqəsini meydana çıxarmaq yolunda
çarpışır. Hər hansı bir yazılı vəsiqə tarixçi və ədəbiyyat tarixçisi üçün eyni nöqteyi-nəzərdən və
eyni dərəcədə mühüm deyildir". B.Çobanzadənin bu fikri sonrakı ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri və
ədəbiyyatşünaslar tərəfindən də bu və ya digər şəkildə təsdiq edilir.
Ədəbiyyat tarixi məsələsində B.Çobanzadə özündən əvvəlki tədqiqatçılardan bir qədər
də irəli gedərək yeni ədəbiyyat tarixinin yaradılmasını qarşıya qoyurdu. Onun fikrincə, "Azəri
ədəbiyyatının tarixi müxtəlif məsələlərə dair ayrı-ayrı tədqiqlər, monoqrafiyalar meydana
gətirilmədikcə yaradıla bilməz. Bu kimi hazırlıq işi yapılmadan ortaya çıxacaq əsərlər əski Şərq
biçimində yaradılmış daha dərin, daha yüksək ola bilməz". Buradan da görünür ki,
B.Çobanzadənin yaratmaq istədiyi ədəbiyyat tarixi Şərq üslubunda deyil, Avropa üslubuna
yaxın bir ədəbiyyat tarixi formalaşdırmaq olmuşdur.
Açar sözlər: ədəbiyyat, mərhələ, tarixçilik, ədəbiyyatşünaslıq, yaradıcılıq, dövr, məqalə
Azərbaycan bədii düşüncəsinin yaşı min ili keçsədə, onun ədəbiyyat tarixçiliyinin yaşı
yüz ili aşmamışdır. Bu tarixin özü də müxtəlif mərhələrdən keçmişdir. Ötən əsrin əvvəlləri və
20-ci illəri ədəbi nümunələrin toplanılması, həm də ədəbiyyat tarixçiliyinin formalaşması
baxımından ən zəngin dövr olmuşdur. XX əsrə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
ədəbiyyat tarixinə sistemli baxış olmadığı kimi, tarixi hadisələrlə bədii təfəkkürün tarixiliyi
arasında dialektik əlaqə də müəyyənləşdirilməmişdi. Ədəbiyyatın dərkində təfəkkürün və tədqiq
metodunun tarixiliyi də özünün elmi həllini tapa bilməmişdi. Ümumiyyətlə, XX əsrə qədər
ədəbiyyat tarixini yaratmaqla bağlı təşəbbüslər olmamışdır, yalnız epizodik şəkildə ədəbiyyat
tarixinin bəzi məsələlərinə toxunulmuşdur. Çox az bir zamanda F.Köçərlinin,
Y.V.Çəmənzəminlinin, A.Surun, İsmayıl Hikmətin və Əmin Abidin ədəbiyyat tarixləri
yazılmışdır. Bundan başqa Əli Nazim, Atababa Musaxanlı, Hənəfi Zeynallı, S.Mümtaz,
M.K.Ələkbərli, Bəkir Çobanzadə, Ə.Abid kimi kimi tənqidçi və ədəbiyyatşünasların da
yaradıcılığında bu və ya digər şəkildə ədəbiyyat tarixi məsələləri təhlil edilmişdir. Bu ədəbiyyat
tarixlərində həm ədəbiyyat tarixinin mərhələləri, problemləri, həm də yazıb-yaratmış ədəbi
şəxsiyyətlərin həyatı, yaradıcılığı və əsərləri təhlil edilmiş, ədəbiyyat tarixçiliyi nöqteyinəzərindən təhlil edilmişdir.
Cümhuriyyətdən sonrakı 20-30-cu illər həm də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin və
ədəbiyyat tarixçiliyinin araşdırılması prosesi bütün yönləri ilə çağdaş elmi-nəzəri düşüncə
kontekstində inkişaf etmişdir. Bu illərdə yenilikçilik təkcə bədii düşüncədə deyil, elmin, tarixin,
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ədəbiyyatşünaslığın araşdırılmasında da bu və ya digər şəkildə özünü göstərirdi. Əgər 20-ci
illərə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, yaxud ədəbiyyat tarixçiliyi ilə müntəzəm şəkildə
F.Köçərli və A.Sur kimi ədəbiyyatşünaslar məşğul olurdusa, 20-ci illərdə ədəbiyyatşünaslıq
sahəsinə gələn yeni qüvvələr (Əli Nazim, İsmayıl Hikmət, Əmin Abid, Atababa Musaxanlı,
Bəkir Çobanzadə, Cabbar Əfəndizadə, Hənəfi Zeynallı və b.) problemi çağdaş metodologiya ilə
araşdırırmaq yolunu tutmuş və bu istiqamətdə müəyyən iş görmüşdülər.
Bəkir Çobanzadənin ədəbiyyat tarixi ilə bağlı araşdırmaları özündə üç istiqaməti
birləşdirirdi: 1) Ədəbiyyatın nəzəri məsələləri; 2) Ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat tarixçiliyi
problemləri; 3) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bugünü. Demək lazımdır ki, B.Çobanzadənin
yaradıcılığında dilçilik faktoru öndə olmasına baxmayaraq, ədəbiyyat tarixi ilə də məşğul
olmuş, bu barədə əhəmiyyətini itirməyən elmi-nəzəri fikirlər söyləmişdir. Bu fikirlərin bir çoxu
yeni ədəbiyyat tarixçiliyinin formalaşmasında önəmli rol oynamışdır. Ədəbiyyatın mənşə və
inkişafı, forma və məzmun tandemi, ədəbiyyatın bir elm olması, ədəbiyyat tarixinin
dövrləşdirilməsi məsələləri, onun tərbiyəvi əhəmiyyəti və s. kimi məsələlər ilk dəfə nəzəri
şəkildə B.Çobanzadə yaradıcılığında tədqiq edilir. Məlumdur ki, B.Çobanzadənin "Türk dili və
ədəbiyyatın tədris üsulu" əsəri iki yerə bölünür; birinci qisim Türk dili və onun tədris üsullarına,
ikinci qisim isə Türk ədəbiyyatı və onun tədris üsullarına ayrılır. Müəllif bu əsərində
Azərbaycan ədəbiyyatını gah "türk", gah da "türk-tatar" ədəbiyyatı kimi ifadə edir. Ədəbiyyatın
tədrisi zamanı onun mənşəyi haqqında məlumat verməyə çalışır. Müəllif Azərbaycan ədbiyyatının mənşəyini araşdırarkən çox doğriu olaraq Orxon kitabələrinə müraciət edir və türk
xalqının yalnız köçəbələrdən ibarət olmayıb, torpağı suvarmaq və şəhərciklər meydana
gətirmək, ticarətlə məşğul olmaq iqtidarında olduğu qənaətini bölüşür.
Ədəbiyyatda şəkil və mündəricə, onların bir-birinə münasibəti məsələsi də B.Çobanzadə
tədqiqatının obyektlərindən idi. Bu sırf nəzəri məsələdir. Şəkil və mündəricənin bir-biri ilə
əlaqəsi, bədii əsərdəki rolu məsələsini ən vacib amillərdən hesab edən müəllif nəzəri ədəbiyyata, eləcə də İ.Göte, V.Belinski, İ.Turgenyev kimi yazıçı və tənqidçilərin fikirlərinə
söykənərək ədəbi əsərin möhkəmliyi fikrini müdafiə edir. Nəzəriyyəçi alim Q.Pospelovun
fikirlərinə istinad edən B.Çobanzadə belə bir doğru qənaətə gəlir: "Şəkli, yaxud işləmə üsulunu
dəyişdirmək üçün mündəricəni də başqalaşdırmaq lazım gəlir. Çünki şəkil və mündəricə, ikisi
də xüsusi bir mahiyyətə malik, təkrarı və nöqtəsi-nöqtəsinə təqlidi qeyri-qabil bədii şeirin və
yekparə əsərin iki üzüdür. Əsasən şəkil də mündəricə ilə bərabır doğur". (2, 344)
Nəzəriyyəçinin fikrincə, şəklin (formanın) mündəricəyə (məzmuna) görə daha böyük
əhəmiyyət qazanması, yaxud mühərrir və ədiblərin yalnız şəklə əhəmiyyət verməsi həmişə
müəyyən ictimai münasibətlərin təsiri altında olur. Yeni dövrlər gəlib yeni siniflər hakimiyyətə
keçdiyi zaman mündəricə-mövzu şəkildən daha çox əhəmiyyət qazanır. Yeni fikirlər,
təsəvvürlər sahibi olan yeni dövr şairləri çox zaman əski formadan istifadə etməli olurlar.
B.Çabanzadə Demyan Bednını nümunə gətirir və onun köhnə formada yeni məzmun ifadə
etməsini təqdir edir. Nəzərə alsaq ki, D.Bednı dövrün ideologiyası tərəfindən dəstəklənirdi, o
zaman nəzəriyyəçinin məqsədini başa düşmək olar. Müəllif bu məqamlarda məfkurəvi
məzmundan yan keçmir, əksinə onu üstün sayırdı. Fikrimizcə, burada B.Çobanzadə dövrün
ideoloji mövqeyindən çıxış edir. Bununla belə, tədqiqatçının şəkil ilə mündəricə məsələsində
gəldiyi qənaətləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
1. Şəkil və mündəricə mənşəyində və inkişafında daim bərabər çıxış edir.
2. Şəkil və mündəricənin simasını hər vaxt zamanın ictimai münasibətləri təyin edir.
3. Ədəbiyyat tarixçisi bir ədəbi əsəri, yaxud cərəyan və dövrü tədqiq etdiyi zaman həm
şəkli, həm də mündəricəni bərabər şəkildə göz özündə tutmalıdır.
4. Şəkil və mündəricə birlikdə tədris olunmalı, istər bunları meydana gətirən səbəblər,
istərsə də bir-birilə qarşılıqlı əlaqələri, münasibətləri tənzim edən amillər öyrənilməlidir.
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B.Çobanzadə "Ədəbiyyat bir elmmidir?" araşdırmasında ədəbiyyatı bir elm hesab edir,
tarix kimi ədəbiyyatın da mövzusu, mündəricəsi olduğuna diqqət çəkir. Onun fikrincə, təbii
elmlər insanı təbiətin bir parçası olaraq tədqiq etdiyi halda, insani və ictmai elmlər onu
özünəməxsus, özünün fəaliyyətindən doğmuş duyğuları, fikirləri, hərəkətləri etibarilə alır və bu
nöqteyi-nəzərdən öyrənir. O yazır: "Ədəbiyyat tarixçisi müəyyən dövrdəki ədəbi cərəyanları,
ədəbi zövq və üslubları və bunların sinfi münasibətlərlə əlaqəsini meydana çıxarmaq yolunda
çarpışır. O, həqiqi həyatı ölmüş, bitmiş deyil, bəlkə müəyyən dövrün həqiqi həyatını o zamanın
şair və sənətkarlarının necə gördüklərini, necə təsəvvür etdiklərini əvvəla göstərməyə, sonra
izah etməyə çalışır. Hər hansı bir yazılı vəsiqə tarixçi və ədəbiyyat tarixçisi üçün eyni nöqteyinəzərdən və eyni dərəcədə mühüm deyildir". (2, 209) B.Çobanzadənin bu fikri sonrakı
ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri və ədəbiyyatşünaslar tərəfindən də bu və ya digər şəkildə təsdiq edilir.
Ədəbiyyat tarixi məsələsində B.Çobanzadə özündən əvvəlki tədqiqatçılardan bir qədər
də irəli gedərək yeni ədəbiyyat tarixinin yaradılmasını qarşıya qoyurdu. Onun fikrincə, "Azəri
ədəbiyyatının tarixi müxtəlif məsələlərə dair ayrı-ayrı tədqiqlər, monoqrafiyalar meydana
gətirilmədikcə yaradıla bilməz. Bu kimi hazırlıq işi yapılmadan ortaya çıxacaq əsərlər əski Şərq
biçimində yaradılmış daha dərin, daha yüksək ola bilməz" (B.Çobanzadə, 4). Buradan da
görünür ki, B.Çobanzadənin yaratmaq istədiyi ədəbiyyat tarixi Şərq üslubunda deyil, Avropa
üslubuna yaxın bir ədəbiyyat tarixi formalaşdırmaq olmuşdur. B.Çobanzadənin ədəbiyyat
tarixini dəyərləndirən ədəbiyyatşünas N.Şəmsizadə yazır: "...öz dövrünün ona məlum olan
ədəbiyyat tarixləri professor Bəkir Çobanzadəni təmin etmirdi. Belə ədəbiyyat tarixləri
həqiqətən o zaman mövcud idi" (4, 15).
XX əsrin əvvəlləri ədəbiyyat tarixçiliyi və ədəbiyyatşünaslığın ilkin axtarış dövrü idi.
Hələ ədəbiyyat tarixçiliyi ilə bağlı vahid bir konsepsiya formalaşmamışdı. Lakin həm ədəbiyyat
tarixçiliyi ilə bağlı yazılan əsərlərdə, həm də müasir ədəbi proses haqqında yazılan məqalələrdə
yeni ədəbiyyatın yaranması zəruriliyi önə sürülürdü.
Məlumdur ki, ədəbiyyatın dövrlərə ayrılması və dövrləşdirilməsi məsələsi
ədəbiyyatşünaslığımızda ötən əsrin 20-ci illərindən işlənilməyə başlanmışdır. Bu barədə
Ə.Abid, A.Musaxanlı, Ə.Nazim və b. fikirləri yer alır. B.Çobanzadənin də araşdırmaları nəzəri
əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Bunu nəzərdə tutan ədəbiyyatşünas N.Qəhrəmanlı yazır:
"Dövrləşdirmə problemi "sovet dövrü" ədəbiyyatşünaslarının tədqiqatlarında müxtəlif cür
işıqlandırılıb. Örnək üçün deyə bilərik ki, Əmin Abidin, Bəkir Çobanzadənin və Atababa
Musaxanlının dövrləşdirməyə münasibətində mövqe yaxınlığı diqqəti çəkir (ədəbiyyat tarixinı
dil və etnos baxımından yanaşılması". Fikrimizcə, N.Qəhrəmanovun dediyi bu mövqe yaxınlığı
zamanın tələblərinə uyğun olaraq ədəbiyyatı dəyərləndirmək və ya onu Avropa təhlil üsulu ilə
yazmaq olmuşdur. Bunu ədəbiyyatşünaslığımızın sonrakı inkişaf yolundan da görmək
mümkündür.
B.Çobanzadənin araşdırmalarında ədəbiyyatın dövrləşdirilməsi məsələsi də mühüm yer
tutur. Belə ki, B.Çobanzadəyə qədər heç bir ədəbiyyat tarixçisi və nəzəriyyəçisi dövrləşdirmə
probleminə bu qədər nəzəri münasibət bildirməyib. Problemin tarixinə nəzər yetirən nəzəriyyəçi
alim orta əsrlərdə Avropada ədəbiyyat tarixçiliyi məsələsinə ekskurs edərək müəyyən nəticələrə
gəlir. Tədqiqatçı diqqəti ona yönəldir ki, avropalıların ədəbi yaradıcılığı tədqiq etməyə,
öyrənməyə başlamasının tarixi qədimlərə gedib çıxır. Buna misal olaraq Yunanıstanda "İliada"
və "Odisseya" kimi Homerin adına çıxılan əsərlərin toplanması təşəbbüsünü göstərir. Yaxud
miladdan öncə V əsrdə bir çox xüsusi əllərdə kitabxanaların toplanmasına nəzər yetirir. Bunun
ən yaxşı nümunəsi kimi Aristofanın "Qurbağalar" əsərinə Aristotelin "Poetika" əsərində fikir
bildirməsi faktını çəkir. Eləcə də, "Ritorika" əsərində nasir (prozatop) mühərrirlərin üslub və
ədalarını təhlil etməsini də ədəbiyyatın tədqiqi məsələsinə aid edir. Sonrakı dövrlərin Avropa
ədəbiyyat tarixlərinin üstün cəhətlərini müqayisəli şəkildə təhlil edir.
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Şərq ədəbiyyatının tədqiqi probleminə gələrkən belə bir qənaətə gəlir ki, islamdan sonra
ədəbiyyat tədqiqi ərəbləri və onların tədqiq etdiyi qrek nümunələrinə uyaraq meydana
gəlmişdir. Ədəbiyyat tədqiqinin başlanğıcını iki istiqamətdə görür: divanlar və ya şairlərin
məcmuələri və onların tərcümeyi halları, yəni təzkireyi-şüəralar. Lakin tədqiqatçı bu
nümunələri o qədər də etibarlı hesab etmir və bunların tənqid və təhlil mahiyyətindən "çox-çox"
uzaq olduğunu bildirir. Avropa ədəbiyyatının tədqiqi prosesində XVIII-XIX əsrləri mühüm
dövr hesab edən B.Çobanzadə Vingelman, Lessinq, Herder, Qrimm qardaşları, Baxler, Fridrix
Şlögel, Hervinus, Sent Bev kimi alimlərin araşdırmalarını yüksək qiymətləndirir. Lakin
problemin araşdırılmasında İppolit Tenin rolunu xüsusi qeyd edir. İ.Tenin "Yalnız bir əsər
vasitəsilə müəllifi tanıya, kiçik bir qırıntısı vasitəsilə bütün bir mədəniyyət sistemini təkrar
canlandıra biləcəyini" söyləməsi ona müasir təbiyyatçıların "bir kəmik vasitəsilə bütün skeleti
və aid olan heyvanın təbiətini meydana çıxara biləcəklərini" (2, 226) iddia etmələrini xatırladır.
Ədəbiyyatın dövrlərə ayrılması məsələsində B.Çobanzadə Avropa və rus alimlərinin
fikirlərinə daha çox istinad edir. Belə ki, ədəbiyyatın dövrlərə ayrılması artıq Avropada
müəyyən bir dövr keçmişdir. Dövrləşdirmənin mahiyyətinə nəzər yetirən ədəbiyyatşünas bu
cəhətdən ədəbiyyat tarixçilərinin yekdil rəyə gələ bilməmələrinə də diqqət çəkir. Akademik
V.N.Perets ədəbiyyatı dövrlərə ayırmanı yalnız elmi və tərbiyəvi nöqteyi-nəzərdən mühüm
görüb, elmi və nəzəri cəhətdən ona əhəmiyyət vermir" (Perets, 109). B.Çobanzadə "dövr",
"period", "epoxa" kimi sözlərin mahiyyətini açmağa və onların dövrləşdirmədəki yerini
müəyyənləşdirməyə çalışır. Türk ədəbiyyatında dövrləşdirməni araşdırarkən M.F.Köprülüyə
istinad edən müəllif onun işlətdiyi "İslam dövrü", "Avropa dövrü", "İslamdan əvvəlki dövr"
kimi üç dövrə ayırmasına münasibət bildirir. Ancaq bununla yanaşı, tədqiqatçının "saray
dövrü", "İbrahim paşa dövrü", "təsəvvüf dövrü" kimi ifadələri işlətməsini hələ bu terminlərə
birmənalı baxışın olmaması ilə əlaqələndirir. Tədqiqatçının fikrincə, bizdə "period", "epox"
sözlərindən birinə "çağ", digərinə "dövr" desək iki olduqca bir-birindən ayrı məfhumları
qarışdırmarıq. Yaxud, rus ədəbiyyatşünaslığında "30-cu illər", "qırxıncı illər" kimi məfhumları
heç kəs riyazi anlamda qəbul etmir.
B.Çobanzadə dövrlərin prinsiplərə görə ayrılmasının tərəfdarıdır. Ona görə də
dövrləşdirmədə bir neçə prinsipi nəzərdən keçirir. Bu prinsiplər içərisində siyasi, iqtisadi və
ictimai əlamətlərin üstünlük təşkil etdiyini bildirir. Müəllifin fikrincə, bütün hallarda bu
prinsplərdə ədəbiyyatı bir sistem halında öyrənmək və tətbiq etmək nəzərdə tutulur: "Ədəbiyyat
tarixini bu surətlə, yəni özünəməxsus əlamətlərinə görə sistem altına almaq və dövrlərə ayırmaq
prinsipi çox mühüm olmaqla bərabər, tətbiqi də çox çətindir" (2, 253). B.Çobanzadə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yeni dövrü ilə bağlı tədqiqat aparanda, görünür ki, aydın bir
təsəvvürə malik olmuş, onu elmi-nəzəri cəhətdən yaxşı öyrənmişdir.
20-ci illər ədəbiyyatı B.Çobanzadə təhlilində "Oktyabr dövrü ədəbiyyatı" adlandırır və
partiyanın, ideologiyanın direktivlərinə əsaslanır. Azərbaycan poeziyasındakı inqilabi mövzuya
münasibəti müsbətdir. Gənc şairlərdən danışarkən N.Hikmətin yaradıcılığına da müraciət edir.
Tədqiqatçı bu müraciətində haqlıdır. Çünki N.Hikmət Azərbaycan şairi olmasa da, Azərbaycan
ədəbi prosesi ilə çox yaxın olmuş və özünü bu ədəbi prosesdə hiss etmişdir. Tənqidçi də bunu
nəzərə alaraq yazır: "Nazim Hikmət əsasən azərbaycanlı və Azərbaycan şairi deyildir. Lakin
onun əsərləri Azərbaycanda basılıb buradakı cavan proletar şairlərin üzərinə olduqca qüvvətli
təsir bağışladığı üçün bugünkü azəri proletar ədəbiyyatından bəhs edərkən onu haqlı olduğu
mövqeni vermək zəruridir". (5, 57)
Gənc nasirlərdən T.Ş.Simurq, H.Mehdi, Əbülhəsən kimi yazıçıların dil-üslub
xüsusiyyətlərini araşdırır. Burada da vurğunu Azəri ədəbiyyatının proletar mövqeyinə,
millətçilik mövqeyindən getdikcə internasionalizmə çevrilməsinə yönəldir və onu təqdir edir.
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Beləliklə, B.Çobanzadənin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyat tarixçiliyi
istiqamətindəki görüşlərinin bir-birindən fərqləndiyi aydın görünür. Ədəbiyyatşünas əgər
ədəbiyyat tarixçiliyində nəzəri konsepsiyadan çıxış edərək müəyyən doğru qərarlara gəlirsə,
çağdaş ədəbiyyatı təhlil edərkən ideoloji mövqeyə üstünlük verir və proletar ədəbiyyatını,
partiyalılığı təqdir edir. Bu da onu göstərir ki, görkəmli ədəbiyyatşünas çağdaş ədəbiyyat
məsələlərində dövrün ideoloji baryerlərini aşa bilməmiş, həm XX əsrin əvvəllərindəki milli
ədəbi hərəkata, həm də 20-ci illərdəki proletar hərəkatına ideoloji mövqedən qiymət vermişdir.
Lakin bütün hallarda B.Çobanzadənin ədəbiyyat tarixi və tarixçiliyi ilə bağlı fikirləri nəzəri
cəhətdən yeni təmayülü təmsil edir və yeni ədəbiyyat tarixinin formalaşmasında önəmli rol
oynayır.
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mədəniyyət", 1925
8.
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A Mushkiyeva
Bakir Cobanzade's researches about literature history
Summary

B. Chobanzade "Literature is a science?" In his research, he considers literature as a
science, pointing to the subject of literature, as history. In his view, while natural sciences
investigate human beings as part of nature, human and social sciences take it as a personality,
emotions, thoughts, actions and actions from its point of view. He writes: "Literature historian
collides with literary trends, literary tastes and styles, and their relationships with class-like
relationships in a certain age craftsmen at that time to try to explain first and then to explain it,
and any written testimony is equally important for historians. " The idea of B.Chobanzade is
confirmed by subsequent literary theories and literary critics.
In the history of literature, B. Chobanzadeh went forward a bit ahead of his predecessors
and put forward a new history of literature. According to him, "The history of Azeri literature
can not be created unless separate investigations and monographs on various issues are created,
and the works that can not be done without such a preparation can not be deeper than the
original Eastern form." From here it appears that the literature of B.Chobanzade's creation was
to form a history of literature not closely related to the European style, rather than the Eastern
style.
Key words: literature, stage, historiography, literary criticism, creativity, period, article
309

Filologiya məsələləri, № 10, 2019

А. Мушкиева
Исследования бакира чобанзаде, связанные с историей литературы
Резюме
Б. Чобанзаде в своем исследовании "Литература это наука?" рассматривает
литературу как науку, указывая на предмет литературы, как на историю. По его мнению,
в то время как естественные науки исследуют человека как часть природы, человеческие
и социальные науки воспринимают его как личность, эмоции, мысли, действия с его
точки зрения. Он пишет: «Литературный историк сталкивается с литературными
тенденциями, литературными вкусами и стилями и их отношениями. В то время
пытаться объяснить любое письменное свидетельство одинаково важно для историков".
Идея Б. Чобанзаде подтверждается последующими литературными теориями и
литературоведами.
В истории литературы Б. Чобанзаде немного опередил своих предшественников и
выдвинул новую историю литературы. По его словам, «история азербайджанской
литературы не может быть создана, если не будут созданы отдельные исследования и
монографии по различным вопросам, а произведения, которые невозможно сделать без
такой подготовки, не могут быть глубже, чем первоначальная восточная форма». Отсюда
видно, что литература творчества Б. Чобанзаде должна была сформировать историю
литературы, тесно связанной с европейским стилем, а не с восточным стилем.
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RADİOJURNALİSTİKADA KONTRAPUNKT ANLAYIŞI
Audiopublisitikada ifadə vasitələrinin (söz, səs, musiqi) sintezi, hər üç elementin
harmonik vəhdəti radioəsərin kontrapunktu üçün vacib amil hesab edilir. Hadsənin baş verdiyi
məkanı və şəraiti “təsvir” etməkdə, situasiyanın xarakterini müəyyənləşdirməkdə, əlavə məna
çalarları yaratmaqda sözlə yanaşı, efirdə səslənən səs lövhələri və musiqi də önəmli rol oynayır.
Səs lövhələri və musiqi hər hansı verilişin, xüsusən bədii parçanın ideya məzmununun
açılmasında, hadisələrin reallaşdırılması və inkişafında mühümdür. Audiopublisistikada ifadə
edilən fikir səs effektləri və musiqi ilə vəhdət halında qoşalaşanda dolğun süjet əmələ gəlir. Söz,
səs effekti və musiqi vahid tamlıq yaradır. Hər üç komponentin vahid məzmun – harmoniya
yaratması müxtəlif mənaları (informasiyaları) ifadə etməsi kontrapunkt adlanır. Bu ifadə
vasitələrinin hər biri mükəmməl şəkildə icra olunmalı, bir-birinə bağlı şəkildə qurulsa da, ayrıayrı müstəqil element fonunda nəzərə çapmalıdır. Əsas məqsəd məna yükünün açılmasıdır.
İşlənən sözün mahiyyətinə işarə verən anlam və mənanın düzgün tapılması və təsir effekti
yaratması süjetin kontrapunktuna nail olmaq deməkdir. Audiopublisistikada müxtəlif
sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin (radiojurnalist, aparıcı, operator, rejissor) bir ortaq məxrəcdə
tətbiqi kontrapunktla nəticələnir.
Açar sözlər:radiojurnalistika, kontrapunkt, musiqi, audiotəsvir, akustika,dinləyici, səs
lovhələri.
Audiopublisitikada ifadə vasitələrinin (söz, səs, musiqi) sintezi, hər üç elementin harmonik
vəhdəti radioəsərin kontrapunktu üçün vacib amil hesab edilir. Bəzən hadisənin baş verdiyi
məkanı və şəraiti “təsvir” etməkdə, situasiyanın xarakterini müəyyənləşdirməkdə, əlavə məna
çalarları yaratmaqda sözlə yanaşı, efirdə səslənən səs lövhələri və musiqi də önəmli rol oynayır.
Bundan əlavə, səs lövhələri və musiqi hər hansı verilişin, xüsusən bədii parçanın ideya
məzmununun açılmasında, hadisələrin reallaşdırılması və inkişafında da mühümdür. Professor
Qulu Məhərrəmlinin sözləri ilə desək, radionun bu ifadə vasitələri həm illustrasiya kimi, həm də
müstəqil şəkildə işlədilir. “Radionun akustik təbiətindən doğan bu xüsusiyyət ayrı-ayrı mövzu
və janrlarda olan verilişlərin dil materialına, dialoqların quruluşuna, efirdə danışılanların
nitqinə, intonasiya-tələffüz çalarlarına, həmçinin fonetik, leksik və sintaktik hadisələrə xüsusi
tələblə yanaşmağı şərtləndirir” [9,s.257].
Söz ali təfəkkürün obrazlı ifadəsi, məntiqi fikir, səs onun həyatdakı ekvivalenti, real
aləmdəki təsdiqi, musiqi isə insanın emosional durumuna təsir edən əsas vasitə, şüura təqlin
olunan yaradıcılıq məhsuludur. Radioəsərin fonunda istifadə olunan hər bir səs effektinin və
musiqi parçasının ayrı-ayrı funksional məna dəyəri olsa da, onları bir-birinə bağlayan
məqamların vacibliyi mütləqdir. Nəzəriyyədə məqam anlayışı müxtəlif səslər, pərdələr
məcmusunun bir vahid əsas kök ətrafında birləşməsi deməkdir. Kontrapunkt amilinin alınması
üçün nəzərdə tutulan ifadə vasitələrindəki məqamlar da birləşəndə əmələ gələn radiopublisistik
əsər dolğun məzmun kəsb edir.
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Audiopublisistikada kontrapunkt problemi necə həll olunmalıdır? Musiqisiz radionu
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də sözün musiqi ilə müşayətini izləmək üçün hər
iki sahənin qanunauyğunluqlarını və onlar arasındakı bağlılığı nəzərdən keçirmək lazımdır.
Musiqi səsli bədii obrazların təsvirində əks olunan, insanların psixoloji aləminə güclü təsir
göstərən, verilişlərin emosional təsirini artıran, fikrin daha da yaxşı qavranılmasına kömək
edən, mətnlə həmahəng olan və radiojurnalistikanın müvəqqəti xarakterinə çox yaxın incəsənət
növüdür. Musiqi canlı nitq kimi dinləyəcinin emosiyalarına təsir edir, radio verilişlərinin
formalaşmasında iştirak edən əsas faktorlardandır. Təsadüfi deyil ki, Qərbdə yayımın bu
funksiyasını krandan axan suya bənzədirlər.
Radiojurnalistikada musiqinin müşayiəti ilə mətnin ardınca mexaniki gedilmir, müxtəlif
janrların fomalaşmasında mətn və musiqi aktiv iştirak edir. Musiqi müxtəlif funksiyaları yerinə
yetirir və aşağıdakı formalarda istifadə olunur:
• Bir verilişin müxtəlif blokları arasında birləşdirici;
• Hər bir verilişin efirdə tanınması üçün musiqili başlıqlar;
• Musiqili bəzək, dekorasiya – hərəkətin tarixi mənzərəsini yaradır;
• Musiqili ton – canlı nitqi qabartmaq məqsədilə istifadə edilir. Ən çox xəbərlər
proqramlarında rast gəlinir;
• Musiqili atmosfer – jurnalistə qəhrəmanının vəziyyətini və hadisələrin gedişatını,
dinləyiciyə isə baş verənləri təsvir etməyə kömək edir;
• Musiqidən mətn parçalarının sürətini və ritmini müəyyən etmək üçün istifadə olunur;
• Musiqi tam səsli obrazın yaradılması üçün bədii vasitədir.
Qərb jurnalistikasında radioəsərin parlaq, həcmli və emosional alınması üçün sənədli
publisistik materialın musiqili olması və səslərlə vəhdət təşkil etməsi şərtdir.
Audiopublisistik əsərlərdə musiqini və müxtəllif səs effektlərini iki istiqamətdə
istifadə etmək olar. Əvvəlcə sözün tamamlanması, sonra isə süjet strukturunun müstəqil hissəsi
kimi tətbiqi. Sənədli bədii janrlarda əhəmiyyətli rol oynayan fon musiqisi ən çox kompleks
şəkildə radiooçerklərdə işlənir. “Musiqi əsəri və ya onun bir hissəsi bütöv bir hekayə üçün fon
rolunu oynaya bilər. Bu zaman musiqinin mövzusu radiooçerkin mövzusu ilə üst-üstə düşməli,
uyğun gəlməlidr. Oçerklərdə musiqidən qəhrəmanın xarakterini müəyyənləşdirmək üçün də
istifadə olunur. Bu zaman musiqi onun obrazına uyğun olmalıdır. Bir sözlə, oçerkdə musiqi
konkret vəziyyətlərin (lirik, qəhrəmanlıq, dramatik) xarakteristikası kimi istifadə oluna bilər”[
11,s.114]. “Kontrapunkt” - eyni zamanda səslənən iki və ya bir neçə müstəqil səsi, havanı,
melodiyanı çoxsəsli musiqi əsərində harmonik birləşdirmə sənətidir. İlk dəfə musiqi
nəzəriyyəsində işlədildiyindən bu sahənin terminologiyasına aiddir. Musiqi nəzəriyyəsi belə
birləşmələri, onların xüsusiyyətlərini öyrənir. Bir neçə müstəqil melodik xətlərin uzlaşması
deməkdir. Latın dilində “punctum contra punctum” - nöqtəyə qarşı nöqtə, musiqidə nota qarşı
not və ya melodiyaya qarşı melodiya mənasında tətbiq olunur. Bəzi hallarda bir melodiyanın bir
neçə xanə gecikdirmə ilə səsləndirilərək ona qarşı qoyulmasını da nəzərdə tutur [4, s. 234;].
Çoxsəsli polifonik musiqidə kontrapunkt əmələ gətirən melodiyalar kontrast olur və
bədii ifadəliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Kontrapunkt ikiqat, üfüqi-mütəhərrik və üçqat olur.
Eyni vaxtda səslənən iki melodik xəttin polifonik qovuşması, səslərin yerinin dəyişdirilməsi
zamanı öz musiqi mənasını qoruyub saxlaması ikiqat kontrapunktun tədqiqat obyektidirsə, üç
müstəqil bədii əhəmiyyətli melodik xəttin polifonik uzlaşması üçqat kontrapunktda araşdırılır.
Səslər bədii məqsəddən asılı olaraq, müəyyən zaman və məkan münasibətlərində qovuşdurulursa, bu üfüqi-mütəhərrik kontrapunkt zamanı reallaşır. Musiqi nəzəriyəsində səslərin sintezini öyrənən kontrapunkt anlayışı digər yaradıcılıq sahələrində də mövcuddur.
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Musiqi ilə yanaşı, televiziya verilişlərində, kino sənətkarlığında olduğu kimi audiopublisistikada da kontrapunkta nail olmaq mümkündür. Bu barədə radio nəzəriyyəsində hələlik
geniş araşdırma aparan tədqiqatçılara, audioverilişlərin kontrapunkt təhlilinə aid elmi əsərlərə
rast gəlinmir. Professor Nəsir Əhmədli beynəlxalq və yerli elmi jurnallarda audial jurnalistikada
kontrapunkt probleminin araşdırlması ilə bağlı çıxışlar edib. Kontrapunkt bir neçə müstəqil
melodiyanın, səsin eyni vaxtda eşidilməsi ilə ahəng bütövlüyü yaratmaq deməkdir. Audiojurnalistikada kontrapunkt dedikdə buradakı dil anlayışına daxil olan komponentlər arasında
əlverişli funksiya bölgüsü nəzərdə tutulur. Yəni həmin komponentlər bir-birini təkrarlamamalı,
hərəsi məzmunun bir tərəfini açmaqla kompleks yaratmalıdır [5,s.32]. Kontrapunkt radioda
nöqtə, fərqli səslik, yəni sözlə səsin fərqli mənalar ifadə etməsi anlamındadır. [8, s.149].
Audiopublisistikada ifadə edilən fikir səs effektləri və musiqi ilə vəhdət halında qoşalaşanda dolğun süjet əmələ gəlir. Söz, səs effekti və musiqi vahid tamlıq yaradır. Hər üç
komponentin vahid məzmun – harmoniya yaratması müxtəlif mənaları (informasiyaları) ifadə
etməsi kontrapunkt adlanır. Bu ifadə vasitələrinin hər biri mükəmməl şəkildə icra olunmalı, birbirinə bağlı şəkildə qurulsa da, ayrı-ayrı müstəqil element fonunda nəzərə çapmalıdır.
Audiopublisistikada kontrapunktun alınması üçün birinci növbədə radio danışığı
mükəmməl olmalı, aparıcı tələb edilən meyarlara uyğun seçilməlidir. Müəllifin fikirini,
ideyasını auditoriyaya məharətli ifası ilə təqdim etməlidir. Bəşəri söz dühası Nizami Gəncəvi
yazır:
Sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey,
Sözdən danışılır zaman-zaman hey.
Sözünə almasan layiqli cavab,
Qiymətli sözləri eyləmə xərab...
Şairin XII əsrdə deyilmiş misraları bugün üçün də aktualdır. Bəzən radiomətnlərin
təqdimatında zəiflik sözlərin mahiyyətini, məna dəyərini itirir. Mərhum sənətkar, nadir səs
sahiblərindən biri, Azərbaycan radiosunda 30 il diktor işləyən Yusif Muxtarov yeni yaradılan
efirlərdə, xüsusən özəl radiolarda belə səslərə rast gələndə deyirdi: “Efir cılız səslərlə doludur.
Hətta bəzi aparıcıların cümləni tamamlamağa nəfəsi belə çatmır, eləcə sözləri necə gəldi, necə
ürəyi istədi, bəlkə dəqiq olar deyim, necə qabiliyyəti yetdisə, elə o boyda da yağdırır
dinləyicinin üstünə. Di gəl başa düş görüm, nə başa düşdün, nə anladın onun dediklərindən.
Belə əcayib dil olmaz, belə cümlə qurmaq, bu sürətlə danışmaq, xəbər oxumaq olmaz. Yazılan
mətnlərdə bir saf cümlə, bir salamat fikir, işıqlı söz tapmaq olmur” [10, s.32].
Audial jurnalistikada diktor, aparıcı, müxbir danışığında “heca vurğusu”, “söz vurğusu”,
“cümlə vurğusu”, “pauza”, “intonasiya”, “temp” və s. vacib ünsürlərə fikir verməlidir.
“Ümumiyyətlə, vurğu mahiyyət etibarilə sözün bütövlüyünə xidmət edir və onun fərmalaşdırıcı
elementlərindən biri kimi çıxış edir” [2,s.5]. Bunların hər biri ayrılıqda mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Sovet dövründə radio dilinin düzgün inkişafı üçün diktorlara kömək məqsədi ilə “Sözlərin
vurğusu” adlı kitab çap olunaraq mərkəzi və bütün respublika radiolarında diktorların stolüstü
kitabına çevrilmişdi [13,s.476].
Professional radio diktoru, əməkdar artist Eldost Bayram müxtəlif redaksiyalarda
hazırlanan materialları, mətnləri çox vaxt məhz diktorların minlərlə dinləyiciyə çatdırdığını,
dinləyici ilə müəlliflər, çıxışçılar arasında körpü olduğu fikrindədir. Hətta çox vaxt dinləyici
mətnin müəllifinin də məhz səsini eşitdiyi diktor olduğunu güman edir. “Əsl diktor bu mətni
efirə elə şövqlə, elə böyük həvəslə, elə böyük inamla, yaradıcılıq ilhamı ilə təqdim etməlidir ki,
dinləyici daha seçim etməyə, əsl müəllifin kimliyini öyrənməyə ehtiyac duymasın” [10, s.130].
Aparıcı öz sözünü dili, dodaqları ilə deyil, həmçinin hiss və həyəcanı ilə ifadə etməli,
ürəyi, duyğuları ilə bildirməlidir. Məhz o zaman mətnin qayəsi aparıcının şüuruna həkk edilir.
İnformasiyanın ötürücüsü rolunda kommunikativ funksiyanın daşıyıcısı ola bilər. Fikir əvvəlcə
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onun öz beyninə təlqin olunur və şüurda olan təsəvvürlər zəminində tələffüz edilir,
assosiasiyalar doğurur. “Ünsiyyət və ya kommunikativ məlumatı yaratmaq, informasiya
saxlamaq, ötürmək və qəbul etmək, dünyanı dərk edib, şərhini vermək, baş verən hadisələrə
münasibət bildirmək, mövqe sərgiləmək deməkdir” [12, s. 11].
Cümlədə vurğuların yerində işlənməməsi, xüsusən efir danışığı zamanı səhvlərə yol
verilməsi audionitqin səviyyəsini aşağı salır. Bütün vurğu növləri və digər elementlərinin tamlıq
halında bütövləşməsi isə audiodanışıqda kontrapunkta nail olmaq anlamındadır. Mövlanaya
görə “dünya bir dağ, bizim etdiklərimiz isə səsdir. Səslərin əks-sədası yenə də bizim səsimizə,
yenə də bizim tərəfimizə qayıdır” [1,s.115]. Təsirli, cazibəli səsdə sözün, kəlmənin mənası,
ritmi, harmoniyası duyulur.
Professor Gülrux Əlibəyli radionu canlı orqanizm adlandırıb. “Radionun öz dili, öz səsi,
öz ritmi var. Radioda işləyən hər kəs gərək Azərbaycan və yayımın aparıldığı dili gözəl bilə,
onun orfoqrafiyasına və orfoepiyasından xəbərdar ola. Gərək səs sahibinin-diktorun, aparıcının
səsi öz ahəngdarlığı, musiqiliyi, lokonikliyi ilə seçilə. Onun vurğunu düzgün vurmamaq , sözü
yanlış demək və ya cümləni səhv oxumaq şansı yoxdur, illahdakı, birbaşa efirdə, canlı
yayımda” [10, s. 127]. Uzun illər radiojurnalistikada təcrübəsi olan Zərxanım Əhmədlinin fikrincə isə, radioda danışan istər diktor olsun, istər aparıcı, natiq deyil. “Amma gözəl danışıq
qabiliyətinə malikdir. Nədir bu gözəllik? Bu gözəllik dilə mükəmməl bələd olmaq deməkdir.
Dilimizin bütün incəliklərini bilmək, onun saflığını, axarlığını ifadə etmək bacarığına malik
olmaq deməkdir” [6,s.10].
“...Mən mikrofon qarşısında oturanda özümü rahat hiss edirəm. Çünki həmin an
qarşımda əyləşib mənə qulaq asan insanların üzünü görməsəm də, nəfəsini hiss edirəm, elə
bilirəm ki, onlarla həmsöhbətəm. Diktorlar sözünün tutumu, çəkisi təsəvvür edilməz dərəcədə
böyükdür, onda qəribə bir sirr var, cazibə var” (Xalq artisti, diktor Yusif Muxtarov) [10, s.
211]. Radiojurnalist, Əməkdar incəsənət xadimi Şəfəq Əlixanlı deyir: “Radioda çalışmaq, hər
dəfə efirdə mikrofonun düyməsinə bir toxunuşla milyonların, azman bir auditoriyanın önünə
çıxmaq kimi böyük bir həyəcanı hədsiz sevgi və zövqlə yaşamaq nə qədər ecazkar səadət olsa
da, bir o qədər çətin, ağır və insandan fədakarlıq tələb edən bir məqamdır. [10, s. 174].
Diktorların sənətə sevgisindən, səsləndirdiyi fikirlərdən çox misallar çəkmək mümkündür.
Əməkdar telejurnalist Telli Pənahqızı yazır: “Diktor səmimiyyət və inam deməkdir. Dinləyici
efirdə səsini eşitdiyi diktorun səsini dinləyərkən əvvəlcə o adama qəlbində hüsn-rəğbət hiss
edir, onun dediklərinə inanır. Tamaşaçı, dinləyici bu insandan eşitdiklərini həqiqət kimi qəbul
edir. Çünki diktor rəsmi şəxsdir, “ölkənin danışan dilidir”, o səhv edə bilməz” [10, s. 154-155].
Azərbaycanda peşəkar diktorluq məktəbinin yaradıcısı Aydın Qaradağlı deyirdi: “Diktor hər
şeyi tez qavramağı bacarmalıdır. Hətta qaça-qaça materialın məzmununu, üslubunu belə
tutmalıdır. Onda oxuduğu mətnə düzgün ton verər, mikrofona səlis oxuya bilər. Səhvlər o vaxt
buraxılır, effekt o vaxt itir ki, diktor materialla yaxından tanış olmur. Diqqətsizlik, laqeydlik
göstərir. Mikrofon qarşısında dayanarkən sözləri oxumaq lazım deyil. Yalnız fikri çatdırmaq
üçün oxumaq lazımdır. Bunun üçün ahəng, məntiqi vurğu, aramla oxuma halları olduqca
vacibdir. Hər şeydən əvvəl, burdakı müəllif fikri düzgün açılmalıdır. Belə olduqda sən həmin
materialın müəllifinə çevrilirsən, sanki hər şeyi öz adından danışırsan...” [7,s.224].
Bəzi diktorların təcrübəsindən sitatlar çəkilməsinin səbəbi onların illərlə təcrübəyə
yiyələnməsi və özünəməxsus ifadəli oxu tərzinin olmasıdır. Əsl diktorlar sözün deyiliş qaydasını yaxşı bildikləri üçün mətn üzərində redaktə işinin də peşəkar ustası olmalıdırlar.
Ümumiyyətlə, bədii redaktə jurnalist yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Radiopublisistikada
kontapunkt üçün sözün əsas funksional dəyər daşıdığını qismən aydınlatsaq da, etiraf etməliyik
ki, efirdə musiqisiz, əlavə yardımçı səslər olmadan təkcə sözlə məqsədə nail olmaq mümkün
deyil. Hər üç amilin bərabər səviyyədə bir-birinə uzlaşması nəticəsində kontrapunkt reallaşa
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bilər. Diktorlar müəllif tərəfindən yazılmış mətnə doğma münasibətini öz praktiki təcrübələrinə
əsaslanaraq izah edirlərsə, audiodanışığın konkret hansı müstəvidə olması ilə bağlı alimlərin
qənaəti məsələnin tam elmi mahiyyətinə söykənir. Professor Nəsir Əhmədli “Audiodanışıq =
fikir (radio verilişlərinin əsasını təşkil edən faktlar) + efir dili” anlayışını konkret prizmadan
şərh edir. Alimin fikrincə audiodil sözlərin (diksiya, intonasiya, pauza və orfoepik normalar
daxil olmaqla), musiqinin (jurnalist verilişlərinin müşayət edən tərtibat musiqisi nəzərdə tutulur) və səs effektlərinin sintezidir. Radioya münasibətdə “audiodil” deyəndə bu triadadan
danışmaq olar: şifahi nitq+təbii səslər (ətraf aləmdə qulaq eşidən və anlam yaradan küy
səslər)+musiqi (fon musiqisi) [3,s.39]. Adiopublisitikada fikir adresata, yəni dinləyiciyə ünvanlanan müasir sözlə ifadə etsək, bir mesajdır. Bu mesajı alan şəxs fərdi dünyagörüşü nəticəsində onu anlamağa, mənasını dərk etməyə çalışır. Eşitdiyi səsə qarşı reaksiyası olur. Mətndə
işlədilən at səsi, quşların səhərçağı civildəşməsi və s. anlam yaratmaq məqsədi ilə işlənən
effektlərdir. Əsas informasiyadakı məna yükünün açılmasıdır. Həmin anlamlar sonda bir məna
yaratmalıdır ki, fikir tam məziyyəti ilə aydın olsun. İşlənən sözün mahiyyətinə işarə verən
anlam və mənanın düzgün tapılması və təsir effekti yaratması süjetin kontrapunktuna nail olmaq
deməkdir. Audiopublisistikada müxtəlif sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin (radiojurnalist, aparıcı,
operator, rejissor) bir ortaq məxrəcdə tətbiqi kontrapunktla nəticələnir.
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Sh.Kuliyeva
The concept of counterpoint in radio journalism
Summary
The synthesis of means of expression (speech, sound, music) in audio journalism, the
harmonious combination of all these three elements is considered an important factor
determining the counterpoint of the work. When “describing” the place and state of an event,
when determining the nature of a situation, in addition to creating additional values, music and
sound effects play an important role. Sound effects and music play an important role in the
disclosure of the ideological content of the artistic part, in the implementation and development
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of the event. The thought expressed in audio journalism, in combination with sound effects and
music, create a complete plot. Vocabulary, sound effects and music create a single fullness.
Each of the three components is called a counterpoint expression of the same content - the
creation of harmonies with different values (information). Each of these elements of the
expression must be perfectly executed, interconnected and have a separate independent
background. The main goal is the discovery of meaning. The value indicating the essence of the
word used and the effect of influence indicates the achievement of the counterpoint of the plot.
The use of various features of creativity (radio journalist, presenter, cameraman, director)
generally leads to a counterpoint.
Key words: radio journalism, counterpoint, music, audiovisual, acoustics, radio listener, sound
signals
Ш.Кулиева
Понятие контрапункт в радиожурналистике
Резюме
Синтез средств выражения (речь, звук, музыка) в аудио публицистике, гармоничное сочетание всех этих трех элементов считается важным фактором, определяющим
контрапункт произведения. При «описании» места и состояния события, при
определении характера ситуации, в дополнение к созданию дополнительных значений,
музыка и звуковые эффекты играют важную роль. Звуковые эффекты и музыка играют
важную роль в раскрытии идейного содержания художественной части, в реализации и
развитии события. Мысль, выраженная в аудио публицистике, в сочетании со звуковыми
эффектами и музыкой создают полный сюжет. Словарный запас, звуковые эффекты и
музыка создают единую полноту. Каждый из трех компонентов называется контрафактным выражением одного контента - созданием гармоний с разными значениями
(информацией). Каждый из этих элементов выражения должен быть идеально выполнен,
взаимосвязан и иметь отдельный независимый фон. Основная цель – открытие смысла.
Значение, указывающее на суть используемого слова и эффект влияния, говорит о
достижении контрапункта сюжета. Применение различных особенностей творчества
(радио журналист, ведущий, оператор, режиссер) в целом приводит к контрапункту.
Ключевые слова: радиожурналистика, контрапункт, музыка, аудиовизуаль, акустика,
радиослушатель, звуковые сигналы.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.06.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.07.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Nəsir Əhmədli tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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TƏHKİYƏ SƏNƏTİ VƏ “MİN BİR ÇƏRƏK SAAT” ƏSƏRİNDƏ
TƏHKİYƏ PRİNSİPLƏRİ
Xülasə
Təhkiyə sənətinin kökləri çox qədim zamanlara - insanların danışmağı öyrəndiyi
dövrlərə gedib çıxır. Bu, təkcə hekayə danışmaq deyil, həm də həmin hekayələri canlandıra bilmək qabiliyyətidir. Təhkiyə etmək qabiliyyəti sayəsində danışan şəxs öz dinləyicisinin diqqətini
cəlb edir. Təhkiyəçi danışdığı hər bir əhvalata çox diqqətlə yanaşmalı, öz dinləyicisinin qəlbinə
toxunmağı bacarmalıdır.
Aydındır ki, şifahi xalq ədəbiyyatı epik janrının ən qədim nümunələrindən olan nağıllar
bir qrup naməlum şəxsin nəql etdiyi ədəbi əsərdir. Bu mənada nağılların özünəməxsus təhkiyə
prinsipləri vardır. Ümumdünya ədəbiyyatının nadir nüsxələrindən olan “Min bir gecə nağılları”
və onun tipində yaranan əsərlər bir sıra sfesifik təhkiyə xüsusiyyətlərinə görə həmin janra aid
digər nümunələrdən fərqlənir. Bu məqalədə həm təhkiyə incəsənəti haqqında söz açılır, həm də
“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”ndakı təhkiyə prinsipləri müasir oxucunun gözü ilə nəzərdən keçirilir.
“Min bir gecə”də olduğu kimi “Min bir çərək saat”da da nağılları bir nəfər əsas təhkiyəçi
nəql edir. Lakin yeri gəldikcə, müxtəlif qəhrəmanlar başlarına gələn hadisələr haqqında
məlumat vermək, yaxud keçmişdə baş vermiş bir məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədilə bu
əhvalatları nağıl şəklində danışmağa başlayır. Bu zaman həmin hissənin başlanması və sona
çatması ayrıca sərlövhə kimi qeyd olunur. Əslində nağıl içərisində yeni bir əhvalat danışmaq
əsas təhkiyəçiyə daha çox mövzuya toxunmaq imkanı verir.
“Min bir çərək saat”ın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də əsərdəki təhkiyə dilinin sadə
və anlaşıqlı olmasıdır. Buna görə də əsər oxucu tərəfindən asan başa düşülür və rahat yadda
qalır. Eyni zamanda “Min bir gecə”dən fərqli olaraq, “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nda
obrazların dilində heç bir dialekt və ya özünəməxsus ifadə tərzinə rast gəlinmir.
Açar sözlər: təhkiyə incəsənəti, “Min bir çərək saat.Tatar nağılları”, “Min bir gecə nağılları”,
təhkiyə dili, təhkiyə prinsipləri
İstər “Min bir gecə”, istərsə də onun təsiri ilə meydana gəlmiş əsərlər sırasına daxil olan
əsrarəngiz “Min bir çərək saat” abidəsi özünəməxsus təhkiyə prinsipləri ilə diqqəti cəlb edir ki,
bu da onu həmin janrda (nağıl janrında) yaranmış digər əsərlərdən fərqləndirir. Yeri gəlmişkən
bildirək ki, “Min bir çərək saat. Tatar nağılları” təqribən XV-XVI əsrlərdə Həştərxan xanlığı
ərazisində meydana gəlmiş dörd cilddən ibarət nağıllar toplusudur. Əsər 1714-cü ildə yazıçıqissəxan T.S.Gellet tərəfindən fransız dilinə tərcümə edilmiş və iki dəfə çap olunmuşdur.
Əsərin rusca tərcümə variantı isə 1765-ci ildə Moskva İmperator Universitetinin mətbəəsində
çapdan çıxmışdır. Həmin kitabın dörd cilddən ibarət bir nüsxəsi hal-hazırda AMEA-ın Mərkəzi
Elmi Kitabxanasında saxlanılır.
Bu məqalədə “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”ndakı təhkiyə prinsiplərini müasir
oxucunun gözü ilə nəzərdən keçirməyə çalışacağıq. Artıq XVIII yüzillikdə əsərin fransız və rus
tərcümələri Avropa oxucularına bu kitabla tanış olmaq imkanı vermişdi. Elə biz də sözü gedən
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tatar abidəsini tərcümə variantında oxumuş, müəyyən qənaətlərə gəlmişik. Əlbəttə, bu arada
belə bir sual yarana bilər: əsəri öz yarandığı dildə deyil, tərcümədə oxuyub ədəbi təhlil etmək nə
dərəcədə doğrudur? Axı hər bir dilin öz qanunauyğunluğu, öz ifadə vasitələri var. Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, “Min bir çərək saat” asan tərcümə olunan bir janrın - nağıl janrının
nümunəsidir və həqiqətən də rus dilindəki tərcümə variantı sanki əsəri orijinalda oxuyursanmış
kimi müsbət təsir bağışlayır. Düşünürük ki, əsərin orijinal variantı ilə üzərində çalışdığımız rus
tərcüməsi arasında elə də ciddi təhkiyə fərqləri yoxdur.
Öz dinləyicisinin diqqətini çəkmək, onu maarifləndirmək, əyləndirmək, yeri gələndə,
zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq kimi vəzifələri qarşısına məqsəd qoymuş hekayəçilər mütləq
şəkildə bu və ya digər təhkiyə prinsiplərinə əməl etməli, nitqi daha da qüvvətləndirmək üçün
müəyyən qaydaları gözləməli idilər. “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın təhkiyə prinsipləri
haqqında danışmazdan öncə ümumilikdə təhkiyə incəsənətinin nə demək olduğunu nəzərdən
keçirmək istərdik.
Təhkiyə sənətindən bəhs edən elm sahəsi narrotologiya adlanır [12, 1]. Bu sənətin
kökləri çox qədimlərə- insanların danışmağı öyrəndiyi dövrlərə gedib çıxır. Bu, təkcə hekayə
danışmaq bacarığı deyil, həm də həmin hekayələri canlandıra bilmək bacarığıdır; onların
köməyilə dinləyənin həyatını həqiqətən dəyişə biləcək bir şey söyləmək bacarığıdır; insanın
ruhuna, qəlbinə toxuna bilən və əbədi olaraq orada qalan obrazlar yaratmaq bacarığıdır. Həqiqətən
də bu, bəşəriyyətin çox qədim zamanlardan bəri malik olduğu unikal bir qabiliyyətdir. Təhkiyə
etmək qabiliyyəti sayəsində danışan şəxs öz dinləyicisinin diqqətini cəlb edir. Təhkiyə incəsənəti
adlanan bu anlamın əsas məğzini təhkiyə edən, nağılı danışan şəxsin bir qayda olaraq, danışdığı hər
bir əhvalata çox diqqətlə yanaşması təşkil edir. Belə ki, dinləyicinin reaksiyası birbaşa təhkiyəçinin
ustalığından və onun öz dinləyicisinin qəlbinə toxuna bilmək bacarığından asılıdır. Bəzən nə
danışdığından daha çox, necə danışdığın daha önəmlidir. Dinləyicinin diqqətini cəlb etdikdən sonra
artıq məzmun ön plana keçir. Məşhur amerikalı yazıçı O.Henrinin (1862-1910) fikrincə: “Təhkiyəçilik sənəti məsələyə aid olmayan şeylərlə bağlı öz fikrini bildirməyənə qədər dinləyicidən
eşitmək istədiyi hər şeyi gizlətməkdir” [3, 640]. Həqiqətən də dinləyici eşitmək istədiyini
eşitməyənə qədər sanki danışanın “əsiridir”, diqqətini ondan çəkə bilmir. Lakin onu maraqlandıran
məsələyə toxunulduqdan sonra istəyinə çatmış olur və diqqəti yayına bilir. Hekayənin strukturu,
quruluşu isə müəllifin şəxsi istəyi ilə bağlı olan bir məsələdir. Belə ki, müəllif nəql etdiyi hadisə və
ya əhvalatı istədiyi qədər uzada bilər. Təhkiyə zamanı danışan şəxs dinləyicinin duyğularını
oyatmaq, təxəyyülü alovlandırmaq üçün vizual obrazın gücündən istifadə edir.
Kanadanın Mak Master elmi-tədqiqat universitetinin alimlərinin “Journal of Cognitive
Neuroscience” jurnalında nəşr etdirdikləri yeni tədqiqatda insan beyni tərəfindən informasiya
qəbulunun əsas prinsipləri açıqlanıb. Belə ki, beyin hər şeydən əvvəl qarşısında danışan insanın
nə fikirləşdiyinə və nə hiss etdiyinə diqqət yetirir. Tədqiqatçıları belə bir sual maraqlandırırdı:
Təhkiyə zamanı müxtəlif üsullardan- söz, şəkil və ya jestlərdən istifadə olunarsa, bütün bunlar
dinləyicinin mətni qəbul etməsinə necə təsir edər? Tədqiqatın rəhbəri Stiven Braun bu suala
belə cavab verir: “Min illər boyu insanlar öz emosiya və şəxsi təcrübələrini bölüşmək üçün
nitqdən istifadə etmişlər. Bu, kitab oxumağa bənzəyir; biz o qədər baş qəhrəmanın təsirinə
düşürük ki, onun hiss və həyəcanını yaxından duyur, özümüzü ona oxşatmağa başlayırıq”.
Müəllif mətnin dili ilə real dünyanın qavranılmasında öz şəxsi təcrübəsini təcəssüm
etdirir ki, bu da oxucu və ya dinləyici ilə kommunikativ əlaqənin yaranmasına gətirib çıxarır. O,
məhz mətnin dili ilə qarşısındakı şəxsə təsir edir. Çünki real dünya oxucuya lazımi estetik təsir
göstərmir. Nağılın sadə üslubu da elə bu xüsusiyyətlə xarakterizə edilə bilər [5].
Məşhur hollandiyalı tədqiqatçı M.Gerhardt özünün “İskusstvo povestvovaniya”
kitabında qeyd edir ki, digər ədəbi əsərlərdə olduğu kimi nağılda da sözlər yeganə mühüm
material hesab olunur, lakin bununla belə nağıl janrında söz ikinci dərəcəli rol oynayır. Sözlər
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onların özünə görə, gözəlliyinə və ya ifadəliliyinə görə deyil, sadəcə olaraq, nağılı danışmaq
üçün istifadə edilir [6,7]. Akademik R.Hüseynov da sözün, yalnız söz demək istedadı ilə
birləşdiyi təqdirdə daha qüvvətli olacağına və sərhədləri aşa biləcəyinə inanır: “Sözün ilk
sərhədi övladı olduğu dilin qaydaları, qanunları, gözəllik tələbləridir. Söz istedadla qovuşanda,
Allahın yalnız ən seçkin insanlara bağışladığı hüdud tanımayan, ucu-bucağı olmayan ilhamla
birləşəndə sərhədsiz olmaq imkanı qazanır” [2, 34]. Həqiqətən də ədəbi yaradıcılığın heç bir
növü təhkiyə qədər, nağıl danışmaq qədər beynəlmiləl və mobil deyil. Çünki nağılları digər
dillərə çevirmək olduqca sadədir.
Şifahi xalq ədəbiyyatının epik janr nümunələri, o cümlədən, nağıllar kimliyinə indi
toxunmayacağımız naməlum bir şəxsin təhkiyəsidir [1, 73]. Bu mənada “Min bir gecə” tipində
yaranan əsərlərin spesifik bir xüsusiyyəti vardır. Belə ki, əsərdə mütləq şəkildə “görünən”
təhkiyəçi olmalı, nağıllar bu və ya digər bir şəxsin dilindən nəql edilməlidir. “Min bir gecə”də
Şəhrizad, “Min bir gün”də Fərruxnazın dayəsi, “Min bir çərək saat ”da həkim Əbubəkrin oğlu,
“Min bir saat”da Günəş məbədinin qızı Aklahua, “Fars sultanı ilə vəzirlərin hekayəsi”ndə isə
şahın öz vəzirləri təhkiyəçi rolunda çıxış edir. Belə olduqda yuxarıda adları çəkilən obrazların
təhkiyəçi kimi təqdim edilməsi müəllif surətinə ehtiyacı aradan qaldırır və təhkiyənin subyektiv
səciyyə almasına zəmin yaradır [1, 77].
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi “Min birlər” xüsusi təhkiyə prinsipinə malikdir. Bu qəbil
ədəbi nümunələrdə nağılları bir nəfər əsas təhkiyəçi danışsa da, yeri gəldikcə, müxtəlif
əhvalatlar müxtəlif obrazların dilindən də təqdim oluna bilir. Məsələn, “Min bir gecə” kitabında
yer almış “Yükdaşıyan və üç qadın” nağılında üç dərvişin əhvalatı və ya “Min bir çərək saat”da
“Hörmüz hökmdarının oğlu Şərəfəddin və Tülüfan şahzadəsi Gülgində haqqında rəvayət”də
həkim Sazanın oğlu Sinadabın əhvalatı elə qəhrəmanların öz dillərindən verilir və s.[9, 57-132;
10, 101] . “Min bir çərək saat” əsərinin əsas təhkiyəçisi rolunu oynayan Ben Əridunun nağılları
danışmağa başlaması əsərdə çıxış nöqtəsi hesab oluna bilər. Məhz bundan sonra bir-birinin
adınca müxtəlif məzmunlu ibrətamiz nağıllar nəql edilməyə başlanır. Əsərin “Min bir çərək
saat” adlanmasına baxmayaraq, təhkiyəçinin öz nağıllarını danışıb bitirməsinə 78 çərək saat (15
dəqiqə) kifayət edir. İbrətamiz məzmunlu bu nağılları şaha çatdırmaq üçün təhkiyəçiyə hər gün
15 dəqiqə (çərək saat) müddətində icazə verilir. Əsərin “Min bir çərək saat” adlanmasının səbəbi də məhz budur.
“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın təhkiyə prinsiplərindən danışarkən, vacib bir
məqama diqqət çəkmək istərdik. Qeyd edilən ədəbi nümunə üçün nağıl xronotopu səciyyəvi
olduğuna görə bu əsərdə zaman bir istiqamətlidir, yəni bütün hallarda diqqət mərkəzində indi
dayanır. Hər epizod özünün müstəqil xronotopunda reallaşır, epizodlararası bağlılığı vahid
təhkiyə zamanı şərtləndirir [1, 91]. Lakin əsərdə bu və ya digər qəhrəman baş vermiş hər hansı
bir hadisəyə aydınlıq gətirmək və ya hansısa bir sirrin üstünü açmaq məqsədilə oxucunu
keçmişə aparır, ötən zaman içərisində vaqe olmuş, ancaq naməlum qalan həmin məsələni
işıqlandırdıqdan sonra yenidən indiki zamana qayıdır. Daha doğrusu, təhkiyəçi rolunda çıxış
edən bu obraz keçmişə qayıtmır, sadəcə keçmişin təsvirini verir və sanki bu təsvir vaxtı zaman
dayandırılır, aydınlıq gətirdiyi məsələ öz izahına qovuşduqdan sonra isə əsər aradan vaxt
keçməmiş kimi yarımçıq qaldığı yerdən davam edir. Düşüncəmizi daha aydın şəkildə ifadə edə
bilmək və qüvvətləndirmək üçün A.Əmrahoğlunun “Epik sözün bədii gücü” kitabındakı bir
fikrə müraciət etmək istərdik: “Xüsusən, nağıl, dastan poetikası əsasında yaranmış əsərlərdə
ötən vaxt, keçən zaman obrazların ömrünə, mənəvi-psixoloji həyat tərzinə təsir göstərmir. Bu
əsərlərdə zaman obrazlar tərəfindən yaşanmır və bədii sistemdə struktur müəyyənləşdirici
estetik dəyər qazanmır”[1, 91]. Həqiqətən də deyilənlər “Min bir çərək saat. Tatar nağıları”
üçün də səciyyəvidir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi əsərdə tez-tez hər hansı bir mətləbə
aydınlıq gətirmək, yaxud gizli qalmış bir sirrin üstünü açmaq məqsədilə bu və ya digər obrazın
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dilindən hekayətlər verilir. Məsələn, əsərin baş qəhrəmanı olan Şəmsəddinin anası Duyma
xanımın dilindən nəql edilən hekayət vasitəsilə oxucu Şəmsəddinin doğulduğu dövrə qayıdır
(yəni, keçmişin təsviri verilir) və saraya gətirilmiş bu gənc dərzinin əslində hökmdar Əlzaliqin
öz oğlu olması aşkara çıxır [10, 28]. “Çin şahzadəsi Uçim Oxantey haqqında nağıl”da da Tiflis
şahzadəsi Gülgüli-Şamamanın keçmişinə aydınlıq gətirmək, taxt-tacdan məhrum edilərək, necə
kənizə çevrildiyini izah etmək üçün elə obrazın öz dilindən geniş bir hekayət təqdim olunur.
Maraqlısı budur ki, “Gülgüli-Şamama haqqında nağıl”da yer alan bəzi obrazların da dilindən
yeni hekayətlər nəql edilir. Danışılan bu hekayətlər o qədər ətraflı və maraqlıdır ki, bəzən oxucu
onların nə məqsədlə danışıldığını (hansı məsələyə aydınlıq gətirmək üçün) və hazırda hansı əsas
nağılın içində olduğunu qarışıq salır. Matryoşka kimi bir-birinin daxilində yerləşən və ayrı-ayrı
obrazlar tərəfindən nəql edilən bu hekayətlərin sayəsində əsərdə sanki təhkiyəçi piramidası
yaranır: “Çin şahzadəsi Uçim Oxantey haqqında nağıl” → “Tiflis şahzadəsi Gülgili-Şamama
haqqında nağıl” → “Axem şahzadəsi Bulaman Sanq Gir haqqında nağıl” → “Borney şahzadəsi
Saçe Kara haqqqında nağıl” → “Tiflis şahzadəsi Gülgili Şamama haqqında nağılın davamı” →
“Çin şahzadəsi Uçim Oxantey haqqında nağılın davamı”
Hər iki nümunədən göründüyü kimi hekayətlər bitdikdən sonra nağıl qaldığı yerdən
davam edir və bu, mütləq yeni bir yarımbaşlıq şəklində oxucuya bildirilir (“Şəmsəddin
haqqında nağılın davamı”, “Tiflis şahzadəsi Gülgüli-Şamama haqqında nağılın davamı”, “Çin
şahzadəsi Uçim Oxantey haqqında nağılın davamı” və s.) [10, 33; 427; 430 ].
Bu təhkiyə prinsipini şərti olaraq nağıl içində nağıl da adlandırmaq olar. Əslində nağıl
içərisində yeni bir əhvalat danışmaq əsas təhkiyəçiyə daha çox mövzuya toxunmaq və daha çox
məlumat çatdırmaq imkanı verir ki, bu da əsərin bir az da rəngarəng çalar almasına gətirib
çıxarır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, “Min bir gecə”də olduğu kimi (məsələn, “Tacir ilə cinin
əhvalatı”nda üç qocanın üç müxtəlif hekayət danışması) “Min bir çərək saat”ı da təşkil edən
əksər nağıllarda buna rast gəlinir [9, 14-24].
Məlumdur ki, nağıllarda xalqın həyatı, mübarizəsi, istək və arzuları, adət və ənənələri
daha geniş şəkildə əks etdirilir. Təhkiyəçi də öz nağılını danışarkən məhz xalqdan qaynaqlanan,
milli-ənəvi dəyərlərə söykənən, həmin millətin xüsusiyyətlərini əks etdirən və həmin xalqın
koloritlərini özündə ehtiva edən məsələlərə müraciət edir. “Min bir çərək saat” əsəri türk-tatar
əsilli xalqın ədəbi məhsulu olduğu üçün burada türklərə məxsus bir sıra səciyyəvi cəhətlərə rast
gəlmək olar. Öz emosionallığı ilə seçilən türklər elə bu əsərdə də öz xarakterik xüsusiyyətlərini
biruzə vermişlər. Belə ki, qəhrəmanların hiss və həyəcanı, dərin duyğu və istəkləri, məhəbbət və
nifrəti olduqca qabarıq şəkildə, əlvan boyalarla təsvir edilmişdir. Qəhrəmanın düşdüyü
vəziyyətə uyğun keçirdiyi hisslər o qədər incəliyi ilə təsvir olunur ki, oxucu özünü həmin
vəziyyətdə, qəhrəmanın yerində təsəvvür edir. Oxucuya siraət edən bu emosiyalar əsəri daha
yaxından duymağa və qəhrəmanı daha yaxşı anlamağa xidmət edir. “Karsk hökmdarı mülayim
Badur haqqında rəvayət”də zavallı ata iki dələduz oğlunun öz bədxah əməllərinə görə
öldürüldüyünü eşitdikdə çox məyus olur və kədərini belə ifadə edir: “Dərdim o qədər böyükdür
ki, bütün hisslərim, duyğularım donub...mən əbədi öz aramgahıma çəkilib, sonsuza qədər
xeyirsiz övladlarımı ağlayacağam” [10, 174]. “Şəmsəddin haqqında rəvayət”də isə gözəllər
gözəli Zəbd əl-Qatonu ilk dəfə görən Şəmsəddinin keçirdiyi daxili təlatüm çox təsirli bir şəkildə
ifadə edilmişdir: “Gənc dərzi onun ürəyini zəbt etmiş Zəbd əl-Qatonu görər-görməz huşunu
itirərək taxtın üstünə yıxıldı. Qəlbində aşıb-daşan sevinc və məhəbbət hissi o qədər güclü idi ki,
hətta ürəyi dayana bilərdi”[10, 15].
Yuxarıda qeyd edilən müddəalar bu əsərin “Min bir gecə nağılları” ilə ortaq cəhəti hesab
edilə bilər. Görkəmli şərqşünas İ.M.Filştinski özünün “İstoriya arabskoy literaturı” kitabında
bildirir ki: “Şifahi xalq ədəbiyyatı qəhrəmanlarının mənəvi durumunun (onların sevinci, kədəri,
qəzəbi, təəccübü və s.) təsviri zamanı ifrata varma başlıca rol oynayır. Xalq nağıllarında və
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dastanlarında qəhrəmanın yerə-göyə sığmayan sevinci ani zaman içərisində dərin hüznlə
əvəzlənə bilər. “Min bir gecə”ni təşkil edən bir çox nağıllarda da bunun şahidi oluruq. Burada
əsas səbəb xalq ədəbiyyatını ərsəyə gətirənlərin bədii təfəkkürünə və bu təfəkkürün xarakterik
xüsusiyyətlərinə qayıdır. Çünki onlar hələ təsviri ifadə vasitələrinə bələd deyildilər və
dinləyicini ənənəvi epitet normalarından istifadə etməklə təsir altına salırdılar. Elə buna görə də
onların qəhrəmanı ya gülməkdən ayaq üstə güclə dayanır, ya əsəbləşəndə qəzəbdən kişnəyir, ya
da sevgidən huşunu itirirdi” [11, 500]. Əslində “Min bir çərək saat”ın şifahi xalq yaradıcılığı ilə
bu qədər yaxından səsləşməsi bir daha onun müəllifli deyil, ümumxalq təfəkkürü və
təxəyyülünün məhsulu olduğunu sübut edir.
Araşdırmamızı əsərin 1765-ci ilə məxsus rus dilindəki variantı üzərində apardığımız
üçün burada diqqəti cəlb edən müəyyən məqamlara toxunmamaq mümkün deyil. Kitabın bir
neçə yerində təhkiyəçi bildirir ki, təkrara və uzunçuluğa yol verməmək üçün bəzi çərək saatların
adını (yəni, sıra nömrəsini) və ümumiyyətlə, çərək saatların başlama və bitmə zamanını bildirən
ədəb-ərkan üsullarını (hər dəfə Bin Əridun nağıl danışmaq və növbəti çərək saatı başlamaq
üçün şahın yanına gətirilir, on beş dəqiqənin tamam olması haqqında nökərlər tərəfindən
xəbərdarlıq edildikdən sonra isə öz söhbətini dayandırıb, şahın otağını tərk edirdi) qeyd
etməyəcək [10, 89]. Tez-tez nağılı bölməmək və onu oxucuya bütöv təqdim etmək məqsədilə
deyilən bu söz şübhəsiz ki, nağılları bir araya toplayaraq, kitab halına gətirən şəxs tərəfindən
qeyd edilmişdir. Lakin bu və ya digər səbəblər oxucunu, tədqiqatçını bir qədər çaşqınlığa sala
bilər. Məsələn, internet resurslarında “Min bir çərək saat. Tatar nağılları” haqqında araşdırma
apararkən əsərin yaranması barədə ziddiyyətli fikirlərə rast gəlirik. Məlum olduğu kimi, bu
abidə ilk dəfə olaraq məhsuldar fransız yazıçısı və qissəxanı T.S.Qallette tərəfindən fransız
dilinə tərcümə olunmuşdur. Bəzi mənbələr bu əsərin tərcümə deyil, əksinə, birbaşa Qallettenin
qələminə məxsus olduğunu iddia edirlər [8, 55; 4, 60]. Digərləri isə onun yazıçı tərəfindən
toplanıb, əlavələr edilərək fransız dilinə tərcümə olunduğunu bildirirlər. Şair, musiqişünas, tarix
elmləri namizədi Q.Qasımovun da qeyd etdiyi kimi, əsərdə türklərlə bağlı elə incə məqamlar,
elə məlumatlar vardır ki, o xalqa mənsub olmadan, o xalqı duymadan bunu yaratmaq mümkün
deyil [7, 104-106]. Həmçinin bir çox mənbələrdə “Min bir çərək saat”ın Qallettenin əsəri deyil,
məhz Qallettenin toplusu adlandırılması pərakəndə halda olan tatar nağıllarının bu yazıçı
tərəfindən toplanmasına dəlalət edir ki, bu da əsərin onun adına çıxarılmasına zəmin yaradır.
Əsərin istər fransızca, istərsə də rusca tərcümə variantına nəzər saldıqda burada heç bir
müəllifin adına rast gəlinmədiyini görürük. Təkcə fransızca olan nüsxənin giriş hissəsində
Qallette tərəfindən krala təşəkkür edildiyinin şahidi oluruq [14].
“Min bir gecə nağılları” abidəsi təkcə epik janrın ədəbi nümunəsi deyil. Burada fikri
qüvvətləndirmək, personajın düşüncə və duyğularını daha qabarıq şəkildə dinləyiciyə, oxucuya
çatdırmaq üçün müxtəlif şeir parçalarından da istifadə olunur. Həcmindən asılı olmayaraq
təqdim edilən şeirlər bu və ya digər təhkiyəçinin şəxsi bacarıq və qabiliyyəti sayəsində daha da
genişləndirilmiş, ağızdan-ağıza keçərək yeni məna çalarları kəsb etmişdir. Bəziləri məhəbbət,
bəziləri məişət mövzusunda olan bu şeirlər təhkiyəçiyə təkcə qəhrəmanın mənəvi durumunu
dinləyici və ya oxucuya daha aydın şəkildə çatdırmağa kömək etmir, həm də bu və ya digər
hadisəni, qəhrəmanları heyrətə salan hər hansısa bir əşya, hətta meyvəni daha əlvan boyalarla
təsvir etməyə yardımçı olur (Məsələn, “Yükdaşıyanla üç qadının nağılı”nda üçüncü dərvişin
rəvayət etdiyi əhvalatda alma və heyvanın ətri, rəngi böyük məharətlə təsvir edilmişdir) [9, 57132]. “Min bir gecə”dən fərqli olaraq “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nda isə heç bir lirik
parçaya rast gəlinmir. Ən qədim zamanlardan poeziyaya dərin rəğbət bəsləyən və sevimli janr
nümunələrini “Min bir gecə”yə də daxil edən ərəblərdən fərqli olaraq, tatarlar öz əsərinə şeir
əlavə etməyə ehtiyac duymamışlar. Burada təhkiyəçi yalnız nağıl danışmaqla kifayətlənmişdir.
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Elə nağılın dili ilə ibrətamiz fikirlər, nümunəvi nəsihətlər, dərin hiss və düşüncələri ifadə etməyə və onu digərlərinə ötürməyə müvəffəq olmuşdur.
Bu fikirlərin, duyğuların asanlıqla ötürülməsi və oxucu, yaxud, dinləyici tərəfindən
asanlıqla qavranılması “Min bir çərək saat” əsərində təhkiyə dilinin sadə və anlaşıqlı olmasına
dəlalət edir. Əsərin qarşıdakı şəxsə çatdırılmasında bilavasitə rol oynayan və əsərin dili
adlandırılan məfhum təhkiyənin ən mühüm prinsiplərindən hesab olunur. Çünki ədəbi nümunə
nə qədər sadə, hamı tərəfindən rahat başa düşülən, xalqa yaxın təbir və ifadələrlə zəngin olarsa,
bir o qədər çox sevilər və asan yadda qalar. Xüsusilə, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində
diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri – obrazların hansı sosial təbəqəyə mənsub olmasından asılı
olmayaraq, onların eyni dil xüsusiyyəti ilə danışmağıdır. İ.M.Filştinskinin də qeyd etdiyi kimi
“Xalq ədəbiyyatı personajlarının dili demək olar ki, fərdiləşdirilmir və onlar birmənalı şəkildə
sosial mənsubiyyətindən, yaxud təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq, təhkiyəçinin dili ilə
danışırlar” [11, 500]. Məlumdur ki, “Min bir gecə”nin formalaşmasında alimlərin qat, təbəqə
adlandırdığı bir neçə ədəbi mühit mühüm rol oynamışdır (Məsələn, Hind-iran təbəqəsi, Bağdad
təbəqəsi, Qahirə təbəqəsi) [11, 509, 532, 563]. Məşhur alman şərqşünası Brokelman “Ərəb
ədəbiyyatı tarixi” kitabında bildirir ki, “Min bir gecə”nin meydana gəlməsində iştirak edən hər
bir şəhər, hər bir təbəqə ona özünəməxsus töhfəsini vermiş, öz ruhunu qatmışdır ki, bu da bir
nağıldan digərinə keçərkən hiss olunur [13, 192]. Lakin “Min bir gecə”dən fərqli olaraq, “Min
bir çərək saat. Tatar nağılları”nda obrazların dilində heç bir dialekt və ya özünəməxsus ifadə
tərzinə rast gəlinmir. Üzərində çalışdığımız 1765-ci ilə məxsus bu kitabın iki tərcümə
mərhələsindən keçərək bizə gəlib çatdığını, tatar dilindən fransız dilinə və daha sonra rus dilinə
çevrildiyini nəzərə alsaq, şübhəsiz ki, onun müəyyən təhriflərə məruz qaldığını anlamaq olar.
Ancaq əsərin orijinalında (Hələ ki, tatar dilində olan orijinal variantı əldə etməyə müvəffəq
olmamışıq) bu və ya digər dialektik xüsusiyyətlərin olub-olmaması haqqında bir fikir söyləmək
çətindir.
“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın təhkiyə prinsipləri arasında daha maraqlı bir
məqam diqqəti cəlb edir. “Min bir gecə”dən fərqli olaraq, demək olar ki, bütün nağıllar,
haqqında danışılan əsas qəhrəmanın dünyaya gəlməsi ilə başlayır. Burada yeri gəldikcə hər bir
obraz haqda geniş və ətraflı məlumat verilsə də, əsas qəhrəmanın təsviri digərlərindən fərqlidir.
Təhkiyəçi bir qayda olaraq, onun anadan olması, boya-başa çatması, təhsili, başına gələn
macəralar barəsində müfəssəl məlumat verir. “Min bir gecə”də isə nağıllar hər hansı bir
hadisənin təsviri ilə başlayır və bütün əhvalatlar bu hadisənin fonunda inkişaf edir.
Sonda gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir ki, “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nı
təşkil edən bütün hekayətlərin təhkiyə prinsipləri, demək olar ki, eynidir və onlar arasında
xüsusi bir fərq hiss olunmur. Bu, hər şeydən əvvəl yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi üzərində
çalışdığımız nüsxənin bir nəfər tərəfindən toplanaraq nəql edilməsindən irəli gəlir. Şübhəsiz ki,
əsərin orijinalı dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçdiyi üçün nağıllar arasında bu və ya digər təhkiyə
fərqləri ola bilər. Çünki nağılı danışaraq gələcək nəsillərə ötürən hər bir təhkiyəçi onu
özününkiləşdirir, ona öz ruhunu, öz töhfəsini qatır. Məzmunca zənginləşən nağıllar, təbii ki, dil
xüsusiyyətlərinə görə də bir-birindən fərqlənməyə başlayır. Lakin bir nəfər tərəfindən cəm
edilərək yazıya alınan bu nağıllar istər-istəməz həmin şəxsin saldığı qəlibə düşür.
Ümumdünya ədəbiyyatının epik janrının ən qədim nümunələrindən olan “Min bir gecə
nağılları”, həmçinin onun təsiri ilə yaranmış əsərlər kim tərəfindən danışılmasından asılı
olmayaraq, hər zaman öz sfesifik xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkir. Həqiqətən də “böyük bir
müəllif ordusu”nun meydana gətirdiyi bu müəllifsiz əsərlər, o cümlədən “Min bir çərək saat.
Tatar nağılları” əlverişli təhkiyə prinsiplərinə malik olduğu üçün öz oxucusunu yormur, əksinə,
axıcı dili ilə onu xəyallar dünyasına aparmağa nail olur.
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Рахиля Садыгова
Искусство повествования и принципы
повествования в произведении «Тысяча и одна четверть часа»
Резюме

Корни искусства повествования уходят глубоко в древность – в период, когда
люди только начинали учиться говорить. Это было умением не только повествовать
рассказ, но и талантом оживить этот рассказ. Благодаря способности повествования
человек привлекал внимание своего слушателя. Повествователь должен был с вниманием
подходить к каждой истории, которую он рассказывал и уметь затронуть душу слушателя.
Как известно, один из древних видов эпического жанра устного народного творчества
– сказка является художественным произведением, которое повествуется со стороны группы
неизвестных людей. В этом смысле сказки имеют своеобразные принципы изложения.
Редкие экземпляры мировой литературы – «Сказки Тысяча и одной ночи» и произведения
этого типа по некоторым специфическим повествовательным свойствам отличаются от
других произведений этого жанра. В данной статье даются сведения об искусстве повествования, и прослеживаются современными читателями принципы повествования
произведения «Тысяча и одна четверть часа. Татарские сказки».
Как и в « Тысячи и одной ночи» так и в « Тысячи и одной четверти часа» сказки
рассказывает один основной повествователь. Но и между прочим , герои повествуя о
приключениях, произошедших с ними или же с целью разъяснения случая, которое было в
прошлом, начинают рассказывать эти истории в виде сказок. В это время начало и конец
этой части отмечается отдельным заголовком. На самом деле, рассказывая новую
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историю внутри сказки, это даёт возможность основному повествователю коснуться ещё
больших тем.
Ещё одной из характерных особенностей «Тысячи и одной четверти часа»
является то, что язык повествования в труде прост и понятен. Именно поэтому
произведение с лёгкостью воспринимается и запоминается читателем. В то же время в
отличии от «Тысячи и одной ночи» в языке образов татарских сказок в «Тысячи и одной
четверти часа» не встречается никаких диалектов или же своеобразных выражений.
Ключевые слова: искусство повествования, «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и одна
четверть часа», язык повествования, принципы повествования
Rahila Sadigova
The art of narration and principles of narration in
“The thousand and a quarter of an hour”
Summary
The roots of the art of narration go back to the ancient times- the times when people
started to intercourse. It is not only telling the story but also the ability to revive these stories.
Thanks to his ability of the narration the story-teller is able to attract attention of the audience.
The narrator has to approach to each story very attentively and can gain the audience’s hearts.
It is known that one of the ancient examples of epic genre fairy tales are the literary
works narrated by unknown story-tellers. That is why fairy tales have original principles of
narration. One of the unique examples of the world literature “The thousand and a quarter of an
hour” differs with its specific peculiarities from the works dedicated to the same genre. The
author of the article gives information both about the art of story- telling and the principles of
narrations in the work “The thousand and a quarter of an hour” from the cycle of “Tatar tales”
and investigates it from the readers’ points of view.
“The thousand and a quarter of an hour” is also narrated by one story-teller as in “The
Thousand and One Nights”. But from time to time the heroes of tales tell about different events
that had happened with them sometime or give explanation to any former event. The beginning
and the end of these parts of the work are noted as special title. In fact, telling a story within the
tale affords more opportunity to the main story-teller in touching the theme.
One of the characteristic features of the work “The thousand and a quarter of an hour” is
its simple and comprehensible language. That is why the work can be perceived and memorized
easily by readers. Unlike “The Thousand and One Nights” neither dialect nor distinctive manner
of expression can occur in the work “The thousand and a quarter of an hour. Tatar tales”.
Key words: the art of narration, the principles of narration, “The Thousand and One Nights”,
“The thousand and a quarter of an hour”, the manner of expression
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ELIZABET TEYLORUN “ANJEL” ƏSƏRİNDƏ BAŞ QƏHRƏMANIN
YARADICI ŞƏXSİYYƏT KİMİ FORMALAŞMASI FENOMENOLOGİYASI
Xülasə
Müasir ingilis ədəbiyyatı yaradıcı şəxsiyyət obrazının bədii təhlil müstəvisində
araşdırılması üçün zəngin qaynaqlara malikdir. İngilis yazıçılarının öz əsərlərində yaratdıqları
prototipləri, yazıçı “mən”i, müraciət etdikləri real yaradıcı şəxsiyyət obrazları, eyni zamanda
bədii-uydurma yazıçı, aktrisa, rəssam və s. kimi obrazlar tədqiqatçıya elmi-tədqiqat işində geniş
imkanlar təqdim edir. Bu baxımdan Elizabet Teylorun “Anjel” əsərinin bədii təhlil müstəvisinə
çıxarılması işin səmərəliliyi üçün əhəmiyyətlidir. Yazıçının 1957-ci ildə qələmə aldığı “Anjel”
əsəri özünün prototipi kimi qiymətləndirilir. Anjel adlı qızın yazıçı olmaq və uğur əldə etmək
arzusu, dərin xəyal gücü, özünəməxsus üslubu və hadisələrə yanaşmasına görə əsərdə Elizabet
Teylorun öz həyatını əks etdirdiyi təsdiqlənir. Elizabet Teylor özünəməxsus üslubu ilə seçilən
yazıçı idi və baş qəhrəmanın canlandırdığı obrazın ziddiyyətli xarakterləri, oxucuda qərəzli
düşüncələr yaratması onun fərqliliyinin sübutu idi. Bəli, Anjel Deverell bir çox baş
qəhrəmandan fərqli olaraq gülməyi sevməyən, yumor hissi olmayan, yaşadığı dövrlə və həyatla
ayaqlaşa bilməyən, daima öz xəyal dünyasında yaşayıb elə bir həyat yaşamağı arzulayan bir
xarakterdir. Anjel sadə, kasıb bir ailədə dünyaya gəlmişdi. Lakin o, öz gələcəyini fərqli görür və
özü üçün daha yaxşı bir həyat təsəvvür edirdi. 15 yaşında məktəbi tərk edən Anjel iradəsi,
səyləri və gərgin zəhməti nəticəsində öz dövrünün yüksək statusa malik yazıçısına çevrilir.
Anjel özünün oxumaq istədiyi kitabları yazırdı. Onun təfəkkürü sənətə olan ehtirasla aşır-daşır,
düşüncəsi aydın, dərrakəsi çevik idi. Bunun nəticəsidir ki, o, oxucularına lazım olanı təqdim edə
bilirdi. “Anjel” obrazı şəxsiyyət və yaradıcılığın vəhdətini özündə əks etdirən obrazdır. Onun
keçdiyi həyat yolu, gördüyü, duyduğu, şahidi olduğu hadisə və insanlar bədii idrakının başlıca
mənbəyidir. Onun həyat yolu ilə sənət yolu arasında sıx əlaqə və ahəngdarlıq vardır. Yaradıcı
şəxsiyyət kimi Anjelin həyatı onun məsləyinin və ideyalarının bir aynasına çevrilmişdir.
Açar sözlər: yaradıcı şəxsiyyət, yazıçı, elmi-tədqiqat işi, özünəməxsusuluq, yaradıcılıq
Elizabet Teylor (3 iyul, 1912 – 19 noyabr, 1975) 20-ci əsrin görkəmli, özünəməxsus
üslub tərzi ilə fərqlənən ingilis qadın yazıçısıdır. Kingsli Emisin onun haqqında söylədiyi “bu
qadın əsrin ən görkəmli ingilis yazıçılarından biridir” sitatı onun qələminin möhtəşəmliyini
təsdiq edir (4). Teylorun yaradıcılığı əsasən gündəlik həyatda qarşıya çıxan məsələləri və
problemləri təsvir edir. Yazıçının əsərlərində İngilis cəmiyyətinin orta və yuxarı təbəqəsinin
həyatının böyük məharətlə təsvir etməsi ona xüsusi oxucu kütləsi və sadiq dostlar
qazandırmışdır. O, ingilis yazıçıları Ayvi Kompton-Burnet və Robert Liddellə dostluq edirdi.
Onun Robert Liddellə uzun müddət davam edən yazışmaları 1951-ci ildə nəşr olunan “Məktub
yazanlar” ("The Letters Writers") adlı qısa hekayələrindən birinin mövzusunu təşkil edir. Lakin
Teylor öz şəxsi həyatının məxfiliyini qorumaq prinsipinə sadiq qalaraq məktubları məhv edir.
Amerikalı yazıçı və tənqidçi Anna Tayler (“Anne Tyler”) xanım Teylorun adını Ceyn Ostin,
Barbara Pim və Elizabet Bouenlə birgə çəkərək onları “can dostları” adlandırırdı (1). Teylor
eyni zamanda ingilis yazıçısı Elizabet Ceyn Hovardla yaxın dost idi. Altmış üç yaşında xərçəng
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xəstəliyindən vəfat edən xanım Teylorun həyat yoldaşı Con Teylor Elizabet Ceyn Hovarda
müraciət edərək ondan xanım Taylorun bioqrafiyasını yazmasını xahiş edir (3). Bioqrafiya
yazmaqdan imtina edən yazıçı dostu ilə olan xatirələrini qələmə alaraq oxuculara bir memuar
təqdim edir (2). 21-ci əsrdə onun yaradıcılığı kinomatoqrafların marağını cəlb etməyə başladı.
Fransız rejissoru Fransua Ozon, 2007-ci ildə Britaniyalı aktrisa Ramola Qaray ilə Elizabet
Teylorun “Anjel” romanının motivləri əsasında “Anjel Deverellin gerçək həyatı” adlı filmini
lentə aldı.
Yazıçının 1957-ci ildə qələmə aldığı “Anjel” əsəri özünün prototipi kimi qiymətləndirilir.
Anjel adlı qızın yazıçı olmaq və uğur əldə etmək arzusu, dərin xəyal gücü, özünəməxsus üslubu
və hadisələrə yanaşmasına görə əsərdə Elizabet Teylorun öz həyatını əks etdirdiyi təsdiqlənir.
Amma müəyyən fərqlər də vardır. Qüsursuz yazıçılıq qabiliyyətinə malik olan Teylor daha çox
qısa hekayə janrına üstünlük verirdisə, əsərin baş qəhrəmanı Anjelica Deverell öz şeytani
enerjisi və bitməz-tükənməz çılğınlığı ilə sanki roman yazmaq üçün yaranmışdı. Teylor gülməyi
bacaran və əylənməyi sevən bir xarakterə malik idi. Lakin Teylordan fərqli olaraq Anjelica
Deverell heç vaxt zarafat etməz, onunla zarafat edənlərdən küsər, inciyər və hətta bundan sonra
onların hər bir hərəkətinə şübhə ilə yanaşardı. Xanım Teylor öz həyatında və başqalarının
həyatında baş verənlərin peşəkar müşahidəçisi idisə, Anjel heç nəyə fikir verməzdi və öz
bildiklərini yeganə həqiqi reallıq hesab edərdi.
İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı növbəti üç onillik ərzində bir-birindən maraqlı
əsərlər yazan Elizabeth Teylorun üslubunda ağıllı və düşünülmüş şəkildə tətbiq edilən formal
bir məhdudiyyət hiss olunur. Yazıçı əsərlərinin üfüqlərini məhdudlaşdırsa da, möhtəşəm bir
yazıçılıq texnikası ilə qəhrəmanlarını xüsusi cizgilərlə səciyyələndirir. Bu xüsusiyyət Teylorun
bütün yaradıcılığına təzahür edən yeganə həqiqətdir və onu baş qəhrəmanı Anjel ilə birləşdirən
ortaq cəhətdir. Onların hər ikisi də düşünür ki, yaxşı yazıçı da, pis yazıçı da sənətindən,
əsərlərindən danışarkən kənardan eyni cür səslənir. Onların yaradıcılıqdakı erkən mübarizələri,
daxili zəfər və uğur hissləri də eynidir. Onları fərqləndirən yeganə yol özünəməxsusluğun olubolmamasıdır.
Elizabet Teylor özünəməxsus üslubu ilə seçilən yazıçı idi və baş qəhrəmanın canlandırdığı
obrazın ziddiyyətli xarakterləri, oxucuda qərəzli düşüncələr yaratması onun fərqliliyinin sübutu
idi. Bəli, Anjel Deverell bir çox baş qəhrəmandan fərqli olaraq gülməyi sevməyən, yumor hissi
olmayan, yaşadığı dövrlə və həyatla ayaqlaşa bilməyən, daima öz xəyal dünyasında yaşayıb elə
bir həyat yaşamağı arzulayan bir xarakterdir. Onun bir çox xarakterik əlamətləri ilk baxışdan
oxucuda mənfi düşüncələrə səbəb olsa da, zamanla əslində onun bu qərəzli düşüncələrinin və
ziddiyyətli xarakterlərinin təməlində sevgiyə aclıq, illərlə içində böyütdüyü xəyallarını
gerçəkləşdirmək arzusu olduğu oxucuya məlum olduqca əsər və Anjel oxucunu özünə bağlayır.
Əsər 15 yaşlı Anjelin dostlarına heç görmədiyi “Cənnət evi” adlandırdığı evdə qaldığı
yalanını deməsi ilə başlayır, əslində isə anası ilə birlikdə anasının iş yerinin üzərində sadə bir
evdə yaşayırlar. “Cənnət evi” adlandırdığı məkan isə xalasınn iş yeridir. Anası bu yalanı öyrənir
və Anjelə çox qəzəblənərək ona şillə vurur. Bu şillə Anjelin ruhunda çox dərin yara açır və ilk
qərəzli düşüncələri bununla məlum olmağa başlayır. O, bu yalanı deyirdi çünki hər zaman
“Cənnət evi”ndə yaşamaq onun arzusu idi və onun fikrincə əsərdə xalasının xidmətçisinin qızı
olan digər Anjelina yox məhz özü o evdə yaşamalı idi- bu onun xəyalları idi. İlk cərəyan edən
hadisələr artıq Anjelin daxili aləmindən xəbər verirdi. Dostları ilə olan evlilik haqqında
müzakirələrindən də Anjelə məxsus başqa bir cəhət ortaya çıxır. Anjel ailə həyatı qurma
ərəfəsində olan dostu ilə bu barədə müzakirə edir, dostu gəlinlik libası, toyun keçiriləcəyi
məkan haqqında Anjelə söhbət açır, ancaq fikirləri üst-üstə düşmür. Anjel belə hesab edir ki,
əgər aşiq olacağınız insanı tapmısınızsa, toyun məkanının və digər tədbirlərin əhəmiyyəti
yoxdur. O, fiziki olaraq bir insanı idarə etmək deyil, həmin insanın qəlbinə və beyninə tamamilə
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hakim olaraq iç dünyasını birləşdirib o dünyanı idarə etmək istəyirdi. Onda bu düşüncənin
yaranmasına zəmin olaraq atasının yoxluğu göstərilir. Bu barədə o anası ilə mübahisə edir və
anası “əgər atan öz işlərinin arxasınca bu qədər qaçıb bizi unutmasa idi, biz də sarayda
yaşayardıq” deyir. Səhərisi gün anası ilə barışırlar. Anası Anjelin xəstələndiyini düşünür və
xəstəliyin əlamətlərinə baxmaq üçün evdəki tibb kitablarını qarışdırır və həkim Fosketti
çağırmaq qərarına gəlir. Həkim Anjeli müayinə edir, ancaq ciddi probleminin olmadığını
deyərək resept yazaraq çıxır. Anjelin yazıçı olmaq istəyi və yazıçı olaraq yaşadığı macəralar
əsərin bu hissəsindən etibarən başlayır. Anjel xəstə olduğu müddətdə evdə qalır, gözü rəfdəki
kitablardan birinə sataşır, götürüb oxuyur, ancaq oxuduğu kitab onun diqqətinin cəlb etmir
çünki onu maraqladıran və xəyal gücünü genişləndirəcək mövzudan yazılmamışdı, onun
həyatına təsir etmirdi və o gün Anjel yazıçı olmaq istədiyinə qərar verir. Öz köhnə məktəb
dəftərini ilk qaralaması olaraq istifadə edərək ilk əsəri “Xanım İraniya”nı yazmağa başlayır.
Onda yaranan bu arzu şiddətli istəyə çevrilir və bunun qarşısında heç bir maneənin qalmağını
istəmədiyi üçün öz istəyi ilə məktəbdən ayrılmağa qərar verir. Anası xanım Deverell və xalası
xanım Lotti buna başda kəskin şəkildə etiraz edirlər, anası əgər məktəbdən çıxartsalar onun
haqqında danışılacaqları bəhanə gətirir, ancaq Anjeli fikrindən yayındıra bilmir. Anjel qətiyyətli
idi və Yeni il bayramından sonra bütün etirazlara rəğmən məktəbdən ayrılır. Yeni il ərəfəsi
Anjel yazdığı romanı tamamlayır və Oksford nəşriyyat evinə gönədərir, ancaq rədd cavabı
alaraq yazdığı əsərin nüsxəsi ona geri göndərilir. Anjel digər nəşriyyat evlərinin ünvanlarını
tapır, ancaq romanını bu nəşriyyat evlərinə göndərməyə pulu olmadığı üçün kilsənin yanındakı
kitab dükanında kitablarından birini sataraq qazandığı pul ilə əsərini Londondakı “Cilbrayt və
Breys” nəşriyyat evinə göndərir. Bundan sonra Anjel ikinci romanı olan “Aktrisanın zəfər
hekayəsi” adlı əsərini yazmağa başlayır. 16-cı ad günündə xalası Lotti onu digər xidmətçilərlə
birlikdə işləməyə dəvət edir, ancaq Anjel bunu da rədd edir, və xalası ilə olan ailə bağları
burada qopur, xalası ondan bərk inciyir və ona heç bir maddi dəstək verməyəcəyini vurğulayır.
Qarşılaşdığı heç bir mənfi hadisə onu arzusundan geri döndərə bilmirdi, Anjel, heç kim ona
inanmasa da, özünə inanaraq qətiyyətlə və əzmlə yazmağa davam edirdi.
Yayın əvvəlləri “Cilbrayt və Breys” nəşriyyat evindən Anjelə müsbət cavab gəlir,
ancaq kitabı çap etdirmək üçün daha çox maddi vəsaitə ehtiyac var idi. Anjel bunu anası ilə
məsləhətləşir, Anjelin qətiyyətini və istəyini görən anası onu dəstəkləyəcəyini bildirir və
razılaşır.
Növbəti hadisələr artıq Londonda cərəyan edir. Anjel Teodor Cilbrayt ilə görüşür,
Anjelin yaşının az olması Teodorda təəccüb doğurur. Bir az söhbətləşirlər və Anjelə yazıçılıq
barədə verdiyi suallara aldığı cavablar Teodoru çox təəccübləndirir çünki Anjel digər yazıçılara
bənzəmirdi, onun üslubunda və öz xarakterində fərqliliklər var idi. Anjel yaşına rəğmən heç
gülmürdü, daima fikirli olurdu və mənfi cavablar verirdi, hətta Teo əsəri oxuyarkən Anjelin 40dan çox yaşı olduğunu düşünmüşdü. Oxucunun maraqını cəlb edən digər maraqlı məqamsa,
Anjelin əsər yazmağına baxmayaraq özünün heç kitab oxumaması idi. Bu fakt Teo ilə
söhbətində oxuyuca məlum olur. Anjel sadəcə üç kitab oxumuşdu- biraz Şekspir yaradıcılığı, 3
muşketyorlar və Alman yazıçısının əsəri. Teo Anjelin öz xarakterindəki ziddiyyətlərin əsərə də
yansıdığını deyir və üslub xətalarını vurğulayır. Anjel çox qədim dövrlərin terminologiyasından
və o dövrün özünəməxsusluqlarından, qraflıqlardan və krallardan yazırdı. Teo həmkarı ilə
məsləhətləşib ona xəbər edəcəyini bildirərək Anjeli yola salır. Anjel evə dönərkən ürəyində
ağrılarının olduğunu hiss edir, ancaq bunun üzərində çox durmur.
Əsər sonradan Teo və həmkarı Uill Breys ilə Anjelin əsərin üzərində mübahisəsi ilə
davam edir, belə ki Uill Breys Anjelin üslubunu və təcrübəsini bəyənmədiyini üçün əsərin
çapını etməkdən imtina etmələrini istəyir, ancaq Teo Anjelin özünəməxsus üslubunu
bəyənmişdi və ona bir şans verməli olduqlarını, zamanla təcrübəsi artdıqca çox daha gözəl
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əsərlər ortaya çıxardaraq uğur qazanacağına inandığını deyərək fikrində sabit qalır. Uill Breys
də sonradan həmkarı ilə razılaşır və kitabı nəşr etdirirlər, bütün əsər boyunca, yəni Anjelin
bütün kitablarını məhz Teodor nəşr etdirir.
Hadisələr sonra daha fərqli şəkildə cərəyan etməyə başlayır. Anjelin anası evlərində
böyük qonaqlıq təşkil edir. Xalası ilə birlikdə bir çox qonaqların da dəvət olunduğu bu ziyafət
və həmin ziyafətdə tanış olduğu qonaqlar Anjelin həyatında mühüm rol oynayırlar. Ziyafətə
Norleyin şahzadə nümayəndəsi də dəvətli idi və onunla birlikdə bacısıqızı şairə Nora HouNevinson və bacısıoğlu Esmé Hou-Nevinson da gəlmişdilər. Ziyafətdə onlar bir-birləri ilə tanış
olurlar və ümumi peşəkar olduqları sahələrdən söhbət açırlar. Bu zaman Esmenin rəssam
olduğu məlum olur. Ziyafətdən ayrılmadan öncə Esme Anjeli onun əsərlərinə baxması üçün
dəvət edir, Anjel də nəzakətlə bu dəvəti qəbul edir. Ziyafətdə tanış olduğu bu iki şəxs Anjelin
həyatını dəyişir, bələ ki Nora əsərin sonuna qədər Anjelin ən yaxın dostu və baldızı, Esme isə
Anjelin həyat yoldaşı olur.
Sonra əsər Londonda Teo ilə Anjelin öz əsərləri barəsində söhbəti üzərində cərəyan
edir. Anjel bir müddət əsərlərini yaza bilmir və bundan Teoya şikayət edir, öz üslubunda
müəyyən qədər dəyişikliklər aparmaq istəyini ona bildirir. Teo isə onun əsərlərinin ilk yazmağa
başladığı müddətdən nə qədər sanballı olduğunu və ciddi dəyişikliyə ehtiyacı olmadığını
vurğulayır.
Ziyafətdən ayrılmadan öncə Esmə Anjeli öz qaleriyasına baxmağa dəvət etmişdi və
Nora ilə ona xəbər göndərəcəyini deyir, ancaq Anjel bütün yay Esmədən xəbər tutmur. Sonra
Nora ilə Anjel görüşürlər və Nora Esmə ilə birlikdə Avropada İtaliya və İngiltərəyə
səfərlərindən söhbət açır və Esmenin onu gözlədiyini bildirərək ünvanını Anjelə verir. Anjel
Esmenin görüşünə gedir. Burada Anjel və Esmenin bir çox xasiyyətləri oxucuya məlum olmağa
başlayır. Esme ona qaleriyasındakı şəkilləri göstərir. Anjellə birlikdə əsərlərini təhlil edirlər və
Anjel onun şəkillərindən birini 300 funt sterlinq qiymətinə ona satmasını xahiş edir. Hər ikisinin
bir çox cəhətlərinin, oxucunun beynində Esme obrazının canlanmasına kömək edən və bütün
düyünləri açan əsas nüans Anjelin Esmədən öz portretini çəkməsini istəməsi olur. Esme heç bir
zaman portret çəkmədiyini deyərək bu təklifi başda rədd etsə də, Anjelin çoxsaylı və iddialı
xahişlərindən sonra qəbul edir. Noranın özü də sonradan bu hadisəni eşidəndə təəccüblənir
çünki Esme heç bir zaman heç bir qadının portretini çəkməmişdi və Esmenin Anjellə puluna
görə əlaqə qurduğunu düşünürdü. Esmenin özü də fərqli hisslər keçirirdi çünki heç bir qadın
indiyə qədər ona bu qədər fərqli və maraqlı gəlməmişdi və heç bir qadının qeyri-adi, sirrlərlə
dolu olduğunu düşünmürdü. Anjellə qurduğu münasibət vasitəsilə o, Anjelin bir çox sirrli
xüsusiyyətlərinə bələd olmağa başlayırdı və heç bir qadında görə bilmədiyi fərqli xəyal gücü,
düşüncə tərzi onu valeh edirdi. Əslində Esme ilə Anjelin xasiyyətləri bir-birinə zidddir, Anjel
daha dərin, cəsarətli və fədakar xarakterə sahibdir, ancaq Esme məsələlərə daha obyektiv, real
yanaşır, düşüncə və hisslərini cilovlaya bilirdi. Bütün bunlara rəğmən Anjel onu ovsunlamışdı.
Esmeylə Anjelin görüşündən sonra Esme bir kəlimə belə demədən bir müddət yoxa çıxır. Onun
bu sirli gedişi bir çoxlarının ağıllarında Anjeldən qaçdığı düşüncəsini formalaşdırsa da, bu belə
olmur. Anjel və Esme bir daha görüşürlər, Esme öz səmimi hisslərini və düşüncələrini açıb
danışır, onu sevdiyini etiraf edir və öz üzüyünü ona bağışlayır.
Əsərin 4-cü hissəsi Esme və Anjelin balayından “Cənnət evi”-nə qayıtması ilə
başlayır. Onlar balayı üçün Yunanıstan, İtaliya və Fransaya səyahət etmişdilər, ancaq heç bir
şəhərlə bağlı xoş təəssüratları yox idi. Toy və balayı onlar üçün baha başa gəlmişdi, bir çox yerə
borclanmışdılar, ikisi istirahətdən təzə qayıtmalarına baxmayaraq büdcəni artırmanın yollarını
düşünürdülər. Avqust ayında Almaniya ilə başlanan müharibədə Esmenidə əsgərliyə çağırırlar
və o, Fransaya getməli olur. Buna görə Anjel dərin kədər hissi keçirir və Esme ilə mübahisə
edir. Anjel Esmenin onu başqa qadın üçün tərk etdiyini düşünür. Heç təsadüfi deyil ki, Anjelin
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müharibə mövzusunda qələmə aldığı “İren” əsəri məhz onun mənəvi böhran keçirtdiyi dövrdə
yazılmışdı. Günlərlə otağından heç çıxmadan o, əsərinin üzərində işləyirdi və heyvanlara olan
meyli də bu dövrdə daha qabarıq özünü büruzə verirdi. Anjel heyvanlara çox bağlı idi, köhnə
pişiyi Sultandan sonra Sezar və sonradan da aldığı 3 pişiyi var idi, artıq evdəki heyvanların sayı
o həddə çatmışdı ki, Nora ondan bunu dayandırmasını xahiş edirdi. O, bütün günü əsərinin
tamamlanması üçün işləyər, axşamlar da Sezarı gəzməyə çıxarardı.
Bir gün Teo Noranı onunla danışmalı olduğu vacib məsələlərin olduğunu deyərək
onu Londona dəvət edir. Görüşdə Nora Anjelin keçirtdiyi böhrandan xəbərdar olduğunu və
bunu əsərlərinə əks etdirdiyini bildirir. Nora bu məsələni həll üçün Anjellə danışacağını
bildirərək Teonun yanından ayrılır.
1998-ci ilin yayında gələn Esmenin ölüm xəbəri hamını sarsıtsa da, Esme yaralı
olaraq geri dönür. Esme müharibə zamanıda çox borclanmışdı, borclarını bağlaya bilmək üçün
Anjeldən dəstək istəyir, Anjel isə nəyin bahasına olursa olsun ona kömək edəcəyini bildirərək
onu rahatladır. Anjel çox dərin hissiyatı olan fədakar bir qadın idi və sevgisi uğrunda bütün
gücü və əzmi ilə işləməyə başlayır, onun bir çox əsərləri bu dövrdə tamamlanmışdı. Anjelin
həyatının bu dövrü də olduqca məşəqqətli keçirdi, o, Rusiya inqilabından və bəzi başqa
məsələlərdən bəhs etdiyi əsərlərini yazır və kitablarını bəyənən oxuyucularından gələn
məktubları oxuyub cavablandırırdı. Anjel üstündə işlədiyi kitabı sentyabrın əvvəllərində
tamamlayaraq satır və borclarını bağlamaqda Esmeyə yardım edir. Bir müddət sonra isə Esme
itgin düşür, hər yerdə ciddi araşdırma işləri aparılır və göldə boğulmuş vəziyyətdə tapılır.
Əsərin beşinci hissəsində artıq Esmenin ölümündən 15 il ötmüşdü və Anjelin
həyatında çox dəyişikliklər baş vermişdi. O, bu dövr ərzində kariyerasının kuliminasiya
nöqtəsinə çatmışdı, artıq arzuladığını gerçəkləşdirmiş yetkin bir qadın idi. Anjel hətta dilə
gətirir ki, o, uşaq olanda arzularını gerçəkləşdirmək istəyəndə bu qədər nailiyyət əldə edəcəyini
və bu qədər xoşbəxt olacağını təsəvvür etməmişdi. Şübhəsiz ki, hər güclü qadında olduğu kimi
Anjel də öz həyatında ciddi çöküşlər yaşamışdı, hər şeydən əvvəl o, öz həyat yoldaşını itirmişdi,
ancaq Anjel taleyin hər şeyin daha da pis olmadan onu əlindən almasına müsbət cəhət kimi
yanaşırdı. Onun fikrincə onların evlilikləri çox xoşbəxt bir evlilik hesab oluna bilməzdi və
həyatın belə gətirməsi onu sevindirirdi. Bütün yaşadıqlarından sonra ətrafında çox az insan
qalmışdı, onlar ən yaxın rəfiqəsi Nora, xanım Bens və köhnə dostu Teodor idi.
Bir gün Anjel, Teo, Nora və xanım Bens birlikdə çay içib, söhbət edirdilər və
müzakirə etdikləri mövzuda Esmenin kitablarından birinin faydalı olduğunu düşündülər. Anjel
kitabı vərəqləyəndə kitabın içindən məktub tapır və oxuyur. Məktub Esmeyə ünvanlı idi və
aydın idi ki, Esme məktubu atmağı unutmuşdu çünki məktubun içində yazılanlar Esmenin
Anjelə xəyanət etməsi barədə olan sirri açığa çıxarırdı. Məktubda “Esme, mən başqası ilə
evlənmişəm və yoldaşıma sənin barəndə heç bir şey deməmişəm, hər şeyi keçmişdə buraxaraq
öz həyatlarımıza davam etməmiz ən doğrusu olacaq” yazılmışdı. Məktubun bir hissəsi
cırılmışdı və digər hissəsində isə “tərk etmək” yazılmışdı. Anjel bunu Esmenin ona xəyanət
etməsi ilə əlaqələndirdi. Nora isə bunun tamamilə təsadüf olduğunu bildirdi. Teo bütün
həqiqətləri bilirdi, sadəcə hadisənin üzərindən çox keçdiyi üçün susmağa üstünlük verdi. Zərfin
içindən sonradan tapılan Esmenin başqa bir qadınla şəkli artıq bir çox şübhələri təsdiq edirdi.
Bu hadisədən sonra Teo duyduğu dərin iztirabdan uzun müddət ortaya çıxmır.
Əsərin son hissəsində Anjel artıq yaşlanmışdı və yaşı ilə əlaqədar onda bəzi xəstəliklər
üzə çıxırdı. O, çox öskürürdü, həkim ona sətəlcəm diaqnozu qoymuşdu. Yeni il ərəfəsində
soyuq bir gündə Anjelin “İpəyim” adlandırdığı pişiyi itir. Anjel onu hər yerdə axtarır, soyuqda
çölə çıxır, ancaq tapa bilməyib məyus halda geri dönür. Gecənin bir yarısında çöldən pişik
səsləri eşidərək həyətə çıxır, pişiyini şaxtadan donmuş vəziyyətdə tapır. Anjel həmin günün
səhəri vəfat edir. Ölüm anı həm də Anjelin gözündən təsvir edilib, Anjel qıraqdan özünü görür
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və “Mən Anjel Deverelləm” deyə qışqırsa da Nora onu eşitmir, bu zaman o, öldüyünü anlayır.
Nora Anjelin ölümü ilə dərin iztirab hissi keçirir, evi yır-yığış edəndə Anjelin yazdığı
vəsiyyətini tapır. Vəsiyyətə görə Anjel bütün mirasını Noraya və Teoya, öz əlyazmalarını isə
Britaniya muzeyinə buraxmışdı...
Anjel özünün oxumaq istədiyi kitabları yazırdı. Onun təfəkkürü sənətə olan ehtirasla
aşır-daşır, düşüncəsi aydın, dərrakəsi çevikdir. Bunun nəticəsidir ki, o, oxucularına lazım olanı
təqdim edə bilir.
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S.Huseynova
Formation phenomenology of creative perspectives of a main hero in “angel” by
elizabeth taylor
summary
Contemporary English Literature has rich sources of research for the artistic analysis
of the creative character. The prototypes and “self” of the writers themselves in their works, the
characters of realistic creative people, as well as the characters of artistic-fiction writers,
actresses, artists and others provide the researcher with a wide range of opportunities for
research. From this point of view, the introduction of Elizabeth Taylor's "Anjel" to the artistic
analysis is important for the effectiveness of the work. The novel "Angel", written in 1957, is
regarded as the prototype of the writer herself. Anjel's passion for writing and achieving
success, deep imagination, her style and approach to events is a proof of it. Elizabeth Taylor
was a well-known writer, and the contradictory character of the protagonist's image, the biased
thinking of the reader proves her distinction. Yes, Angel Deverell is a character who does not
like laugh, who does not have a sense of humor, can not keep up with her life, but always
dreamed of living in her dream world. Angel was born in a simple, poor family. But she sees
her own future differently and imagines a better life for herself. Angel, who left school at the
age of 15, is transformed into a high-profile writer of her time as a result of her efforts and hard
work. Angel wrote the books she wanted to read. Her thinking was overwhelming with passion
for art, her thoughts were clear, her mind was agile. As a result, she was able to present her
readers what they needed. The image of "Angel" is an image reflecting the unity of personality
and creativity. Her way of life, what she sees, knows, witnesses, and people are the main source
of her artistic intelligence. There is a close relationship and harmony between her creativity and
way of life. Angel's life as a creative person becomes a mirror of her missions and ideas.
Key words: creative personality, writer, research work, self-peculiarity, creativity
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Севда Гусейнова
Феноменология формирования творческих перспектив главного героя в
«ангел» элизабет тейлора
резюме
Современная английская литература имеет богатые источники для исследования творческой идентичности творческой личности. Прототипы британских
писателей в своих произведениях, их реалистичные творческие образы личности, а
также актрисы, художники и другие предоставляют исследователю широкий спектр
возможностей для исследований. С этой точки зрения, введение «Ангел» Элизабет
Тейлор в художественный анализ имеет важное значение для эффективности работы.
«Ангел», который писатель написал в 1957 году, считается ее прототипом c cвоей
страстъ к добиватся успеха, глубокого воображения, собственного стиля и своего
подхода к событиям. Элизабет Тейлор была известным писателем, и противоречивый
характер образа главного героя, предвзятое мышление читателя доказало ее различие. Да,
Ангел Деверелл - персонаж, который не любит смеяться, не имеет чувства юмора, не
может не отставать от своей жизни, но всегда мечтал жить в мире своей мечты. Ангел
родился в простой бедной семье. Но она видит свое будущее иначе и воображает лучшую
жизнь для себя. Ангел, который бросил школу в возрасте 15 лет, благодаря своей
усилиям и тяжелой работе превращается в известного писателя своего времени. Ангел
написала книги, которые она сама хотела прочитать. Ее мышление было переполнено
страстью к искусству, мысли были ясны, ум был проворен. В результате она смогла
представить то, нужно своим читателям. Образ «Ангела» - это образ, отражающий
единство личности и творчества. Его образ жизни, то, что она видит, знает, свидетели и
люди являются основным источником ее художественного интеллекта. Между ее
личности и образом жизни существует тесная связь и гармония. Жизнь Ангела и ее
творческой личности стала зеркалом ее миссии и идей.
Ключевые слова: творческая личность, писатель, исследовательская работа,
особенность, креативность
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