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Dilçiliyin özünün bir elm kimi inkişafı mədəniyyətin inkişafından
xəbər verir. Bütün elmlər mədəni inkişafın nəticəsidir. Onların hamısı bu və
ya digər dərəcədə mədəniyyətin inkişafına xidmət edir. Mədəniyyətin elə bir
sahəsi yoxdur ki, orada dildən istifadə edilməsin.
Tətbiqi dilçiliyin tərcümə nəzəriyyəsi dünya elm və ədəbiyyatı ilə tanış
olmaq üçün lazım olan tərcümə işlərini düzgün istiqamətləndirir və onun
elmi - metodoloji əsaslarını hazırlayır.
Xarici dillərin öyrənilməsində də dilçilik əvəzsiz rol oynayır. Məlumdur ki, dili iki yolla öyrənmək mümkündür. Birinci, dilin öz qrammatik quruluşundan öyrənilməsidir. Xarici dili həm mükəmməl elmi əsaslarla, həm də
qrammatika vasitəsilə öyrənmək üçün dilçilik problemlərini yaxşı bilmək lazımdır.
Ana dilinin təbii materialının əsasında xarici dili öyrənmək üçün dilçiliyin müqayisə - tutuşdurma metodundan istifadə etmək lazımdır. Dilçiliyin bu metodundan istifadə edilməsə, Azərbaycan auditoriyasında xarici
dili tədris etmək mümkün olmaz. Tutuşdurma - qarşılaşdırma hesabına yeni
sözlər lüğət tərkibini zənginləşdirir.
Müasir dövrdə xarici dilçilikdə dilin tədqiqində istifadə olunan metodlara görə bir sıra cərəyanlar yaranmışdır. Hal-hazırda bu cərəyanların müxtəlif ölkələrdə dil faktlarının öyrənilməsində öz xüsusi tədqiqat metodları
vardır. Onlar müəyyən tarixi inkişaf, təkmilləşmə dövrünə malikdir. Bir çox
alimlər sözlərin şəkilçiləşmə prosesini izah edərkən göstərirlər ki, tam
mənalı sözlər əvvəl köməkçi sözlərin yerinə keçir və nəhayət, söz kimi
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yaşamaq xüsusiyyətini itirdikdən sonra qrammatik funksiya daşıyan bir
ünsürə çevrilir və şəkilçiləşir. Bu gün aksioma kimi qəbul edilən bu hökmün
doğruluğunu göstərən bir sıra faktlara dilmizdə də təsadüf edilir. Bu onu
göstərir ki, dildə vaxtilə müstəqil söz kimi işlənmiş və indi köməkçi söz
olaraq işlədilən bir sıra sözlər şəkilçiləşməyə doğru inkişaf etməkdədir.
Şəkilçilər, xüsusilə söz yaradıcılığı prosesində iştirak edən şəkilçilər,
ancaq sözlərin əvvəlcə köməkçi söz yerinə keçməsi və sonra da şəkilçiləşməsi yolu ilə deyil, eyni zamanda, mürəkkəb söz tərkibində olan sözlərdən
birinin öz fonetik tərkibini dəyişərək, müstəqilliyini itirməsi yolu ilə əmələ
gəlmişdir. Beləliklə, qəti demək olar ki, morfoloji üsulla sözlərin əmələ
gəlmə prosesi sintaktik üsulla olan bu prosesin davamı olub, ondan törəmiş
və sonra meydana gəlmişdir. Bununla belə, morfoloji yolla sözlərin əmələ
gəlmə prosesi öz mənşəyinə bağlı olaraq məhdud bir dairədə qalmamış,
olduqca inkişaf etmişdir. Müasir dildə bu prosesin özünəməxsus çox zəngin,
istər semantik, istərsə də formal xüsusiyyətləri meydana gəlmişdir. Ona görə
də, morfoloji yolla sözlərin əmələ gəlmə prosesini dürüst başa düşmək üçün
onun ən abstrakt ünsürünü təşkil edən şəkilçilərin həm ümumi, həm də ayrıayrı nitq hissələri üzrə olan aləmini, ruhunu öyrənmək, məna və şəkil
etibarilə qruplaşmalarını bilmək lazım gəlir.
Məlum məsələdir ki, morfoloji yolla sözdüzəltmə prosesində əsas rol
oynayan abstrakt ünsürlərin - şəkilçilərin ümumi cəhətlərini bilmədən,
onların xüsusi cəhətlərini, hər nitq hissəsinə xas olan əlamətlərini və nəhayət,
hər şəkilçinin spesifik xüsusiyyətlərini bilmək qeyri-mümkündür. Bunların
ümumi cəhətlərini isə belə bir bölgüdə tədqiq etmək olar: (4)
1. Leksik və ya qrammatik əlamətlərin görə;
2. Məhsuldarlığına və qeyri-məhsuldarlığına görə;
3. Törəmə yollarına görə;
4. Fonetik xüsusiyyətlərinə görə;
5. Məna ardıcıllığına görə.
İstər morfoloji yolla söz yaradıcılığında iştirak edən şəkilçilər, istərsə
də dilin qrammatikasını əmələ gətirən şəkilçilər sözdən ayrıldıqda işlənməmək, təklikdə bir leksik vahid olmamaq (bir məfhum ifadə etməmək) və sözlərə bitişik yazılmaq etibarilə ümumi xarakterə malikdir. Lakin dildə işlənən
şəkilçiləri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə onların öz fünksiyaları etibarilə
müxtəlif qruplara ayrıldığını dərhal hiss edə bilirik. Bunlardan bir qismini
sözdüzəltmə prosesi ilə əlaqələndirərək sözdüzəldici şəkilçi, ikinci qismini
qrammatika ilə əlaqələndirərək sözdəyişdirici şəkilçi adlandırmışlar.
Belə bir bölgü isə şəkilçilərin əsl mahiyyətini, onların əsas funksiyalarını və bütün semantik xüsusiyyətlərini meydana çıxara bilmədiyi kimi,
leksika ilə qrammatika arasındakı tərkibi əlaqə və münasibəti də tamamilə
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aça bilmir. Ona görə də dilin leksik cəhətini almadan, onun qrammatik quruluşunu öyrənmək qeyri - mümkündür.
Sözdüzəldici şəkilçilərin köklərə təsiri və sözün məzmununu dəyişdirmək etibarilə eyni xüsusiyyətə malik olmadığını, yeni bəzi sözdüzəldici
şəkilçilərin yeni-yeni məna əmələ gətirmə xüsusiyyətinə malikdir. Lakin
sözdüzəldici şəkilçilərin bu xüsusiyyəti onların bir nitq hissəsindən eyni və
ya başqa nitq hissəsi əmələ gətirə bilməsi ilə izah olunur ki, bu da məsələnin
əsas mahiyyətini açmaq üçün kifayət d e y i l .
Leksika ilə qrammatikanın qarşılıqlı münasibətini, dilin qrammatik
sistemində leksikanın əsas yer tutduğunu nəzərə alaraq hər iki sahənin
quruluşunda böyük rol oynayan şəkilçiləri əsas dörd qrupa ayırmaq olar: (5)
1. leksik şəkilçilər;
2. leksik-qrammatik şəkilçilər;
3. qrammatik-leksik şəkilçilər;
4. qrammatik şəkilçilər.
Birinci qrupa, malik olan şəkilçilər ancaq müəyyən məfhum ifadə edən
leksik vahidlərin düzəlməsində iştirak edir və sözlər arasında qrammatik
əlaqənin yaranmasına heç bir təsir göstərə bilmir.
İkinci qrupa mənsub olan şəkilçilər müəyyən məfhum ifadə edən yeni
leksik vahidlər əmələ gətirməklə bərabər, bu vahidlərin başqa sözlərlə qrammatik əlaqəyə girməsi tələbini də özündə əks etdirir.
Üçüncü qrupa mənsub olan şəkilçilər artırıldığı sözlərdə əsasən müəyyən qrammatik kateqoriyaya mənsub olan məna bağları əmələ gətirdiyi kimi,
eyni zamanda yeni bir məfhum ifadə etməyə də meyl göstərir.
Dördüncü qrupa mənsub olan şəkilçilər artırıldığı sözlərdə ancaq bu və
ya digər qrammatik kateqoriyanın funksiyasını yerinə yetirir. Bu qrupa ismin
hal şəkilçilərini və şəxs sonluqlarını əlavə etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu qrupa mənsub şəkilçilərin ayrı-ayrı nitq
hissələrində özlərinə məxsus fərqlənmə cəhətləri və qoşulduğu sözlərin
semantikasından, bu sözlərin cümlə daxilində tutduğu yerindən asılı olan
xüsusiyyətləri vardır.
Leksik və leksik-qrammatik şəkilçilərdən bəziləri ancaq ismə və bəziləri ancaq felə aid olduğu halda, bəzi şəkilçilər isim, sifət və saylara da aid
ola bilir.
Bundan əlavə həmin şəkilçilərin bəzisi eyni nitq hissəsi daxilində yeni
məfhum ifadə edən söz yaradırsa, bəzisi bir nitq hissəsindən başqa nitq
hissəsinin yaranmasına xidmət edir. Bəzi şəkilçilər isə müxtəlif nitq hissələrini əmələ gətirir.
Leksik və qrammatik xüsusiyyətlərə görə şəkilçilərin bu cür qruplaşması, eyni zamanda hər qrupa mənsub şəkilçilərin özlərinə məxsus məna
cəhətləri, sözlərin semantikası ilə olan münasibəti, nitq hissələrinə görə
5
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təsbiti və nəhayət, bu və ya digər qrupa mənsub şəkilçilər arasındakı məna
bağlılığı (birinin digərinə keçməsi) bir dil sistemi əmələ gətirməklə leksika
ilə qrammatika arasında olan yaxınlığı və sıx əlaqəni aydın göstərir.
Morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesində iştirak edən bütün şəkilçilər
özlərinin yeni-söz yaratma bacarığına görə eyni deyildir. Bəzi şəkilçilər
müxtəlif sözlərə artırılaraq, bir çox yeni sözlər əmələ gətirdiyi kimi, bəzi
şəkilçilər məhdud sözlərə artırılaraq az miqdarda yeni sözlər əmələ gətirir.
Odur ki, çox söz əmələ gətirə bilən şəkilçiləri məhsuldan az söz əmələ gətirə
bilən şəkilçiləri isə qeyri-məhsuldar adlandırmaq olar.
Qeyri-məhsuldar şəkilçilər öz söz yaradıcılığı dairəsinin dar və
genişliyinə görə müxtəlifdir. Buraya bir söz yaradan şəkilçidən başlanmış bir
sıra söz yarada bilən şəkilçiləri daxil etmək olar. Qeyri-məhsuldar şəkilçilərin bəzisi başqa dillərdən keçmiş və hələ müasir ədəbi dildən çıxmaqla
olan şəkilçilərdir. Burada, xüsusilə bir və ya iki söz əmələ gətirə bilən
şəkilçilər, dilin inkişaf tarixi nöqteyi- nəzərindən diqqəti daha çox cəlb edir.
Şəkilçilərin leksik və qrammatik xüsusiyyətləri, eyni zamanda məhsuldar və qeyri-mehsuldarlığı ilə əlaqədar olan mühüm məsələlərdən biri də
onların mənşəyi məsələsidir. Məlumdur ki, bizim üçün dildə olan bütün
şəkilçilərin ayrı-ayrılıqda mənşəyini müəyyənləşdirmək və onun inkişaf
xəttini aydınlaşdırmaq çətin və bəlkə də qeyri-mümkündür. Çünki şəkilçilərin tarixi dilin qədim və ən qədim dövrləri ilə bağlı olub, uzun bir inkişaf
yolu keçmişdir. Bunlar haqda qəti fikrə gəlmək və düzgün mülahizələr
yürütmək üçün əldə ən uzaq əsrlərə aid dil materialının mövcud olması lazım
gəlir. Odur ki, burada tək-tək şəkilçilərin mənşəyi məsələsindən deyil, müasir dildə işlənən şəkilçilərin ümumiyyətlə mənşəyindən bəhs edilir.
Söz yaradıcılığında iştirak edən şəkilçilər öz mənşələri etibarilə çox
mürəkkəb bir sistemə malikdir. Bununla belə bu mürəkkəb sistemin müqayisə yolları ilə tədqiqi onların mənşəyi və qruplaşdırılması haqqında müəyyən bir fikir söyləmək üçün imkan yaradır. Şəkilçilərin ümumi xüsusiyyətlərində mühüm yer tutan əsas amillərdən biri olan, onların məhsuldar və qeyri-məhsuldarlığı məsələsidir.
İngilis dilinin məhsuldar şəkilçiləri yeni söz yaradılmasında fəal iştirak
edir.
Bu şəkilçilər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir ingilis dilində sifət düzəldən şəkilçilər isim düzəldən şəkilçilərə
nisbətən daha rəngarəng və çoxcəhətlidir. İngilis dilində sifət düzəldən
şəkilçilər latın və fransız mənşəli şəkilçilərə nisbətən azdır. Müasir ingilis
dilində şəkilçilər vasitəsilə müxtəlif nitq hissələnndən sifət əmələ gələ bilər.
Suffikslər sifətlərin hansı qrammatik sinfə mənsub olduqlarını göstərir.
İngilis dilində sifət düzəldən şəkilçilərdən ən məhsuldarları aşağıdakılardır: (2)
6
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- able, al, -(ial), -an(ian), -ed, -ic, -y, -ish, -ine, -less, -ly, -ous.
İndi biz düzəltmə sifətlərin ən məhsuldar olanlarından bir neçəsinin
təhlilini verməyə çalışacağıq.
- able, (-ible, -ble) - suffiksi fransız mənşəlidir. Əksər şəkilçilər kimi
bu şəkilçi də müxtəlif nitq hissələrinə, xüsusilə də fellərə əlavə olunmaqla
sifət əmələ gətirir və məhsuldar şəkilçiyə çevrilir. Məsələn:
1. He thought himself so much better than anyone else, it was
laughable (Painted Veil, p.49).
2. “That’s a very reasonable explanation, she said lightly (Painted
Veil, p. 33).
Yuxarıda verilmiş misallardan göründüyü kimi - able şəkilçisi çox
məhsuldardır və kökdən asanlıqla ayrılır. Məsələn: punishable (to punish),
admirable (to admire), agreeable (to agree), acceptable (to accept) və s.
ible – şəkilçisi isə məhsuldar deyil. İngilis dilində mövcud olduğu
zamandan heç bir sifət əmələ gətirməyib. Bu şəkilçi dildə həmişə bir nitq
hissəsi kimi sifətin əlamətini bildirib. Bu şəkilçiyə adətən fransız mənşəli
sözlərdə rast gəlmək olar. Məsələn: It has been a great comfort to us during
this time of so terrible trouble (Painted Veil, p. 119).
-ful - suffiksi ingilis dilinə ful sifətindən keçib və qədim ingilis dilində
ancaq isimdən sifət əmələ gətirir və hal-hazırda da müasir ingilis dilində
qorunub saxlanılıb. Orta dövrlərdən başlayaraq bu şəkilçi fellərdən də sifət
düzəltməyə xidmət edib. Məsələn: forgetful,mournful,resenful.
Orta dövrlərdə bu şəkilçi demək olar ki, ancaq ingilis dilindəki isimlərə
birləşib. Sonradan -ful şəkilçisi daha abstrakt məna kəsb edib və alınma
sözlərdən də sifət düzəltməyə xidmət edib. Məsələn: doubtful (L. dubito)
şübhəli, şübhə dolu; merciful (F.merci, L. meces) mərhəmətli, yumşaq.
- ed - suffiksi alman mənşəli olub, hələ qədim ingilis dilində işlənmiş
və hal-hazırda da öz məhsuldarlığını itirməmişdir: Bu suffiks əsasən isimlərdən sifət düzəldir. Beləliklə, - ed suffiksi sözdüzəltmə funksiyası qazanıb.
Müasir ingilis dilində -ed suffiksinin sözdüzəldici funksiyası demək olar ki,
dəyişilməz qalmaqdadır. Məsələn: aged, talented, gifted və s.
- ed suffiksi sifətlərin başqa şəkilçisinə nisbətən daha məhsuldardır.
Bu şəkilçinin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o mürəkkəb sözlərin
yaranmasında iştirak edir. Məsələn: black-haired «qaraqaş», long-legged
«uzunayaq», clean-handed «əlitəmiz; düzgün» və s.
- Bir qayda olaraq - ed suffiksi konkret isimlərdən də sifətlər əmələ
gətirir:
a) insan bədəninin bir hissəsi və ya xarici görünüşü. Məsələn: haired
-tüklü, toothed -dişli və s.
b) heyvan, quş və bitkilərin bir hissəsi və ya xarici görünüşü.
Məsələn: homed- buynuzlu, winged-çanaqlı, leaved-yarpaqlı və s.
7
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-ish - suffiksi alman mənşəli olub, sifət göstəricisidir. İsmə və sifətə
əlavə olunmaqla sifət əmələ gətirir. - ish suffiksi öz mənalarına görə müasir
ingilis dilində məhsuldar şəkilçi hesab olunmur. Qədim ingilis dilində bu
şəkilçi bir sıra isimlərə əlavə olunmaqla, ölkə, irq, milliyyət bildirib və halhazırda da öz funksiyalarını saxlamaqdadır. Məsələn: Polish, Turkish,
Scottish, Jewish və s. (3)
Təkcə xüsusi isimlər, ölkə və millətlər deyil, başqa isimlər də - ish suffiksi ilə düzələ bilər, Məsələn: childish, boyish, girlish və s.
Bəzən -ish - suffiksi sifətlərə əlavə olaraq onlara rəng xarakteri verir.
Məsələn: bluish, greenish, blackish, reddish və s.
- en - suffiksi alman mənşəli, olub əşyanın nədən əmələ gəldiyini
bildirir. Müasir ingilis dilində bu şəkilçi ilə düzələn sifətlər nisbətən azlıq
təşkil edir və ona görə də qeyri-məhsuldar şəkilçi hesab olunur. Bu suffiks
adətən isimdən sifət əmələ gətirir. Məsələn: wooden — taxtadan hazırlanmış, golden — qızılı, ashen - gül rəngli və s.
-en - suffiksinin qeyri-məhsuldar olmasına baxmayaraq, O. Jesperson
bu fikirlə razılaşmış və bu şəkilçinin cənubi-qərb dialektində hələ də sərbəst
surətdə nisbi sifətlər əmələ gətirdiyini qeyd edir. Məsələn: glassen, steelen,
papem və s.
- en - sufifiksi ilə düzələn sifətləri də bu şəkilçi ilə düzələn fel və isimlərlə qarışıq salmaq olmaz. Məsələn: deepen, widen (fellərdə), children, oxen
(isimlərdə).
- less — suffiksi alman mənşəli olub, müstəqil leas (müasir ingilis
dilində loose) sözündən yaranıb. Leas sözü hələ qədim dövrlərdən mürəkkəb
sifətlərin ikinci komponenti kimi işlənib. Məsələn: banleas (boneless) sümüksüz, beardleas (beardless) - saqqalsız və s.
- less - suffiksi məhsuldar şəkilçi olub, əsasən isimlərə birləşərək sifət
əmələ gətirir. Məsələn: nameless, friendless və s. isimlərə qoşulduqda bu
şəkilçi «bir şeydən məhrum olan, malik olmayan» mənasını verir.
-y - suffiksi müasir ingilis dilində keyfiyyət mənasını verir: noisy,icy,
dirty, bishy, bloody və s. Canlı danışıq dilində bu suffiks öz məhsuldarlığı ilə
geniş yer tutur. -y - suffiksi müasir ingilis dilində çoxmənalıdır. Bu suffiks
nəinki isim, hətta sifət və fellərə də qoşulur, isimlərdən sifət düzəldərkən -y –
suffiksi «əlamət xüsusiyyət və ya bənzəyiş» mənasını verir. Məsələn: bony sümükləri çıxmış, çox arıq, furry - xəz dərili və s.
-y - suffiksi felə birləşərək həmin feilin mənasını ifadə edir. Məsələn:
steeply—yuxulu, chatty — çoxdanışan, blowy – küləkli və s.
-y — suffiksi rəngi bildirən sifətlərə birləşərək onun zəif əlamətini
bildirir. Məsələn: greeny -yaşımtıl, blacky - qaramtıl və s.
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- y - suffiksi həm də sifətlərə birləşərək əşyanın xarici görünüşünü və
ya keyfiyyətini bildirir. Məsələn: plumpy - dolu bədənli, coolly - sərin, dusky
- tutqun, əsmər. (1)
-some - suffiksi alman mənşəli olub, çoxmənalılıq kəsb edir.
-some - suffiksi isim, sifət və fel köklərindən sifət əmələ gətirir.
Bununla yanaşı onların hər birinin öz xüsusi inkişaf yolu, mənası və işlənmə
üsulları vardır.
-some - suffiksinin fonematik tərkibi dəyişmir. Aşağıdakı misalları
nəzərdən keçirək: wearisome - darıxdırıcı, tiresome — yorucu, troublesome
əziyyətli, humoursomeT-şıltaq.
Bu şəkilçi sifət göstəricisidir.
-some - suffiksi abstrakt isimlərə birləşərək müəyyən keyfiyyət,
xarakter və s. bildirir. Məsələn: bothersome - narahat, çalışqan, fearsome qorxulu, toothsome — ləzzətli və s.
-ive — suffiksi fransız mənşəli olub, «bir şeyə meylli, bir şeyin
əlamətlərini əks etdirən» mənalarında işlənir və fellərdən sifət əmələ gəlir.
Məsələn: progressive, oppressive, attractive, inventive, offensive, impressive
və s.
Əgər -ive- suffiksini -able - suffiksi ilə müqayisə etsək, onda -ive - suffiksinin mənasının daha fəal, -able - suffiksinin isə qeyri-fəal, passiv
olduğunun şahidi oluruq.
-ive - suffiksinə əsasən fransız mənşəli sözlərdə rast gəlirik ve beləliklə, deyə bilərik ki, bu suffiks qeyri-məhsuldardır.
-ative - suffiksinə -ive - suffiksinin variantı kimi baxmaq olar, -ative -şəkilçisi fellərə əlavə olaraq oxşar sifətlər əmələ gətirir. Məsələn: demonstrative
(to demonstrate felindən), contemplative (to contemplate felindən) və s.
-ative – suffiksi vasitəsilə ingilis köklü sözlərdən də sifətlər əmələ
gəlib. Məsələn: talkative, demonstrative və s.
ly - suffiksi ingilis dili tarixi boyunca həmişə məhsuldar şəkilçi hesab
olunub. Bu suffiks həm keyfiyyətli sifət, həm də keyfiyyətli zərf əmələ
gətirib. Bu suffiks qədim ingilis dilindəki –lic şəkilçisindən əmələ gələrək
«görkəm, sima, sifət» mənasını verir.
-ly - suffiksi həm isim, həm də sifətlərə qoşularaq sifət əmələ gətirir.
İlk vaxtlarda -ly şəkilçisi ancaq ingilis mənşəli sözlərdən sifətlər əmələ
gətirirdi. Sonradan isə bunlara alınma sözlər də əlavə olundu. Hər halda
deməliyik ki, müasir ingilis dilində əksər sifətlər ingilis mənşəlidir.
Müasir ingilis dilində -ly suffiksi az məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Daha
məhsuldar şəkilçi ona sinonim olan -like suffiksidir.
-ous(-ious) - suffiksi fransız mənşəli olub, ingilis dilindəki -ful
suffiksinin mənasına uyğun gəlir. Məsələn: joyous (ful of joy), dangerous
(ful of danger) və s.
9
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Bu suffiks əsasən isimlərin sonuna əlavə olunmaqla sifət əmələ gətirir.
Bu suffiksin müasir ingilis dilində çox işlənməsinə baxmayaraq o məhsuldar
suffiks hesab olunmur.
ic, ical - suffiksi latın mənşəli olub, əsasən elmi terminləri yaratmağa
xidmət edir. Məsələn: metallic, carbonic və s.
Hər iki suffiks paralel işlənməklə sifətə konkret leksik məna verir.
Məsələn: historic event, historic speech, historical novel, historical film və s.
- an (-ian, -eon) suffiksi latın mənşəli olub, ingilis dilinə fransız
dilindən keçib. Bu şəkilçilər xüsusi isimlərdən, xüsusilə də coğrafi adlardan
sifət əmələ gətirir. Məsələn: Russian, European, American və s.
- ary suffiksi əsasən isimlərdən sifətlər düzəldir. Məsələn: legendary,
elementary.
Bu suffiksin əsasən bədii-ədəbi leksikaya məxsus olmasına baxmayaraq bəzən -al suffiksi ilə paralel işlədilir. Məsələn: fractionary - fractional,
fragmentary-fragmental və s.
-al suffiksi ilə çoxlu miqdarda nisbi sifətlər əmələ gəlir. Bu şəkilçi
ümumiləşmiş məna kəsb etdiyi üçün o qoşulduğu isimlə müxtəlif münasibətlərdə ola bilir. Məsələn: I wonder who it was defined mak as a rational
animal (The Picture of Dorian Gray, p. 49).
- esgue suffiksi isimlərə birləşərək kökün ifadə etdiyi mənanı verir.
Məsələn: picturesque, sculpturesque və s.
İngilis dilində suffikslərin təhlili» mövzusu tədris prosesində tələbələrə
ingilis dilinin qrammatikasının morfoloji leksik özəlliyini açmaq üçün
aktuallıq kəsb edir və böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ədəbiyyat:
1. A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 1980, səh. 22-35.
2. К. Hacıyev «Azərbaycan dilində xüsusi nitq hissələri», Bakı, 1999, səh.
40-45.
3. Р.Г.Зятковская «Суффиксальная система современного английского
языка». Москва, 1992, стр. 72-78.
4. Y.B.Antrushina“English Lexicology, Moscow, 1985, p. 12-13,18-32.
5. Ginsburg “A course in Modern English lexicology, Moscow, 1985, p.
28-55.
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С.Мамедова
Анализ суффиксов на английском языке
Резюме
Как и во всех языках, простые и сложные словарные модели
занимают особое место в английском языке. Появление новых слов,
особенно новых, на основе новых моделей - это исторический процесс,
который всегда существовал, роль языка в обогащении словарного
запаса и нынешнее положение в терминологии неоспоримы. Современные англоязычные суффиксы более красочны и универсальны, чем те,
которые составляют название. Англоязычные суффиксы относительно
меньше, чем у латинских и французских оригиналов.
Современный английский может использоваться как прилагательное для разных речевых частей. Суффиксы указывают, какие
атрибуты принадлежат грамматическому классу. В связи с этим анализ
и изучение суффиксальной системы английского языка в процессе
обучения обеспечивает более эффективную среду обучения для
студентов. Студенты могут систематически узнавать, что создание новых слов в суффиксальной системе основано на общности и сложности,
значениях отрицания и подтверждения с помощью суффиксальных
систем. Учитель уточняет словарный запас, а также их специфические
функции в процессе обучения и превращает его в предмет обучения.
Это один из основных факторов в преподавании лексико-морфологической системы.
Suffix Analysis in English

S.Mamedova

Summary
As in all languages, simple and complex vocabulary patterns have a
special place in the English language. The emergence of new words,
especially new ones, on the basis of new models is a historical process that
has always existed, the role of language in enriching the vocabulary and the
current position in terminology is undeniable. Modern English suffixes are
more colorful and versatile than those that make up the name. English
suffixes are relatively smaller than Latin and French originals. Modern
English can be used as an adjective for different speech parts. Suffixes
11
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indicate which attributes belong to the grammatical class. In this regard, the
analysis and study of the suffixal system of the English language in the
learning process provides a more effective learning environment for
students. Students can systematically learn that the creation of new words in
a suffix system is based on commonality and complexity, the meanings of
negation and confirmation using suffix systems.
The teacher clarifies the vocabulary, as well as their specific functions
in the learning process and turns it into a subject of study. This is one of the
main factors in the teaching of the lexical-morphological system.
Rəyçi: Nadir Məmmədli
Filologiya elmləri doktoru, professor
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ULFET İBRAHİM
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Université des Langues d’Azerbaiïdjan
uibrahimada@gmail.com
LES PARTICULARITES DE L'EMPLOI DES MOTS ARGOTIQUES
EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN DANS LE JOURNAL LE MONDE
(The particularities of employment of slang words in contemporary
French on Le Monde newspaper)
Açar sözlər: arqo, mətbuat, slenq, suffiksləşmə, ixtisar
Mots-clés: argot, presse, verlan, suffixation, sigle
Key-words: slang, press, slang (verlan), suffixation, abbreviation
Les transformations qui se produisent aujourd’hui dans tous les domaines
de la vie ont un impact sensible sur le vocabulaire. Les emprunts aux autres
langues (surtout à l’anglais), la création de nouveaux vocables mais aussi les
déplacements considérables de pans de vocabulaire, les modifications
stylistiques et les différentes transformations sémantiques sont des processus
très actifs en français moderne. Nous pouvons constater l’élargissement
important des sphères d’utilisation des mots, des groupes de mots et des
tournures phraséologiques provenant du langage populaire et de l’argot.
Les sphères des argots fournissent aujourd’hui une quantité considérable
de vocables liés à la description de nouveaux phénomènes de la vie
économique, politique et sociale en France. Plusieurs mots d’argot font partie
des discours des hommes politiques, des slogans de presse et des œuvres
littéraires. Certains spécialistes y voient, à juste titre, une source
d’enrichissement du standard littéraire. Mais en même temps, l’utilisation
excessive des argotismes ne peut pas provoquer une certaine inquiétude tant
chez les linguistes que chez les non-spécialistes. Un grand nombre d’entre eux
pensent que le remplacement du canon littéraire par l’argot menace
sérieusement la norme de la langue et que les argotismes entrés dans le fonds
usuel amènent avec eux une traîne chargée de leur passé.
L’argot, appelé la « langue verte », n’est pas une langue car « on peut
changer tous les éléments lexicaux d’une langue, mais la phonologie et la
syntaxe demeurent et font que le résultat est toujours un énoncé de la même
langue » (1, 14). C’est un lexique qui, selon D. François, « double le
vocabulaire usuel » et fonctionne parallèlement à celui-ci selon un processus
qu’on a puqualifier de synonymique. Il le « double » de manière
synonymique et certains termes du vocabulaire commun ont leurs variantes
argotiques : « Les argots donc, sont avant tout des créations lexicales
13

Filologiya məsələləri, № 5 2019

parallèles qui s’insèrent dans la syntaxe quotidienne. Créations qui doublent
le langage courant. Cela est vrai de l’argot traditionnel (…) vrai aussi de
l’argot commun (…) largement vrai pour les formes contemporaines, les
parlers branchés. » (3,50)
Elle considère que l’argot est d’une grande richesse. Cette richesse
argotique consiste surtout en une profusion de synonymes (ou plutôt de parasynonymes car aucun terme n’a exactement les mêmes emplois, la même
valeur) qui servent en fait à satisfaire les besoins d’expressivité les plus
variés, voire contradictoires (brièveté ou emphase, dépréciation ou
surévaluation ironiques, etc.).
Dans le sens ancien, l’argot était celui du « milieu », le langage
pratiqué par des malfaiteurs qui ne voulaient pas être compris des policiers.
A l’origine donc, on l’utilisait à des fins cryptiques.
Aujourd’hui la définition de l’argot s’élargit et actuellement, les
linguistes préfèrent parler d’argots au pluriel : «… il n’existe pas un argot
mais des argots. Il y a l’argot du sport, du théâtre, des médias, des jeunes,
des typographes, des journalistes, etc. ». (2, 621). Le terme « argot » (ou
langue verte), au singulier, désigne le lexique de la pègre et du milieu, au
pluriel, un lexique propre à un groupe de personnes exerçant une même
activité (argot des typographes, des étudiants, etc.).
Pourtant il nous semble indispensable de noter que quel que soit
l’argot : du milieu ou sociologique, les puristes ont peur que ce vocabulaire
contamine le bon usage car l’argot n’est plus la langue secrète, mais qu’il
existe aujourd’hui en français des usages ludiques, des mots qui aujourd’hui
servent surtout de marque d’identité à une jeunesse voulant se démarquer de
ses parents ou de groupes voisins. Mais ce ne sont pas seulement des jeunes
qui font usage de ce vocabulaire car comme l’écrit H. Walter (12, 293),
« […] la génération la plus âgée, avec plus ou moins de réticences, adopte
une partie du vocabulaire des plus jeunes ». De plus, la presse française a
recours au vocabulaire de cette variété de français même pour la titraille des
articles. Ainsi, les fonctions exercées par les argots sont de trois ordres :
cryptique, identitaire et ludique. L’argot du milieu, des métiers et les argots
sociologiques partagent-ils les mêmes fonctions ? J.-P. Goudaillier (9, 14)
remarque que pour les argots de métiers la fonction exercée est
essentiellement cryptique, voire crypto-ludique, la fonction identitaire, quant
à elle, n’occupe qu’une place secondaire. Tandis que dans le cas des argots
sociologiques parlés principalement dans les cités, l’usage du vocabulaire
argotique est avant tout un signe de reconnaissance. En second lieu il a une
fonction cryptique. La fonction crypto-ludique n’occupe plus la première
place mais se situe en deuxième position derrière la fonction identitaire.
14
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Argotsdemétiers
Argotssociologiques
1. fonctioncryptique
1. fonctionidentitaire
2. fonctionludique
2. fonctioncryptique
3. fonction identitaire
3. fonction ludique
Les linguistes ne s’accordent pas sur la définition de l’argot. Certains
linguistes en parlant de l’argot ne parlent que de l’argot traditionnel, celui
du « milieu ». Mais coexistent et s’y insèrent les « argots des métiers » (3,
6), « argots sociologiques » parlés par les jeunes des cités. Ces différents
types d’argots se distinguent les uns des autres par les fonctions qu’ils
exercent.
Argottradition Argotsdesméti Argotssociologi
nel

ers

ques

1

1

2

2

3

1

2

3

Fonctions
Fonctioncryptiq
ue
Fonctionidentita
ire
Fonctionludique

Pourquoi certains linguistes ne considèrent-ils pas l’« argot de
banlieue » et verlan dont les gens de banlieue font un usage abondant comme
des « argots » ? Et pourquoi et comment décide-t-on qu’il n’en fait pas
partie ?
Quelles sont les propriétés qui sont communes aux différents types
d’argots ? Qu’y a-t-il de commun entre eux ? Il n’y a pas quelque chose qui
leur soit commun à tous, mais seulement des fonctions qui surgissent et
disparaissent selon la situation. Chaque fois c’est l’une des fonctions qui
l’emporte.
Pour J.- P. Goudaillier (9,3), tout ce qui peut être repéré comme
argotique dans une langue, au même titre que tout fait linguistique, doit être
examiné compte tenu au moins de cinq critères suivants :quelles sont les
15
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personnes concernées ?quelles sont les situations constatées ? quelles sont
les fonctions exercées ? quelles sont les thématiques abordées ?quels sont les
procédés utilisés ?

Personnesconcernée
s

Argotdumilie
u
Malfaiteurs,
truands

Fonctionsexercées

Cryptique
Identitaire

Identitaire
Cryptique
Ludique

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Thématiquesabordé
es
Affairesillicites
Alcool
Argent
Amourphysique
(sexe)
Arnaques
Bagarre
Délinquance (vol)
Drogue
Famille,
cellulefamiliale
Fuite
Police
Prison
Relationsraciales
Travail (chômage)
Tromperie
Viedanslescités
Procédésutilisés
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Apocope
+
+
Aphérèse
+
+
Emprunts
+
+
Métaphore
+
+
Métonymie
+
+
Redoublement
+
+
Sigle
+
Suffixation
+
+
Verlan
+
+
Les grandes thématiques de l’argot traditionnel se retrouvent également
dans les argots sociologiques, mais s’y ajoutent les thématiques liées aux
modes de vie dans les cités : la famille, le travail, le chômage, la vie dans les
cités.
Si on applique la théorie de la « ressemblance de famille » (10, 28), les
fonctions n’ont pas besoin d’être partagées par tous les membres, mais si on
retrouve une fonction au moins chez deux membres on peut parler de
« ressemblance de famille » ou d’« air de famille ». Le point important,
caractéristique de la structure en ressemblance de famille, est qu’il n’y a pas
une seule propriété commune à tous les membres.
Le mot « argots » donc regroupe dans une même catégorie les souscatégories « argots du milieu », « argots des métiers » et « argots
sociologiques ».Chaque membre est lié à un autre par la fonction commune
qui est cryptique dans une situation et dans une autre identitaire.
Le but principal de la recherche des argots au sein du journal le Monde
est d’étudier le degré de diffusion des argots dans la langue commune à
travers le Monde qui constitue un journal de référence. Ce but sera atteint à
travers l’étude :
a)
du degré d’intégration du vocabulaire argotique dans le
Monde. Les mots argotiques ont-ils les mêmes caractères que le texte de
l’article et sont-ils totalement intégrés dans l’article ? S’ils ne le sont pas,
quels sont les indices typographiques (guillemets, parenthèses, crochets) au
sein desquels ils apparaissent ? Les argots dans le Monde ont-ils des
équivalents en français courant ?
b)
des procédés de formation. Quels sont les procédés
morphologiques ? Dans le domaine sémantique, quel est le procédé auquel
on a recours le plus ?
c)
des mots dans les dictionnaires courants de la langue française
le Petit Robert et le Petit Larousse. Les argots des cités trouvés dans le
17
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Monde ont-il déjà eu le droit de cité dans les dictionnaires ? Si oui, comment
sont-ils intégrés dans ces dictionnaires ?
Certains mots argotiques ont leur place dans les dictionnaires et ont
déjà le droit de cité. La présence des mots dans les dictionnaires courants de
la langue française lePetit Robert et le Petit Larousse est reflétée dans le
tableau suivant :
Mot argotique

bounty (n.m.)
braquemart
(n.m.)
caillasse (n.f.)
caille (n.f.)
caillera (n.f.)
cainfri
(adj/n.m.)
carotter (se
faire) (v.)

Le Petit Robert
2015
+/Ma
rques
d’usage
+
fam.

Larousse 2015
+/-

Ma
rques
d’usage
-

-

-

-

-

+

fam.

+

fam.

Environ 700 mots d’argot ont été recherchés dans le cédérom du
Monde. La recherche était effectuée selon les dictionnaires argotiques. Pour
les substantifs et les adjectifs ont été recherchés les mots au singulier et au
pluriel (babtou (n.m.) – babtous ; chelou (adj.) - chelous) ; pour les verbes
outre l’infinitif – toutes les personnes (défourailler (v.) – (je) défouraille, (tu)
défourailles, (nous) défouraillons, (vous) défouraillez, (ils) défouraillent) et
pour certains mots ayant plusieurs orthographes – toutes les variations
orthographiques. Les variations orthographiques concernent : les mots
verlans qui n’ont pas une orthographe précise car pour procéder à la
verlanisation, on a recours à la phonie du mot. Exemple : le verlan de beur
(n.m.) est rebeu ou reubeu(n.m.) ;les autres mots : kiffer ou kifer(v.), dealer
ou dealeur(n.m.).
Les mots trouvés se répartissent en catégories grammaticales comme
suit :
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Dans les deux périodes, le plus grand nombre d’occurrences a été
trouvé pour les mots : beur (n.m.), dealer(n.m.), bled(n.m.), crack(n.m.),
trimer (v.) présents dans les dictionnaires courants de la langue française.
Pour la constitution du corpus n’ont pas été tenu compte les BeurFM et
BeurTV, RadioBeur et les argotsrencontrés dans les fiches documentaires.
Les procédés qui sont favorisés en 2012-2017 sont les mêmes. Il est
question des procédés privilégiés dans l’argot des banlieues. Ce sont les
emprunts à l’anglais, à l’arabe, aux diverses langues tsiganes, le verlan, les
accourcissements (apocope, aphérèse) et la métaphore.
Nous présentons ci-dessous, l’aperçu général des procédés présents
dans les deux périodes.
Emprunts

Procédés présents dans le Monde

Verlan et reverlan

3%
3%
2%

Accourcissements

3%
1% 1%

Métaphore

3%

Conversion

2%

Suffixation

25%

6%
7%
10%

18%
16%

Antonomase
Formations
onomatopéiques
Extensions de sens
Redoublement
Métonymie
Largonji
Expressions
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20 % des mots recherchés (139/700) ont été trouvés dans notre corpus
de référence le Monde. Pour rendre compte des mots absents, nous
procédons à l’analyse de ces mots selon les critères suivants : les procédés de
formation, les champs lexicaux.
Les procédés de formation des mots présents et absents sont presque
les mêmes mais nous observons quelques particularités qui expliqueraient
l’absence de ces mots.
Accourcissements. En général sont accourcis toutes les unités lexicales
nominales ou adjectivales mais pas les verbes. Parmi les mots absents, les
accourcissements (surtout l’aphérèse) concernent également les verbes. Les
verbes sont accourcis par : Aphérèse : échiner >chiner ; déchirer>chirer ;
dépouiller>pouiller ; natchave>tchav (se la) ; partouzer>touzer. Apocope :
poucav(er) >pouc.Il existe un autre cas où le verbe n’est pas accourci par
apocope ni par aphérèse mais par la suppression du suffixe – av qui est la
caractéristique des mots tsiganes : chouraver>chourer.Il y a des mots pour
lesquels on ne peut pas parler de cas d’accourcissement précis. Par exemple,
guez(n.m.) constitue-t-il l’apocope du verlan guezmer(n.m.) ou c’est
l’aphérèse de merguez (n.m.) ?
Verlan. Sont verlanisés non seulement les mots courants, les mots du
français familier et les emprunts à l’anglais comme c’est le cas des procédés
présents dans le Monde mais également : les accourcissements :
pédéraste>pèd>dèp, les sigles : ZUP>peuzu, les noms de marque : lacoste
>costela, les emprunts à l’arabe, à l’anglais et aux diverses langues tsiganes :
bédo>dobé, black >keubla, racli>clira, teuchi ou tesch>shit.
Parmi les catégories grammaticales, outre les noms et les adjectifs sont
verlanisés aussi : les pronoms (personnels, démonstratifs, relatifs et
interrogatifs) : celui - là>la-çui ou le luice, lui>uil, moi>ouam, qui>ique,
quoi>wack ;les verbes : méfu>fumer. Parmi les verlans absents, il y a des cas
où l’on verlanise les verbes anglais tels qu’ils sont comme look>keulou / keul
ou on ajoute le suffixe –er pour en faire un verbe « français » et puis
procéder à la verlanisation : smoker>kèsmo.
En général, le verlan opère sur un seul mot mais en consultant la liste
des mots absents, nous remarquons le cas de beaugosse>gossbo, vas-y>z’y
ave/z’y va.
Suffixation. On distingue la suffixation proprement dite et la (re)suffixation après la troncation. Les mots absents ont les suffixes suivants :
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s

Suffixe
- age

Suffixatio
n

frankaoui
chiard,
papelards

elard
- asse
- av(e)

fillasse

- ax
- èche
- ère
- esse

bombax

- o (-

bédav(er),
pourav(e)
taspèche
boulère
blackesse,
toubabesse
gorette
bicraveur,
pillaveur
bledos

os )
- oche
- ouille
- ous
- ouse
- (l)ek

(Re)suffixatio
n après la
verlanisation

dépouillag
e

- aoui
-ard /-

- ette
- eur

(Re)suffixatio
n après la
troncation

garo, mercos /
merchos / mercho

damoche
panouille

rabzouille
renous

bathouse
foulek

Les suffixes caractérisant les mots absents sont nombreux et parmi ces
suffixes seulement – eur, - ette, - asse et – o (- os) sont présents dans le
corpus.Il y a des suffixes appartenant au :français courant (exemple : - age),
français familier ou populaire (exemple : - oche, - ouse). Le suffixe – av(e)
dont se servent les utilisateurs des argots des cités est d’origine tsigane.
La réduplication. Dans notre corpus, on procède au redoublement après
avoir tronqué un mot. Mais les mots absents sont formés par le redoublement: des verlans tronqués : herbe>beuher>beu>beubeu ; shit>teuchi
(teusch) >teu>teuteu, du mot en entier compte tenu de sa prononciation :
blond>blonblon, du sigle DS prononcé différemment : DS>dees>dessedesse.Phraséologie. Beaucoup d’expressions phraséologiques ont été
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recherchées mais n’ont pas été relevées. Ces expressions sont formées
par :l’extension de sens de l’un de ses termes : avoir de la chatte, la
verlanisation de l’un des éléments : avoir du leust, claquer son genar,
l’emprunt : avoir le hach, l’accourcissement de l’un de ses éléments : lâcher
l’af’.En consultant la liste des mots absents nous pouvons observer que le
plus souvent les modifications s’opèrent sur le même mot. Par exemple,
teuchi / teusch (n.m.) et teuteu (n.m.) signifient haschisch. Teusch est le
résultat de l’apocope du verlan teuchi et teuteu est obtenu par le
redoublement de l’apocope de teuchi / teusch.
Les mots qui sont stables sont peu ou prou ceux que nous trouvons
désormais dans les dictionnaires courants de la langue française le Petit
Robert et le Petit Larousse et nous rencontrons ces mots pendant toutes les
cinq années. Nous classons également dans cette catégorie les argots qui
apparaissent pendant quatre années et sont absents une seule année. Parmi
les argots qui se caractérisent par une certaine stabilité citons : baston
(n.f.),beur (n.m.), beurette (n.f.), bitch (n.f.), bled (n.m.), caillera (n.f.), crack
(n.m.), dealer (n.m), dealer (v.),décoiffant (adj.), fatma (n.f.), flingue (n.m.),
ganja (h) (n.f.), gun (n.m.), keuf (n.m.), kif (n.m.), kifer (v.), meuf (n.f.), nase
(adj.), niquer (v.), niquer sa mère à qn (loc.verb.),reubeu/rebeu
(adj/n.m.),shit (n.m.), sniffer (v.), stup (n.pl.), tacot (n.m.), taf (n.m.),
tchatche (n.f.), tchatcheur (n.m.), t(h)unes (n.f.pl.), toubab (n.m.), trimer (v.),
zinzin (adj.), zoner (v.). Pour conclure, nous nous posons la question qui
intéresse beaucoup d’utilisateurs de la langue française. Comment se fait-il
qu’un mot argotique est intégré dans un dictionnaire Et il ne faut pas oublier
que c’est l’état actuel de la langue française et les linguistes s’occupant de ce
phénomène ne jugent pas, ils décrivent cet état.
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У. Ибрагим
Особенности употребления арго в современном французском
языке на материале газеты Le Monde
Резюме
Преобразования, которые происходят сегодня во всех сферах
жизни, оказывают значительное влияние на словарный состав языка.
Мы наблюдаем значительное расширение сферы использования слов,
групп слов и фразeологических единиц из народного языка и сленга.
Сферы сленга сегодня дают значительное количество слов, связанных с
описанием новых явлений экономической, политической и социальной
жизни Франции. Многие годы лингвисты стремятся определить и
разграничить термин «жаргона». Это нелегко сделать, потому что
нынешний сленг или арго не воспринимается как «классическое» арго.
Сегодня термин «сленг» больше не ограничивается традиционным
сленгом. Его значение расширяется, и в настоящее время лингвисты
предпочитают говорить о сленге во множественном числе. Основная
цель нашего исследования - изучить французский сленг, использованный в статьях ежедневной французской газеты «Le Monde», и
посмотреть, как они интегрированы в газетные статьи и словари французского языка, каковы морфологические процессы, каков процесс,
который больше всего используется на семантическом уровне.
Основные темы традиционного сленга также встречаются в
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социологических сленгах, но есть также темы, связанные с образом
жизни в городах: семья, работа, безработица, городская жизнь. Тем не
менее, важно отметить, что независимо от сленга: среднего или
социологического, пуристы боятся, что сленг загрязняет полезное
использование, потому что сленг больше не является секретным
языком, но что он существует сегодня на французском языке служат
главным образом как знак идентичности молодежи, которая хочет
выделиться среди своих родителей или соседних групп. По окончанию
наших исследований нам удалось выявить способы формирования
сленга из разных номеров газеты «Le Monde».
Ü. İbrahim
Müasir fransız dilində arqo sözlərin üstifadəsi xüsusiyyətləri
Xülasə
Həyatın bütün sahələrində baş verən dəyişikliklər dilin lüğətinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Son zamanlar xalq dilində sözlərin, söz
qrupların və frazeoloji vahidlərin istifadə sferasının genişlənməsinin şahidi
oluruq. Müasir dövrümüzdə arqo sözlər Fransanın iqtisadi, siyasi və ictimai
həyatı, yeni hadisələrin təsviri ilə əlaqəli yeni məfhumları bildirir. Uzun
illərdi ki, dilçilər “slenq” terminini müəyyən etməyə çalışırlar. Bunu etmək
heç də asan deyil, çünki müasir arqo və ya slenq anlayışı artıq “klassik” arqo
kimi qəbul olunmur. Bu gün “slenq” termini ənənəvi slenq məfhumu ilə
məhdudlaşmır. Onun mənası getdikcə genişlənir və belə olan təqdirdə müasir
dilçilər slenq haqqda danışanda onu cəm şəklində istifadə etməyə üstünlük
verirlər. Araşdırmamızın əsas məqsədi "Le Monde" gündəlik fransız
qəzetinin məqalələrində istifadə olunan arqo sözlərin təhlili və onların
fransız dilinin qəzet məqalələrinə və lüğətlərinə daxil olduğunu, morfoloji
prosesini, semantik səviyyədə ən çox istifadəsini müəyyən etməkdən
ibarətdir. Ənənəvi slenq sözləri arasında eyni zamanda sosioloji slenq
sözlərə də rast gəlinir, amma yeni slenq sözlər şəhər həyatı ilə bağlı olan
mövzulara (ailə, iş, işsizlik, şəhər həyatı) aid olurlar. Buna baxmayaraq,
qeyd etmək lazımdır ki, artıq məxfi dil sayılmayan slenq sözlər bu günki
gənclərin mənsubiyyətini önə çəkmək üçün istifadə olunur və digər
qruplardan seçilmək məqsədı daşıyır. Puristlər isə slenq sözlərin danışıq dilə
xələl gətirdiyini vurğulayır. Tədqiqatın sonunda “Le Monde” qəzetinin
müxtəlif nömrələrindən seçilmiş arqo sözlərin formalaşma üsullarını
müəyyən etməyə çalışmışıq.
Rəyçi: Nərgiz Seyidova
Filologiyta üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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OĞUZ DİLLƏRİNDƏ MƏNA DƏYİŞİKLİYİNƏ UĞRAMIŞ
ƏRƏB ALINMALARI
Açar sözlər: ərəb alınmaları, oğuz dilləri, semantik tutum , məna
dəyişikliyi.
Ключевые слова: арабские заимствования, огузские языки,
семантическое сравнение, лексическое изменение.
Key words: Arabic borrowings, Oğuz languages, semantic comparison,
lexical change
Ərəb istilasının bütün Yaxın Şərq ölkələri tarixinə etdiyi təsir haqqında, artıq çox yazılıb və təhlillər verilib. Məhz bu prosesin nəticəsində
türk dillərinin, o cümlədən oğuz dillərinin təkibində çoxlu sayda ərəb
alınmalarna rast gəlinir. Verən və alan dillərin müxtəlif tipoloji quruluşa
malik olduğunu nəzərə alsaq, alınmış sözlər üçün türk dilləri yad mühit sayılır. Bu baxımdan, əlbəttə yad bir mühitə düşmüş ərəb sözlərində baş verən
dəyişiklilər maraq döğurur. Bu dəyişikliklər bütün səviyyələrdə özünü
göstərir: fonetik, leksik, morfoloji, qrammatik. Fonetik və leksik dəyişikliklər o birilərlə müqayisədə daha intensiv olmuşdur.
Leksik dəyişikliklərdən danışarkən bir neçə aspekt diqqəti cəlb edir.
Alınma sözün mənasının tamamilə dəyişməsi, qismən dətişməsi və mənbə
dildə artıq işlənməməsi. Bu məqalədə leksik mənasını dəyişmiş sözlərdən
bəhs edilir. Belə ki, bu sözlərin ərəb ədəbi dilində mənası verilmiş, hansı
kökdən olduğu göstərilmiş, eləcə də oğuz dillərinnin hər birindəki mənası
verilmiş və bu mənalar müqayisə edilmişdir.
Məsləhət sözü ərəb dilində “ﺻﻠﺢ
َ َ َ ” (ṣaləḥa) feilindən yaranıb. Bu feil
aşağıdakı mənaları ifadə edir.
1.Yaxşı olmaq; düzgün olmaq; qaydasında olmaq
2.Yaramaq, gərəkli olmaq
3.Dindar olmaq
4.Yaxşılaşmaq [8-306]
Göründüyü kimi, adıçəkilən sözün aid olduğu feilin ifadə etdiyi
mənalar arasında “məsləhət vermək” mənasına təsadüf olunmur. Eləcə də bir
ٌ َ َ ْ َ ” (maṣləḥatun) sözü “ﻣﻔﻌﻠﺔ
ٌ َ َ ْ َ ” (məf̔alətun) modeli üzrə
isim kimi “ﻣﺼﻠﺤﺔ
düzəlib, ərəb dilində “məsləhət” mənasını deyil, “maraq, mənafe; xeyir,
mənfəət” mənalarını verir.
ﺗﺨﺎطﺒﻨﻲ َ ﱠ
ْ َ ِ ﻟﻚ
ْ َ َ ،ﻟﻦ أَﺑ َْﻖ ُھﻨَﺎ
َْ
– .َﻔﺴﻚ
َ ِ ْ ﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ﺑِﻨ
َ َ أﺳﻤﺢ
ِ َ ّ ِ َ ُ ﺣﺘﻰ
ِ َ ِ َ ُ ﺑﺄن
َ َ ْ َ وﻟﻦ
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ْ ِ ْ َ إﻧﻨﻲ َ ْﻟﻢ
– .ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ
َ ُ َ َ ْ َ أﻗﺼﺪ ِ ﱠإﻻ
ِ [ ِ ﱠ9]
(Lən əbqa hunə va lən əsməḥa ləkə biʼən tuxaṭıbəni ḥattə tuʻarrifəni
binəfsikə. İnnəni ləm aqṣıd illə maṣləḥatukə)
– Özünüzü təqdim etməyincə nə burda qalmaq, nə də sizinlə danışmaq
istəyirəm.
– Bunu sizin xeyriniz üçün deyirdim.
ٌ َ ِ ( ”ﻧnaṣıḥatun) sözü
Ərəb dilində “məsləhət” mənasında ən çox “َﺼﯿﺤﺔ
işlənir
ْ ِ ﯾﻮھﺒﺎن ِ ﱠإﻻ
ٌ َ َ ) اﻟﻄﻠﺐ
.(إﯾﻄﺎﻟﻲ
ُ ْ ِ ْ َ .[10]
ِ َ َ َﻋﻨﺪ
َ ِ أﻟﻤﻠﺢ َ ﱠ
ِ َ َ ُ واﻟﻨﺼﯿﺤﺔُ َﻻ
ﻣﺜﻞ ِ َ ِ ﱞ
(Əlmilḥu vannaṣıḥatu lə yuhəbəni illə ʻindəṭṭalabi)
Duz və nəsihət istəniləndə verilir (italyan məsəli).
Azərbaycan dilində bu sözün aşağıdakı mənaları var: 1) Necə hərəkət
etmək, bir işi necə görmək haqqında təklif, göstəriş, tövsiyə. Həkim
məsləhəti, məsləhət vermək
Sizi bir əmrdən ötrü məsləhətə çağırmışam, gərək hamam xüsusda bir
məsləhət görəsininiz. ( M.F.Axundzadə). Dünyagörmüş xanımların məsləhəti
il bir dayə tutub uşağı ona tapşırdı. (Mir Cəlal).
Bu söz əsasında formalaşan məsləhət görmək, məsləhət etmək,
məsləhət bilmək, məsləhət qoymaq – məsləhətləşib qərara gəlmək ( Bu gün
anam, Həmzə və oğlanları məsləhət qoydular ki, məni Qurbana versinlər.
C.Cabbarlı.), məsləhət vermək(görmək) ifadələri işlənməkdədir.
2) Hər hansı bir məsələyə dair mütəxəssisin tövsiyəsi, göstərişi,
konsultasiyası. Bununla bağlı məsləhət saatı, məsləhət günü kimi ifadələr
işlənir.
Bu sözdən yaranan digər sözlər də Azərbaycan dilində işlənməkdədir: məsləhətçi, məsləhətxana, məsləhətləşmə, məsləhətli və s.. [1- 351 ]
Türkmən dilində bu söz maslahat formasında, yəni mənbə dildəki varianta
daha yaxın bir fonetik variantda işlənir. Mənası təxminən Azərbaycan dili ilə
eynidir.
1. Bir zat hakda belli neticä gelmek, pikir alışmak üçin özara geçirilyän gürrüñ, geñeş, sala. Gısğacık maslahatdan soñ bu ikisi bir karara geldiler. (A. Govşudov, Mähri-Vepa). Garrılar ondan maslahat soramağa
geldiler («Sovet Edebiyatı» Jurnalı) 2. Bir meseläni ara alıp maslahatlaşmaklığa bağışlanan yığnak. Onı avçılarıñ rayon maslahatına çağırdılar.
(C. Akıyev Merğeniñ Oğlı). Mashlahatda yurdı ümsümliğe eltmek çäreleri
ara alınıp maslahatlaşılıpdır (SSSR tarıhı) 3. Övüt, nesihat. Siziñ
maslahatıñız meniñ añatdır («Sovet Edebiyatı» Jurnalı)
Türkmən dilində bu sözdən yaranan maslahatçı, maslahatdar maslahatlaşık,maslahatlaşıklı, maslahatlaşılmak, maslahatlaşmak, maslahatlı kimi
sözlər işlənməkdədir. [5- ]
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Ehtimal etmək olar ki, bu sözün türkmən və Azərbaycan dilindəki
mənası ərəbcədəki mənalardan birinin, yəni “yaramaq, gərəkli olmaq”
mənasının bir qədər genişlənmiş variantıdır, məsləhət, yəni gərəkli, yararlı
fikir.
Müasir türk dilində və qaqauz dilində bu söz işlənmir. Eyni mənada
hər iki dildə danışmak, danışma sözləri işlənir.
Münaqişə ismi ərəb dilindən alınıb, dilimizdə məna dəyişikliyinə
uğramış sözlərdən sayılır. Belə ki, “َﻘﺶ
َ َ ( ”ﻧnəqaşə) feilinin üçüncü babının –
ٌ
ٌ َ َ ” ُﻣﻨ
َ
“َﺎﻗﺶ
َ َ ُ ” (mufəʻalətun) modeli üzrə düzələn “َﺎﻗﺸﺔ
َ َ ( ”ﻧnəqaşə) feilinin “ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ
(munəqaşətun) məsdəri [11-315]Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ərəb
dilində “münaqişə” yox, “müzakirə” mənasında işlənir.
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ِﻛﯿﻢ ُﺟﻮﻧﻎ ُأون ِﻓﻲ
َ َْ َ
ِ ﻛﻮرﯾﺎ ﱠ َ ِ ﱠ
ِ َ ﻣﻊ
ِ َ ْ َ َ ُﺗﺮاﻣﺐ َ ﱠأﻧﮫ
َ ِ ُ زﻋﯿ ِﻢ
ُ ِ أﻋﻠﻦ ﱠ
َ ِ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ُدوﻧَﺎﻟﺪ
َ َ ﺳﯿﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ْ َ ْ ِ ِ ﱡ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
َ
اﻟﺠﺰﯾﺮة
.اﻟﻜﻮرﯾﺔ
ِِ ﱠ
ِ اﻷﺳﻠﺤﺔ َ ِ ﱠ
ِ َ ِ ْ ِﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧَﺰع
ِ ْ َ َﺎﻗﺸﺔ
ِ َ ﻟﻤﻨ
ِ ِ ُ ِاﻷﺳﺎﺑﯿﻊ
ِ َ ِ َ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ِﻓﻲ ِﺷﺒ ِْﮫ
ُ ِ ،اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ِ َ
(Əʻlənər-raisul-əmrikiyyu dunəld tiramb ənnəhu səyəltəqi məʻa zəʻimi
kuriyəş-şəməliyyəti kim çunğ un fil-əsəbiʻil-muqbiləti limunəqaşəti
məsʼələti nəzʻil-əsliḥatin-nəvaviyyəti fi şibhil-cəziratil-kuriyyəti) [12]
ABŞ prezidenti Donald Tramp Koreya yarımadasının nüvə silahlarından təmizlənməsi məsələsini müzakirə .etmək üçün qarşıdakı həftələrdə
Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla görüşəcəyini bildirib.
“Münaqişə” mənasında ərəb dilində ən çox işlənən sözlərdən biri “ﻧﺰاع
ٌ َ ِ”
(nizəʻun) ismidir.
ُ ِ ْ َ " َُﻈﻤﺔ
اﻷطﻔﺎل" ﱠ
ْ َ َ
َ ِّ َﺎطﻖ
اﻟﻮﻗﺖ
ِ ْ َ ْ اﻟﻨﺰاعِ ِﻓﻲ
َ ُ ِ َ اﻟﺬﯾﻦ
َ ِ اﻷطﻔﺎل ﱠ
َ َ ْ َ ْ أﻧﻘﺬوا
َ َ إن
ِ َ ْ َ ْ َﻋﺪد
َ ﻗﺎﻟﺖ ُﻣﻨ ﱠ
ِ ِ ﯾﻌﯿﺸﻮن ِﻓﻲ َﻣﻨ
ْ ِ أﻛﺒﺮ
ٍ ْ َ ِ أي
.ﻣﻀﻰ
ِ ْ َ ْ ﺧﻄﺮ
َ ُ ِ َ ُ َ ِ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ُ َ ْ َ اﻟﻤﻮت
َ َ وﻗﺖ
َ َ َ وﯾﻮاﺟﮭﻮن
ّ َ ﻣﻨﮫُ ِﻓﻲ
ّ ِ َ ْ
(Qalət munaẓẓamətu ənqizul-aṭfələ innə ʻadədəl-aṭfəlil-ləzinə yəʻişunə
fi manaṭıqın-nizəʻi fil-vaqtil-ḥaliyyi va yuvacihunə xaṭaral-mauti əkbəru
minhu fi eyyi vaqtin maḍa)[13]
“Uşaqları xilas edin!” təşkilatı hazırkı vaxtda münaqişə zonalarında
yaşayan və ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalan uşaqların sayının əvvəlki
dövrlərlə müqayisədə çoxaldığını bildirib.
Azərbaycan dilində münaqişə sözü çəkişmə, bəhsləşmə, toqquşma,
ciddi ixtilaf mənasında işlənir. Məs. Münaqişəyə son qoymaq. Budur yeni
münaqişə başlandı; Oturmaq üstə sözləri uzandı. (A.Səhhət). Bu isimdən
yaranan münaqişəli, münaqişəsiz sifətləri də işlənir.
Türk dilinin izahlı lüğətində [3-1727] bu sözün mənası Azərbaycan
dilindəki məna ilə eynidir. “ Seninki mızıkçılık etmeye kalkıyor da onun
için munakaşasını yapıyoruz.” (NH) . Bu sözdən yaranan munakaşalı sifəti
də işlənir, həmçinn, münakaşa etmek feilinin işlənməsi göstərilir. Türkçəruzca lüğətdə isə bu söz haqqında daha geniş məlumat verilərək iki mənası
göstərilir: 1) mübahisə, diskussiya, polemika. Bundan yaranan münakaşada
bulunmak, münakaşaya dalmak, münakaşa götürmez bir hakikat (“
mübahisəyə ehtiyacı olmayan” mənasında), münakaşa serbestliyi; 2) fikir
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ayrılığı, mübahisə, dava. Bundan yaranan münakaşa kapısı açmak, münakaşalara meydan vermek ifadələri göstərilir. [21-654]
Türkmən və Qaqauz dillərinə aid bu sözə rast gəlmədik.
Beynəlxalq sözü ərəb dilində işlənən “( ”ﺑَﯿ َْﻦbeynə) ön qoşması ilə
ٌ ْ َ ” (xəlqun) isminin birləşməsindən yaranıb. “Arasında” mənasını verən
“ﺧﻠﻖ
və özündən sonra gələn sözü yiyəlik hala salan “ ”ﺑَﯿ َْﻦön qoşması ərəb dilində
ٌ ْ َ ” sözü ilə
heç vaxt, “yaradılış; məxluq; insanlar; xalq” mənalarını verən “ﺧﻠﻖ
birləşərək “beynəlxalq” mənasını yarada bilməz, çünki, adətən, ərəb dilində
ön qoşmalar isimlərə qoşulub yeni bir mürəkkəb isim yarada bilməz. Bu
ٌ َ ْ َ ” (daulətun) isminin cəmi olan “دول
ٌ َ ُ ” (duvalun) sözündən
mənanı “دوﻟﺔ
yaranmış “دوﻟﻲ
( ” ُ َ ِ ﱞduvaliyyun) nisbi sifəti ifadə edir.
َ
ْ
ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣﺤﻤﻮد َ ﱠ
ِ َ َ ِ  ِ َإﻟﻰ،اﻟﺪوﻟﻲ
ٍ َ ِ  ِﻓﻲ،ﻋﺒﺎس
ِ ِ ْ َ أﻣﺎم
ُ ِ دﻋﺎ ﱠ
ُ ْ َ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
َ َ
ٍ َ ُ إﻗﺎﻣﺔ
ِ ْ َ ْ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ْ ِ َ ْ ِ ِ ﱡ
ِ ّ ِ َ اﻷﻣﻦ ﱡ
َ َ َ ﺧﻄﺎب
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ﱠ
اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺴﻼم ِﻓﻲ
ِ َ َ ُ ﺑﺤﻠﻮل
ِ َ ْ اﻟﺸﺮق
ِ َ ﻣﻨﺘﺼﻒ َھﺬا
ِ دوﻟﻲ ٍ ِ ﱠ
ِ ُ ِ اﻷوﺳﻂ
ِ ْ
ّ ِ َُ
(Dəʻa ər-raisul-filasṭıniyyu maḥmud ʻabbəs fi xıṭabin əməmə məclisiləmnid-duvaliyyi ilə iqaməti muʼtəmərin duvaliyyin lis-sələmi fiş-şarqılausaṭı biḥululi muntaṣafi həzəl-ʻami)[13]
Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Beynəlxalq Təhlükəsizlik Şurası
qarşısındakı çıxışı zamanı cari ilin ortalarında Yaxın Şərqdə beynəlxalq sülh
konfransı təşkil etməyə çağırıb.
Azərbaycan dilində beynəlxalq sözü sifət kimi işlənir və aşağıdakı
mənaları var: 1) Xarici siyasətə, xalqlar, ölkələr arasındakı əlaqə və münasibətə aid olan. Beynəlxalq siyasət, beynəlxalq vəziyyət, beynəlxalq
hüquq. 2) Yalnız öz xalqına deyil, bir çox başqa xalqlara da şamil və aid
olan; xalqlar arsında olan; xalqlararası. Zəhmətkeşlərin beynəlxalq
həmrəyliyi. Beynəlxalq təşkilatlar. Beynəlxalq qadınlar günü.
Türk dilində bu sözə rast gəlmədik. Eyni mənada uluslarası sözündən
istifadə olunur. Türkmən dilində bu mənada halkara sözü işlənir. Biziñ
daşarı sıyasatımız halkara yağdayındakı dartğınlığı govşatmaklığa
gmnükdirilendir (N. S. Hruşçev, Pağtanıñ Öndürilişini Mundan Beyläk-de
Artdırmak Uğrunda). 2.Yaşasın halkara ayallar güni-8-nci mart! [5-576]
Qaqauz dilində bu mənada milletarası sözü işlənir. [24]
Beynəlmiləl sözü eynilə beynəlxalq sözü kimi ərəb dilində işlədilmir.
Azərbaycan dilində beynəlmiləl sözünün mənası belədir: Millətlər
arasmda olan, bütün xalqlar tərəfindən qəbul edilmiş; beynəlxalq. Sabira!
Beynəlmiləl tədbiri-ülfət etməli! M.Ə.Sabir. // Yalnız bir millətə, bir xalqa
deyil, bütün başqa millətlərə, xalqlara aid olan, hamı millətlərin istifadə
etdiyi, yaşadığı. Bey nəlmiləl şəhər. // Beynəlmiləlçilik ruhunda. [Mirzə
Heydər:] Beynəlmiləl tərbiyənin bərpası üçün dünya inqilabı lazımdır...
Ə.Haqverdiyev.
Bu sözdən yaranan beynlmiləlçi, beynəliləlçilik, beynəlmiləlləşdirmə
kimi sözlər də istifadə olununur.
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Türk dilinin izahlı lüğətində[2-324] bu söz köhnəlmiş söz olaraq
göstərilmişdir, müasir dildə eyni mənada uluslararası sözü işlədilir.
Türkmən dilində bu mənada milletarası sözündən istifadə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və türkmən dillərində beynəlmiləl və
beynəlxalq sözləri ayrı-ayrı anlayışlar olaraq işləndiyi halda, türk dilində hər
ikisi eyni anlayışda birləşərək uluslararası sözü ilə ifadə olunur. Ehtimal etmək olar ki, beynəlxalq ifadəsi məfhum olaraq Sovet dönəminin məhsuludur. Maraqlıdır ki, Qaqauz dilinin elektron lüğətində (rus dilindən tərcümədə) beynəlxalq sözünün tərcüməsi verildiyi halda, beynəlmiləl sözünün
tərcüməsi çıxmadı. Bu da beynəlxalq sözünün Sovet dönəminin məhsulu
olması fikrinə bizi daha da çox yönəldir.
Mədəniyyət sözü ərəb mənşəli olsa da, müasir ərəb ədəbi dilində qeyd
ٌ َ َ َ ” (səqafətun) sözündən
olunan mənada qətiyyən işlədilmir, əvəzində “ﺛﻘﺎﻓﺎة
istifadə edilir.
َ َ ﻛﺬﻟﻚ ﱠ
ُ ِّ َ ُ ُاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ُ ِّ َ ُ اﻟﺮﯾﺶ
ٌ َ اﻹﻧﺴﺎن )َﻣ
.(روﺳﻲ
َ َ ْ ْ ﺗﺰﯾﻦ
َ ِ َ َ اﻟﻄﺎووس
ُ ّ ِ ﻛﻤﺎ
َ ُ ﯾﺰﯾﻦ ﱠ
ََ
ﺜﻞ ُ ِ ﱞ
(Kəmər-rişu yuzəyyinuṭ-ṭavusə kəẕəlikəs-səqafətu tuzəyyinul-insənə)
[15] Tovuzquşunu lələkləri, insanı mədəniyyəti bəzəyər (rus məsəli).
Mədəniyyət sözünün kökündə mədinə (şəhər) sözü durur. Müasir ərəb
ədəbi dilində (Qureyş) işlənməməsinə bamayaraq, türklərə aid bəzi yazılı
mənbələrdə bu sözə müasir Aərbaycan dilində işləndiyi mənada rast gəlinir.
Ahmet Vefik Paşanın “Lehçe-i Osmani” (1876) əsərində medeniyet “şəhərlilik,
tərəqqi” mənasında işlənmişdir. [22]
Azərbaycan dilində mədəniyyət sözü isim kimi üç mənada işlənir: 1)
İnsan cəmiyyətinin istehsal sahəsində, ictimai və mənəvi həyatda əldə etdiyi
nailiyyyətlərin məcmusu. Maddi mədəniyyət nümunələri. Mədəniyyət sahəsində
irəliləyiş. 2) Hər hansı bir xalqın və ya sinfin müəyyən dövr əldə etdiyi belə
nailiyyətlərin səviyyəsi. Cəlil Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) Azərbayvcan mədəniyyəti və maarifi tarixində tamamilə yeni və parlaq bir dövr açdı.
(M.İbrahimov) // Təssərrüfat və ya zehni fəaliyyətin, hər hansı birisinin
inkişaf səviyyəsi. İstehsalat mədəniyyəti. Nitq mədəniyyəti. 3) Savadlılıq,
elmilik, biliklilik. Yazıçı mədəniyyəti // Cəmiyyətdə özünü apara bilmə;
tərbiyəlilik. Hamı bir nəfərtək sakit olmuşdur; Bu da timsalıdır mədəniyyətin. (S.Vurğun). // Mədəni adamın tələblərinə uyğun olan həyat şəraitinin
məcmusu. Yaşayış mədəniyyəti. Bu sözə leksik şəkilçilər artırılmaqla
mədəniyyətli, mədəniyyətsiz sifətləri yaranır, həmçinin mədəniyyətsizlik ismi
də mövcuddur. Türk dilində medeniyet sözü onun türk mənşəli qarşılığı olan
uygarlık sözü ilə əvəz edilmişdir. Lakin bu söz də paralel olaraq işlənir.
Eyni kökdən olan medeniyetçilik, medeniyetsiz, medeniyetsizlik sözləri də
işlənməkdədir. Bunlarla yanaşı medeniyeci sözü işlənir ki, bu da “hüquq
etikası dərsi verən təhsil işçisi” mənasını verir. Həmçinin “şəhərliləşmiş,
inkişaf etmiş” mənasında medenî sözü işlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
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sözün Azərbaycan dilində olan mənalarının birinin qarşılığı olaraq müasir
türk dilində, həm də kültür, kültürlü sözləri də işlənir.
Türkmən dilində ə saiti olduğu halda bu söz e saiti ilə işlənir və
türk dilində olduğu kimi bir y ilə yazılır. - medeniyet: Adamzadıñ önümçilik,
cemğiyetçilik ve añ- düşüncelilik bilen gazanan üstünlikleriniñ cemi. Medeniyete ünüs bermek duyğusı Aysoltanda hiç vağıtda sönmeyärdi(B.Kerbabayev,Aysoltan). Respublikamızda medeniyet gülläp ösyär (« Pinoer» Jurnalı).Milli
formalı ve sotsiolistik mazmunlı medeniyet. Medeniyet öyi- Rayon medeniyet
öyünde maslahat boldı. Bu sözdən yaranan medeniyetleşmek, medeniyetli,
medeniyetsiz, medeniyetlilik, medeniyetsizlik kimi sözlər də işlənməkdədir.
medeniyetleşmek: Birneme medeniyetli bolmak, medeniyetliräk bolmak,
medeniyeti, düşünceliliği artıp başlamak, medeniyetli bolmak. Onuñ özi hem
üytğäpdir: Medeniyetleşipdir, salıkatlanıpdır, gürlände- de has edepli
gürlemäğe endik edipdirler («Sovet Edebiyatı» Jurnalı).
Məktub “ﻣﻜﺘﻮب
ٌ ُ ْ َ ” (məktubun) sözü “ﻛﺘﺐ
َ َ َ ” (kətəbə) feilindən yaranıb.
Ərəb dilində I bab feillərin ismi-məful forması (Azərbaycan dilində keçmiş
ٌ ُ ْ َ ” (məfʻulun) modeli ilə düzəlir.
zaman feili sifəti ilə üst-üstə düşür) “ﻣﻔﻌﻮل
Yəni “yazmaq” mənası verən “ﻛﺘﺐ
ٌ ُ ْ َ ” sözü
َ َ َ ” feilindən yaranan “ﻣﻜﺘﻮب
“məktub” deyil, “yazılmış” mənasında işlənir.
ُ ِ َ اﻟﺬي
.واﻹﻧﺠﯿﻞ
ِ اﻷﻣﻲ ﱠ
َ ُ ِ اﻟﺬﯾﻦ َ ﱠ
َ ِﱠ
ً ُ ْ َ ُﯾﺠﺪوﻧَﮫ
َ ُ ﯾﺘﺒﻌﻮن ﱠ
ِ َ ْ ﻋﻨﺪھﻢ ِﻓﻲ ﱠ
ِ ِ ِ ْ َ اﻟﺘﻮراة
ْ ُ َ ِ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ
اﻟﻨﺒﻲ ْ ُ ِ ّ ﱠ
اﻟﺮﺳﻮل ﱠ ِ ﱠ
(Əlləzinə yəttəbiʻunər-rəsulən-nəbiyyəl-ummiyyə əlləzi yəcidunəhu
məktubən ʻındəhum fit-taurati val-incili)[16]
O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar (Qurani Kərim, əl-Əraf 157).
ٌ َ َ ِ ” (risələtun) sözü işlənir.
“Məktub” mənasında ərəb dilində “رﺳﺎﻟﺔ
َ َ ﻛﺎﺟﺎﻣﻰ
َ َ ِ اﻟﻮزﯾﺮ
ﻋﻠﻰ
ِ ّ ِ اﻟﺮﺋﯿﺲ
َ ِ ﮭﻨﺌﺔ
ٍ َ ِ ْ َ رﺳﺎﻟﺔَ ﺗ
َ َ ﻛﻤﺎ ﻧ
ِ َ َ اﻟﺮواﻧﺪى ُﺑﻮل
ِ ِ َاﻟﺴﯿﺴﻰ ِ ﱠ
ِ ِ ﻣﻦ ﱠ
ُ ِ َ ْ َﻘﻞ
ّ ِ ِ ْ َ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﱡ
ََ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
.2018 ﻟﻌﺎم
اﻹﻓﺮﯾﻘﻰ
ﻟﻼﺗﺤﺎد
ﺳﮫ
ﺗﺮؤﱡ
ِ
ِ َ ِ ِّ ِ ِ
َ ِ ِ ِ ِ َ
(Kəmə nəqaləl-vaziru risələtə təhniətin minər-raisi əs-sisi lir-raisirruvandiyyi bul kəcəmi ʻalə təraʼusihi lilittiḥadil-ifriqıyyi liʻami əlfeyni va
səməniyətə ʻaşəra) [17]
Nazir, həmçinin prezident Sisinin Ruanda prezidenti Pol Kaqamenin
2018-ci il üçün Afrika İttifaqına sədr seçilməsi münasibəti ilə ona
ünvanladığı təbrik məktubunu çatdırıb.
ٌ َ َ ِ ” sözlərinin yer aldığı misallar
Eyni mətn daxilində “ﻜﺘﻮب
ٌ ُ ْ  ”َﻣvə “رﺳﺎﻟﺔ
Azərbaycan dilində işlənən ərəb mənşəli “məktub” sözünün məna dəyişikliyinə uğradığını əyani şəkildə sübut edir:
ْ ُ َ  َ ْﻟﻢ.اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑَﯿ َْﻦ َﯾﺪَﯾ َْﮭﺎ
ُ ِ ِ وﻗﻔﺖ
ْ َ َ َ ْ ﻗﺪ
ْ ََ َ
ھﺬه
ِ َ ﺗﻜﻦ
ِ ِ َ ﻣﺜﻞ
َ ْ ِ اﺳﺘﻠﻤﺖ
ِ َ ُ ْ َ ْ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ِ َ َ ّ ِ ﺗﻨﻈﺮ ِ َإﻟﻰ
ِ ْ َ إﻟﯿﻨﻮر
ُ ُ ْ َ ﻛﺎرﻟﯿﺴﻞ
ْ
ّ ٍ َ ِ ًﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ﺳﯿﺌﺔ
َﺖ
ﻧ
ﻛﺎ
.
ﻛﺮﯾﮭﺎ
إﺣﺴﺎﺳﺎ
اﻟﻤﺮء
ﻓﻲ
ﺗﺜﯿﺮ
رﺳﺎﺋﻞ
وھﻲ
،ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ٍ ِ ّ َ ﺑﺨﻂ
ٍ َ ِّ َ وﺗﮭﺠﺌﺔ
ٍ َ ِ ْ َ َ ﺳﻲء
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ
ً ِ ً َ ِ َْ
َ َ َ َ َ
ِ َ َ
ََ َ
.رﺧﯿﺺ
ٍ ِ َ ٍ وردي
ٍ َ َ وﻋﻠﻰ
ّ ِ ْ َ ورق
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(Vaqafət ilinur kərlisl tanẓuru ilər-risələtil-məftuḥati beynə yədeyhə.
Ləm təkun qad istələmət mislə həzihir-rasəʼili min qablu va hiyə rasəʼilu
tusiru fil-mərʼi iḥsəsən kərihən. Kənət məktubətən bixaṭṭın seyyiʼin va
təhciʼətin seyyiʼətin va ʻalə varaqın vardiyyin raxıṣın)[18]
Elinor Karlayl ayaq üstdə əlində saxladığı açılmış məktuba baxırdı. O,
adamda ikrah hissi oyadan belə məktubları əvvəllər heç vaxt almamışdı.
Məktub pis xətlə və çoxlu orfoqrafik xətalarla, çəhrayı rəngli ucuz kağızda
yazılmışdı.Azərbaycan dilində məktub sözü “ hər hansı bir məqsədlə, yaxud
bir şeyi xəbər verib bildirmək üçün yazılıb poçt və ya başqa vasitə ilə birinə
göndərilən kağız” mənasında işlənir. Məktub göndərmək. Səftərlə Tanrıverdi
Qurbanın paltarını yığışdırıb götürərkən arasından yerə məktub düşdü.
(A.Şaiq). Bu sözdən yaranan məktublaşmaq feili və məktubpaylayan ismi
işlənməkdədir. [1-330] Türk dilində mektup sözünün mənası Azərbaycan
dili ilə eynidir - bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için,
birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt,
name. Bu sözdən yaranan mektupçu - Osmanlılarda, bir resmî dairenin
yazıişlerini yönetmekle yükümlü yüksek görevli kişi; Bir il idaresinin
yazıişlerini yöneten görevli. Mektupçuluk -Mektupçunun görevi. mektuplaşma - Mektuplaşmak işi. Eyni zamanda , türk dilində mektupüstü ifadəsi
işlənir ki, bu da “ məktubun gedəcəyi ünvan” mənasındadır. [2-1647]Türkən dilinə aid lüğətlərdə məktub sözünə rast gəlmədik, bu mənada xat
sözündən istifadə olunur.[23-490] Məktəb Türkmən dilinin izahlı lüğətində
bu sözün izahı belə verilir: mekdep - I-IV klaslarıñ bilimini beryän
mekdep.Mähricamala sekiz yaşına yetende başlanğıç mekdebe girdi(A.
Govşudov, Saylanan Eserler). Dolı däl orta mekdep - umumı bilim beryän
(onyıllık) onbiryıllık mekdep.
Qeyd edək ki, bir çox ərəb alınmalarında olduğu kimi bu söz də
türkmən dilində mövcud olan ə saiti ilə deyil, e saiti ilə yazılır. Mənası isə,
göründüyü kimi Azərbaycan dilindən müəyyən qədər fərqlənir, yəni ancaq
ibtidai məktəbi nəzərdə tutur. Türk dilinin İzahlı lüğətində mektep sözünün
tərcüməsi okul verilmişdir, lakin bu söz ümumişlək leksikadan çıxmaq
üzrədir və artıq köhnəlmiş sözə çevrilməkdədir.Bu sözlə bağlı bir mox
ifadələr işlənir - mektep çocuğu - öğrenci, okul çocuğu; mektep görmemiş okula gitmemiş, kaba, saygısız; mektep kaçağı -okul kaçağı; mektep medrese
görmüş – okumuş; mektepli - Okula giden (kimse), öğrenci. Türk dilində bu
sözə bir çoxatalar sözlərində də rast gəlinir. Mektepten çıkan eşek
Marsuvan'dan çıkmaz - yüksek öğrenim yapmışolsalar bile bazılarıhiç
eğitilmemişgibi davranabilirler. Həm türk, həm də Azərbaycan dilində bu
sözdən –li leksik şəkilçisi vasitəsi ilə məktəbli(az) , mektepli (türk) sözləri
yaranmışdır. Türk dilinin etimoloji lüğətində bu sözün ilk təsbit olunduğu
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mənbə kimi Aşıq Paşa Qəribnaməsi göstərilir. Ger virürsen san;ata ya
mektebe ... (1330)
Məlum olduğu kimi bu sözün kökü ərəbcədə yazmaq mənasında olan
kətəbə feilindəndir. Türk dillərində, o cümlədən oğuz dillərində bu sözlə
eyni kökdən olan çox sayda söz vardır; məktub, kitab, katib, kitabə, katibə və
s.Qiyabi sözü “ ”ﻏﯿﺐköklü “ﻏﺎب
َ َ ” (ğabə) boş feilindən yaranıb, ( qeyb oldu,
yox oldu” mənasında) “ﻏﯿﺎﺑﻲ
( ” ِ َ ِ ﱞğiyəbiyyun) (“qeyb olma, hazır olmama,
yoxluq” mənasında) şəklində lüğətlərdə [6-576] yer alsa da, qeyd olunan
ٌ َ َ َ ُ ” (murasələtun) sözündən
mənanı ərəb dilində ifadə etmək üçün “ﻣﺮاﺳﻠﺔ
istifadə edilir.
ْ ِ ُاﻟﺪراﺳﺔ
ْ َ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ْ ِ ْ ِ ْ ْ ﺧﻼل
ٌ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ
ٍ ْ ُ ﻋﻦ
ﻷﺳﻠﻮب
ِ َ َ َ ُ ْ ِ َُاﻟﺪراﺳﺔ
ٍ ُْ ُ ِ ت
َ َ َ ْ ُ ﻛﻠﮭﺎ
َ َ ّ ِ َ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ َ ْأو
َ َ ّ ِ ﺑﻌﺪ َ ْأو
ِ َ ِ ﻣﻦ
ُ ِْ َ ﱠ
َ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ُ ﱡ
ٍ ِ َ ٍ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
(Ət-təʻlimu ʻan buʻdin au əd-.Distance Learning ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
ِ وھﻮ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ﱠ
ّ ِ ِْ َ
َ ُ َ واﺣﺪ
dirasətu bilmurasələti au əd-dirasətu min xiləlil-intirnit kulluhə muṣṭaləḥatun
liuslubin təʻlimiyyin vaḥidin va huva bilinciliziyyəti distans löninq)
Uzaqdan təhsil və ya qiyabi təhsil, yaxud da internet vasitəsi ilə təhsil –
bütün bunlar bir təlim formasını ifadə edən məfhumlardır ki, qeyd olunan
formaya da ingilis dilində “distant təhsil” deyirlər.
Azərbaycan dilində qiyabi sözü iki mənada işlənir: 1) İşə münasibəti
olan şəxsin özü olmadığı və iştirak etmədiyi halda baş verən, görülən. Qiyabi
mühakimə. Qiyabi tanışlıq. 2) Mühazirələri müntəzəm dinləmədən,
müəllimlə birbaşa canlı əlaqə olmada, məktublaşma vasitəsilə təhsil
almaüsulu ilə əlaqədar olan. Qiyabi təhsil. Qiyabi pedoqoji
institut.Azərbaycan dilində -çi leksik şəkilçi vasitəsilə bu sözdən qiyabi
təhsil alan (tələbə) mənasında qiyabiçi sözü işlənir.
Türk dilində gıyabî (bir kimse) sözü Azərbaycan dili ilə, demək olar
ki, eyni mənanıda işlənir. Bulunmadığısırada yapılan, verilen. Uzaktan,
görüşmeden (olan). Bu sözdən yaranan digər sözlər də işlənməkdədir.
Gıyaben - Kendi yokken, ortada olmaksızın; Adını, sözünü başkalarından
duyarak, görmeden. Gıyabında - Kendi yokken, arkasından.. gıyabî hükümKendi yokken arkasından verilen hüküm. Gıyap - Yokluk, bulunmama,
yitiklik; gıyap kararı - Duruşmaya gelmemenin yaptırımı. Gıybet - Çekiştirme, yerme, kötüleme Gıybet etmek - çekiştirmek, yermek. Gıybetçi Çekiştirici, kovcu. [2-945]
Türkmən dilində bu sözə rast gəlmədik.
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Д,Рагимзаде
Арабские заимстования изьенившие свое значение в огузских
языках
Резюме
Азербайджанский язык, как и другие тюркские языки, в том числе
и Огузские, обогащала свой лексический состав, в основном арабскими
заимствованиями, так как наряду с другими странами Ближнего Востока оказалась под воздействием Арабского нашествия. Если учесть
разность типологических систем заимствовающего и отдающего
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языков, вызывает большой интерес произошедшие изменения в этих
словах. Эти изменения наблюдаются в разных аспектах, но в основном
это происходит в лексическом и фонетическом направлениях. Особенный интерес вызывают лексические изменения, так как некоторые слова изменились в значении полностью, некоторые частично, некоторые
потеряли употребляемость в современном арабском языке, но активны
в тюркских языках. В этой статье рассматриваются некоторые из тех
слов, которые изменились в значении. Также даются значения этих
слов в арабском языке, которые сравниваются с другими огузскими
языками.
D.Rahimzada
Distorted Arabic Loanwords in Oghuz Turkic Languages
Summary
Like other Turkic languages, including the Oghuz subbranch, the
Azerbaijani language, profoundly influenced by the Arab invasion of the
Middle East and Eastern Europe, has enriched its vocabulary through lexical
borrowings (loanwords) from Arabic. Taking into account the fact that the
structure of the donor language is completely different from the recipient
language, the distortion of borrowings from their primary meanings in an
alien environment is of interest. These adaptations had taken place in
different aspects, essentially in lexical and phonetic directions. The lexical
distortion is of particular interest. Because some words have completely
changed their meanings, some have changed partially, some have lost their
functionality in the modern Arabic language, but still used in Turkic
language. This article provides the list of some of loanwords that have
changed their meanings. The meanings of these words in Arabic have been
shown, with comparisons made in their meanings in Oghuz Turkish
languages.
Rəyçi: Reyahan Mədətova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏLİMİ PROSESİNDƏ TƏLƏBƏ
TƏLİM PORTFOLİOSU
Açar sözlər: portfolio, təlim metodları, özünü qiymətləndirmə, motivasiya,
bacarıq və qabiliyyətlər.
Ключевые слова: портфолио, методы обучения, самооценка, мотивация, навыки и способность.
Key words: portfolio, teaching methods, self-assessment, motivation, skills
and abilities.
Bilik və bacarıqların zamanında və obyektiv qiymətləndirilməsi
prosesinin optimallaşdırılması müasir təlim prosesinin qarşısında duran əsas
vəzifələrədən biridir. Bu prosesin dürüstlüyünün təmin olunmasında müasir
texnologiyalardan istifadə olunması lazımi nəticə əldə etməyə imkan verə bilər.
Informasiya texnologiyalarının inteqrasiya olunduğu cəmiyyətdə müasir təlim
texnologiyalarından geniş istifadə olunması tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdirilması, təlim prosesinin optimallaşdırılması və onun həyata keçirilməsini
asanlaşdırmağa xidmət edır. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq nəticəyönümlü
təlimdə tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi tələbələrin biliklərə yiyələmək, onlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların toplanması prosesi kimi başa düşülür və onların irəliləyişlərinin monitorinqi; təlim prosesində qərarların qəbulu; təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi məqsədi daşıyır.
Xarici dillərin tədrisində əsas xüsusiyyətlərdən biri də dərslərin zəncirvari
principlə öyrədilməsidir. Bu prinsip yeni materialın tədrisində əvvəlki
dərslərdən əldə olunmuş biliklərə istinad olunmasına əsaslanır. İnteraktiv
metoddan istifadə etməklə xarici dillərin təliminində daha da canlı və maraqlı
dərslərə nail olmaq mümkündür. Burada əsas məsələlərdən biri də, tələbələri
təlimin subyektinə çevirməkdir ki, bu da onlarda motivasiyanın yüksəlməsinə
və müzakirələrdə iştirak etmək üçün bilik və bacarıqlarının daim məqsədyönlü
şəkildə artırmalarına səbəb olur.
Təlim prosesində müəllimin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri də
tələbəyə öz fəallığını, yaradıcılıq qabiliyyətini nümayiş etdirməyə imkan verən
təlim metodunun seçilməsidir. Müəllimin vəzifəsi xarici dillərin təlimi
prosesində tələbənin anlama qabiliyyətinin aktivləşdirilməsidir. Yeni
informasiya texnologiyalarının və internet resurslarının istifadəsi tələbələrin
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qabiliyyətlərinin və öyrənmə bacarıqlarını nəzərə almaqla individual və
differensial təlimin həyata keçirilməsinə imkan yaradır. İnternetdən istifadə
etməklə dərsdə bir sıra didaktik məsələlərin həlli mümkündür. İnternet
resurslarında olan materiallardan istifadə etməklə oxu bacarıq və vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi, tələbələrin yazı bacarıqlarının mükəmmməlləşdirilməsi,
lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi və tələbələrdə xarici dillərin öyrənilməsinə
davamlı motivasiyanın yaradılmasına nail olmaq mümkündür. Məlumat sistemi
kimi internet öz istifadəçilərinə geniş çeşiddə informasiya və resurslar təklif
edir.Son dövrlərdə xarici dillərin təlimi və tədrisin keyfiyyətinin izlənilməsində
ən qabaqcıl texnologiyalardan biri də, M. Demirelin qeyd etdiyi kimi, tələbənin
tədris portfelinin (Portfolio) yaradılması hesab olunur. [3,s.2635]. Portfolio
ümumilikdə təlim prosesinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə səy, tərəqqi
və nailiyyətlərin nümayiş olunduğu işlər toplusunun elektron portfeldə
təşkilindən ibarətdir. Təlim portfoliosu tədqiqat, təlim və öyrənmə məqsədi ilə
tələbatların yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Portfolio vasitəsilə
qiymətləndirmənin əsas məqsədi tələbələrin təliminin təkmilləşdirilməsinə
yardımçı olmaqdır. [ 2,s.169] Bir sıra qabaqcıl ali təhsil müəssisələri tərəfindən
tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi, tələbənin, və eləcə də müəllimin təlim
prosesinə daha məsuliyyətlə yanaşması məqsədilə internet üzərindən tələbə
təlim portfoliosunun yaradılması həyata keçirilir. Tədris və peşəyönümlü
fəaliyyətin nəticələrinin autentik qiymətləndirilməsi metoduna əsaslanan təlim
portfoliosu müasir təlim texnologiyalarından biridir.
Təlim portfoliosu bir neçə əsas ideyaya əsaslanır. Buraya aşağıdakılar
daxildir:
1) Təhsil fəlsəfəsi – tədrisin necə həyata keçirilməsinin haqqında
əsas ideyalar.
2) Təlim məsuliyyəti məsələləri.
3) Təlim məqsədinin qayəsi.
4) Məqsəd, təlim strategiyası, qiymətləndirmə, tədris və öyrənmə
məsələləri arasında əlaqələrin müzakirəsi.
5) Tələbələrin mənimsəmə nəticələrinin sənədləri və təhlili.
6) Portfolionun təşkili prosesi ərzində əldə olunmuş informasiyaya
əsaslanan inkişaf planı.
Təlim portfoliosu giriş və yaxud mündəricatdan, jurnallardan məqalələr, layihə və qiymətləndirmə, test və yaxud sorğular, yazı işləri, xəritə,
cədvəl və yaxud qrafiklər, oxu materialları, audio və yaxud video materiallar, əl işləri, təltifnamə və ya sertifikatlar, şəkillər, konfrans materialları,
valideynin reaksiyası, şəxsi və yaxud qarşılıqlı düşüncədən ibarət olur.
“Portfolio”ya tələbənin öyrəndiyi ixtisas sahəsi ilə bağlı xarici dildə yerinə
yetirdiyi sərbəst işi və yaxud prezentasiyası, xarici dili öyrənməsi ilə bağlı
tədris ili ərzində aldığı qiymətlər, keçirilmiş diaqnostik testlər və yaxud
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yoxlama yazı işlərinin nəticələri və onların təhlili, universitetdaxili təşkil
olunan olimpiada və tələbə elmi konfranslarında iştirakının təsviri, fərdi və
qrup şəkildə layihələrdə iştirakının materialları, dərsə davamiyyət qrafiki, öz
fəaliyyətinə verdiyi qiymət və s. fəaliyyətləri daxil edilə bilər. Tələbə təlim
portfoliosunun tətbiq olunduğu ali məktəblərin təcrübəsi göstərir ki, tələbələr
şəxsi Portfolio yaradılması işinə həvəslə yanaşır, böyük şövqlə bu işin
təşkilində yaxından iştirak edirlər. Bu həmçinin tələbələrdə xarici dil
fənnindən əldə etdikləri irəliləyişlərin obyektiv mənzərəsinin yaranması
üçün də vacibdir. Hər bölmənin sonunda möhkəmləndirici dərslərdən aldığı
qiymətlər, ümumiləşdirici dərslərin testləri, yazı işləri, tərtib olunmuş dialoq
və ya paraqraflar, dinləmə materiallarına aid tapşırıqların nəticələrinin bir
portfelə toplanması tələbədə və onun valideynlərində, eləcə də fənn
müəllimində tələbənin fənni mənimsəmə müvəfəqqiyyəti barədə aydın
təsəvvür yarada bilər.
Tələbələr tələb olunan materiali toplayır, mənimsəyir və müəllimin
qiymətləndirməsi üçün lazımi məlumatı hazırlayır. Bu eyni zamanda
tələbədə tənqidi təfəkkürün inkişafını və tədris olunan fənnin daha da
dərindən qavranılmasını təmin edəcək şərait yaradır. Böyük səy tələb edən
tələbə təlim portfoliosunun yaradılması eyni zamanda tədris prosesində
şəffaflığın təmin edilməsinə xidmət edir.Təlim portfoliosunun yaradılması
həmçinin tələbələrin qiymətləndirilmə prosesinə cəlb olunmaları, bu da öz
növbəsində, onların bilik və bacarıqlarının artırılması uğrunda motivasiyalarının yüksəlməsi ilə nəticlənir. Tələbə portfolioda təqdim etdiyi materialları araşdıraraq gözlənilən nəticəni əldə edib-etməməsinə nəzarət edə və əldə
etdiyi nəticələr haqqında portfolioya giriş hüququ olan digər şəxslərin bu
materiallar haqqında fikir və mülahizələrini öyrənə bilər ki, bu da tələbənin
gələcəkdə tədris prosesi və öz təlimi haqda düzgün nəticə çıxarması ilə
yekunlaşır. Öz nəticələrini müəllim və digər tələbələrlə bölüşmək imkanı
tələbəni məqsədyönlü şəkildə təlimin keyfiyyətinin artırılmasına daha da
məsuliyyətlə yanaşmağa vadar edir. Portfolionu zənginləşdirmək üçün
tələbələrin vaxtaşırı öz savadlarını artırmaları barədə dəlillər toplaması
şüurlu surətdə təlim prosesinə cəlb olunmaları və ən vacibi motivasiyanın
yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bu prosesdən xarici dilin ikinci dil kimi
tədrisində geniş istifadə olunur. Toplanmış dəlillərə testlər, tapşırıqlar,
tələbələrin yerinə yetirdiyi müxtəlif növ yazı nümunələri, inşa, esselər, elmitədqiqat işləri, məruzələr, qeydlər, təqdimatlar, eləcə də şəkil, video və audio
kasetləri misal göstərmək olar. Yazının təlimi zamanı portfolionun
yaradılması daha səmərəli üsul hesab oluna bilər. Akademik yazının tədrisi
zamanı tələbələr yazdıqları paraqraf və esselərin ilkin qaralama və son
variantlarını təqdim etməklə yazı vərdişlərinin inkişaf dinamikasının aydın
mənzərəsini nümayiş etdirə bilərlər. Nümayiş olunan işlər həm tələbənin
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yazı işinin obyektiv qiymətləndirilməsi, həm də işi yoxlayan müəllimlə yanaşı digər şəxslər – başqa müəllimlər, valideynlər, yazının qiymətləndirilməsinə şüurlu surətdə cəlb olunmuş qrupun digər tələbələri və eyni zamanda, tələbənin özü də öz işini qiymətləndirmədə iştirak edə bilər.Təlimin
məqsədi təkcə tələbənin materialı qavramasına əmin olmaq deyil, həmçinin
onun dəyərini anlamaq və müvafiq səviyyədə müzakirələr aparmağı
bacarmağa hazırlamaqdan ibarət olmalıdır. Dil portfelinin yaradılmasında
əsas məqsəd təlim prosesində müəllimin tələbəni və eyni zamanda tələbənin
özü-özünü qiymətləndirməsində maksimum subyektivliyə nail olunması,
tələbənin xarici dili mənimsəməsində əldə etdiyi nailiyyətlər və dildən nə
dərəcədə istifadə etmə bacarıq və vərdişlərinin nümayiş olunmasıdır. Təlim
portfoliosu həmçinin təlimatın məqsəd və vəzifələri və sinifdə aparılan
fəaliyyət arasında əlaqə yaradır.
Tələbənin nailiyyətlərini əks etdirən sənədlərin yerləşdirilməsi mərhələlər üzrə həyata keçirilir. Tələbəyə yalnız dil üzrə qabiliyyətlərini deyil,
həmçinin ünsiyyət, səxsi refleks və s. kimi qabiliyyətlərini də göstərməyə
imkan verilir. [4,s.27]. Təlim zamanı öyrənənlər həm prosesə, həm də əməyinin məhsuluna diqqət yetirir; tələbələrdən yüksək yaradıcıclıq və dərketmə
qabilyyəti tələb olunur; o əməyinin nəticələrini təqdim etməyi öyrənir; tələbə
onu qiymətləndirən müəllim qismində yeni bir rolda çıxış edir, bu da
tələbənin motivasiyasının yüksəlməsinə gətirib çıxarır; bu prosesdə şəxsi
maraqları olan tələbə özünü tədris prosesinin həqiqi üzvü kimi hiss edir.Portfolio yaradılması işini həmçinin toplanmış bilik və təcrübənin sistemləşdirilməsi və əldə olunmuş tərəqqinin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
vasitəsi kimi qiymətləndirmək olar. Təlim metodu və tələbənin özü tərəfindən təlim fəaliyyətinin təşkili vasitəsi olaraq “tələbə portfeli”nin yaradılması
təlim fəaliyyətinin təşkilinin komponentlərindən biri kimi və xarici dilin
tədrisi zamanı tələbənin özünü tərəqqi etdirməsi üçün bir vasitə kimi də
istifadə oluna bilər. Tələbələrdə şəxsi fəaliyyətə lazımi refleks vərdişlərinin,
özünümüşahidə, düşüncə, tələbələrdə öz qavrama və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin formalaşdırılması vasitəsi kimi də tətbiq
oluna bilər. [5,s.77]Portfolio tətbiqinin ən üstün cəhətlərindən biri də
tələbələrə öz işini qiymətləndirmə imkanının verilməsidir. Müasir təlim prosesində qiymətləmdirməninn əsas növlərindən biri olan özünü qiymətləndirmə tələbəyə öz işinə tənqidi münqsibət bəsləməyə imkan yaradır.
Həmçinin yerinə yetirilmiş işin daha da təkmilləşddirilməsi, eyni zamanda
öyrənənlərin bilik və bacarıqların şüurlu surətlə artırılmasına yardım edir.
[1.149]. Xarici dilin öyrənilməsi üçün qarsıya qoyulmuş məqsədə çatmaq
üçün geniş və şüurlu surətdə dəlillərin toplanılması və hədəfə çatmaq üçün
rəngarəng və çevik addımların atılmasıdır.
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Tələbənin bir və yaxud bir neçə sahədə səy, tərəqqi və nailiyyətlərini
nümayiş etdirən işlərinin məqsədyönlü toplusu olan tələbə təlim portfoliosu
tələbələrə vaxtaşırı irəliləyiş və səriştələrini nümayiş etdirməyə, keyfiyyətli
iş yerinə yetirmək, onu inkişaf etdirmək nəqsədi ilə nümayiş etdirmək,
qiymətləndirmək və təkrarlamaq kimi davamlı bir prosesi yerinə yetirməyə,
eyni zamanda həm yerinə yetirmə prosesini, həm də nəticəni
qiymətləndirməyə imkan yaradır. Portfolioların müxtəlif forma və məzmuna
malik olmasına baxmayaraq paylaşdıqları müştərək anlayış ondan ibarətdir
ki, tələbənin yerinə yetirdiyi işlər və nailiyyətləri qiymətləndiriləcək. Bu
qiymətləndirmə prosesi və əldə olunan məhsulu, cəhdləri və nəticəni,
təkmilləşmə və uğurları, müxtəliflik və eləcə də standartları əhatə edir.
Qiymətləndirmədə portfolionun geniş miqyasda istifadəsi sistemli təlimi
bir neçə cəhətdən dəstəkləyir: təlimin və nailiyyət istiqamətlərinin daha düzgün
başa düşülməsini təmin edilməsi; öyrənənlərə təlim və qiymətləndirmə barədə
məlumat verilməsi; öyrənənlərin portfolio ilə işinin nəticəsi kimi tələbələr üçün
peşəkar gözləntilərin genişləndirilməsi; təlimin daha yaxşı anlanılması üçün
tələbələrin topladığı nümunələrin araşdırılması və bununla da tələbələrə
keyfiyyət meyarının başa salınması; tələbələrə səmərəli təlim strategiyası və
proqramların müəyyən edilməsində kömək etmək.Portfolionun quruluşu,
tərkibi, prosedurları və qiymətləndirilməsi məqsəd və bu işə cəlb olunmuş
auditoriyadan asılı olaraq müəyyən edilir. Təlim dəlillərinin toplanılması və
portfolio istifadəsinin məqsədi tələbənin bilik və bacarıqlarını artırmağı
dəstəkləməkdirsə, portfolionun qiymətləndirilməsi və ballar yazılmasına lüzum
yoxdur. Əgər məqsəd oyrənmə və sistemli şəkildə bacarıqların nümayiş
olunması anında tələbənin dəstəklənməsidirsə, portfoliolar lazımi dərəcədə
standartlaşdırılmalı, qiymətləndirilmə nəticələrinin və balların tələbələr və digər
şəxslərin görməsinə şərait yaradılmalıdır. Portfoliodan istifadə üçün onun
məqsədinin müəyyən edilməsi, məzmuna uygun obyektlərin seçilməsi, uygun
materialın seçilməsi haqqında düşünmək, portfolionu necə tərtib etmək, daxil
edilən işlərin qiymətləndirilməsi üçün meyarların təyin edilməsi və eyni
zamanda, tələbələrin bu meyarları anlamalarına əmin olmaq, tələbələrin inkişafına nəzarət etmək və bu tərəqqini onlarla müzakirə etmək vacib məsələlərdəndir.Portfolionun qiymətləndirilməsi məqsəddən asılı olaraq iki istiqamətdə
bütünlüklə və ayrı-ayrı işlərə görə yerinə yetirilə bilər. Məqsəd bütünlüklə
portfolionun qiymətləndirilməsi olduqda tələbənin ilk işlərinin keyfiyyətinin
aşağı olması təbii qəbul edilir, zaman keçdikcə tələbənin əldə etdiyi proqres
aydın nəzərə çarpır. Qiymətləndirmə meyarları müəllim tərəfindən tərtib
olunaraq əvvəlcədən tələbələrin nəzərinə çatddırılmalıdır ki, portfolionun
təşkilində bu meyarlar nəzərə alınsın. Bəzən qiymətləndirilmənin təkcə
müəllim tərəfindən deyil, eləcə də, tələbənin özünüqiymətləndirməsi, tələbə
yoldaşları və digər müəllimlər tərəfindən də qiymətlərin verilməsi tələbələri
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bilik və bacarıqlarını hərtərəfli nümayiş etdirmək üçün daha səylə çalışmağa
ruhlandırır və bu da təlimin keyfiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır.
Çox vaxt tələb etməsi, tərtibat və idarə olunması zamanı bir sıra maneələrlə rastlaşmasına baxmayaraq, portfolio yaratmaq tələbələrə müəllim
və valideynləri ilə ünsiyyət saxlamaq, öz işlərini təqdim və müzakirə etməyə
imkan yaradır. Tələbə təlim portfelinin yaradılması “Xarici dil” fənninin
öyrənilməsi zamanı tələbənin təlim fəaliyyətinin pedaqoji müşayət olunmasının təşkili layihəsi kimi də həyata keçirilə bilər. Tədris fəaliyyətində
tələbələrin sərbəstliyinin, şəxsi və professional inkişaf səviyyəsinin tərəqqisi
vasitəsi kimi yerli ali məktəblərdə də tələbə təlim portfelinin istifadə
olunması tədris prosesində yüksək səmərə verə bilər.
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S.Aliyeva
Student’s learning portfolio in the foreign language teaching
Summary
This article deals with the creation of portfolio to assess students’
performance. The issue focuses on the role of student’s learning portfolio in
the process of foreign language teaching. Creating student’s learninng
portfolio is one of the main methods in achieving goals in the process of
teaching foreign languages. It is pointed out that “Portfolio” contains of an
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independent work or presentation carried out by the student related to
learning speciality on foreign languages, the assessment received during the
academic year, the results and analyses of the diagnostic tests or control
works, the description of participation in the Olympiad and the student
scientific conference, materials of individual and group projects, schedule
for attending lessons, etc. Portfolio’s structure, content, procedures, and its
evaluation is determined according to its purpose and audience involved to
this process. The research results showed that in spite of requiring more
time, there is some barriers in creating and managing portfolio. However, it
enables students to communicate with their teachers and parents, and at the
same time to submit and discuss their work, and also get feedbacks from
their teachers and classmates.
С.Алиева
Учебное портфолио студента в обучении иностранному языку
Резюме
Эта статья посвящена созданию портфолио для оценки успеваемости студентов. В центре внимания - роль учебного портфолио студента в процессе обучения иностранному языку. Создание учебного
портфолио студента является одним из основных методов достижения
целей в процессе обучения иностранным языкам. Языковой портфель
состоит из самостоятельной работы или презентации выполняемой
студентом связано с изучаемой специальностью по иностранному
языку, оценки, полученные в течение учебного года, результаты и
анализы диагностических тестов или контрольных работ, описание
участия в олимпиаде и студенческой научной конференции, материалы
участия в индивидуальном и групповом проекте, график посещение
уроков и т. д. Структура, содержание, процедуры и оценка портфолио
определяются в соответствии с его целью и аудиторией, вовлеченной в
этот процесс. Результаты исследования показали, что несмотря на то,
требуется больше времени, существуют некоторые препятствия в
создании и управлении портфелем. Тем не менее, это позволяет
ученикам общаться со своими учителями и родителями, и в то же время
представлять и обсуждать свою работу, а также получать отзывы от
своих учителей и одноклассников.
Rəyçi: Rəhimə Məmmədova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

41

Filologiya məsələləri, № 5 2019

ФИРАНГИЗ ЭЙВАЗОВА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ
Açar sözlər: nitq, komponent, istifadə, reformasiya, dəyişmə, leksiki,
semantik, məna, ifadə, vahid.
Key words: speech, component, application, reformation, change, lexical ,
semantic , meaning , expression, unit.
Ключевые слова: речь, компонент, применение, преобразование, изменение, лексический, семантический, значение, выражение, единица.
Употребление фразеологизмов придает речи живость и образность.
Именно поэтому фразеологизмы используются не только в живой
разговорной речи, но часто служат средством выражения мыслей
журналистов, писателей, юмористов, сатириков.
Творческое преобразование фразеологизмов заслуживает более
подробного рассмотрения.
Остановимся на некоторых приемах фразеологического новаторства журналистов и писателей.
Испытанным стилистическим приемом обновления семантики
фразеологизмов является изменение в них количества компонентов.
Оно выражается в расширении состава фразеологизма за счет употребления слов с тем или иным компонентом, что может изменить фразеологизм до неузнаваемости, придав ему новую образную форму. (Д.
Розенталь. Фразеологизмы и их употребление в речи,2002.)
Например:
To foam at the mouth доказывать что-либо с пеной у рта
I’ve never seen him so angry. He foamed, white-foamed at the mouth.
– повышенная стилистическая окраска
В иных случаях наблюдается редукция ( сокращение ) состава
фразеологизма, что также связано с его переосмыслением.
Например:
Not be beauty but be born happy.
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Не родись красивой, а родись счастливой.
В речи часто используется отсеченная первая часть этого
фразеологизма, что создает новый афоризм “красота –источник
несчастья”. (А. Попов. Роль фразеологизмов в современной устной и
письменной речи, 1996.)
Замена словарных компонентов фразеологических оборотов также
используется для их иронического переосмысления. (Н. Ходина. Новое
в английской фразеологии ч.2, 1998. )
Подобное преобразование фразеологических выражений приводит
к коренному изменению их значения, что создает остросатирический
эффект.
Своеобразным стилистическим приемом в использовании фразеологизмов является контаминация нескольких выражений (использование двух различных по значению фразеологизмов в одном предложении ). (Н. Ходина. Новое в английской фразеологии ч.2, 1998. )
Такое “скрещение” возвращает фразеологическим компонентам
первоначальное лексическое значение, а сами фразеологизмы вовлекает
в новую образную систему.
Это придает особую семантическую емкость и экспрессивность
подобным каламбурам.
Одним из наиболее ярких стилистических приемов обновления
фразеологизмов является разрушение их образного значения.
При этом внешне фразеологизм не изменяется, не утрачивает свое
метафорическое значение и воспринимается буквально. (Ю. Кеннинсберг.
Способы построения речи, 1993 )
Например:
The opened letter was received by the writer Brown. It turned out that is
was his chief who made his letters opened.
В подобных ситуациях возникают каламбуры, построенные на так
называемой внешней омонимии фразеологизмов и свободных сочетаний
слов.
Употребление в речи фразеологизмов создает определенные трудности, поскольку языковая норма требует их точного воспроизведения, что
не всегда учитывается говорящими. (С. Волков. Фразеологизмы в устной
американской речи, 1997. )
Так, в ненормированной речи довольно часто встречаются сочетания
плеонастического характера, образованные из фразеологизмов и
избыточных определений к их компонентам.
Например:
The heavy Thsiph’s labour тяжелый сизифов труд.
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Расширение состава фразеологизма в подобных случаях не
оправдано. (В. Бонч. Стилистические приемы, 2001. )
Случается и неоправданное сокращение состава фразеологизма в
результате пропуска того или иного его компонента.
Недопустима и замена компонентов в составе фразеологизма,
искажение его состава, замена грамматических форм словарных компонентов.(Моррисон. Фразеологическая система английского языка,1998.)
Нередко ошибочное употребление фразеологизмов связано с
контаминацией нескольких ( обычно двух ) оборотов.
To play a meaning – to have a role
Вместо имеет значение – играет роль
Употребление фразеологизмов без учета их семантики и
этимологии в корне искажает смысл высказывания
Подводя итоги вышеизложенному, следует сказать, что несмотря
на сложность и многогранность значений и форм фразеологизмов и на
наличие некоторых трудностей использования фразеологизмов в живой
разговорной речи, они являются, пожалуй, самым ярким орудием выражения человеческих эмоций чувств. (И. Коваль. Несколько фактов из
жизни фразеологизмов, 2000)
Процент наличия фразеологизмов в языке тесно связан с
показателем развития культуры того или иного народа, поскольку фразеологизмы и их этимология являются выражением этой самой
культуры.
Традиции и обычаи считаются негласными основоположниками
возникновения фразеологизмов в речи.
Но нельзя продолжать употреблять в живой разговорной речи все
фразеологизмы без исключения. Многие из них с течением времени
устаревают и их употребление может показаться смешным. Особенно
это касается тех, кто изучает иностранный язык. (Н. Ходина. Новое в
английской фразеологии ч.1,1997. )
Английский язык с точки зрения наличия в его обширной системе
фразеологизмов и фразеологических оборотов является, пожалуй,
одним из самых богатых. Фразеологизмы занимают огромный пласт в
его структуре. Все события, происходящие в Великобритании,
отражаются во фразеологии: политическая жизнь, спорт, культурные
события, повседневная жизнь – вот лишь неполный список тем,
отраженных в английских фразеологизмах. Многие устаревают, но на
смену им неизменно приходят новые, живые, яркие и остроумные. Так
что, можно с уверенностью сказать о том, что фразеологическая
система английского языка с каждым днем будет развиваться,
приобретать новые очертания, обогащаться сама и обогащать
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внутренний мир каждого отдельного жителя Туманного Альбиона.
(Фразеологический словарь под ред. Стивенсона, 2003. )
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F.Eyvazova
R.Məmmədova
Nitqdə ingilis dili frazeoloji birləşmələrindən istifadə
Xülasə
Məqalə frazeoloji birləşmələrin yaranması, onların növləri, əmələ gəlmə
səbəbləri və dəyişmələrinə həsr olunmuşdur. Hər hansı bir xarici dil ilə taniş
olduqda, onu öyrəndikdə, biz eyni zamanda yeni mədəniyyətlə, həmin dilin
qoruyub saxladıği mənəvi zənginlliklərlə rastlaşırıq. Və bu işdə frazeoloji
birləşmələr çox böyuk rol oynayır. Frazeoloji birləşmələr bir neçə sözün
birləşməsindən əmələ gəlir, lakin onlar bu birləşmələrdə ilkin mənalarını
itirirlər. Məna və strukturuna görə müxtəlif olan frazeoloji birləşmələr dilin
frazeoloji tərkibini təşkil edir.
Məqalədə Böyk Britaniyanın frazeoloji birləşmələrinin xüsusiyyətlərini
göstərməyə çalışdıq. Onların kökləri çox uzaq keçmişə aiddir və bu
səbəbdən dilçilər frazeoloji birləşmələrin əmələ gəlməsinə aid birmənalı
nəticəyə gələ bilmirlər. İngilis dilinin frazeoloji birləşmələrinin öyrənilməsi
onların müxtəlif əlamətlərə görə siniflərə bölünməsini nəzərdə tutur. Burada
bir neçə müəllifin həmin məsələyə aid mövgeyi öyrənilir.
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F. Eyvazova
R. Mammadova
Use of the English language idioms in speech
Summary
The article is devoted to the determination of idioms, their types and
reasons of their appearing and their reforming. While getting acquainted
with any foreign language, learning it, we get aquinted with a new culture,
spiritual wealth saved by the language as well. Idioms play an important
role in that work . Idioms are formed by the combination of two or more
words but they lose their original meaning in these combinations. According
to their meaning and structure idioms are different, and all of them comprise
the idioms of the language.
We have tried to show characteristic feaeatures of the idioms of Great
Britain in the article. The origin of their appearance belongs to the ancient
times, and that is why the linguists cannot come to consensus on their
emergence. Studying of idioms of the English language provides for their
classification due to various features. And in the article we try to research
opinions of several authors on the matter.
Rəyçi:

Sevil Əliyeva
filologiya elmləri namizədi, dosent
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TELEVİZİYA APARICILARININ NİTQİNDƏ
ƏDƏBİ DİL NORMALARININ POZULMASI VƏ DİL
QÜSURLARI
Açar sözlər: Teleməkan, efir, aparıcı, nitq, ədəbi dil xətaları.
Kлючевые слова: Tелепространства, эфир, ведущий, речь, нарушение
языковых норм.
Кey words:, TV place, broadcast, presenter, speech, literary language errors.
Kütləvi informasiya vasitələri arasında televiziyanın müstəsna
əhəmiyyəti və rolu olduğu hamımıza məlumdur. Müasir dövrümüzdəki
ictimai-siyasi prosesləri, sosial-iqtisadi və mədəni yenilikləri (xəbərləri),
filmləri, tamaşaları, şou proqramları, bir sözlə, insanların maraq və müşahidə
dairəsində olan hər şeyi tamaşaçılara çatdıran televiziyalardır. Müasir televiziya
xalqımızın dilini, cəmiyyətimizin mədəni səviyyəsini əks etdirən vasitə olmaqla
yanaşı, eyni zamanda elə mədəniyyətin özüdür. Bununla yanaşı, son zamanlar
ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində teleradio proqramlarının
monitorinq nəticələri telekanallarda ədəbi dil normalarının pozulduğunu
deməyə əsas verir. Müasir insanin kitab oxumaqdan daha çox telekanalları
izlədiyini nəzərə alsaq, bəzi izləyicilərin nitqində ədəbi dil normalarının
teleaparıcıların nitqinin “səviyyəsində” formalaşdığının, doğma Azərbaycan
ədəbi dil normalarının bütün dünyaya səviyyəsiz şəkildə təqdim olunduğunu
açıq-aydın görmüş olarıq. Bu fikir onu deməyə əsas verir ki, televiziya
aparıcılarının gözəl səsinin, fonetik, leksik, qrammatik savadının, orfoepiya
normalarını incəliklərinə qədər düzgün bilməsinin, düzgün intonasiyasının, hər
bir dialektdən, ləhcədən uzaq olmasının, efir mədəniyyətinin, geyim zövqünün
və yaranmış vəziyyətdən çıxmaq bacarığının olması vacibdir. Çünki ekrandan
eşidilən hər bir söz televiziya tamaşaçılarının dilinə təsir edərək ədəbi dil
normalarının düzgün və ya bərbad formalaşmasına dəlalət edir. Gün ərzində
televiziya verilişlərini izləyərkən xalqın güzgüsü olan televiziyanın bəzi
aparııcılarının ədəbi dil normalarını pozaraq, savadsız şəkildə dilimizi
gözdən saldıqlarının şahidi oluruq.Hələ 2003-cü ildə Ümummilli Lidermiz
Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış «Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında» Qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində oxuyuruq:
«Azərbaycan Respublikasının ərazisində təsbit edilən və fəaliyyət göstərən,
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, dövlət dilində yayımlanan bütün
televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl
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bilməlidirlər və onların səlis danışıq qabiliyyəti olmalıdır» (1.“Azərbaycan”
qəzeti.1 yanvar 2003-cü il1).Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab
İlham Əliyevin 2013-cü il aprelin 9-da təsdiq etdiyi “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda xüsusi qeyd edilmişdir ki,
televiziya və radio verilişlərində, yazılı və elektron mətbuatda Azərbaycan
ədəbi dilinin normalarına əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə teleradio
şirkətləri və kütləvi informasiya vasitələri sahəsində çalışan mütəxəssislərin
dil hazırlıqlarının yüksəldilməsi təmin edilməli, teleradio şirkətlərində dil və
nitq mədəniyyətinin qorunması üçün bədii şuralar yaradılmalı; kütləvi
informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə seminarlar, “dəyirmi
masalar”, konfranslar, televiziya və radio verilişləri təşkil edilməlidir (
2.“Azərbaycan” qəzeti, 9 aprel 2013-cü il).Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun (KİVDF) maliyyə dəstəyi, "Elektron Mediaya Yardım
Fondu"nun "Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması"
layihəsi əsasında Milli Televiziya və Radio Şurası (MTRŞ) və Bakı Dövlət
Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının mütəxəssisləri tərəfindən
ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində 2018-ci ilin avqust-sentyabr
aylarında aparılmış teleradio yayımçılarının proqramlarının (verilişlərinin)
monitorinqlərinin nəticələrinə dair keçirililən konfransda Azərbaycan
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, KİVDFnin icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov,
MTRŞ-nin sədri Nuşirəvan Məhərrəmli, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru Möhsün Nağısoylu, Bakı Dövlət
Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının mütəxəssisləri, dilçi alimlər,
teleradio yayımlarının nümayəndələri iştirak etmişlər. Konfransda Azərbaycan
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış edərək
demişdir ki, hər bir dövlət öz dilinin saflığının qorunması, inkişafı və zənginləşməsinə xüsusi qayğı göstərməlidir. Azərbaycan dili əsas dövlət atributlarımızdan biridir. Ana dilimiz azərbaycançılıq ideologiyasının da mühüm
elementi, onun siyasi və sosial-mədəni dayağıdır (5, səh.3). Mətbuat Şurasının
sədri, Milli Məclisin deputatı Əflatun Amaşov çıxışında bildirmişdi ki,
mətbuatda da dil ilə bağlı nöqsanlar var: “Burada daha çox qrammatik
pozuntular qeydə alınır. Qüsurlardan biri də əcnəbi sözlərdən yerli-yersiz
istifadədir. Bu nöqsanlar jurnalistin qeyri-peşəkarlığından və dili yaxşı
bilməməsindən irəli gəlir“
Akademik Nizami Cəfərov AZƏRTAC-a müsahibəsində söyləyib ki,
Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət
dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
2018-ci il noyabr tarixli Fərmanı əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev
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tərəfindən qoyulmuş dil siyasətinin və bu gün dilimizin saflığının qorunması və
inkişafı ilə bağlı dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi böyük işlərin məntiqi
davamıdır. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq
Mərkəzinin yaradılması dilin saflığının qorunması, həm də onun inkişafı,
zənginləşməsi üçün mühüm praktiki addımdır. Digər mühüm cəhət isə
Monitorinq Mərkəzinin məhz Dövlət Dil Komissiyasının yanında
yaradılmasıdır.Akademik Nizami Cəfərov vurğulayıb ki, “Azərbaycan dilinin
saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Fərman Azərbaycan dilinin nəinki respublika
ərazisində, həm də dünyada qorunmasına və inkişafına geniş imkanlar açır.
Əlbəttə ki, söhbət ədəbi dil normalarından gedir. Beləliklə, bu Fərman
Azərbaycan xalqının bu günündə, sabahında onun dilinin yad təsirlərdən
qorunması, saflaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradan
çox qiymətli bir sənəddir (4.AZƏRTAC, 15 avqust 2018-ci il). Bakı Dövlət
Universitetinin Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının professoru Nəsir Əhmədli
"İki sahil” qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan dilindən düzgün
istifadə, dilin təbliği və qorunması məqsədilə "dil polisi”nin yaradılmasına
ehtiyac var: "Əgər adına uyğun şəkildə öz funksiyasını tam məsuliyyətlə yerinə
yetirəcəksə, yaradılacağı təqdirdə "dil polisi” dilimizin qorunması və təbliği
istiqamətində müsbət nəticələr əldə edəcək. Dilimizdə işlənən əcnəbi sözlərə
birmənalı yanaşmaq doğru deyil. Elə sözlər var ki, dilimizdə qarşılığı olmasına
rəğmən biz öz sözlərimizdən deyil, onun rus, yaxud da ingilis variantından
istifadə edirik. Elə əcnəbi sözlər də var ki, onları ana dilimizdə qarşılığı
olmadığı üçün ehtiyac üzündən işlədirik. Çalışmaq lazımdır ki, yanlış sözlər
artıq dilimizdə qanuniləşməsin. Bütün sahələrdə dilimizin saflığı və təmizliyi
eyni səviyyədə qorunmalıdır. Nəsir Əhmədli onu da qeyd edib ki, yaradıcı
əməkdaşların ədəbi dil bilgisi üzrə vaxtaşırı attestasiyası keçirilməli, yeni
əməkdaşlar "Azərbaycan ədəbi dilinin normaları”ndan imtahan verdikdən sonra
işə qəbul olunmalıdır. Ədəbi dil normalarına riayət etməyi bacarmayan, dili və
üslubu mükəmməl olmayan teleaparıcı heç vaxt populyarlaşa bilməz.
Televiziya aparıcıları informasiya yayımı, aparıcılıq missiyasını yerinə
yetirməklə yanaşı, öz tamaşaçılarının həm də ana dilimizin saflığını qoruyub
ədəbi dil normalarını düzgün qavramalarına çalışmalıdırla. ( 3.“İki sahil” qəzeti,
8 dekabr 2018-ci il ). Son zamanlar isə Azərbaycan dövlət dilini dərinliyinə
qədər bilən və ekranda qüsursuz danışan aparıcıları əsasən bir sıra telekanalların
«Xəbərlər» proqramlarında görə bilirik. Efirlərdən aparıcıların dilindən eşidilən
ifadələr dialekt, ləhcə, şivələrdən, yerində işlədilməyən alınma sözlərdən ibarət
olur, ədəbi dil normalarının orfoepiyasına və efirə xas olmayan sürətli danışıq
tərzi sözlərin aydın olmamasına, eşidilməməsinə gətirib çıxarır. Aparıcıların
nitqi nümunəvi olmalıdır, lakin bir çox hallarda onların peşəkarlıq səviyyəsi,
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nitqi standartlara uyğun gəlmir. Nümunəvi nitqi olmayan aparıcıların təkcə
gözəl efir görünüsünə görə efirə çıxarılması tamamilə yanlışdır. Qüsurlu nitqə
həmçinin rus dili, türkiyə türkcəsinin təsirləri, ümumi nitq savadının aşağı
olması və bu sahədə nəzarətin olmaması özünü bariz şəkildə göstərir.
Aparıcılarımızın əksəriyyətinin nə efirə uyğun səsi, nə də görünüşü var və
qüsurları kifayət qədərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir inkişaf etmiş
ölkələrin televiziya kanallarında aparıcı obrazı üzərində onlarla mütəxəssis
çalışır. Azərbaycan telekanallarında isə bu təcrübə yox dərəcəsindədir.
Mətndəki sözlər, ifadələr, bütövlükdə mətnin oxu qaydaları, nitqin tembri, heca
vurğusu, dinamik, emosional, sabit, sərbəst ifadə, həyəcanlı səs və s. nitq
prosesində tez-tez müxtəlif qüsurlarla səsləndiyi üçün mətnin məzmununun
anlaşılmasında çətinlik törədir. Aparıcıların əksəriyyəti doğma dilimizdə söz
tapmağa çətinlik çəkəndə yersiz olaraq alınma sözlərə müraciət edirlər. Bəs
teleməkanda dilimizin saflığının, ədəbi dil normalarının pozulmasına şərait
yaradanlar kimlərdir? Savadsız teleaparıcılar, yoxsa belələrinin aparıcı
vəzifəsində işləmələrinə imkan yaradanlar?! Əslində belə savadsız aparıcılara
imkan yaradanlar cəzalandırılmalıdır. Monitorinqlərin nəticələrindən sonra
qanunu pozmuş aparıcılara şərait yaradıılacaqsa, monitorinqlərin keçirilməsinə
ehtiyac varmı? Əlbəttə monitorinqlərin keçirilməsinə, televiziyanın savadsız
aparıcılardan təmizlənərək ədəbi dilimizin saflığının və dil normalarının
qorunmasına çox böyük ehtiyac var. Lakin monitorinqlərin nəticələrindən
görünür ki, vəzifələrini yerinə yetirməyənlərə, yetirə bilməyənlərə və bilmək
istəməyənlərə ehtiyac yoxdur. Televiziya aparıcısının yaradıcı peşə sahəsi
olduqca geniş və məsuliyyətlidir. Onun fərdi xüsusiyyətləri ekranda əks olunur,
lakin əsas xüsusiyyət televiziya ulduzunun təkcə xarici görkəmi deyil, ədəbi dil
normalarınn qanunlarına düzgün riayət etməsi, gözəl səsi, savadlı danışıq tərzi,
nitqidir.Müasir insanın artıq təkcə kitab oxuyan, mütaliə edən bir şəxs deyil,
eyni zamanda televiziya kanallarını izləyən bir insan olduğunu düşünsək,
televiziya verilişlərini izləyən ziyalıların sayının da xeyli artdığını müşahidə
edirik. Hal-hazırda bəzi aparıcıların ekrandan səslənən nitqindən çıxan dil
qüsurları savadlılıq modeli olmaq əvəzinə, savadsızlığa və "dil normasının
ləkələnməsinə"gətirib çıxarır. Efirə uyğun olmayan səs tonu, danışıq tərzi, ədəbi
dil normalarınıın (leksik, orfoepik və qrammatik) qanun və qaydalarından
kənara çıxaraq sözləri, ifadələri, cümlələri düzgün tələffüz edə bilməyən,
nitqində anadangəlmə qüsur olan, dialekt və şivələrdən, dilimizə xas olmayan
sözlərdən uzaqlaşa bilməyən, orfoepik qaydalara riayət etməyi bacarmayanların
televiziya aparıcısı olmağa haqqı yoxdur. Aparcının televiziyaya uyğun
olmayan “görkəmi”, “nitqi”, “zövqü”, “etikası”, efirdə “uyğun olmayan
davranış tərzi”, “mədəniyyəti” televiziya tamaşaçılarına mənfi təsir göstərir və
onları əsəbiləşdirir.
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Aparıcıların nitqində ədəbi dil normalarının leksik, orfoqrafik (fərdi
üslubi), orfoepik və qrammatik dil qüsurları özünü göstərir.
1. leksik dil qüsurları aşağıdakılardır:
1) Sözlərin mənasına görə yerində işlədilməməsi
2) Sinonimlərin yanlış seçimi
3) Antonimlərdən yanlış istifadə
4) Çoxmənalı sözlərin düzgün seçilməməsi
5) Omonim sözlərin səhv seçimi
6) Nitq qüsuru – oxunan materialın məzmununu ifadə edən əsas
sözün üstündən keçərək səsləndirməmək
7)Tavtalogiya (eyni mənanı ifadə edən sözlərin təkrarı – məsələn,
aparıcıların tez-tez işlətdikləri “ilk”,”öncə”sözləri) və sairə
2.Aparıcıların orfoepik dil qüsurları :
1) Kobud və təhqiramiz sözlərdən istifadə
2) Leksikaya daxil olmayan jarqonlardan istifadə
3) Eyni mətndə eyni mənanı ifadə edən sözün müxtəlif emosiyalarla
deyilməsi
4) Rəsmi-işgüzar üslubun başqa üslublu mətnlərdə yersiz işlədilməsi
5) Mənasını itirmiş sızlərdən istifadə
6) Unudulmuş sözün yerinə uyğun olmayan mənasız sözün işlədilməsi
7) Dialekt, ləhcə və şivələrdən istifadə
3. Orfoqrafik (fərdi üslubi) qüsurlar: orfoqrafik səhvlər yazıda sözün
tərkibimdəki hər hansı hərflərin düzgün yazılmaması, yaxud düzgün
yazılmasına baxmayaraq, səhv oxunması ədəbi dil normalarının
pozulmasıdır. Şifahi nitqdə orfoqrafik qüsurlar kimi aşağıdakılardı qeyd
etmək olar:
1) Vurğunun səhv səsləndirilməsi
2) Hərflərin səhv ifadəsi
3) İntonasiyanın sözdə səhv tələffüzü
4) Ç, c, g hərflərinin səhv ifadəsi və sairə
4.Aparıcıların qrammatik dil qüsurları. Aparıcılarn qrammatik səhvləri
cümlənin Azərbaycan dilinin qanunlarına və ədəbi dil qanunlarına görə
düzgün qurulmaması, yəni söz birləşmələrinin, nitq hissələrinin - isim, sifət,
say zərf, əvəzlik və fellərin cümlədə düzgün işlədilməməsi və yerində
olmaması, söz sırasının pozulmasıdır.
Efirə çıxan hər bir aparıcı özündə məsuliyyət hiss etməlidir və efirə
çıxmazdan əvvəl mətni mənimsəməlidir. Əvvəllər televiziya aparıcısı-diktorlarını işə qəbul etmək üçün ciddi müsabiqə keçirilirdi və parametrlərə uyğun
olan insanlar müsabiqədən keçib diktor vəzifəsinə təyin edilirdilər. Bu gün
isə telekanalları diqqətlə izləsək, təkcə AzTV-nin aparıcılar müsabiqəsinin
çox ciddi şəkildə keçirildiyinin şahidi olarıq.
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Azərbayvan televiziyası kanallarının sayı artmaqdadır. Lakin kəmiyyət
artdıqca keyfiyyət aşağı düşməkdə davam edir. Azərbaycan dilimizi dövlətimizin milli atributunu səviyyəsiz və savadsız şəkildə dünyaya təqdim
edərək gözdən salmağa heç bir Azərbaycan vətəndaşının ixtiyari yoxdur.
Hər bir telekanal müxtəlif proqramlarla efirə çıxaraq, maarifləndirmə,
məlumatlandırma, əyləndirmə və s. funksiyaları yerinə yetirir. Bu
funksiyaları yerinə yetirən isə televiziya aparıcılarıdır. «Aparıcı» sözü
efirlərdə son illər səslənməyə bashlayıb. Bu missiyanı yerinə yetirənlər
əvvəllər «diktor» adlanırdı. Televiziyamızın sözün əsl mənasında çox
məşhur diktorları vardı: Aydın Qaradağlı, Sabutay Quliyev, Qara Tağızadə,
Züleyxa Hacıyeva, Rafiq Hüseynov, Roza Tağıyeva, Sabir Ələsgərov,
Ofelya Sənani, Şərqiyyə Hüseynova, Həqiqət Əsgərzadə, Natavan Hacıyeva,
Tamilla Ələkbərova, Aygül Qaradağlı səsləri, nitq və efir mədəniyyətləri ilə
hamıya örnək olan diktorlardır, illər keçsə də onlar yaddaşlardan silinmir.
Müasir aparıcıların canlı efirdə necə işləməyi onlardan nümunə göturmələri
çox yaxşı olardı. Bu diktorların səslərinin efirdən, ekrandan eşidilməsi,
onların nitqləri, diksiyaları insanların zövqünü oxşayır, onları maariflənməyə
ruhlandırırdı. Əslində aparıcılar onları seyr edən tamaşaçılara nümunə
olmalıdırlar. Müasir aparıcıların bəzisi özlərini çox yersiz olaraq “sərbəst”
aparmağa çalışaraq külli miqdarda səhvlərə yol verirlər.
Dövlət dilimiz haqqında imzalanan Fərmanlar və Sərəncamların, Qanunlar və
Qərarların tələblərinə tam şəkildə əməl etmək, ədəbi diimizin saflığını və
gözəlliyini qoruyaraq müasir dünyaya yüksək səviyyədə təqdim etmək, müstəqil
dövlətimizin daha da möhkəmlənməsinə, inkişafına, çiçəklənməsinə çalışmaq
hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur.
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Ошибки речи телеведущих и на
рушение языковых норм
Резюме

Керимова Ирада

Литературный язык считается основой речевой культуры, так как
соответствует нормам современного азербайджанского языка. В статье
дается характеристика понятия «культура речи»; рассматриваются
нормы литературного языка; приводятся наиболее распространенные ошибки телеведущих отклонения от литературных норм.Отмечается,
что в наше динамичное и очень требовательное время современный
телеведущий для достижения поставленных целей и задач должен владеть
четкой и нормативной речью, но и обладать профессиональными качествами.. В статье исследуется состояние речевой культуры представителей СМИ; анализ речи звучащей в эфире, и выявление её соответствие
современным орфографическим, орфоэпическим, лесикологическим и
грамматическим нормам, определяется ошибки речи тележурналистов
телеканалах, которые нарушают нормы литературного языка.
Karimova İrada İsrafil
Errors of television speech and distortion of language norms
Summary
The literary language is considered to be the basis of speech culture, as it
corresponds to the norms of the modern Azerbaijani language. The article
describes the concept of "culture of speech"; considered the norms of the literary
language; The most common mistakes of TV presenters deviations from literary
norms are given. It is noted that in our dynamic and very demanding time, a
modern TV host must have a clear and normative speech, but also have
professional qualities to achieve the goals and objectives.
The article examines the state of speech culture of the media; analysis of
speech sounding in the air, and identifying its compliance with modern spelling,
orthoepic, forestological and grammatical norms, speech errors are determined
by TV channels of TV channels that violate the norms of the literary language.
Rəyçi: Nizami Xəlilov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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NƏSİMİNİN FARSCA DİVANINDA XALQ RUHUNUN İNİKASI
Açar sözlər: atalar sözü, hikmətli sözlər, Nəsiminin farsca divanı, mənfi
mənalı atalar sözü, müsbət mənalı atalar sözü.
Ключевые слова: пословица, мудрые слова, диван Насими на
персидском, негативный смысл пословицы, положительный смысл
пословицы
Key words: proverb, wise words, Nasimi`s persian divan, negative
meaningful proverb, positive meaningful proverb
Xalqın öz ruhundan qopub ümumi məfkurənin izini daşıyan və milli
əhval-ruhiyyəni açıqca meydana qoyan atalar sözü elin öz içərisində gəzib
dolaşan ədəbiyyatdır. Atalar sözü sınanmış bir həqiqətin yığcam, qısa və
lokonik şəkildə ifadəsi, ümumi təcrübənin yaddaqalan formada sosial
mühitdə inikasıdır.
”Atalar sözü - uzun müddətli təcrübənin qısa bir cümlədə ifadəsidir”
(Migel de Servantes).
Atalar sözləri bizə çox zaman həyat yollarımızı düzgün yönləndirməkdə köməklik edir. Bəzən təcrübəsizlik nəticəsində geri dönüşü olmayan səhvlər etməmək üçün atalar sözlərini özümüzə rəhbər seçsək yanılmarıq, çünki atalar sözlərində xalqın uzun müddətli həyat təcrübəsi əks
edilib.
Atalar sözü istənilən etnik mədəniyyət tipində bütün zamanlar boyunca
vahid və dəyişnəz funksiya kimi kollektiv təcrübə və biliyin ötürülmə və
yaşama vasitəsi olmaq vəzifəsini yerinə yetirmişdir [1, 3].
S. Cəfərov yazır ki, atalar sözü və zərbi-məsəllərin bədii ədəbiyyatda
iki şəkildə işləndiyini görürük:
l. Atalar sözü ilə onun bədii ədəbiyyatda işlənmiş forması arasında
müəyyən fərq olur. Belə hallarda yazıçının mövcud olan atalar sözündən
istifadə etdiyini, yaxud atalar sözünün yazıçının ifadəsindən törədiyini
müəyyən etmək çətin olur. Bu haqda qəti fikir söyləmək üçün şifahi
ədəbiyyata aid abidələri nəzərdən keçirmək lazım gəlir ki, belə abidələrə də
az-az təsadüf edilir. Belə bir vəziyyət ən çox klassik ədəbiyyatımızda
işlənmiş atalar sözünə aiddir.
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2. Atalar sözü ilə onun bədii ədəbiyyatda işlənmiş forması arasında
fərq olmur. Məsələn, N. Vəzirovda işlənmiş Daldan atılan daş topuğa dəyər;
Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük; Adı var, özü yox; Nə əkərsən, onu da
biçərsən atalar sözü... [3,104-105]
Biz bu məqalədə klassik ədəbiyyatımızın dahi incilərindən sayılan,
XIV əsrin sonu və XV əsrin əvvəllərində yaşamış hürufilik ideyalarının
təbliğatçılarından biri olan Seyid Əli İmadəddin Nəsiminin farsca divanında
işlənmiş atalar sözlərini tədqiqata cəlb etmişik. Biz nümunələr əsasında
Nəsiminin qəzəllərində işlənmiş atalar sözlərini ifadə etdiyi mənasına görə
qruplaşdırmağa çalışmışıq.
Qeyd edək ki, Nəsimi ilahi və mənəvi məzmunda yazdığı şeirlərində
insan problemini işıqlandırmağa çalışmışdır. Şair qəzəllərində insanın
gözəllik və səadətini, onun könül sərbəstliyi və mənəvi azadlığını, əqlimənəvi yetkinliyini hər şeydən üstün tutduğunu yazmış, insanı həyatın
maddi və mənəvi gözəlliklərindən layiqincə yararlanmağa səsləmişdir.
Nəsiminin dili lokal çərçivədə deyil, nəhəng Füzuli dili ilə müqayisədə
təqdim olunur, milli leksikonun üstünlüyü ilə yanaşı, onun dilində xəlqiliyi
bütövləşdirən mühüm cəhətlər, şairin dilinin təsirediciliyi, aşılayıcı
qabiliyyəti, sintaksisinin “çevikli”yi, elastikliyi, dilinin elmi-fəlsəfi cəhətləri,
satirik elementləri, şairin tərcümə dili və s. qeyd olunur. “Maraqlıdır: Nəsimi
dili daha çox türkcə olmaq etibarilə canlı danışıq dilinə Füzulidən daha yaxın
olsa da, atalar sözü və məsəllər Füzulidə Nəsimidəkindən dəfələrlə artıqdır”.
Nəsimi elə mükəmməl başlanğıc oldu ki, onun dil ənənəsi həm yazılı, həm
də şifahi ədəbiyyatımız tərəfindən örnək kimi tanındı” [5,229].
Nəsimi fəlsəfi şeirlərindən fərqli olaraq didaktik-nəsihətamiz
şeirlərində müasiri olan insan, onun həyatı və məişəti haqqında düşüncələrə
dalır, mücərrəd fəlsəfi düşüncələrini varlıq və insan barəsində gerçək, real
mülahizələrlə əvəz edir [6, 12].
Nəsimi xalqın şairi olmuşdur. Şairin məqamına görə atalar sözlərinin
insan düşüncəsinə təsir gücündən istifadə etməklə oxuculara sanki bir işarə
yollamaq istədiyini görürük. Onun şeirlərindəki nəsihət və çağırışlar çox
mənalı və ibrətamiz ruhdadır.
T. Hacıyev qeyd edir ki, “ frazeologiya, atalar sözü, sabit ifadə deyimlər əsas lüğət fondu kimi uzunömürlü və ya həmişəyaşar faktlardır.
Əgər DQKdan bəri 1300 il, ya Nəsimidən bəri altı əsrdə eynən qalan
frazeologiyanı, atalar sözünü görürüksə, bunlar həmin şəkildə 1300 il də
tarixin dərinliyinə gedir” [5, 89].
Şair ibrətamiz sözlərin insan həyatındakı rolunu farsca divanında
yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdir:
Bu mətləbi sən də eşit, sən də anla, faydası var,
İbrətli söz sırğa olar, güman etmə zəhlə tökər [4,156].
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Qeyd edək ki, atalar sözlərində istər müsbət, istərsə də mənfi hadisələrə
qarşı münasibət ifadə edilə bilir. Nəsiminin farsca divanında işlənmiş atalar
sözlərini ifadə etdiyi mənalara görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:
1. Doğru söz mövzusunda deyilmış atalar sözü:
Zülfü dedi: hüsn ölkəsinin şahı mənəm, mən,
Əyri oturub düz danışır, məncə, rəvadır [4, 32].
Verilmiş qəzəldə “Əyri oturaq, düz danışaq” atalar sözü qəzəlin əsas
ideyasını təşkil etmişdir [2, 111].
2. Həyat həqiqəti haqqında deyilmiş atalar sözləri Nəsiminin farsca
divanında üstünlük təşkil edir. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq:
Xəzan gəlmiş, çəməndə gülləri pamal edib şaxta,
Xəzansız növbahar olmaz, dəyişməz pəxtini gülşən [4, 36].
Bu misralar “Bir gül ilə bahar olmaz” atalar sözündən yararlanaraq
yazılmışdır [2, 58].
Köksüz bir ağac tək quruyub məhv olacaqdır
Ölməzliyin həqq feyzini əldən buraxanlar [4, 43].
“Köksüz ağac tez yıxılar” ideyası qəzəldə öz əksini tapmışdır [2, 262].
Əsil ürfan batindədir, zahiriylə oynama sən,
Bar verməyən bir ağacın zəhmətini çəkmə hədər [4, 158].
Verilmiş qəzəldə Nəsimi hədər yerə zəhmət çəkməyin lüzumsuzluğunu
“Bar verməyən ağacı kəsəllər” atalar sözündən istifadə etməklə ifadə
etmişdir [1, 68].
Göz yumar zahid sənin hüsni-cəmalın nuruna,
Bəllidir, kor gözdə olmaz nuri-xurşidə tavan [4, 60].
Bu qəzəlin əsasında “Kor gözdən yaş ummaq olmaz”, “Molla evindən
aş, kor gözündən yaş çıxmaz” atalar sözləri dayanıb [1, 258]; [1, 317].
Hikmətə bax, yüz min ağac bir nəhrdən su içsə də,
Görürsən ki, hər meyvənin dadı digər, rəngi digər [4, 157].
Şair verilmiş qəzəldə sözün hikmətini diqqətə çatdırmaq istəyib, ona
görə də fikrin təsir gücünü artırmaq məqsədilə iki atalar sözündən eyni
məqamda istifadə edib. “Ağac dibindən su içər” [2, 23] və “Hər arvadın adı
bir, hər meyvənin dadı bir” [1, 209].
Qayçı vurmaq istəmirsən başına şam tək, könül,
Sirrini heç bir zaman sən açma dosta, duşmana [4, 100].
İllərin sınanmış təcrübəsini - “Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel
bağla” və yaxud “Öz sirrin özünə saxla ki, özgə saxlamaz” ibrətamiz
fikirlərini bir daha qəzəldə vurğulayan şair məşhur atalar sözündən istifadə
etməyi lazım bilmişdir [2, 188]; [1, 343].
3. Keyfiyyət haqqında deyilmiş atalar sözü:
Məni ucuz tapdın, qoymadın qiymət,
Olmaz ucuz malın dəyəri, əlbət [4, 161]
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“Ucuz ətin şorbası olmaz” atalar sözü qəzəlin əsas məğzini təşkil edib
[1, 393].
4. İnsan qüsurları haqqında deyilmiş atalar sözü:
Öz gözündə tiri qoyub, özgə gözdə tükü görmə,
Uzaq görər öz eybini görən, tükü tükdən seçər [4,159].
Qəzəldə “Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır” [2, 197]
atalar sözündən istifadə edilib.
5. Tamah mövzusunda deyilmiş atalar sözü:
Başa keçən tacdan ötrü başdan keçər şahla soltan,
Tac sövdası daşımasan, başın qalxıb ərşə dəyər [4, 156].
Şair “Taxt mənimdi, üstündə yatmıram, altında yatıram” [2, 219] atalar
sözündən istifadə etmişdir.
6. Yoxsulluq mövzusunda deyilmiş atalar sözü:
Yoxsulluq ki, soltanlıqdır, kasıblıqdan etmə fəğan,
Yoxsullara tapdaq olub viran qalmış qəsri-qeysər [4, 156].
Bu qəzəldə “Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şadxürrəm yaşamaq yaxşıdı” [1, 401] atalar sözü müəyyən məna fərqi ilə ifadə
edilmişdir.
7. Gənc və yaşlı mövzusunda deyilmiş atalar sözü:
Qocalıqda biz bir uşaq kimiyik,
Qocalıqda keçərik hər cəvanı [4, 151].
“Cahıllıqda həlimlik, qocalıqda səlimlik” atalar sözü qəzəldə müəyyən
məna fərqi ilə işlənmişdir [1,198].
8. Zəhmət haqqında deyilmiş atalar sözü:
Güzgü gərək saf olsun, göstərməyə cəmalı
Sən güzgüyə cila ver, sonra səfanı istə [4, 90].
Qəzəldə şair işi, əməyi və zəhməti yüksək qiymətləndirdiyinə işarə
edib. Qəzəlin məzmunu “Cəfa çəkməyən rahat görməz”, “Gül tikansız, dərə
ilansız, səfa cəfasız olmaz” [1,101], [1,197]; “Cəfasın çəkən səfasın görər”
[2, 70] kimi atalar sözlərinə uyğundur.
Bu dünyada nə əkərsən, o dünyada biçərsən,
Sən burda gəl əkinçün tuxmi-vəfanı istə [4, 90].
“Nə əkərsən, onu biçərsən” atalar sözü qəzəlin əsas ideyasını təşkil edir
[2, 187].
9. Zaman mövzusunda deyilmiş atalar sözü:
Gəl sabah ilə dəyişmə bu günün fürsətini,
Qoyma bu qaidəni, başqa sərəncam eləmə! [4, 92].
Şair qəzəldə “Bu günün işini sabaha qoyma” atalar sözündən yararlanmışdır [2, 66].
10. Qadın mövzusunda deyilmiş atalar sözü:
Başımın üstə gəlir hərdəm yarım naz etmədən,
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Gərçi adətdir gözəl öz aşiqinə nazlana [4, 100].
Şair bu qəzəldə yarının nazlı olmasını arzulayır, fikrini yarına
çatdırmaq üçün ən gözəl vasitə olan atalar sözünə müraciət edir və “Gözəl
nazlı gərək” [2, 118] ideyasını atalar sözü vasitəsilə yarına çatdırmaq istəyir.
Nəsiminin farsca divanındakı qəzəllər üzərində aparılmış araşdırma
nəticəsində məlum olur ki, şair fikrinin oxucuya daha asan, anlaşıqlı olması
üçün dildə mövcud olan xalq yaradıcılığı məhsulundan - atalar sözündən
istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab etmişdir. Biz məqalədə şairin farsca
divanında verilmiş atalar sözlərini məna qruplarına görə təsnif etdik. Qeyd
edək ki, hikmətli sözlərlə dolu olan Nəsimi irsinin hələ də açılmamış bir çox
məqamları öz tədqiqatını gözləməkdədir.
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Х.Мурсалиева
Отражение духа народа в персидском диване Насими
Резюме
В этой статье мы затрагиваем изучение пословиц и паремий из
персидского дивана, одного из великих пропагандистов идей
хуруфизма, живших в конце XIV и начале XV веков и являющегося
гением классической литературы С.А Насими.
Основываясь на
примерах пословиц и паремий, мы попытались сгруппировать их по
значению. В результате исследования, проведенного над персидскими
призраками Насими, стало ясно, что это был язык поэта, который
понятен и понятен. Мы классифицировали слова предков в поэзии
персидского поэта по их значению.
По словам предков, отношение может быть выражено как к
положительным так и отрицательным событиям . Пословицы и паремии
в произведениях Насими можно сгруппировать следующим образом:
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пословицы на тему истины, жизненных правд, на тему качества, человеческих отклонений, на тему бедности и т.д.
Следовательно, следует отметить, что многое из наследия Насими,
которое все еще полно мудрых слов, ждет своего исследования.

Kh.Mursaliyeva

The reflection of the people's spirit in the Persian divan of Nasimi

Summary

In this article, we touch upon the study of proverbs and paremies from
the Persian divan, one of the great propagandists of the ideas of Hurufism,
who lived in the late 14th and early 15th centuries and are the genius of
classical literature S.A.Nasimi. Based on examples of proverbs and
paremias, we tried to group them by meaning.As a result of the research
conducted on the Persian ghosts of Nasimi, it became clear that it was
expedient to use the proverb of the folklore product, which is the language of
the poet, to make the reader understandable and understandable. We have
categorized the words of ancestors given in the article on the Persian poet's
poetry by their meaning. It should be noted that many of Nasimi's legacy,
which is still full of wise words, still waits for its research.According to the
ancestors, the attitude can be expressed both to positive and negative events.
We can group proverbs in the persian divan of Nasimi as follows: proverbs
on the topic of truth, life truths, on the topic of quality, human deviations, on
the topic of poverty, etc.
Therefore, it should be noted that much of the heritage of Nasimi,
which is still full of wise words, is waiting for its exploration.
Rəyçi: Eminli Böyükxanım
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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DİL İŞARƏLƏRİNİN DEKODLAŞDIRILMASININ KOQNİTİV
MEXANİZMLƏRİ
Açar sözlər: işarə, saf semiotika, dekodlaşdırma, semiozis, koqnisiya
Key words: sign, pure semiotics, decoding, semiosis, cognition
Ключевые слова: знак, чистая семиотика, декодирование, семиозис,
познание
İşarənin koqnitiv təhlili günümüzə qədər semiotik tədqiqatlardan kənarda
qalmışdır. Buna səbəb olan əsas cəhət semiotikanın mentalist yanaşmaya
qarşı olması idi. Bir çox elmlər koqnitiv perspektivləri öz tədqiqat sahəsinə
tətbiq etməyə çalışsalar da semiotikada bu tendensiyanın əksi izlənilmiş ayrıayrı semiotiklər bu məsələnin üzərindən sükutla keçmişlər. T.Daddesio qeyd
edir ki, semiotikada hökm sürən antimentalist mövqe barədə fikir bildirmək
çətindir, çünki bu haqda birbaşa söhbət açan müəllif demək olar ki, yoxdur
[1, səh 17]. İlk baxışdan elə görünə bilər ki, semiotiklər üçün işarənin koqnitiv təhlili və ya ümumiyyətlə semiotikaya koqnitiv perspektivdən yanaşma
artıq həll olunmuş məsələdir və bu barədə söhbət açmağa ehtiyac yoxdur.
Bəlkə də elə buna görə U.Eko da semiotikanın “tədqiqat sərhədləri” haqqında bəhs edərkən “limiti naturali” (təbii sərhədlər) kimi qeyd etdiyi sahəni
semiotikanın tədqiq edə bilmədiyi “qeyri semiotik zona” adlandırmışdır [2,
səh, 16]. Eynilə bir çox semiotiklər işarənin yalnız kommunikativ funksiyası
və məna dəyərini təhlil etməklə kifayətlənmişlər. Ç.Pirs və Ç.Morrisin
birmənalı şəkildə mental vahidlərə qarşı “susmaq razılıq əlamətidir” kimi
yanaşması nəticəsində işarə nəzəriyyəsi ilə bağlı təhlillərdə bu haqda bəhs
edilməmişdir. U.Eko isə işarəni qeyri-semiotik hesab etdiyi xarici faktordan
kənarda təhlil etməyi üstün tutmuşdur.
Semiotika nəzəriyyələrində mentalist yanaşmadan yayınmağa güclü meyl
göstərilmişdir. Bu zaman işarə, obyekt və interpretantı təşkil edən müxtəlif
elementlər arasında olan struktur əlaqə ilə həmin işarələri istifadə edənlərin
kodlaşdırma və dekodlaşdırma aparması üçün istifadə etdiyi bacarıqların
fərqləndirilməsi əsas məsələ olmuşdur. Birincilər (yəni işarə, obyekt,
interpretant - G.B.) işarəyə aid olub semiotikanın tədqiqat obyektini təşkil
edir, ikincilər isə qeyri-semiotik hesab edilərək digər elmlərin tədqiqatına
həvalə edilmişdir. Nəticədə semiotik tədqiqatlar işarənin daxili strukturuna
yönələrək semiozis proseslərini bu təhlillərdən istisna etmişdir. Təsadüfi
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deyil ki, T.Daddesio koqnitiv prinsiplərdən kənar tutulan və sanki bununla
da öz saflığını və birmənalılığını qoruyan semiotik yanaşmaları “pure
semiotics” ‘saf semiotika’ adı altında təhlilə cəlb edir [bax: 1].
“Mənanın maddi əsasları” adlı geniş araşdırmasında C.Prodi də işarənin
genezisi məsələsinə toxunaraq işarə nəzəriyyəsindən “scienza pura” ‘təmiz
elm’ yaratmaq istəmədiyini qeyd etsə də “bununla belə işarənin öz
muxtariyyəti...öz iqtisadiyyatı var” (biz burada “autonomia” sözünü bilərəkdən ‘muxtariyyət’ kimi tərcümə etmişik- G.B.) deyərək sanki özündən
əvvəlki ənənədən kənara çıxmaq istəməmişdir [3, səh.143]. Lakin qeyd
etmək istərdik ki, nə ilkin tədqiqatlarda nə də son zamanlar yeni istiqamət
alan semiotik görüşlərə görə işarənin təhlilində “qeyri-semiotik” fenomenlərin tamamilə istisnası mümkün deyil. Bir qayda olaraq mental prosesləri
birbaşa görə bilmədiyimizdən biz bu haqda davranışlardan nəticə çıxara
bilirik. Müxtəlif növ işarələrin kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması üçün
konkret təsəvvürlər və koqnitiv mexanizmlər lazımdır.
Əşyaları işarə kimi qəbul etmək üçün bu əşyaları ifadə edən anlayışları da
semiotik baxımdan təhlil etmək lazımdır. Ç.Pirs real obyektləri təhlil
etməyin yeni üsulunu müəyyən etmişdi. Pirsin fikrincə təcrübə bizə yeni
ideyalar hazırlamağa kömək edir. Bu ideyalar onları yaratmağa səbəb olan
fenomenlərin ilk interpretantlarıdır və onlar bu baxımdan ilk işarələrdir. Bu
cür yanaşma dərketməni əvvəlki təcrübələrdən yaranan koqnitiv fərziyyələr
əsasında sensor məlumatların interpretasiyası kimi şərh etməyə əsas verir.
Nə düşünməyimizdən asılı olmayaraq şüurumuzda işarə rolunda çıxış edən
hiss, təsəvvür, anlayış, reprezentasiya yer alır [2, səh.223]. C.Lok “Saggio
sull’intelletto umano” adlı araşdırmasında ideyaların semiozisini məntiq və
semiotikaya aid edir. İdeyalar əşyaların şəffaf əksi deyil, onlar abstrakt
prosesin nəticəsidir və onlar əşyaların fərdi mahiyyətini deyil, nominal
mahiyyətini əks etdirir. C. Lokun fikrincə ideyalar semiotikanın məhsuludur
[bax: 4]. C.Lokda ideya anlayışının mentalist yanaşmaya gətirib çıxardığını
qeyd edən Eko yenə də bu mentalistlikdən yayınmaq üçün “idea” terminini
“unità culturale” ‘mədəniyyət vahidi’ ilə əvəz etməyi təklif edir [2, səh. 224].
Koqnitiv proseslərin öyrənilməsində ən çətin məsələ sensorial
mühitdə müşahidə olunan reaksiyaların tərkibində mövcud olan müşahidə
oluna bilməyən reaksiyalardır [5]. İşarənin reprezentativ funksiyası nə onun
maddi keyfiyyətində nə də onun əyani tətbiqindədir. İşarə sistemi koqnitiv
potensiala malik informasiya sistemi kimi dəyərləndirilir. Koqnitiv
baxımdan dil işarələrinin ikonikliyi onun yaddaşda saxlanılması, bərpa
olunması və ötürülməsi sayəsində komunikasiyaya cəlb olunması ilə izah
olunur. Dil işarələri fikrin konseptual forması kimi reprezentasiya və
kommunikasiya prosesinə xidmət edir. Müşahidələr dildə konseptuallaşdığı
üçün işarələr koqnisiyanın ifadəsi hesab olunur. Dil işarələrinin ikonikliyi
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obyekt və konseptlərin reprezentasiyasında özünü göstərir və onlar insan
anatomiyasında və fiziologiyasında mövcud olub, koqnitiv prinsiplərin
fəaliyyəti ilə şərtlənir. Bu zaman məlumatı kodlaşdırmaq və dekodlaşdırmaq
və bununla da bu məlumatı anlamaq mümkün olur. E.V.Vilçikova ikonik
işarələrin kodlaşdırılmasının fonetik, leksik, morfoloji və s. formalarını
müəyyən edir. Fonetik səviyyədə kodlaşma dedikdə o ritorik fiqurlar olan
assonans, alliterasiya, dissonans, fonetik allyuziya, fonetik reduksiya və s.
misal gətirir, leksik səviyyədə kodlaşmanı isə daha çox metaforikləşmə ilə
əlaqələndirir [6, səh. 12].
İşarənin kodlaşdırılmasının koqnitiv mexanizmi təfəkkürün özünün
işarəvilik təbiətinə malik olması haqqında müddəalara əsaslanır. Burada
semiozis müstəsna rol oynayır. Bir tərəfdən ifadə etmə prosesi olmadan
ünsiyyət, dərk etmə, anlama və s. kimi mexanizmləri işə salmaq mümkün
deyil. Digər tərəfdən insan digər canlılardan fərqli olaraq məna yaratma
mexanizminə malikdir və bu, digər canlıların ötürdükləri siqnal tipli
işarələrdən fərqlənir. Bu baxımdan təfəkkürün işarəvi təbiəti haqqında bir
sıra fərziyyələr mövcuddur[7, səh 119]. Alimlər dil işarələrinin ontoloji
aspektlərini koqnitiv-biologiya nöqteyi nəzərindən təhlil edirlər. Dil
ifadəsinin məzmunu insanın mental və fiziki təbiətinin ayrılmaz hissəsinə
çevrilir. Dilin semantik xüsusiyyətləri beynin, bədənin, sosial və mədəni
mühitin və s. xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Təfəkkürün psixofiziki
vəziyyətinin məzmununu aydınlaşdırmaq üçün dil universalilərini təhlil
etmək üzrə işlər davam edir. P.N.Barışnikov işarənin koqnitiv-bioloji
təsnifatını aşağıdakı kimi qeyd edir:
- işarənin ontoloji statusu
- işarənin epistemoloji statusu
Ontoloji statusa təfəkkürün reprezentasiyası, konseptual kauzasiya,
orqanizmin adaptasiya xüsusiyyətləri (dil davranışı səviyyəsində) aiddir [7,
səh 123]. Epistemoloji status daxilində A.V.Kravçenko kateqorizasiya
problemi, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə və intensionallıq məsələlərini
müəyyən edir [8].
Koqnitiv-bioloji baxımdan yanaşdıqda işarənin şərtiliyi ilə bağlı ənənəvi
fikirlər təkzib oluna bilər. Qeyri-linqvistik reallığın bu reallığı göstərməyə
xidmət edən və ya onun varlığını ifadə edən simvollar sistemi ilə əlaqəsi
fərqli yollarla həyata keçir. İnsan, dili mənimsəyən zaman hər bir vahidin
arxasında konkret məna dayandığını dərk edir və insanın dil davranışı
kontekstual zəncirdə konkret situasiyalar əsasında formalaşır. Semiotika
mənanı, koqnitiv dilçilik isə təfəkkür prosesini öyrənir və bu baxımdan
koqnitiv-semiotika insan təfəkküründə yer alan mənaları və onların fəaliyyət
prinsipini öyrənməyə xidmət edir. Cansız aləmdə mövcud olan işarələrin birçoxunu koqnitiv semiotika yox, daha çox bio-semiotika və oxşar sahələr
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araşdırır. Digər tərəfdən təfəkkürü yalnız sensor persepsiya və ya hər hansı
bir təsvir oluna bilinməyən qeyri-stabil varlıq kimi qəbul etdikdə o koqnitivsemiotika çərçıvəsindən çıxa və biheviorizmin və ya analitik fəlsəfənin
tərkibində təhlil oluna bilər.
Məna və təfəkkürün mövcudiyyətini qəbul etməyənlər, lakin işarə,
işarələnən və işarələyənin olduğuna inananlar və bu işarələrin semiotik
funksiyasını irəli sürənlər də koqnitiv-semiotika nəzəriyyəçiləri hesab oluna
bilməz. Obyekt (think) və işarələri (sign) lokativ strukturuna görə
fərqləndirirlər. Məkan-zaman semiotik bölgüsü işarə anlayışını metaforik
funksiyaya malik konseptə çevirir. İnsanlar kiçik şeyləri də işarə kimi qəbul
edə bilər. Belə ki, ən kiçik şeylər də hansısa keçmiş, gələcək və ya digər bir
obyektin abstrakt işarəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Məzmun və ifadə
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin semiotik funksiyası L.Hyelmslevə görə
təfəkkür-məkan təcrübəsinin iki tərəfini əks etdirir. Birinci tərəf dərk etmə
ilə, ikinci tərəf dərk olunanın təşəkkül tapması ilə xarakterizə olunur.
Semiotik funksiya təfəkkür və ya zaman-məkan təcrübəsi arasında olan
“sədd” vasitəsilə işə düşür [bax:9]. Ç.Morrisin fikrincə işarə nəzəriyyəsini
semiozisin funksiyasını, yəni işarənin kodlaşma və dekodlaşma mexanizmini
öyrənmədən də formalaşdırmaq mümkündür. Əgər fərz etsək ki, məntiqi
cəhətdən sərbəst işarə nəzəriyyəsi qurmaq mümkündür, onda işarənin vasitə
rolu barədə təhlil etməyin mənası qalmır və o yalnız daxili struktur
baxımından semiotik təhlilə cəlb oluna bilər.
T.Daddesio insan semiozisinin vasitələlərinin üç əsas formasını qeyd edir.
Birinci vasitə biolojidir və o genetik və neyron mexanizmlərdən ibarət olub
semiozisin müxtəlif formalarını mümkün edir. İşarələr də bir orqanizmin özözünə və ya ətraf mühitdən yaranan mental təsəvvürlər tərəfindən və bu
təsəvvürlərin məruz qaldığı koqnitiv transformasiyalar tərəfindən psixoloji
baxımdan vasitələnəndir. Burada qəbul olunan fərziyyə ondan ibarətdir ki,
müxtəlif növ işarələrin kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması üçün konkret
təsəvvürlər və koqnitiv mexanizmlər lazımdır. Semiozisin ictimai-mədəni
vasitə rolunu qəbul etmək lazımdır, çünki, o özündə elə prosesləri əks etdirir
ki, onların vasitəsilə sosial qurumlar və mədəni sistemlər işarənin
fəaliyyətini və inkişafını formalaşdırır. Konkret olaraq, bioloji səviyyədə, bir
simvol hər hansı bir bioloji hadisə üçün mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəyə uyğun
gələ bilər. Psixoloji səviyyədə həmin simvol işarənin mental təsəvvürünə,
onun obyektinə və interpretantına uyğun gəlir, sosiokultural səviyyədə isə o
yuxarıda qeyd edilən təsəvvürlər arasında ənənəvi əlaqəyə uyğun gəlir [1,
səh. 20].
İnsan şüuru ən primitiv hisslərdən yüksək intellekt və fantaziyaya
kimi semiozis şəbəkəsindən ibarətdir. Bu şəbəkədə obyektlər insana onun
təcrübəsi və mülahizələri şəklində təqdim olunur. J.Deely primitiv hisslər
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baxımından işarənin təhlilini iki cür təhlil edir: birincidə orqanizmin
obyektlə ən ilkin əlaqəsi elə koqnisiyanın öz məhsulu kimi qiymətləndirilir,
ikincidə isə bu münasibətlər koqnitiv-asılı və ya koqnitiv-sərbəst olaraq
qiymətləndirilir [10, səh 10].
Dilin inkişafının koqnitiv inkişafdan asılı olması bir çox dilçilərin
fikirlərində
öz
əksini
tapır.
Sosio-koqnitiv
baxımdan
dilin
mənimsənilməsində kommunikativ məqsəd mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
J.Zlatev “Koqnitiv semiotika” adlı araşdırmasında semiotikanın təkamülü
bölməsində qeyd edir ki, J.Pyaje və L.Vqotskinin imitasiya, təxəyyül və
kommunikativ işarə, həmçinin daxili nitq, fikir və işarə sistemi arasında
qarşılıqlı əlaqə ilə bağlı fikirlərini koqnitiv-semiotik yanaşma kimi
qiymətləndirmək mümkündür [11, səh.1048]. Lakin bununla belə dil və
təfəkkürlə bağlı məsələlər hələ uzun müddət ayrı-ayrılıqda təhlilə cəlb
olundu. Dilin ixtiyari və şərti işarələr sistemi kimi ilk öncə ünsiyyətə xidmət
etməsi funksiyası uzun müddət diqqət mərkəzində qaldı. N.Çomski digər
bioloji orqanlar kimi “dil orqanı”nın olması fikrini irəli sürərək insan
təfəkkürünün universal prinsip əsasında iş mexanizmini irəli sürdü. Dilin
funksiyası ilk növbədə idrakı funksiya olmaqla fikrin ifadəsi və ya
reprezentasiyası ilə ölçülürdü. Bu isə o demək idi ki, fikir dildən kənarda,
yəni dildən əvvəl yaranır. Dil mental reprezentasiyalardan ibarət ideyaları
ifadə edir. Məlumatın transformasiyası və reprezentasiyasında mühüm rol
oynayan işarə sistemi üçün dil koqnitiv vasitə rolunda çıxış edir [8, səh.2].
Baxmayaraq ki, bir çox semiotiklər işarə nəzəriyyəsi ilə bağlı təhlillərdə
“gözlə görünə bilinməyən”
koqnitiv mexanizmləri kənarlaşdırmağa
çalışmışlar, bununla belə işarənin kodlaşdırılması və dekodlaşdırmasında
(yəni anlaşılmasında) koqnitiv proseslər danılmazdır. Bu baxımdan, işarə
sisteminə semio-koqnitiv yanaşma dil və təfəkkürün inkişafını vahid
perspektivdə təhlilə cəlb etməyə imkan verir.
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Г.Байрамова
Когнитивные механизмы декодирование
языковых знаков
Когнитивный анализ языковых знаков до сих пор был далек от
семиотических исследований. Это было связано с тем, что семиотика
была против менталистического подхода. Исследователи в этой
области были в основном удовлетворены анализом коммуникативной
функции и значения знака. Кодирование и декодирование сигналов
требует конкретных представлений и когнитивных механизмов.
Практика помогает нам развивать новые идеи. Эти идеи являются
первыми интерпретантами явлений, которые спасобствуют их
появления, и они являются первыми знаками в этом отношении.
Языковые знаки как концептуальная форма мышления служат процессу
репрезентации
и
коммуникации.
Поскольку
наблюдения
концептуализируются в языке, языковые знаки являются выражением
когниции. Когнитивный механизм кодирования знака основан на
предположении, что разум имеет знаковую природу. Здесь семиозис
играет исключительную роль. Онтологические аспекты языковых
знаков анализируются с когнитивно-биологической точки зрения.
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G.Bayramova
Cognitive mechanisms of language
signs decoding
Cognitive analysis of linguistic signs has so far been far from semiotic
studies. This was due to the fact that semiotics was against the mentalistic
approach. Researchers in this area have basically been satisfied by analyzing
the communicative function and meaning of the sign. Coding and decoding
signals requires specific representations and cognitive mechanisms. Practice
helps us develop new ideas. These ideas are the first interpreters of
phenomena that cause them, and they are the first signs in this regard.
Language signs as a conceptual form of thinking serve the process of
representation and communication. Since observations are conceptualized in
language, language signs are an expression of cognition. The cognitive
coding mechanism of a sign is based on the assumption that the mind is of a
sign nature. Here, semiosis plays a crucial role. Ontological aspects of
linguistic signs are analyzed from a cognitive-biological point of view.
Rəyçi: İdris Abbasov
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Благопожелание представляет собой высказывание, целью
которого является пожелание добра, блага и успеха в той или иной
деятельности себе или другому, отражающее психологию того или
иного народа и занимающее важное место в жизни общества, то есть
благопожелание
является
основой
продуктивной
единицей
коммуникации.
«Благопожелание играет очень важную коммуникативную роль в
культуре разных народов мира. Основная его функция читается в самом
слове «благопожелание» – пожелание блага, добра другому. Слова и
действия, связанные с выражением положительных и искренних
чувств, пожеланием благ значимы в создании, поддержании и
сохранении добрых отношений между людьми.»[1; с. 161]
Выявление особенностей структуры благопожеланий во
французском языке предполагает определение их компонентного
состава и исследование их грамматического и семантического
строения. «Под компонентным составом следует понимать
совокупность лексических элементов, необходимую для реализации
закрепленного языковой традицией содержания.» [2; с. 122]
Структура благопожеланий во французском языке организована
по строгим законам грамматики и синтаксиса языка, имеет четкие
формальные
проявления,
поддающиеся
непосредственному
наблюдению и описанию.
В данной статье мы хотели бы остановиться на рассмотрении
эллиптических конструкций благопожеланий.
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1.Номинальная форма
А) Bon + существительное
Номинальная форма благопожеланий в основном состоит из
аксиологического
прилагательного
и
существительного,
обозначающего на предмет пожелания. Данным аксиологическим
прилагательным практически всегда выступает Bon, которое
согласуется в роде и числе со следующим за ним существительным.
Данная конструкция является чаще всего употребляемой во
французском языке, позволяющей говорящему самым кратким
способом выразить свои чувства. В зависимости от контекста к
прилагательному Bon возможно добавить существительные:
а) конкретные : Bon petit café.
б) абстрактные : Bon moral.
в) одушевленные : Bon chat.
г) неодушевленные : Bonne peinture.
Следует отметить, что вышеуказснная форма благопожеланий
может быть иногда гиперболизирована: Très bonnes vacances. А также
может содержать неопределенный артикль: Une bonne fin d'année, Une
bonne année et une bonne santé.
Б) Прилагательное (отличное от “Bon”) + существительное
Во французском языке можно встретить конструкции
благопожеланий,
содержащие
прилагательные
отличные
от
прилагательного “Bon”. Чаще всего эти выражения используются в
письменной речи.
1. Agréable matinée, Agréable vol.
2. Bel anniversaire, Bel avenir, Bel été, Belle année, Belle fête.
3. Heureuse année, Heureux anniversaire, Heureuse Saint-Valentin,
Heureux anniversaire amoureux, Heureux anniversaire de mariage.
4. Joyeux anniversaire, Joyeuse fête, Joyeuses fêtes, Joyeux Noël,
Joyeuses
Pâques, Joyeuse Saint-Valentin.
5. Un grand anniversaire.
6. Excellent anniversaire.
7. Merveilleux anniversaire.
8. Tendre anniversaire.
9. Super anniversaire.
10. Sublime année 2019. И т.д.
В) Субстантиф (имя существительное)
Некоторые существительные, не нуждаясь в использовании
прилагательного, могуть представлять сами благопожелание. Эти
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благопожелания выражаются чисто позитивными общепризнаными
понятиями, такими как здоровье, отвага, счастье, радость, успех и т.д.
1. Santé.
2. Courage.
3. Beaucoup de bonheur.
4. Beaucoup de joie.
5. Réussite.
6. Succès.
2.Вербальная форма
А) Глагол в повелительном наклонении + bien
Часто встречающейся формой благопожеланий во французском
языке является конструкция, содержащая глагол в повелительном
наклонении и наречия
«bien». Эта конструкция подразумевает
положительные эмиции и положительный резульнат каких- либо
действий.
Travaille bien, Prépare bien tes valises, Déjeune bien, Finis bien la
soirée, Profite bien de tes vacances, Amuse-toi bien, Sors bien.
В данных примерах основную положительную роль играет
наречие «bien», и его пропуск может привести к некому искажению
смысла. Также следует отметить тот факт, что использование данного
наречия указывает на некий нюанс требования.
Б) Глагол в повелительном наклонении
В данном случае речь идеть о глаголах, имеющих позитивное
смысловое значение, в следствии чего использование наречия «bien»
или же других элементов речи, указывающих на позитивный фактор,
уже не требуется. Очень часто в этих случаях сложно определить
точный прагматический статус выражения, является ли это выражение
чисто по смыслу благопожеланием или нет. В данном случае, надо
отталкиваться от контекста или ситуации.
1. Разговорная речь : Amuse-toi, Profitez de la nuit.
2. Пожелание собеседнику, находящемуся в больнице :
Rétablissez-vous vite tout le monde vous attend.
3. К собеседнику, который собирается спать : Fais de beaux rêves .
В данных выражениях грань между благопожеланием и советом
слегка стерта, не слишком очевидна. И речь может идти в некоторых
случаях о некой просьбе.
В) Que + глагол в subjonctif
Еще одной вербальной формой благопожеланий во французском
языке является конструкция Que + глагол в subjonctif. Эти конструкции
можно назвать эллиптическими перформативами, которые используются крайне в редких случаях, и лишь только в письменной речи.
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1. Реклама (pour les voitures Renault) : Que la chance soit avec vous.
2. Художественная литература (A. Gide, Les nourritures terrestres) :
Que ce soit ce que tu peux toucher que tu désires. [3; р.35]
3. Пожелания в прессе : Que les années à venir soient aussi belles,
Que tous tes vœux se réalisent.
4. Переписка : Tous mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle te
soit prospère, qu'elle t'apporte joie, bonheur et paix.
Г) Глагол Puisse + глагол в Infinitif
Конструкция Глагол Puisse + глагол в Infinitif является
исключительно редкой формой и используется только лишь в
письменной речи.
Пожелания по поводу рождения ребенка : Bienvenue au petit Félix!
Puisse son nom lui porter bonheur.
Д) Pourvu que + глагол в Subjonctif
Конструкция Pourvu que + глагол в Subjonctif также может
выражать благопожелание во французском языке. В данных
выражениях благопожелание обычно затрагивает самого собеседника,
произносящего данное выражение.
1. Название статьи в литературном журнале : Pourvu qu'on ait
l'ivresse. 2. Пресса : En cette Saint-Valentin, je veux exprimer tout mon
bonheur d'être avec toi. Pourvu qu'il dure toujours.
Е) Que Dieu + глагол в Subjonctif
Наконец, хотелось бы отметить конструкцию Que Dieu + глагол в
Subjonctif, которую можно часто встретить в письменной речи.
Хотелось бы остановиться именно на этой конструкции благопожеланий во французском языке.
Следует отметить, что во многих случаях в жанре клятвы во
французском языке принято давать обещание именем бога и
использовать именно вышеуказанную конструкцию: «Que Dieu me traite
avec la dernière rigueur si…».[4; р. 98]
Таким образом, обращение к богу во многих контекстах и жанрах
наводит на мысль, что его можно считать одним из базовых
ценностных составляющих когнитивного сознания народа. Вместе с
тем следует заметить, что во французском языке обращений Богу
несколько. Очень часто в качестве адресата речи выступают Éternel и
Crèateur, которые имеют различное происхождение и не могут,
казалось бы, заменять друг друга: «L’Éternel enverra contre toi les
malédictions…».[4; с. 67]
Тесная связь человека с Богом наблюдается и в самих ритуальных
благопожеланиях
во французском языке, которые в основном
адресованы Всевышнему
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Que le seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme
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Seyidova Nərgiz
Fransiz dilində rəhmət anlayişinin elliptik formalarinin sintaktik
strukturu
Məqalədə fransiz dilində rəhmət anlayışının elliptik formalarının
sintaktik strukturu nəzərdən keçirilir. Rəhmət anlayışı bu və ya digər
fəaliyyət növündə xeyirxahlıq, uğur və rifah məqsədi ilə işlədilən sözlərdən
ibarətdir. Bu anlayış bu və ya digər xalqın psixologiyasını əks etdirir və
cəmiyyətın həyatında mühüm yer tutur. Beləliklə, rəhmət anlayışı
kommunikasiyanın əsas səmərəli vahidi kimi çıxış edir. Məqalədə, həmçinin
rəhmət anlayışının qrammatik və semantik quruluşunun təhlilini də aparır.
Fransız dilində rəhmət anlayışının strukturu dilin ciddi qrammatik və
sintaktik qanunları əsasında təşkil olunmuşdur, bilavasitə müşahidə və
məcbur əsasında özünü göstərən dəqiq formal hadisələrdən ibarətdir.
Motivlərində rəhmət anlayışının elliptik formalarının müxtəlif sintaktik
strukturlarını fərqləndiririk. Biz onların iki əsas qrupa ayırırıq: rəhmət
anlayışının nominal və verbal konstruksiyaları.
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Seyidova Nargiz
Syntactical structure of elliptical forms of blessings in the french
language
This article deals with the syntactic structure of elliptical form of
blessings in the French language.Blessing indicates the expression which
aims to wish goodness, kindness and success in this or other fields.It reflects
psychology of any nation and plays an important role in the life of
society.Thus blessing is the main productive unit of communication.Revealing characteristic structure of blessings in the French language
assumes to define its componental composition.In this article we also
research grammatical and semantical structure of blessings .
Structure of blessings in the French language is organized according to
the strict rules of grammar and syntactics of the language .It has exact formal
demonstration yielding direct observation and description.Depending on
motives and situations we differentiate various syntactical structures of
elliptical forms of blessings in the French language.We divide them into two
main groups-Nominal and verbal constructionsof blessings.
Rəyçi: Gülnarə Sadıxova
Filologiya elmləri doktoru, professor
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”DASTANINDA ÖZƏL
MƏTNQURUCU İŞARƏLƏRİN İŞLƏNMƏSİ MƏQAMLARI
Açar sözlər: mətnqurucu işarələr, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, mürəkkəb
sintaktik bütövlər, arxaik sözlər
Ключевые слова: текстообразующие знаки, « Китаби деде Коркуд»,
сложные синтаксические тексты, архаичные слова.
Key words: text-formed signs, "The Book of Dede Korkut”, complex
syntactic texts, archaic words.
Hər bir dilə məxsus bədii mətnlər həmin dilin öyrənilməsində böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bunun əsas səbəbi də bədii mətnin dilin bütün
zənginliklərini özündə əks etdirməsidir.
Filologiyada bədii mətnlərin öyrənilməsinə müxtəlif yanaşmalar
vardır və aparılan tədqiqatlarda mətnlərin müxtəlif cəhətləri: ümumi və
xüsusi özəllikləri öyrənilir.Bədii mətnlərin ümumi xüsusiyyətləri onların
mətnlərarası (intertekstual) kontekstə və ya daha böyük mətndə
(metatekstdə) digər bir mətnə münasibətdə öyrənilməsi ilə bağlı
müəyyənləşir. Bu zaman kontekst mətnə, mətn də parçalanaraq kontekstə
çevrilir. Mətnin öyrənilməsinə diqqət mərkəzində duran digər bir məsələ isə
onun özünəməxsus özəllikləridir. Bunlar mətndə məna ötürülməsi və yeni
fikir və ya fikirlərin ifadə edilməsidir (Musaoğlu 2011, s.35).
Müasir dilçilikdə mətnin öyrənilməsinə olan diqqətin artmasının
səbəblərindən biri dilçiliyin funksional istiqamətinin, yəni dilin danışanın
fəaliyyəti ilə bağlı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin güclənməsidir. Bu
istiqamətdə dilin psixoloji, sosioloji, praqmatik və koqnitiv cəhətləri diqqət
mərkəzində durur. Bu istiqamətdə nitq aktının öyrənilməsi mühümdür və bu
da mətnlər formasında həyata keçirilir.Bədii mətnlərin öyrənilməsində özəl
mətnqurucu işarələrin rolu böyükdür. Bəzən yazıçı demək istədiyi fikri
gizlədir, tam açıqlamır, bəzən də sətraltı işarələrlə oxucuya çatdırmaq istəyir.
Özəl mətnqurucu işarələr barədə M.Musaoğlu yazır: “Bədii mətnlərin
başlıqları, ayrı-ayrı cümlələr, nominativ adlandırılmalı sözlər, frazeoloji
ifadələr, mürəkkəb sintaktik bütövlər, anaqrammalar, qısaldılmış nominativ
adlandırmalar, arxaik kəlimələr özəl mətnqurucu işarələr olaraq işlədilir.
Etnik, folklorik, etnoqrafik, demoqrafik, demonoloji və mifoloji mahiyyətli
kult-simgələr, müxtəlif fabulalar, paralel süjet xətləri, presuppozisyalar və ya
öncə görmələr, hissi baş vermələr də bədii mətnin özəl mətnqurucu işarələri
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olaraq özünü göstərir” (Musaoğlu). Göstərilən işarələrin istifadəsi və tətbiqi
ədəbiyyatın inkişaf mərhələlərində müxtəlif səviyyələrdə və tərzdə həyata
keçmiş və keçməkdədir. Burada əsas çıxış nöqtəsi yazıçının özünün
təxəyyülü, düşüncə və yanaşma tərzi, bundan başqa əsərin yazıldığı dövrdə
dilin və ədəbiyyatın inkişafıdır. Özəl mətnqurucu işarələrin öyrənilməsi üçün
folklorik səciyyəli mətnlərin dilini araşdırmaq məqsədəuyğun olar. Belə
mətnlər diaxronik olub, qədim dövrlərdən bu günə qədər dildən dilə,
nəsildən nəslə keçərək dövrümüzə qədər gəlib çatmış, özündə həm yarandığı
dövrün xüsusiyyətlərini, həm də sonrakı improvizasiyaların izlərini qoruyub
saxlamışdır.Dilimizin ən qədim yazılı qaynaqlarından olan “Kitabi-Dədə
Qorqud”un öyrənilməsi türkoloji dilçilik üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu yazılı abidənin mətnini özəl mətnqurucu işarələr baxımından nəzərdən
keçirdikdə aşağıdakı cəhətlərlə qarşılaşırıq.
1. Başlıqlar. Dastanda hər bir boya ayrı-ayrılqıda başlıqların
seçilməsi diqqəti cəlb edir. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, Drezden
və Vatikan nüsxələrində boyların adlar bir-birindən fərqlənir:
– “Dirsə xan oğlu Buğacın boyunu bəyan edər, xanım hey” (Drezden
n.) – “Hekayəti-xan oğlu Buğac xan” (Vatikan n.);
– “Baybörə oğlu Bamsı Beyrəyin boyunu bəyan edər, xanım hey”
(Drezden n.) – “Hekayəti-Bamsı Bəryek Boz atlu” (Vatikan n.);
– “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyu bəyan edər, xanım hey”
(Drezden n.) – “Hekayət Salur Qazanın evi yağmalanduğıdur” (Vatikan n.);
– “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boyu bəyan edər,
xanım hey” (Drezden n.) – “Hekayəti-Qazan bəgün oğlı Uruz xan dutsaq
olduğudur” (Vatikan n.);
– “Qazılıq qoca oğlu Yegnəgin boyunı bəyan edər, xanım hey”
(Drezden n.) – “Hekayəti-Qazılıq qoca oğlı Yegənək bəg” (Vatikan n.);
– “Daş Oğuzun İç Oğuz asi olub Beyrək öldüyü boyu bəyan edər,
xanım hey” (Drezden n.) – “Hekayəti-Taş Oğuz İç Oğuza asi olup Bəryek
vəfatı” (Vatikan n.).
Drezden nüsxəsindəki hər bir boyun başlığı da onun məzmununa
uyğun şəkildə seçilmişdir. Buradakı boyların başlıqlarını iki qrupa ayırmaq
olar:
1) Yalnız boyun əsas qəhrəmanının adını əks etdirən başlıqlar;
2) Həm qəhrəmanın adını, həm də boyda baş verən hadisəni əks
etdirən başlıqlar.
Birinci qrupa aid olan başlıqlar bunlardır: “Disrə xan oğlı Buğac xan
boyını bəyan edər, xanım hey”, “Qam börənin oğlı Bamsı Beyrək boyını
bəyan edər, xanım hey”, “Duxa qoca oğlı Dəli Domrul boyını bəyan edər,
xanım hey”, “Qanlı qoca oğlı Qanturalı boyını bəyan edər, xanım hey”,
“Qazılıq qoca oğlı Yegnək boyını bəyan edər, xanım hey”, “Bəkil oğlı
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Əmranın boyını bəyan edər”, “Uşun qoca oğlı Səgrək boyını bəyan edər”.
Bu qrupa aid olan başlıqlarda qəhrəmanın adı və boydakı hadisələrin
qəhrəmanla bağlılığı vurğulanır.İkinci qrupa daxil ola başlıqlara isə bunları
aid etmək olar: “Salur Qazanın evi yağmalandığı boyı bəyan edər”, “Qazan
bəg oğlı Uruz bəgin tutsaq oldığı boyı bəyan edər, xanım hey”, “Basat
Dəpəgözi öldürdigi boyı bəyan edər, xanım hey”, “Salur Qazan tutsaq olub
oğlı Uruz çıqardığı boyı bəyan edər”, “İç Oğuz Taş Oğuz asi olub Beyrək
öldügi boyı bəyan edər”. Bu tipli başlıqlarda isə boyda baş verəcək hadisə
vurğulanır. Maraqlıdır ki, hadisələrin vurğulandığı başlıqlar, əsasən, Salur
Qazanla bağlı boylara aiddir. Bunu da onunla izah etmək olar ki, Salur
Qazanın əsas qəhrəman olduğu boyların sayı çoxdur və onları bir-birindən
fərqləndirmək üçün başlıqda boyda baş verəcək hadisəni ifadə etmək zərurəti
meydana çıxmışdır. Bu üsulla adlandırılmış digər bir boy isə “Basat
Dəpəgözi öldürdigi boyı bəyan edər, xanım hey” başlığı ilə verilmiş boydur
ki, burada da əsas obraz yalnız Basat deyil, həm də Təpəgözdür, ona görə də
başlıqda hər iksinin adı verilmişdir, yəni boyun yalnız Basat haqqında olması
yox, məhz onun Təpəgözü öldürməsi hadisəsi vurğulanmışdır.
2. Arxaik sözlər. Keçmiş dövrlərə aid bir yazılı abidə kimi “KitabiDədə Qorqud”un dilində müasir dövr üçün arxaikləşmiş xeyli miqdarda sözə
təsadüf olunur. Bunların bir qismi müəyyən leksik vahidin arxaikləşməsi və
yenisi ilə əvəz olunması ilə, digər bir qismi isə arxaik leksik vahidlə ifadə
olunmuş mənanın sonrakı dövrlər üçün işləkliyini itirməsi ilə səciyyələnir.
Məsələn, suç “günah”, xatun “xanım” (əsasən, bəylərin xanımları barədə
işlənmişdir), imrəncə “sevimli”, inağ “yaxın, etibarlı adam”, göndər “nizə”,
qondurmaq “yerləşdirmək” sözünü semantik arxaizm kimi göstərmək olar:
Bayındır xanın yigitləri Dirsə xanı qarşuladılar, götürüb qara otağa
qondurdular (Dədə Qorqud, 34). Yəxni “qovurma” sözü “Kitabi-Dədə
Qorqud”da baş verən hadisələrin aid olduğu dövrlərdə oğuzların bişirdiyi
yemək növü olmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud”da müasir dövrümüz üçün
arxaikləşmiş sözlərin çoxluğunun səbəbi onun dövrümüzə yazılı şəkildə
gəlib çatması olmuşdur. Beləcə, o da bütün yazılı abidələr kimi yazıya
alındığı dövrün dil xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır.
3. Cümlələr. “Kitabi-Dədə Qorqud”da dastan dili üçün xarakterik
olan cümlə quruluşlarına rast gəlinir. Məsələn, Çağırıb xatunına soylar,
görəlim, xanım, nə soylar. Bu da onun yalnız yazılı abidə kimi yox, yazıya
alınmış folklor nümunəsi kimi öyrənilməsinin zəruriliyini göstərir. “KitabiDədə Qorqud”da döyüşlərin təsviri zamanı təkrarlanan bir cümlə də diqqəti
cəlb edir: Ol gün bir qiyamət savaş oldu, meydan dolu baş oldu. Bu cümlə də
şifahi nəqletmə ənənəsinin izlərini özündə saxlayır. Döyüş zamanı oğuzların
düşməni öldürməsi isə dastanın bir çox boylarında belə təsvir olunur: ...atdan
yerə saldı, ğafillücə qara başın alub kəsdi, alca qanın yer yüzinə dökdi.
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4. Mürəkkəb sintaktik bütövlər.
Yazılı abidədə mürəkkəb sintaktik bütövlərin təkrarlanmasına təsadüf
olunur. Məsələn, “Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu”nda belə bir soylama var:
Salqum-salqum taŋ yelləri əsdigində,
Saqallu boz ac turğay sayradıqda,
Saqalı uzun tat əri baŋladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
Köksi gözəl qaya tağlara gün dəgəndə,
Bəg yigitlər, cılasınlar bir-birinə qoyulan çağda (Dədə Qorqud, s.34).
Bu soylama həm Dirsə xan Bayındır xanın məclisinə gəldikdə, həm
də qırx nökərin Buğaca şər atmasından sonra Dirsə xanın oğlu ilə ova
çıxmağa qərar verməsi zamanı təqdim eidilir.
Bəzi hallarda bütöv abidə boyu işlənən sintaktik bütövlərdə müəyyən
oxşarlıq və ya paralellik müşahidə olunur.
“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı sintaktik bütövlər üçün səciyyəvi olan
başqa bir cəhət də burada sintaktik paralelizmin güclü olmasıdır:
Evdən çıqub yüriyəndə səlvi boylum!
Topuğında sarmaşanda qara saçlum!
Qurulu yaya bəŋzər çatma qaşlum!
Güz almasına bəŋzər al yanaqlum!
Yaxud
Ac görsəŋ, toyurğıl! Yalıncıq görsəŋ, tonatğıl!
Yaxud
Qarlı qara dağlaruŋ yıqılmasun,
Kölgəlicə qaba ağacıŋ kəsilməsün!
5. Atalar sözləri. “Kitabi-Dədə Qorqud”da atalar sözləri xüsusi rola
malikdir. Belə ki, abidə məhz Dədə Qorqudun dilindən deyilmiş atalar
sözləri ilə başlayır. Müqəddimədə verilmiş atalar sözlərinə aşağıdakıları
misal göstərmək olar:
Allah-allah diməyincə işlər oŋmaz “Allah-allah deməyincə işlər
düzəlməz”. Qadir təŋri verməyincə ər bayımaz “Qadir tanrı verməyincə kişi
varlanmaz”. Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz. Əcəl vədə
irməyincə kimsə ölməz “Əcəlin vaxtı çatmasa, kimsə ölməz”. Təkəbbürlik
eyləyəni təŋri sevməz. Köŋlin yuca tutan ərdə dövlət olmaz. Yapa-yapa
qarlar yağsa, yaza qalmaz. Ər, malına qıymayınca adı çıxmaz. Yalan söz bu
dünyada olınca, olmasa, yeg.
Boylarda da müxtəlif atalar sözləri işlənmişdir. Bunlar boyun ümumi
məzmunu, yaxud müəyyən hadisə ilə bağlı olaraq verilmişdir. Məsələn,
At ayağı külüg, ozan dili çevük olur. Sırf dastan quruluşu ilə bağlı
olan bu atalar sözü də abidədə çox geniş işlənmişdir.
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Ana haqqı, Tanrı haqqı. bu atalar sözü dastanda ən geniş işlənən
atalar sözlərindəndir. Abidədə buna oxşar başqa bir atalar sözünün işlənməsi
də diqqəti cəlb edir: Qoŋşu haqqı, Taŋrı haqqı.
Bamsı Beyrəyin boyunda belə bir atalar sözü verilir: Aslan enigi yine
aslandır. Bu atalr sözü Beyrəyin qəhrəmanlığını onun atası ilə bağlamaq
üçün istifadə edilmişdir.
At işlər, ər ögünür. Bu atalar sözü müasir dövrdə “Alət işlər, əl
öyünər” şəklində işlənməkdədir.
Padşahlar Taŋrının kölgəsidir. Bu atalar sözündə oğuz dövlətçilik
fikri öz əksini tapmışdır.
Öyünmək arvadlara böhtandır, öyünməklə arvad ər olmaz. Bu atalar
sözündə isə oğuzların ictimai həyat barədə fikri əksini tapmışdır.
Uzun yaşın uçı ölümdür.
Dərin olsa batırur, qalabalıq qorxudur.
Yalunuz yigit alp olmaz, yavşan dibi bərk olmaz.
Oğuzuŋ arsuzu türkmənüŋ dəlüsünə bənzər. Bu atalar sözündə isə
etnoqrafik xüsusiyyətlərin əks olunduğunu görürük.
Haqluya haqqı dəyər, haqsuza yüzü qaralığı qalur.
Yayanıŋ umudu olmaz, babanıŋ yılduzu olmaz. Burada özünü
göstərən cəhət piyadanın çətinlik çəkməsi fikridir, yəni bu atalar sözündə
oğuz cəmiyyətində atın rolu əks olunmuşdur.
Əski dutuŋ biti, öksüz oğlanıŋ dili acı olur.
6. Frazeologizmlər. “Dədə Qorqud”un dilində müxtəlif frazeoloji
birləşmələrə rast gəlinir, məsələn, dün qatmaq “gecəni-gündüzə qatmaq” –
bu ifadə Orxon abidələrində də qeydə alınmışdır: Altun yısığ yolsızın asdım,
Ertis ügüzig keçigsizin keçdimiz, tün katdımız “Altun ormanını yolsuz aşdıq,
İrtış çayını keçidsiz keçdik, gecəni gündüzə qatdıq” (8, s.375). Burada
işlənmiş frazeologizmlərə aşağıdakıları da aid etmək olar: can tatlusın
bildirmək “öldürmək”, qan qusdurmaq.
7. Süjetlər.
Abidədə hər bir qəhrəmanın döyüşə girməyindən danışanda
qəhrəmanın təyini verilir. Bu təyinlərin hər biri süjet formasındadı: varıban
Peyğəmbəriŋ yüzini görən, gəlübəni Oğuzda səhabəsi olan, acığı tutanda
bıqlarından qan çıqan, Bığı qanlı Bügdüz Əmən; Parasarıŋ Baybur
hasarından parlayub uçan, apalaca gərdəginə qarşu gələn, yedi qızıŋ umudı,
Qalın Oğuz imrəncəsi, Qazan bəgin inağı, Boz ayğurlı Beyrək; Dəmir qapu
Dərvənddəki dəmür qapuyı dəpüb alan, altmış tutam ala göndəriniŋ ucunda
ər bögürdən Qıyan Selcik oğlu Dəli Dondar və s.Dünya ədəbiyyatı üçün
səciyyəvi olan müxtəlif motivlər əsasında formalaşmış süjetlər də “KitabiDədə Qorqud”da öz əksini tapmışdır. Məsələn, təkgözlü varlıq motivi
əsasında “Təpəgöz” süjeti var. Oxşar süjet, məlum olduğu kimi,
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“Odisseya”da da müşahidə olunur. “Can yerinə can vermə” motivi əsasında
“Dəli Domrrul” süjeti meydana çıxmışdır. Yunanlardakı “Alkesta” süjeti də
eyni motiv əsasında formalaşmışdır. “Nişanlı nişanlının toyunda” motivi
əsasında “Bamsı Beyrək” süjeti formalaşmışdır. Oxşar motiv “Odisseya”
üçün də səciyyəvidir.“Kitabi-Dədə Qorqud”da hər bir boyda baş verə
hadisənin boydakı obrazların dilindən dəfələrlə təkrarlandığı görünür.
Məsələn, Bayındır xanın məclisindən qayıdan Dirsə xan arvadına orada baş
verənləri bir daha nəql edir. Biz oxucu olaraq bu hadisələrdən xəbərdar olsaq
da, Dirsə xanın xatunu bunu bilmədiyindən belə bir xatırlatmadan istifadə
edilmişdir.
8. Yuxu motivi. “Kitabi-Dədə Qorqud”da yuxu motivindən gerçək
həyatda baş verəcək hadisələri xəbər vermə vasitəsi kimi istifadə olunur.
Məsələn, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da ovda olan Qazan xan
belə bir yuxu görür: Şahin onun quşunu alır. Evinin üzərinə ildırım düşür.
Düşərgəsinin üstünü qara duman bürüyür. Quduz qurdlar evini dəlir. Qara
dəvə ənsəsindən qapır. Saçları uzanıb gözünü örtür. Əlləri qan içində olur
(Dədə Qorqud, s.44). Bu yuxu Salur Qazana xəbər verir ki, onun evi təhlükə
altındadır. Bu yuxunun görülməsinin səbəbini Qaraca Çobanın bu çağırışı ilə
izah etmək olar: “Salur Qazan, bəg Qazan! Ölümisin, dirimisin, bu işlərdən
xəbərin yoqmıdır?” (Dədə Qorqud, s.44). Bu çağırışdan dərhal sonra
Qazanın yuxusu verilmişdir.
9. Mifoloji obrazlar. “Kitabi-Dədə Qorqud”da özünə yer tapmış
mifoloji obrazlardan biri Təpəgözdür. Dünya ədəbiyyatdakı ilk təkgöz
obrazlarından biri olan Tpəgözün iştirak etdiyi boy “Kitabi-Dədə Qorqud”un
tədqiqini diqqət mərkəzinə gətirən boy olmuşdur. Təpəgözün mifoloji obraz
olması onun xarici görünüşü, qeyri-adi gücü, canının tək gözündə olması,
yalnız gözündən öldürülə bilməsi ilə yanaşı, həm də onun qeyri-adi doğuluşu
(oğuzların çobanı – Sarı çobannı pəri ilə əlaqəsindən doğulmuşdu, həmçinin
doğulduqdan dərhal sonra sürətlə böyüməsi və s. kimi cəhətlərdə özünü
göstərir.
10. Şəxs adları. “Kitabi-Dədə Qorqud”da şəxs adlarının xüsusi
mənaları vardır.
Burada diqqəti cəlb edən bir cəhət də oğuz gənclərinin bir çoxuna adlarının
hansı yolla və nə səbəbə verildiyini əks etdirən advermə mərasimlərinin əks
etdirilməsidir. Buğac və Basat adlarında hadisə ilə bağlılıq daha güclü əks
olunmuşdur.Abidədə adların qısaltmasına da rast gəlinir. Məsələn, Qazan
xanın qardaşı Qaragünənin oğlunun adı əksər hallarda Qarabudaq kimi
verilsə də, bəzi boylarda Budaq kimi qeyd olunmuşdur. Bamsı Beyrəyin
nişanlısı Banuçiçəyin adı bəzi məqamlarda Banu kimi verilmişdir. Yaxud
Bügdüz Əmənin adı qısaca Əmən də adlandırılmışdır. Bu da göstərir ki,
mürəkkəb söz quruluşunda olan, yaxud iki sözdən ibarət adların əksəriyyəti
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bir bütöv kimi yox, hissələrdən biri digərinin genişləndiricisi, təyini kimi
başa düşülmüşdür.Burada hər bir obrazın adı ilə yanaşı onun təyinlərinin
verilməsi də diqqəti cəlb edir. Məsələn, Boyı uzun Burla xatun, Boz atlu
Bamsı Beyrək.“Kitabi-Dədə Qorqud” şifahi ədəbiyyatın yazıya alınmış
nümunələrindən biri olduğundan, onun mətni yazılı ədəbiyyata aid ünsürləri
də özündə ehtiva edir. Türk xalqlarına məxsus dastan nümunələrinin
əksəriyyəti isə yaddaşlarda şifahi şəkildə yaşamış, ifaçıların repertuarında
özünə yer tapmış və müasir dövrə qədər qorunub saxlanmışdır.
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I. Mirzəliyeva
ILAHA MIRZALIYEVA
Using of special text constructors in “the book of dede korkut”
Summary
The article deals with special text constructors (formed signs). Specific text constructors (formed signs) include headings, words, nominative
words, frazeological expressions, inscriptions, syntactic units, anagrams,
abbreviated nominal titles, archaic words. The use and application of the
above-mentioned signs is realized and passed at different stages of
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development of literature. The main point here is the writer's imagination,
the way of thinking and approach, and the development of language and
literature at the written time of works. Text constructors (formed signs) help
the reader understand the meaning of the text deeply. It is desirable to study
the language of folklore texts for study special text constructors (formed
signs). Based on this, in the article were investigated special text
constructors (formed signs) of “The Book of Dede Korkut”. Text forming
capability of headlines, some archaic words, complex syntactic integers,
sleep motives, and mythological images of dastan were described.
Илахa Мирзалиева
Использование специальных текстовых конструкторов в
«китаби деде коркуд»
Резюме
В статье рассматриваются специальные текстовые конструкторы
(сформированные
знаки).
Конкретные
конструкторы
текста
(сформированные знаки) включают заголовки, слова, именительные
слова, фразеологические выражения, надписи, синтаксические единицы, анаграммы, сокращенные именные названия, архаичные слова.
Использование и применение вышеперечисленных знаков осуществляется и проходит на разных этапах развития литературы. Основным
моментом здесь является воображение писателя, способ мышления и
подхода, а также развитие языка и литературы во время написания
произведений. Текстовые конструкторы (сформированные знаки)
помогают читателю глубоко понять смысл текста. Желательно изучать
язык фольклорных текстов для изучения специальных текстовых
конструкторов (формируемых знаков). Исходя из этого, в статье были
исследованы специальные текстовые конструкторы (сформированные
знаки) «Книги Деде Коркуд». Описывались текстовые возможности
заголовков, некоторые архаичные слова, сложные синтаксические
целые, мотивы сна и мифологические образы дастана.
Rəyçi: Məhərrəm Hüseynov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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Əgər dil tarixi obyekt, yəni konkret nitq cəmiyyətinin koordinatları ilə
bağlı dilin köməkliyi ilə ünsiyyət vasitəsi kimi nəzərdən keçirilirsə, onun
işlədilməsi “dilin arxitekturası” adlandırılan parametrlər toplusundan asılı
olaraq dəyişir (1).
Tələffüz və fonetik realizasiya diatopik, diastratik və diafazik variantlar
üçün xarakterik ola bilər. Bizim gəldiyimiz regiondan (diatopik
xüsusiyyətlərdən), mənsub olduğumuz sosial mənşə, yaxud qrupdan
(diastratik xüsusiyyətlər) və ya hansı situasiyada və kimlərlə ünsiyyətdə
olmağımızdan (diafazik elementlər) asılı olaraq bizim tələffüz və leksik
vahidlərdən istifadə etmə üsulumuz dəyişir (2, s. 328)... Standart dildən
fonoloji və leksik sapmalarla müqayisədə mətn korpusundakı qrammatik
deviasiyalar məhduddur. Bundan başqa, onlar tərcümədə nadir hallarda
saxlanılır (2, s. 229).
E.Koseriu dil arxitekturasının dörd parametri təklif edirdi: 1) diafazik:
müxtəlif kommuniukativ şəraitdə müxtəlif üslub/registr səviyyələrində
istifadə olunur, məsələn, yazılı dilin əksinə olaraq şifahi nitq, xaricilərlə
danışmaq, vulqar stil 2) diastratik: müxtəlif sosial qruplarda (yaşa, cinsə,
sənətə görə) müxtəlif sosiolektlər işlədilir, məsələn: gənclərin dili, ovçuların
dili və s. 3) diatopik: linqvistik sahənin müxtəlif yerlərində və regionlarında
müxtəlif dialektlərdə danışılır, məsələn: kokni ingiliscəsi, sakson almancası
və s. 4) diaxronik: variantlar və tarixi mərhələlər diaxronik mehvər üzrə birbirini izləyir, məsələn: istifadədən çıxmış, köhnəlmiş, dəbdən düşmüş,
müasir, dəbdə olan sözlər və s. (3). Müxtəlifliyi xarakterizə edən və onu
digərləırindən fərqləndirən xüsusiyyətlərin məcmuyu bütöv dil sistemini
tükətmir.
Tarixi dilin sərhədlərinin müəyyən edilməsinin ən vacib kriteriyası
ümumi dilin, yaxud onun əsasında yaranmış standart dilin mövcudluğudur.
Əgər ümumi, yaxud ədəbi dil mövcuddursa, onda onunla sıx bağlı olan
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bütün funksional dillər tarixi dili əmələ gətirir. Tarixi dil, ümumi cəhətlərin
məcmuyu kimi, invariantı təqdim edir, bütün funksional dillər isə invariantın
variantları kimi təzahür edir (4, s.9). B.Narumov bunun, hər şeydən əvvəl,
E.Koseriu tərəfindən geniş şəkildə anlaşılıdığını və “dil üslubları”
adlandırılan məkani, yaxud diatopik, sosial, yaxud diastratik, stilistik, yaxud
diafazik variantlar olduğunu qeyd edir. Müəllif, E.Koseriunun sosiolektləri
“dil səviyyələri” adlandırması fikri ilə razılaşmır. (sosiolekt – sosial dialekt
deməkdir. Hər hansı sosial qrup üçün xarakterikdir. Sosiolinqvistikada
sosiolekt sosial-iqtisadi qrup, peşə, yaş qrupu, yaxud digər sosial qrup
tərəfindən işlədilən dilin variantına deyilir – Z.B.). Dil üslublarına nəinki
ünsiyyət situasiyası ilə şərtlənmiş variantlar, habelə gendefr, yaş, peşə və
digər variantlar da aid edilir. “Diatopik” və “diastratik” terminlərini
E.Koseriu norveç linqvist L. Flaydaldan əxz etmişdir, “diafazik” terminini
isə linqvistikaya müəllifin özü gətirmişdir (5, s. 143).
Biz bu məqalədə kontekstlə bağlı deviasiyalardan bəhs edərkən
H.Plettin təsnifatlandırmasını şərh edəcəyik. Müəllif göstərir ki, mətnin söz
seçimi sosial və regional mənşəyindən asılı olmayaraq dil cəmiyyətinin
bütün üzvlərinin qəbul etdiyi linqvistik normalara söykənir. Standart ingilis
dili, standart ərəb dili, standart fransız dili və s. linqvistik normalara misal
ola bilər. Qaydalara riayət edilməsi mətndə söz ehtiyatının strukturlaşmış
xarakteri ilə, onların pozulması isə mətndə morfoloji deviasiyalara səbəb
olur. Bu da bəzi hallarda preskriptiv qrammatika baxımından "stilistik
cəhətdən uğursuz", yaxud "qrammatik qaydalara uyğun gəlməyən" kimi
müxtəlif ifadələrlə xarakterizə edilir. Lakin onlar mümkün poetik
lisenziyalar olaraq deviasional üslubiyyatın çərçivəsinə daxil edilə bilər.
H.Plett standart dil kodundan sapmaları belə qruplaşdırır: a) diastratik (layerspecific) – (hər hansı bir təbəqəyə aid) sosial və professional variantlar; b)
diatopik (regional); c) bi-, yaxud multilinqvual;
d) diaxronik (historical) – diaxronik (tarixi).
Burada a), b) və d) vəziyyətlərində mümkün alt kodların fəallaşdırılması
baş verir. Əgər onlar “text-dominant” vəziyyətindədirsə, spesifik
ədəbiyyatda (aristokratik poeziya, fəhlə ədəbiyyatı), dialekt şeirində və tarixi
poeziyada özlərini poetik şəkildə göstərə bilərlər. Əgər xarici dil morfemləri
(c) mətn istehsalına müdaxilə edərsə, makaronik poeziya (məsələn, orta
əsrlər ingilis poeziyasında olduğu kimi, latın dili ilə ingilis dilinin intensiv
qarışığı, Bayronun Maid of Athens, ere we part [1810, latın nəqaratı ilə
ingilis dilində], Pirselin In dulci jubilo carol [1837, qarışıq ingilis-latın
şeiri]) nəticə olaraq ortaya çıxa bilər. Deviasiyanın sintaksis və semantikaya
çatan daha iki mətn-morfoloji formasının xatırlanması vacibdir: müvafiq
olaraq morfoloji konversiyadan və semantik deviasiyadan törəmiş
qrammatik və leksik məcazlar (6, 156).
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Müasir xarici dilçilikdə E.Koseriunun üç növdə təsnif edilən dil
variativliyi modeli geniş yayılmışdır. Amma modellərin sayı ayrı-ayrı
müəlliflərin əsərlərində müxtəliflik kəsb edir. P.Kox və V.Ostereyxer bu üç
modelə kommunikativ variativlik modelinin də əlavə etmişlər. Dinamik
funksional modeli təqdim edən bu dil variativliyinin mərkəzində
danışan/yazan subyekt dayanır (7, s. 7-8).
Diastratik deviasiyanın izahına keçməzdən əvvəl qeyd edək ki,
diastratik kontinuum termini yunanca dia “vasitəsilə” + lat. stratum “təbəqə”
sözlərindən düzəlib dil daşıyıcılarının sosial xarakteri (təhsil səviyyəsi, sosial
vəziyyəti və s.) ilə bağlı dil variantlarının sosial cəhətdən şərtləndirilmiş
məcmuyudur (8, s.188).Deməli, H.Pletlə razılaşmaq olar ki, diastratik
deviasiyalar eyni mətn daxilində ziddiyyət təşkil edən iki müxtəlif norma ilə
səciyyələnir: standart dil norması və bəzi sosial təbəqələrin dili. Öz ümumi
əsaslılığına görə standart dil norması ali mövqedə dayanır, lakin diastratik
norma aşağı mövqedə durur. Hər bir normanın spesifik söz ehtiyatı vardır.
Məsələn, bir şair standart dil normalarından tamamilə uzaqlaşaraq
sosiolektdə (sosial dialektdə -Z.B.) yaza bilər, digər birisi isə bəzi diastratik
xüsusiyyətlərdən istifadə edir. Bir-birilə rəqabətdə olan bəzi sosiolektləri
təqdim edən mətn xüsusi maraq doğurur. V.Şekspirin dramalarında
(məsələn, V Henri) bu vəziyyət açıq-aşkar özünü göstərir. Burada əsas
süjetdə məhkəmə dili, ikincidərəcəli süjetdə isə sadə xalq dili dominantdır.
Yüksək sosiolektdən aşağı bir kəsimə keçidlər etmək ironik bir ziddiyyət
əmələ gətirir. Məsələn, T.S. Eliotun “A Game of Chess” (Şahmat oyunu)
sərlövhəli The Waste Land (Xam torpaq)əsərinin ikinci hissəsində mifoloji
sferanın manerist diksiyası demi-mondun (davranışda və həyat tərzində
yüksək cəmiyyəti təqlid edən yüngül əxlaqlı qadınlar mühiti –Z.B.) aşağı dil
səviyyəsi ilə qarşılaşdırılır. İroniyanın digər (praqmatik) səbəbinə diqqət
edək: Bu zaman aşağı təbəqədən olan insanlar danışıqlarında yüksək
təbəqənin söz ehtiyatından istifadə edirlər. Sekispirin A Midsummer Night’s
Dream (Yay gecəsində arzu), yaxud Con Qayın Beggar’s Opera (Dilənçinin
operası) buna misal ola bilər. Burada biz deviasiya halları ilə qarşılaşırıq (6,
s.156-157). Göründüyü kimi, diastratik deviasiyalar zamanı bədii əsərlərdə
müxtəlif sosial təbəqələrə məxsus obrazların bir sosiolektdən digərinə
keçidlər etməsi yüksək kaloritli bədii ifadə və təsvir vasitələrinin
gerçəkləşməsinə səbəb olur. Bu üslubdan istifadə edən yazarlar hadisələri ən
yüksək səviyyədə canlandırmaq qabiliyyətinə malik olurlar. H.Plett yazır:
“Standart dillər, adətən, aidiyyatı dil sahəsinin müəyyən bir hissəsindən
qaynaqlanır: Toskanada standart italyan dili; İl-dö-Fransda standart fransız
dili; London Oksbric üçbucağı ətrafında standart ingilis dili; Elektoral
Saksoniyada standart alman dili. Bu sahələrin ləhcələri ortaq bir dilin
kodlanmış normasına çevrilirdi. Halbuki eyni mədəni əsasa malik digər
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dialektlər alt kodlara parçalanırdı. Bu kimi alt kodlar ədəbi aktivləşmə
mərhələsinə keçdikdə qeyri-adi və nadir xüsusiyyətlər kəsb edir (6, s.157).
Müəllif ləhcədə yazmaqla tanınan müəlliflərdən Almaniyada İohan-Peter
Hebel (Alemannische Gedichte), Raimund və Nestroy (Vienna Volkstheater),
Frits Röyter (Low German storytelling) və Franz-Xaver Kroetzi (Bavarian
folk plays), Böyük Britaniyada Robert Bönz (Scottish lyrics) və Tomas
Hardi (Wessex Ballads) nümunə olaraq göstərir. V. Şekspir özünün “Henry
V” (V Henri) əsərində standart ingilis dili ilə yanaşı uels dialektindən də
istifadə etmişdir (6, s.157).
Sosial, coğrafi, psixoloji aspektlərlə yanaşı linqvopraqmatik aspektləri
də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Qeyd etmək lazımdır ki, şəhərləri, kəndləri,
hətta məzarlıqları bildirmək üçün çox vaxt lokonimik disfemizmlərdən
istifadə olunur. Disfemizmlər normadan kənara çıxsa da, ədəbi dildən
kənarda qalmır. Disfemizmlər antroponimik, lokonimik və süni disfemizmlər
kimi təsnifatlandırıla bilən antroposentrik mənaları təqdim edir (9, s.91).
Burada dialektlərin praqmatik aspektlərini diqqətdən kənarda saxlamaq
olmaz. Nümunələrdən də göründüyü kimi, regional linqvistik deviasiyada
praqmatik aspektlər mühüm paya malikdir.
H.Plett İohan Qotlib Herderin Edward, Edward adlı şotland xalq
balladasının təsvirində orijinaldakı diatopik fərqliliklərin nəzərə
alınmamasını vurğulayır. Tərcümənin ilk misrasında bu hal özünü göstərir:
a) Why does your brand sae drop wi’ blude
b) Dein Schwert, wie ist’s vom Blut so rot.
İ.Herderin tənqidçilər tərəfindən ingilis balladasının parlaq ekvivalenti
kimi yekdilliklə bəyənilmiş tərcüməsi bu şeirin müxtəlif dialekt
xüsusiyyətlərini verə bilmədiyi üçün bəzi oxucular tərəfindən poetik gücün
itirilməsi kimi qiymətləndirilmişdir. Analoji olaraq yunan faciələrinin
tərcümələrində xor mahnılarının Doryan ləhcəsində təqdim edilməsi və
bilvasitə Attik dialoqlarından fərqli olduğu çox vaxt unudulmuşdur. Homer
epopeyasının qədim ion ləhcəsini yetərincə təqdim etmək və tarixçi
Herodotun yeni ion dialektini tarixçi Fukididin Attik ləhcəsindən
fərqləndirmək eyni dərəcədə imkansızdır (6, s.158).
H.Plett qeyd edir ki, əgər ədəbi əsərin ləhcəsinə yanaşmada ədalətə
riayət olunsaydı, o zaman My Fair Lady musiqisindəki çiçək qız Elzanın
London jarqonunu tamaşanın qoyulduğu regionun yerli ləhcəsində yenidən
yazmaq lazım gələr və tamaşa Berlin, Köln, yaxud Bavariyada nümayiş
etdirilə bilərdi. Lakin dramaturji səbəblər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
belə diatopik bir transfer ingilis regional dialektlərini, onların sosial-sinfi
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refleksiyalarını əks etdirmək iqtidarında deyil. İngiltərədə orta sinfin heç bir
üzvü regional dialektdə danışmır (6, s.158).
Məlum olduğu kimi, linqvistik dəyişmələr dilin bütün səviyyələrində
özünü göstərir: fonetik, yaxud fonoloji, qrammatik, semantik və s. Məsələn,
fonetik səviyyədə latın dilindəki vacca sözünün ispan dilinə vaca şəklində
keçmişdir. İspan dilində olan variantdakı sözün başlanğıc samiti b kimi
tələffüz olunur və qoşa cc samitinin degeminasiyası baş verir. Qrammatik
səviyyədə dəyişmələri ingilis dilinin tarixi qrammatikasından gətirilən
misallarla göstərmək olar. Məsələn, orta əsr ingilis dilində olan given, meten
feilləri spesifik məsdər sonluqlarını itirmiş və müasir ingilis dilində give və
meet formasını almışdır. Hətta isimlərin müasir ingilis dilində təsadüf
edilməyən üç cinsi olmuşdur. Qədim ingilis dilində se byrgels ‘the tombe’
(məzar), sē cū ‘the cow’ (inək) və thaet bearn ‘the child’ (uşaq) sözləri
müvafiq surətdə kişi, qadın və orta cinsdədir. Qeyd etmək lazımdır ki,
əvvəllər semantik dəyişiklik hətta dilçilər tərəfindən normal qarşılanmayıb.
Belə bir hal baş verdikdə, onu sözün həqiqi mənasından sapması kimi qəbul
edirdilər. Ədəbi məqsədlər üçün deviasiyaların istifadəsi mümkün sayılırdı,
amma bu ad hoc dəyişikliklər sinxronik idi. Diaxronik dəyişikliklər
tanınmırdı. “Dəyişikliyin bütün formaları ilə müqayisədə linqvistik
dəyişkliyi qəbul etmək çox ağırdır” – məşhur ingilis leksikoqrafı Robert
Böçfild belə deyirdi (10, s.145)
Söz deviasiyalarını tarixi aspektdə nəzərdən keçirməyin digər
terminoloji adı “arxaizm”dir. Arxaizmlər poetik cəhətdən yüksələn xətlə
inkişaf edən kontekstin praqmatik funksiyasına malikdir. Ona görə də onlar
çox vaxt poetik sözlər kimi nəzərdən keçirilir. Məsələn, xronika-romanlar
(Theodor Storm’s Renate), tarixi romanlar (Gustav Freytag’s Ahnen), klassik
müəlliflərin tərcümələri (Rudolph Alexander Schröder’s translations of
Virgil) və XIX əsr poeziyasında restorativ stilizasiya yolu ilə mahiyyətin
retrospektivliyinə xüsusi əhəmiyyət verilən əsərlərdə onlar daha qabarıq
şəkildə özünü göstərir. Riçard Vaqnerin Tristan und Isolde bəstəkarın digər
librettosu kimi psevdo-arxaizmlə doludur. H.Plett operanın birinci
pərdəsindəki İzoldun hekayəsindən bir parçanı nümunə qismində vermişdir:
Ich pflag des Wunden
dass den Heilgesunden
rächend schlüge der
Mann
der
Isolden
ihm
abgewann

pflegte den
erschlüge
Isolde
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Hazırkı standart alman dili formaları orta sütunda yerləşdirilib. Mətni
arxaikləşdirmək üçün Vaqner zəif forma (pflegte) əvəzinə güclü feil
formasını (pflag), mürəkkəb söz əvəzinə (erschlüge) sadə söz (schlüge),
qeyri-flektiv ad (Isolde) əvəzinə flektiv xüsusi ad (Isolden), atribut qismində
təsirlik hal əvəzinə isə yiyəlik halı (pflegte den Wunden əvəzinə pflegte des
Wunden) seçmişdir (6, s.159-160).
Persi Biş Şelli To a Skylark poemasını belə başlayır:
Hail to thee, blithe Spirit!
Bird thou never wert,
That from Heaven or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.

you/gentle
you/were
pours/your

H.Plett yazır ki, Edmund Spenser İngiltərədə arxaizm üslubunda yazan
şair prototipi hesab olunur. Onun Shepheardes Calender (1579) kitabı arxaik
söz və söz formalarının elə zəngin olduğunu göstərir ki, tanınmamış “E.K.”
onların şərhçisi rolunu öz üzərinə götürür. Beləliklə, fevral ekloqasının
(ekloqa: antik poeziyada, daha sonralar isə Avropa poeziyasında: çoban
həyatını təsvir edən şeir – Z.B.) başlanğıcı aşağıdakı şəkildə təzahür edir:
Ah for pittie, will rancke Winters rage,
These bitter blasts neuer ginne tasswage?
The kene cold blowes through my beaten hyde,
All as I were through the body gryde.
“E.K.” -nın sitatdakı son söz haqqında izahı belədir: “Gride) perced:
Çoserdə rast gəlinməyən qədim bir sözdür”. Spenser diqqəti buna cəlb etmək
üçün öz psevdoizahları ilə məqsədli şəkildə bu arxaizmi mətnə daxil
etmişdir. Mövcud sitatdakı digər arxaizmlər bunlardır: ginne sözündəki
aferezis, tasswage (〈to assuage) sözündəki sinalefa, perce (instead of pierce,
‘commentary’) leksemi və istifadədən çıxmış (köhnəlmiş) şrift (6, s.160161).
J.Klinkerberqə istinad edən H.Plett belə qənaətə gəlir ki, süni
arxaizmlə (müəyyən məqsədlə işlədilmiş) təbii arxaizm (diaxronik mətn
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inkişafından doğan) arasındakı fərqi ayırd etmək heç də həmişə asan
deyildir. Bu, tarixi qrammatikanın və tarixi leksikanın öyrənilməsini zəruri
edir. Yeni “təbii” arxaizmlərin meydana gəlməsi mətnin poetiklik
qazanmasına səbəb olur. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşıldıqda Şekspirin,
Rasinin və Hetenin əsərləri yazıldıqları dövrlə müqayisədə indi daha çox
poetikdir (6, s. 161; 11).
Beləliklə, kontekstlə bağlı deviasiyalardan bəhs edərkən ingilis dilində
diastratik, diatopk və diaxronik deviasiyaların mahiyyətini, qismən də olsa,
açıqladıq. Sosial və regional mənşəyindən asılı olmayaraq bütövlükdə dil
cəmiyyətinin qəbul etdiyi linqvistik normalar mövcuddur. Qrammatik
qaydalara əməl olunması mətndə söz ehtiyatının strukturlaşmış xarakteri ilə
şərtlənir. Qaydaların pozulması isə mətndə müxtəlif növ deviasiyalara səbəb
olur. Deviasiyalar bəzən normativ qrammatikalarda stilistik cəhətdən
uğursuz sayılır. Təbii ki, bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Çünki onlar mümkün
poetik və ritorik lisenziyalar kimi üslubiyyatın çərçivəsinə daxildir. Deməli,
H.Pletlə razılaşmaq olar ki, diastratik deviasiyalar eyni mətn daxilində
ziddiyyət təşkil edən iki müxtəlif norma ilə səciyyələnir: standart dil norması
və bəzi sosial təbəqələrin dili.
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З.Багирзаде
Диастратические, диатопические и диахронические девиации
Резюме
Рассматривая контекстно-связанные девиации, мы частично
объяснили суть диастратических, диатопических и диахронических
отклонений в английском языке. Существуют лингвистические нормы,
принятые языковым сообществом, независимо от их социального и
регионального происхождения. Выполнение грамматических правил
обусловлено структурированным характером словарного запаса в
тексте. Нарушение правил приводит к различным типам девиаций в
тексте. Девиации иногда считаются неудачными в нормативной
грамматике со стилистической точки зрения.
Конечно, мы не можем согласиться с этой идеей. Потому что они
входят в сферу стилей, таких как поэтические и риторические лицензии. Значит, можно согласиться Г. Плетом в том, что диастратические
девиации характеризуются двумя различными противоречивыми нормами: стандартной языковой нормой и языком некоторых социальных
слоев.
Z.Bagirzadeh
Diastratic, diatopic and diachronic deviations
Summary
Considering the context-bound deviations, we partially explained the
essence of diastratic, diatopic and diachronic deviations in the English
language. There are linguistic norms adopted by the language community,
regardless of their social and regional origin. The implementation of
grammatical rules is due to the structured nature of the vocabulary in the
text. Violation of the rules leads to different types of deviations in the text.
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Deviations are sometimes considered unsuccessful in normative grammar
from a stylistic point of view.
Of course, we can not agree with this idea. Because they fall into the
realm of styles, such as poetic and rhetorical licenses. Therefore, we can
agree with H. Plet that diastratic deviations are characterized by two different contradictory norms: the standard language norm and the language of
some social strata.
Rəyçi: Oruc Musayev
Filologiyaelmləri doktoru, professor
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TRANSLATING THEORY IN LINGUISTICS
Açar sözlər: mükəmməl tərcüməçi, yaradıcı, ünsiyyət, sadalamaq, reklam
Key words: brilliant interpreter, creative, communication, enumerate,
publicity
Ключевые слова: блестящий переводчик, творческий, связь,
перечислить, реклама
Translation as a profession practiced in international organizations,
government departments, public companies and translation agencies began
only about thirty years, ago; even now, the idea that all languages (there are
4000) are of equal value and importance, and that everyone has a right to
speak and write his own language, whether it is a national or a minority
language is not generally recognized. Translation as o profession has to be
seen as a collaborative process between translators, revisers, terminologists,
often writers and clients, where one works towards a general agreement.
Nevertheless, finally, only one person can be responsible for one piece or
section of translation; it must have the stamp of one style.
Translation has its own excitement its own interest. (5,66) A satisfactory
translation is always possible, but a good translator is never satisfied with it.
It can usually be improved. There is no such thing as a perfect, ideal or
“correct” translation. A translator is always trying to extend his knowledge
and improve his means of expression; he is always pursuing facts and words.
He works on four levels: tranlation is first a science, which entails the
knowledge and verification of the facts and the language that describes
them-here, what is wrong, mistakes of truth, can be identified; secondly, it is
a skill, which calls for appropriate language and acceptable usage: thirdly, an
art, which distinguishes good from undistinguished writing and is the
creative, the intutive, sometimes the inspired, level of the translation; lastly,
a matter of taste, where argument ceases, preference are expresse, and the
variety of meritorious translations is the reflection of individual differences.
Whilst accepting that a few good translators (like a few good actors) are
“naturals”, I suggest that the practical demands on translators are so wide,
and the subject still so wrapped up in pointless arguments about its
feasibility, that it would benefit students of translation and would be
translators to follow a course based on a wide variety of texts and examples.
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(5,60 səh).This book claims to be useful, not essential. It attempts to set up a
framework of reference for an activity that serves as a means of
communication, a transmitter of culture, a technique (one of many to be used
with discretion) of language learning, and a source of personal pleasure.
As a means of communication, translation is used for multilingual
notices, which have at last appeared increasingly conspicuously in public
places (2, 37). Translation has been instrumental in transmitting culture,
sometimes under unequal conditions responsible for distorted and biased
translations, ever since countries and languages have been learning to
Europe; and up to the nineteenth century European culture was drawing
heavily on Latin and Greek lations. In the nineteenth century German culture
was absorbing Shakespeare. In this century a centrifugal world literature has
appeared, consisting of the work of a small number of international writers,
which is translated into most national and many regional languages.
Unfortunately there is no corresponding centripetal cultural movement from
regional or peripheral authors.
That translation is not merely a transmitter of culture, but also of the
truth, a force for progress, could be instanced by following the course of
resistance to Bible translation and the preservation of Latin as a superior
language of the elect, with a consequent disincentive to translating between
other languages.
As a technique for learning foreign languages, translation is a two-edged
instrument: it has the special purpose of demonstrating the learner’s
knowledge of the foreign languages, either as a from of control or to exercise
his intelligence in order to develop his competence (3,101). This is its strong
point in foreign language classes, which has to be sharply distinguished from
its normal use in transferring meanings and conveying messages. The
translation done in schools, which as a discipline is unfortunately usually
taken for granted and rarely discussed, often encourages absurd, stilted
renderings, particularly of colloquial passages including proper names and
institutional terms.
A translator, perhaps more than any other practitioner of a profession, is
continually faced with choices, for instance when he has to translate words
denoting quality, the words of the mental world (adjectives, adverbs,
adjectival nouns, e.g. “good”, “well”, “goodnes”), rather than objects or
events. In making his choice, he is intuitively or consciously following a
theory of translation, just as any teacher of grammar teaches a heory of
linguistics. La traduction appelle une theorie en acte, Jean-Rene Ladmiral
has written. Translation calls on a theory in action; the translator reviews the
criteria for the various options before he makes his selection as a procedure
in his translating activity.
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The personal pleasure derived from translation is the excitement of trying
to solve a thousand small problems in the context of a large one. Mystery,
jigsaw, game, kaleidoscope, maze, puzzle, see-saw, juggling-these
metaphors capture the “play” element of translation without its seriousness.
(But pleasure lies in play rather than in seriousness). The chase after words
and facts is unremitting and requires imagination. There is an exceptional
attraction in the seach for the right word, just out of reach, the semantic gap
between two languages that one scours Roget to fill. The relief of finding it
the “smirk” after hitting on the right word when others are still floundering,
is an acute reward, out of proportion and out of perspective to the
satisfaction of filling in the whole picture, but more concrete. The quality of
pleasure reflects the constant tension between sentence and word.
You may have heard of a relatively new polytechnic university subject
called Translation Theory (“Translatology” in Canada, Traductologia in
Spain, Ubersetzungwissenschaft in German-speaking countries. “Translation
Studies” in the Netherlands and Belgum); this book is intented to introduce it
to you.
In a narrow sense, translation theory is concerned with the translation
method appropriately used for a certain type of text, and it is therefore
dependent on a functional theory of language (7, 41). However, in a wider
sense, translation theory is the body of knowledge that we have about
translating, extending from general principles to guidelines, suggestions and
hints. Translation theory in action, translation theory used operationally for
the purpose of reviewing all the options and then making the decisions-in
facts the teeth of the theory-is a frame of reference for translation and
translation criticism, relating first to complete texts, where it has most to say,
then, in descending level, to paragraphs, sentences, clauses, word groups,
proper names, non-equivalent words, neologisms and key conceptual
termsmorphemes and punctuation marks.
My description of translating procedure is operational. It begins with
choosing a method of approach. Secondly, when we are translating, we
translate with four levels more or less consciously in mind: (1) the SL text
level, the level of language, where we begin and which we continually (but
not continuously) go back to; (2) the referential level, the level of objects and
events, real or imaginary, which we progressively have to visualise and build
up, and which is an essential part, first of the comprehension, then of the
reproduction process; (3) the cohesive level, which is more general, and
grammatical, which traces the train of thought, the feeling tone (positive or
negative) and the various presuppositions of the SL text. (4,52).This level
encompasses both comprehension and reproduction: it present an overall
picture, to which we may have to the writer or the speaker in a certain
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situation. Again, this is a generalised level, which constitutes a band within
the translator works, unless he is translating an authoritative text in which
case he sees the level of naturalness as a point of reference to determine the
deviation-if any-between the author’s level he is pursuing and the natural
level. This level of naturalness is concerned only with reproduction.
Finally, there is the revision procedure, which may be concentrted or
staggered according to the situation. This procedure constitutes at least half
of the complete process. The purpose of this theory of translating is to be of
service to the translator. It is designed to be a continuous link between
translation theory and practice; it derives from a translation theory
framework which proposes that when the main purpose of the text is convey
information and convince the reader, a method of translation must be
“natural”; if, on the other hand, the text is to an expression of the peculiar
innovative (or cliches) and authoritative style of an aouthor (whether it be a
lyric, a prime minister’s speech or a legal document), the translator’s own
version has to reflect any deviation from a “natural” style (6, 7 səh). The
nature of naturalness, is discussed in detail in my exposotion of the theory of
translating below; “naturalness” is both grammatical and lexical, and is a
touchstone at every level of a text, from paragraph to word, from title to
punctuation.
The level of naturalness binds translation theory to translating theory to
practice. The remainder of my translating theory is in essence psychologicalthe relationship between language and “reality” (though all we know of
“reality” is mental images and mental verbalising or thinking) –but it has
practical applications.
If one accepts this theory of translating, there is no gap between
translation theory and practice. The theory of translating is based, via the
level of naturalness, on a theory of translation.
A translation is something that has to be discussed. In too many schools
and universities, it is still being imposed as an exercise in felicitous English
style, where the warts of the original are ignored (1, 39). The teacher more or
less imposes a fair copy which is a “model” of his own English rather than
proposing a version for discussion and criticism by students, some of whom
will be brighter than he is.
Translation is for discussion. Both in its referential and its pragmatic
aspect, it has an invariant factor, but this factor cannot be precisely defined
since it depends on the requirements and constraints exercised by one
original on one translation. All one can do is to produce an argument with
translation examples to support it. Nothing is pirely objective or subjective.
There are no cast-iron rules. Everything is more or less. There is an
assumption of “normally” or “usualy” or “commonly” behind each well93
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established principle; as I have stated earlier, qualifications such as
“always”, “never”, “must” do not exist-there are no absolutes. Given these
caveats, I am nevertheless going to take you through my tentative translating
process.
There are two approaches to translating (and many compromises
between them): (1) you start translating sentence, for say the first paragraph
or chapter, to get the feel and the feeling tone of the text, and then you
deliberately sit back, revieew the position, and read the rest of the SL text;
(2) you read the whole text two or three times, and find the intention,
register, tone, mark the diffucult words and passages and start translating
only when you have takes your bearings.
Which of the two methods you choose may depend on your
temperament, or on whether you trust your intuition (for the first method) or
your powers of analysis (for the second) Alternatively, you may think the
first method more suitable for a literary and the second for a technical or an
institutional text. The danger of the first method is that it may leave you with
too much revision to do on the early part, and is therefore time-wasting. The
second method (usually preferable) can be mechanical; a transiational text
analysis is useful as a point of reference, but it should not inhibit the free
play of your intuition. Alternatively, you may prefer the first approach for a
relatively easy text, the second for a harder one.
What translation theory does is, first, to identify and define a translation
problem; second, to indicate all the factors that have to be taken inti account
is solving the problem; third, to list all the possible translation procedures;
finally, to recommend the most suitable translation procedure, plus the
appropriate translation.
Translation theory is pointless and sterile if it is does not arise from the
problems of translation practice from the need to stand back and reflect, to
consider all the factors, within the text and outside it, before coming to a
decision. I closse this chapter by enumerating the new elements in translation
now, as opposed to say at the beginning of the century:
1. The emphasis on the readership and setting, and therefore on
naturalness, ease of understanding and an appropriate register, when these
factors are appropriate.
2. Expansion of topics beyond the religious, the literary and the
scientific to technology, trade, current events, publicity, propaganda, in fact
to virtually every topic of writing.
3. Increase in variety of text formats, from books (poems and plays) to
articles, papers, contracts, treaties, laws, notices, instructions,
advertisements, publicity, recipes, letters, reports, business forms,
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documents, etc. These now vastly outnumber books, so it is difficult to
calculate the number or the languages of translations on any large scale.
4. Standardization of terminology.
5. The formation of translator teams and the recognition of the reviser’s
role.
6. The impact of linguistics, sociolinguistics and translation theory,
which will become apparent only as more translators pass through polytechnics and universities.
7. Translation is now used as much to transmit knowledge and to create
understanding between groups and nations, as to transmit culture.
In sum, it all adds up to a new discipline, a new profession; an old
pursuit engaged in now for mainly different purposes.
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Dilçilikdə tərcümə nəzəriyyəsi

Abiyeva Validə
A.Səfixanova

Xülasə
Dilçilik problemləri arasında dilçiliyin linqvistik aspektlərini öyrənən
“tərcümə anlayışı”ən vacib məsələlərdən biridir.
Tərcümə müxtəlif dillərdə danışan insanlar arasında ünsiyyəti təmin edən
vasitədir. Tərcümə insan fəaliyyətinin ən qədim növlərindəndir. Qədim
dövrlərdən etibarən tərcümə insanıar arasında mühüm sosial funksiyanı
yerinə yetirib. Yazılı tərcümənin yayılması xalqlararası mədəniyyət və
ədəbiyyatın da inkişafına təkan vermişdi. Xarici dili bilmək həmin dilin
mədəniyyətini bilməyə imkan verir. Tərcümənin ilkin nəzəriyyəçiləri
tərcüməçilərdir.
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Bu məqalə tərcümənin dilçilikdə əsas yer tutması haqqında qeyd olunur.
Tərcümədə tərcümə modellərindən istifadə olunur. Bu modellərdən daha
cox ekvivalentsiz leksik vahidlərin üst-üstə düşən eyni situasiyaların
tərcüməsində istifadə olunur. Çox zaman orjinalda verilmiş sözlərin
tərcüməsində həmin modellərdən istifadə olunur.
Абиева Валида Герай
А.Сафиханова
Теория перевода в лингвистике
Резюме
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую
называют «переводом» или «переводческой деятельностью». Перевод-это средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между
людьми, говорящими на разных языках. Перевод – это несомненно
очень древний вид человеческой деятельности.
С самого начала перевод выполнял важнейшую социальную
функцию, делая возможным межъязыковое общение людей.
Распространение письменных переводов открыло людям широкий
доступ к культурным достижениям других народов, сделало
возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и культур.
Знание иностранных языков позволяет читать в подлиннике книги на
этих языках, но изучить даже один иностранный язык удается далеко
не каждому. Первыми теоретиками перевода были сами переводчики,
стремившиеся обобщить свой собственный опыт, а иногда и опыт
своих собратьев по профессии.
Rəyçi: Zemfira Məmmədova
Filologiya elmləri doktoru, professor
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FRANSIZ DİLİNDƏ ABREVİATURALARIN TƏDQİQİNƏ DAİR
Açar sözlər: abreviatura ,qısaltma, söz,abreviasiya prosesi.
Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, слово, прoцесс
аббревиации.
Keywords: abbreviation, reduction, word, abbreviation process.
Ən məhsuldar söz quruluşu üsullarından biri olan abreviatura müasir
xalqların mədəniyyətində, sosial və dövlət həyatında mühüm rol oynayır.
Azaldılmış nominasiyalar sisteminin tarixi güclənməsinin nümayiş
etdirilməsi, dilçilik və əlaqəli fənlərin, əsasən sosiologiya və mədəni
tədqiqatlara aid olan söz formasının qısaldılması üsulu ilə əlaqədar elmi
fikirlərdə boşluqların doldurulmasına imkan yaradır. Hal-hazırda, müxtəlif
dillərdə yüz minlərlə ixtisarlar var. Fransız dilinin lüğət tərkibi, digər müasir
dillər kimi, davamlı dəyişikliklərə məruz qalır. Dilin inkişafında ən vacib
amillərdən biridə ixtisarlarla zənginləşməsidir. Abreviatura prosesinin
öyrənilməsi, əsasən, qısaldılmış sözlərin yaranma səbəbləri, yolları və vaxtı
öyrənilməsi ilə kifayətləndi. Bəzi dilçilər, ixtisarların, sözün və ya
qısaldılmış ifadənin tam orijinal formasının bir variant olduğunun qnaətində
idilər. Dilçilərin bir qismi isə hesab edir ki, abreviatura bir söz variantı deyil,
yeni bir sözdür. Fransız dilində, xüsusən ingilis dilindən bir çox alınma
ixtisarlar mövcuddur. İxtisarların formalaşması yolları və üsullarının
öyrənilməsi hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Abreviasiya dil inkişafının
obyektiv, təbii bir prosesidir.
Abreviatura dilin kommunikativ funksiyasının effektivliyini
artırmağa xidmət edir. İxtisarlar məlumatların genişlənməsinin bir
yoludur.Abreviaturaların üslubi çalarları olmadığı bildirilir.Bəzi yumoristik
jurnalların səhifələrində üslub məqsədləri üçün ixtisarlardan tez-tez istifadə
olunur. Abreviaturaların və akronimlərin öyrənilməsi bir daha sübut etdi ki,
dil dondurulmuş, dəyişməz formulalar sistemi hesab edilə bilməz.
Tədqiqatlar bir daha sübut etdi ki,abbreviatura prossesi dildə çox
geniş yayılmış bir hadisədir.Ixtisarlarda adətən bağlayıcılardan istifadə
edilmir.Bağlayıcılardan fərqli olaraq sözönülərin ixtisarlarda istifadə
edilməməsi onların açılmasında bəzi çətinliklər yaradır.Yalnız sait və ya
samitlərdən ibarət olan ixtisarlar akronim sayılmırlar. Fransız qısaltmalarının
yazılışıında müəyyən qanunlar mövcuddur.Abreviaturaların orfoqrafik
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forması onların tələffüzündən asılıdır.İxtisarların qadın və yaxud kişi
cinsində olması əsas (baş) sözün hansı cinsdə olmasından
asılıdır.Abreviasiya, hər hansı bir söz kimi, forma və məzmun, səs və məna
birliyinə malikdir. İxtisarlar, bir qayda olaraq, orijinal leksik ədədlərdən
fərqlənmir və onların variantıdır. Orijinal sözlərdən və ya ifadələrdən
mənaca fərqli olan ixtisarlar yeni sözlərdir, danışıqda müstəqil fəaliyyət
göstərir və yeni sözlərin yaranması üçün əsas rol oynayır. Yazıda
ixtisarlardan istifadə vaxta qənaət, danışığda isə dilin çətin ifadələrdən və
terminoloji uzun ifadələrdən azad olduğuna, danışma dərəcəsinin
sürətlənməsinə kömək edir. İxtisar prosesi yeni sözlər yaratmağa imkan
verir, beləliklə dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. Ancaq dil sistemi öz
növbəsində ixtisarlarla yaradılan neologizmlərə, xüsusilə də akronimlərə
güclü təzyiq göstərir.İşin məqsədi ixtisarların inkişafının əsas mərhələlərini
müəyyən etmək, abbreviaturaların yaranma səbəblərini nəzərdən keçirmək
və müasir dil vəziyyətində Avropa dillərinin lüğətində sözlərin
qısaldılmasının mənasını müəyyən etməkdir. Məlumdur ki, hətta Roma və
qədim yunan yazıçıları manuskriptlərdə ixtisarlardan istifadə etmişdilər.
Qədim latın dilində yazılı abreviaturalardan istifadə etmək kimi formalaşmış
bir ənənə də var idi. Qısaldılmış törəmə üsulunun ortaya çıxması və
yayılmasının qeyri-linqvistik səbəbləri müəyyənləşdirilir.
Qısaltmanın formalaşmasının əsas mərhələlərinin öyrənilməsi bu
sözdüzəltmə üsulunun inkişaf edən bir cəmiyyətin artan ehtiyaclarına cavab
verən uzunmüddətli inkişaf yolu keçdiyini başa düşməyə imkan
verir.Abreviasiya dildə yeni bir kütləvi hadisədir ki, bu da onun qətiyyətli
normalarını pozmağa, onun inkişafını stimullaşdırmağa yönəlib. R.I. Mogilevski Qədim Şərqin əlyazmalarında artıq qrafik ixtisarların mövcudluğunu
sübuta yetirmişdir(Mogilevski R.İ., 1966. P. 7). Bir çox tədqiqatçının qeyd
etdiyi kimi, Yunanıstanda ixtisarlar e.ə III əsrdən e.q IX əsrə qədər inkişaf
etmişdir.
Müasir cəmiyyətdə, (abreviatura - "qısaltmaq") olan abreviatura Avropa
dillərində ən məhsuldar söz düzəltmə üsullarından biridir.Qısaldılmış
nominasiyalar həm danışıq dilində, həm də mətnlərdə geniş yayılır. Qısaltmalar
dövlətlərin, siyasi partiyaların, təşkilatların, elmi ədəbiyyatda, kütləvi
informasiya vasitələrində və sair adlar şəklində rast gəlinə bilər, onlar daim
müəyyən sosial qrupların gündəlik danışıq dilində istifadə olunmaqdadır. Bütün
bunlar dilçilərin daim diqqət mərkəzindədir. G. Martand qeyd edir ki, sözün
qısaldılması əvvəlki dövrdə müasir və naməlum bir hadisədir [5, s.361]. Buna
baxmayaraq,qeyd etmək lazımdır ki, yazılan sözlərin müxtəlif növlərində
qısaltma adları yazılı bir dil kimi qədimdir. Geniş yayılmış qısaltmalar teztezböyük sosial dəyişikliklər (müharibələr, inqilablar), elmi və texniki tərəqqi,
tanınmış adların təkmilləşdirilməsinə və ya yeni törəmə üsullarının
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istifadəsinə əsaslanan bir sıra yeni, ortaya çıxan hadisələrin kütləvi şəkildə
təyin edilməsinə ehtiyac yaradan etnik sosial-mədəni münasibətlərin inkişafı
ilə bağlıdır və xüsusilə, onlar aktivləşdirmə və söz formasının qısaldılması
metodunun daha güclü təzahürüdürlər. [23, с. 33].
Beləliklə, dilin inkişafında hərəkət edən qüvvə insandır, onun ünsiyyət
vasitəsi bütövlükdə cəmiyyətdir. XX-ci əsrdə geniş yayılmış qısaltmaların
formalaşması və inkişafı sənaye əlaqələri, təhsil, əlaqə, mədəni və mənəvi
dəyərlərin inkişafı ilə sıx bağlıdır. "Qısaltma" (Latın dilindən-abreviatura)
termininin ortaya çıxması orta əsrlərə aiddir. XVII-XVIII əsrlərdə
abreviatura tədricən sosial ünsiyyət xüsussiyətini itirir və ünsiyyətin bütün
sahələrində adi hala gəlir.
Qısaltmalar müxtəlif alətlərin, avtomobil markaların, silah növlərin,
dərmanların təyin edilməsində geniş istifadə edilmişdir. XIX əsrin
ortalarından etibarən demək olar ki, bütün Avropa dillərində sözlərin
qısaldılmasına maraq artmaqdadır. Bu, bəzi fonemlər və morfemlərin çıxarıldığı bir daralma üsuludur.Fransız dilində: cinéma, ciné ^ cinématographe «kino», expo ^ exposition - «sərgi», metro ^ metropoli-tain - «metro»[24,с.28]. XX əsrin əvvəllərində ilkin qısaltmalar çox sabit və məhsuldar
sözdüzəldici növə çevrilmişdir [2,s.10]. Bir çox inisial ixtisarlara hərbi
texnikada, alətlərində, mühərriklərində, maşınlarında və mexanizmlərin
texniki təsvirlərində, dərsliklərdə və təlimatlarda rast gəlinir. Məsələn:
Fransız dilində: Н.А. (helicoptère-amphibie) - «helicopter-amfibiya»; LA.
(interrupteur automatique) -«avtomatik qırıcı» [31, с. 112]; Müasir fransız
dilində sözləri qısaltmaq üçün ümumiyyətlə üç əsas yol müvcuddur:
ixtisarlar, sözlərin formalaşması və kompozit ixtisarlar.İxtisar termini
"troncation"belə izah edilir:
"Onappelle troncation un procédé d’abréviation courant dans la langue
parlée et consistant à supprimer les syllabes finales d’un mot polysyllabique;
les syllabes supprimées peuvent correspondre à un morphème dans
une radio (radiographie), mais les coupures se produisent le plus souvent
arbitrairement après la deuxième syllabe frigo (frigorifique) [Doppagne
2007: 85].
İxtisar iki növdən ibarətdir –apokopa və afereza."Dans la
langue populaire, la troncation s’accompagne parfois de l’addition de la
voyelle - o: un prolo (prolétaire), un apéro (apéritif)" [Doppagne 2007:
85].İsimlərdən savayı, ixtisarlara sifətlər və zərflərdə məruz qalır : anar
(chiste), extra (ordinaire). "La siglaison" termini bel’ izah olunur:
"On appele sigle la lettre initiale ou le groupe de lettres initiales
constituant l’abréviation de cеrtains mots… Les sigles peuvent entrer en
composition avec des chiffres: II CV (II chevaux-vapeur)" [Doppagne 2007:
84]Bu ən qədim sözdüzəldici üsullardan biridir.İxtisarlara yalnız fərdi sözlər
deil ifadələrdə məruz qalır. "Le télescopage" termini belə izah olunur :
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"c’est la formation des mots à l’aide de l’abrègement des syllables d’un ou
de plusieurs mots dont ils sont composés: positron = positif +électron. On
voit des mots télescopes dans les textes de tous les styles" [Doppagne 2007:
67].Bu tip ixtisarlara belə misal şəkmək olar: boul Mich - Boulevard St.
Michel, Vel d’Hiv (Vélodrome d’Hiver), bataf (bataillon d’Afrique).
Qısaltmaların sayı və onların formalaşma yolları ünsiyyət xüsusiyyətinə və
danışma tərzinə görə fərqlənir.Abreviaturalar müasir Fransız dilində son
dərəcə geniş yayılmışdır və onların qənaət etmə səyləri və həm də dəb ilə
bağlı ümumi tendensiya ilə bağlıdır. . "Le sigle deviant un signe de notre
civilisation: toute société, toute enterprise, toute équipe sportive, la moindre
association met un point d’honneur à se forger un sigle et à se faire connaître
par lui. Le sigle acquiert valeur légale et peut être protégé au même titre
qu’une marque de produit" [Doppagne 2007: 83].
Bəzən ixtisarların mənasını mükəmməl şəkildə başa düşən bir dilin
sahibi, hər bir abbreviaturanın mənasını dərk edə bilməz, yəni, daxili
formada olmayan bir söz kimi qısaldılmışı anlayır. Başlanğıc sözlər iki və ya
daha çox hərfdən ibarət ola bilər. Hal-hazırda fransız dilində mövcud olan
hallarda, iki hərfdən ibaret 7%, üç hərfli qısaltmalar - 46%, dörd hərfli - 32%
təşkil edir.
Şifahi nitqdə qısaltmaların yarıdan çoxu üç hərfli qısaldmalardır 52%.[Когут 2008: 12]. Son zamanlar dünyanın əksər dillərində qısaltmalardan tez-tez istifadə olunur. Sözlərin bu növü daha da məşhurlaşır və dildə
daha çox yer tutur. Bu tendensiya xüsusilə yazılı dildə daha aydındır. İlk
abreviaturalardan biri qədim yazılarda ortaya çıxdı və sonradan əlyazmalarda
geniş yayıldı. Yunan papiruslarında tapıntılar və pul sikkələri üzərində
yazılar var. Qədim Romada qısaltmalar olduqca geniş şəkildə istifadə
edilmişdir. Müxtəlif mətnlərdə, abbreviaturala tez-tez ixtisarlar deyilir,
amma əslində onların arasında əhəmiyyətli fərq var. Latın ixtisarların qədim
tədqiqatları Valery Probanın əsəridir (50 – 100 il. b.e.). Əvvəlki mənbələrə
əsaslanan "Notarum latercule" əsəri abbreviaturalara həsr olunub. Bizə
yalnız bəzi faktlar gəlib çıxsada, lakin orta əsrlərdə artıq bir çox ixtisarlara
rast gəlinir.Qədim dövrdə abreviaturalardan dini məzmunu gizli saxlamaq
üçün istifadə edilirdisə artıq orta əsrlərdə onlardan vaxta qənaət etmək üçün
istifadə edilirdi.Bu aşağıdakı nümunələrlə təsdiqlənir: qui - q1 (kim), que qe (nə). Orta əsrlərə xas olan bu abbreviatura üsulu hazırda yalnız fransız
dilində istifadə olunur. Abreviatura problemləri ilə məşğul olan hər hansı bir
alim, qısaldılmış bölmələri istifadə etmələrinə görə iki kateqoriyaya ayırır:
qrafik və leksik.Bu cür təsnifat hamı tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu iki növ
abreviaturanın hər birinin müvəffəqiyyətlə müəyyən edilməsi Fransız dilinin
ixtisarlar lüğətində (M.İ.Berlin, və digərləri, 1967, s.3) giriş sözü ilə verilir.
Leksik məzmunu qoruyan, bir səs və iki qrafik formada olan ixtisarlar,qrafik
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adlanır. İki qrafik forma (tam və qısa) və iki səs şəklində olan ixtisarlar
leksik adlanır. Qrafik ixtisarlar sözlər deyil, qrammatik cins və kəmiyyət
kateqoriyası yoxdur. Onlar yalnız yazılı dildə istifadə olunur, buna görə də
öz tələffüzləri yoxdur və sözlə danışdıqları hər hansı bir söz və ya ifadədən
əldə etdikləri sözün tam forması ilə həyata keçirilir.
D.İ.Alekseev, qrafik ixtisarlar öyrənərkən, onları öyrənməyin
zəruriliyini qeyd etdi: "Mətn abbreviaturalarının formalaşması prosesində
qrafik ixtisarların rolu tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməmişdir" (Alekseyev
D.I, 1963. P. 145). O, həmçinin qeyd edir ki, qrafik ixtisarlar yalnız vizual
qavrayış üçün mövcuddur və oxuduqda "şifrələnir".Müasir fransız dilində
qrafik qısaltmalar hər bir yazı stilində istifadə olunur: elmi, texniki, bədii və
s. Leksik ixtisarlar özünəməxsus, xüsusi vahid səs və qrafik formasından
fərqlənir. Leksik ixtisarlar bir sözün əsas xüsusiyyətlərini bir sözün
komponentləri kimi təyin edir , yəni bir ünsiyyət vasitəsi kimi eyni
funksiyaları yerinə yetirir yəni əlaqəli tam ədəddir. Leksik abbreviatura
semantik strukturun, səs formasının və qrafik görünüşün kompleks və
həlledici birliyidir. Sadə bir sözün bütün xüsusiyyətlərinə malik olan leksik
ixtisarlar, sözün müvafiq hissələrinə xas olan qrammatik kateqoriyalara
malikdir, müxtəlif sintaktik funksiyaları yerinə yetirir və dil sisteminə daxil
edilir, dilin xarakteristikası olan yeni sözlərin formalaşması üçün əsas olur.
Leksik ixtisarların fərqli xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:1) onların
orta səviyyəsi, yəni abreviaturalar müvafiq anlayışın görünüşü ilə eyni
vaxtda deyil, lakin tam söz və ya ifadə ilə ifadə olunduqdan sonra baş verir;
2) müəyyən modellərdə yaradılması; 3) müstəqil sözlərə keçid imkanı; 4)
dilin törəmə sistemində məhsuldarlığı; 5) dilin lüğətinə aid olan; 6) dilin
lüğətinin
artırılması
və
zənginləşdirilməsi
mənbəyi
olma
qabiliyyəti.Ixtisarların dilin lüğət tərkibinə aid olması dilşünaslar tərəfindən
fərqli şəkildə şərh olunur.
"Qısaltma" konsepsiyası İtalyanca söz abreviaturasından gəlir və
başlanğıc hərflərin əlifba səsindəki sözləri azaltmaqdan yaranan bir söz
deməkdir (TGV) və ya sözlərin ilkin səsləri(ONU). Bir çox insanlar üçün
qısaldılmalar bir şəkildə başa düşülməli, asanlıqla açılmalıdırlar. Bir çox
qısaltmalar hər hansı bir təşkilatın adını qısaltmaq üçün istifadə
olunur(O.I.P.C. – Organisation internationale de police criminelle). Fransız
mətnində hər hansı bir şərh olmadan la CIA və le FBI qısaltmalarına rast
gelinə bilər. "La" və "le" bu abreviaturaların qadın və yaxud kişi cinsində
olduğunun göstəricisidir.
Məlumdur ki, dil cəmiyyətlə birlikdə inkişaf edir.Müasir zamanda
dillərin inkişafı tendensiyaları arasında ixtisar tendensiyasıdır. XIX əsrdə
abreviatura dildə böyük bir hadisə oldu.Ixtisarlar müasir dillərə möhkəm
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şəkildə giriş etdilər.Bəzi bilik sahələrində xüsusi ilə riyaziyyatda latın dilinə
söykənən bir cox ixtisarlar mövcud olub və indiki dövrə kimi gəlib
çıxmışdır.Məsələn: (cos< cosinus,s i n < sinus).XX əsrdə leksik abbreviatura
güclü mövqey tutmuş və sürətlə inkişaf etməyə davam edirdi.
XX əsrin
əvvəllərində Birinci Dünya müharibəsi ilə əlaqədar hərbi terminlərindən
ibarət çox sayda ixtisarlara rast gəlinirdi.Müxtəlif dillərdə ixtisarlar forması
fərqli təsvir olunur.
Abreviaturaların tez və geniş yayılması elmin və texnikanın sürətlə
inkişaf etməsi ilə bağlı idi.Ixtisarlara olan tələbatın artması son onilliklərdə
bu sahə üzrə çox sayda lüğətlər dərc olunması buna bir sübut
idi.Abreviaturanın zəifliyi onun daxili formasının olmamasından irəli gəlir.
Abreviaturaların leksik və sözdüzəldici mənaları arasında mürəkkəb bir
əlaqə mövcuddur. Ixtisarlar, şübhəsiz ki, bir dil faktıdır və dildə obyektiv
şəkildə mövcuddurlar.Çox az ixtisarlarda mövcuddur ki, bunlar uğurlu hesab
edilə bilməz.Bunlar neologizimlərin digər növlərinə aiddirlər. Ədəbi sözləri,
yəni, akronimik omonimləri ilə tamamilə üst-üstə düşən qısaltmaların
semantikası və praktikasının öyrənilməsi böyük maraq doğurur. 1971 ildə
Le Grand Larousse de la langue française l’abréviation terminini bu şəkildə
izah edirdi
1) Suppression d’une partie d’un mot, d’une
expression: autobus donne bus;2) Groupe de letters auquel sont reduits un
mot compose, une expression abrégée: U. S. A. est l’ abbreviation de
"United States of America" [Doppagne 2007: 64].1982 ildə le Grand
Dictionnaire encyclopédique Larousse bu termini bu sözlərlə təsdiq edirdi:
"Réduction graphique d’un mot ou d’une suite de mots; mot, suite de letters
ou letters resultant de cette reduction: l’abréviation de "kilogramme" est
"kilo"" [Doppagne 2007: 64]. "Acronim" sözü abreviatura problemləri ilə
bağlı elmi məqalələrdə tapılmışdır. Bu termin 1943 cü ildə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında Bella laborotoriyasının əməkdaşı tərəfindən
yaradılmışdir(V.V.Borisov, 1972, s. 169).Abreviatura və akronimlər arasında
fərq yalnız fonetik strukturundadır.Abreviaturaların fonetik quruluşu son
dərəcə spesifikdir, dilin fonoloji sisteminə çətinliklə uyğunlaşır. Bu
səbəbəndir ki, ixtisarlar sözün adi, tipik fonetik strukturuna meyllidirlər
(V.V.Borisov, 1972, s. 171). Məsələn: Z.O.O. [z o] (zone operationnelle
ouest) - "Qərb əməliyyat zonası" adi söz zoo - "zoo"(zoopark) kimi eyni
tələffüzə malikdir. Abreviaturaların böyük bir qismi mətndə (diskursda)
mövcuddur.İxtisarların funksional aspektinin öyrənilməsi ümumiyyətlə və
mətndə abreviaturaların görünməsi üçün bəzi səbəbləri ortaya qoydu. Mətnə
ixtisarların tətbiqi yolları, eləcə də təhsil, iqtisadiyyat və reklam mətni daxil
olmaqla bir sıra xüsusi mətnlərdə ixtisarların işlədilməsinin xüsusiyyətləri
təsvir edilmişdir. Diskursda qısaltmaların meydana gəlməsi və görünüşünün
səbəblərini izah etmək üçün bir çox dilçilər bu məsələ ilə bağlı öz
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fərziyyələrini ortaya qoymuşdur.İxtisarların daha geniş inkişaf
etməsində « dəb » faktoru mühüm rol oynamışdır[Semyonova 1975, 154]
Digər dilçilər "xalqın orijinallığına olan cəhdini" müasir inzibati
qurumların, maliyyə, kommersiya və sənaye firmalarının və şirkətlərinin,
siyasi partiyaların, ictimai birliklərin və birliyin adlarının mürəkkəbliyinə
gğrə ixtisarların yarandıqını bildirirlər[Xəlifman, Makeyeva, Ranevskaya
1983] Müasir elm və texnologiyanın inkişaf templəri və kompleks söz və
ifadələrlə ifadə edilmiş yeni bir konsepsiyanı təqdim etmək arzusu, uzun söz
birləşmələrinin azaldılmasını tələb edən kommunikativ vasitələrdən daha sıx
istifadə,ixtisarların
yaranmasına
təkan
verdi[Belyayeva
1983,
110].Müəlliflərin təklif etdiyi qısaltmaların səbəblərinin təhlilinin məqsədi
olmadan,
biz
yalnız
qeyd
etdiyimiz
ixtisarların
yaranma
məqsədəuyğunluğunu və bəzi hallarda "ifadə mənasını daha uyğun ifadə
etmək" bizim üçün vacibdir[Paul 1960, 114].
İxtisarlar
funksional
üslubları fərqləndirmək üçünvacib rol oynayırlar.Abreviaturalar bir insanın
müəyyən bir cəmiyyətə aid olduğunu bildirir,yəni insanların hər hansı bir
ixtisardan istifadə etməsi onun hansı peşəyə aid olduğunu bildirir. Məsələn :
fiziklərin, kimyaçıların, iqtisadçıların, riyaziyyatçıların öz peşələrinə uyğun
ixtisarları mövcuddur. Müxtəlif peşələrə aid olan sözlər bəzən çox istifadə
edilən dildə işləməyə başlayır və istifadə olunan konstruksiyaların bir
hissəsini genişləndirir. İxtisarların istifadəsinin öyrənilməsi onların
genişlənməsinə və daha fərqli olmağına gətirib çıxarmışdır. Son illərdə
ixtisarlar kibernetika, dəqiq hesablama texnikası, kompüterlər və müxtəlif
təhsil sistemləri kimi elmlərə daxil olmuşdur. Abreviatura demək olar ki,
həmişə tərəqqi ilə bağlıdır və buna görə də dilin yeni sahələrini əhatə
edir.Fransızlar ixtisarlardan istifadə etməyi sevirlər.Demək olar ki,3-dən çox
hecadan ibarət olan bütün sözlər qısaldılmağa məruz qalırlar. Bu gün, az
sayda insanlar stilo, foto, vélo, moto sözlərinin açılışını xatırlamırlar və
onların stylographe, foto, vélocipède, motocyclette tam versiyaları praktiki
olaraq istifadə olunmur.Fransız dilində ən geniş yayılmış ixtisar forması
Apokopa(yəni sözün ikinci hissəsinin ixtisar edilməsi) hesab
edilir.Məsəslən:BAC - baccalauréat -bakalavriat
FAC - faculté – fakultə
RÉCRÉ - récréation – tənəffüs
EXAM - examen – imtahan
PRÉPA - préparation – hazırlıq kursları
ORDI - ordinateur - komputer
MATHS - mathematiques -riyaziyyat
MAT - matin – səhər
COMPET - compétition - yarış
APART - apartement - ev
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OCCASE - ocasion - əlverişli fürsət
ANNIF - anniversaire – doğum günü
BIBLIO - bibliothèque - kitabxana
DISPO - disponiblo - azad
COMPO - composition -inşa
GÉO - géograhpie - coğrafiya
ÉCO - économie - iqtisadiyyat
RANDO - randonnée – gəzinti
INFO - information - informasiya
ADO - adolesent – yeniyetmə
PERSO - personnel – şəxsi
À TOUTE - à tout à l'heure – görüşənədək
BON APP - bon appétit – nuş olsun
D’ ACC - d’accord -yaxşı
D' HAB - d’habitude - adi
SANS DEC - sans déconner - zarafatsız
PETIT-DÉJ' - petit-déjeuner - nahar
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Ф.Нуруллаева
Изучение аббревиатур во французском языке
Резюме
В статьи исследуется роль сокращённых слов в современном
французском языке. Определяется важность этих сокращений как в
письме так и в устной речи.В данной статье освещяется функциональная
структура аббревиатур и акронимов во французском языке.Изучив
причины использования аббревиатур во французском языке, автор
приходит к выводу что существуют два фактора которые вызывают
использование аббревиатур во французском языке: они являются
экстролингвистическими и лингвистическими факторами.К экстролингвистическим факторам автор относит изменения в общественной жизни,
такие как революия, развитие технологии, науки. К лингвистическим
факторам автор относит общность коммуникативных навыков
коммуникаторов, частоту общения французского языка. В статье даётся
классификация способов аббревиатуры.В данной статьи отмечаются
сферы в которых больше всего исползуются аббревиации.Основная цель
исследования-это распространение аббревиатур в современном
французском языке. Аббревитуры больше всего встречаются почти во
всех СМИ Франции.
F.Nurullayeva
Learning french abbreviations
Summary
The article explores abbreviated words in modern French. Determines the
importance of these abbreviations both in writing and in speaking. This article
highlights the functional structure of abbreviations and
acronyms
in
French. After having investigated the reasons of the usage of abbreviations in French the author comes to the conclusion that there exist two factors
that cause the usage of abbreviations in French:they are extralinguistic and
linguistic factors.To the extralinguistic factors,the author relates changes in
social life,such as revolutions,development of the technology science.To the
linguistic factors,the autor refers the generality of communicatve skills of the
communicators,frequency of communication of the French language.This article
notes the areas in wich the most abbreviations are used. The main objective of
the study is the distribution of abbreviations in modern French. Abbrevitures are
most common in almost all French media.
Rəyçi: Ülfət İbrahim
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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SOCİAL LAYERS OF THE AMERİCAN LEXİCON
Açar sözlər: dillər, dialektlər, təhsil, linqvistik, Amerika İngilis dili
Key words: languages, dialects, formation, linguistic, American English.
Ключевые слова: языки,
диалекты,образование,лингвистический,Американский английский.
To date, English is the most common and a significant language in the
world. Dialects of the English language - a set of dialects that have developed in
the British Isles, emerged as a result of the expansion of the British Empire and after World War II - the influence of the United States around the globe. The
number of dialects and English languages and pidgins is quite large.
The study of dialects gives invaluable and truly inexhaustible material
not only for penetration into the deepest origins of the language, but also for its
historical past, but allows us to assess and understand, without bias and
unilateralism, the features of the formation and development of the literary
norm, of various social and professional voices, as well as linguistic variants.
Only the recording of dialectal data opens the opportunity to understand not
only the so-called "deviations" from the rules of pronunciation and grammar,
but these rules themselves, and can serve as a solid basis for studying the
formation and development of meanings of words[2,p.21]..
There is a point of view that dialects are a "vulgar speech" used by
"uneducated" layers of society. However, such a judgment is anti-historical and
incorrect in fact, because, firstly, the literary norm, as a rule, develops on the
basis of one or several local dialects; Secondly, the linguistic features of any
local dialect are due not to "negligence" of the speeches of its bearers, but to
strict historical laws.
English does not have a central body coordinating its development, such
as, for example, the Academy for the language, which leads to the absence of a
single language norm.The two most common standardized dialects of the
English language are the "British (Royal) English" based on the southern British
dialect and "American (General American) English" based on the mid-Western
American dialect. Newfoundland English in Canada or African American and
South American English in the United Meanwhile, it seems clear that the real
picture of the existing relationship between the American and British version of
the English language can be revealed not by simply listing their distinctive
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features, but only by revealing the specific weight of the distinctive
elements, as well as the scale and depth of the differences at all levels of the
linguistic structure. And this can be achieved only if the distinctive and
common elements are considered as an integral part of a single language
system. Dialect is a unique language, which uses for communication a
separate group of persons. As a rule, these people live on the same territory
or belong to the same social status and profession. There is a certain pattern,
which is that different dialects are usually observed among the inhabitants of
rural areas[2,p.18]. As a rule, two types of dialects are distinguished, one of
which is territorial, and the other is social. Thus, we see that the American
standard of English language at the phonetic level has a number of specific
features, distinguishing it from British English. Most often differences in the
pronunciation of vowel sounds, rather than consonants, widely retro flexion
is widespread. Also sometimes there are lexemes, whose pronunciation does
not meet the American standard Pronunciation, which can be characteristic
of a certain regional pronunciation Territorial dialect is a kind of language
that is used in a particular territory as a means of communication of local
residents. A social dialect is a language spoken by a specific social group of
the population.The work carried out contributed to a deeper penetration into
the structure of the language, the history of the emergence of various
variants of the English language, especially the American dialect. As already
mentioned, there are many dialects in the English language. The aim of the
work was to study the differences between the two main English versions British English and American English. The analysis of the sources showed
that the main distinguishing features relate mainly to the following layers of
language: vocabulary, pronunciation and grammatical structure[3,p.44]. The
greatest discrepancy lies in the sound variety of British and American
dialects, the less subject to change is the grammatical structure of the
language, especially the written English language, the so-called Standard
English. But the biggest and most noticeable difference is pronunciation.
-on the street (Am) — in the street (Br);
-He’s in the hospital (Am) — He’s in hospital (Br).
This can easily be found in the utterance of in the words: port, more,
dinner. While this sound is not pronounced in British English, the inhabitants
of Scotland have such a sound dominating in the speech. The English
language can surprise a variety of varieties of dialects. There are two most
common standardized dialects of English. The second dialect of English is
"American English," which, as you might guess, is based on the midWestern American dialect. We also found that the quantitative growth of
Americanisms is closely related to the history of the language (and mainly
vocabulary as its most mobile part) and the history of the development of
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American society. Dialects of the language and the literary standard
(exemplary, normalized language, the norms of which are perceived as
"correct" and universally binding, and which is opposed to dialects and
common sense, are inextricably linked not only because dialectal speech
arises on the basis of the standard, but also because, as a rule, The language
standard of the English language is not an exception: in the 15th century,
Britain was abundant in the presence of many different dialects as it
increased I flowed from the village to the city, these dialects became more
and more mixed up and the result was a linguistic standard (it could be said
that originally it was the London form of the southeast dialect). Over time,
this language was perfected and was recognized as a language on which said
the educated part of the population of the country [2,p.7].
However, it would be incorrect to assume that the standard is a fixed
form of pronunciation that is not subject to change. The natural evolution of
the language, as well as various extralinguistic factors, lead to a change in
the literary standard (but the process of change is very slow). Some norms of
language come out of use and are replaced by new because of the
disappearance of some realities and the appearance of others.
The degree of difference of dialect speech from the literary standard
is determined by a number of factors: the history of the origin and
development of the dialect, socioeconomic structure of society, etc. In many
cases, in dialectal speech, you can find the norms of language that have
already come out of use in the language standard. The intensive growth of its
economic and state structure necessitated the creation of special terminology,
which also imperceptibly penetrated all spheres of life of British society. In
other words, we are talking about bilateral assimilation. Summing up all the
above, I would like to note that the area for studying various variants of the
English language is so inexhaustible and undoubtedly of interest both for
really enthusiastic linguists and for expanding their general horizons of
students of educational achievements [3,38]. When writing this work, we set
ourselves several tasks: to consider the basic phonetic, lexical and
grammatical features of each of the most well-known variants of the English
language. The article considered only a few Features of the active used in
speech the practice of the dialect English - about the full analysis of this
version of modern English the language to speak, perhaps temporarily,
because the process of its development is in the dynamics. In the course of
the work, we were convinced that each variant of the English language has
its own distinctive features, conditioned by historical development, the
influence of the languages of neighboring countries, and also the language of
the indigenous population. One of the significant aspects of the problem
under consideration is the typology of language situations. There are
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different situations in which social and communicative systems of different
languages interact, systems of the same language, functionally equivalent
systems (balanced situations) and systems that functionally complement each
other Sociolinguistics studies the problems associated with the social aspect
of language proficiency, social regulation of speech behavior, with a
complex set of questions related to the confusion of languages and the
formation, as a result of this process, of "intermediate" language idioms pidgin and Creole languages. Sociolinguistics also studies the problems of
bilingualism and the processes of interaction and interaction of languages.
He takes part in solving questions of language policy and language
planning.Thus, it can be concluded that the lexical differences of the
American variant are very extensive due to the numerous borrowings from
the Spanish and Indian languages, which was not in British English. As for
the grammatical features of the American version, they do not have the
status of normative in modern English. The history of the development of
opinion on this issue, however, deserves special attention on the statements
and reflections that somehow contributed to them, and we can distinguish
certain opinions or bases of evaluation. Language analysis has shown that
the differences between the American and British versions of the English
language are quite noticeable. However, the opinion about the significant
differences between the American and British versions of the English
language is just a myth. As in the whole world, this process was conditioned
by necessity. As a result, we have simplified orthography, grammar, as well
as a peculiar pronunciation and a different from the British English lexical
composition of the language. Everything depends on the goal that the person
sets himself. If knowledge of the language is required in order to
communicate with business partners living in the US, then, of course, you
need to make efforts to learn basic American English. The main phonetic
differences between dialects and the literary standard consist both in
quantitative characteristics and in the quality of individual sounds. Dialects
are very characteristic of the pronunciation of those sounds, which in the
literary version are not pronounced at all.Therefore, society and the social,
economic and cultural changes that occur in it can not but affect the various
levels of language. Equally, language has a significant impact on
society[4,p.36]. The consideration of the speech continuum from the point of
view of the contrast of the northern and southern pronunciation
characteristics allows us to correlate the segmental and ultra-segmental
levels of analysis of regional speechIt is quite difficult to draw a line
between the concept of the linguistic variant and the concept of dialect
speech, since, according to the definition, both can be characterized as a
variant of the pronunciation of a given language, specific to a certain group
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of people. For today day there is a need for a language of international
communication for the implementation of international trade, business,
diplomacy, security, mass communication, cultural exchange and other areas
of international cooperation, so the possession of sound language structure,
proper pronunciation and culture of voice is an indispensable condition for
communication in any form. back side similar spread of language around the
world is that it. He lost his unity with regard to the sounding speech: now
there are so many "English" in their colloquial form, that only written form
supports the unity of language as a whole [1,p.25]. Wrong pronunciation or
intonation of one language, being applied to another language, can make it
difficult to understand each other and, as a consequence, leads to problems
of language communication or penetration in the culture of another nation.
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Z.Huseynova
Социальные слои ангийского языка в америке
Резюме
Исследована американская языковая личность в культурноисторическом пространстве США в ХХ в. Раскрываются возможности
прототипического подхода к ее анализу и реконструкции как трехуровневой ментальной модели. Учитываются в качестве системообразующих такие факторы, как прагматическая направленность
познавательной деятельности индивида, осмысление информации в
терминах категорий и бинарных оппозиций, влияние экстралингвистической реальности на выводные процедуры языкового знания.
Таким образом, этот феномен следует беречь в качестве важного
элемента социума, чтобы политизировавшись не вызывал различные
осложнения. Очевидно, что культурные объединения и культурные
структуры, вместе с охватом всех аспектом общественной жизни
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культуры, иногда затрагивают и политические процессы. Признавая,
что американская культура сегодня является глобальной культурой
пишет: «В качестве одной из причин возникновения американской
культуры как глобальной культуры показывает, что США признает
свои культуры как мультикультурную культуру». В идее
мультикультуральной политики каждая современная нация выступает в
роли этнического и политико-правового гражданского сообщества.
З.Гусейнова
Amerikan leksikonunun sosial təbəqələri
Xülasə
XX əsrdə ABŞ mədəni və tarixi məkanında Amerika dil şəxsiyyəti
tədqiq edilmişdir. Üç səviyyəli mental model kimi onun təhlili və yenidən
qurulmasına prototip yanaşma imkanları aşkara çıxarılmışdır. Fərdin idrakı
fəaliyyətinin praqmatik yönümü, kateqoriyalar və binar qarşıdurma
terminlərində informasiyanın dərk edilməsi, ekstralinqvistik reallığın dil
biliklərinin çıxış prosedurlarına təsiri kimi amillər sistemyaradıcı amillər
qismində nəzərə alınır. Demək bu fenomen sosiumun vacib elementi kimi
qorunmalıdır ki, siyasiləşib müxtəlif fəsadlar törətməsin. Bu da bəllidir ki,
mədəni birlik və mədəni qurumlar mədəniyyətin sosial həyatının bütün
tərəflərini əhatə etməklə bahəm, bəzən siyasi proseslərə də təsir
göstərir. Amerikan mədəniyyətinin elə bu günkü qlobal mədəniyyət
olduğunu qeyd edərək yazır: “Amerikanizmin qlobal mədəniyyət kimi
meydana gəlməsinin səbəblərindən biri kimi ABŞ-ın öz mədəniyyətlərini
multikultural mədəniyyət kimi qəbul etdiklərini göstərir.” Multikulturalizm
siyasəti ideyasında hər bir müasir millət həm etnik, həm də siyasi-hüquqi
vətəndaş icması rolunda çıxış edir.
Rəyçi : Çingiz Qaraşarlı
filologiya elmləri doktoru, professor
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THE ROLE OF INVERSION IN THE INFORMATIONAL
STRUCTURE OF ENGLISH TEXT
Açar sözlər: İngiliscə froninq, predmet-həcmli inversiya, kriterik fokus
Keywords: English Fronting, Subject-Auxiliary Inversion, Focus Criterion
Ключевые слова:
английский фронтинг, предметно-вспомогательная инверсия, ,
критерий фокуса
The purpose of this paper is to identify the pragmatic features of inversion.
When analyzing the inversion function as one of the syntactic means of
organizing emotionally expressive sentences that serve to implement the
category of emotional expression in English, the following tasks must be
carried out:
To define inversion functions;
1) To determine how inversion participates in the organization of
emotionally expressive sentences;
2) To identify all types of inversion statements and analyze them.
Based on this, the subject of our study are various models of the
pragmatic effect of the utterance. The object of the study is inversion models
of English speech.
As the method of analysis, we have chosen the method of contextual
stylistic and grammatical analysis.
Authentic language material from British and American literature and
media served as the data for the analysis.
This topic is of great interest from the point of view of pragmatic use
and the study of various features of inversion in English. The pragmatic
features of inversion in English are little-studied area which, however,
relevant to the realization of the emotionally expressive component of
communication. Actualization of the sentence and expression intersect in the
plane of pragmatics as a semantically and communicatively significant
category because the talking subject with all his/her intentions comes to the
fore here. The existing close connection between the subjective type of
actualization and the emotionally expressive component of communication
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was never in doubt among linguists, but this topic remains practically
unexplored. And analysis of the invert sentences shows that an emotionally
expressive moment in communication is expressed by means of inversion. It
is known that according to the laws of psychology, the degree of
understanding depends on the organization of the utterance. If a writer wants
to be really understood by the reader, and he/she wants it, then in order to
exercise a proper influence on the reader, it is not enough for him/her to
express, convey only the meaning, the main idea of the work through a word,
a statement; it is necessary to convey this word, a statement so that it
necessarily ‘activates’ the reader’s imagination and feelings, and not just
his/her thought. And a writer always takes this into account consciously or
unconsciously, otherwise his/her work will not reach the addressee,
therefore, the action and specific communication in aesthetic field will not be
realized. In other words, the communicative role here is small; the influential
or pictorial role of speech which activates the reader’s imagination and
feelings is also needed. Communication in the artistic and aesthetic field can
be fully realized only if speech is expressive, imaginative, and emotional, if
it awakens the reader’s imagination, that is, if it also performs an aesthetic
function. Only skilfully constructed and specially organized speech can fulfil
the aesthetic function of literature and be considered artistic. When
considering the specifics of artistic speech, it is important to consider the
peculiarities of the reader’s perception of the text too. According to the
experimental data of some psychologists, it takes 2.5 times more time to
understand the meaning of words and the conceptual plan of speech than to
form an image. From this it is possible to draw a logical conclusion that the
writer must activate the reader’s imagination, which, naturally, can be
realized only through a text. ‘A writer must construct a speech somehow in a
special way, put forward, emphasize some of its moments, hold the reader’s
attention on them so that he/she can ‘feel’ the subject of the description, and
not only understand the general meaning of the text. A text artist should
possess the ‘secret’ of facilitating the work of the reader’s imagination.’ 4
And he/she can accomplish this only through speech, as the writer is
deprived of such means of impact as, for example, intonation, gestures,
facial expressions, situation that talkers have during oral communication.
These means must be replaced in aesthetic communication by speech means
of impact.If we consider the specifics of scientific speech, then the task of
communication itself is such that the transmission of information and the
understanding of meaning are sufficient here. In social and political
journalism, the impact on the reader is of great importance, and it is
manifested in the means of speech, through speech; however, the excitement
of the work of the reader’s imagination is not specifically pursued here. But
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in artistic speech, which its emotional side plays a very important role in, the
influence on the writers’ feelings is realized through an image, this is its
specificity, a difference from other spheres of communication. A linguistic
unit in speech performs a specific function and, therefore, is part of a larger
unit.The term of ‘inversion’ should be understood not only as permutations
within the predicative core, but also as permutations of the secondary
elements of a sentence, since they have the same syntactic properties both in
functional terms and in the English word order system. [1, p. 48]. There are
different views on the role of word order and its change or inversion in the
linguistic studies. Some authors suggest that language expressive
information is similar to information about the expressive qualities of the
language itself, that is, about the special expressive power of language
means. Without a doubt, it can be argued that the language has its own
means of expressiveness and they have expressive semantics.
1. Syntactic (grammatical) inversion is the whole system of word
positioning models in English sentence. It is opposed to the direct word
order dominant in English. In addition, the inversion does not include cases
of the free position of certain elements of sentence (for example, determinant
circumstances).
2. The main functions of inversion are the additional emphasis of the
actual division, the emphasis of semi-predicative relations, the linking of a
number of expressions into discourse. The implementation of these functions
is closely related to the fact that selection of an inverted part (sometimes
along with any other part) by logical stress happens in the process of
inversion. On the contrary, the free movement of parts that does not carry
semantic differentiation functions (permutation of determinants) is not
associated with transferring a logical stress to them.
3. Any real deviation from the direct and ‘inverse fixed’ model is a
stylistic (emphatic) inversion for the subject, the predicate (its parts), objects,
and attributes. In many types of adverbial modifiers, the same position can
be considered as free and as inversion.
Some changes in the word order change the syntactic relations, and
with them the whole meaning of the sentence, others combine grammatical
and expressive functions.
It is also possible to change the order of words that do not change the
grammatical meaning and are not associated with expressiveness or
emotionality, but have a functional and stylistic colouring. For example, the
postposition of an adjective in prose adds solemnity, elevation, or musicality
to the style.4. Expressive or functional and stylistic colouring of inversion is
characteristic mainly for prose, since the word order in verse obeys the
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rhythmic and prosodic structure of the verse, and the arrangement of the
components of syntactic constructions is relatively free.
Both grammatical cases of violation of the usual (fixed) word order
(syntactic inversion), and cases of stylistic inversion, also considered in this
paper, are the most interesting object of study for a person who learns the
language, as they significantly expand the capabilities of speaker helping to
achieve many of the goals of his/her statement, and those of listener (or
reader), helping to understand the true meaning of speech (text). The use of
one or another word order either attracts the listener’s attention to any
circumstance of particular importance, or shows the swiftness of action, or
creates irony in the sentence, or indicates speaker’s emotional state, etc
[3,p.22].Diploma thesis consists of an introduction, theoretical and practical
parts, and conclusion. In the theoretical part, first of all, we determine the
functions of inversion, then we trace the participation of inversion in the
organization of emotionally expressive sentences, as a result we determine
the types of inversion expressions. In the practical part, the conclusions and
assumptions of the theoretical part are confirmed by examples and the
inversion statements are analyzed. The conclusion contains the most general
final considerations regarding the pragmatic aspect of inversion in English
[2,p.16].This topic is of great interest from the point of view of pragmatic
use and the study of various features of inversion in English. The study of
pragmatic features of inversion in English are well-studied area which,
relevant to the realization of the emotionally expressive component of
communication. Actualization of the sentence and expression intersect in the
plane of pragmatics as a semantically and communicatively significant
category because the talking subject with all his/her intentions comes to the
fore here. The existing close connection between the subjective type of
actualization and the emotionally expressive component of communication
was never in doubt among linguists, but this topic remains practically
unexplored. And analysis of the invert sentences shows that an emotionally
expressive moment in communication is expressed by means of inversion. It
is known that according to the laws of psychology, the degree of
understanding depends on the organization of the utterance. If a writer wants
to be really understood by the reader, and he/she wants it, then in order to
exercise a proper influence on the reader, it is not enough for him/her to
express, convey only the meaning, the main idea of the work through a word,
a statement; it is necessary to convey this word, a statement so that it
necessarily ‘activates’ the reader’s imagination and feelings, and not just
his/her thought. And a writer always takes this into account consciously or
unconsciously, otherwise his/her work will not reach the addressee,
therefore, the action and specific communication in aesthetic field will not be
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realized. In other words, the communicative role here is small; the influential
or pictorial role of speech which activates the reader’s imagination and
feelings is also needed. Communication in the artistic and aesthetic field can
be fully realized only if speech is expressive, imaginative, and emotional, if
it awakens the reader’s imagination, that is, if it also performs an aesthetic
function. Only skilfully constructed and specially organized speech can fulfil
the aesthetic function of literature and be considered artistic. When
considering the specifics of artistic speech, it is important to consider the
peculiarities of the reader’s perception of the text too. According to the
experimental data of some psychologists, it takes 2.5 times more time to
understand the meaning of words and the conceptual plan of speech than to
form an image. From this it is possible to draw a logical conclusion that the
writer must activate the reader’s imagination, which, naturally, can be
realized only through a text. ‘A writer must construct a speech somehow in a
special way, put forward, emphasize some of its moments, hold the reader’s
attention on them so that he/she can ‘feel’ the subject of the description, and
not only understand the general meaning of the text. A text artist should
possess the ‘secret’ of facilitating the work of the reader’s imagination.’ 4
And he/she can accomplish this only through speech, as the writer is
deprived of such means of impact as, for example, intonation, gestures,
facial expressions, situation that talkers have during oral communication.
These means must be replaced in aesthetic communication by speech means
of impact [5,p.26].If we consider the specifics of scientific speech, then the
task of communication itself is such that the transmission of information and
the understanding of meaning are sufficient here. In social and political
journalism, the impact on the reader is of great importance, and it is
manifested in the means of speech, through speech; however, the excitement
of the work of the reader’s imagination is not specifically pursued here. But
in artistic speech, which its emotional side plays a very important role in, the
influence on the writers’ feelings is realized through an image, this is its
specificity, a difference from other spheres of communication. A linguistic
unit in speech performs a specific function and, therefore, is part of a larger
unit [7,p.51].
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N.Əhmədli
İngilis mətninin informasiya strukturunda inversiyanın rolu
Xülasə
Beləliklə, yazılı mətni tədqiq etmək ənənəsi linqvistikaya cümlə
anlayışını gətirdi, belə bir faktı dərk etməyə imkan verdi ki, səslənən nitqin
köməkliyi ilə danışan bu və ya digər şəkildə cümlə strukturunu bölə və
həmsöhbətinə onun üçün lazım olan informasiyanı ötürə bilər. Hazırda ifadə
anlayışı bütün dilçilər tərəfindən tanınır, lakin onun cümlə ilə olan nisbəti
problem olaraq qalır. Bu problemin mübahisəli olması obyektiv səbəblərlə
izah edilir ki, onlardan daha mühüm olanı budur ki, cümlə və ifadə əksər
hallarda eyni linqvistika forması ilə ötürülür. Həmin formanın bəzi
əlamətləri artıq çoxdan və diqqətlə öyrənilib ki, bu da linqvistika vahidini
cümlə kimi xarakterizə edən əlamətlərin məcmusu haqqında sabit təsəvvür
yaradıb. Baxmayaraq ki, cümlənin hər şeyi əhatə edən və ümumqəbulolunan
tərifi mövcud deyil, cümləni qrafika, intonasiya və məzmun əlamətlərinə
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görə asanlıqla fərqləndirirlər. Daha çox ümumi olan şəkildə cümlə əsas
sintaksis vahidi kimi xarakterizə edilir, hansı ki, “fikrin formalaşması, ifadəsi
və xəbər verilməsinin başlıca vasitəsi” kimi xidmət edir. Hazırda bu ümumi
müddəa cümlənin üç əsas: struktur, nominativ və kommunitativ əlamətinin
mövcud olmasının etiraf edilməsi ilə konkretləşir. Cümlənin kommutativ
təbiəti nədə ifadə edilir, onun fikrin xəbər verilmə vasitəsi olmaq xüsusiyyəti
nədir? Bu suala ənənəvi qrammatika müxtəlif şəkildə cavablar verir.
Н.Ахмедли
Роль инверсии в информационной структуре английского текста
Резюме
Итак, традиция исследования письменного текста дала
лингвистике понятие предложения, осознание же того факта, что с
помощью звучащей речи говорящий может так или иначе расчленить
структуру предложения и передать собеседнику содержащуюся в
предложении информацию в нужном для него. В настоящее время
понятие высказывания признается всеми лингвистами, однако спорной
остается проблема его соотношения с понятием предложения.
Спорность этой, проблемы объясняется объективными причинами, из
которых наиболее важна та, что предложение и высказывание в
большинстве случаев передаются одной и той же лингвистической
формой. Некоторые признаки этой формы изучались уже давно и
достаточно тщательно, что создало устойчивое представление о
совокупности признаков, характеризующих лингвистическую единицу
как предложение. Хотя всеобъемлющего и общепризнанного
определения предложения не существует, однако любой человек, даже
не специалист, легко выделяет предложение по графическому,
интонационному и содержательному признакам. В наиболее общем
виде предложение характеризуется как основная единица синтаксиса,
которая служит «главным средством формирования, выражения и
сообщения мысли» В настоящее время это общее положение
конкретизируется признанием у предложения трех основных
признаков: структурного, номинативного и коммуникативного. В чем
же проявляется коммуникативная природа предложения, его свойство
быть средством сообщения мысли? На этот вопрос традиционная
грамматика отвечает по-разному.
Rəyçi: Azad Məmmədov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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From the point of view, modern problems of neologism are considered,
definition of "termini-neologism". The author teaches thematic groups of
new terminological lexical of neologism productions in particular in
functional areas of neologism production, and also proposes the
classification of terminology-neologisms in the English terminology of
neologism production.
The working term is based on the process of development of material
and spiritual culture of the peoples. "The terminology of science in any
sphere of science, cultures, and productive activity - this is a combination of
the stories about the development of society and society" [1, p. 6]. The
terminology is based on the basic science disciplines. Everyone has the right
to work in the production or marketing of terminology. Terminology - this is
the most advanced sub special part of the dictionary, especially for the last
decade, in the result of the strongest movement of science and technology. In
the development and functioning, a particularly important role is played by
the role of social factors, and in the case of scientifically-technical ones.
To get the original picture of the term, you will find that the
interdependence of the Terminology and the corresponding domain name is
undesirable.
Scientific and technical terminology is a dynamic lexico-semantic
system language, reflecting all the innovation processes of science and
technology. Numerical research terminological systems, distributed to
material in different languages, are constantly evident in their mutual
relationships of generalization linguistic and specific features, to lexicon
celebrations, or in the field of identification.
Celsius is a term that defines the terminology of "neologism" in the
terminology of neologism production for the termination of terminologyneologisms with theories of their origin.
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Theoretical material, which was published and published in
neologismtermologies, is a descendant of the novel and terminates the
emergence of new terms, Terminological terminology and terminology of
neologism productions in the XX century by XXI century. Today, polygraph
is considered as the technical equipment for print production: books,
newspapers, magazines, etc.
The term "research" refers to the new term "neologism production",
used in periodicals for periodicals, technical documentation, Internet sites,
etc.Language as any living organism continuously evolves, enriching itself
various linguistic means. The most mobile and flexible is, as we know, the
lexical system of language, changing dynamically and constantly together
with the development of a language team, reflecting the ongoing in society
changes and modern trends. It is what is happening in The last few years,
lexical metamorphoses of English.
The present article is devoted to them by native speakers
themselves.The appearance of neologisms is caused by the need for the name
of new realities, objects, phenomena of material and non-actual reality. The
question of what is neologism, up to still remains open.
The newest words that are rapidly conceivable in the language and are
translated into the language, appear to be one of the most interesting: they
are very rapidly "exaggerated" and leave out of the neologisms. To
understand the word neologism, it must be stylistic to say, to look at itself,
and the newest word we have to do is to be punctual, for that matter to be
ignored. Poetry in the language can be watched by stranger descriptions;
synonyms, in the time of the first part of the language, go through each
other: one is "neither old nor", and another "fasten".
Neologisms are different. As you look at the semantics, the lexem
looks like it has been written in the past, but it is used in the newer context.
True, if you want to ask anyEnglishperson that the word "militant" means,
ten or not, it is clear that the members of the group are definitely denouncing
the ban. The semantic neologisms are distinguished from lexical, productive
models or are derived from other languages.In fact, the neologisms go into
the language or the factors that make sense, are created by "ne", separate
neologisms (general, occasional, and occasional)How are the ordinary
neologisms stylistically neutral and why they are interested in literary
editors, if they are used in correspondence with the meaning.
With the intensive development of neologism production and
computerization of the process, the number of special terms is evolving.
Undeserved terminology does not imply the mutual understanding of the
professions, or the new terminology assumes identification of the complexity
in the communion. Polygraph appears in many new technical terms and
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terminology, many of which have the potential to change, and can be
followed by the ability to read and write material on the terminology of the
modern neologism production trend, the emergence of new term
terminologies, and the legal terminology of the nominative. Especially a lot
of neologisms appear in the scientific and technical language as a result of
the rapid progress of science and technology. For example, in the
Englishlanguage, during the emergence and development of aviation, words
arose: aircraft, pilot, landing, air hole, etc. The appearance of radio led to the
emergence of words such as: radio, radio interference, radar, etc. In English,
examples of neologisms can serve as a word that appeared relatively
recently: televiewer - atomic pile-nuclear reactor, brandalism - hanging
urban facades with ugly advertising posters. The emergence of a new word is
the result of the struggle of two tendencies: the development trends of the
language and the trend of its preservation. This is due to the fact that "there
is a fairly strong tendency in the language to persist in a state of
communicative fitness." However, in order to more adequately reflect,
reproduce and consolidate new ideas and concepts, language in general and
vocabulary in particular are forced to rebuild, differentiate, generate new
units. At the same time, the appearance of a new word is not always caused
by the direct needs of society in the new designation. Often, neologism is the
result of new associations or the result of the elimination of homonymy, etc.,
ie. In the creation of the neologism, purely linguistic incentives often
operate.
An enormous new word, and an inseparability, have been added to the
lexicology of neo - nology - the science of neo - linguistics. It is very
interesting that many neologisms arise in the scientific - technical language
in the result of adventurous science and technology. Never mind to mention
that the theory of neologism in linguistics has not yet been formulated as a
self-helping lexicology of the lexicology, but also has defined the principal
areas and spheres of science in the newest texts. The term "neologism" can
be used to describe how new (logos) can be used to describe different types
of new words in the language,
- any of the oldest words in the old word, the terminology of the word,
the stylistic scrolling of the word;
- in new forms of word formation, computability, etc. e .;
- new vocabulary functions, vocabulary exercises, role-playing
applications, or syllables, which apply to applications.
The single problem of neologism is the problem of termination of
neologism. The traditional neologisms of ordinary generalized - language
words are distinguished by their respective connections, which are
determined by collective perception. Newcomer lexicographs and
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lexicographs refer to the same ones that appear in the language at any given
time, for a valid exhaust. It is true that some researchers count on a precursor
to the Second World War [3, p.55] The present moment in English language
polygraphy, as well as many other science schools, experiences "neologic
boom" [3, p. 42]. Analysis of new words has shown that the predominant
mass of new vocabulary units are, as might be expected, nouns, since the
expansion of the dictionary is mainly due to the names of objects and
phenomena that fill the culturological space.The study of new words made it
possible to identify some of the tendencies that characterize the expansion of
linguoculturological space in the period under review.There are many ways
to translate neologisms into economic topics from English into English. The
relevance of this work is due to the need to study new vocabulary as a means
of reflecting the changes occurring in modern linguoculture under the
influence of such socially significant factors as computerization,
informatization, globalization, etc. In the transition periods of social and
economic development, the issue of linguistic changes becomes one of the
central issues in the problem of scientific research, since it is objectively an
indicator of the dynamics of social and production transformations. Such
neologisms appear in in order to give more emotional-but a rich name for
quality, phenomenon or A subject that has long received its name. "Simple",
neutral layers va acquire greater expression. But the form visibility is fixed
in the mind of the bearer language, similar neologisms seem fresh and
especially emotional, so probability of their easy and fast entry in the
language is very high.
Thus, at the present time active enrichment of the English language
due to the appearance of neologisms of various species. Moreover, the
spheres of appearance of the Neogizmos are not limited. An enormous new
style of text creates an inexplication of their characters. Innovative
technologies as in polygraph, as well as in science and technology, are
welcomed with the newest terminological terminals. The term neologisms
arise in patent literature and publications, incompletely linked with various
processes in polygraph, computer programs, developed for the publishing
complexes, as well as in the field of polygraph, for example, advertising,
design, such as: aggressive advertising - active advertising , bleed poster advertising poster with image, digitized data network, digital data network,
lino color - program interface and many others.
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A.Safarov
Müasir ingilis dilində neologizmlərin rolu
Xülasə
Monoqrafiya neologizm dillərinin müqayisəli təhlili əsasında İngilis dilində
ixtisarların aktual problemlərinə həsr olunub. Bu məqalənin məqsədi
neologizm şərtlərini mənşə baxımından təsnif etmək üçün İngilis
terminologiyasında "neologizm" termini müəyyən etməkdən ibarətdir.Buna
görə yeni sözlərin formalaşması vasitələrinin özləri stilistik üsul qismində
çıxış edir. Müasir ingilis yazıçılarının dilində neologizmlərin formalaşmasının daha xarakterik üsulları sözlərin mənasının formalaşdırılması,
çevrilməsi və dəyişdirilməsidir. Yeni sözlərin təhlili göstərmişdir ki, yeni
lüğət vahidlərinin üstünlük təşkil edən hissəsini, gözlənildiyi kimi, isimlər
təşkil edir, çünki lüğətin genişlənməsi, əsasən, əşya və hadisələrin adından
baş verir ki, bu əşya və hadisələrin adları kulturoloji boşluğu doldurur. Yeni
sözlərin öyrənilməsi tədqiq edilən dövrdə linqvokulturoloji boşluğun
geinşlənməsini səciyyələndirən bəzi tendensiyaları aşkar etməyə imkan
vermişdir. Neologizmləri iqtisadi mövzulara ingilis dilindən ingilis dilinə
tərcümə etmək üçün bir çox üsul mövcuddur. Tərcüməçi neologizmin "daxili
formasını" çox ehtiyatlı şəkildə, yalnız o zaman tərcümə edə bilər ki, əldə
olunan tərcümənin adekvatlığında tam əminlik mövcud olsun. Eyni
zamanda, əsaslı "daxili formanın" təhlili, bir qayda olaraq, bu cür neologizmlərin tərcüməsinin mütləq mərhələsidir. Mətnin bir dildən digərinə tərcüməsi
zamanı adekvatlığın əldə edilməsi üçün, tərcüməçi mətnin tərcümə edildiyi
dildə ekvivalent uyğunluqlardan istifadə etməlidir.
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A.Səfərov
Роль неологизмов в современного английском языке
Резюме
В монографии рассматриваются актуальные проблемы сокращений в
английском языке на основе сопоставительного анализа языков
неологизмов. Целью данной статьи является определение термина
«неологизм» в английской терминологии для классификации терминовнеологизмов с точки зрения их происхождения.Поэтому сами средства
формирования новых слов часто выступают в качестве стилистического
устройства. Наиболее характерными способами формирования
неологизмов на языке современных английских писателей являются
сочинение, преобразование и изменение значений слов. Анализ новых
слов показал, что преобладающим Масса новых словарных единиц это, как и следовало ожидать, существительные, поскольку расширение
словаря происходит главным образом из-за названий предметов и
явлений, заполняющих культурологическое пространство. Изучение
новых слов позволило выявить некоторые тенденции которые
характеризуют расширение лингвокультурологического пространства в
рассматриваемый период. Есть много способов перевести неологизмы в
экономические темы с английского на английский. Переводчик может
интерпретировать «внутреннюю форму» неологизма с большой
осторожностью и только в тех случаях, когда есть полная уверенность в
адекватности полученного перевода. В то же время анализ
мотивированной «внутренней формы» является, как правило,
обязательным этапом перевода таких неологизмов. Чтобы достичь
адекватности при переводе текста с одного языка на другой,
переводчик должен использовать эквивалентные соответствия в языке
для который перевод сделан.
Rəyçi: Çingiz Qaraşarlı
filologiya elmleri doktoru, professor.
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FONETİK HADİSƏ VƏ QANUNLARIN ORFOEPİYA İLƏ
ƏLAQƏLİ TƏDRİSİ SÖZ MÜSTƏVİSİNDƏ
Açar sözlər: qanun, səs, fonetika, inteqrasiya
Ключевые слова: закон, звук, фонетика, интеграция
Key words: law, sound, phonetics, integration
Sözləri təffüzünə görə iki yerə ayırmaq olar. Bunu fonetik prinsipə əsasən
edirlər:
1. Həmin sözlər necə yazılıbsa elə də tələffüz olunur;
2.Həmin sözlər yazılışından fərqli tələffüz olunur.
Ancaq bu bölgü də sözlərin düzgün tələffüzü qaydasını tam əhatə etmir.
Çünki elə sözlər var ki, onlar yazıldığı kimi tələffüz olunsa da, onlara
müəyyən şəkilçilər artırdıqda tələffüzdə fərqlər yaranır. Fonetik hadisə və
qanunlar bu yarımfəsildə söz müstəvisində öyrənildiyinə görə biz ancaq
sözlərin tələffüz qaydasından bəhs edəcəyik. Qrammatik formaların orfoepik
normalara təsiri digər yarımfəsildə öyrəniləcək. Sözlərin tələffüzə
uyğunluğunu belə bölgü ilə aparmaq məqsədəuyğundur:
a)birbaşa tələffüz edildiyi kimi yazılan sözlər;
b)dolayı yolla tələffüz edildiyi kimi yazılan sözlər;
c)tələffüz edildiyi kimi yazılmayan sözlər.
Birbaşa tələffüz edildiyi kimi yazılan sözlərdə əsas cəhət onların fonetik
qrafiki ilı orfoqrafik qrafikinin üst-üstə düşməsidir. Bu zaman əsas olan
şagirdlərin düzgün ədəbi tələffüz qaydalarına nə dərəcə bələd olmasını
bilmək, onların dilində şivə xüsusiyyətlərinin olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək lazımdır. Ona görə də bu iş təşkil olunarkən qarşıya iki
məqsəd qoyulur:
1.Düzgün ədəbi tələffüz üçün düzgün yazılışa bələd olmaq;
2.Qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq.
Dolayı yolla tələffüz edildiyi kimi yazılan sözlərdə tələffüz vəziyyəti
başqadır. Bu sözlərdə özündən sonra sait və ya samitlə başlayan şəkilçi və
sözün gəlməsinə görə tələffüz müəyyənləşir. Belə sözlərin sayı dilimizdə
çoxdur. Əgər həmin sözlər cingiltili samitlə bitirsə, onlara saitlə başlanan
şəkilçi və söz əlavə olunarsa, həmin sözlər yazılışa görə tələffüz olunur.
Məsələn;
kitab-a [kitaba]; kitab üzü [kitab üzü]
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telefon-u [telefonu]; telefon adı [telefon adı] və s.
Əgər həmin sözlərə samitlə başlanan şəkilçi və söz əlavə edilsə, o zaman
həmin samitlər karlaşır.
kitab-da [kitapda]; kitab vərəqi [kitap vərəqi]
Orfoqrafiya ilə orfoepiya linqivistik cəhətdən bir-birinə yaxın olduğu
kimi, təlim cəhətdən də sıx bağlıdır. Ona görə də tələffüz normalarının təlimi
zamanı orfoqrafiya məsələlərinin də qarşılaşdırılması, bir çox orfoepik
normaların və məqamlarının müəyyənləşdirilməsində, orfoepik vərdişlərin
aşılanmasında rolu danılmazdır. Əvvəlki dərslik və fənn proqramlarında
orfoqrafik qaydaların bir çoxunun öyrədilməsi təlimi məqsədilə bir neçə saat
ayrılmışdır [1, s.145].
Düzgün tələffüz düzgün yazılışa, düzgün yazılış düzgün tələffüzə əsas
vermir. Dilimizdə yazı qaydaları və düzgün ədəbi tələffüz prosesi mürəkkər
quruluşludur. Buna ilk səbəb düzgün ədəbi tələffüz ilə orfoqrafiya qaydlarının fərqli olmasıdır. Digər səbəb isə düzgün ədəbi tələffüz vərdişlərinin
tam aşılanmamasıdır.
Düzgün ədəbi tələffüz qaydaları öyrənilərkən onların mənimsədilməsi prosesində qarşıya çıxan problemlərin nədən qaynaqlanlandığını
aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:
1.Dialekt və şivələrin təsiri;
2.Yazı qaydaları;
3.Başqa dillərdən dilimizə keçən sözlər.
Bu həmin şəxsin müəyyən qədər yenə də həmin mühitin təsirində olması
ilə əlaqəlidir. Belə dialekt xüsusiyyətləri özünü bəzi səslərin tələffüzündə
biruzə verə bilər.
Dilaket və şivələrin bəzilərində bilirik ki, dodaq ahəngi daha güclüdür və
həmin bölgə üçün xarakterikdir. Ona görə də həmin şəxslər danışarkən çox
vaxt açıq saitlər əvəzinə dodaq saitlərindən istifadə edirlər. Bu da düzgün
ədəbi tələffüzün pozulmasıdır. Məsələn:
zoğal (zuğal);
gəlsin (gəlsün);
baxsın (baxsun);
yavaş (yuvaş) və s.
Bəzi dilaketlərimizdə isə qalın damaq ahəngi var və bu şəkildə də işlənir:
yemək (yemax);
gəzmək (gəzmax) və s.
Dialektlərdə
özünü
göstərən
sözlərin
sonunda
samitlərin
cingiltiləşməsini ədəbi tələffüzə gətirən şagirdlər var.
çörək (çöreg);
yarpaq (yarpağ) və s.
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Bunun aradan qaldırılması üçün həmin sözlərin yazılış və tələffüzünü
düzgün izah etmək etmək lazımdır. Dialekt və şivələrdə bir sıra tələffüz
qaydaları var ki, onlar ümumi hesab edilir. Amma bu o demək deyil ki,
həmin qaydalar ilə tələffüz ədəbi tələffüz qaydasıdır. Dilaketlərə qarşı
mübarizə aparanda bu qaydaları da unutmamaq lazımdır.
Orfoepik normaların yaradılması və müəyyənləşdirilməsi üçün
məsələlərin bəziləri bunlardır:
 Qrammatik kateqoriya və sintaktik quruluşların tələffüz normalarının
tam şəkildə əhatə edilməsi
 Orfoepiyanın orfoqrafiya, eləcədə adi danışıq və dialekt tələffüzü ilə
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi
 Ədəbi tələffüz normalarının əsasında dayanan prinsiplər haqqında
 Ədəbi tələffüzün üslubları haqqında
 Mürəkkəb qısaltmaların, alınma sözlərin tələffüz qaydalarının
tamamilə əhatə olunması
 Şeir dilində poeziyaya məxsus olan orfoepik məsələlər-poetik
orfoepiya haqqında
 Ədəbi tələffüz və orfoepik tələffüz
anlayışlarının bir-birindən
fərqləndirilməsi
 Orfoepik normaların təşəkkül tapması və inkişafının tarixi məsələlərinə
dair və s. əhatə edən bu məsələlər dilin bugünkü inkişaf səviyyəsində ətraflı
şəkildə tədqiq olunub araşdırılmalı və bu mövzuları əhatə edən vəsaitlər
hazırlanmalıdır [2, s.112].
Düzgün ədəbi tələffüzü pozan mənbələrdən biri də yazıdır. Bu fərqlər
özünü daha çox alınma sözlərdə göstərir. Azərbaycan dilinin yazı qaydaları
ilə tələffüz qaydaları arasında fərqli olduğu kimi oxşar cəhətlər də var.
Dilimizdə eyni formada tələffüz olunan şəkilçilər kimi, fərqli tələffüz olunan
da şəkilçilərə rast gəlinir. Hər yazılan sözü eyni olduğu kimi tələffüz etmək
olmaz.
Qonşu dillərdən alınma sözlərin dilimizdə işlədilməsi ədəbi tələffüzü
pozan mənbələrdən biridir. Elə şəxslər var ki, iki dildən də gündəlik nitqində
istifadə edir, elə insanlar da var ki, bir dildə yazır, başqa dildə isə danışır.
Belə insanlar bəzən hər iki dildə işlənən sözlərin tələffüzündə, vurğusunda,
intonasiyasında səhvlərə yol verir. Belə danışan insanların dili xoşagələn
olmur. Ona görə də onun qarşısı alınması üçün xüsusi nəzarət lazımdır. Bu
prosesdə isə valideynlərin, müəllimlərin xidməti böyükdür.
Ədəbi tələffüz təlimində morfoloji təhlildən də yeri gəldikcə istifadə
olunmalıdır [36, s.102].
Məsələn, fərq edək ki, belə bir cümlə təhlil olunur: Səlimə uşaq
bağçasında işləyir. Burada morfoloji təhlil orfoepik təhlillə paralel apanlır.
Səlimə isimdir, sadədir, xüsusidir, ismin adhn halında işlənmişdir.
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Bağçasında sözü isimdir, sadədir, ümumidir, təkdir, yerlik balındadır. Bu söz
baxça şəklində tələffüz olunur. Başlayır feldir, düzəltmədir, təsdiqdir, indiki
zamanda işlənmişdir. Bu söz başlıyır şəklində tələffüz olunur [3, s. 178].
Şagirdlər ədəbi tələffüz zamanı tələffüzü çətin olan sözləri gördükdə bu
zaman əldə olan orfoepiya lüğətlərinə müraciət edirlər. Belə lüğətlərdən
istifadə etmək bacarığı onların düzgün ədəbi tələffüz qaydalarını
mənimsıməsində də böyük əhəmiyyətə malikdir. Orfoepik lüğət üzrə iş
şagirdlərdə müşahidə aparmaq, tədqiqat aparmaq, sözü hərf və səs
komponentlərinə görə təhlil etmək bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ancaq sadəcə
bir dəfə ehtiyac olanda açıb həmin lüğətə baxmağın bir nəticəsi olmur.
Bunun o zaman yaxşı nəticəsi ola bilər ki, şagirdlər bundan daimi şəkildə
istifadə etsinlər. Qısa olaraq, orfoepia lüğəti şagirdlərin stolüstü kitaba
çevrilməlidir. Ancaq orfoepiya lüğəti ilə işləyəndə də bir sıra qaydaları
bilmək lazımdır. Bunlardan ən önəmli olanı Azərbaycan əlifbasında hərflərin
ardıcıllığını əzbər biləmkdir. Belə olduqda şagirdlər rahatlıqla həmin sözü
tapa bilirlər. Əks halda müxtəlif hərflərlə başlayan sözlərin tapılmasında
çıtinliklərlə qarşılaşmış olurlar. Bunu inkişaf etdirmək üçün onlara bir sıra
tapşırıqlar da vermək olar. Bu tapşırıqlar əsasən əlifba sırasının öyrədilməsi
ilə bağlı olmalıdır. Belə tapşırıqlara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək
lazımdır:
Müəyyən sözlər yazıb onları əlifba sırası ilə sıaralamaq;
Sözləri ikinci hərfinə görə sıralamaq;
Üçüncü, dördüncü hərfə görə əlifba sırası ilə sıralamaq;
Qeyd olunmuş sözləri lüğətdən tapmaq və s.
Orfoepiyanın dərindən mənimsədilməsi istiqamətində müasir dövrdə elə
də çox işlər görülməmişdir. Hazırda orfoqrafiya lüğəti kimi orfoepiya
lüğətimiz yoxdur. İstifadə etdiyimiz lüğət Ə.Əfəndizadənin tərtib etdiyi
lüğətdir. Həmin lüğət quruluş etibarilə digər lüğətlərdən fərqlənir. Belə ki bu
lüğətdə sözlərin düzgün tələffüzü ilə yanaşı, onların hansı nitq hissəsinə aid
olması, vurğusu da göstərilmişdir.
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A.Namazova
In such event and studies related to the laws phonetic orthoepy
Summary
Phoneme is the smallest meaningful unit of language. Therefore, the
correct pronunciation of the vote in the first place due to the literary
pronunciation. Phonetics carry a witness to our language, the language, there
are many colorful phonetic variations. Although the rules of the language,
the more in violation of the common pronunciation of the literary event. This
is the language of the pupils, as well as other people that we observe in the
situation. In his speech, when so many workers are watching television. The
words of other languages, the correct pronunciation of some suffixes
recording with the pronunciation of literary disturbing. Violation of the rules
of correct pronunciation in a literary pronunciation rules as the reason not to
use it properly, orthoepic Failure to comply with the standards, dialect and
accent to the nature of the literary language. They carried out various
measures to prevent the secondary schools.
A.Намазова
В таком случае и исследования, касающиеся законы
фонетического орфоэпии
Резюме
Фонема является наименьшим значимой единицей языка. Таким
образом, правильное произношение голосования в первую очередь изза литературное произношение. Фонетика нести свидетельство на наш
язык, язык, есть много красочных фонетические варианты. Хотя
правила языка, тем более riayər в нарушении общего произношения
литературного события. Это язык учеников, а также других людей,
которые мы наблюдаем в ситуации. В своей речи, когда так много
рабочих смотрют телевизор. Слова других языков, правильное
произношение некоторых суффиксов запись с произношением
литературного
тревожным.
Нарушение
правил
правильного
произношения в литературном литературных правилах произношения в
качестве причины, чтобы не использовать его должным образом,
орфоэпическое Несоблюдение стандартов, диалект и акцент на природу
литературного языка. Они осуществляют различные меры для
предотвращения средних школ.
Rəyçi: Kamil Bəşirov
Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
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ПОЭТИКА «МАЛОЙ ПРОЗЫ» СОМЕРСЕТА МОЭМА
Ключевые слова: жанр, рассказ-новелла, драматизм, малая проза,
писатель-реалист
Açar sözlər: janr, hekayə, dramatizm, kiçik nəsr, realist-yazıçı
Key words: genre, story, drama, short proze, realist writer
Если ориентироваться на стандартную форму западноевропейской
новеллы, начиная с творчества Мопассана (последняя четверть XIX
века) и завершая работами С. Цвейга, О' Генри и других (вторая
половина XX века), то все рассказы Моэма по объёму напоминают,
скорее, повесть. Однако, ясная фабула, словно сжатая пружина, в
любой момент готовая разомкнуться, свидетельствует о локализации
центральных событий. Однако, по сравнению с творчеством других
европейских писателей, отдавших дань «малой прозе» – новеллам,
рассказам или повестям, в отношении формы и композиции в
творчестве Моэма можно ясно выделить индивидуальные черты.
Что же в целом и общем представляют собой рассказы Моэма?
Прежде всего подчеркнём, что это подлинная сокровищница мировой
литературы. «По богатству идейно-тематического содержания, остроте
своей критической направленности, мастерству использования
многочисленных жанровых возможностей, рассказы-новеллы С.Моэма
составляют лучшее, что им было создано» [1,17]. А чтобы понять, в чём
заключается это богатство, о котором нам сказал Палий, необходимо,
по нашему мнению, сделать краткий экскурс в историю жанра. Ведь
писатель в середине XX века не порывал с исконными корнями и
традициями предшествующего столетия в английской литературе. В
ней жанр «малой прозы» именовался «short story», и задолго до
расцвета творчества Сомерсета Моэма он по праву считался вполне
самостоятельным жанром, который развивался по следам определённой
части национальных традиций.
Некоторые европейские критики (Б. Мэтьюс, Б. Маттеус, Е. Поэ и
другие) считают, что рассказы С.Моэма правильнее именовать
новеллами, потому что они обладают характерными особенностями для
этого вида жанра «short story». Это гибкость, лаконизм, подвижность,
возможность лёгкого освоения новых тем и художественных приёмов.
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Форма рассказа-новеллы позволяла талантливому писателю создавать
оригинальный характер на малом языковом пространстве, следовательно, экономично развивать авторскую идею. Этим прежде всего
объяснялась популярность новеллистического жанра в европейской
литературе, Великобритании XX столетия, в частности. Рассказы-новеллы
или повести-новеллы, бесспорно, предоставляют собой богатый
материал для изучения общих тенденций современной литературы
Великобритании, отражая художественную неповторимость творчества
отдельных писателей.
Приоритет в создании теории англоязычной новеллы принадлежит
Э. По. В качестве исходного пункта он описал конструкцию «единства
эффекта или впечатления», которому подчинены все структурные
элементы произведения, главным образом, в организации сюжета. До
практического воплощения этих принципов С.Моэмом Эдгар По
предпринял попытку классификации англоязычной новеллы. В качестве
типологического признака он взял на вооружение принцип организации
сюжета и характер повествования. Тем самым Э. По заложил основы
последующей теории «short story», по следам которой С.Моэм отчасти
и создал свои лучшие рассказы [2,229-230].
Но автор циклов «Трепет листа», «Маленькие истории» и других
наследовал не только теоретические положения Э.По. На рубежеXIX-XX
веков развёрнутое описание рассказа-новеллы как специфического
литературного жанра, предложил английский критик Б.Мэтьюс. Он
сохранил в качестве одного из определяющих признаков рассказовновеллы единство впечатления (как у Э.По). Однако, помимо требования
краткости и лаконизма, присущих поэтике «малого жанра», он ещё
привносит существенное дополнение: целостность общего впечатления,
которое достигается благодаря тому, что в новелле изображаются только
одно событие один характер, одно чувство или ряд чувств, вызванных
одним событием. Б.Мэтьюс полагал, что в «такого рода новеллах вполне
возможно ограничиться описанием характера героя или даже картиной
настроений и впечатлений» [3,78]. Как отмечает А.А. Бурцев, «с лёгкой
руки Мэтьюса новелла на рубеже веков привлекла к себе всеобщее
внимание по обе стороны Атлантики» [4, 259]. С этого времени и
другие европейские критики окончательно признали целостность и
самостоятельность рассказа-новеллы как особого жанра, перейдя к
обсуждению перспектив его развития в литературе XX века.
Параллельно с Моэмом в тот же самый исторический период
создавали свои произведения в этом жанре и некоторые другие
английские или англоязычные писатели – представители разных
литературных течений и направлений. Это Г.К. Честертон, Р.Л.Стив131
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енсон, К.Мэнсфилд, Э.М.Форстер, В.Вульф, Д.Джойс, Д.Г.Лоуренс,
А.Конан-Дойль, Р.Киплинг, И.Во и другие. Конечно, рассказы, новеллы
и повести названных европейских писателей были неравноценны в
историко-художественном отношении, к тому же авторы опирались на
различные критерии при разработке формы данного жанра. Но всё же
следует подчеркнуть, что в послевоенной Англии по сравнению с
литературой других европейских стран хороших образцов «малой
прозы» было больше, охват действительности заметно шире, выводы и
обобщения глубже, гипотезы смелее, исследование характеров
несравненно ярче.
С учётом того факта, что названные писатели уже имели
возможность опереться на серьёзные теоретические исследования в
данном вопросе, очевидно, что к середине XX века этот жанр в
английской литературе был обогащен интересными творческими
находками. Что же нового привнёс в него С.Моэм? Как будет показано
нами ниже, есть немало поучительных идей, мимо которых прошли
другие европейские писатели. Прежде всего, он заинтересовался
психологией личности. Центральной темой большинства его рассказов
стало пристальное внимание к человеческой природе, точнее, к
ортодоксальности поведения и поступков людей. И потому характерно,
что неожиданность и непредсказуемость их действий, становящихся
стержнем сюжета, часто приводила в его произведениях к
парадоксальности ситуаций. Он писал: «Я плавал по разным морям и,
где только возможно, всматривался в людей самобытных, интересных и
весьма диковинных» [5,152]. Впрочем, вторжение в чужую жизнь не
помешало писателю быть с читателем предельно откровенным и
создать реалистические портреты тех людей, с которыми ему
доводилось встречаться в разных странах. Так в «малой прозе» С.Моэма
возникли прообразы смелых и отважных героев-путешественников. В то
же время как следствие этих наблюдений – постановка им проблемы
трагизма человеческого бытия. Правда, она засверкала разными гранями.
Парадоксальность драматизма одной ситуации оказывалась как бы
частным проявлением общего закона.
Критик Н.Михальская по этому поводу фиксирует: «Имя Сомерсета
Моэма вряд ли правомерно называть в ряду тех, кто наиболее сильно и
явственно выразил драматизм современности. Однако его творчество в
целом, безусловно, - значительное явление. В произведениях С.Моэма
«малой формы» передан суровый драматизм человеческого существования, скрытый за обезличивающими буднями» [6,8]. Итак, отсутствие
драматизма современности, но выраженный драматизм человеческого
существования, или бытия. Малосовместимые по элементарной логике
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понятия, но, как показывает Михальская, прекрасно уживающиеся в
едином художественном организме его «малой прозы».
Правда, хочется подправить русского исследователя: эта
формулировка в некоторой степени условна. Дело в том, что С.Моэм,
как правило, в своих рассказах не доводит драматизм ситуаций до
накала. Чаще всего он смягчён идиллическими красками. К примеру,
почти в каждом своём произведении «малого жанра» есть
натуралистическое описание традиционных английских обычаев.
Скажем, в рассказе «Заводь» драматизм центральной ситуации
отчасти снят традиционным ритуалом чаепития, которое здесь обставлено по старинным национальным законам. Несложно было довести
определённый фрагмент текста до накала, учитывая неприязненные
отношения между некоторыми героями. Но ведь и в реальной жизни
любая церемония для англичан всегда являлось особой, подчёркивалась
их приверженность к строго заведённым правилам и нормам. У Моэма,
получалось не как в общеизвестной английской поговорке «Мой дом –
моя крепость», а по строго военной логике: «На поле боя – враг, но в
доме гость и соратник». Вот только одна показательная авторская
ремарка: «Чаепитие проходило необычно торжественно, здесь было
много бутербродов, приторно-сладкого печенья, и разговор велся
весьма церемонный» [5,106].
Драматизм человеческого существования в ряде рассказов Моэма
снимается разнеженностью героев на свободе. Многие из них
сознательно отстраняются от цивилизации, страшатся её и потому
выбирают тихий и размеренный образ жизни. Таков Лоусон из
названного рассказа, которого по ходу повествования «раздражала
цивилизация». Он всей душой полюбил прекрасный остров Самоа и
«мечтал быть ближе к ласковой плодородной земле. От одного
общения с примитивными существами Лоусон чувствовал себя более
свободным, чем прежде» [5,106].
Вместе с тем автор не прощает своим героям беспомощности и
апатии. Поэтому большинство литераторов солидарны в вопросе о
том, что С.Моэм был беспощадным критиком социальной пассивности
человека, приверженности определённой части людей к равнодушию и
инфантилизму. И потому другой ведущей идеей его рассказов становится тезис о решительной недопустимости оправдания бездействию и
смирению. В своей «Записной книжке» он ещё в молодости (1917 г.)
отметил: «Смирение – это добродетель людей сломленных, последняя
попытка рабов оправдать своё бездействие и недостатки собственного
мужества» [7,54]. Это не просто смелое заявление, а, скорее,
гражданская позиция писателя. Вместе с тем из этого высказывания
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можно сделать однозначный вывод о том, что добивать слабого, это, по
нашему мнению, тот инструмент, который не берёт ни одна
цивилизация.
В начале своего пути писатель пишет рассказы «Трепет листа»
(1921 год), «Казуарина» (1926 год), «От первого лица» (1931 год) и
некоторые другие, посвященные колониальной тематике. В указанные
годы эта тема не была новаторской в английской литературе. Её
разрабатывали Ч. Сноу (C.Snow), Г. Грин (G. Greene), С. Чаплин
(S.Chaplin), Д. Стюарт (J. Stuart), Дж. Линдсей (J. Lindsay), Н. Люьис
(N. Lewis), У. Эш (J. Ash), Д. Лэмберт (D. Lambert), Дж. Пристли (John
Priestley), родоначальники и последователи литературы «рассерженной
молодёжи», зачинатели так называемого «рабочего романа» в
Великобритании.
Огромный поток реалистической литературы, в которую влились
и рассказы С.Моэма на эту тему, не должен нас особо удивлять, потому
что прогрессивные художники слова не могли не реагировать на острые
запросы современного англоязычного читателя. Но, вчитываясь глубже
в названные и некоторые другие его рассказы, невольно поражаешься
многообразию человеческих характеров. Причём, это многообразие
подчинено новаторской для английской литературы данного периода
форме. Это дань популярной в среде рядовых английских читателей
литературы путешествий – подлинных, хотя порою и приукрашенных,
однако, бесспорно, претендующих на документальность.
Такая литература до рассказов Моэма иногда совмещала в себе
черты любознательных первооткрывателей земель и основателей
британских колоний. Но, работая в этом же направлении (об этом
большинство его рассказов) С.Моэму удалось облечь сугубо романный
сюжет о приключениях героев в отдалённых восточных провинциях
Великобритании в притчу аллегорического или драматического содержания. Тем самым жанр приключенческого романа трансформировался в новеллу, в которой, как мы увидим в дальнейшем, духовное
развитие личности передаётся у писателя с помощью простых,
незатейливых и житейски конкретных подробностей. Вместе с тем
каждый из рассказов С.Моэма полон скрытого и глубокого
нравственного смысла.
Примечательно также, что творческое наследие С.Моэма, новаторская форма его произведений продиктовали и соответствующее
содержание. А именно: в ряде рассказов причудливо переплелись экзотика далёких стран и полусказочных приключений. В лице С.Моэма в
английской литературе XX века воссоздался жанр путешествия, тесно
связанный с национальными традициями предшествующей литературы
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(Д. Дефо, Дж. Свифт и другие), когда новеллы с бытовым подтекстом
соединились с развлекательной литературой приключенческого жанра
(«Робинзон Крузо»; «Путешествия Гулливера») и т.п.
Вот эти элементы новелл прошлых столетий в английской
литературе активно присутствовали в рассказах Моэма. Правда, были и
бросающиеся в глаза недостатки. К примеру, можно заметить, что, в
отличие от вышеперечисленных английских художников XIX-XX
веков, в них, к сожалению, несравненно меньше тонкого психологического анализа (в развлекательной литературе XVIII столетия о
путешествиях или приключениях героев такому анализу чаще не
уделялось много внимания). Таким образом, названные и некоторые
другие ранние рассказы С.Моэма по этому критерию автоматически
выпадали из общего направления психологического рассказа Англии,
преимущественно идущего именно от малой прозы Чарли Сноу, Грэма
Грина, Сида Чаплина, Кэтрин Мэнсфилд и других.
Но в этом сказалось и преимущество «малой прозы» С.Моэма,
который избрал собственный путь. В его основе лежит прежде всего
стремление автора некоторым образом закамуфлировать текст, точнее,
активно использовать подтекст. К примеру, рассказ «Нечто человеческое» сконструирован таким образом, что в сюжетную ткань органично
входят недомолвки, несуразные нестыковки, явная алогичность в
поведении героев, недосказанность, наконец, общая атмосфера таинственности.
Группа молодых людей проводит свой уик-энд в местечке Тэплоу,
что неподалёку от Лондона. Один из них, секретарь парламентского
министра, намеревается сделать предложение дочери баронета, но по
каким-то неясным причинам не делает. Другие катаются на лодке,
много говорят, а по существу ничего путного в их беседах нет. («Ни
одна из их мыслей не была выражена в законченном виде»).
Или в рассказе «Макинтош» автор фактически вплотную
подходит к реализации «второго плана», который приобретает у него
исключительно важное значение. Поступки главного героя –
губернатора одного из тихоокеанских островов Самоа – Уокера, на
первый взгляд, настолько безобидны и незамысловаты, черты лица
столь благообразны, что производят на читателя благоприятное
впечатление. И лишь в «невидимой части айсберга» читается то, что до
поры до времени тщательно от него скрыто. «Макинтош постепенно,
словно исподволь, начинал видеть Уокера в истинном свете. Под
шумным добродушием обнаружилась плебейская хитрость, которая
ему была отвратительна» [5,24].
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Роль подтекста С.Моэм раскрывает сам: «Ко многим рассказам и
повестям невозможно применять такое выражение, как кусочек жизни.
Что такое «кусочек жизни»? Это что-то есть отсечённое, но в процессе
чтения у читателя должно создаться совершенно иное впечатление.
Перед нами как сквозь сетку увиденная сценка. И хотя мы видим одну
только часть её, мы всё равно при этом хорошо понимаем, что действие
ещё будет продолжаться» [7,33].
Вынуждены констатировать, что не в пример некоторым своим
коллегам, С.Моэм старался избегать в своих рассказах отражения
социальных мотивов. Можно даже сказать, что у него была такая
мировоззренческая установка – не социализировать своих героев. Это, по
нашему предположению, несёт в себе как недостатки, так и некоторого рода
достоинства. На первое, в частности, обратил внимание видный критик и
исследователь творчества С.Моэма Джеймс Олдридж. В одной из своих
работ он констатировал, что писатель никогда и не ставил перед собой задачи
социализации. «Слабость Моэма состоит, по моему мнению, прежде всего в
том, что он в первую очередь не желал мыслить социально. Будучи увлечён
поведением каждого отдельного индивида, С.Моэм, как правило, избегал
широкого изображения жизни, избегал обобщений» [8, 170].
Дж.Олдридж, как видим, указал только на негативную сторону этого
вопроса. Вероятно, можно было бы согласиться с его мнением, если бы не
уверенность в том, что отсутствие социализации – это верная примета
рассказов или новелл английских и вообще англоязычных писателей того же
периода. Например, видный исследователь «малой прозы» в англоязычной
литературе И.М.Левидова в книге «О' Генри и его новелла» указывает
на почти полное отсутствие социальных мотивов в новеллах или
рассказах многих англоязычных писателей, американского художника в
том числе. Она же в подтверждение своих слов подчёркивает: «О'
Генри органически были чужды мотивы социализации, идеалы
преднамеренной хищной предприимчивости, причём, даже в самой
философски опосредованной и завуалированной форме. О' Генри – это
не сатирик и не обличитель, и общественно-социальная деятельность
не в его темпераменте» [9,104-105]. Аналогичное замечание сделано
также в отношении автора повести «Старик и море» и множества
рассказов в книге «Эрнест Хемингуэй» [10,8]. Наконец, известно, что
Б.Шоу, Дж.Пристли и другие английские писатели, работавшие в том же
жанре, сознательно избегали политических инвектив.
Вместе с тем у нас не должно сложиться предвзятого мнения о
сильных сторонах дарования С.Моэма. У лучших предшественников и
талантливых современников он смог схватить такую меткую
реалистическую черту, как создание психологического портрета
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личности. Причём, она выделяется не изолированно, но, как правило,
подключена, во-первых, к отражению концепта характера, во-вторых, к
духовным поискам героев, которые зачастую находятся в состоянии
морального выбора. Они в рассказах С.Моэма то заблуждаются, то
становятся на верный путь. Автор же ставит их в такое окружение, в
котором они могут показать весь свой умственный потенциал,
определённый уровень культуры, утончённость, стремление к красоте
взаимоотношений. Для самых лучших героев С.Моэма не имеет
подлинной ценности деляческое беспокойство. Вместе с тем позиция
автора почти всегда совпадает с его героем, и характерно, что С.Моэм
никогда не воспевал их духовного бессилия. В своих рассказах он не
прощает им кротости, робости, коленопреклонения, блеклого осознания
своих нравственных прав, отказа от личной свободы, красоты и любви.
Так как жизнь английского писателя в основном протекала среди
активных людей и в сфере личных наблюдений во время длительных
морских путешествий, то его идеалом соответственно становился
человек действия, науки, искусства или бизнеса тех времён.
Покажем это вкратце на примере рассказа «Нечто человеческое»
(«The Human Element»). Главный герой – Хемфри Каррузерс
встречается на страницах этой новеллы с самим автором. Рассказывая
историю своей несчастной любви, он ясно даёт понять, что находится в
вечном поиске или в ситуации выбора. Показательно, что центр
тяжести перенесён здесь автором отнюдь не на внешнюю, то есть
фабульную последовательность событий; центральное событие –
рассказ-исповедь даётся автором в проекции на духовное состояние
героя-рассказчика.
Внутренний мир Хемфри Каррузерса раскрыт С.Моэмом
сдержанно и тонко, в чём в этом случае проявилось исключительное
мастерство Моэма-психолога. Автор советует своему герою написать
рассказ об этой любви. Но сделать это не просто, потому что он
осознаёт всю сложность замысла. Он уже пропустил в своей жизни то
«таинственное», что заключено в великом чувстве. Возврата к
прошлому нет. Герой, правда, в новых поисках, но они тоже даются
ему с трудом. Любовь прошла, с разлукой наступила пустота и острая
боль в сердце.
Показательно, что в этом рассказе С.Моэм нигде (как, впрочем, и
во многих других произведениях «малой формы») не претендует на
истину в её конечной инстанции. Он считает, что абсолютную истину
искать бесполезно, потому что её нет в природе, и никогда не
существовало. Любая истина, по его заверениям, всегда относительна.
Насаждать же её – значит искусственно «притягивать факты за уши».
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Герой имеет моральное право исповедоваться, рассказывать о своей
боли (как это наблюдалось на примере истории Хемфри Каррузерса),
но он не должен и не обязан насильственно проповедовать, иначе
сложится впечатление, что претендует на изложение истины. Поэтому в
ряде рассказов голос автора иногда «звучит за кадром». Хотя, как было
отмечено выше, позиция автора и его героя зачастую в них совпадают,
но его собственный голос порою почти незаметен. По мысли С.Моэма,
в некоторых случаях читатель сам должен различать, где автор, а где
его персонажи.
Теоретические положения, о которых мы рассказали, свидетельствуют о том, что Моэма следует объективно отнести к представителям
критического реализма. Он и сам был склонен к такой оценке. В одной
из своих статей он недвусмысленно подчеркнул: «...я ведь как-никак
реалист и в своих произведениях всегда стараюсь оставаться верным
жизни. Я тщательно и решительно избегаю всего фантастического и
причудливого, равно как и писательского произвола» [11,33].
Однако, даже несмотря на собственное признание, это будет
поспешный вывод. Во-первых, по нашему убеждению, С.Моэм
лукавит; рассказы, анализ которых нам предстоит проводить в
последующих разделах диссертации, говорит о том, что в них немало
занимательных и увлекательных историй с примесью фантастики,
мистики и причудливости. Во-вторых, фон ряда его рассказов очень
мрачный, гнетущий, а отсутствие социальной ноты, как было указано
выше, отдаляет С.Моэма от характерного почерка писателей-реалистов,
для которых вынесение строгого политического вердикта было делом
особенно важным, значимым. В-третьих, любая серьёзная критическая
линия словно перечёркнута концепцией жалкого одиночества
человеческого существования. Да, он ратовал за утверждение
относительности истины, но при этом в стиле и духе западных
идеалистов отрицал смысл жизни как таковой, выступая за
принципиальную непознаваемость бытия. В центре его философии
нередко ставился человек, хотя с вполне земными мечтами и
страданиями, но фаталистически обречённого на сомнительную
свободу и сложный моральный выбор.
Выковывая собственную волю, герой, как правило, преступает
разные формы социального бытия и тем самым выделывает из самого
себя то, что считал важным и необходимым в пограничный момент
своей жизни. Если прослеживается критическая тенденция, то она чаще
соединена с дискуссионным разрешением нравственно-этических
проблем, например, с примиренчеством. В отличие от стоического
приёма реалистов вмешиваться в культурологические споры, не
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отстраняясь от политики, С.Моэм не только стремился показать
деградацию культуры и нивелирование человека при техногенной
европейской цивилизации, которая его, скажем откровенно, пугала и
обезоруживала. Он порою вообще демонстративно отдалялся от
политики в сфере художественного творчества, разделял эти сферы
надвое, не видя в них никакой логической связи и последовательности.
Поэтому правильнее будет, на наш взгляд, утверждать, что,
придерживаясь ряда реалистических норм и принципов, он всё же
испытал ощутимое воздействие натурализма и модернизма.
Надо признать, что он не манипулировал изощрёнными формами,
которые изначально были присуще европейским писателям
модернистского толка, видевших в них основу для разрушения старого,
но не созидания чего-то нового и содержательного. Однако мотивы
одиночества любви в некоторых рассказах так сильны, что говорят об
обречённости существования. Впрочем, некорректно также отрицать и
глубину драматического конфликта, определяющего структуру
большинства рассказов С.Моэма, но они, на наш взгляд, явно
дисгармонируют с тем абстрактным гуманизмом, к которому часто
приходит автор в развязке произведений.
Английский писатель сознавал, что моральные ценности
великосветского английского общества поствикторианской эпохи
оказались, как и ранее, попранными. Он нередко описывал тех людей,
которые до поры до времени не были подвержены влиянию негативных
общественных перемен. Они оставались честными, открытыми, своему
делу преданными. Так на страницах рассказов появлялись герои, не
разочаровавшиеся окончательно в лучших моральных качествах
личности, не потерявших свой человеческий облик, ещё верящих в
доброту, порядок и справедливость.
Но встаёт смежный вопрос: как конкретно отразились на его
творчестве эти принципы абстрактного гуманизма? Оказывается, они
были весьма нечёткими, расплывчатыми в сознании писателя. В конце
некоторых рассказов С.Моэма господствуют сугубо умозрительные
идеи и ассоциации, перекрывающие общественное мнение на предмет
свершения того или иного деяния. Идеализм абстрактного гуманизма
явно брал верх над прагматизмом материалистов, а реалистические
черты соответственно уступали место модернистским тональностям.
Хотелось бы здесь напомнить известное изречение Г.В. Плеханова: «Не
понятия определяют общественную жизнь людей, а, наоборот, их
общественная жизнь обусловливает собой их понятия. Современная
жизнь настоятельно диктует необходимость серьезного анализа и
соответствующей методологической проработки данной проблемы»
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[12,530]. Но мораль в представлении С.Моэма, к сожалению, зачастую
уводила его за черту реалистического мышления.
Наконец, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что С.Моэм
чересчур перегружает характер излишними подробностями. В итоге он
обрастает таким количеством разноликих признаков, что за их массой
так же сложно увидеть главное, как за множеством переплетающихся
ветвей – ствол дерева. Одной из программных установок писателя
становилось описание личности, внутренне сложной и разноликой,
состоящей из противоречивых и взаимоисключающих черт и,
следовательно, к ней нельзя подходить одномерно.
Хорошо известно, что таким всегда представляли себе героя
величайшие писатели-реалисты разных стран и народов. К примеру,
широко распространено суждение Л.Н. Толстого о том, что все люди,
как реки, везде и всегда одинаковы, но в одних течёт вода холодная, а в
других тёплая, чистая и мутная… Так что такая мировоззренческая
позиция Моэма-реалиста вполне обоснована. Вместе с тем он
принципиально отрицает цельность личности и последовательность в
её действиях. «Я не помню, пишет он, - чтоб когда-нибудь и где-нибудь
встречал цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось
бы, несовместимые черты могут уживаться в человеке и даже
производить в совокупности впечатления гармонии» [13,51].
На поверку выходит, что сложность характера, бесспорно,
являющаяся прерогативой художников слова реалистической
направленности, под пером С.Моэма доведена до максимализма. Чего
стоит такое заявление: «Я часто задумываюсь над тем, что самое
характерное и постоянное в людях – это их непоследовательность»
[13,51]. Полагаем, что к таким выводам писатели-реалисты никогда не
приходили.
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İ.Alasgarova
Poetics of Sommerset Maugham `s short stories
Summary
This article describes a small proze of the greatest English short story
writer S. Maugham. Some critics compared his writing manner with other
European writers of XX century. He was representative of critical realizm
and he gave a psycological portrait of individuals in his proze. What
innovations did Maugham bring to short story? At first, he was interested in
human’s psycology. Main idea of his short stories was close attention to
human’s nature and behaviour. Surprise and unpredictability of their actions
became the core of the plot and often led to the paradox of situations. As a
result of this attention there appeared human dramaticism . In reality
Maugham did not bring this dramaticism to the top point and it was softened
by colourful description of traditional English customs.
Maugham’s heroes are often in a state of moral choice thus sometimes
they are wrong then they are on the right way. He puts them in such
situations where they can use their knowledge, potential and striving for the
beauty of relationships.
In his short stories Maugham could convey the drama of human
existance and describe heroes’ adventures in Eastern countries. In some
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stories exotic things of faraway countries and fairy adventures are united. At
the same time each of these stories is full of hidden and deep moral meaning.
By reading deeper the reader is amazed by the diversity of human characters.
S.Maugham recreated the genre of travel in English literature of XX century.
These specific features of his stories made them exciting for readers of all
ages.
İ.Ələsgərova
Somerset Moemin kiçik nəslinin poetikası
Xülasə
Bu məqalə məhşur ingilis yazıçısı S.Moemin kiçik nəsrininden behs
edir. Bəzi ədəbi tənqidçilər onu XX əsrde Avropada yaşayıb yaratmış digər
yazıçılarla müqayisə edirdilər. S.Moem hekayə janrına hansı yenilikləri
gətirmişdir? Ən əsası o, insan psixologiyası ile maraqlanmışdır.
S.Moem reaıist ədəbiyyatının nümayəndəsi olaraq öz hekayələrində
insanın psixoloji portretini yaratmağa nail olmuıdur. Onun hekayələrinin
əsas ideyası insan təbiətinə, onun hərəkətlərinə və vərdişlərinə diqqət
etməkdir. İnsanların gözlənilməz hərəkətləri süjətin əsasını təşkil edir və
belə hərəkətlər onları tez-tez paradoksal vəziyyətlərə gətirib çıxarır. Bütün
bu diqqətin nıticəsi olaraq isə ortaya insan həyatının dramatizmi çıxır.
Əslində S.Moem hekayələrində bu dramatizmi pik həddinə çatdırmır, onu
müxtəlif rənglərlə və təsvirlərlə azaltmağa çalışırdı. Məsələn, demək olar ki,
Moemin bütün hekayələrində ənənəvi ingils həyatının təsviri verilmişdir.
Moemin qəhrəmanları tez-tez mənəvi seçim qarşısında qalır və bu
seçim onları bəzən pis yola, bəzən isə doğru yola gətirir. Yazıçı onları ele bir
situasiyaya salır ki, onlar öz ağilini, potensialını və mədəniyyətini ortaya
çıxara bilirlər. Bununla bərabər qeyd etmək olar ki, hər dəfə yazıçının
mövqeyi qəhrəmanların mövqeyi ile eyni olur.
S.Moem öz hekayələrində qəhrəmanların Şərq ölkərindəki
sərgüzəştlərini təsvir etmiş və eyni zamanda insan varlığının dramını
oxucuya çatdıra bilmişdir. Bəzi hekayələrdə yazıçı uzag ölkələrin eqzotikası
və qəhrəmanların maraqlı sərgüzəştlərinindən gözəl bir vəhdət yaratmışdır.
O, XX əsrin ingilis ədəbiyyatında səyahət janrının əsasını qoymuşdur. Bütün
bu xüsusiyyətler onun hekayələrini hamı üçün maraqlı və unudulmaz
etmişdir.
Rəyçi: Naidə Məmmədxanova
Filologiya elmləri doktoru, professor
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DİL DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİS-TƏLİM PROSESİNDƏ MOTİVASİYA
VƏ TOLERANTLIQ DƏYƏRLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər : kommunikasiya, şifahi niqt, kontekst.
Key words : communication, oral speech, context.
Ключевые слова : коммуникация, устный речь, контекст .
Hazırda digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də əsaslı
istahatlar aparılır, təhsilin humanistləşdirilməsi, demolratikləşdirilməsi ,
inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiyası istiqamətində
işlər görülür. XXI əsr şəxsiyyətin formalaşmasinda intellekt, yaradıcılıq,
fərdiyyətçilik, tolerantlıq əsəi kimi dəyərləndirilir Yaradıcı təfəkkürün
inkişafı, həmrəylik, müstəqillik cəmiyyətin demokratikləşdirilməsindən,
şəxsiyyətin inkişafından vo onun vətəndaş kimi formalaşma səviyyəsindən
asılıdır . Yalnız yaddaşla, yəni aktiv və passiv yaddaşaxlama ilə tələb olunan
bütün informasiyaların öhdəsindən gəlmək mümük deyildir. Ona görə də
tədris-təlim prosesində təfəkkür fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradılmalıdır.
Fəal təlimdə tələbə zəruri biliklərə hazır şəkilda deyil, müstəqil
yiyələnir;təlimin optimallaşdinılması nəticasində tələbənin təşəbbüskarlığı,
təlimə, program materialına marağı artırır va təlim prosesinin fəal
iştirakçısına çevrilir; dərsda tələbənin oyrənmə fəallığı artır, təlimin səmərəsi
yüksəlir;mexaniki yaddaş öz yerini təfəkkür əməliyyatlarına verir;tələbə
bilikləri konkret məsələlərin həlli prosesində dərk edir;müəllim tələbələrin
biliklərə yiyələnməsində fasilitator rolunu oynayır;mexaniki yadda
saxlamadan fərqli olaraq məlumatın dərk edilməsinə və ondan yaradici
şəkildə faydalanmağa üstünlük verir, tələbənin şəxsiyyətinə hörmətli
münasibət , onun təşəbbüskarlığına, müstəqilliyinə geniş meydan vermək
onun öz qüvvəsinə inamını artırır. Dərsi 7 hissəyə bölmək olar: 1.
Motivasiya; 2. Tədqiqatin təşkili; 3. Malumatin mübadilasi; 4. Məlumatın
təşkili; 5. Nəticələrin çıxarılması; 6. Tətbiqetmə; 7. Qiymətləndirmə və ya
refleksiya. Motivasiya - yəni müəllim tərəfindən problemin qoyulması,
tələbə tərəfindən fərziyyələrin irəli sürülməsi deməkdir. Fəal dərs motivasiya
ilə başlanır. Motivasiya-tələbələdə dərsə aid olan maraqdır. Motivasiyanın
rolu şagirdi maraqlandırmaq, onun diqqətini cəlb etmək və onu aktiv təlim
143

Filologiya məsələləri, № 5 2019

fəaliyyətinə təhrik etməkdir. Məsələn, suallarla motivasiya; səkillə
motivasiya; inteqrasiya ila motivasiya; mövzunun adını suallarla almaq;
şəkildə na görürsən ?; mövzu haqqında film, şeir demək.
Tadqiqatın təşkili - müəllim problemin hall istiqamətində sinifə iş
tapşırır. İş cütlüklərdaə fərdi, bütün sinifli, qruplarla aparıla bilər. Müəllim
mövzuya və verəcəyi tapşırığa uyğun iş forması seçmelidir. Malumatın
mübadiləsi - bu deməkdir ki,tədqiqat işini şagirdlər (iş formasından asılı
olaraq qruplarda və ya cütlüklərdə) öz aralarında veriləntapşıriqla əlaqədar
fikir mübadilasi edirlər. Məlumatın təşkili - bu zaman tələbələr (cütlüklər və
ya qruplar) öz aralarından qrupun tapşırıqla əlaqədar ümumi fikrini
seçdikləri lider vasitəsilə müəllimə çatdırırlar. Nəticələrin çixarılması müəllim məlumatları topladıqdan sonra tədqiqat işi ilə əlaqədar yalnış
fikirlər varsa, lazımi istiqamat verib, ümumi nəticə çıxır. Tətbiqetmə olda
olunan biliklərə əsaslanaraq , müəllimin verdiyi tapşırığın sinifdə və ya evdə
yerinə yetirilməsidir . Qiymətləndirmə və ya refleksiya - dərsin hər
mərhələsində aparıla bilər. Fəal dərsin üstünlüyü ondadır ki, tələbə əməyinin
ağırlıq mərkəzi ev işi olmalıdır. Bu zaman tələbələrdə: fərdi yaradıcılıq
bacarığı öyrənmək qabiliyyəti effektiv inkişaf etdirilir; hadisələri tədqiq
etmək bacarıqları formalaşır; eksperiment prosesində nəzəri nəticələr
çıxarılır; hadisələri modelləşdirmək bacarıqları formalaşır;
Tədris - təlim prosesinin əsəsэnэ təєkil edən və bir-birilə ьzvь əlaqədə
olan - məqsəd, məzmun, forma, metod, ьsul və vasitə kimi komponentlərin
ьmumi vəzifəsi fəal təlimin mьvəffəqiyyətlə həyata keзirilməsini təmin
etməkdir. Təbəyцnьmlь tədris isə mьəllimin vəzifəsi tələbələri bu prosesə
cəlb etməkdir. Fəal tədris ьsulunu tətbiq edən zaman hər hansэ bir kiзik
element də onun keyfiyyətli alinmasina kцmək edə bilər. Əlbəttə, ilk
nцvbədə auditoriya dьzgьn təєkil edilməlidir - o iюэqlэ, təmiz olmalэ, bьtьn
texniki avadanliqlarla təchiz edilməlidir. Keзiləcək mцvzu ondan əvvəlki
məюрələdə mьəllim tərəfindən bir daha elan edilir va tələbələrə hazэrlaєmaq
ьзьn mtayyon tapюэrэqlar verilir. Məюрələ zamanэ məqsədə зatmaq ьзьn
nəzərdə tutulan mцvzu, mцvzunu əhatə edan plan va istifadə ediləcək
ədəbiyyat və mənbələr elan edilir. Onun ardэnca mьəllim tərəfindən
mцvzunun qisa məzmunu təqdim edilir, зьnki tələbələr artэq mцvzunu
hazэrlayэblar. Mьəllim tələbələrə mьəyyən istiqamətlər və izahatlar verir.
Məqsədə зatmaq ьзьn mьəllim və tələbələr tərəfindən interaktiv ьsullar
seзilir, lazэm olan mьəyyənləєdirilərək elan edilir va start verilir. Bu ьsuldan
istifadə edilən zaman mьəyyən metodlara ьstьnlьk verilir. Onlardan
mцvzunun mьxtəlif aspektlardan mьzakirəsi, intervyular, sual cavab
sessiyalari, problemla baрlэ tədris materiallarэndan istifadə təsir gцstərə
biləcək effektiv suallar, oyunlar, qruplarla iє (bцyьk və ya kiзik qruplarda iє
ola bilər), debatlar, mцvzudan asэli olaraq əyani vəsaitlərdan istifada ( ayani
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vesaitlor mьxtolif ola bilar- xarita, disk, ferdi зokilan rasmlar, codvallar,
xronoloji codval va s. ), mьxtəlif kompьter proqramlarэndan istifadə və s. ola
bilər. Bu metodlardan mцvzunun mьzakirəsi zamanэ, qarюэya qoyulan
məqsədə зatmaq va nəticə əldə etmək ьзьn istifadə edilə bilər. Məqsədə
зatmaq ьзьn bьtьn iєlarə nəzarət edən, yol gцstəran və iєtirakзэlarэ
həvəsləndirən mьəllim isə fasilitator rolunu oynamalэdэr . Bu metodlarэn
izahatэ metodiki ədəbiyyatda belə verilir: Mьzakirələr dedikdə mьəllim
tərəfindən dolayэsэ yolla və ya bilavasitə bələdзilik yolu ilə tələbələr
arasэnda aparэlan sцhbətlər nəzərdə tutulur. Intervyular mцvzu ilə baрlэ
tələbələrin obyektiv və ya subyektiv fikirlərinin цyrənilməsidir . Sual - cavab
sessiyalarэ mьəllim - tələbə və ya tələbələrin цzləri arasinda mьəyyən yeni
malumatlar əldə etmək ьзьn tətbiq edilir . Problemləri baрlэ tədris
materiallarindan asasan əyani vəsait kimi istifada edilir və bu da mцvzunun
mənimsənilməsi ьзьn mьxtəlif mьəlliflərin fikirlərindən istifadə ьзьn imkan
yaradэr. •Təsir gцstərə biləcək effektiv suallardan əks tərəfdən mцvzu ilə baрlэ
lazэmэ məlumatlarэ əldə etmək ьзьn istifadə edilir . •Bцyьk qruplarda iє əsasən
qərar qabul etmə, xьsusilə də alternativ qərarlarэn və onlarэn nəticələrinin
mьzakirəsi zamanэ istifadə olunurKiзik qruplarla iє auditoriyada , xьsusilə də
zəif auditoriyalarda aparilir . Qruplarэn цlзьsь kiзik - iki nəfərdən ibarət
olmalэdэr . Qrupun qarюэsina aydэn məqsədlər qoyulmalэ va tapюэriрэn hər
mərhələsi və nəticələr tam aydэn єəkilda tələbələrə izah edilməli,
həvəsləndirmək ьзьn єərait yaradэlmalэdэr. Debatlara qarşı tərəflərin
mövqelərini bildirmələri, sorğu - sualla, iki tərəfin müdafiasini və mövgelərini
inkar etmək daxildir. Bu üsuldan hər hansı problem haqqında ziddiyyətli fikirlər
mövcud olduqda və bu fikirlər tam aydın olduqda həmin ziddiyyətli fikirləri
dostcasina təqdim etmək üçün istifadə edilir.
Debat təşkil edilən zaman təşkilatçi (biz onu moderator da adlandira
bilərik) iştirakçıları iki qrupa ayırır və ona simvolik ad da verir. Bu qruplara
ayırma iştirakçıların öz istəkləri və ya çəkiliş yolu ilə ola bilər . Mövzudan
asılı olaraq əyani vəsaitlərdən istifadə (əyani vəsaitlar müxtəlif ola bilər
xəritə, disk, fərdi çəkilən rəsmlər, cədvəllər, internetdən çıxarılmış
məlumatlar və s.) adatən vizual görüntü yaratmaq məqsədi ilə edilir . Bu
mövzunun mənimsənilməsı üçün ən effektiv vasitələrdən biridir . Əyani
vasaitər ümumi proqram əsasında və ya şəxsən hazırlana bilər. Müxtəlif
kompüter proqramlarından istifadə fəal təlim üsulunu zənginləşdirən
elementlərdən biridir . İnnovasiya sistemindən istifadə müasir təhsildə
beynalxalq standartlar deməkdir. Elektron vasitalardan istifadğ etmək üçün
ilk növbədə müəllimin kompüter biliklari olmalı va o, onlardan istifadəni
bacarmalıdır. Proqramlar içərisində Power Pointa önəm verilir. Məhz bu
proqram vasitasilə müəllim mövzuya uyğun müəyyan slaydlar hazırlayaraq
vizual görüntü yarada və əyani vasait kimi ondan istifadə edə bilər .Tələbələr
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eşitdiklərini vizual gördükləri zaman mövzu daha aydın ve maraqı olur.
Power Point programı interaktiv üsulla keçirilən məşğalblərdə tələbənin
mövzuya tənqidi yanaşmasını va beyin hücumunu İnkışafetdirmək üçün çox
vacib bir vəstadir [ 3 s.781 Yuxanda sadalanan metodlar fəal təlim üsulunun
tədrisi üçün çox vacib elementlərdir. Xüsusi ilə Power Point proqramindan
interaktiv üsul kimi istifadə edərək mövzunun təbqdim edilməsi məşğələləri
daha da maraqlı və cəlbedici edir. Müasir dərsin əsas cəhatlərindən biri
tələbatlərin alliğidir ki, buna da interaktiv (fəal) təlim metodlarından istifadə
etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara əsasan iş forması müəyyən
edilir: fərdi, cütlarə, böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir. Tələbə
ünsiyyit prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə da
cütlərlə işdə fəallıq, tələbələrin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq,
yaradicıliq, qarşıliqli münasibatlor formalaşır. Müəllim dərs formasını
seçərkən tələbələrin marağını nəzərə almalıdır. Bugün dərsdənkənar mühitdə
mövcud informasiya vasitalərindən fəal istifadə edən tələbə dərsda onlar
üçün maraq olanları görmək istayir Bunun üçün muallimin İKT - dan yüksək
istifəda etmək bacarığı olmalidır. Həm də bu texniki təminatı lazimi
materiallarla zənginlaşdirməyi bacarmalıdır. Başqa sözlə desək, mövzuya
uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi dərsin maraqi
keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan yaradacaqdiır. Belə
dərslərdə həmçinin digar texniki taminatların olmasi dərsin səmərəliliyini
artırır.
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K.Rizvanova
On the comparative analyses of traditional and student -centred
ways of ELT
Summary
The article deals with the comparative analyses of traditional and studentcentred ways of ELT. Today the main goal of teaching and learning foreign
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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 English 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 too acquire the ability to communicate effectively.
Р.Джафаров,
К.Ризванова
К вопросу о сопостовительному анализу к традиционные и
современные методы на преподавании иностранного языка
Резюме
В данной статье рассматриваются К вопросу о сопостови
тельному анализу к традиционнье н современные методы на
преподавании иностранн ° ro языка . Здесь говорится о необходимости
внесения радикальных изменений в существующую систему обучения
устной речи на иностранном языке . Основной целью Государственной
программы является формирование единой общенациональной среды
образования путем внедрения и использование современных
информационно - коммуникатив ных технологий и обеспечением
возможностью качественного образования , а также создания условий
для интеграции государственной системы образования в мировую
систему образовании . Процесс английскому языку целом и процесс
обучения
речи
должен
базироваться
на
коммуникативно
функциональном принципе . Обучением устной речи должно носить
целенаправленнь1й , системный , поэтапный характер , что будет
содействовать повышению еффекти вности данного процесса . Одной
из основных целей изучения языка является облаление умением
эффективно общаться на изучаемом языке .
Rəyçi:

Yusif Süleymanov
Filologiya qzrə fəlsəfə doktoru,dosent.
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AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
TÜRK DİLİNİN MİLLİ KORPUSUNDA LEKSİKOQRAFİK
BÖLÜM
Açar sözlər: milli korpus, türk dili, lüğətlərin tərtibi, elektron lüğət,
optimal struktur, korpusların xüsusiyyətləri
Key words: national corpus, turkish language, compilation of
dictionaries, electron dictionary, optimal structure, features of corpses
Ключевые слова: национальный корпус, турецкий язык,
составление словарей, электронный словарь, оптимальная структура,
особенности корпусов.
Milli dil korpuslarının mühüm komponentlərindən biri olan elektron
lüğətlərin tərtibi, quruluşu və yerləşdirilməsi məsələsində nəinki müxtəlif
sistemli dillərdə, hətta eyni dil ailələrində də fərqli yanaşmalar özünü
göstərir. Məlum olduğu kimi, hələ 1988-ci ildə keçmiş SSRİ məkanında
türk dillərinin maşın fondunun yaradılması ideyası irəli sürülmüş və onun
yaradılmasının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdi. Həmin dövrdə
Sankt-Peterburq, Moskva, Novosibirsk, Bakı, Daşkənd, Bişkek, Kazan,
Aşqabad, Ufa, Nalçik, Çeboksarı və Almatı şəhərlərindən dəvət olunmuş
mütəxəssislərdən təşkil olunmuş işçi qrupunda tanınmış alimlər türk
dillərinin maşın fondunun yaradılması ilə bağlı müvafiq qərar qəbul
etmişdilər . Həmin qərara görə türk dillərinə aid leksikoqrafik, qrammatik,
statistik-üslubi, tarixi-etimoloji məlumatlar toplanılmalı və müqayisəqarşılaşdırma planında sistemləşdirilməli idi. Daha sonra türk dilləri
haqqında istənilən məlumatı dolğun və düzgün şəkildə doğura və təqdim edə
biləcək qaydaların işlənilib hazırlanması nəzərdə tutulurdu. Həmin dövrdə
türk dillərinin maşın fondunun yaradılması üçün mərkəz olaraq Qazaxıstan
Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu tövsiyə olunmuşdu [9,47].
Başlanğıc mərhələdə türk dillərində sözlərin qrammatik formalarının
yaranma proseslərinin öyrənilməsi üçün birhecalı sözlərin struktur-fonetik
müxtəlifliklərinin tədqiqi ön plana çəkilmişdi. Gələcəkdə həm ümumtürk dil
sistemini, həm də hər bir konkret dili modelləşdirməyə qabil olan
çoxfunksiyalı böyük Türk Dillərinin Maşın Fondunun (TDMF)
reallaşdırılması nəzərdə tutulurdu. TDMF müqayisə-qarşılaşdırma planında
türk dillərinin leksikoqrafik, qrammatik, tarixi-etimoloji xüsusiyyətlərinə aid
məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsi işlərini tənzimləməli idi. Eyni
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zamanda digər türkdilli regionlarda da bu problemlə bağlı intensiv işlər aparılmağa başlanmışdı [2, 154].
Türk dili üzrə korpus işlərindən ilki Bilge Say Nazirliyində
gerçəkləşdirilən ODTÜ Türkcə Korpus olaraq da tanınan “Kompüter
mühitində korpusu inkişaf etdirmə tədqiqatları”dır. Həmin korpus 1990-cı
ildən sonrakı yalnız yazılı dili əhatə edən mətnlər ibarətdir. Şifahi dilə aid
nümunə yoxdur. Müxtəlif növ mətnlərdən nümunələrin seçilib elektron
mühitə yerləşdirilərək işarələnməsi yolu ilə yaranan iki milyon sözdən ibarət
oflayn bir korpusdur [4].
Türkiyə türkçəsi üzərində edilmiş digər tədqiqat korpusu “Türkçe
Ulusal Derlem” – Türk Dilinin Milli Korpusudur. TÜBİTAK (Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tərəfindən dəstəklənən bu layihə
Mersin Universitetinin Dilçilik bölməsinin tədqiqatçıları tərəfindən
hazırlanmışdır. 2008-ci ildə başladılan bu işin ilkin versiyası 2012-ci ildə
istifadəyə təqdim edilmişdir, 50 milyon söz tutumlu, 1990-2009-cu illər
arasında müxtəlif sahələrdə 95% yazılı, 5% şifahi nümunələri olan balanslı,
qarışıq (yazılı-şifahi), sinxron və ümumi bir korpusdur [5].
Taner Sezer tərəfindən hazırlanmış 491 milyon sözdən ibarət olan
TS Corpus 2012-ci ildə onlayn olaraq istifadəyə verilmişdir. TS Corpus söz
növü, morfem və sözün kökünün etiketlənməsi ilə hazırlanan və istifadəçiyə
böyük rahatlıq verən ümumi məqsədli bir korpusdur.
Türkcənin diaxron/tarixi korpusu olan Eski Türkçe ve Karahanlı
Türkçesinin Tarihsel Derlemi (ETKTD) - Köhnə Türkcə və Qaraxanlı
Türkcəsinin Tarixi Korpusu Orxon türkcəsi, Uyğur türkcəsi və Qaraxanlı
türkcəsinə aid yazılı mətnlərin elektron mühitə köçürülərək söz birləşməsi və
sintaksis əsasında işarələnməsi ilə yaradılmış 600 illik bir dövrü (VII-XIII
əsrlər) əhatə edən 400-450 min sözdən ibarət onlayn korpusdur [6].
Son olaraq verəcəyimiz onlayn yazılı mətn korpusu “Vorislamische
Alttürkische Texte: Elektronisches Corpus ‘VATEC’ (İslamiyyətdən əvvəlki
türkcə mətnlərin elektron korpusu)”u 1999-2003-cü illər arasında Prof.
Marcel Erdalın başçılığı ilə həyata keçirilən bir korpusdur. Korpusun veb
səhifəsi Alman dilində verilmişdir. Korpusun içərisində Uyğur türkcəsi
dövrünə aid mətnlər yer almışdır [7].
2008-2010-cu illər arasında TÜBİTAK tərəfindən dəstəklənən “Sözlü
Türkçe Derlemi (STD)” - şifahi türk dilinin korpusu üz-üzə və ya müxtəlif
kommunikasiya vasitələri ilə həyata keçirilən türkcə danışıqlardan yaranan 1
milyon sözdən ibarət məlumat bazasını linqvistik metodlarla təhlil edərək
müasir türk dilinin kompüter mühitində izlənilə bilinməsini hədəfləyən bir
onlayn korpusdur. 2010-cu ildə korpusun sınaq versiyası istifadəçilərə
axtarış üçün təqdim edilib, 2013-cü ilin sonuna doğru isə danışıqların yazıya
çevrilmiş halı ilə 400000 sözdən ibarət versiyası istifadəyə verilmişdir.
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Mersin Universitetinin dilçilik tədqiqatçıları 2008-ci ildə başladıqları
Türk dilinin Milli Korpusu (TUD) layihəsinin 2012-ci ildə giriş versiyasını
onlayn olaraq istifadəyə təqdim etdilər. İstifadəçilər 1990-2010-cu illər
arasında “kitablar, dövri nəşrlər, müxtəlif nəşr olunan mətnlər, müxtəlif nəşr
olunmamış mətnlər” növlərindən; “sosial elmlər, incəsənət, ticarət və
maliyyə, düşüncə və inam, dünya problemləri, tətbiqi elmlər, təbiət və əsas
elmlər və b.” olmaqla doqquz müxtəlif sahə; “yazarın cinsiyyəti (qadın,
kişi)”, “Müəllif, müəlliflərin növü (çox, təşkilati, tək)”, oxucu kütləsi (uşaq,
gənc, hamısı) və s. məlumatları ehtiva edən variantlarla sorğuları istədikləri
özəlliklərə görə məhdudlaşdıra və ya genişləndirə bilərlər [8].
Sorğu interfeysində “oyuncak” sözünü yazaraq etdiyimiz axtarışın
nəticəsində ekranın üst hissəsində cəmi 4458 mətndə axtarılan sözün
(oyuncak) neçə fərqli mətndə (450), neçə dəfə istifadə olunduğu (1200) və
bu istifadənin bir milyon sözdəki tezliyi verilmişdir [3].
Mavi rəngdə göstərilən “axtarılan söz”ə daxil olduqda sözün işləndiyi
mətn verilir. Mətn sütunundakı elementlərə daxil olduqda isə sözün keçdiyi
mətn haqqında məlumat əldə edilir. Axtarılan sözlə bağlı nəticələr Excel
formatında istifadəçinin kompüterinə yüklənə bilər.
Ekranın sağ tərəfində olan “menyu” düyməsi vasitəsilə sözün “çap ili,
mətn nümunələri, sahə, törəmə mətn formatı, müəllifin cinsi,
müəllif/müəlliflərin növü, oxucu kütləsi və növü baxımından bölünməsi;
“siyahıla” düyməsi ilə açar sözün (oyuncak) sağ və sol tərəfində olan
sözlərin lazım gələrsə əlifba sırasına görə bir sütun yaradaraq düzülüşünü və
son olaraq açar sözün sağ və ya sol tərəfində olan sözlərin istifadə tezliyini
görə bilərik.
Türkcə onlayn korpuslardan digər biri TS Corpus söz növü, morfem və
kök sözün etiketlənməsi ilə istifadəçiyə böyük köməklik göstərən ümumi
məqsədli balanssız bir korpusdur. Korpusa qeydiyyat menyusunda istifadəçi
adı və şifrə yaradıb daxil olmaq mümkündür [6].
İngilis dilində hazırlanmış olan korpusda ana səhifənin sol tərəfində
“standart axtarış (standard query), məhdud sorğu (restricted query), söz
axtarışı (word look up), tezlik siyahıları (frequencylists) və açar sözlər”
bölmələrindən ibarət olan “Korpus sorğuları” (Corpus queries)” vardır.
Sorğu interfeysində “yüz (üz)” sözünə girdikdə böyük yaxud kiçik hərf
fərqi olmadan sadə axtarış (Simple query (ignore case)) ilə tam olaraq “yüz”
sözünün işləndiyi 46.497 nəticə əldə ediləcəkdir. Bu axtarışı böyük yaxud
kiçik hərf fərqilə (simple query case-sensitive) axtarış apardığımızda isə
41.656 kiçik, 4.413 böyük hərflə başlayanların nəticələri əldə ediləcəkdir.
Söz növü istiqamətində etiketlənmiş olan korpusda sorğu interfeysində
“etiket” kodlarına girərək sözün növünü axtarış etmək mümkündür. Sorğu
interfeysinə _Verb yazdığımızda korpusda feil olaraq işarələnən bütün
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nəticələr əldə ediləcək. Bu formada edilən axtarışlarda feil kökündən törəyən
isimlərin də feil olaraq verilməsi doğru deyil.
Sorğu interfeysində sözün kökü (lemma), {KÖK} şəklində girdikdə
sözün sadə kök və düzəltmə forması əldə edilir. Belə axtarış etməyin iki cür
faydası var. Bu faydalardan birincisi {gönül} sözünü sorğuladığımızda bu
sözə -ım, ın və b. şəkilçilərdən birinin əlavə olunması nəticəsində söz
kökünün son saiti düşmüş forması olan “gönlüm, gönlün” kimi sözləri də
tapa bilməsindədir. Digər faydası isə “p, ç, t, k” səsləriylə bitən sözlərə saitlə
başlayan şəkilçi əlavə etdikdə “b,c,d,ğ” səslərinə çevrilmiş formaları da tapa
bilməsindədir.
Korpusdakı verilənlərin şəkilçi olaraq işarələnməsi xüsusilə TS
Corpus-da şəkilçi olaraq sorğu etmək imkanı yaradır. Sorğu interfeysinə
[Moph=biçimbirim etiketi] girilərək işarələnmiş olan bir morfemin istifadə
nəticəsi əldə etmək olar. Nümunənin sorğu interfeysinə -mak məsdər
şəkilçisini etiketlədikdə –mak məsdər şəkilçisinin işləndiyi 3.235.358 nəticə
əldə ediləcək. TsCorpus istifadəçilərə *, ?, +, @, /, ( ), [ ], -, _, <,> kimi
durğu işarələri ilə axtarış imkanı verir [8].
Üçüncü onlayn korpus olaraq bəhs edəcəyimiz araşdırma Eski Türkçe
ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (ETKT-D) – Əski Türkcə və
Qaraxanlı Türkcəsinin Tarixi Korpusudur. Türk sənət əsərlərinin tarixi
korpusu olan ETKT-D Orxon türkcəsi, Uyğur türkcəsi və Qaraxanlı
türkcəsinə aid yazılı mətnlərin elektron mühitə gətirilərək söz birləşməsi və
sintaksis əsasında işarələnməsi ilə yaradılmış 600 illik bir dövrü əhatə edən
400-450 min sözdən ibarət onlayn korpusdur. Korpusa giriş etmək üçün hər
hansı istifadəçi adına və ya şifrəyə ehtiyac yoxdur.
Qarşımıza çıxan ekranda sorğu interfeysinin sağ tərəfində (*) ilə
başlayan durğu işarəsi və ḍ, ḫ, ẻ, Ƞ, ġ, ḳ simvolları vardır. Söz
axtarışlarımızı “Qaraxanlı türkcəsi, Uyğur türkcəsi və Orxon türkcəsi”
dövrlərinin hamısını, ya da bu dövrlərdən birini əhatə edəcək formada və
“əsərin adı” (mətn), “əsr və mətn növü” kontekstində məhdudlaşdıraraq edə
bilərik.
Nəticə səhifəsində axtardığımız söz, sintaksis kontekstində mətn növü,
əsri, yerləşdiyi əsərin adı və dövrü haqqında məlumatların da verildiyi bir
strukturda təqdim olunur. Sözün işləndiyi cümlənin aid olduğu əsərdəki
misra və ya sətrin nömrəsi cümlənin sol tərəfində verilir.
Durğu işarəsi ilə hər hansı bir söz və bu sözün şəkilçili növlərini də
tapa bilərik. Məsələn, sorğu interfeysinə “ığac*” şəklində girdikdə “ığaçka”
sözü də əldə ediləcəkdir.
Son olaraq verəcəyimiz onlayn korpus “Vorislamische Alttürkische
Texte: Elektronisches Corpus ‘VATEC’ (İslamiyet Öncesi Türkçe Metinleri
Elektronik Derlem)”i - İslamdan öncə türk mətnlərinin elektron korpusu
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1999-2003-cü illər arasında Prof. Dr. Marcel Erdalın başçılığı ilə
gerçəkləşdirilən bir layihədir. Korpusun veb səhifəsi alman dilində
verilmişdir.
“Mətn yerləşdirmə sorğusu forması (Text location query form)” sözlərə
bütün kateqoriyalarda verilənlər bazasında axtarış etmək imkanı verərək dil,
mətn və kateqoriya yönündən sorğunu məhdudlaşdırmağa imkan verir.
VATEC verilənlər bazasında qədim türk sözlərinin axtarış qurğusunu
təqdim edən “Korpus yerləşdirmə axtarış şəkli (Corpus location query
form)” tam olaraq hər hansı sözü axtararkən yanında “*” durğu işarəsi
sayəsində axtarılan söz ilə başlayan digər sözləri tapmaq mümkündür. Nəticə
səhifəsindən də sözün keçdiyi linkə daxil olmaq mümkündür.
Söz birləşməsi axtarış menyusunda (Morpheme combination query
form), söz birləşməsi/morfem istiqamətində işarələnən qədim türk
mətnlərində söz birləşməsi və ya morfem sorğulamaq mümkündür [10].
İslamiyyətdən öncə Göytürk (Runik), Uyğur, Mani, Tibet, Çin, Suryanı
və Brahmi əlifbaları ilə yazılan qədim türkcə sözlərin yazı sistemlərindəki
bölgüsünə “Sözlərin yazı sistemlərinin sorğu forması” (Writtings of words
query form) menyusundan daxil olmaq olar.
Nəticə səhifəsində sözün işləndiyi mətnin adına (name of text) daxil
olduğumuzda sözün istifadə olunduğu konteksti görmüş oluruq.
Dünyanın aparıcı ölkələrində və dillərində aparılmış analoji tədqiqatlar
türk dillərində eynilə tətbiq oluna bilməzdi. Amma məsələnin elmi qoyuluşu
və ideya bütün dünya dillərinə müəyyən modifikasiyalarla tətbiq oluna bilər.
Milli dil korpuslarında dilin müxtəlif sahələri ilə bağlı əvvəllər aparılmış
tədqiqatlardan da yararlanmaq mümkündür və bu, hətta zəruridir. Məlum
olduğu kimi korpusun ən mühüm funksiyası konkret dil haqqında müəyyən
informasiyanın istifadəçiyə təqdim olunmasıdır. Sadəcə elə üsul, metod,
qayda işlənib hazırlanmalıdır ki, onun köməyi ilə istifadəçi hər hansı dilə xas
özəl cəhətləri əldə etmək imkanına malik olsun. Yəni korpusda dili əks
etdirən cəhətlər xüsusi olaraq işlənmir. Dilə xas linqvistik informasiyanın
istifadəçiyə təqdim olunma formaları işlənir.
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Mammadova Rana
Lexicographical section in Turkish national corpus
Summary
The information about problems in the field of the creation of the
national corpus of the Turkish language are given in the artical. It is known
that difficult approches show themselves not only in the various systemtic
languages, but also in the same language groups in the issue of the compling
optimal structuring and locating of the electron dictionaries which one of the
inprotant components of the national language corpuses.
The oral and written text corpuses has been created for different aims,
the namtional corpuses of the Turkish Language created by leading creative
collective differ for their size, structure and scope of usage.
Similar studies conducted in the languages of the leading countries of
the world can not be applied to neither Turkish languages, nor Kazakh
language. But the scientific formulation and the idea of the problem can be
applied to certain languages of the world with certain modifications. Early
studies in various areas of the language can also be used in the corpuses of
the national language, and this is even necessary.
As you know, the most important function of the language corpus is to
provide the user with certain information about a particular language. Such
methods, means, rules should be developed that would allow the user to gain
access to any language features. That is, in the case, the features reflecting
the language are not processed separately.
Here is a form for submitting specific linguistic information to the user.
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Мамедова Рена
Лексикографический раздел в турецком национальном
корпусе
Резюме
В статье приводятся сведения о проводимой работе в области
создания национальных корпусов тюркских языков. Как известно, как
выжный составляющий элемент национального языкового корпуса, в
программировании электронного словаря, в его оптимальной структуре
и размещение наблюдаются разные подходы не только в
разносистемных языках, а также и языковых семействах, которые
имеют родственные связи.
В области корпусного творчества большой успех был достигнут в
Турецкой Республике. Здесь были созданы для различных целей устные
и письменные текстовые корпусы турецкого языка. Национальные
корпусы тюркских языков, созданные ведущими творческими
коллективами, различаются по размеру, структуре и средой
пользования.
Подобные исследования, проводимые в языках ведущих стран
мира, не могут быть применены как на тюркские языки, так и на
казахский язык. Но научная постановка и идея проблемы могут быть
применены к определенным языкам мира с определенными
модификациями. Ранние исследования по различным областям языка
также могут быть использованы в корпусах национального языка, и это
даже необходимо.
Как известно, наиболее важной функцией языкового корпуса
является предоставление пользователю определенную информацию о
конкретном языке. Должны быть разработаны такие методы, средства,
правила, которые позволили бы пользователю получить доступ к
любым языковым особенностям. То есть в корпусе особенности,
отражающие язык, отдельно не обрабатываются.
Здесь
предоставляется
формы
подачи
конкретной
лингвистической информации для пользователя.
Rəyçi: Nadir Məmmədli
Filologiya elmləri doktoru, professor
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Azerbaijan State Oil and Industry University
Department of “Foreign Languages -1”
sabina@mail.ru
TEACHING PHRASAL VERBS TO ESL STUDENTS
Key words: phrasal verbs, teaching, use, language, activity, lesson
Açar sözlər: frazeoloji fellər, tədris, istifadə, dil, fəaliyyət, dərs
Ключевые слова: фразовые глаголы, обучение, употребление, язык,
деятельность
Phrasal verbs are combinations of verbs with an adverbial or
prepositional particle (or particles). They can initially seem deceptively easy,
as students might be familiar with both the verb and the particle, but may
find that they don’t understand the meaning of the combination, as it can be
very different to the meaning of the two words when they are used
independently of each other. Phrasal verbs are really tricky for our students.
It’s just hard to get them right, and they are everywhere in the English
language.
Phrasal verbs are very common – they appear in all areas of English,
from business English and academic English right the way through to
informal, spoken English.
Using phrasal verbs correctly makes your English sound natural and
fluent and they occur so frequently in English that students need to master them
if they are ever going to progress. (1Tips for Teachers on May 9, 2013, s.1)
Getting students to come to terms with phrasal verbs is a constant
challenge. The fact of the matter is that phrasal verbs are just rather
difficult to learn. Learning phrasal verbs out of the dictionary can help,
but students really need to read and hear phrasal verbs in context for
them to be able to truly understand the correct usage of phrasal verbs. (2
Kenneth B, Introducing Phrasal Verbs to ESL Students, s.1)
For this purpose, as a language teacher we should organize a lesson
to help students on this way. This lesson takes a two-pronged approach to
helping student learn phrasal verbs. It begins with a reading comprehension
which can also serve to introduce some interesting student stories for
discussion. This comprehension is peppered with phrasal verbs which can
then be discussed as a class. The second part of the lesson includes a
brainstorming session for students to create lists of phrasal verbs to share
with one another.
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Once students have become familiar with phrasal verbs, a teacher can
refer them to the resources to continue their learning. The phrasal verbs
reference list will get students started with short definitions of approximately
100 of the most common phrasal verbs. The guide in how to study phrasal
verbs will help them develop a strategy to understand and learn phrasal
verbs.
Aim: Improve phrasal verb vocabulary
Activity: Reading comprehension followed by brainstorming session
and discussion
Level: Intermediate to upper intermediate
Outline:
 Have the students read the short story full of phrasal verbs.
 Ask them some general comprehension questions about the text.
Once they have read the text, ask them to tell a story of their own from their
youth.
 Now that you have discussed the text, ask the students to find the
phrasal verbs from the list which occur in the reading selection. Once the
students have found these phrasal verbs, ask the students to provide
synonyms for the phrasal verbs.
 Tell the students a little bit about what you have done that
teaching day:
Example: I got up at seven this morning. After I had breakfast, I put
together tonight's lesson plan and came to school. I got into the bus at A
square and got off at B square...
 Ask students which of the verbs you used were phrasal verbs and
ask them to repeat those verbs. At this point, you might want to ask them if
they have ever taken a look under the heading 'get' in a dictionary. Ask them
what they discovered.
 Explain that phrasal verbs are very important in English especially for native speakers of the language. You can point out that it
might not be important for them to be able to use a lot of phrasal verbs if
they use their English with other non-native speakers. However, it is
important that they have a passive knowledge of phrasal verbs, as they will
need to understand more and more phrasal verbs as they become used to
reading, listening, seeing and exploring authentic materials in English.
Obviously, if they are going to use their English with native speakers, they
will really need to buckle down and get used to using and understanding
phrasal verbs.
 Write a list of common verbs that combine with prepositions to
make phrasal verbs. The following list can be suggested:
 take
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get
make
put
bring
turn
be
carry
Divide students into small groups of 3-4 each, ask students to
choose three of the verbs from the list and then brainstorm to come up with
as many phrasal verbs using each of the three verbs that they can. They
should also write example sentences for each of the phrasal verbs.
 As a class, ask students to take notes while you write the phrasal
verbs down that each group provides. You should then give a spoken
example or two for each of the phrasal verbs so that students can understand
the phrasal verbs from the context of what you are saying.
 Once you have provided the students with examples, ask the
students to read their own examples and check to make sure that they have
used the phrasal verbs correctly.
The students will already be dealing with almost too much new
information. The following phrasal verbs are commonly used.
 to make out
 to get out of
 to get into
 to get ready
 to be up to
 to take off
 to grow up
 to make up
 to turn down
 to get into
 to bring up
 to break out
Board sentences
Aim: It is advisable to practice how to use phrasal verbs in sentences.
It’s also great if you’d like to check which phrasal verbs are still tricky for
your students. They will be the ones that haven’t been selected by them.
Preparation: Write phrasal verbs all over the board, and put students
in teams of four.
Activity: Give the team 3 minutes to write as many sentences as
possible with the phrasal verbs on the board. Each phrasal verb is to be used
in one sentence only. Review the sentences together, and tick the phrasal
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verbs that have been used on the board. The whole class now discusses
whether the sentences of a group are correct or not. A completely correct
sentence is 3 points – deduct 1 point for spelling and grammar mistakes, and
2 points for incorrect use of the phrasal verb. The group with the most points
wins in the end.
Extension idea: You can give out bonus points for additional
sentences with the phrasal verbs that no group has chosen to use. We
recommend you focus on these after the activity – as they are the ones your
students are still least comfortable with.
Cut up phrasal verbs
Aim: This activity is useful if you want to practice form – i.e. which
particles go with which verbs.
Preparation: Print out and cut up phrasal verbs of your choice so that
the verbs and the particles are on different pieces of papers.
Game: Put students in teams of two and give each pair about 10 cut
up phrasal verbs. Tell the students that they will be asked to match the verbs
to the correct particles as quickly as possible – and that their team should
stand up when they are ready. The quickest team wins – provided they
arranged the phrasal verbs the right way!
Extension idea: Rather than phrasal verbs only, you can also print out
sentences with phrasal verbs in and cut the words up (make sure the phrasal
verb is cut up in 2 pieces – i.e. the verb and particle should be separate
again). Ask students to put the words in the correct order. This activity is
fantastic to check if students know whether the phrasal verbs are separable or
inseparable.
REFERENCES
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2. CLARIDGE, C. 2000. Multi-Word Verbs in Early Modern
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S.Zülfüqarova
Tələbələrə frazeoloji fellərin öyrədilməsi
Xülasə
Frazeoloji fellər fellərin bir zərf və ya sözönlü hissəciklə (və ya
hissəciklər) birləşmələridir. Dil öyrənənlərə, həm fel, həm də hissəciklər
tanış gəldiyi üçün, əvvəlcə aldadıcı şəkildə asan görünə bilər, lakin
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birləşmənin mənasını başa düşmək sonradan çətinlik yarada bilər, çünki iki
söz bir-birindən asılı olaraq istifadə olunsada fərqli məna verir. Frazeoloji
fellər tələbələr üçün həqiqətən çətinlik yaradır. Onları doğru anlamaq
çətindir və onlar ingilis dilinin hər səviyyəsində istifadə olunur və ingilis
dilinin demək olar ki, əsasını təşkil edir.
Frazeoloji fellərdən istifadə, dil öyrənənlərin ingilis dillərinin təbii və
sərbəst olduğunu göstərir və dil səviyyələrini inkişaf etdirdikcə, tələbələr
onlardan düzgün istifadəni bacarmalıdırlar. Məqalədə frazeoloji fellərin
tələbələrə öyrədilməsinin faydalı üsulları verilmişdir.
С. Зульфугарова
Обучение фразовым глаголам студентам
Резюме
Фразовые глаголы - это комбинации глаголов с наречной или
предлогической частицей (или частицами). Сначала они могут
показаться обманчиво легкими, поскольку учащиеся могут быть
знакомы как с глаголом, так и с частицей, но могут обнаружить, что
они не понимают значения комбинации, поскольку она может сильно
отличаться от значения двух слов, когда они используются независимо
друг от друга. Фразовые глаголы действительно сложны для наших
учеников. Просто трудно понять их правильно, и они везде на
английском языке.
Правильное использование фразовых глаголов делает ваш
английский звучащим естественным и беглым, и они встречаются на
английском настолько часто, что ученики должны овладеть ими, если
они когда-либо будут прогрессировать.
Rəyçi: Lalə Məsimova
filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
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SUAL-CAVAB BACARIQLARININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: sual, cavab, bacarıq, inkişaf etdirmək, dil, müəllim, tələbə,
ünsiyyət
Key words: question, answer, skill, to develop, language, teacher, student,
communication
Ключевые слова: вопрос, ответ, умение, развивать, язык, преподаватель, студент, коммуникация
Dil sinifində gündəlik fəaliyyət sualların verilməsi və
cavablandırılmasıdır. Sualların verilməsində çoxlu sayda məqsəd ola bilər:
dil öyrənənlərə dərsdə fəal iştirak etmək, mövzuya maraq yaratmaq və
tələbələrin tənqidi düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək. Təəssüf ki,
müəllimlər bəzən bu fəaliyyətin həyata keçirilməsində ən faydalı
yanaşmalardan xəbərsizdirlər və istifadə etdikləri texnikalar əslində
tələbənin öyrənməsinə maneə törədir.
Müəllimlər bir neçə məqsəd üçün suallar verirlər və bu səbəbdən
suallarını müxtəlif formada təqdim edə bilərlər. Sualları fərqləndirmənin və
təqdim etməyin bir çox üsulu var və məqalədə bir neçə yanaşma nəzərdən
keçirəcəyik.
Sual növlərini fərqləndirmək üçün ən sadə yol, nümayiş etdirmə,
istinad və ya araşdırma sualları arasındakı fərqi ayırd etməkdir. Nümayiş
etdirmə sualı aydın olan sualdır; məsələn, What does this word mean? How
much time do you have? Nümayiş etdirmə sualının məqsədi dil öyrənənin
hədəf dilində cavab verməsini və ifadə edə biləcəyini göstərməsini təmin
etməkdir. Digər tərəfdən, istinad və ya araşdırma sualı cavabın aydın
olmadığı və müəllim və dil öyrənənlərə məlum olmadığı bir problem yaradır.
Bu tip sualın məqsədi naməlum məlumatları aşkar etməkdir.

Təkrar sualların, öyrənənlərin tapşırıqdan xəbərdar olmadığı
halda və ya yeni bir mövzuya keçiddə istifadə olunması;

Öyrənənin cavabı aydın olmadıqda, müəllim fərqli cavab
axtardıqda və ya müəllim cavabı fərqli şəkildə ifadə edərsə aydınlaşdırma
suallarından istifadə olunması;

Sualların daha dəqiq olması və dəqiqləşdirilməsi üçün
yoxlama sualların verilməsi,
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Fokus suallarının daha dar bir çərçivədə cavabları təkrarlamaq
üçün istifadə olunması; yəni cavabların məzmununu məhdudlaşdırmaq üçün
istifadə olunması,

Konsepsiyalar arasında əlaqələrin qurulmasında tələbələrə
yardım etmək üçün müdafiə suallarından istifadə olunması.
Müəllimlər bəzi sualları əvvəlcədən hazırlamağı nəzərə almalıdırlar.
Bu, müxtəlif növ çətinlik və mürəkkəblik səviyyələrinə malik olan sualların
tədqiq ediləcəyini təmin etməkdən ötrü tələbələrə fayda gətirəcəkdir. Sual
hazırlayarkən “Bloom” sistematikliyinin nəzərə alınması məsləhətdir. Bu,
müəllimi soruşmaq üçün istədikləri məlumat növünü nəzərdən keçirməyə
məcbur edəcəkdir.
Sinif mühitində iki növ gözləmə müddəti müəyyən edilir. Gözləmə
müddətinin birinci növü tələbədən sual soruşmaq və cavab almaq arasındakı
vaxtdır. Gözləmə müddətinin ikinci növü, müəllimin çıxışından əvvəl
tələbənin danışığını dayandırdıqdan sonra müəllimin danışmağa keçməsinə
icazə verdiyi müddətdir. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, müəllimlər tərəfindən
icazə verilən orta gözləmə müddəti bir neçə saniyədən azdır ki, bu da
şagirdlərin müzakirəni bitirməsinə imkan vermir (1Karron G. Lewis,
Developing Questioning Skills, s.1). 3 - 5 saniyəlik gözləmə müddəti daha
yüksək şagird performans standartlarına gətirib çıxarmışdır. Əlavə bir neçə
saniyəni gözləmək aşağıdakıları ehtiva edən digər müsbət nəticələrin əldə
olunmasına təkan verir:
Sual yaratma üsullarını qiymətləndirməklə yanaşı, müəllimlər
suallara cavab vermək üsullarını da aktiv şəkildə qiymətləndirməlidirlər.
Müəllimlər suallara birbaşa, dolayı yolla cavab vermək və ya suala cavab
verməmək və ya sualı başqasına yönləndirmək barədə düşünməlidirlər.
Müəllimin və ya tələbələrin suallara cavab vermək və
cavablandırmaq prosesinin, dil sinifində kritik əhəmiyyətə malik olduğunu
görürük. Cavabın artıq əhatə olunmasına baxmayaraq, bütün tələbələrə
suallara rahat cavab vermək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Müəllim hər bir
cavabın dəyərini qəbul etməlidir. Şagirdlərə suallar vermək üçün çox imkan
vermək lazımdır, bununla belə onlar daim bir şey soruşmaq üçün sinfə
maneçilik törətməməlidir. Müəllim tələbə üçün müntəzəm olaraq suallar
verməsinə imkan yaratsa, qeyd olunan üsullar asanlaşdırıla bilər. Tələbələrin
cavabına lazımi səbir göstərməklə, müəllim “sual-dostluq” mühiti yaradacaq
və bu, “tələbə -dostluq” sinifi yaratmaq üçün uzun bir yol olacaqdır.
Sual cümlələrində söz sırasına görə xarici dildə danışanlar üçün
ingilis dilində sual cümləsi yaratmaq çətindir. Bu xüsusilə azərbaycan dilli
şagirdlər üçün də çətindir, belə ki, hər iki dildə sual cümləsində cümlə
üzvlərinin yeri fərqlidir. Hər sualda, tələbələrə qrup sözlər verilir. Məqsəd
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sintaktik cəhətdən düzgün sual yaratmaq üçün bu sözləri doğru qaydada
yerləşdirməkdir. Praktikada cümlələrin yenidən yazılması nəzərdə tutulur.
Bildiyimiz kimi dil öyrənmək əsasən üç səviyyədə həyata keçirilir:
1) başlanğıc;
2) orta;
3) yüksək.
Bu səviyyələrə əsasən tələbələr tərəfindən suallara cavab vermək
sadədən mürəkkəbə dəyişir.
Daha yaxşı suallar verməkdə ilk addım hazırda soruşduğumuz sual
növlərini, onların nə məqsədlə soruşulduğunu, və nəhayət, sinifdə verilən
sualları yaxşılaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadəni aydınlaşdırmaqdır.
Suallar müəllimlərə sinifdə bir çox məsələni yerinə yetirməyə kömək edir.
Müəllimlər tələbələrə dərsdə təqdim olunan konsepsiyaları başa düşdükləri
səviyyədə öyrənmək üçün istifadə olunan suallar, tələbələrin dərsdə aktiv
iştirakına əlverişli şərait yaratmaq üçün istifadə olunur, belə ki, onlar
tələbələrə fikirlərini ifadə etməyə və eşitməyə imkan verirlər. Sualların nəyə
görə soruşulduğuna diqqət yetirmək daha dərin sualı verməyə gətirib çıxarır.
Sinif qarşılıqlı təsirini daha geniş kontekstdə nəzərdən keçirdikdə, sualların
verilməsi dil öyrənənin nəticələrinə böyük təsir göstərir. Bu nəticələr yalnız
müəllimin ifadələrdən necə istifadə etdiyinə deyil, həm də tələbələrin öz
suallarını yaratmaq üçün təşviq edildiyi yollarla formalaşdırılır. Sualların
necə verilməsi və cavablandırılmasının, məzmunun mənimsənilməsində
daha geniş təsiri vardır. Bunlara aşağıdakılar daxildir: sualların səmərəli
şəkildə tərtib edilməsi və sualların cavablandırılması, bacarığın səmərəli
istifadə edilməsi, sual və cavab verməklə həm düzgün səs tonunun, həm də
çatdırılmanın istifadə edilməsi (2Brualdi, Amy C. (1998). Classroom
questions, s.2). Aşağıdakı sual vermə üsullarından istifadə etmək tədris
prosesində yararlı ola bilər:
1. Dəyişiklik: müəllim şagirdlərin cavabı başa düşməsi üçün sualı
əlaqələndirir;
2. Uyğunlaşma: müəllim tələbənin dil və qabiliyyət səviyyəsinə
uyğun olaraq soruşulan sualları uyğunlaşdırır.
3. Əlaqələndirmə: məqsədli sual strategiyasına işarə etmək üçün
müəllim sualları nizamlı qaydada verir;
4. Balans: müəllim həm eyni, həm də fərqli suallar soruşur və iki növ
arasındakı müddəti balanslaşdırır. Müəllim dərs məqsədlərinə nail olmaq
üçün suallardan müvafiq səviyyədə istifadə edir.
5. İştirak: müəllim, geniş şagird iştirakını stimullaşdırmaq, könüllü və
könüllü olmayan tələbələrin cavablarını dəstəkləmək üçün suallar verir;
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6. Araşdırma: müəllim ilk tələbənin cavablarını araşdırır və digər
tələbələri həmin cavabları tamamlamağa, aydınlaşdırmağa, genişləndirməyə
və ya dəstəkləməyə ruhlandırır.
7. Düşünmə müddəti: müəllim tələbələrə düşünmək üçün vaxt
verəcək sual soruşduqdan sonra üç-beş saniyə ara verir. Müəllim həmçinin
sinifdəki suallara tələbələrin ilkin cavablarından sonra ara verir;
8. Tələbə sualları: müəllim tələbələrdən öz suallarını yaratmağı tələb
edir.
Yuxarıda göstərilən üsullar çox müəllimlərin tanış olduğu sadə
nöqtələrdir. Buna baxmayaraq, bu sadə üsulların dil sinifində ən yaxşı
təcrübə olduğunu bildiyimiz halda, bir çoxumuz onları müntəzəm istifadə
etməyi unuduruq. Ən çox unudulan “gözləmə müddəti” üsulunun tətbiqidir.
Tədqiqatlar göstərir ki, müəllimlər tələbələrin suallara cavab vermələri üçün
7 və 1,4 saniyə arasında gözləməlidirlər. Bundan əlavə, müəllimlər tələbənin
verilmiş suala cavab verə bilməyəcəyini düşünərlərsə, onlar 7 saniyədən az
gözləyəcəklər. “Gözləmə müddəti” sinif dinamikasına böyük təsir göstərə
bilər (3David P. “How Can Quality Questioning Transform Classrooms?”,
s.4). Mary Bud Rove ilk dəfə 1972-ci ildə “gözləmə vaxtı” ilə bağlı müsbət
nəticələrini açıqlamışdı. Rovenin araşdırması göstərir ki, müəllimin
suallarını cavablandırmaq üçün ən azı üç saniyə səssiz vaxt tələb olunduqda,
tələbələr sualları daha uğurla cavablandırarlar. Cavab hazırlamaqda şagirdin
müvəffəqiyyəti sinifdə “gözləmə müddəti” üsulu tətbiq edildikdə müşahidə
edilən yeganə müsbət nəticə deyil. Digər tədqiqatçılar aşkar etmişlər ki,
“gözləmə müddəti” nin müntəzəm istifadəsi həm tələbə, həm də müəllimin
münasibət və davranışlarına müsbət təsir göstərir.
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A.Yunsurova
Developing questioning and answering skills
Sammary
The article deals with the development of skills for questions and
answers. As we know, ask questions and answer these questions are common
activities in daily classes. Questions may have several reasons for
introducing: attracting students; creating interest in the subject; development
of skills to talk about the ideas of the subject, and so on. In this regard, each
lesson a teacher must prepare questions for students in advance.
Questions help teachers to fulfill a lot of issues in the classroom.
Using them teachers help students understand the concepts presented in the
lesson.
In this regard, the article may be useful for those who want to get
detailed information about the development of questioning and answering
skills.
А. Юнсурова
Развивать навыки вопрос и ответ
Резюме
В статье рассматриваются развитием навыков по вопросы и
ответы. Как мы знаем, задавать вопросы и отвечать на этих вопросы
подобного деятельности ежедневных классов. Вопросы могут быть
несколько причин для введения: привлечение студентов; создавая
интерес к предмету; развитие навыков разговаривать об идеях субъект,
и так далее. В этом отношении, каждый урок учитель должен
подготовить вопросы для студентов заранее.
Вопросы помогают учителям выполнять много задач в классе.
Учителя используют их, чтобы помочь учащимся понять концепции,
представленные на уроке.
Они были упомянутой информированы в статье. В связи с этим,
статья могут быть полезны для тех, кто хочет получить подробную
информацию о развитие навыков по вопрос и ответ.
Rəyçi: Gülnarə Əhmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FRANSIZ ALINMALARIN MORFOLOJİ
ASSIMILYASİYASI
Açar sözlər: alınma söz, assimilyasiya, qrammatika, morfologiya,leksika.
Key words: borrowing, assimilation, grammar, morphology, lexis.
Ключевые слова: заимствование, ассимиляция, , грамматика,
морфология, лексика.
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində rus dili və rus
dili vasitəsilə Avropa dillərindən keçən əcnəbi sözlər böyük rola malikdir.
Dilimizə keçən rus sözlərinin tarixi XIX əsrin birinci yarısından
başlanmışdır. Bu isə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olması ilə əlaqədar
olmuşdur. Məhz bu dövrdən başlayaraq Rusiya və Azərbaycan arasında
ictimai, siyasi, mədəni və s. əlaqələr inkişaf etmiş, istər rus, istərsə də
Azərbaycan xalqının qabaqcıl fikirli adamları bir-birilərinin mədəniyyətinə
və dilinə qarşılıqlı surətdə hörmət etmişlər.
Azərbaycan xalqının qabaqcıl fikirli adamlarından olan A. Bakıxanov,
M. F. Axundov, Q. B. Zakir, H. B. Zərdabi, S. Ə. Şirvani, C.
Məmmədquluzadə və başqaları rus mədəniyyətinə və dilinə böyük qiymət
vermişlər.
XVIII əsrdən başlayaraq və bütün XIX əsr dövründə Rusiya cəmiyyəti
yalnız incəsənət və təhsil sahəsində deyil, həm də moda sahəsində güclü
Fransız təsirini yaşayırdı: moda reallıqları rus zadəganlarının həyat və
mədəniyyətinə daxil olur, danışıq mövzularına çevrilirdi. Gallomania bir çox
fransız alınmalarının ortaya çıxmasının səbəblərindən biri idi. Bu alınmaların
kütləvi surətdə işlədilməsi yuxarı təbəqədən olan rus əhalinin danişıq və yazı
üslubuna güclü təsir etmiş və zaman keçdikcə bu sözlər lüğətlərdə
yerləşdirilmişdir.
Azərbaycanın Rusiyaya inteqrasiyası nəticəsində Avropa mənşəli
sözlər rus dili vasitəsilə bizim də dilimizə keçməyə başlamışdır. Görkəmli
mütəfəkkirlərimiz öz əsərlərində alınma sözlərdən tez-tez istifadə edirdilər.
XX əsrin əvvəllərində, xüsusən sovet dövründə rus dilindən
Azərbaycan dilinə söz keçməsi prosesi daha da yüksək vüsət almışdır. Bunu
şərtləndirən amillərdən biri də əhalinin iki dildə danışmağa başlaması idi.
Bizim ölkə şəraitində öz ictimai funksiyasına görə dünya dillərindən biri
olan rus dili millətlərarası ünsiyyət dilinə çevrilmişdir ”[4. стр. 17].
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Azərbaycan dilinə gətirdiyi yeni terminlərin ilk dəfə onun özü
tərəfindən işlədildiyini başa düşən M. F. Axundov zərurət yarandıqca onların
izahını verməyə çalışmışdır. Belə sözləri ya mətn daxilində, ya kitabın
səhifələrinin axırında izah etmiş, bəzən həmin sözlərin hansı dildən keçdiyini
belə göstərmişdir. Bunların içərisində sırf avropa mənşəli sözlərə də rast
gəlmək olur: patriot, proqres, sivilizasiya, filosof, konstitusiya və s.
Patriote (fr.) – az: patriot: “Patriot ibarətdir o kimsədən ki, vətən
təəsübü üçün və millətinin məhəbbəti üçün can və malına müzayiqə etməyə
və öz vətəninin və millətinin mənfəəti və azadiyyəti üçün sai və cəfakeş ola.
Bu halət və xasiyyət həmişə qeyrətmənd şəxslərdə biruz edər” [1.s.143-146].
Başqa dillərdən Azərbaycan dilinə keçən sözlər yeni dil mühitində
mənsub olduğu dilin xüsusiyyətlərini qismən itirir və yeni dilin qrammatik,
orfoqrafik və fonetik qanunauyğunluqları əsasında assimilyasiya edilir.
Başqa dillərdən dilimizə keçən düzəltmə və mürəkkəb sözlərin çox
hissəsi öz tərkib gücünü yeni mühitdə itirməyə başlamış və dilimizə sadə söz
kimi daxil olmuşdur. Başqa dillərdən keçmiş düzəltmə yaxud mürəkkəb
sözləri o zaman düzəltmə və ya mürəkkəb sözlər hesab etmək olar ki, bu
sözlərin tərkibində iştirak edən leksik vahidlər bu dildə də leksik vahidlər
kimi işlənmiş olsun. Rus dilindən dilimizə keçmiş sözlərin çoxu mənşə
etibarilə yunan, latın, ingilis, fransız, alman, italyan və s. dillərə mənsubdur.
Başqa dillərdən dilimizə keçmiş sözlər içərisində elə sözlərə təsadüf etmək
olar ki, vaxtilə bu sözlər bu dildən o biri dilə keçmiş, sonra həmin dilin
fonetik qanunları əsasında dəyişməklə yenidən bu dilə qayıtmışdır.
N. Xudiyev “Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı” adlı
əsərində rus dili vasitəsilə Avropa dillərindən Azərbaycan dilinə keçən
alınmaların dilimizin qrammatik qanunlarına uyğunlaşdırılaraq işlədilməsini
bir daha qeyd edir və bu alınmaları tərkibinə görə qruplara bölür:
1. Sadə alınmalar
2. Düzəltmə alınmalar
3. Mürəkkəb alınmalar.
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibini zənginləşdirən alınmaların bir
qismi sadə sözlərdir. Bunların içərisində həm inqilabdan əvvəlki dövrə, həm
də sovet inqilabından sonrakı dövrə təsadüf edən alınmalara rast gəlinir.
İnqilabdan sonra əmələ gələn alınmalar, əsasən yeni ictimai quruluşa aid
olan sosial anlayışları əhatə edirdi. Müəllif sadə alınmaları semantik
cəhətdən aşağıdakı qruplara bölür:
a) İctimai-siyasi mənalı sözlər – bu sözlərə nümunə olaraq amnistiya
`amnistie`, kosmopolit `cosmopolite`, anarxiya `anarchie`, ajan `agent`,
avanqard `avantgard`, turist `touriste`, adres`adresse`, afişa `affiche` və s.
göstərmək olar. Bu cür sözlər ədəbi dilin leksik tərkibini əks etdirən
lüğətlərə də daxil edilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, bu tipli sözlər ədəbi
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dilin ayrı-ayrı üslublarında işlənərək vahid anlayış ifadə etməklə yanaşı,
məna, məzmun cəhətdən tam şəkildə anlaşıqlı olması ilə də diqqəti cəlb
edir.
b) Məişətlə bağlı olanlar - radio `radio`, tablo `tableau`, talon `talon`,
terras `terrasse`, telefon `téléphone`, büfet `buffet`, serviz `service`, lampa
`lampe`, piano `piano`, ideal `idéal`, maqnitofon `magnétophone`, qarnitur
`garniture` və s.
c) Elm və texnikanın müxtəlif sahələrinə aid olanlar - Elmi-texniki
inqilablar dövrü kimi səciyyələndirilən müasir dövrümüzdə bu sahənin rolu
və əhəmiyyəti tükənməzdir. Lakin dilin lüğət tərkibinə daxil olan belə
terminlərdən bir çoxu məhdud dairədə, bilavasitə aid olduğu sahədə
işləndiyi üçün ümumxalq səciyyəsi daşıya bilmir. Belə alınmalara misal
olaraq abstrakt `abstrait`, induksiya `induction`, injener ` ingénieur` ,
karbon `carbone` , kobalt cobalt`, izolyasiya `isolation`, plazma `plasma`,
aorta `aorta`, leykosit `leucocyte`, vena `veine`, aysberq `iceberg,
eroziya`érosion`, korroziya `corrosion`, diaqnoz `diagnose`, immunitet
immunité, bronxit `bronchite`, kapot `capot`, diabet `diabète`.
Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinə kök etibarilə alınma olan
çoxlu düzəltmə sözlər daxil olmuşdur. Bunların bir qismi alınma
sözlər bazası əsasında Azərbaycan dilinin sözdüzəldici şəkilçiləri ilə
əmələ gəlmişsə, bir qismi rus və ərəb-fars mənşəli şəkilçilərlə düzələn
sözlərdir.
Məlum olduğu üzrə, Azərbaycan dilinə rus dilindən, habelə ərəb-fars
dillərindən bir sıra sözlər və bu sözlərlə birlikdə bəzi sözdüzəldici
şəkilçilər də daxil olmuşdur. Belə sözdüzəldici şəkilçilərin müəyyən
qismi Azərbaycan dili söz yaradıcılığı prosesində təsirsiz qalır, bir
qismi isə Azərbaycan dilində bu dilin qanunlarına uyğun şəkildə
yenidən formalaşır. Bununla da alınma sözlər əsasında söz yaradıcılığı
prosesinin özünəməxsus cəhətləri meydana çıxır.
Fransız dilindən Azərbaycan dilinə keçən düzəltmə sözlərə kartonçu
`cartonnier`, kartonaj `cartonnage`, kolorist `coloriste`, komissarlıq
`commissariat`, kommunist `communiste`, kommunizm `communisme`,
konservləşdirmə `conservation` və s. sözləri misal göstərmək olar [2. s. 279291].
İctimai-sosial həyatda fransız dilindən Azərbaycan dilinə keçən sözlər
içərisində xeyli sayda mürəkkəb sözlərə də rast gəlmək olur. Fransız dilindən
alınan mürəkkəb sözlər azərbaycan dilində ya tire və yaxud da bitişik yazılır:
abajur abat-jour`, bal-maskarad `bal-mascarad`, beletaj `bel étage`,
fotomontaj, `photomontage`, portmanat `porte-monnaie`, portsiqar `portecigares`, radioreportaj `radio reportage və ya radio-reportage`, sakvoyaj `sac
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voyage ou sac de voyage`, sosial-imperializm ` social-impérialisme`, tet-atet `tête-à-tête`və s.
Fransız mənşəli sözlərdən Azərbaycan dili şəkilçiləri vasitəsilə yeni sözlər
yaradılması.
Dilimizə yeni daxil olan söz zaman keçdikcə, bir tərəfdən, dilin lüğət
tərkibinə daxil olub, ümumişlək söz səviyyəsində işlədilir, digər tərəfdən,
yeni söz yaradıcılığı prosesində fəal iştirak edir. A. Aslanov alınma
sözlərin bu xüsusiyyətindən bəhs edərək, müvafiq misallar əsasında sovet
dövründə onların söz yaradıcılığında oynadığı rolu və lüğət tərkibini
zənginləşdirmə imkanlarını göstərməklə yanaşı statistikasını da vermişdir.
Əgər 1928-ci ildə radio sözü ilə formalaşan on bir söz və birləşmə
vardısa, 1940-cı ildə əlavə olaraq bu sözlə bağlı iyirmi yeni söz
yaranmış və 1951-ci ildə onların miqdarı əlliyə çatmışdır [3.стр. 90].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Fransız dilindən alınma sözlər Azərbaycan
dilində assimilyasiyaya uğrayaraq istifadə edilir. Onların Azərbaycan dilinin
qrammatik qanunlarına uyğunlaşdırılmasında həm şəkilçilər, həm də
morfemlər xüsusi rol oynayır.
Yeni söz yaradıcılığında -çı (-çi, -çu, -çü) ən çox məhsuldar
şəkilçilərdəndir. Bu şəkilçinin köməkliyi ilə sovet dövründə rus dili
vasitəsilə Avropa dillərindən Azərbaycan dilinə keçən xeyli yeni söz əmələ
gəlmişdir. Bu dillər içərisində, əlbəttə ki, fransız dilindən keçən sözlər də
mövcuddur: abunəçi `aboné,e`, akkordeonçu `accordéoniste`, akvarelçi
`aquarelliste`, bombaçi `bombardier`, bombardmançi `bombardier`, bufetçi
`buffetier`, dekorçu `décorateur, - trice`, fraksiyaçi `fractionnel, -elle`və s.
Alınma sözlərin Azərbaycan dilinə assimilyasiyası zamanı -lıq (-lik,luq, -luk), -lı (-li, -lu, -lü), -çı+lıq (-çi+lik, -çu+luq, -çü+luk), -casına, cəsinə, -ca, -cə, (-laş, -ləş; -lan, -lən; -lat, -lət), -ist və s. kimi
şəkilçilərdən də istifadə olunmuşdur: frakli `en frac`, şovinist `chauviniste`,
vanilli `vanillée`, vazelinli `vaseline`, vitalist `vitaliste`və s.
Beləliklə, Azərbaycan dilinə fransız dilindən gəlmiş alınma sözləri
əhatə edən təhlillər göstərir ki, bu alınmalar dilimizə keçərkən onun
morfoloji qanunauyğunluqlarına assimilyasia olunaraq lüğət tərkibinin
artmasına təsir edir. Alınmaların dilimizə daha qədim dövrlərdən keçmə
mərhələlərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, nə qədər ki, cəmiyyət inkişaf
edir, ölkələr arasında əlaqələr möhkəmlənir, bir o qədər alınma sözlər bir
dildən digər dilə keçərək bu dillərin leksik bazasını zənginləşdirəcək.
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Н.Мамедова
Морфологическая ассимиляция французских заимствований
на азербайджанском языке
Резюме
Статья, под названием «Морфологическая ассимиляция
французских заимствований в азербайджанском языке», посвящена
использованию прошедших морфологическую ассимиляцию и
перешедших из французского языка на Азербайджанский язык
заимствованных слов, а также их роли в обогащении языкового
содержания. В данной статье даётся классификация французских
заимсствованных слов в азербайджанском языке. Здесь также
освещяются идеи
известных учёныхОпределяется важность
французских заимствованных слов в азербайджанском языке. В статье
также говорится, как посредством использования суффиксов простые,
скорректированные и сложные заимствования подчиняясь законам
Азербайджанского языка, используются в Азербайджанском языке.
Таким образом, анализ французских слов, происходящих из
турецкого языка, показывает, что на эти поступления влияет усвоение
их морфологических законов при одновременном увеличении
словарного состава. Когда мы смотрим на этапы перехода с
древнейших времен к нашему языку, оказывается, что по мере развития
общества и так называемые слова переводятся друг от друга, обогащая
лексическую базу из этих языков.
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N.Mammedova
Morphological assimilation of French borrowings in
Azerbaijani language
Summary
This article, entitled "Morphological Assimilation of French
borrowings in Azerbaijani", is about the role of the obtained from the French
language words, which is processed through the morphological assimilation
and used in Azerbaijani, as well as role of borrowings in the enrichment of
language content of Azerbaijani. This article provides a classification of
French borrowed words in the Azerbaijani language. It also highlights the
ideas of famous scientists. The importance of borrowed words in Azerbaijani
is determined The article also states how subordinated to the laws of the
Azerbaijani language by use of suffixes simple, corrected and complex
borrowings are used in the Azerbaijani language.
Thus, the analysis of French words that come from the Azerbaijani language
shows that these receipts are influenced by the assimilation of their
morphological laws while increasing the vocabulary content. When we look
at the stages of transition from the earliest times to our language, it turns out
that as the society develops, relations between the countries are strengthened,
and the so-called words are translated from one language to another,
enriching the lexical base of these languages.
Rəyçi: Ülfət İbrahim
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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MÜASİR FRANSIZ VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ
İNKARLIĞIN MORFOLOJİ İFADƏ VASİTƏLƏRİ
Açar sözlər: inkarlıq kateqoriyası, privativlik, morfoloji ifadə vasitələri,
prefikslər, suffikslər, eksplisit inkarlıq.
Key words: negation category, privation, morphological means of negation,
prefixes, suffixes, explicit negation.
Ключевые слова: категория отрицания, привативность, средства
морфологические отрицание, префиксы, суффиксы, явное отрицание.
İnkarlıq kateqoriyası universal kateqoriya kimi bütün dünya dillərində
mövcuddur. Belə ki, inkarlıq problemi Fransa, Azərbaycan, Rusiya və
dünyanın bir çox ölkələrində tədqiqat obyekti olmuşdur. Fransada bu
mövzunu tədqiq etmiş aşağıdakı alimlərin əsərlərini göstərmək olar:
Dübua J., Dübua Şarlye F., Vilmet M., Benvenist E., Peytar J., Qrövis
M., Martine A., həmçinin Klod Müllerin, Natali Furnyenin və s. Azərbaycan
dilçiliyində bu sahədə S.Ə. Abdullayev, A.İ.Aslanov, S.A.Cəfərov, B.R.
Məmmədov, rus dilçiliyində isə V.V. Vinoqradov, L.M.Minkin,
N.Q.Ozerova, O.V.Turunova, V.N. Şumeyko kimi dilçilərin adını çəkmək
olar. Deməli, inkarlıq problemi həm də mühüm ümumi dilçilik problemi
hesab edilir.
Təsdiq və inkar anlayışları əks qütüblər olsa da, həm də bir-biri ilə
əlaqədar olan, bir-birini doğuran və biri digərini şərtləndirən anlayışlardır.
Dilçilik ədəbiyyatında inkarlığın mahiyyəti barədə bir-birindən fərqlənən
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi dilçilər, o cümlədən E.İ. Şendels inkarlığa
belə bir tərif verir “Bir dil kateqoriyası kimi inkarlıq müəyyən dil
vasitələrinin köməyi ilə anlayışlar arasında neqativ alaqələri əks etdrir”(7).
Professor S.Ə.Abdullayev isə öz monoqrafiyasında inkarlığa belə bir tərif
vermişdir. “Geniş funksional - semantik kateqoriya olan inkarlıq məfhum və
fikirləri ifadə edən söz, söz birləşmələri və cümlələrin müəyyən pozitiv
əlaqələrə uyğun gəlməməsini ifadə edir”(4).
İnkarlıq semantikasının ifadəsi üçün bütün dil səviyyələrindəki ifadə
vasitələri iştirak edir: sintaktik, leksik-sintaktik, leksik-morfoloji, leksiksemantik və s.
Bu məqalədə müasir fransız və azərbaycan dillərində inkarlığın
morfoloji ifadə vasitələrindən bəhs edəcəyik. Qarşılaşdırılan hər iki dildə
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inkarlıq çox geniş şəkildə morfoloji yolla ifadə olunur. Qrammatik qruluşları
müxtəlif olan fransız və azərbaycan dillərinin hər birində inkarlıq anlayışının
ifadəsi üçün kifəyət qədər morfoloji vasitələr vardır ki, onların köməkliyi ilə
də dildə müxtəlif inkarlıq məzmunu yaratmaq olur.
Beləliklə, qeyd etmək istərdik ki, inkarlığın morfoloji yolla ifadəsində
fransız və azərbaycan dillərində prefikslərdən geniş istifadə edilir. Fransız
dilində inkar məzmunlu prefikslərin sayı azərbaycan dili ilə müqayisədə
daha çoxdur və bu prefikslər söz yaradıcılığında da mühüm rol oynayır.
İnkar məzmunlu prefiksləri fransız və azərbaycan dil materialları əsasında
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
dé-, dés-, di-, dis prefiksləri. Bu prefikslər inkar fikrin ifadəsi zamanı
privativlik (yoxluq) bildirirlər. Privativlik anladan bu prefikslər bütün nitq
hissələrini əhatə edir. Məsələn:
Bâtir-tikmək, qurmaq- debâtir-sökmək dağıtmaq;
Obéir-itaət etmək, qulaq asmaq- désobéir tabe olmamaq, qulaq
asmamaq;
Agréable- xoşa gələn- désagréable- xoşa gəlməyən;
Ranger- nizamlamaq, səliqəyə salmaq- déranger- səliqəsini pozmaq,
narahat etmək;
Convenir- uyğun gəlmək, müvafiq olmaq-disconvenir-uyğun
gəlməmək, inkar etmək.
Mais il n’y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente.
(H.Malot. Sans famille, p. 157).
Ils se désespérèrent (E.Zola. L`argent. p. 367).
in-, im-, ir-, il- prefiksləri. Bu prefikslərlə də ifadə olunan sifətlər
keyfiyyət və əlamətin inkarını bildirir. Məsələn: incapable, inactif, inconnu,
imposible və s.
Christophe était incapable de rien entendre (R.Rolland. JeanChristophe p.168).
L’empereur lui-même comprend bien que le pouvoir absolu devient
impossible. (E.Zola. L`argent. p.17) .
Vous etes irréssistible, monsieur Duroi. (G. de Maupassant. Bel Ami.
p.43).
A- və anti- prefiksləri. Bu prefikslər vasitəsi ilə də əks məna ifadə
edən sifətlər əmələ gəlir. Məsələn: anormal, antifasciste və s.
Quoi ? s'écria ma mère, dis tout de suite que c'est un anormal ! (M.
Pagnol, Le temps de secrets p. 276.).
Mé-, més- prefiksləri. Bu prefikslər qoşulduğu sözlərdə əks mənalılıq
bildirir. Məsələn: mécontente, médire, mésestime.
On n’avait point encore fini. Le vieux Duroy fut mécontent (G. De
Maupassant. Bel ami, p.152).
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Le succès rapide et complet avait effacé la mésestime des écrivains
sérieux pour les débuts de cette feuille. (G. De Maupassant. Bel ami, p.263).
Mal-, non-, sans-, arrière-, quasi- prefiksləri. Bu inkar məzmunlu
prefikslər müxtəlif nitq hissələrinin qarşısında işlənir və ifadə etdiyi sözün,
əşya və ya əlamətin yoxluğunu bildirir. Məsələn: malentendu, malfaissant,
nonchalance, non-sens, sans-abri, quasi-totalité, arrière-pensée və s.
İl faut donc que ce malheureux soit abandonné (J.Verne. Les enfants du
capitaine Grand. p. 1267.).
On lui a mis du sent bon! Moi je l'ai reniflé! Je m'approchai
nonchalamment, et je dis: C'est la mère d'Isabelle qui m'en a donné, pour
m'en passer sur la figure. (M. Pagnol. Le temps de secrets. p.148).
J’étais devenu directeur de troupe, chef de famille, moi, l’enfant sans
famille, et je sentais ma responsabilité. (H. Malot. Sans famille. p.141).
Fransız dilində eksplisit inkarın əsas ifadə vasitəsi ne və pas ədatlarıdır.
Ne ədatı feldən (xəbərdən) əvvəl, pas ədatı isə feldən sonra işlədilir. Xəbəri
inkar edən bu ədatlar bütün cümləyə inkar məzmunu verir. Məsələn:
Non, mon enfant, tu n’iras pas (H. Malot. Sans famille. p. 30).
La femme ne voulait pas lui donner la petite (G. De Maupassant. Bel
ami. p.344).
Göstərilən ne və pas inkar vasitələri azərbaycan dilində felə artırılan
ma-mə inkar şəkilçiləri ilə müqayisə edilə bilər. Azərbaycan dilində
inkarlığın əsas morfoloji yolla ifadə vasitəsi -ma-mə şəkilçisi və onun
allomorflarıdır. Bu şəkilçilər fellərə qoşulmaqla iş, hal və hərəkətin icra
olunmadığını bildirir. Bu şəkilçi bütün fellərə qoşula bilir və iş və hərəkətin
bütün zamanlarda icra olunmamasını bildirir.
Sənin bişirdiyin dadlı xörəyi mən tapa bilmədim o süfrələrdən
(Nəriman Həsənzadə, Qayıt)
Lakin on səkkiz yaşım olmasına baxmayaraq, mən atam, yaxud əmim
kimi tam alicənablıqla yemək yeyə bilmərəm (Q.Səid. Əli və Nino. Səh.14.)
-Ma - mə inkar şəkilçisi felin quruluşundan asılı olaraq, ya fel kökünə,
ya da bütün sözdüzəldici şəkilçilərdən sonra əlavə olunur. Bu şəkilçi kökə
əlavə olunduqda felin kökündəki məzmunu dəyişdirmir, yəni oxu felin əmr,
oxuyursan felin xəbər şəkli hesab edildiyi kimi, oxuma feli da əmr,
oxumursan feli isə xəbər şəkli hesab edilir. Bunların arasındakı fərq yalnız
işin icra olunub-olunmamasından ibarətdir. Göründüyü kimi, -ma-mə inkar
şəkilçisi fel kökünə qoşulmaqla onun mənasında inkarlıqdan başqa heç bir
dəyişiklik əmələ gətirmir (3.).
Aldanma insanın gözəlliyinə, gözəllik insanın daxilindədir
(N.Gəncəvi).
Sən nahaq fikirləşirsən ki, güya mən sənin kim olduğunu, nə eləmək
istədiyini bilmirəm. (Huqo, Səfillər. B.Musayev tərcümə səh.141).
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İnkarın morfoloji ifadə vasitələrindən biri də -sız (-suz, -süz, -siz)
şəkilçisidir. Bu şəkilçi əsasən adlara və zərflərə qoşulur və qoşulduğu sözün
ifadə etdiyi əşya və əlamətin, müəyyən bir şəxsin və s. yoxluğunu bildirir.
Mənfilik, əkslik, inkar mənası verir. Əsasən sifət düzəldən -lı (-li, -lu, -lü)
şəkilçili sözlərin mənasına əks, zidd məna ifadə edir. Məsəslən: dadsız
(meyvə), duzsuz (yemək), bacarıqsız (adam).
-Ma-mə şəkilçisindən fərqli olaraq -sız4 şəkilçisi ümumi cümləni inkara
çevirmir, o yalnız qoşulduğu sözü inkara çevirir. Məsələn:
Anam 25 il bundan əvvəl çadrasız gəzmiş və qadınlar arasında maarif
yaymışdır. (C.Cabbarlı əsərləri, Papaq. səh. 298).
Dünyamızda nə qansız, nə nadan şöhrət tapar,
Nə tüfeyli, nə yaltaq, nə filan şöhrət tapar.
Nə dükanda satılır şöhrət, nə də bazarda,
Millətinin qəlbinə yol tapan şöhrət tapar. (S.Rüstəm. Şöhrət).
Dilimizdə inkarlığın morfoloji yolla ifadəsi üçün inkarlıq məzmunu
bildirən bi-, na-, a-, anti-, qeyri- və s. prefiksləri qeyd etmək olar.
Ön şəkilçilər-prefikslər demək olar ki, azərbaycan dili üçün xarakterik
deyildir. Lüğət tərkibimizdə olan ön şəkilçilərin əksəriyyəti alınma
şəkilçilərdir. Azərbaycan dilində olan ön şəkilçilər ərəb-fars və avropa
mənşəlidir, lakin bu şəkilçilərdən çoxu geniş xalq kütləsi tərəfindən işləndiyi
üçün dilimizdə möhkəmlənib qalmışdır.
bi- şəkilçisi. Ərəb, fars mənşəli şəkilçidir. Bu şəkilçi vasitəsilə
Azərbaycan dilindəki sız4 şəkilçiləri ilə düzəlmiş sifətlərin mənasını verən
sifətlər düzəlir. Məsələn: bivəfa, biədəb, bisavad, bihal və s.
Bivəfanın, müxənnəsin, nakəsin,
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim. (Aşıq Ələsgər, Görmədim).
na- şəkilçisi. Bu ön şəkilçisi vasitəsilə də mənfi məna bildirən sifətlər
düzəlir. Məsələn: naxoş, naümid, narahat, nanəcib və s.
Eh, namərd dünya... gör-götür dünyasısan... (Ə.Cəfərzadə, Aləmdə
səsim var mənim. Səh. 321)
qeyri- şəkilçisi. Bu şəkilçi inkar məzmunu yaratmaq üçün müəyyən
sözlərin önünə əlavə edilir. Məsələn: qeyri-adi, qeyri-müəyyən, qeyri-rəsmi
və s.
Eşqi yıxmaq ki, qeyri-mümkündür,
О ki, hər hökmdarə üstündür. (Cəfər Cabbarlı, Qız qalası)
a- və anti- şəkilçiləri. Bu şəkilçilər vasitəsi ilə mənfi semantikalı
sifətlər əmələ gəlir. a- və anti- ön şəkilçiləri dilimizdə bir o qədər də işlək
deyildir. Məsələn: anormal (hərəkət), antifaşist (təşkilat), antibiotik
(dərman), antivirus (proqram) və s.
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Beləliklə, hər iki dilin tədqiq etdiyimiz materialları göstərir ki,
inkarlığın morfoloji yolla ifadə formasının müasir fransız və azərbaycan
dillərində özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
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R.K.Qaraeva
The morphological means of expression of negation in French and
Azerbaijani languages
Summary
The article is devoted refers to the category of negation and its means
of expression in the French and Azerbaijani languages. There are various
means of expression in the language for the expression of negation.
Syntactic, lexical-syntactic, lexical-morphological, lexical-semantic. The
morphological means of denial are comparable in modern French and
Azerbaijani languages with different grammatical forms. Both languages use
negation content prefixes for the morphological expression of negation.
At the same time, in the morphological expression of negation, in
French, the suffix "ne”, “pas" is and in the Azerbaijani language the
suffix"-ma-mə" is widely used.
The extensive analysis of both language material shows that, along
with similarities in the morphological expression of negation, each language
has its own specifications.
In the French language, there is an analytical method of negation,
negation of the particle “ne” before verbs and negation of the particle “pas”
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is used after verbs. İn the Azerbaijani language the content negation“mamə” used to create negation are written together with the verb.
Р. К. Караева
Cпособы выражения категопии отрицании в современном
французском и азербайджанском языках
Резюме
В статье рассказывается средства выражения отрицание в
современном французском и азербайджанском языках. Сравнивается
средства отрицания и их характерные особенности и различия вы обоих
языках.
Для, обозначения отрицания используется различные средства
выражения:
синтактическая,
лексическая,
лексическая
–
синтактическая, лексическая – морфологическая, лексическая –
семантическая. Значительный анализ обоих языковых материалов
показывает, что наряду с сходствами в морфологическом выражении
отрицания есть определённые особенности, которые являются
предназначенные для каждого языка. Морфологические средства
выражения отрицания и на французском и на Азербайджанском языках
выражаются префиксами. Кроме этого на французском языке особенно
употребляется частица “ne”, ”pas” а на азербайджанском “-ma- mə”, “sız4” и другие. На французском языке отрицание “ne” используется
перед глааголом, а частица отрицания “pas” используется после
глагола. На азербайджанском языке для выражения отрицания
окончании “-ma-mə” пишутся слитно с глаголом. В заключении
представлены сходства
и
различные мофологические вражения отрицания в языках.
Rəyçi: Teybə Cəlilova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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SÖZÜN SEMANTİK XÜSUSIYYƏTİ - OMONIMLİK
Açar sözlər: leksik, sözdüzəltmə, nitq hissəsi, xüsusiyyət, sözdəyişmə,
məna, funksiya, etimoloji,
omonimlik, söz, tələffüz,
fərqli, qrammatik əlamətlər, kök, şəkilçi,
çoxmənalı söz, sintaktik əlaqə, leksik yol, törəmə, metafora və metonimiya,
evfemizm, terminlər, omonim, alınma sözlər, fonetik və morfoloji dəyişiklik,
ümumi isim, xüsusiisim, orfoqrafik
Key worda: lexical, word-building, part of speech, feature, word-changing,
meaning, function, etymological, homonymy, word, pronunciation, different,
grammatical features, root, affix, polysemantic word, syntactic connection,
lexical way, derivative, metaphor and metonymy, euphemism, terms,
homonym, borrowed words, phonetical and morphological change, common
noun, proper noun, orphographical
Ключевые слова: лексический: часть речи, особенность,
словоизменение, значение, функция, этимологический, омонимия,
слово, произношение, разный, грамматические особенности, корень,
окончание, многозначное слово, синтактическая связь, лексический
путь, производное, метафора и метонимия, эвфемизм, термины,
омоним, заимствованные слова, фонетическое и морфологическое
изменение, имя нарицательное, имя собственное, орфографический
Leksik və ya qrammatik mənadan asılı olmayaraq hər bir sözün öz
məna tutumu var. Xüsusilə leksik mənaya malik olan sözlər sözün forması
ilə mənası arasındakı əlaqənin təzahürüdür. Bunun başlıca səbəbi isə bir sözə
müstəqil, ən kiçik məna daşıyan dil vahidi kimi yanaşa bilməmizdir.
Müstəqil mənaya malik olan sözün cümlədəki hərəkətliliyi, konkret
funksiyaya sahib olması, sözdüzəltmə və sözdəyişmə modellərində istinad,
ən əsası isə konkret bir mənaya malik olması sözün bir məvhum olaraq
qavranılmasına kömək edir. Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd etmək
lazımdır ki, sözün müəyyənləşdirilməsində funksiyanın rolu da qaçılmazdır.
Daha dəqiq desək sözlərin qruplaşdırılmasında təkcə qrammatik forma deyil,
həm də onun funksiyası əsasdır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bir
söz bir məna formulu mütləq deyil. Etimoloji cəhətdən yanaşdıqda isə ortaya
fərqli mənzərə çıxmış olur. Bu fərqlilik omonimlik kimi də dərk olunur.
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Məsələn, bar sözü həm hava təziqinin müəyyənləşdirilməsində ölçü vahidi,
həm də kiçik dolabmənasını verən bir anlamda işlənir.
Müasir Azərbaycan dilində omonimlik eyni səs tərkibinə malik olub
müxtəlif mənanı ifadə etmək kimi dərk olunur. Forma və məzmun
münasibətinə, yazılışına və tələffüzünə nitq aidliyinə, əmələ gəlmə yoluna
görə omonimlər fərqli, səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər
sırasında mənaca müxtəliflik əsasdır. Hər şeydən əvvəl omonimlər mənaca
bir-birindən fərqli sözlərdir. Onların ifadə etdikləri əşya və hadisələr
arasında yaxınlıq olmur. Təkcə Azərbaycan dilində deyil, bu xüsusiyyət
digər dünya dilləri üçün də keçərlidir. Məsələn, ingilis dilində nümunəyə
diqqət yetirək: to bear (dözmək), bear (ayı), flat (mənzil), flat (hamar, düz),
dear – (ing. əziz), dear - (ing.bahalı), fair - (ing. ədalətli,sarışın), fair (ing.yarmarka), train - (ing.qatar), train - (ing.təlim vermək).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlər sırasında eyni və müxtəlif nitq
hissələrinə aidlik məsələsi də diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
Omonimlərin, xüsusilə leksik omonimlərin müəyyən qismi eyni nitq
hissəsinə, digər qismi isə ən az iki müxtəlif nitq hissəsinə aid olmaq
imkanına malikdir. Məsələn, əqrəb sözünü omonim olaraq düşünsək, həm
saat əqrəbi mənası, həm də həşərat anlamında işlətdiyimiz əqrəb sözü isim
nitq hissəsinə aiddir. Lakin at sözünü omonim olaraq nəzərdən keçirdikdə
aydın olur ki, o həm feil, həm də isim olaraq qrammatik məna kəsb edir.
Omonimlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də omonim
komponentlərin həm kökünə, həm də leksik və qrammatik əlamətlərinə görə
eynilik təşkil etməsidir.
Çəkildi sinəmə bu dağlar mənim!
Yazda seyrangahım bu dağlar mənim! (1, 89)
Burada bilinməyir dünyanın yaşı,
Axır almaz kimi, göz yaşı kimi. (2, 45)
Yerlərə baxıram – bağçalı-bağlı
Göylərə baxıram – qapısı bağlı. (2, 67)
Dağlar-dağlar, yaşı-yaşı sözləri həm köklərinə, həm də qrammatik
əlamətlərinə görə, tam uyğun gəlir. Demək, bu sözlər köklərinə və
şəkilçilərinə görə omonimdir. Bunların hamısı isimdir. Birincilər (dağlardağlar) kəmiyyət şəkilçisi, “lar”, ikincilər (yaşı-yaşı) üçüncü şəxsin
mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmişdir. Bağlı-bağlı sözlərinin kökləri (bağbağ) bir-biri ilə omonimdir. Onların hər ikisi “lı” sözdüzəldici şəkilçisi ilə
bağ-bağ sözlərindən əmələ gəlmişdir.
Omonimlərə diaxronik yox, sinxronik planda, dil vahidi kimi halhazırda mövcud olan və fəaliyyət göstərən sözlər kimi baxılır. Dilçilikdə
omonimləri müəyyənləşdirmək, dəqiqləşdirmək üçün məna, etimoloji,
sözyaratma, leksik-qrammatik və s. meyarlar vardır. Məna meyarı
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omonimlərdə əsasdır. Çünki onların özü mənaca qruplaşmış sözlərdəndir. Bu
meyar bütün omonimlərə tətbiq oluna bilər. O biri meyarlar isə məna
meyarını tamamlayır, onu dəqiqləşdirir. Məna meyarı çoxmənalı sözlərdən
törəyən omonimlərə, metaforik omonimlərə, konversiya yolu ilə yaranan
omonimlərə aid olub, leksik omonimlərdə həlledici rol oynayır.
Tarixi omonimlərdə etimoloji, leksik-qrammatik omonimlərdə leksikqrammatik meyar əsasdır. Dildə omonimlərin inkişafı və artımı bir sıra
amillərlə bağlıdır.
Omonimlərin əmələ gəlmə yolları dillərdə ümumi və xüsusi ola bilər.
Ümumi cəhət dillərin hamısına xasdır. Xüsusi cəhət isə ayrı-ayrı dillərin
daxili qanunları ilə bağlıdır. Omonimlər əsasən dilin daxili imkanları
hesabına yaranır, lakin başqa dillərdən sözalma ilə əlaqədar olaraq da dildə
omonimləşmə prosesi gedə bilir.
Əmələ gəlmə yollarına görə omonimləri üç qrupa ayırmaq olar: leksik
yolla, morfoloji yolla, sintaktik yolla əmələ gələn omonimlər. (3, 29)
Leksik yolla əmələ gələn omonimlərin tarixi qədimdir. Bunların
yaranmasında heç bir qrammatik və sözyaratma vasitəsi, sintaktik əlaqə
iştirak etmir. Bu yol öz formasına görə sadədir, lakin belə omonimlərin
tarixən nə zaman və necə əmələ gəldiyini müəyyənləşdirmək, lüğət
tərkibində nə vaxt dəyişdiyini göstərmək çətindir. İndi bu sözləri bir hazır
şəkildə görürük, işlədirik. Bu yolla omonimlər aşağıdakı hallarda meydana
gəlir:
1. çoxmənalıdan törəmə;
2. ümumi və xüsusi isimlərin bir-birinə keçməsi;
3. metafora və metonimiya;
4. toponimiya;
5. antonomaziya;
6. evfemizm;
7. təsadüfi səs uyğunluğu;
8. alınma sözlər;
9. terminlər;
10. fonetik dəyişmə;
11. nitq hissələrinin bir-birinə keçməsi: substantivləşmə,
adjektivləşmə, adverallaşma, əsas sözlərin qeyri-əsas sözlər mövqeyinə
keçməsi və s.
Çoxmənalı sözlərdən törəyənlər. Polisemantik sözdən birdən-birə
yeni söz əmələ gəlmir. Bu, tədricən baş verir. Yeni yaranan sözlər həmin
sözün əsas mənasından əlavə mənalarının tamam ayrılması nəticəsində olur.
Çoxmənalı sözün ayrılan mənası ilk (əsas) məna ilə aralıq, qovuşuq əlaqəni
kəsir, yeni məna əlaqəsi əsasında möhkəmlənir. Söz mənaca dəyişməklə
bərabər, başqa leksik cərgəyə daxil olaraq əvvəlki əlaqəsini itirir. Çoxmənalı
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sözdən əmələ gələn omonim söz öz leksik və qrammatik mənalarına görə
törədiyi sözdən fərqlənir, differensiallaşır. Bunun üçün uzun inkişaf prosesi
lazım gəlir. Çoxmənalı sözlərin əsas və törəmə mənaları arasındakı əlaqə o
qədər zəifləyir ki, onu hiss etmək olmur, əlaqə pozulur, mənaca motivləşmə
gedir. Bu omonimlərin yaranması ilə nəticələnir. Omonim söz əsas sözlə
məna əlaqəsini itirərək öz növbəsində törəmə mənaların yığılması yolu ilə öz
məna həcmini zənginləşdirir.
Çoxmənalı söz mənalarından birinin arxaikləşməsi, aralıq mənanın
itirilməsi, düşməsi, dəyişməsi və s. səbəblərlə əlaqədar olaraq parçalanır.
Sözün “məna yükünün” artması ilə çoxmənalı sözdən, eyni səslənən iki və
ya daha artıq söz meydana gəlir. Eyni qrammatik kateqoriyaya leksikqrammatik söz qrupu alınır.
Məna quruluşuna keyfiyyət dəyişməsi də təsir edir. Bu vasitə ilə
müxtəlif nitq hissələrinə aid leksik-qrammatik omonimlər əmələ gəlir.
Alınma sözlər hesabına yaranan omonimlər. Dilimizdə işlənən
omonimlərin müəyyən hissəsi alınma sözlərin payına düşür. Başqa dillərdən
keçən sözlər vasitəsilə əmələ gələn omonimlər müxtəlifdir. Alınma sözlər
omonim cərgənin üzvü kimi iki şəkildə iştirak edir.
1. Heç bir dəyişiklik edilmədən əslində olduğu kimi omonimləşənlər.
2. Fonetik və ya morfoloji dəyişiklik edilməklə omonimləşənlər. (4,
57)
Alınma sözlər əsasında müəyyənləşən omonim cərgələrin üzvlərinin
hamısı alınma və ya biri alınma, o birisi isə milli söz olur. Alınma sözlərdən
düzələn omonim cərgələrə xalis, biri alınma, digəri əsl söz olan omonim
cərgələrə qarşılıq demək olar. Bu cəhətdən Azərbaycan dilindəki omonimləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
Ərəb mənşəli omonimlər.
Omonim cərgənin üzvləri ərəb mənşəlidir, məsələn, bəhs (mübahisə) –
bəhs (əsərin bir hissəsi); bina (ev) – bina (özül) – bina (əvvəl).
Fars mənşəli omonimlər.Bənd (buğum) – bənd (şeir bölgüsü) – bənd
(sədd) – bənd (vurğun) – bənd (maddə); bəhrə (vergi) – bəhrə (məhsul);
bazar (istirahət günü) – bazar (al-ver yeri); zər (qızıl) – zər (nərddə daş) və s.
Mənşəcə başqa dillərə aid olub beynəlmiləl səciyyə daşıyan
omonimlər.
Aksiya (fr. qiymətli kağız) – aksiya (fr. siyasi iş, çıxış); Aparat (lat.
alət) – aparat (lat. idarə işçilərinin məcmusu); boks (ing. idman növü) – boks
(ing. kabelləri bölən hissə) və s.
Müxtəlif mənşəli – qarışıq tipli omonimlər.
bal (Azərb. şirin maddə) – bal (fr. rəqs gecəsi) – bal (fr. dərəcə); bar
(fars. məhsul) – bar (ing. qəlyanaltı) – bar (Azərb. kif); divan (rus. taxt) –
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divan (fars. zülm etmə) – divan (fars. külliyyat); həlim (ər. sakit, yumşaq) –
həlim (Azərb. düyü həlimi) və s.
Toponimiya yolu ilə yaranan omonimlər.
Toponimləşmə ümumi məfhumların konkret ünvanla bağlanması
prosesidir. Ümumi məfhumların konkretləşdirilməsi və fərdiləşdirilməsi
nəticəsində eynicinsli əşyaların ümumi adını bildirən ümumi sözlər – adlar
eyni zamanda xüsusi adları da ifadə edir. Onlar eynicinsli əşyaları birbirindən fərqləndirərək xüsusiləşir, konkret – xüsusi ada çevrilir. Beləliklə,
bir söz həm ümumi söz, həm də toponim kimi dərk edilir, işlədilir. Ümumi
söz konkret obyekti ifadə etdiyi zaman ilk mənasından assosiativ əlaqəsini
zəiflədir, getdikcə ondan tamamilə ayrılaraq yeni xüsusi ada, konkret və tək
məfhuma xidmət edən sözə çevrilir.
Toponimlər ümumilərdən leksik-semantik, morfoloji və sintaktik
üsullarla törəyir. Leksik-semantik üsul daha qədim və əsasdır. Çünki bu
yolla yaranan toponimlər daha çoxdur.
Ümumi sözlərin leksik-semantik yolla toponimləşməsi eynicinsli
obyektlərin ümumi adının təbii coğrafi, xüsusi coğrafi ada əlaqə, obyektlərin
oxşarlığı, metonimiya və metafora (məcazlaşma) əsasında köçürülməsidir.
Bu üsulla ümumi sözlərdən xüsusi sözlərin yaranması dildə bir sıra
omonimlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Məsələn, “badamlı” sözü
ümumi isim kimi bir neçə məcazi mənada işlədilir. Ümumi isim olan
“badamlı” xüsusi obyektə keçəndə həqiqi mənada işlədilərək əhali yaşayan
konkret yer, badam ağacları ilə əhatə olunmuş kəndin adına çevrilərək xüsusi
toponim söz olan “Badamlı” alınır. Ümumi və toponim sözlər arasındakı
qarşılıqlı əlaqə nəticəsində əmələ gələn toponimlik omonimləri iki qrupa
ayırmaq olar:
1. Ümumi sözlərin toponimlərə keçməsi.
2. Toponimlərin ümumi sözlərə keçməsi. (4, 60)
Şübhəsiz, ümumi adlarla xüsusi adlar arasında sıx əlaqə var. Bu əlaqə
həmin sözlərin mənaca bir-birinə yaxınlığını deyil, onların qarşılıqlı olaraq
bir-birinə keçməsini təsdiq edir.
Metafora və metonimiya yolu ilə ümumi adların xüsusiləşməsi və ya
xüsusi adların ümumiləşməsi nəticəsində mənaca və vəzifələrinə görə fərqli
sözlər yaranır. Belə sözlərin fonetik tərkibcə uyğunlaşması və səslənmə
baxımından eyniləşməsindən omonim sözlər yaranır.
Bu omonimlərdəki fərq orfoqrafikdir. Bunlar eyni səslənir, fonetik
tərkibləri eynidir. Lakin həmin müxtəlif mənaları ifadə edən sözlərdən biri
yazıda böyük hərflə, digəri kiçik hərflə yazılır ki, bu qrafik fərq şərti fərq
hesab olunur. Ona görə də bu tip omonimlərin orfoqrafik omonimlər
adlandırılması doğru olardı. Ümumi isimlərin xüsusi isimlərə keçməsi ilə
yaranan omonimlər:
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1. Şəxs ifadə edən ümumi isimlərin xüsusi ismə keçməsi : ağa (ümumi)
– Ağa (xüsusi), zahid (ümumi) – Zahid (xüsusi), mələk (ümumi) – Mələk
(xüsusi) – qılman (ümumi) – Qılman (xüsusi), pəri (ümumi) – Pəri (xüsusi),
sənəm (ümumi) – Sənəm (xüsusi), white - (ing.ağ), the Whites (ing.familiya) və s.
2. Heyvan adlarının xüsusi ismə keçməsi: aslan (ümumi) – Aslan
(xüsusi), bəbir (ümumi) – Bəbir (xüsusi), maral (ümumi) – Maral (xüsusi),
ceyran (ümumi) – Ceyran (xüsusi) və s.
3. Quş adlarının xüsusi ismə keçməsi: durna (ümumi) – Durna
(xüsusi), kəklik (ümumi) – Kəklik (xüsusi), göyərçin (ümumi) – Göyərçin
(xüsusi), Tərlan (ümumi) – Tərlan (xüsusi), tovuz (ümumi) – Tovuz (xüsusi),
şahin (ümumi) – Şahin (xüsusi) və s.
4. Bitki adlarının xüsusi ismə keçməsi: badam (ümumi) – Badam
(xüsusi), bənövşə (ümumi) – Bənövşə (xüsusi), qönçə (ümumi) – Qönçə
(xüsusi), yasəmən (ümumi) – Yasəmən (xüsusi), lalə (ümumi) – Lalə
(xüsusi), nərgiz, reyhan, çiçək, şamama və s. adlar da bu qəbildəndir.
Əlamət və keyfiyyət bildirən adların, metal və qiymətli daş-qaş
adlarının, təbiət hadisələrinin xüsusi ada çevrilməsi, mücərrəd məfhumların
şəxs adına çevrilməsi də bu qəbildəndir. Maraqlıdır ki, bu prosesin tam tərsi
olaraq xüsusi isimlərin ümumi isimlərə keçməsi halı da dildə müşahidə
olunur ki, bu da öz növbəsində orfoqrafik omonimlik yaradır.
Məsələn, Sirab - coğrafi yer adıdır, mineral su adı kimi işləndikdə
qrafik omonimliyin yarandığının şahidi oluruq. Ford ixtiraçı idi. Artıq
maşınlara verilən ford adı ümumiləşmə ilə birlikdə qrafik omonimliyi təmin
edir. Bütün bunlar isə öz növbəsində Azərbaycan dilinin antroponimlər
sisteminin formalaşmasına xidmət edir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycan dilinin antroponimləri dioxronik, həm də sinxronik baxımdan
geniş və sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edilmişdir. Aparılan tədqiqatlarda
xüsusi ad kimi işlənən ümumi adların antroponimə çevrilmə səbəbləri,
leksik-semantik xüsusiyyətləri daha çox tarixi-linqvistik müstəvidə təhvil
edilmişdir.
Omonim söz qruplarının formalaşmasında bənzətmə faktorunun da
rolu danılmazdır. Bənzətmə nəticəsində yaranan omonimləri təxminən iki
qrupa ayırmaq olar. Burada ilk növbədə əşyaların bir-birinə bənzəməsi və
proses və hadisələrin bir-birinə bənzəməsi məsələsi nəzər diqqəti cəlb edir.
Əşyaların bir-birinə bənzəməsi yolu ilə yaranan omonimlər formal
cəhətə əsaslanır. Nümunə olaraq göstərə bilərik ki, balığın üzərindəki pul ilə
mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunan kiçik, xırda pul məhz əşyaların birbirinə bənzəməsi yolu ilə yaranan omonimlər qrupuna aiddir. Buraya eyni
zamanda koma (mənzil) – koma (əşya yığını), ağartı (süd məhsulu) – ağartı
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(uzaqdan gözə çarpan məfhum), ağac (bitki) – ağac (ölçü), kök (bitki) – kök
(ağac kökü), ox (silah) – ox (təkərləri birləşdirən ox) və s.
Dilimizin tarixi inkişafına nəzər saldıqda aydın olur ki, omonimlər
qədim yazılı mənbələrimizdə işlənmə imkanına malik olmuşdur. Məsələn,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında (5) ağ, ağac, ağız, ayaq, biz, sağ və s. kimi
sözlərin omonimliyinin sahibi oluruq. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
ayaq sözü həm bədən üzvü – “Bəkil atdan düşmüş, ayağı sınmış”, həm də
qədəh anlamına – “Altun ayaq sürahilər düzülmüşdü” işlənməkdədir (6).
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda müasir Azərbaycan dilində yuxarıda qeyd
etdiyimiz sözlərdən yalnız biz sözünün omonimliyi qalmaqdadır. Digər
sözlər isə omonimlik xüsusiyyətlərini itirərək çoxmənalılıq xüsusiyyəti
qazanmışdır.
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Fatma Aliyeva Yadulla ghizi
Semantical Features of the Word, Homonymy
Summary
It’s known that regardless of a lexical or grammatical meaning, every
word has its own volume of meaning. In particular, words having a lexical
meaning are the result of relation between the form and the meaning of a
word. Homonymy is the display of meaning difference of a word. From this
point of view, the research of homonyms having a plenty of features of
relations between the form and contents, and the ways of creation is of great
interest.
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Having taken meaning factors as a basis, the author divided homonyms
into three groups according to their formation ways: homonyms formed in
lexical, morphological and syntactical ways. The author conducted a deep
research of formation ways of homonyms and presented exact facts of
homonyms formed in three ways.
The substantial information about formation ways, language
belonging and other semantic features of homonyms has been presented in
the article.
Фатма Алиева Ядулла кызы
Семантическая особенность слова, омонимия
Резюме
Известно, что независимо от лексического или грамматического
значения, каждое слово имеет свой собственный объём значения. В
частности, слова, имеющие лексическое значение, представляют собой
результат отношений между формой и значением слова. Омонимия
является проявлением различий в значении слова. С этой точки зрения,
исследование омонимов, имеющих множество особенностей способов
образования и отношений между формой и содержанием, вызывает
большой интерес.
Взяв за основу критерию значения омонимов, автор разделил
омонимы на три группы по способу образования: омонимы,
образующиеся лексическим, морфологическим и синтаксическим
путём. Автор исследовал пути образования омонимов и
аргументировал все три типа образования омонимов конкретными
фактами.
Автор предоставил полную информацию о способах образования,
принадлежности к языку и других семантических особенностях
омонимов.
Rəyçi: Gülçöhrə Aliyeva
Filolologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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najafova.konul1982@gmail.com
AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLIS DİLLƏRİNDƏ ALINMALAR
Açar sözlər: alınmalar, amil, fonetik, morfoloji, sintaktik, qrammatik cəhət,
fleksiya, söz yaradıcılığı, sözlərin mənbəyi, mənşə dili, semantik dəyişik,
termin, ərəb mənşəli sözlər, sözyaratma, islam dini
Key worda: borrowings, factor, phonetic, morphological, syntactic,
grammatical feature,
inflexion, word-сreating, source of words, original language, semantic
change, term,
Arabic original words, word, word-building, Islam religion
Ключевые
слова:
заимствования,
фактор,
фонетическая,
синтактическая, грамматическая особенность, флексия, создание слов,
источник слов, язык оригинала, семантическое изменение, термин,
слова арабского происхождения, слово, словообразование, исламская
религия
Dünya dillərinin demək olar ki, hamısında yad dildən gəlmə sözlər var.
Buna baxmayaraq, qətiyyətlə söyləmək olar ki, bütün dillərdə alınmaların
sayı, alınma səbəbləri, alınma tarixləri eyni deyildir. Say, səbəblər və tarixi
şərait fərqli ola bilər. Ola bilər ki, alınma sözlər bir dildə çox, digərində az
olsun və yaxud sözün alınmasına səbəblər müxtəlif olsun. Lakin bütün dünya
dilləri üçün dəyişməyən-alınma sözə ehtiyacın olmasıdır.Umiyyətlə, alınma
sözlərin işlədilməsi bir neçə amillə şərtlənir. Bunlardan biri alnma sözün
alan dildə adı olan və ya adı olmayan əşya və hadisəni ifadə etməsidir. Eyni
zamanda xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, alınma məfhumu özlüyündə bir dilə
xas olan fonetik, morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərin başqa bir dilə
keçməsidir. Sadə dillə desək, alnma söz, yeni dilin qrammatik cəhətdən həm
sintaksisinə,(some rouge, this rouge), həm ayrılmaz fleksiyalara (garages),
həm canlı kompozisiya konstruksiyalarına (rouge-pot) və söz yaradıcılığına
görə (to rouge; she is rouging her face) sistem halında uyğunlaşmış olur.
Dildə olan müəyyən alınma sözlər söz formalarının eyni anda alınması
adaptasiya prosesini asanlaşdırır. Beləki, ingilis dilinə rus dili vasitəsilə
keçmiş bilşevik sözü, həmin sözün cəm forması ilə birlikdə işlədildikdə
bolsheviks daha asan qavranılacaq və ya doğma dildə baş verən qrammatik
konstruksiyalar xarici sözü az miqdarda ənənəvi formalarda əhatə edəcəkdir.
Söz dilə tam şəkildə uyğunlaşdıqdan sonra alınma söz hər hansı doğma söz
kimi eyni analogiyalara məruz qalır. Məsələn, ingilis dilinə tam şəkildə
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doğmalaşmış, sabitləşmiş sowfr/ chauffer sözündə geriyə sözyaradıcılığı
meydana gəlmişdir: to chauffe/sowf/. Məsələn, I had to chauffe my mother
around all day.
Başqa dillərdən alınmış bir çox sözlər öz qrammatik xüsusiyyətlərini
nümayiş etdirə bilər. Belə ki, ingilis dilində latın-fransız dillərindən keçmə
sözlərin lüğətlərinin öz morfoloji sistemi var.Bu sistemin analogiyası yeni
sözyaratmaya gətirir.Məsələn, ingilis dilində mutinous, mutiniy, mutinner
kimi sözlər latın-fransız dilindən törəmişdir. Fransız dilindən ingilis dilinə
keçmiş mutin sözündən mutine sözü formalaşmışdır. Eynilə due sözü
ingilscəyə fransız dilindən gəlmişdir
Bu zaman əsas olan həmin sözlərin alan dildə möhkəmlənə bilməsi,
işlənməsi, sabitləşə bilməsidir.Burada alınma sözlərin mənimsənilmə
xüsusiyyəti də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Fonetik, leksik və
qrammatik mənimsəmə əsasdır. Diqqət yetirsək görərik ki, ingilis dilindən
dilimizə keçən bir çox söz məhz fonetik mənimsəmə nəticəsində dilimizdə
sabitləşmişdir. Məsələn, ingilis dilində meeting-Azərbaycan dilində mitinq
kimi fonetik mənimsəməyə məruz qalmışdır.Və yaxud fransız dilindən
Azərbaycan dilinə keçmiş palto, jaket kimi sözlər leksik mənimsəmə
əsasında dilimizdə işlənir. Qrammatik mənimsəmə isə ingilis dilindən
dilimizə keçmiş sport sözü mənşə dilində hallana bilməsi baxımından
qrammatik cəhətdən mənimsənilərək dilimizdə də hallana bilir.
Öz dilimizə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan dilində sözalma
dildaxili və dilxarici amillərin təsiri ilə formalaşır. Dildən kənar amillə bağlı
olub alınan sözlər xalqın tarixi, elm və texnikanın inkişafı, xalaqlararası
əlaqə ilə bağlıdır. Məhz bu amillər nəticəsində dil yeni sözlərlə-alınmalarla
zənginləşir. Məsələn, dil tarixçilərinin qədim dil nəzəriyyəsinə əsaslansaq
deyə bilərik ki, Koreya dili qədimdə Türk dilləri ilə bir kökdə birləşir, bu
amil xalqaların tarixi ilə bağlı ola bilər, lakin müasir səviyyədə Koreya
dilindən Azərbaycan o cümlədən İngilis dilinə müəyyən sözlər keçmişdir ki,
bu sırf elm və texnikanın inkişafı ilə bağlıdır. Nümunə üçün Samsung və
Hundai sözlərinə nəzər salaq. Samsung Koreya dilində Sam-üç, Song-ulduz
deməkdir.Hazırda samsung sözü həm ingiliscədə, həm də Azərbaycan
dilində bir çox məişət cihazının adı kimi sıx işlənilir. Cənubi Koreya şirkəti
olan Samsung öz məhsullarının keyfiyyətinə görə dünyada o cümlədən,
Azərbaycanda tanınır, deməli burda dilə alınma sözün gəlməsinə əsas səbəb
elm və texnikanın inkişafı, iqtisadi əlaqədir. Eyni fikri Hundai sözünə də aid
etmək olar. Avtomobil və agır texnika istehsalçısı Hundai şirkətinin istehsal
etdiyi maşın və texnikalar dünyanın hər yerində var, deməli, həmin sözlər
dünyanın bir çox dillərində olduğu kimi Azərbaycan və İngilis dillərində də
işləkdir.
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Təxmini hesablasaq, Azərbaycan dilində alınma sözlərin sayı dilin
umumi leksik tərkibinin 20-25 faizini təşkil edir, maraqlıdır ki, H.
Həsənovun 1988-ci ildə nəşr etdirdiyi “Müasir Azərbaycan dilinin leksikası
əsəri”ndə bu rəqəm 15 faiz göstərilir. Mümkündür ki, aradan uzun müddət
keçmişdir, ötən illər ərzində Azərbaycan dilində alınmaların sayı artmışdır.
Azərbaycan dilinin leksikasında alınma sözlərin hansı dildən olması,
hansı səbəblərdən dilimizə gəlməsini araşdırsaq, görərik ki, səbəblər
müxtəlifdir,burada iqtisadi, mədəni, biznes əlaqələri, siyasi əlaqələr mühüm
rol oynayır. Dilimizə alınmaların gəlmə mənbələrindən biri qonşu dillərdir.
Bu amil dildə alınma sözlərin mənbəyi ola bilər, lakin yeganə mənbəyi deyil.
Maraqlıdır ki, qonşu xalqlardan söz alma amili ingilis dilində də müşahidə
olunur. Məsələn, fransız dilindəki puce, ruche, menu,Victor Hugo/ pyus,
menyu victor hyugo kimi formalar ingilis dilinə keçmiş, daha dəqiq desək,
bu formalar ingilis dilində /y/ forması \yu\ şəklində tələffüz edilir. Bundan
başqa elə sözlər vardır ki, fransız dilində preciosite/presiəsite kimi, ingilis
dilində isə preciosity/prsjositij kimi səs dəyişməsi nəticəsində yaranmışdır.
Bu isə öz növbəsində onunla bağlıdır ki, fransız dilindən ingilis dilinə
sözərin keçidi, və ya sözm alma ənənəsi mövcuddur. Alınmalar, həm də bir
millətin digər xalqlara nələri öyrətməsinin göstəricisidir. Fransız dilindən
qadın paltarlarının adları, kostyumlar və bir çox maddi varlıq adları ingilis
dilinə keçmişdir. İngilis dilində fransız sözləri işləndiyi kimi Azərbaycan
dilində də kifayət qədər fransız dilindən keçmə alınmalara rast gəlmək
mümkündür. Dilimizdə fransiz mənşəli alınmalara misal olaraq kostyum,
frank, palto, jilet, jaket, mebel, qarderob, şinel, odekalon, şanel,
tualet,pedikür, manikür, pudra, parfümeriya, Eyfel, marmalad, mayonez,
restoran, revans, pejo, pomada, triko,tiraj, miraj, rejim kimi sözləri nümunə
göstərmək olar.
Qonşuluq münasibətinə görə keçən alınma sözləri nəzərdən keçirdikdə
aydın olur ki, eyni hal Azərbaycan dilində də mövcuddur. Məsələn, tarixicoğrafi şərait elə gətirmişdir ki, Azərbaycan xalqı ilə farslar-İran xalqı
tarixən yanaşı yaşamışdır. Bu səbəbdən də Azərbaycan dilində Fars dilindən
alınma xeyli sayda söz var. Məsələn, tava, badə, abgərdən, həşdad, zinət,
taxt, çarpayı, düşbərə, gül, gülab, sirkə, plov, kasa, fincan, noxud, nizə,
nəlbəki, güzəşt, şana, xiyar, kətan, mahud, dəst, dəm, dilbər, kuzə, gövhər,
nərd, zər, nuş, peyman, xəndan, cahangir, şivə, şirin və s.( 1.səh.129). Lakin
bu birtərəfli bir proses deyil, analoji hal Fars dili üçün də keçərlidir. Sadə
dillə desək, Azərbaycan dilindən də Fars dilinə kifayət qədər söz
keçmişdir.Məsələn,qatır, qızıl, qırğı, külək,süpür,tüfəng,sürmə, tütün, sürsat,
çöl, bölük,ölkə, ördək, qatıq, çarıq, ummaq, yortmaq,çaxmaq,
dolmaq,sancaq,
qayğı,
boşqab,
qaşıq,
yonca,
qoç,
qiymə,
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danmaq,anlamaq,yapmaq,qonmaq, və s. bu kimi bir çox sözlər Fars dilinə
Azərbaycan-türk dilindən keçmişdir.(1,səh.138.)
Azərbaycan xalqı tarixən Rus xalqı ilə də qonşu olmuşdur. Bu
səbəbdən də Azərbaycan dilindən Rus dilinə, Rus dilindən də Azərbaycan
dilinə çoxlu sayda sözlər keçmişdir. Məsələn, Rus dilindən dilimizə keçən
sözlər: paravoz, bolşevik, samavar, zavod, qəzet, texnika, podnos və s.
Azərbaycan dilindən Rus dilinə keçən sözlər; baran, ütyuq, Ruslan (Ruslan
Azərbaycan türkcəsindəki Arslan sözünün fonetik dəyişikliyə uğramış
variantıdır. (2.səh.123.)) soy adların bəziləri; Arbuzov, Daşkov, Kartaşev,
Tuqanov, Taptıkov, Tumanski və s.(2,səh. 123.)
Maraqlıdır ki, ingilis dilinndə də eyni proseslər baş verir, belə ki,
qonşu Alman dilindən müəyyən sözlər ingilis dilinə keçmişdir, məsələn
Alman dilindəki bəzi qida adları - frankfurter, wiener, hamburger,
sauerkraut, pretzel, langer-beer və yaxud Zeitgeist,Wonderlust, Umlaut kimi
sözlər almancadan ingilis dilinə keçmişdir.(3. səh.450).
İngilis dilindəki bəzi alınmalar isə İtalyan dilindəndir; piano, sonata,
scherzo, virtuoso və s. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sözlər italyan dilindən
ingilis dilinə keçdiyi kimi, rus dili vasitəsilə Azərbaycan dilinə də keçmişdir.
Dünyada ən çox istifadə olunan dil kimi ingilis dilində müəyyən
mücərrəd mənalı terminlər vardır ki, onların bir çoxu latın və yunan
dillərindəki terminlərin tərcüməsi kimi ingilis dilində sabitləşmişdir.
Məsələn, yunan dilində sun-ejde: siz/ ”joint knowledge, consciousness,
conscious”, ej denaj/”to know”/sun/”with” və s. dilində də Latın və Yunan
dillərindən keçmiş və uzun müddətdir ki, Azərbaycan ədəbi dilində
sabitləşən çoxlu sayda söz vardır. Məsələn dilimizə Rus dili vasitəsilə
təxminən XIX əsrdə gəlmiş apastol, demon, ikona, qrammatika, dialekt,
fizika, optika, mexanika, pedaqogika, anatomiya, melodiya, teatr, dram,
sintaksis, epos, monoloq, poema, simfoniya, dialoq, pantamima,
proqram,drammaturgiya, kafedra, metafora, demokratiya, ideya, termos,
palata, bazis, sinonim, antonim, sintez, analiz, hegomoniya, bakteriya,
filoloq, metal, omonim və s. bu kimi sözlər yunan mənşəli sözlərdir.
Həmçinin, formula, vertikal, vakuum, labaratoriya, senat, induksiya, dekan,
sirkul, aksiya, rebus, referendum, minimum, kurs, diktor, norma, orden,
qradus, fabrika, rektor, akademiya, akt, akvarium, kanal, klassik, klinika,
seriya, kanikul, familiya, universitet, manifest, proses kimi sözlər latın
dilindən keçmişdir.
Azərbaycan dilinə ingilis dilində olduğu kimi Alman dilindən də sözlər
keçmişdir. Təbii ki, Alman dilindən dilimizə alınmaların keçməsinə ingilis
dilində olduğu kimi qonşuluq münasibəti deyil, mədəni, iqtisadi və digər
əlaqələr saəbəb olmuşdur.
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Azərbaycan dilinə Alman dilindən keçmiş bəzi alınmalara diqqət
yetirək; lafet, mundir, ştab, feldmarşal, sex, şablon, rentabel, masştab,
anşlaq, feldşer, şlyapa, opel, mersedes, porşe, benz, lömfreder, wolsfagen,
risling və s.
Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, alıma sözlərin tərcüməsi həm də
semantik dəyişikliyi əhatə edir. Daha dəqiq desək, doğma dildəki terminlər
və ya yeni sözü əmələ gətirmək üçün istifadə edilən birləşmiş komponentlər
təbii olaraq mənanın genişlənməsinə məruz qalır.
İngilis və yaxud Azərbaycan dilindəki alınma sözlərin mənbəyini,
alınma səbəbini yuxarıda qeyd etdiyimiz dar çərçivə ilə məhdudlaşdırmaq
olmaz. İngilis dilində alınmaların mənbəyi-coğrafi hüdudu genişdir.
İngilislərin dünya siyasətində oynadığı rolun da sözlərin alınma
mənbələrinin geniş olmasını təmin edir. İngilislərin Hindistanı uzun illər
müstəmləkəyə çevirməsi, ingilis dilindən Hind dilinə müəyyən sözlərin
keçməsinə səbəb olduğu kimi, əksi də olmuşdur-Hind dilindən İngilis dilinə
bir çox sözlər keçmişdir. Məsələn, pundit, thug, curry, calico kimi sözlər
hind dilindən ingilis dilinə keçmiş sözlərdir. İngilis dilindən Azərbaycan
dilinə keçən sözlərin də sayı az deyil, həm Rus dili vasitəsilə, həm də
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dilimizə minlərlə ingilis dilinə
məxsus alınmalar keçmişdir. Belə alınmalara nümunə olaraq, tanker, kater,
raund, korner, lənd rover, start, nakaut, boks, sprinter, koks, neylon, kloun,
caz, lift, servis, keks, aut, taymŞ çempion, intervü, klub, radar, spidometr,
adapter, teletayp, baykot, bərkod, eskalator, tennis, kross, rels, tunel,
qreyder, tunel, cemper, punş, cersi, rom və s. göztərmək olar.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi müstəmləkə siyasəti bir dilə alınmaların
gəlməsinin səbəbi ola bilər. Azərbaycan da tarixən ərəblərin müstəmləkəsi
olması səbəbindən dilimizə ərəb dilindən çoxlu sayda sözlər keçmişdir.
Azərbaycan dilində islam dini ilə bağlı,demək olar ki, bütün sözlər ərəb
mənşəlidir.Misallara nəzər salaq; Allah, dua, namaz, cənnət, cəhənnəm
(Qeyd etmək lazımdır ki, cənnət və cəhənnəm sözlərinin Azərbaycan -Türk
mənşəli qarşılıqları uçmaq/damu kimi sözlər dilimizdə mövcud olsa da,
nədənsə arxaikləşmiş, əvəzində ədəbi dilimizdə ərəb mənşəli cənnət,
cəhənnəm sözləri sabitləşmişdir) günah, savab, molla, axund, mərsiyyə
(mərsiyyə sözünün dilimizdə öz dilimizə məxsus ağı sözü vardır)
peyğəmbər, mələk, iman, behişt və s.
Azərbaycan dilinə islam dini ilə əlaqədar ərəb dilindən sözlər keçdiyi
kimi İngilis dilinə də təxminən VII əsrdən başlayaraq məhz xristianlığın
yayılması ilə əlaqədar çoxlu sayda latın dilindən sözlər keçmişdir. Belə
sözlərə misal olaraq, church, minister, angel, devil, apostle, bishop, priest,
monk, shrine, cowl, mass və s. sözləri göstərmək olar.
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Təbii ki, hazırda Azərbaycan ədəbi dilində işlənən bütün ərəb mənşəli
sözlər islam dini ilə bağlı sözlər deyildir. Lüğət fondumuzda sabitləşən bir
çox ərəb mənşəli sözlər təhsillə bağlıdır. Məsələn, mədrəsə, mollaxana, elm,
alim, maarif və s.
Qətiyyətlə söyləmək olar ki, İngilis dili dünyada aparıcı dil,
iqtisadiyyatın, ticarətin, siyasətin dili olmasına, yayılma arealına, bu dildə
danışanların sayının çox olması və digər üstün cəhətlərinə baxmayaraq,
Azərbaycan dili Türk dillərinin bir qolu kimi heç də ingilis dilindən geri
qalmır. Müəyyən iqtisadi, siyasi üstünlüklərinin olmasına rəğmən ingilis
dilində də alınma sözlərin işlənməsi bir daha onu deməyə əsas verir ki,
dünyada dillərin aparıcı dil olub-olmamasına baxmayaraq hər bir dildə
alınmalar labüddür və dildə alınmaların yerində işlənməsi əslində həmin
dilin inkişafının nəticəsidir.
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Кёнуль Наджафова
Заимствования в азербайджанском и русском языках
Резюме
Статья «Заимствования в азербайджанском и английском языках»
посвящена актуальной теме. Как известно, почти во всех языках мира
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имеются заимствования из иностранных языков. Несмотря на это,
можно с уверенностью сказать. что количество, причины и история
заимствований во всех языках разные. Но нельзя отрицать факт того,
что во всех языках мира имеется потребность к заимствованиям.
Использование заимствований обусловлено несколькими факторами.
Одним из факторов является то, что заимствование выражает предмет
или явление, имеющее или не имеющее название в заимствующем
языке. Также следует отметить, что понятие «заимствование» означает
переход
фонетических,
морфологических
и
синтактических
особенностей одного языка в другой язык. В период интеграции
мировых языков подобное исследование вызывает интерес.
Статья
посвящена
определению
заимствований
в
азербайджанском и английском языках, и изучению причин
возникновения заимствований из иных языков. Aвтор привел
конкретные примеры заимствований в обоих языках, как результат
исследования в этой области. Исследование охватывает не только
область двух языков, но также указаны зона распространения и
причины перехода множества слов из французского, греческого,
немецкого, русского и арабского языков в азербайджанский и
английский языки.
Konul Najafova
Borrowings in the Azerbaijan and English Languages
Summary
The article “Borrowings in the Azerbaijan and English Languages” is
dedicated to the urgent issue. As we know, there are foreign borrowings in
nearly all world languages. However, we can say that the amount, reasons
and dates of borrowings in all languages are not same. The amount, reasons
and historical circumstances of borrowings can be different. But
undoubtedly, there is need for borrowings in all world languages. There are
several factors for using borrowings. One of them is that a borrowing can
denote a thing or event which has or doesn’t have its name in the borrower
language. It must be highlighted that the notion of borrowing denotes the
passing of phonetic, morphological and syntactical features of one language
into the other language. Such researches of two languages in the period of
integration of world languages into one another in the globalizing world
arises interest.
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The article is dedicated to the determination of borrowings in the
Azerbaijan and English languages, and to the study of reasons of
borrowings. The article deals with the acquisition of borrowings in the
borrower language. The author has investigated this issue and presented
examples of borrowings in the both languages. The research was conducted
not only in two languages, but at the same time the area of spreading and the
reasons of passing of many words from French, Greek, German, Russian and
Arabic into the Azerbaijan and English languages have also been noted in
the article.
Rəyçi: Gülçöhrə Aliyeva
Filolologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN SEMASİOLOGİYASINDA
SİNONİMLƏRIN YERI
Açar sözlər: semasiologiya, sinonim,semantika, çoxmənalı, omonim,
antonim, fonetik, söz, assosiativlik, leksik-semantik variant, funksiya,
dilçilik, sözün mənası, kök, eyniköklü sözlər, kəmiyyət
Key worda:semasiology, synonym, semantics, polysemantic, homonym,
antonym, phonetic, word, associativity, lexical-semantical variant, function,
linguistics,the meaning of the word, word, root, words of the same root,
quantity
Ключевые слова:семасиология, синоним, многозначность, омоним,
антоним, фонетический, слово, ассоциативность, лексико-семантический вариант, функция, лингвистика, значение слова, корень, однокоренные слова, количество
Dilin semantikası mənanı öyrənir, bəzən dilçilikdə sözün mənasını
öyrənən elm sahəsini məna nəzəriyyəsi və yaxud semasiologiya adlandırırlar
(1, 201). Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, semasiologiya mənanın
öyrənilməsi kimi anlaşılsa da məna ilə yanaşı məzmun və məğz də
semasiologiyanın əsas anlayışlarıdır. Semasiologiyada sözlərin mənaları əsas
götürülərək onları sinonim, omonim çoxmənalı və antonim qruplara ayırırlar.
Bu söz qrupları sırasında məzmunca bir-birinə yaxın olan lakin müxtəlif
fonetik təzahürə malik olan sözlər sinonimlər hesab olunur (2, 27). Burada
bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, eyni mənalı sözlərlə
sinonimləri bir hesab etmək olmaz. Dublet hesab olunan bu sözlər mətnə
görə neytral olur. Dubletlər dili ağırlaşdırır, sinonimlər də isə əksinə,
təkrarçılığın, yoruculuğun qarşısı alınır. Sinonimlərin məhz bu xüsusiyyəti
imkan verir ki, onlar bədii üslubda istifadə olunaraq məna incəliklərini ifadə
etsin.
Sinonimliyi müəyyən edərkən onlar arasında mövcud əlaqəyə
assosiativliyə diqqət yetirilməlidir. Ona görə ki, assosiativ əlaqə sinonimliyi
təmin edən başlıca amildir. Bu əlaqə əsasında təfəkkürdə əşya və hadisənin
yeni cəhətləri, əlamətləri meydana çıxır. Həmin əşya və hadisə digər əşya və
ya hadisəyə müəyyən əlamətlərinə görə bənzəyərək ikinci dəfə adlana bilir.
Sinonimik cərgə müəyyənləşdirilərkən onlara həm diaxronik, həm də
sinxronik planda yanaşmaq lazımdır. Sinonimlərin özünü daha çox sinxronik
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hadisə kimi göstərməsi sözlərin mətndə və ya nitqdə başqa sözlərlə potensial
birləşməsindən
irəli
gəlir.
Sinonim
sözlərin
izahında
və
müəyyənləşdirilməsində onlara məxsus bir sıra xüsusiyyətləri nəzərə almaq
lazım gəlir: 1) məna yaxınlığı və ya məna ümumiliyi; 2) cərgə ümumiliyi; 3)
qarşılıqlı əvəzetmə; 4) müxtəlif quruluşluluq; 5) eyni nitq hissəsinə aidlik; 6)
eyni funksiyalılıq; 7) sözün çoxmənalılığı. (2.54, 55)
Məna ümumiliyi və ya məna yaxınlığı dedikdə sinonimləri xarakterizə
edən amillərdən biri kimi ümumiləşdiricilik əsas məna hesab olunur. Məna
ümumiliyi adı altında sinonimlərin bir məfhum ifadə etmələri nəzərdə
tutulur. Mənaca yaxın, formaca müxtəlif sözlər bir məfhumu bildirmələrinə
görə birləşir. Sinonimlərdə ümumi olan əşya deyil, məfhumdur. Məsələn,
yersiz-yurdsuz-məskənsiz sözləri bir ümumi məna-məfhum ifadə etdikləri
üçün sinonim münasibətdədir. Bunlar bir-birindən işlənmə yerinə və üslubi
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
Sinonimlərdə məna yaxınlığı bir məfhuma bağlıdır. Burada sinonim
sözlərin bütün mənaları deyil, onların leksik-semantik variantlarının eyniliyi
nəzərə alınır. Məsələn, var-dövlət-sərvət, riches-wealth. Bu sinonim cərgədə
olan sözlərin hər birinin ancaqbir-birinə uyğun gələn leksik-semantik
variantları ifadə olunur. Həmin sözlərin eyni leksik-semantik variantlarını
nəzərə almadan onlarda mənaca yaxınlığın dərəcəsini müəyyən etmək
əsassız olardı.
Sinonim cərgə dedikdə isə sinonim münasibətdə olan söz qrupları başa
düşülür. Sinonim qruplar müxtəlif quruluşu sözləri leksik-semantik
variantlarına görə birləşdirir. Onun üzvləri məna ümumiliyinə əsasən daxili
məna qrupu yaradaraq bir-biri ilə əlaqədar olur, başqa sözlərə münasibəti
bildirir, birləşir. Məsələn, yaş-nəm-sulu-höyüş sözləri bir sinonim cərgədə
birləşərək bir məfhumu müxtəlif fonetik tərkiblərlə ifadə edir. Bu sözlər birbiri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub cərgədə müəyyən yer tutur. Yaş-nəm-suluhöyüş sinonim sözlərin ifadə etdiyi mənada ümumiləşdirici bir məfhum var.
Bu, cərgə üzvləri üçün eyni olan “su” məfhumdur. Onlar suyun müxtəlif
kəmiyyətini bildirir.
Sinonim cərgə sözlərin sinonimliyini müəyyən edən əsas amil kimi
özünü göstərir. Cərgəni əmələ gətirən sözlər gerçəkliyin bir əşya və
hadisəsinin müxtəlif cəhətlərini müxtəlif baxımdan işıqlandıraraq bir ümumi
mənaya əsasən birləşir. Sinonim cərgənin yaranma prosesi tarixidir. Ona
dilin ümumi sistemində dəyişməz mikrosistem, təcrid olunmuş və ancaq öz
xüsusi qanunları ilə yaşayan söz qrupu kimi yanaşmaq olmaz. Sinonim cərgə
dilin qanunauyğun inkişafı ilə əlaqədar olaraq dəyişir, inkişaf edir, dağılır,
köhnəlir, yenisi əmələ gəlir.
Sinonim cərgənin üzvləri, əsasən, gerçəkliyin bir əşya və ya hadisəsini
müxtəlif şəkildə adlandıran, onun müxtəlif cəhətlərini ifadə edən, mənaca
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bir-birinə yaxın, müxtəlif köklü, eyni formalı sözlər olur. Lakin bəzən
müxtəlif qrammatik formalı eyniköklü və mənalarına görə bir-birinə sinonim
olmayan sözlər də sinonim cərgənin düzəlməsində iştirak edir.
Mənalarına görə sinonim münasibətdə olmayan sözlərin sinonim
cərgənin bir üzvü kimi işlədilməsi üslubla əlaqədardır. “Yazıçı öz fərdi
üslubuna əsasən mənaca bir-birindən uzaq sözləri bir ümumi mənada
birləşdirir. Bədii əsərlər sistemində bəzən elə geniş və gözlənilməz
kontekstlər işlənə bilir ki, mənalarına görə çox uzaq olan sözlər fikri,
obrazları, ekspressiv-ironik ifadə etmək üçün bir sinonim cərgədə birləşir”.
Məsələn, paltar-libas-çuxa-qəba-kürk-çül; ev-otaq-mənzil-koma-daxma-xanə
kimi söz qruplarının ifadə etdikləri əşyalar ümumi funksiyaya əsasən birbirinə yaxınlaşır, lakin bu cəhət həmin sözləri leksik cəhətdən birləşdirməyə
əsas vermir. Çünki həmin sözlər sinonim cərgələr yaratmır. Lakin fərdi
üslubda müxtəlif əşyalarla bağlı olan sözləri ümumi funksiyaya görə sinonim
cərgələrdə qruplaşdırmaq olar. M.Ə.Sabir öz satiralarında ümumi funksiyaya
görə bir-birinə oxşar əşyaların adları olan bu sözləri ümumi paltar və ev
anlayışlarını vermək üçün sinonim cərgələrdə qruplaşdırmışdır.
İlk baxışda sinonim cərgələrin üzvlərinin ifadə etdikləri mənalarda bir
eynilik hiss olunur. Lakin bu eynilik cərgə üzvlərinin mənaca bir-biri ilə tam
eyniliyi deyil, onların bir leksik-semantik variantlarına görə cərgənin
bütövlükdə ifadə etdiyi mənanın eyniliyidir. Şübhəsiz, bu da onların bir
məfhumla bağlılığı ilə əlaqədardır.
Sinonim cərgənin bütün üzvləri eyni formada olmalıdır. Məsələn,
cərgə üzvləri isimlərdən ibarətdirsə, onda onların hamısı ismin eyni halında
işlənməlidir, təklik bildirməlidir: aləm-cahan-yer üzü-ərş-dünya; dərmandəva-əlac; müharibə-dava-vuruş və s.
Bir sinonim cərgədəki sözlər məna ümumiliyinə, bir məfhum ifadə
etməsinə və eyni qrammatik formalı olmasına görə birləşsələr də, birbirindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə seçilir: 1) mənaca tam eyni
olmamalarına; 2) üslubi çalarlarına; 3) müasirliyinə; 4) işlədilmə sahəsinə; 5)
başqa sözlərlə birləşməsinə görə və s.
Bu və ya digər sözün sinonim cərgənin üzvü olub-olmaması müqayisə
yolu ilə müəyyənləşdirilir. Tutuşdurulan söz əsas sözün mənası ilə bir
ümumilik yaradırsa, onu cərgənin üzvü hesab etmək olar. Cərgənin hüdudu
praktik üsulla da – qarşılıqlı əvəzetmə ilə də bəlli olur. Əvəz olunmada da
ümumi məna ifadə etmək və bir məfhumla bağlılıq gözlənilməlidir.
Cərgənin hüdudunu mənaca yaxın sözlər arasındakı məna fərqinə görə
də müəyyən etmək mümkündür. Məna yaxınlığı deyərkən bir qrupa aid
sözlərin bir məfhum ifadə etməsi nəzərdə tutulur.
Sinonim cərgənin hüdudunu müəyyənləşdirmək üçün məna əsası,
məna eyniliyi və mənaca yaxın sözlər arasındakı fərqlərin xarakteri kimi
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meyarlar irəli sürülür. Bu meyarların hər üçü məna ilə bağlıdır. Buna görə də
məna əsası sinonim cərgələrin hüdudunu göstərən əsas meyar hesab olunur.
Göstərilən o biri meyarlar isə həmin meyarı dəqiqləşdirən əlavə vasitələrdir.
Sinonim cərgənin müəyyənləşdirilməsində sözün çoxmənalılığı və
omonimliyi böyül rol oynayır. Çoxmənalı sözün bütün mənaları təsvir edilib,
onun haqqında tam və dəqiq məlumat əldə etdikdən sonra sinonim cərgənin
üzvlərini dəqiqləşdirmək, seçmək olar. Sinonim cərgənin bir üzvü və ya
hamısı çoxmənalı ola bilər. Bir cərgədə çoxmənalı sözün bir mənası əsas
götürülməlidir.
Omonim cərgənin hər bir üzvü başqa sözlərə birləşərək müxtəlif
sinonim cərgələr yaradır. Məsələn, alçaq, əski və göy omonim sözlər başqa
sözlərlə aşağıdakı sinonim cərgələri əmələ gətirir:
alçaq-qısa-gödək, əski-cındır-göy-göyərti
alçaq-rəzil-əclaf, əski-köhnə, göy-səma və s.Sinonim cərgənin
üzvlərini müəyyənləşdirərkən sinonim sözlərin müasir ədəbi dilə
münasibətini nəzərə almaq lazımdır. Müasir ədəbi dil sinonim cərgənin
komponentlərini seçib birləşdirmək üçün əsas meyardır. Əks təqdirdə, cərgə
köhnəlmiş, arxaik və məhəlli sözlərlə yüklənir, ifadə olunan məna çətin
anlaşılar. Lakin bu, köhnəlmiş və məhəlli sözlərin sinonim cərgə üzvləri
olmasını tamamilə inkar etmir. Köhnəlmiş və məhəlli sözlər cərgənin ümumi
işlək sözünün üslubi variantı kimi cərgəyə daxil olur. Onlar müasir ədəbi
dildə ayrıca müstəqil cərgə kimi yox, sinonim cərgənin bir üzvü kimi işlədilə
bilər.
Sinonim cərgənin üzvlərini müəyyən edərkən həm onların bir-biri ilə
sinonimlik əlaqəsinə, həm də başqa sözlərlə birləşməsinə fikir verilməlidir.
Cərgənin quruluşu leksik və qrammatik cəhətdən fərqli olur. Cərgələr
arasında iki cür əlaqə mövcuddur: daxili və xarici. Daxili əlaqə bir cərgə
üzvləri, xarici əlaqə isə cərgələr arasında olur. Bu əlaqələr vasitəsilə cərgə
üzvləri və cərgələr arasındakı münasibət aydınlaşdırılır.
Mənaca bir-biri ilə əlaqədar olan jurnal – məcmuə, dilçilik-linqvistika
və s. kimi müxtəlif sinonim şəkilçisi bisavad – savadsız, nainsaf – insafsız
kimi sözləri sinonim cərgə adlandırmaq olmaz.
Sinonim cərgə ayrıca götürülmüş bir söz əsasında qurulmaz. Cərgə
üçün ən azı iki söz lazımdır.
Sinonim cərgələr tərkibcə müxtəlif olur: iki üzvlü sinonim cərgələr: acı
– zəhər, dad-tam, kifir – çirkin, kəkil – saç və s.
Üç üzvlü sinonim cərgələr: arxa – dal – geri, nazlı – qəmzəli – işvəli,
gözəl-göyçək – yaraşıqlı və s.
Dörd üzvlü sinonim cərgələr: gic-dəli-axmaq-ağılsız, yaş-nəm-suluhöyüş, xəstə-naxoş-azarlı-kefsiz və s.
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Çox üzvlü sinonim cərgələr: igid – qoçaq-cəsur-qəhrəman-qorxmazşücaətli.
Sinonim cərgə üzvlərinin işlənməsinə görə də fərqlənir. Bu cəhətdən:
1. Bütün üzvləri ədəbi dildən olanlar: yeni-təzə, var-dövlət-əmlak,
bərk-möhkəm, qəm-kədər və s.
2. Biri ədəbi və ya ikisi ədəbi dildən, digəri dialektdən olanlar: kiçikbalaca-dıqqılı, ana-məmə və s.
3. Biri müasir ədəbi dildən, digəri arxaik olanlar: böyük-ulu, aşıq-ozan
və s.
Sinonim sözlərdə əvəzlənmədə danışan hər bir şəxs öz nitqində
təkrardan qaçmaq, incə məna çalarlığını ifadə etmək, üslubi rəngarənglik
yaratmaq məqsədi ilə mənaca eyni və yaxın sözlərdən istifadə edir, onları
bir-birinin əvəzi kimi işlədir. Mətndə, situasiyada və nitqdə müəyyən
məqsədlə əlaqələr sözlərin qarşılıqlı əvəzlənməsinin ancaq sinonimlərlə
bağlamaq olmaz. Çünki bir tematik qrupa aid olub bir-biri ilə növ, cins
münasibətində olan məfhumların adları olan eyni mənalı sözlər (dubletlər)
də bir-birini əvəz edə bilər. Eyni mənalı sözlərdə qarşılıqlı əvəzetmə ancaq
təkrardan qaçmaq xatirinə edilir. Burada tam əvəzlənmə olur. Mənaca birbirinə yaxın sözlərdə isə təkrardan qaçmaqdan başqa, məna çalarlığı
yaratmaq üçün belə bir əməliyyat aparılır. Buna görə də “qarşılıqlı
əvəzetmə” məfhumunu tam və natamam mənalarda işlətmək olar. Tam
qarşılıqlı əvəzetməyə dubletləri, natamamlara isə sinonimləri aid etmək olar.
“Qarşılıqlı əvəzetmə” amili sözlərin sinonimliyi müəyyənləşdirməyə
kömək edir. Bu meyara sinonimiyada həlledici əsas yox, köməkçi,
sinonimlərin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edən vasitələrdən biri kimi
baxılır. Sinonim əvəzlənmələrdə onların məna yaxınlığı, konstruksiyaları,
eyni sahədə işlənmə imkanı və leksik birləşmə xarakterləri əsas götürülür.
Qarşılıqlı əvəzetmə, bir tərəfdən, sinonim münasibətdə olan sözlərin
mənaca əvəz olunması, digər tərəfdən, mətndə leksik birləşmə xarakterinə
görə eyni və ya uyğunlaşan sinonim sözlərin birinin digərinin əvəzində
işlədilmə imkanıdır.
Müxtəlif quruluşluluq dilçilik ədəbiyatında sinonimlərin əsasən
müxtəlif quruluşlu sözlər kimi izah olunması ilə bağlıdır. Son vaxtlarda rus
dilçiliyində olduğu kimi, Azərbaycan dilçiliyində də eyniköklü, mənaca
yaxın və ya eyni olan sözlər sinonim kimi verilir.
Demək olar ki, Azərbaycan dilində eyniköklü sözlər sinonim olmur.
Doğrudan da (-lan) –laş şəkilçiləri vasitəsilə eyniköklü sözlər alınır. Lakin
həmin sözlər öz eyniliyini saxlayır. Üslubi fərqlər əmələ gəlir. Üslubi fərqlər
əmələ gəlir. Üslubi fərq isə onların sinonimliyini sübut etmir. Üslubi fərq
onları müxtəlif sözlər kimi fərqləndirsə idi, onda bir sözün bütün variantları
müxtəlif sözlərə çevrilərdi. Bu sözlər müvəqqəti, xronoloji və ya diaxronik
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variant kimi səslənir. Sözün variantı isə onun zahiri növ dəyişməsidir. Söz
fonetik, ya qrammatik cəhətdən dəyişsə də, mənası dəyişmir. Yeni söz öz
morfoloji quruluşuna görə həmin sözdən fərqlənir. Mənaca fərq olmur.
Eyniköklü sözlər mənaca bir-birinə yaxın ola bilər. Lakin mənaların da,
işlənmələrin də, sintaktik funksiyaların da fərqli cəhətlər vardır. Evlənməevlənməklik, kirə-kirayə sözləri də sinonim deyildir. Çünki bu sözlərin hər
biri konkret bir əşya ilə bağlıdır, müxtəlif birləşmələr yarada bilmir.
Semantik cəhətdən fərqlənmir. Yalnız funksiyalarına görə fərqlənir.
Sinonimlərə xas olan xüsusiyyətlərdən biri də sinonim cərgələrin
üzvlərinin eyni bir nitq hissəsinə aid olmasıdır. Məsələn, çiyin-çiyinə-yanaşı,
tutmaq-yapışmaq, tərəvəz-göyərti-göy və s. Bu cərgələrin üzvləri eyni nitq
hissəsinə aid olub, eyni qrammatik mənalara malikdir. Eyni kökdən müxtəlif
şəkilçilərlə düzəlmiş sözləri (donluq-donmuş, sınıq-sınmış, dalaşqandalaşan, sıxıcı-sıxan) sinonim kimi vermək olmaz. Əvvəla, bu cərgələrin
üzvləri eyni nitq hissəsinə aid deyildir. Donuq, sınıq, dalaşqan, sıxıcı
düzəltmə sifət, donmuş, sınmış, dalaşan, sıxan sözləri isə feli sifətdir, həm də
onlar eyni funksiyalı deyildir. Qrammatik mənaları müxtəlifdir.
Sinonimlərdə eyni funksiyalılıq nominativ funksiya ümumiliyi ilə
əlaqədardır. Sinonim cərgənin üzvləri eyni nominativ funksiya daşımalıdır.
Əgər sinonim cərgənin əsas üzvü əşyanın əlamətini bildirib, təyin
vəzifəsində çıxış edirsə, o biri üzvləri də həmin mənada işlənməlidir.
Məsələn, nazlı-işvəli (qız), hər ikisi əşya ilə bağlıdır, sintaktik vəzifələrinə
görə cümlədə təyin ola bilər. Deməli, sinonimlərdə məna deyil, nominativ
funksiya eyni olur. Eyni funksiyalı mənaca yaxın sözlər bir sinonim cərgədə
bir şeyi müxtəlif şəkildə ifadə edir.
Sözlərin sinonimliyini aydınlaşdırmaqda sözün çoxmənalılığının
böyük əhəmiyyəti vardır. Çoxmənalı sözlər sinonim cərgələrin yaranmasında
və müəyyən edilməsində müəyyən rola malikdir. Sözün çoxmənalılığını
nəzərə almadan iki sözün sinonimliyini qəbul etmək çətindir, çoxmənalı
sözlər bir sinonim cərgədə özünün bütün mənaları ilə deyil, bir leksik
semantik variant ilə çıxış edir. Məsələn, çəkmək – dartmaq, almaq –
götürmək feillərindən çəkmək və almaq sözləri çoxmənalılığa malikdir, eyni
zamanda hər iki söz dartmaq və götürmək sözləri ilə sinonimlik yaradır.
Sinonimlərin tarixi inkişafı da dilçilik baxımından maraq doğurur.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında sinonimlərə rast gəlmək mümkündür.
Bəniz-yüz, bərk-qatı, budaq-dal, datlı-şirin, eyü-yeg, xoş-xub, bayır-dışra,
bağır-cigər, aqin-qırgın-qırım, qovğa-savaş-cəng, çəri-qoşun-ləşkər və s. (3,
54) Verilmiş nümunələrdə diqqəti çəkən xüsusiyyətlərdən biri də müasir
dövrdə olduğu kimi tarixi mənbələrdə də sinonim cərgəyə daxil olan sözlərin
türk mənşəli sözlərlə ərəb fars mənşəli sözlərin sinonimliyidir. Bu haqda
Ə.Dəmirçizadə yazır: “Azərbaycan dilinin özünəməxsus bir sıra sözlərlə
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həmməna ərəb və fars sözlərinin müvazi surətdə işlənilməsi həmin sözlərin
yenicə alınması dövrünü əks etdirir. Buna görə də hətta islamiyyətin əsas
məvhumlarını ifadə edən “Allah”, “cəmiyyət” və ya “behişt” kimi sözlər
anlaşılmaz olduğuna görə “tanrı” “uçmaq” kimi sözlərlə müvazi işlənilmiş
və ancaq sonralar belə alınma sözlər qalib gəlmiş, mənimsənilmiş, dilin öz
sözləri isə sıradan çıxmış, arxaikləşdir (4, 134).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz faktlar Azərbaycan dilində sinonimlərin tarixi
inkişaf mənzərəsini aydınlaşdırmaq üçün tutarlı faktlardır.
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Sevda Aghayeva Aydin ghizi
The Position of Synonyms in the Semasiology of the Azerbaijan
language
Summary
The article “The Position of Synonyms in the Semasiology of the
Azerbaijan Language” is dedicated to the urgent problem. It is known that
semantics of a language studies a meaning. Sometimes a sphere of the
science which investigates meanings of a word is called the meaning theory
or a semasiology. It must be noted that although semasilogy deals with the
study of a meaning, the contents and essence are the main notions of
semasilogy, too. The word meaning is the main sphere of semasiology and is
divided into synonyms, homonyms, polysemantic words and antonyms.
From this point of view, the author’s research in the sphere of semasiological
problems and synonyms is interesting.
The peculiarities of occurence, development ways and lexicosemantic meanings of synonyms are clarified in the article. The author has
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conducted researches in this sphere, has given various examples of
synonyms, especially samples of synonyms which are rarely used in literary
language. The range of synonymy, the reasons of belonging of synonyms to
the same part of speech, possibilities of creation of stylistic synonyms are
analysed in the article.
Севда Агаева Айдын кызы
Место синонимов в семасиологии азербайджанского языка
Резюме
Статья “Место синонимов в семасиологии азербайджанского
языка” посвящена актуальной теме. Известно, что семантика языка
изучает значение, иногда сферу науки, изучающую значение слова,
называют теорией значения или семасиологией. В то же время следует
отметить, что, хотя семасиология подразумевает собой изучение
значения, содержание и суть тоже являются главными понятиями
семасиологии. Значения слова являются основными в семасиологии и
делятся на синонимы, омонимы, многозначные слова и антонимы. По
этой причине, исследование автора в обласи семасиологических
проблем и синонимов вызывают интерес.
В статье проясняются особенноси возникновения, пути развития
и лексико-семантические значения синонимов. Автор провёл
исследование в этой области, привёл разные примеры синонимов,
также примеры синонимов, редко встречающихся в литературном
языке. В статье также исследованы ряд синонимичности, причины
принадлежности синонимов к одной части речи, возможности
образования стилистической синонимичности.
Rəyçi: Gülçöhrə Aliyeva
Filolologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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SAY BƏHSİNDƏ ETİMOLOJİ TƏHLİL ÜZRƏ APARILAN İŞLƏR
Açar sözlər: etimoloji təhlil, söz, mənşə, say
Ключевые слова: этимологический анализ, слова, происхождения, число
Key words: etymological analysis, word, origin, numeral
Qrammatikanın morfologiya şöbəsinə daxil olan say əsas nitq hissəsidir və
neçə?, nə qədər?, neçənci? Suallarına cavab olur. Saylar mənasına görə
miqdar və sıra bildirir. Cümlədə işləndiyi zaman daha çox xəbər
funksiyasında olur. Oğuz qrupuna daxil olan dillərdə sayın yaranması,
etimologiyası, mənaları bir çox alimlər tərəfindən araşdırılmışdır. Əsas nitq
hissələri və onların bölgüsü dilçilər arasında fikir müxtəlifliyinə səbəb
olmuşdur. Peşkovski əvəzliklə sayı köməkçi nitq hissələri sırasına daxil
edirdi. Azərbaycan dilində 1920-1933-cü illərdə say əsas nitq hissəsi hesab
edilmirdi. Bu zaman çərçivəsində sayı “İsmi ədəd” adlandırırdılar. Saylarda
digər nitq hissələrinə görə ümumi əlamətlər vardır. Araşdırmalara görə bir
çox dillərdə saylar eyni sistem üzrə sayılır. Daha çox onluq və iyirmilik say
sistemlərindən istifadə olunur. Onluq sistem ondan yüzə qədər onluqların on
dəfə təkrar olunması deməkdir. Məsələn;
Azərbaycan dilində- doxsan-doqquz on, yetmiş-yeddi on və s.
Rus dilində-семьдесят-yeddi on və s.
Fars dilində- həftad-yeddi on və s.
İber-Qafqaz dillərində isə daha çox iyirmilik say sistemi işlədilir. Bu sistem
iyirmidən yüzə qədər iyirmi rəqəminin beş dəfə təkrar edilməsi ilə yaranır.
Gürcü dilində- altmış- sammozda, yəni üç iyirmi;
Tat dilində- yetmiş- səbistodəh, yəni üç iyirmi bir on.
Bir çox dillərdən fərqli olaraq Azərbaycan dilində təkliklər əvvəl onluq,
sonra təklik gəlir. Məsələn; on beş, iyirmi üç və s.
Türk dillərində sayların yaranması, mənşəyi, morfoloci və sintaktik
xüsusiyyətləri, sakramentallığı, eləcə də say sistemi, sayların təkamülü kimi
məsələlər geniş və sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Bu sahə ilə bağlı
V.A.Qordlevski, S.Y.Malov, B.Çobanzadə, A.Əlizadə, R.Xəlilov, F.Jəlilov,
M.Qıpçaq və başqa alimlərin tədqiqatları xüsusi olaraq qiymətləndirilir. Yeri
gəlmişkən, prof. M.Qıpçaq kəmiyyət anlayışının türk təfəkküründə
formalaşma mərhələlərini, xüsusən də türk say sistemi və onun
transformasiya səbəblərini ilk dəfə olaraq tarixi-linqvistik müstəvidə tədqiq
etmişdir [5, s.248].
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Cümlədə təyin olmasına görə sayla sifəti bəzən eyniləşdirirlər. Sayla sifəti
eyni xətdə birləşdirənlər aşağıdakıları səbəb kimi göstərirdilər.
1.
Hər ikisi isimdən əvvəl işlənir;
2.
Hər ikisi təyin olur.
Belə çıxır ki, sifətlə sayı eyni hesab edənlər onlar arasında oxşarlığın olması
fikrinə söykənmişlər. Amma bu iki nitq hissəsi cümlədə sintaktik vəzifəsi
təyin olmasına görə bənzərdir. Onları eyniləşdirmək doğru deyil. Onlar
mənasına görə sifətlərə uyğun gəlmir. Sayların əsas xüsusiyyətləri bunlardır.
a) Saylar isimlərin yanında işlənir və onlara aid olur;
b) Sualları- neçə?, nə qədər?, neçənci?;
c) Yanında işləndiyi isimdən kənarda işləndiyi zaman substantivləşə bilir;
d) Əksəriyyəti mənşəcə öz dilimizə məxsusdur.
Mənşəyinə görə saylardan danışarkən qeyd etməliyik ki, sıfır, həştad,
milyon, milyard, trilyon sayları milli mənşəli hesab olunmur. Gündəlik
həyatımızda istifadə etdiyimiz miqdar sayları isə ərəb rəqəmləridir. -ıncı4
şəkilçiləri ilə yaranan sıra sayları bununla yanaşı, rum rəqəmləri ilə də
yazılır.
Say bəhsi üzrə aparılan etimoloji cəhətlərdən danışarkən qeyd edək ki, bu
problem mövcud proqram və dərsliklərdə geniş şəkildə öz əksini
tapmamışdır. Yalnız 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində səhifə 68-69-da
etimologiya üzrə bir neçə cümlədən ibarət məlumat verilmişdir. Burada da
saylara və onların etimologiyasına aid heç bir cümlə yoxdur.
Sıfır sayının etimologiyasından: Qədim Babilistan yazılarında sıfır
sayının olmasına aid bir sıra fikirlər mövcuddur. Babillər sıfır rəqəmini ox
işarəsi ilə- göstərirdilər. Ancaq bu rəqəmin bir rəqəm kimi işlənməsi
hindistanda baş verib. Çünki babillər sıfırı “heç nə” kimi qəbul edirdilər.
Hindistanlılar bu işarəni “şunya” adlandırırdılar. Hindistanlılar sıfırın
yazılışının dairəvi olmasını onunla açıqlayırlar ki, o bir növ həyatın dövr
etməsini özündə əks etdirir. Əslində hazırda rəqəmləri Ərəbistanda yaranıb
deyə konkret şəkildə sabitləşdirmək olmaz. Çünki bu rəqəmlər ilk
Hindistanda yaranıb, bunu danmaq olmaz. Dilçilikdə də bu sayları ərəb-hind
say sitemi adlandırmaq daha münasib olardı.
Həştad sayının etimologiyasından: Bu say dilimizdə həm də səksən
şəklində işlənir. Bəzi dilçilər, xüsusən, orta məktəb qrammatikalarında bu
saylar bir-biri ilə sinonim kimi işlənir. Amma Akademik qrammatikada
bunlar sinonim yox, dubletlər hesab olunur. Hazırda mövcud olan
orfoqrafiya lüğətində bu sayların hər ikisinə rastlamış olarıq. Hazırda səksən
sayı ölkənin fars dili təsirinə düşməyən hissələrində işlənir. Fars dili təsirinə
düşən bölgələrdə isə həştad şəklində işlənməkdədir. Hazırda hər ikisi işlənsə
də, ədəbi dil üçün münasib olan səksəndir.
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Milyon, milyard, trilyon saylarının etimologiyası: Milyardı nəzərə
almasaq, -ilyon digər sayların hamısının əvvəlinə əlavə etməklə yaranırmilyon, trilyon, sentilyon və s.
Say bəhsində sözlərin etimoloji təhlili ilə yanaşı, şəkilçilərin də
mənşəyini araşdırmaq lazımdır. Müəyyən olunmuş bir dildə olan bütün
şəkilçilərin ayrı-ayrılıqda mənşəyini araşdırmaq dilçilik üçün çətin prosesdir.
Buna görə də müasir dildə işlənən şəkilçiləri qruplaşdırmaq daha münasib
hesab olunur [1, s.230].
Milyon, bilyon, trilyon kimi bir sıra saylarla artıq bir çox sahədə
qarşılaşırlar. Zamanla bu saylar inflyasiyanın nəticəsi olaraq işlənməyə
başladı.
Sayları indiyədək daha çox belə təsnif etmişlər:
1.Miqdar sayları;
2.Sıra sayları;
3.Kəsr sayları;
4.Qeyri-müəyyən miqdar sayları [4, s.84].
Əzizxan Tanrıverdi sayları məna qruplarına bölərkən bölgü saylarını da
əlavə etmişdir.
Müəyyən miqdar sayları. Türk mənşəli müəyyən miqdar saylarından
danışarkən bunu “Orxon-Yenisey” abidələrinə və “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanına əsaslanmaq lazımdır. Bu abidələrin dilində biz alınma olan milyon,
milyard, həştad saylarına rast gəlmərik. Qədim türk yazılı abidələrinin
dilində beş sayı “biş” şəklində, altı, atlmış sayları olduğu kimi işlənmişdir.
Bu abidələrin dilində bəzi saylar var ki, hazırda dilimizdə dəyişikliyə
uğramış şəkildə işlənir.
yeki/ iki
yegirmi/iyirmi
beş/biş
binq/min və s.
Səksən sayı abidələrin dilində səkkiz on, səksün şəklində işlənib. Türk
mənşəli saylarla bağlı maraqlı faktlardan biri də abidələrdə işlənən “tümən”
sözü ilə bağlıdır. Bəzi dilçilər bu sözü “on” kimi, bəziləri isə “pul vahidi”
mənasında izah etmişdir. Miqdar saylarından olan otuz və qırx sayının
mənşəyi haqqında bir sıra etimoloji fikirlər var. Otuz sayı iki komponentə
bölünür: ot-uz. Qırx sayını isə “qəvir qurvan” yəni, iki iyirmi sözü ilə
bağlayırlar. Bu bölgünü Bəkir Çobanzadə “Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl”
kitabında qeyd edib.
Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Bu saylar adından da göründüyü kimi
qeyri-müəyyənlik bildirir. Milli mənşəli olan az, çox, xeyli, onlarla, yüzlərlə
sayları həm müasir dilimizdə, həm də tarixi abidələrin dilində işləkliyini
qoruyub saxlamışdır. Milyonlarla, milyonlarca sayları isə etimoloji cəhətdən
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alınmadır. Qeyri-müəyyən miqdar sayları təkrarlarla, iki sayın bir-birinə
yanaşması ilə, çox sözünün iki dəfə təkrarlanması ilə yaranır.
Bölgü sayları, kəsr sayları, sıra sayları etimologiyasını da miqdar
saylarından yarandığına görə onların etimologiyası ilə əlaqələndirirlər.
Rum sayları. Bu saylar Romada çox qədimdə yaranmış və müasir
dövrə gəlib çatana kimi müəyyən qədər dəyişikliyə uğramışdır. Bu
rəqəmlərin yazılışında saylar hərflərlə işarələnib. Rum rəqəmlərinin əsas sayı
yeddidir. Bu sayların etimologiyasından danışanda ilk olaraq romalılar bu
sayları əldəki barmaqlara görə müəyyən etmişlər. Yəni I sayı baş barmağın,
V sayı bütöv bir əlin, X sayı sağ və sol əllərin bir-birinin üstündə dayanması
ilə və s. şəkildə yaranmışdır. Bu rəqəmlərin arasında sıfır yoxdur. Yazılışı
rahat etmək üçün altı rəqəmi IIIIII şəklində deyil, VI şəklində verilir. Bunu
da yəni, beş üstəgəl bir məntiqi ilə izah edirlər. Bu sayların tədrisində
etimologiyasında danışanda müəllimlər unutmamalıdır ki, bu sayların
orfoqrafiyasında -cı4 şəkilçiləri yazılmır.
Say bölməsi VI sinifdə tədris olunmağa başlayır. Dərslikdə bu bəhsdə
sayla bağlı qrammatik qaydalar bütünlüklə izah olunmuşdur. Amma burada
sayların etimologiyasıına, sayın morfoloji təhlilində etimoloji işlərin
aparılmasına aid heç bir nümunə yoxdur. Buna görə də bunların şagirdə
aşılanması üçün ən böyük məsuliyyət müəllimin üzərinə düşür [2, s.109].
Müəllim miqdar saylarını keçəndə onların tarixən yazılışındakı
fonetik dəyişmələri, rum saylarını izah edəndə onların necə yarandığını, hər
bir işarənin nəyi izah etdiyini şagirdlərə özü izah etməlidir. Bunları izah
edərkən çalışıb əyanilikdən-elektron lövhədən, əyani yazılardan istifadə
etməlidir. Dərslikdə verilən qrammatik tapşırıqlar sayların düzgün yazılışına,
sayların məna növlərinə, mətnlərlə bağlı tapşırıqlardır.
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A.Zeynalova
Analysis numeral etymological work carried out on bet
Summary
The number of divisions, which include grammar morphology and how
many ?, how ?, Which part of the speech? Answer the questions below.
Numbers mean and range of the amount reported. Function more news when
a sentence is processed. Oguz languages, the number of group formation,
etymology, meanings investigated by many scientists. The basic parts of
speech and diversity of opinion has caused division among linguists. The
number of parts of speech in Peskovski əvəzliklə was included in the list. In
the years of 1920-1933 the number of the Azerbaijani language was not
considered part of the speech. In this case, the number of frames "in his
name" was called. There are signs of numbers in other parts of speech.
According to research in multiple languages on the same system as the
numbers are counted. Twenty more decimal and numerical systems are used.
A.Зейналовa
Анализ сказать этимологический работа осуществляется по
ставке
Резюме
Число делений, которые включают в себя грамматику
Морфология и сколько? Как?, Какая часть речи? Ответьте на
приведенные ниже вопросы. Числа означают и диапазон количества
сообщается. Функция больше новостей, когда предложение
обрабатывается. Огуз языки, число формирования групп, этимология,
значение исследованного многими ученых. Основные части речи и
разнообразия мнений вызвали разделение среди лингвистов.
Количество частей речи в Peskovski əvəzliklə был включен в список. В
годы 1920-1933 число азербайджанского языка не рассматривается как
часть речи. В этом случае количество кадров «в его имени» называется.
Есть признаки чисел в других частях речи. По данным исследования на
нескольких языках на одной и той же системе, как номера
подсчитываются. используются еще двадцать десятичных и числовые
систем.
Rəyçi: Kamil Bəşirov
Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
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FRANSIZ VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ SƏS TƏQLİDİ
SÖZLƏRİN TARIXİNƏ DAİR
Açar sözlər: səs təqlidi sözlər, onomatopiya, mimem, söz yaradılması,
obrazlı təqlidi sözlər
Ключевые слова: подражание звуков, ономатопия, пантомима,
словообразование, образно-имитационные слова
Keywords: sound imitation words, onomatopia, mime, word creation,
figurative imitation words
Səs təqlidi nəzəriyyəsi XVII əsrdə yaranmışdır. Bu nəzəriyyənin
müəllifi alman alimi Qotfrid Vilhelm Leybnits olmuşdur.Leybnitsin irəli
sürdüyü bu nəzəriyyəyə görə dil təbiətdə olan səslərin insan tərəfindən
qavranılaraq təqlid edilməsi yolu ilə yaranmışdır. Səs təqlidi nəzəriyyəsində
əsas fikir bundan ibarətdir ki, hələ dil mövcud olmayan zamanlarda insanlar
təbiətdəki səsləri yamsılamaqla dil yaratmışlar. Leybinits öz fikirlərini
onunla əsaslandırmağa çalışır ki,hazırda mövcud olan köksözlü dillərdə
təqlidi yolla sözyaratma üsulu qalmaqdadır. Dilçi alimin bu fikri Çin – Tibet
dillərinə aid müvafiq nümunələrdə öz təsdiqini tapır. Bu üsulun başqa dillərə
məxsus olan təqlidi sözlərdə də mövcud olduğunu qeyd etmək olar. O
cümlədən Azərbaycan dilində də tap ( pıltı ), tıq ( qıltı ), şaq ( qıltı ), hop (
pan ), tap ( daq ), çal (xala), sil (kələ), yır (ğala), çağ (ır), çığ (ır), hay (qır),
hön (kür) kimi sözlərin köklərində təqlidilik var [ 1, səh.20 ].
Təqlidi yolla söz yaratmaqda əsasən bir hecalı söz köklərdən istifadə
edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul arıq öz dövrünü yaşamış hesab
edilir, yəni bu gün məhsuldar hesab edilə bilməz. Alimin ( Leybnits )
fərziyyələrinə görə bir hecalı kök sözlərdə söz yaratmanın izləri vardır və
artıq zaman keçdiyindən onlar ilkin təqlidiliklərini itirmişlər. Amma ele bir
hecalı kök sözlər də vardır ki onlardan təqlidi söz düzəltmək olmur.
Azərbaycan dilində bunlara misal olaraq bədən üzvlərini bildirən “diz, əl.
göz, baş, diş” və ətraf aləmlə bağlı olan“ dağ, çöl, ot, yay, yaz, daş” kimi
sözləri ”bir beş yüz“ kimi sayları nümunə çəkir.
Təbii ki, bütün təqlidi sözlərin mənbəyinin təbiət ilə, ətraf maddi
aləmin dərk olunması ilə, ətraf mühitlə bağlı olsalar da eyni qaydaya
müvafiq, birbaşa təqliddən yaranması fərziyyəsi ilə razılaşmaq olmaz. Çünki
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təqlidi sözlərin yaranmasında görmə, eşitmə, duyğu və hissiyyat, hərəkət,
zaman, məkan və s. kimi amillər də mövcuddur.
Alman alimi Baron Fridrix Vilhelm fon Humboldt ( 1767-1835 ) və
fransız dilçisi Şarl Balli də ( 1865- 1947 ) bu nəzəriyyənin tərəfdarları və
davamçıları olmuşlar. Xarici dilçilikdə təqlidi sözləri onomatopiyalar
adalandırırdılar.
“Onomatopoeia” qədim yunan dilindən alınıb “création des mots” ”söz
yaradılması“ deməkdir. Onomatopiyalar nidalar kateqoriyasına daxildir və
hər hansı bir səsin ifadəsinə xidmət edir. Bu bir canlılara, heyvana, əşyaya və
s. aid olan səslərin imitasiyası (yamsılanması və yaxud təqlid yolu ilə)
yaranır. Bu sözlər Azərbaycan dilində təqlidi sözlər və yaxud yamsılamalar
adlanır.Bəzən onomatopoiyaların yaranması spontan yəni ani şəkildə,
digərləri isə uyğun formada yəni improvizə edilərək yaradılır.
Onomatopiyalar dildə mövcudluqlarına görə bəzi problemlər yaradırlar. Belə
ki, bəzi sayda onomatopiyalar lüğətlərdə qəbul edilsələr də təbii ki (aid
olduğu ərazidə, ölkədə işlədilməsinə müvafiq olaraq) onomatopiyaların daha
bir qismi kontekstual və epizodik olaraq qalır. Onomatopiyarın linqivistik
araşdırılması daha çox onların fonetik əhəmiyyəti səbəbindən yenilənmişdir.
Hər hansı bir onomatopiyanın qəbul edilməsi onun fonetik sistemdəki
konfiqruasiyası ( zahiri görünüş ) və birdə onun regionlara uyğun istifadə
funksiyası ilə qəbul edilir.
Onomatopiyalar insanların linqivistik kommunikasiya potensiallarının
ilk jest dili ilə nümayiş edilməsidir. Məsələn: Yaponiyada ingilis dilində
olduğu kimi sayıla bilməyəcək dərəcədə onomatopiyalar mövcuddur.
Həmçinin həmin onomatopiyaların ismi funksiyaları feili funksiyalarından
daha çox üstünlük təşkil edir. Onomatopiyaların müxtəlif dillərdə səslənməsi
məsələsi hamının eyni səsləri eyni cür eşitməsindən asılı olmayaraq fonetik
səsləndirmədə isə müxtəlifliyə yol verilməsi ilə əlaqədardı. Məhz bu
dəyişmə, dillərin fonetik variasiyası ilə bağlıdır. Həmçinin bu
onomatopiyaların linqivistik variasiyasıdır.
Fransız dilçiliyində onomatopiyaların öyrənilməsi ilə əlaqədar kifayət
qədər araşdırmalar mövcuddur. Fransız dilçiləri bu mövzunu həm ümumi
dilçilik, həm də xüsusi dilçilik aspektindən araşdırmışlar. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi ümumi dilçilikdə, xüsusilə hind - avropa dillərində,latın dili
köklü dillərdə onomatopiya adlandırılan bu anlayış elmi ədəbiyyatlarda
müxtəlif cür adlandırılsa da bir fenomen olaraq təbii səslərin təqlid
edilməsini özündə ehtiva edir. Başqa sözlə desək termin olaraq müxtəlif
dilçilərin istifadəsində təqlidi sözlər, təsviri sözlər, yamsılamalar, onomatop
sözlər, immitativ sözlər, ekoizimlər və s. kimi terminlər eyni bir anlayışın
müxtəlif ifadə üsullarıdır. ”Onomatop“ terminindən bəzi sovet dilçiləri də
istifadə etmişlər [ 2 ]. S.V.Voroninin fikrincə, onomatop sözü daha
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praktikdir və asan tələffüz edilir [ 3, səh.29 ]. Eyni zamanda sovet
dilçiliyində təqlidi və təsviri sözlər terminindən daha çox istifadə edilmişdir.
Sovet dilçiliyində təqlidi sözlərin öyrənilməsinin banisi sayılan N.İ.Aşmarin
özünün ilkin tədqiqatlarında belə sözləri “mimem” adlandırmış sonrakı
əsərlərində isə “təqlidi sözlər” terminindən də istifadə etmişdir.
N.İ.Aşmarinin araşdırmaları digər dillərin tədqiqatçıları arasında da böyük
maraq oyatmış və nəticədə təqlidi sözlərə aid geniş tədqiqat işləri meydana
çıxmışdır [ 4, səh.75 ].
Türk dilləri tədqiqatçılarının demək olar ki, hamısı təqlidi sözlər
qruplaşmasında iki böyük söz qrupundan bəhs edirlər. a) səs təqlidi sözlər b)
obrazlı təqlidi sözlər. Çuvaş dilinin tədqiqatçısı K.J.Kornilov belə sözləri
imitativ adlandırmışdır [ 5, səh.41 ]. Tanınmış Azərbaycan dilçisi M.Adilov
təqlidi sözlər dedikdə səs təqlidi ( səs ), təsviri və obrazlı sözlər nəzərdə
tutmuşdur [ 6, səh.3 ]. İngilis dilçiliyində isə immitativ ekoizim, onomatop,
Afrika dilçilərinin tətdiqatlarında bu anlayış ideofon termini ilə ifadə edilir [
7, səh 124-131 ].
Biz apardığımız tədqiqatlarımızda daha çox təqlidi sözlər (
onomotopiyalar ) terminindən istifadə etməyi məqsədə uyğun hesab edirik.
Fransız dilçiliyində də səs təqlidi sözlərə aid xeyli tədqiqatlar aparılmışdır.
Bu kateqoriyada olan sözlərə daha çox dilçiliyin bu və ya digər problemləri
ilə bağlı məsələlərdən danışılarkən toxunulmuşdur. Belə ki, Ş.Balli özünün
məşhur tədqiqatında təqlidi sözlərdən dil işarələri nəzəriyyəsi planında bəhs
etmişdir [ 8, səh 234 ]. Şastenq M. isə bu nəzəriyyənin ümumnəzəri
problemlərini tədqiq edərkən təqlidi sözlərin bəzi xüsusiyyətlərini müşahidə
etmişdir [ 9, səh 65 ].
V.Q.Qak ”Беседы о французском слове“ əsərində fransız dilindəki
səstəqlidi sözlərin ümumi əlamətlərini, bu kateqoriyadan olan leksik
vahidlərin digər söz qrupları ilə əlaqəsini aşkar etməyə çalışmışdır [ 10, səh
243 ].
N.M.Şteynberqin 1969 cu ildə çapdan çıxmış “Редупликация в
современном французском языке” əsəri bilavasitə fransız dilindəki
sözlərin təkrarına (reduplikasiya) həsr olunsa da, səstəqlidi sözlər
baxımından faktların zənginliyi və tədqiqat obyektinin konkret seçilməsi ilə
diqqəti cəlb edir [ 11, səh 176 ].
F.de.Sössür ”Ümumi dilçilik kursu“ adlı kitabında forma ilə məzmun
arasında münasibətin tədqiqini izah etmişdir. Dilçi alim F.de.Sössür burada
sözün forması ilə məzmunu arasında əlaqənin mövcudluğuna qarşı çıxaraq
dil işarəsinin şərtiliyi ideyasını irəli sürmüşdür. Bundan əlavə həmçinin dilçi
alimin fikrinə görə bunlar müəyyən səslərin yamsılanmasıdır və dilə daxil
olarkən digər sözlər kimi fonetik, morfoloji və başqa dəyişikliklərə məruz
qalırlar [ 12, səh 175 ]. K.Nirop öz əsərində fransız dilində səs təqlidi söz
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yaradıcılığına kifayət qədər yer ayırmışdır. Müəllif bu yolla düzəlmiş
sözlərin səs tərkibini onların morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərini ətraflı
şərh etmişdir [ 13, 14 ]. Səs təqlidi və digər reduplikasiya yolu ilə düzəlmiş
sözlərdən А.Doza da bir neçə dəfə bəhs etmişdir. Fransız dilində təqlidi
sözlərin ( nidalar fonunda ) yaranması və işlənməsi haqqında xüsusi
dissertasiyalar yazılmışdır [ 15,14 səh 422 ].
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində səs təqlidi sözlər də geniş
müşahidə olunur. Belə səslər canlı aləmdə mövcud olan səsləri təqlid etmək
yolu ilə düzəlir. Həmin səslər insanların çıxardıqları reflektor səsləri, heyvan
və quş səslərini, təbiət hadisələrinin səslərini, cansız əşyaların səslərini təqlid
edən sözlərdir. Vokativ sözlər insanın iradı cəhətləri ( əmr, istək, arzu ) ilə
əlaqədardırsa, təqlidi sözlərdə bu cəhət yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, səs
təqlidi sözlər xüsusi leksik qrammatik kateqoriya kimi ayrıca nitq hissəsi
hesab olunur.
Azərbaycan dilçilərindən Ə.M.Dəmirçizadə, M.H.Hüseynzadə,
S.M.Cəfərova, M.İ.Adilov, K.B.Hacıyev və digərləri dilimizin lüğət
fondunda kifayət qədər saya malik olan təqlidi sözlərin fonetik, morfoloji və
semantik aspektdən araşdırılmasına çoxlu sayda materiallar həsr etmişlər.
Azərbaycan dilçiliyində səs təqlidi sözlər ilə bağlı Ə.M.Dəmirçizadənin (
sovet təqlid sözlərinin fonetik üslubi vasitə kimi imkanlarının araşdırılması )
xüsusi diqqətə layiqdir [ 16 səh6 ]. M.H.Hüseynzadə Azərbaycan dilində
sözləri 11 nitq hissələrinə bölüb, həmçinin səs təqlidi sözləridə əsas və
köməkçi nitq hissələri arasında yerləşdirilib. Səs təqlidi söz yaradıcılığında
işləndiyinə görə əsas nitq hissələrinə aid edilir, bundan əlavə müstəqil
mənaya malik olmadığına görə isə köməkçi nitq hissələrinə aid edilir [ 17,
səh.18 ]. S.M.Cəfərovanın fikrinə görə isə səs təqlidi sözlər əsas və köməkçi
nitq hissələrindən, nidalardan bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər [ 18,
səh 31]. M.İ.Adilov Azərbaycan dilçiliyində səs təqlidi sözlərinə aid ən iri
həcimli, həmdə samballı elmi əsər yazmışdır. ”Azərbaycan dilində təqlidi
sözlər” kitabında təkcə təqlidi sözlərdən deyil həmçinin onların əhatə
dairəsindən bəhs olunur. Bundan əlavə bu kitabda həm səs təqlidi, həm
təsviri, həm də obrazlı sözlərin qaydası ətraflı təhlil olunur. Onların bəzi
fonetik, morfoloji və semantik xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə izah olunur.
Xüsusilə də xalq yaradıcılığından, qədim klassik ədəbiyyatdan və ”KitabiDədə-Qorqud“ dastanından çoxlu sitatlar gətirilmişdi [ 19, səh 22 ].
Azərbaycan dilində səs təqlidi sözlərinin müxtəlif dillərlə müqayisəli
şəkildə araşdırılmasına dair çoxlu sayda tədqiqat işləri də mövcuddur.
E.Ə.Əliyeva, N.M.Yusif, İ.A.Əmirbəyov, F.B.Abdullayeva kimi dilçiləri
nümunə göstərmək olar. Göründüyü kimi, fransız dilindəki səs təqlidi
sözlər bu və ya digər aspektdə tədqiqata cəlb edilmiş və müəyyən qədər
faktiki materiallar toplanmışdır. Şübhəsiz bu dildəki səs təqlidi sözlərin
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bütün aspektlərini əhatə edən ciddi eımi - tədqiqat işlərinə hələ də ehtiyac
duyulmaqdadır. Lakin S.V.Voroninin haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi qohum
olmayan dillərin əlamətlərini nəzəzrə almadan, tədqiqatı yalnız hər hansı bir
dil ( yaxud yaxın qohum olan dillər ) əsəasında aparılarsa, səs simvolizmin
səs təqlidi sözlər nəzərdə tutulur ( İ.A.Əmirbəyov Azərbaycan və Fransız
dillərində səstəqlidi sözlər ) öyrənilməsi səmərəli ola bilməz. İ.A.Əmirbəyov
Azərbaycan və fransız dillərində səs təqlidi sözləri müqayisəli-tipoloji
aspektdən tədqiq edərək səsin mənbəyini əsas götürməklə səs təqlidi
sözlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 1) insanla bağlı səs təqlidi sözlər;
2) quşlarla bağlı səs təqlidi sözlər; 3) heyvanlarla bağlı səs təqlidi sözlər; 4)
həşəratla bağlı səs təqlidi sözlər. Fransız dilində ”mızıldamaq,
donquldanmaq“ kimi səs təqlidi sözdən istifadə edilir : marmotter [ mar-mote ], murmurer [ mur-mu-re ], balbutier [ bal-bus-je ] və s. Azərbaycan
dilində “gülmək” mənasını ifadə edən səs təqlidi sözlərin müxtəlif sinonim
variantlarından istifadə etmişdir. Bundan əlavə fransız dilində itin hürməsini
təqlid edən aboyer [ a-bo-je ], hurler [ hur-le ], gronder [ gron-de ], japper [
ja-pe ], glapir [ gla-pir ] kimi sinonim fellərdən istifadə olunub. Bundan
əlavə həmin dildə inəyin böyürtüsünüdə beugler [ be-ug-le], meugler [meug-le ], mugir [ mu-jir ] sinonim ardıcıllığı kimi ifadə edir [ 20, səh.55-56].
F.B. Abdullayeva ingilis və Azərbaycan dillərində səs təqlidi sözlərinin
struktur-semantik xüsusiyyətlərini araşdıran zaman ətraf mühit və təbiətdə
mövcud hadisə və cansız əşyalara xas olan qruplarını nümunə göstermışdır.
a) zərbələri təqlid edən səstəqlidi sözlər;
b) qeyri-zərbəni bildirən tonlu səsləri təqlid edən sözlər;
c) təmiz küydən ibarət qeyri-zərbəni təqlid edən sözlər;
ç) vızıltını təqlid edən səstəqlidi sözlər;
d) dissonans,yəni qeyri-ahəngdar səslər kimi qəbul olunan silsilə
zərbələri təqlid edən sözlər;
e) qeyri-ani baş verən səslərlə ani səslərin birləşməsindən ibarət
mürəkkəb səsləri təqlid edən sözlər;
ə) təbiətdə dissonans,yalançı zərbələr,qeyri-zərbələrdən ibarət
mürəkkəb səslərin təqlidi nəticəsində yaranmış sözlər.
Göründüyü kimi F.B. Abdullayeva araşdırmasında təbiətdəki səslərin (
denotatların ), yalnız məhz hansı fonemlərlə deyil,həm də hansı fonem tipləri
ilə ifadə oluna bilmək imkanlarını nəzərə almışdır. Beləliklə, həm ingilis,
həm də Azərbaycan dilində səs təqlidi sözlər morfoloji cəhətdən sadə və
mürəkkəb olur. Hər iki dilin səs təqlidi sözlərini fonetik strukturunu
araşdırarkən məlum olur ki, bu cür sözlər samit+sait və samit+sait+samit
tərkiblərinə malikdilər. Məsəslən : baa [ ba ], boo/booh [ bu: ], moo [ mu: ],
coo [ ku: ] və s., Azərbaycan dilində isə qa, qu, bə, ma kimi sözlər olur [ 21,
səh 124 ].
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Burada hər iki dilin - Azərbaycan və İngilis dillərinin səs quruluşu və
fonetik imkanları təhlil olunmuşdur.Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
dilində 23 samit səsin hamısı təqlidi sözyaratma prosesində iştirak edir.
Cəmi 10 samit (q, k, g, y, t, d, s, ç, p, b) səs müstəqil sözlərin yaranmasında
fəal olduğu kimi təqlidi sözlərin yaranmasında da onların mühüm rolu
vardır. Üç səs (ğ, j, r) söz əvvəlində işlənmir, yerdə qalan 10 səs isə ( x, ş, j,
z, l, n, c, f, v, m) təqlidi sözlərin yaranmasında fəallıq göstərir.
E.Ə.Əliyeva ( Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların
linqivistik təhlili ) dissertasiya işində səs təqlidindən bəhs edir.Müəllif səs
təqlidi sözlərinin daha çox rastlanıldığı tapmacalardan nümunələr çəkir və
həmin sözlərin hansı obyektlərə (canlı, cansız) aid olduqlarını, həmçinin
imitasiya formasını izah etməyə çalışır. Azərbaycan tapmacalarında daha
çox quşlarla bağlı yaranmış səs təqlidi sözlər diqqəti cəlb edir:
Qara toyuq qaqqıldar,
Qanadları şaqqıldar
Burada “qaqqıldamaq” toyuqların çıxartdığı səsin imitasiyasıdır,
“şaqqıldamaq” isə təkcə quşlara aid deyil, qanadın və ya hər hansı digər
predmetin hərəkətdə olduğu vaxt çıxardığı səsin təqlididir.
Körpü altda saz gedər,
Qaqıldayar, qaz gedər [ 22 səh 72 ]
Göründüyü kimi səs təqlidi sözlər həm ümumi, həm də xüsusi
dilçilikdə geniş miqyasda diqqəti cəlb etmişdir. Biz təqdim etdiyimiz bu
məqalədə müxtəlif dilçilərin araşdırmalarındakı oxşar və fərqli
xüsusiyyətləri ümumiləşdirməyə çalışmışıq. Eyni zamanda səs təqlidi
sözlərin müqayisəli – tipoloji aspektdən araşdırılması məqamını daha çox
diqqət mərkəzində tutmuşuq.
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History of Voice and Tongue in French and Azerbaijani
Summary

The submission article is devoted to a very interesting topic in French
and Azerbaijani languages, as "The sound of imitation". This article provides
an overview of the history of the research topic, covering a part of the
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master's thesis on the "History of Voice and Tongue in French and
Azerbaijani". Here we have examined studies on sound imitation in
contemporary French and Azerbaijani linguistics, beginning the founder of
the theory of imitation words with Leibniz's linguistic meetings, İn the
presented article, we have come across the ideas of linguists who belong to
various linguistic schools, and have also pointed out how to describe
imitation words as a phoneme in different languages. We have used enough
scientific sources in the article. We have tried to analyze the subject by
bringing concrete citations from theoretical literature from general aspect of
linguistics and comparative - typical linguistic aspect.
Ш.Сулейманова
Об истории звукоподражание во французском и
азербайджанском языках
Резюме
Данном статья посвящена одной из
актуальных тем во
французском и азербайджанском языках, как « изучении
звукоподражание ». В статье представлен исторический обзор темы
исследования, охватывающий часть магистерской диссертации под
названием «История подражание звуков во
французском и
азербайджанском языках». Здесь мы рассмотрели исследования
имитации звука в современна французском и азербайджанском
лингвистике, начиная с лингвистических встреч Лейбница, основателя
теории подражания слов. В представленной статье мы представим с
идеими лингвистов, принадлежащих к различным языковым школам, а
также указали, как описать имитационные слова как фонему на разных
языках. Мы использовали достаточное количество научных источников
в статье. Мы попытались проанализировать предмет, приведя
конкретные цитаты из теоретической литературы из общего аспекта
лингвистики и сравнительно-типологического аспекта.
Rəyçi: Ülfət İbrahim
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ DADBİLDİRMƏ
LEKSİKASI HAQQINDA
Açar sözlər: dad bildirmə leksikası, Azərbaycan dili, ingilis dili, sifət, adi
dərəcə, sifətin dərəcələr, dad reseptorları, semantik sahə
Key words: taste lexicology, Azerbaijani, English, adjective, positive
degree, degree of adjective, flavor receptors, semantics
Duyğu bir psixi proses olmaq etibarilə cisimlərin, hadisələrin
bilavasitə duyğu üzvlərimizə təsiri zamanı yaranır. Duyğu – elementar psixi
dərk etmə prosesi olub predmentlərin və hadisələrin ayrıca keyfiyyətlərini,
həmçinin insanın öz orqanizminin vəziyyətinin beyində əks olunması və ya
inikası hesab olunur. Duyğu psixi əks olunmanın ən sadə formasıdır.
Duyğuda psixikanın dərk etmə, emosional və tənzimləyici funksiyaları
özünü biruzə verir. Duyğu bizi yalnız ətraf aləmlə əlaqələndirmir,
dərketmənin əsas mənbəyi sayılır, eyni zamanda psixi inkişafın əsas şərti
hesab edilir. Müasir psixologiyada duyğuların təsnifatı müxtəlif prinsiplər
əsasında aparılır ki, bunlardan biri də dadbilmə duyğusudur. Dad duyğuları
hissi idrak səviyyəsi və gərçəkliyin müəyyən zaman kəsiyi barəsində
biliklərimizin mənbəyi olaraq müxtəlif elmlərin- psixologiya, tibb,
fiziologiya və s – tədqiqat predmeti kimi çıxış edir. Bu da həmin elmlərin
verdiyi məlumatlara əsaslanaraq dil hadisələrinin aydınlıaşdırılması üçün
linqvistik təhlil prosesində istifadə edilməsini nəzərdə tutur
XX yüzilliyin 70-ci illərində meydana çıxan koqnitiv psixologiya
sahəsində, müasir psixoloji tədqiqatlarda insanın ətraf aləmi dərk etməsinin
mexanizmlərini ortaya çıxarmaqda böyük işlər görüldü . Hər şeydən əvvəl,
bu tədqiqatlarda ətraf aləmin insan tərəfindən qavranılmasında, o cümlədən
qavrama anlayışına bir sıra dəqiqləşdirmələr gətirildi. Duyğular təkcə ətraf
mühit, daxili aləmimiz, bədənimiz haqqında biliklərimizin mənbəyi deyil,
həm də hiss və emosiyalarımızın mənbəyidir. Hər bir duyğuya xas olan
xarakterik cəhətlərlə yanaşı bütün duyğulara aid olan ümumu cəhətlər də
mövcuddur. Psixologi ədəbiyyatlarda bu ümumi cəhətlər əsasən keyfiyyət,
duyğunun intensivliyi, duyğunun davamlılığı, məkan lokallığı kimi ümumi
qanunauyğunluqlar daxildir.
Bütün insanlar anatomik və nevroloji olaraq dadbilmə hissini eyni
dərəcədə qavrayır. Dad duyğusu butun insanlar arasında həyatlarına təsir
edəcək dərəcədə mühüm rol oynayır. Bu insanların qidaya olan
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təlabatlarından irəli gəlir ki, dad duyğusu ona daha güclü təsir edir. Dad
müxtəlif maddələrin suda, yaxud tüpürcəkdə həll olunması nəticəsində ağız
boşluğunda dad reseptorlarının təsiri nəticəsində əmələ gəlir.
Dadbilmə leksikonuna aid sözlərin az olmasına baxmayaraq, müasir
dilçi tədqiqatçılar dadbildirmə ilə bağlı leksikanı genişləndirməyə səy
göstərirlər. İnsan tərəfindən dadbilmə duyğuların ifadə edən leksik
vahidlərin təzahürü sifətlərdə özünü əks etdirir. Bu baxımdan sifətlərin
öyrənilməsi vacib məsələlərdən hesab olunur və dad bildirən sifətlərin
leksikasının açılması, onların məna və məzmunlarının öyrənilməsi,
sözügüdən sahə ilə bağlı semantik araşdırmaların sferalar arası qarşılıqlı
əlaqələrinə nüfuz etmək baxımından xüsusi önəm daşıyır.
Bütövlükdə sifət əsas nitq hissəsi kimi əşyanın müxtəlif
xüsusiyyətlərini bildirməsi, dərəcə kateqoriyasının mövcudluğu,cümlədə
əsasən təyin olma funksiyasına görə digər nitq hissələrindən fərqlənir. Biz
hər hansı sözü tək, ayrılıqda nəzərdən keçirsək onun sifət olduğunu deyə
bilmərik.
İngilis dilində adjective, rus dilində прилагательное, azərbaycan
dilində “sifət” sözü əşyanın əlamətini, keyfiyyətini və rəngini təyin edir.
Sözün daxili formasına diqqət yetirsək, rus dilindəki söz “nəyəsə əlavə
edilən, qoşulan”, ingilis dilindəki söz ad, to “istiqamət bildirən”, və jacere,
“to throw” hissələrindən ibarətdir və əlavə edilmiş, yanına qoyulmuş”
mənasına gəlir. Sözün daxili onun keçdiyi inkişaf yolunu göstərir. Nəticə
odur ki, ingilis və rus dilinin materialları göstərir ki, nəzərdən keçirilinən dil
hadisəsi “qoşulduğu, əlavə edildiyi” başqa bir dil hadisəsi ilə birbaşa
bağlıdır. Azərbaycan dilindəki “sifət sözü ilə bağlı onu demək olar ki, bu söz
dilimizə ərəb dilindən keçmiş ,öz işlənmə yerinə görə “üz”, bir şəxsi və ya
əşyanı başqalarından fərqləndirən hal, surət, keyfiyyət mənaları ifadə
etməklə yanaşı, qrammatikadabu xüsusiyyətləri ifadə edən sözlər qrupunun
ümumi adını ifadə edən termin kimi də işlədilir.”Əlamət və keyfiyyət
anlayışları bir-birindən fərqlənir. (7, s 124)
Əlamət dedikdə,əşyanın zahiri görkəmi, keyfiyyət dedikdə isə onin
daxili xüsusiyyətləri nəzərdə tutlur. Əşyanın rəngidə onun əlamətlərindən
biridir.Prof. Q.Kazımov qeyd edir ki, “Əlamət əşyanın zahiri görünüşü,
forması ilə bağlıdır: sarı, iri, geniş, hündürı sözləri əşyanın zahiri görkəmi
ilə bağlı olub əlamət bildirir. Acı, turş, şirin, soyuq və s kimi sözlər daxili
məzmun, keyfiyyət bildirir. Əlamət və keyfiyyət baxımından yanaşdıqda,
dad bildirən sözlərin keyfiyyət səciyyəsi daşıdığını asanlıqla qeyd edə
bilərik.(4,s 98)
Azərbaycan və ingilis dillərində nitq hissəsi kimi sifəti digər nitq
hissələrindən fərqləndirən aspektlərdən biri
onun dərəcələr üzrə
dəyişməsidir. Sifətin dərəcələri onun yeganə sözdəyişdirmə forması olub,
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müxtəlif əşyalardakı eyni bir əlamət və ya keyfiyyəti başqalarından az və ya
çox dərəcədə fərqləndirir. İstər Azərbaycan dilində, istərsə də ingilis dilində
bütün sifətlər bu və ya digər xüsusiyyətin müxtəlif intensivlik dərəcəsini
bildirmək iqtidarında deyildir. Prof. Q. Kazımov haqlı olaraq yazır ki,
“dərəcələr üzrə dəyişmək sifətin mənasından asılıdır və bu bu xüsusiyyət
daha çox sadə və ya əsli sifətlərə aiddir. Düzəltmə və xüsusən mürəkkəb
sifətlərdə dərəcələr üzrə dəyişmə halları məhduddur”.(4,s 119)
Dad bildirən sifətlər Azərbaycan və ingilis dillərində adi dərəcədə
heç bir morfoloji formanı qəbul etmir. Sifətlərin ingilis dilində positive
degree, Azərbaycan dilində isə adi dərəcə adlandırılan dərəcəsi neytral
,qeyri- müəyyən, dərəcə ölçusu olmayan bir dərəcədir. Prof. Q.Kazımovun
sözləri ilə desək, “adi dərəcədə olan sifətlər əlaməti, keyfiyyəti normal
səviyyədə , olduğundan, gözlə görüldüyündən, duyqu orqanları ilə dərk
olunduğundan az və ya çox əks etdirməyən dərəcəsidir.Bu dərəcənin ifadə
etdiyi əlamət, keyfiyyət nisbi və şərtidir. Məsələn, sarı, turş, yaşıl sifətlərini
adi dərəcədə olan sifətlər hesab edirik. Əslində isə sarı, turş, yaşıl sözlərinin
ifadə etdiyi əlaəti, keyfiyyətin dəqiq və mütləq ölçüsü yoxdur. ... Bu
dərəcənin şəkli əlaməti də yoxdur. Odur ki, dərəcə əlaməti olmayan sifətlər
adi dərəcədə hesab olunur. Bəzən bu dərəcəyə sıfır dərəcə də deyilir.” (4,s.
119,)
Azərbaycan dilində əsas dadbildirən şirin, acı, turş sifətləri sadə,
duzlu, ləzzətli, duzsuz, ləzzətsiz və s sifətləri isə düzəltmədir. Onlar cümlədə
təyin və ya predikativ funksiyasında işlənməklə aid olduğu əşyanın dadının
normal səviyyəsini bildirir.
Dad bildirən sifətlərə, bu sahəyə daxil olan sifətlərin adlandırılması
üçün terminlərin müxtəlifliyi özünü göstərməkdədir. Belə ki, ingilis dilində
tədqiq etdiyimiz sifətlər qrupuna daxil olan sözlər “adjectives of taste”,”
sensory adjectives”, gustatory adjectives, gustative adjectives, taste of
tincture, flavor tasting və s terminlərlə adlandırılır. (2,s 215)
Azərbaycan dilində bu sözlərlə bağlı olaraq “dadbildirən sifətlər”,
“dad məfhumu bildirən sifətlər”, “dad ifadə edən sözlər” kimi terminlər
işlədilir.
Göründüyü kimi, dad bildirən sifətlərin terminoloji cəhətdən
adlandırılmasında hər iki dildə parakəndilik özünü göstərir və müqayisə
aparıldıqda dilçilikdə müşahidə olunan mənzərənin təxminən eyni olduğu
nəzərə çarpır. Azərbaycan dilində istifadə olunan terminlər arasında- dad
bildirən sifətlər- mahiyyət etibarı ilə məzmunu ifadə edə bilir və digərləri
qeyd edilən sifətlərin terminoloji adlandırılması üçün yararsızdır və “dad
bildirən sifətlər” termini daha məqbul hesab edilə bilər.
Müasir tədqiqatçılar dadbildirmə terminini genişləndirməyə səy
göstərirlər. Məsələn, Adrian Lehrer ingilis dilində dadbildrimə leksikasını
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daha geniş nümayiş etdirir. Onun tədqiqatlarında şərab şərabçılıqla bağlı
leksikanın dad sferasına aid olmayan sözlər hesabına genişləndirilməsi faktik
dil materialları üzərində əsaslandırılır. Onun sözügedən sahə ilə bağlı
semantik araşdırmaları dadbildirmə sahəsinə aid olmayan sözlər hesabına
dad sahəsinə ais leksikonun genişlənmə perpektivini göstərir. Coel Kuipers
İndonaziyada yaşayan Veyava tayfasının dilinin tədqiq edərəkbelə qənaətə
gəlmişdir ki, onların dilində yeddi əsas dad bildirən termin vardır: bitter,
bland, sour, sweet, salty, pungent və tart. Tədqiqatçı əsas dad bildirən
terminlərin çoxluğunu onların adət və ənənələri ilə izah edir.Belə ki, həmin
tayfaların adət- ənənələri konspektində bitter “qadağan olunmuşu”,
“haram”ı, bland isə “icazə verilmiş”i ,”halal”ı simvolizə edir. Belə qənaət
onu göstərir ki, elm tərəfindən müəyyən edilmiş dadbildirmə keyfiyyətləri
ilə təbii dilin müəyyənləşdirdiyi keyfiyyət bir-birindən fərqli ola bilər.
Dad əlamətinin ifadə mexanizmini belə təsvir edə bilərik: hər hansı
bir dilin daşıyıcılarının şüurunda dad əlamətlərinin təsəvvürləri mövcuddur.
Hər hansı bir dadbilmə üzvləri vasitəsilə qıcıq qəbul etdikdə, beynin müvafiq
mərkəzinə siqnal gedirvə dil daşıyıcısının şüurunda ona uyğun olan
axtarılaraq tapılır. Nəticədə həmin qıcıq əşyanın əlamətinə uyğun gələn
sifətlə ifadə edilir.
Hər bir dildə dil daşıyıcısinin şüurunda etalon şəkildə dad əlamət və
keyfiyyətini ifadə edən sifətlər mövcuddur. Həmin sifətləri bir sahədə
birləşdirmək üçün “dad”seması mövcuddur ki, bu dad sahəsinin nüvəsini
təşkil edir.
Turş dadın ingilislərdə və azərbaycanlılarda təsəvvürü oxşar” etalon
predmti ilə bağlıdır. Turş dadı azərbaycanlılarda “sirkə, limon, lavaşana”,
ingilislərdə isə “limon və ya sirkə (lemon or vinegar) dadı ilə assosasiya
edilir. Turş dadın nominasiyası üçün Azərbaycan dilində turş, ingilis dilində
isə sour,acid, tart sifətləri istifadə edilir.Acid, tart sifətləri sour ilə
müqayisədə az işlədilir. Sour sifəti üçün xaeakterik əlamət ondan ibarətdir
ki, o, adətən ilkin olaraq,ibtidaidən turş olan məhsulları (məsələn sour alça),
ələcədə məhsulun qıcqırma, acıtma, turşuyaraq korlanma, xarabolma
nəticəsində qazanılan dadı bildirir.
C.S. Mayers 20-ci əsrin əvvələrində ibtidai xalqların dilində
dadbilmə leksikasını araşdırmışdır. Məsələn, o, quinine “xinin(kinə)”, salt
“duz” , acid “turşu”və “sugar” şəkər məhlulunu təsvir etmək üçün həmin dil
daşıyıcılarının istifadə etdikləri sözləri aydınlaşdırmağa cəhd etmişdir.
Sözügedən məhlulun müxtəlif xalqlar tərəfindən fərqli şəkildə qəbul edilə
biləcəyi fikrini əsas götürərək, C.Mayersin tədqiqat metodunu mübahisəli
hesab etmək olar. Lakinonun gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki, həmin
xalqların qeyd edilən dadları təsvir etmək üçün istifadə etdikləri sözlər
ingilis dilində olduğundan az fərqlilik təşkil edir. Məsələn, salty “duzlu”,və
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sour “ turş” çox zaman qarışıq dadkimi təsvir edilir, bitter- “acı”, üçün isə
heç bir ifadə olmadığı göstərilir. C. Mayersin gəldiyi bu qənaət bir çox
tədqiqatlarla təsdiq edilir və ayrı-ayrı xalqların təcrübəsidə bunu göstərir.
Qarşılaşdırılan dillərdə “şirin” dad bildirən sifətlərin semantik
təhlilini misal olaraq göstərə bilərik. “Şirin” dad keyfiyyəti Azərbaycan
dilində şirin, ingilis dilində sweet sözlərinin semantikasında təzahür edir.
Şirin və sweet sifətlərinin izahlı lüğətlərdə verilmiş mənalarının müqayisəsi
göstərir ki, sweet sifəti üçün verilən məna və məna çalarları müxtəlifliyi ilə
nəzəri cəlb edir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində şirin sifətinin məna
və məna çalarlarında həm sıralanma, həm də izah baxımından müəyyən
çatışmazlıqların olduğu görünür. Şirin sifətinin semantik strukturunun təhlili
və kontekst daxilində birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyətinin nəzərdən
keçirilməsi bunu göstərir. Misal olaraq ağızda şəkər, bal və s kimi xoş tam
verən. Bu, şirin sifətinin əsas, denotativ mənasıdır. Onun reallaşmasında
şirin sifəti aşağıdakı isimlərlə birləşmə əmələ gətirir: Məsələn, meyvə və
giləmeyvə adları: şirin armud, şirin meyvə və s. Tapdıq bir stəkan şirin çay
içdi. Ə.Vəliyev. Respublikamızda şirin nar, göy nar, mələkeş narı və sair
qiymətli yerli nar sortları da becərilir. İ.Axundzadə, şəkərlə, balla, mürəbbə
və s. ilə hazırlanan. Şirin qoğal. Şirin yeməklər. 2. İçməli, içməyə yarar (su
haqqında).. Bu məna şirin sifətinin əsas mənası ilə əlaqəlidir. Həmin mənada
şirin sözü əsasən “su” ismi ilə işlənir. Su və suyun qərar tutduğu bulaq, çay,
göl, dəniz və s. isimlərlə işləndiyi məqamlarda şirin sifəti atributiv və
predikativ funksiyalarda işlənir. Bu gün, günorta çağı su budkası açılıb,
kəndə şirin bulaq suyu axacaqdır. Ə.Haqverdiyev. Tərkibində duz olmayan
(şor ziddi). Şirin su balıqları.
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About tastes lexicon in azerbaijani and english
Summary

The article deals with the tastes lexicon in the Azerbaijani and
English language.
Emotions are mental process, when the effects of objects and events
directly affect our members. Emotion is a process of elementary
psychological perception and the individual qualities of predeterminations
and phenomena, as well as the reflection or reflection of the human body's
state of mind. Emotions is the simplest form of mental reflection. We
discusses one of the simplest form of emotion taste and its forms.
The centre of the taste lexicon consists of the adjectives denoting the
basic tastes characteristics. According to the article, researchers identify
four main taste senses: sour, sweet, bitter and salty. The rest of the taste
senses are grouped around them. Sour taste in English and Azerbaijanis is
similar to the concept of etalon. The sour taste is associated with the taste of
lemon or vinegar in Azerbaijanis "vinegar, lemon, lavashana" and in English.
We also take into consideration the differences of degrees of
adjectives in the Azerbaijani and English language and its relation with
tastes lexicon. The analysis shows that both languages have three degrees of
comparison, but they are called differently. At the same time, it was
determined where the word adjective came from in comparable languages.
Various terminology to the tastes of adjectives have been introduced in the
article. İt has been clear that in both languages the resullts more or less the
same . İn each languages there are lack of terminology for tastes adjectives.
We also write down the word sweet and its meaning in both the English nd
Azerbaijani languages
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A.Ахмедли
О лексиконах вкусов на английском и английском
Резюме
Статья посвящена лексике вкусов на английском и английском
языках.
Эмоции - это психические процессы, когда воздействие объектов
и событий напрямую влияет на наших участников. Эмоция - это
процесс
элементарного
психологического
восприятия
и
индивидуальных качеств предопределений и явлений, а также
отражения человеческого тела. Эмоции - это самая простая форма
умственного отражения. Обсуждается одна из самых простых форм
эмоции вкуса и ее формы.
Центр вкусовой лексики состоит из прилагательных,
обозначающих основные вкусовые характеристики. Согласно статье,
исследователи выделяют четыре основных вкусовых ощущения:
кислое, сладкое, горькое и соленое. Остальные вкусовые ощущения
сгруппированы вокруг них. Кислый вкус у англичан и азербайджанцев
схож с понятием эталон. Кислый вкус связан со вкусом лимона или
уксуса у азербайджанцев «уксус, лимон, лавашана» и по-английски.
Мы также принимаем во внимание различия между степенями
прилагательных в английском языке и его связь со словарем вкусов.
Анализ показывает, что оба языка имеют три степени сравнения, но они
называются по-разному. В то же время было определено, откуда
появилось слово прилагательное из сопоставимых языков. В статье
введена различная терминология по вкусу прилагательных. Было ясно,
что оба языка одинаковы или нет. В каждом языке не хватает
терминологии для прилагательных вкусов. Мы также записываем слово
и его значение на английском и азербайджанском языках.
Rəyçi: İlham Tahirov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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AYNUR KƏRİMLİ
Azərbaycan Dillər Universiteti
aynurkarimli@yahoo.com
SİNTAKSİSDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ PROBLEMİ
Açar sözlər: sintaksis, cümlə, mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə,
budaq cümlə
Key words: syntax, sentence, composite sentence, complex sentence,
subordinate clause
Ключевые слова: синтаксис, предложение, сложное предложение,
сложноподчинённое предложение, придаточные предложения
Dil ünsiyyət vasitəsidir. İnsanların bir-birinə söz demək ehtiyacından,
bir-biri ilə ünsiyyət saxlamaq zərurətindən yaranmışdır. Dilin insanlar
arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olması, cəmiyyətə xidmət etməsi onun
ictimai hadisə olduğunu göstərir. Bir ictimai hadisə kimi cəmiyyətə müəyyən
bir sahədə xidmət edən digər ictimai hadisələrdən fərqli olaraq, dil insan
fəaliyyətinin bütün sahələrində cəmiyyətə xidmət edir. Buna görə dili digər
ictimai hadisələrdən heç biri ilə eyniləşdirmək olmaz. Yalnız müəyyən
şəraitdə - insan cəmiyyətində yaranan və fəaliyyət göstərən dil ictimai hadisə
hesab olunur. İnsan cəmiyyəti olmayan yerdə dil mövcud ola bilməz.
Dil sisteminin ən mürəkkəb vahidlərindən biri də cümlə hesab olunur.
Bunun səbəbi onun semantik, sintaktik və fonetik xüsusiyyətləri ilə
əlaqəlidir. Cümlə dilçiliyin sintaksis adlanan bölməsində öyrənilir. XIX əsrin
2-ci yarısından etibarən sintaksis dilin önəmli sahəsi kimi tədqiqatçıların
diqqət mərkəzində olmuşdur, vaxt keçdikcə sintaksisə olan maraq daha da
artmış və dilçilər tərəfindən onun problemləri ətraflı şəkildə öyrənilməyə
başlanmışdır. Amerikan dilçisi L.Blumfild sintaksisi söyləmlərin ardıcıllığını
öyrənən elm kimi müəyyənləşdirirdi. Digər alimlər də sintaksisə cümlədə
sözlərin bir-birilə əlaqəyə girməsini və cümlələr arasındakı münasibətləri
öyrənən elm sahəsi kimi yanaşırlar. (12, s.113) İngilis alimi C.M.Simpson isə
yazır: “Morfologiya sözlərin qrammatik strukturunu öyrənən elmdir, sintaksis
isə sözdən böyük strukturları öyrənir.” (11, s.103)
Bəzi dilçilər sintaksisin sadəcə cümləni, bəziləri isə həm söz
birləşmələri, həm də cümləni öyrənən elm sahəsi olaraq qəbul edir. Bizim
fikrimizcə bu problemə B.İlişin yanaşması daha məqsədəuyğundur. O, yazır:
“Sintaksis qrammatikanın söz birləşməsi və cümləni öyrənən sahəsidir.” (8,
s.14)Müqayisə olunan dillərin mürəkkəb sintaktik strukturlarının müqayisəli
analizi göstərir ki, hər iki dilin qrammatik strukturunda bu sahədə mövcud
olan bir sıra məsələlər mübahisəlidir. İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan
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dilinin sintaksisində nəzəri cəlb edən problemli məqamlar vardır. Bizim
tədqiqat sahəmiz isə cümlələrdir. Müqayisə etdiyimiz dillərdə cümləyə
müxtəlif cəhətlərdən yanaşılmışdır.
Cümlə nədir? Cümlə insanlar arasında fikir mübadiləsinin əsas
vasitəsi olmaqla yanaşı, dil sistemində sintaksisin əsas vahidlərindən biridir.
Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində cümləyə dilçilər tərəfindən müxtəlif
təriflər (təxminən 200-dən çox) verilmişdir. Bunun səbəbi kimi sintaksis
haqqında yaranan yeni fikirləri əsas götürmək olar. Belə ki, hər yeni fikirin
təsiri ilə yeni bir tərif meydana çıxır. Bu təriflərdən bir neçəsinə diqqət
yetirmək istərdik. Dilçilər cümləyə tərif verərkən fikir bitkinliyini xüsusilə
vurğulayırlar. Cümləyə tərif verərkən Əlövsət Abdullayev yazır: “Cümlə hər
bir dilin qanunları əsasında qrammatik cəhətdən formalaşan, bitmiş fikir
ifadə edən vasitədir.” (1, s.75) Qəzənfər Kazımov da cümləyə eyni tərifi
vermişdir: “Cümlə dilin daxili qanunları əsasında formlaşan və bitmiş fikri
ifadə edən sintaktik vahiddir.” (9, s.76) Lakin, cümlədə fikir bitkinliyinin
olması məsələsi mübahisəlidir. Fikir bitkinliyi daha çox mətnə aiddir. Cümlə
fikir bitkinliyini daha az ifadə edir. M.Y.Blox cümlədən danışarkən ona belə
bir tərif verir: “Cümlə müəyyən sintaktik quruluşa əsasən sözlərin
birləşməsindən əmələ gələn nitqin ayrılmaz bir hissəsidir və kommunikativ
məqsəd daşıyır.” (4, s.236) Cümlənin müəyyənləşdirilməsinin əsas
meyarlarından biri də predikativlikdir. Cümləyə tərif verərkən predikativliyi
də vurğulayan E.Vikulova yazır: “Cümlə predikativliyi olan və müəyyən
sintaktik model əsasında sözlərin birləşməsindən yaranan, nitq ünsiyyətində
istifadə edilən kiçik sintaktik quruluşdur.” Bu tərif cümlənin üç aspektinə
fokuslanır: praqmatik, semantik və struktur. Predikativlik cümlə üçün əsas,
hətta bəzi dilçilər üçün ən əsas qrammatik şərtdir. (13, s.66)
Bu tərifləri analiz edərkən Oruc Musayevin cümləyə verdiyi tərifi
daha qənaətbəxş hesab edirik. O, konkret dildən asılı olmayaraq cümlənin
hansı tələblərə cavab verməli və hansı cəhətlərə əsasən səciyyələndirilməli
olduğunu qeyd edərək cümləyə belə bir tərif verir: "Nisbətən bitmiş fikir ifadə
edən, xüsusi qrammatik quruluşa və intonasiyaya malik olan nitq vahidinə
cümlə deyilir." (10, s.246)
Digər problemli, mübahisələrə səbəb olan məsələ isə cümlənin
təsnifatıdır. İstər Azərbaycan, istərsə də ingilis dilində cümlə bir neçə
cəhətdən, bir neçə prinsip əsasında təsnif edilir. Bunların bir qismi ümumi
xarakter daşıyır, hər cür quruluş xüsusiyyətlərinə malik olan cümlələri əhatə
edir (məsələn, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə təsnifi, quruluşuna,
modallığına görə təsnifi), bir qismi isə (tərkibə, baş üzvlərə görə, ikinci
dərəcəli üzvlərin iştirak edib-etməməsinə görə və s.) yalnız sadə cümlələrə
aiddir. (9, s.83) Cümlənin təsnifatları arasında əvvəllər bir çox ziddiyyətli
fikirlər olsa da, son dövrlərdə dilçilər tərəfindən iki prinsip əsas götürülür:
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I. Məqsəd və intonasiyaya görə olan təsnifat.
1. Nəqli cümlə (The Declarative Sentence);
2. Sual cümləsi (The İnterrogative Sentence);
3. Əmr cümləsi (The İmperative Sentence).
4. Nida cümləsi (The Exclamatory sentences)
Nida cümlələrinin bu təsnifata daxil edilib-edilməməsinə ziddiyyətli
yanaşmalar vardır. Bəzi dilçilərin fikirlərinə əsasən nida cümlələri nəqli, sual
və əmr cümlələrinin hiss-həyəcanla dolğunlaşdırılmasından yaranır.
II. Cümlənin quruluşuna görə olan təsnifat.
Quruluşuna görə cümlələrin təsnifatından danışarkən demək olar ki,
bütün dilçilər cümlənin iki növünü qeyd edirlər: sadə (Simple sentence) və
mürəkkəb cümlələr (Composite sentence).
Bir predikativ mərkəzi olan, cümlə intonasiyası ilə müşayiət edilən,
hər hansı bir fikri ifadə edən sintaktik konstruksiyaya sadə cümlə, iki və
daha artıq predikatv mərkəzi olan, vahid cümlə intonasiyası ilə müşayiət
edilən, hər hansı bütöv bir fikrin ifadəsinə xidmət edən sintaktik
konstruksiyaya isə müərkkəb cümlə deyilir.(3, s.350) Sadə cümlə bəzən
danışıq zamanı tələbatı ödəmədiyindən mürəkkəb sintaktik konstruksiyaların
istifadə edilməsinə ehtiyac yaranmışdır. Mürəkkəb cümlələrin yaranmasına
səbəb bu ehtiyac göstərilmişdir. Cümlənin sadədən mürəkkəbə doğru
inkişafını belə bir sxem vasitəsilə ifadə etmək olar: Sadə cümlə→içərisində
feli birləşmə olan sadə cümlə→ tabeli mürəkkəb cümlə. Belə bir
mürəkkəbləşmə prosesini sadə cümlə ilə tabesiz mürəkkəb cümlə arasında da
görmək olur. (3, s.351) Sadə cümlə→həmcins üzvlü sadə cümlə→tabesiz
mürəkkəb cümlə. (3, s.352)
Dilçilikdə mürəkkəb cümlə termini ilk dəfə H.Pöystma tərəfindən
istifadə edilmişdir. Professor Ə.Dəmirçizadənin fikrincə, mürəkkəb
cümlələrin sabitləşməsi və inkişafı daha çox yazılı ədəbi dil ilə bağlı olur.
Şifahi ədəbi dildə intonasiya, fasilə, vuğu kimi yazılmayan vasitələr yazılı
dildə bəzən müxtəlif morfemlərlə əvəz olunur, bu morfemlər isə cümlələr
arasında əlaqə yaratmağa da xidmət edir və beləliklə də, şifahi ədəbi dildə
olmayan mürəkkəb cümlə növləri yazılı ədəbi dildə yaranır. (5, səh.116)
Mürəkkəb cümlənin təsnifatından danışarkən həm Azərbaycan, həm də
ingilis dilində olan mürəkkəb cümlələr, təşkil olunduğu hissələrin bir-birinə
münasibəti cəhətindən, aralarındakı sintaktik bağlılığın xarakterindən asılı
olaraq, və intonasiyaya görə iki növə ayrılırlar: tabesiz mürəkkəb cümlə
(Compound sentence) və tabeli mürəkkəb cümlə (Complex sentence). Lakin
tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında dilçilərin heç də hamısı eyni
mövqedə dayanmayıblar. Mürəkkəb cümlənin təsnifatı müasir dilçilikdə
ziddiyyətli məsələlərdən biri kimi öz aktuallığını saxlayır. Bir çox dilçilər
mürəkkəb cümlənin təsnifatı haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdürlər.
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Mürəkkəb cümlə təsnifatına müxtəlif mövqedən yanaşan dilçilərdən
biri akademik Kamal Abdullayevdir. O, mürəkkəb cümlələrdən danışarkən
yazır: "Mürəkkəb cümlə termini yalnız o zaman yerində işlənmiş sayıla bilər
ki, o məhz tabeli mürəkkəb cümlə anlayışını işarə etsin. Çünki Azərbaycan
türk dilində, eləcə də bir çox türk dillərində tabesiz mürəkkəb cümlə kimi
ayrılan müəkkəb cümlə növü açıq-aşkar şəkildə onun tərkibinə daxil olan
komponentlərin, yəni müstəqil cümlələrin struktur-semantik xüsusiyyətlərini
öz içində əridə bilmir. Mürəkkəb cümlənin əsas əlamətlərindən biri kimi onu
ayırmaq olar ki, onun hissələri, komponentləri bir-birilə son dərəcə
qaynayıb-qarışır və qaynayıb-qarışma özünəməxsus əlaqələr tipini
yaratmalıdır. Belə müasibətlər məhz tabelilik əsasında baş verə bilir.
Mürəkkəb cümlə dedikdə biz yalnız tabeli mürəkkəb cümlələri nəzərdə
tutacağıq, tabesiz mürəkkəb cümlə tipini, ümumiyyətlə, inkar edərək
müstəqil cümlələrin hər hansı birliyini mürəkkəb sintaktik bütövlə əlaqədar,
mətnlə əlaqədar öyrənəcəyik. Beləliklə bizim sxem belədir: Sadə
cümlə→mürəkkəb cümlə (tabeli mürəkkəb cümlə)→mətn (bura həm də
tabesiz mürəkkəb cümlələr aiddir). (2, s.127-129)
Cümlənin quruluşuna görə təsnifatına fərqli yanaşmalardan biri də
M.Y.Bloka aiddir. O, sadəcə bir predikativlik ifadə edən cümlələri sadə
cümlə adlandırırdı. Eyni mübtədaya aid bir neçə xəbəri olan cümləni, eləcə
də eyni xəbərə aid olan bir neçə mübtədası olan cümləni mürəkkəb cümlə
hesab edirdi. (14)Mürəkkəb cümlələri tabeli və tabesiz olaraq iki növə
ayırmağa əsas verən onları təşkil edən komponentlərin bir-birilə qarşılıqlı
fərqləridir. İlk fərq komponentlərin bərabər və qeyri-bərabər hüquq əsasında
birləşməsindən yaranır. Aydındır ki, eyni hüquq əsasında birləşən
komponentlər tabesiz mürəkkəb cümləni (compound sentence), qeyribərabər hüquq əsasında birləşən komponentlər isə tabeli mürəkkəb cümləni
(complex sentence) əmələ gətirir. Tabesizlik əlaqəsi əsasında tabesiz
mürəkkəb cümlələr, tabelilik əlaqəsi əsasında isə tabeli mürəkkəb cümləni
təşkil edən komponentlər birləşir.
Dildə elə mürəkkəb cümlələr mövcuddur ki, onları həm tabeli, həm
də tabesiz mürəkkəb cümlə hesab etmək olar. Bu ənənəvi dilçilikdə təbii hal
kimi qəbul edilir. Çünki bir sıra tabeli mürəkkəb cümlələrin tabesiz
mürəkkəb cümlələrdən əmələ gəldiyi düşünülür. Ənənəvi dilçilik tabesiz
mürəkkəb cümlələrin tabeli mürəkkəb cümlələrə keçid prosesini bitmiş bir
proses kimi deyil, davam edən, inkişafda olan bir proses kimi dəyərləndirir.
Mürəkkəb cümlə sistemində tabeli mürəkkəb cümlənin quruluşuna
aid nəzəriyyələr daha çox diqqəti cəlb edir. B.İlyiş bunun səbəbini tabeli
mürəkkəb cümlədə üslubi əlaqəliliyin daha güclü olmasında və tabeli
mürəkkəb cümlənin komponentlərinin hər birinin özünəməxsus
funksiyalarının olmasında görür. Bu funksiyalılıq tabesiz mürəkkəb cümlədə
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hiss olunmur, çünki komponentlərdən biri digərinin funksiyasına təsir etmir.
(7, 269)Tədqiqat sahəmiz tabeli mürəkkəb cümlələr olduğu üçün əsas diqqəti
onun üzərinə cəlb etməyin daha məqsədəuyğun olduğunu düşünürük. Tabeli
mürəkkəb cümlənin komponentlərindən ən azı biri asılı funksiya daşıyır və
buna da budaq cümlə deyilir. Budaq cümlə, onların təsnifatı, sintaktik
tərkiblərdən fərqi Ə.Z.Abdullayev, Q.Ş.Kazımov, B.A.İlyiş, A.İ.Smirnitskiy,
O.İ.Musayev və başqa dilçi alimlər tərəfindən tədqiq olunmuşdur, lakin, hələ
də bu mövzuda mübahisəli məqamlar vardır.
Tabeli mürəkkəb cümlənin tədqiqində rast gəlinən əsas
problemlərdən biri də onun tərkib hissəsi olan budaq cümlənin feli sifət, feli
bağlama, məsdər və ya məsdər tərkibi kimi, və ya elə budaq cümlə kimi
götürülməsindən ibarətdir.
Feli sifət, feli bağlama və məsdər tərkibləri sadə cümlənin ifadə
etdiyi fikrə bərabər fikir ifadə edir və burada tərkiblər sadə cümlənin
mürəkkəb üzvü hesab olunur. Bu səbəbdən eyni bir fikirin həm içərisində
tərkib olan sadə cümlə, həm də mürəkkəb cümlə şəklində ifadə olunması
mümkündür: /Mənim belə hisslər keçirməyim birinci dəfə idi/, /Birinci dəfə
idi ki, mən, belə hisslər keçirirdim/
Bu cümlələrdən birincisi sadə cümlə, ikicisi isə mürəkkəb cümlə olsa
da, bu cümlələrdə eyni fikir ifadə edilmişdir. Dilçilərimizdən Ə.Dəmirçizadə
və N.Hacıyeva bu fikirlə razılaşmamışdır. Onların fikrincə, belə tərkibli
cümlələri o zaman budaq cümlə hesab etmək olar ki, cümlədəki tərkibin
özünün müstəqil "şəxsi" mübtədası olsun. (5, s.112)
M.Şirəliyev strukturunda tərkib olan cümləni mürəkkəb cümlə hesab
etmir. Onun fikrincə, tərkib daxilindəki mübtəda tam sayıla bilməz. O, qeyd
edir ki, buradakı adlıq hal forması sonradan yaranmadır, daha əvvəl adlıq hal
əvəzinə yiyəlik halda olan ad çıxış edir. Məsələn: sənin gəldiyin yer tipli feli
sifət tərkibi və ya sən gəldiyin yer eyni şeyi, eyni halı, eyni məqamı ifadə
edir. Bu ifadələrdəki sənin və sən sözləri mübtəda ola bilməz.
Digər bir problemi isə budaq cümlə ilə tərkiblərin qarşılıqlı
münasibəti təşkil edir. Akademik Kamal Abdullayev bu problemdən
danışarkən ilk öncə "mürəkkəblik" anlayışının müəyyənləşməsi meyarlarının
ortaya qoyulmasını və bu müəyyənləşdirmədən çıxış edərək, mürəkkəb
cümlənin təşkiledici əlamətlərindən bəhs edilməsi gərəkdiyini qeyd edir. O,
yazır: "Mürəkkəblik bütövlükdə ayrıca tərkibilik anlayışı ilə
eyniləşdirilməməlidir. Mürəkkəblik belə demək mümkünsə, tərkib hissələrin
qovuşmasından yaranır." (2, s.176)
İngilis və Azərbaycan dillərinin sintaksisində cümlə probleminin
müqayisəli analizi göstərir ki, hər iki dilin qrammatik strukturunda bu sahədə
mövcud olan mübahisəli məsələlər vardır. Lakin bu mübahisəli məsələlərlə
yanaşı diqqəti çəkən əsas məsələlərdən biri də odur ki, müqayisə etdiyimiz
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dillər müxtəlif dil ailələrinə mənsub olsalar da, fərqli cümlə quruluşuna
malik olsalar da, istər cümlənin, istərsə də cümlə üzvlərinin təsnifatı üst-üstə
düşür.
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Каримли А.
Проблема сложная предложения в синтаксисе
Резюуме
Одним из сложных элементов языковой системы считается
предложение. Это связано с его семантическими, синтаксическими и
фонетическими особенностями. Предложение прошло долгую историю.
Предложение изучается в разделе синтаксиса лингвистики. Синтаксис
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также изучает словосочетания. У каждого языка есть проблемный
пункт в синтаксисе. В этой статье мы также поговорим о проблемных
вопросах синтаксиса английского и азербайджанского языков. Вот
несколько примеров таких проблем, как определение предложения,
классификация предложения, классификация членов предложения.
Мнения лингвистов были упомянуты об этих проблемах. В статье
также обсуждается проблема сложноподчинённое предложение.
Подчиненные предложения классифицируются по двум критериям:
значение и комбинируемость.
Сравнительный анализ проблемы предложений в английском и
азербайджанском синтаксисе показывает, что грамматическая
структура обоих языков имеет спорные вопросы в этой области. Тем не
менее, языки сравнительно связаны с разными языковыми
семействами, у них есть несколько разных сходств.
Karimli A
The problem of composite sentence in syntax
Summary
Syntax is a section of the science of language that studies phrases and
sentences. Each language has problematic points in syntax. In this article we
will talk about the problematic issues of the syntax of the English and
Azerbaijani languages. One of the most complex elements of the language
system is a sentence. This is due to its semantic, syntactic and phonetic
features. Here are some examples of problems such as the definition of a
sentence, the classification of a sentence, the classification of parts of a
sentence. There are many approaches to classify sentences. Opinions of
linguists have been mentioned about these issues. The article also discusses
the problem of complex sentence. The subordinate clauses are classified
according to the two criteria: meaning and combinability.
Comparative analysis of the sentence problem in the English and
Azerbaijani syntax indicates that the grammatical structure of both languages
has controversial issues in this area. However the languages we compare are
related to different language families, they have a different sentence
structure, there are also have some similarities.
Rəyçi: Fikrət Cahangirov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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Dil cəmiyyət həyatına xidmət edən ictimai hadisədir, cəmiyyətdən
kənarda fəaliyyət göstərə və inkişaf edə bilməzdi. Dilin yaranması və
inkişafı ictimai şüurun və insan təfəkkürünün inkişafı ilə üzvi şəkildə
əlaqədardır (3,səh. 139). Cəmiyyət və dilin inkişafı arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərin təhlilində, dilin yaranması və inkişafında cəmiyyətin xüsusi
rolu var. Dil yaranandan ictimai məhsuldur və insanlar mövcud olduqca
ictimai məhsul olaraq qalacaqdır. Dil cəmiyyətin ən mühüm atributlarından
biridir. Dilin mövcudluğu cəmiyyətin mövcudluğu,yaşaması və inkişafının
zəruri şərtlərindən biridir.Dili cəmiyyət yaradır və onun kommunikativ
vasitə kimi inkişafına həmişə nəzarət edir.Dil və cəmiyyət arasında müəyyən
əlaqənin,münasibətin olması fikri,çox güman ki,insanların şüurunda qədim
zamanlardan özünə möhkəm yer tutmuşdur. Dil qarşılıqlı ünsiyyət vasitəsidir
və dilin köməyi ilə insanlar özlərini qarşılıqlı şəkildə ifadə edə bilirlər.
Bununla bağlı bir sıra alimlər fikirlər irəli sürmüşlər.Məşhur alman filosofu
Qotfild Vilhelm Leybnis dili insan ruhunun ən yaxşı güzgüsü
adlandırırdı.Böyük alman dilçisi,diplomatı və filosofu Vilhem fon
Humboldta görə dil insanlar arasında ünsiyyət yaratmaq tələbatından
meydana çıxmışdır.A.Meye,J.Bandires,K.Fossler,F.de Sössür kimi dilçilər
də həmin fikirlərlə razılaşmış,əsərlərində də qeyd etmişdir.Əslində dilin
yaranması ilə bağlı nəzəriyyələr sadəcə ictimai razılaşma nəzəriyyəsi
deyil.Dilin yaranması ilə bağlı nəzəriyyələr aşağıdakılardır:
1) Dilin yaranması ilə bağlı teoloji nəzəriyyə-Teologiya termini
yunan mənşəlidir. Mənası ilahiyyat deməkdir. Bu nəzəriyyəni, eyni
zamanda, dini nəzəriyyə də adlandırmaq olar. Orta əsrlərdə dilin yaranması
barədəki bütün fikir və mülahizələr ilahiyyat alimlərinin dini kitablar
əsasındakı mülahizələri üzrə cəmlənmişdir. Həmin mülahizələrə fikir
aydınlığı gətirsək belə çıxır ki, insan yer üzünə Allah dərgahındakı qeyrimüəyyən bir məkandan (cənnətdən) gəlmişdir(4,səh.14). Dini mənbələrdə
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göstərildiyinə görə Allah Adəmi yaratdıqdan sonra şeylərin adlarını da ona
öyrətmişdir.Allah Adəmi yaratmamışdan əvvəl təbiəti yaratmış və orada
insan üçün lazım olan vasitələri də yetişdirmişdir. Allah Adəmə elə bir şüur
vermişdir ki, o şüur idraka keçib təfəkkürə çevrilsin. Təfəkkür isə insanda
ona xidmət edir ki, dilin formalaşmasına və müstəqil yaradıcılığa təkan
versin. İlk insan ancaq təbiətdən müəyyən vacib sözləri öyrənə bilmişdir.
2) Dilin yaranması ilə bağlı səs təqlidi nəzəriyyəsi Səs təqlidi
nəzəriyyəsi dilin yaranması ilə bağlı ilk nəzəriyyələrdən biridir.Yunanıstanda
yaranan və V-IV əsrlərə aid olan bu nəzəriyyəni stoiklər irəli
sürmüşlər(2,səh.214).Səs təqlidi nəzəriyyəsinə görə dil ilk insanların
eşitdikləri sözləri təqlid etməsi nəticəsində yaranmışdır.Bu nəzəriyyəyə görə
insan gördüyü şeyin təsvirini beynində canlandırıb,səsini təqlid
etmişdir.Dildəki "böyürtü","şırıltı","şappıltı" kimi sözlər insan üçün zəruri
məfhumları ifadə etmir.Səs təqlidi nəzəriyyəsinin ayrı-ayrı vaxtlarda çoxlu
tərəfdarları var idi.XVIII əsrdə Leybnits bu nəzəriyyəni daha geniş şəkildə
tədqiq etmişdir.Hal-hazırda dünyanın əksər və dilçiləri və alimləri səs təqlidi
nəzəriyyəsini əsas nəzəriyyə hesab edirlər. 3)Dilin yaranması ilə bağlı
nidalar nəzəriyyəsi. Yunanıstanda meydana gələn nidalar nəzəriyyəsinin
banisi epikürçü-filosoflardır(2,səh.218).Nidalar nəzəriyyəsinə görə dil ilk
insanların şərait və vəziyyətindən asılı olaraq,ağrı və qorxu,sevinc və
təəccüb nəticəsində çıxardığı qeyri-iradi emosional səslərdən əmələ
gəlmişdir.
Bu
nəzəriyyəyə
əsasən
ilk
insanlar
öz
əhvalruhiyyələrini,hisslərini başqalarına bildirmək üçün səslər çıxarmışlar və
həmin səslərə müxtəlif mənalar vermişlər.Bu mənalardan yeni-yeni sözlər
əmələ gəlmişdir və dil yaranmışdır. Nidalar nəzəriyyəsi XVIII əsrdə xüsusi
olaraq diqqəti cəlb etmişdir. Jan Jak Russo,Kudryavski bu nəzəriyyəni ən
çox müdafiə edənlərdən idi.
4)Dilin yaranması ilə bağlı ictimai razılaşma nəzəriyyəsi.E.ə V-IV
əsrlərdə Yunanıstanda meydana gələn bu nəzəriyyənin məğzi "İctimai
razılaşma" anlayışı təşkil edir.Bu nəzəriyyənin ikinci adı tesey nəzəriyyəsi
adlanır.Bu nəzəriyyəyə görə ilk insanlar hər hansı bir məfhuma ad verərkən
müəyyən razılığa gəlirdilər. XVIII əsrdə fransız mütəfəkkirləri dilin ictimai
razılaşma əsasında yarandığının tərəfdarı olub,onlara görə "dil şüurlu kəşf və
ictimai razılaşma"əsasında meydana gəlmişdir(2,səh.222).
5)Dilin yaranması ilə bağlı jestlər nəzəriyyəsi.Jestlər nəzəriyyəsinə
görə ilk insanlar jestlərlə ünsiyyət qurmuşlar.V.Vundt bu nəzəriyyənin ən
böyük tərəfdarlarından biri olmuşdur,onun fikrincə həm jest,həm də səs
hərəkəti ifadə etmişdir.İngilis alimi Pencet səsli dilin birinci olmasını inkar
edərək,ilk insanların əl-qollarını oynatmaqla və bununla yanaşı dil və
dodaqlarını hərəkət etdirmək vasitəsilə danışdıqlarını göstərmişdir.
Amerikalı Trondayk da ilk insanların əl hərəkətindən başqa danışıq üzvlərini
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oynatmaqla fikir ifadə etdiklərini söyləmişdir.Ümumiyyətlə , jestlərin və
mimikaların olmadığını demək qeyri-mümkündür.Hal-hazırda danışıqda
onlar geniş şəkildə istifadə olunur.Lakin jestlər bəzi nəzəriyyəçilərin
təsəvvür etdiyi kimi dildə əsas rola malik deyil.Natiqlərin,səhnə ustalarının
nitqində jestlərin "köməkçi emosional əhəmiyyəti" vardır.
6)Dilin yaranması ilə bağlı əmək hıçqırıqları nəzəriyyəsi.Bu
nəzəriyyə XIX əsrdə meydana gəlmişdir.Bu nəzəriyyənin banisi L.Nuare
dilin əmələ gəlməsini əməklə əlaqələndirmişdir.Nuarenin fikrincə dil
insanların əmək prosesində instiktiv və reflektiv hıçqırıqlar əsasında
yaranmışdır.
(2,səh.224).Nuarenin
fikrincə
əməklə
dil
paralel
amillərdir.Sosiolinqvistikanın bir elm kimi formalaşması Fredinand de
Sössürün adıyla bağlıdır.Onun dilçilik elminə verdiyi töhfələr bütün dünyada
məşhurdur. Sössür insanın danışıq qabiliyyətini,bacarığını nitq fəaliyyəti
adlandırmışdır.(3,səh.362).Nitq fəaliyyəti daxilən dil və nitq deyə iki yerə
ayrılır.Nitq fəaliyyəti həm fərdi,həm də sosial mahiyyət daşıyır.Dil və nitq
bir-biriylə sıx şəkildə əlaqədardır və bir-birini qarşılıqlı şəkildə şərtləndirir:
"nitqin başa düşülməsi və özünün bütün hərəkətlərini icra etməsi üçün dil
zəruridir".Tarixən nitq dildən əvvəl meydana gəlmişdir.Sössürün dil və nitq
haqqında verdiyi əsas təriflər aşağıdakılardır: 1)Dil ictimai,nitq isə fərdi
hadisədir.Hər bir nitq aktı ayrıca bir fərd tərəfindən törədilir,dil isə əvvəlki
nəsillərin bizə miras qoyduğu şəkildə qəbul edilir. 2)Dil potensial surətdə hər
bir beyində leksik və qrammatik sistem şəklində mövcuddur;bu potensial
imkanların həyata keçirilməsi isə nitqdir. F.de Sössür dili işarələr sistemi
hesab edirdi.Dil məna və akustik obrazın birləşməsindən ibarət olan işarələr
sistemidir.Akustik obraz dedikdə,müəllif səsin material cəhətini deyil,onun
əlamətini,insanın hiss üzvləri vasitəsi ilə qavradığı təsəvvürü nəzərdə
tutur.(5,səh.367).Sössür dil işarələrini hər hansı bir təsəvvür deyil,insan
beynindəki reallıq hesab edirdi.Dil işarələrinə misal olaraq sözü göstərə
bilərik,lakin Sössür sözün hissəsinin də dil işarəsi olduğunu qeyd
etmişdi.F.de Sössürə görə zaman keçdikcə dil işarəsi dəyişsə də,fərdin
iradəsi olmadan öz şəklini dəyişə bilməz.İşarənin dəyişməzliyi özünü onda
göstərir ki,insanlar dil işarəsini ənənə şəklində əvvəlki nəsillərdən miras
alırlar.(5,səh 369).Dil işarəsinin valentliyi haqqında mühüm fikirləri Sössür
belə izah edirdi: "Söz təkcə məna deyil,həmçinin valentlik ifadə edir.Məs:
fransız dilində mouton "qoyun","qoyun əti" sözü ,ingilis dilinin "sheep" sözü
ilə uyğunluq təşkil edə bilər."Sheep" və "mouton" sözlərinin valentliyi
arasındakı fərq onunla əlaqədardır ki,ingiliscə "sheep" sözü ilə yanaşı,fransız
dilində olmayan başqa söz də vardır.Bu nümunə ilə Sössür demək istəyir
ki,bir dilin leksik sistemindəki mənası həmin sözün digər dilin leksik
sistemindəki mənası ilə uyğun gəlməyə bilər.Məna ilə valentlik eyni
deyildir.Valentlik mənadan kiçikdir və ona daxildir.
230

Filologiya məsələləri, № 5 2019

Xarici və daxili linqvistika.Sössürün dilçiliyə gətirdiyi yeniliklərdən
biri də daxili və xarici linqvistika məsələsidir.Bildiyimiz kimi dil cəmiyyətə
xidmət edir və cəmiyyətlə üzvi şəkildə əlaqədardır.Sössür dildən kənarda
olan ictimai hadisələri xarici linqvistikada öyrənməyi lazım bilirdi.Xarici
linqvistikaya dil və tarix,dil və cəmiyyət,dil və irqi misal göstərmək
olar.Daxili linqvistika dilin daxili inkişaf qanunlarını öyrənir.Sosiolinqvistika özü də bir çox qollara ayrılır ki bunlar da aşağıdakılardır: Ümumi
sosiolinqvistika: Sosiolinqvsitikanın ümumi nəzəriyyəsinin, predmetinin,metodologiyasının,ontoloji əsaslarının araşdırılıb tədqiq edilməsi vəzifələri
aiddir.Sosiolinqvistikanın digər elmlərlə əlaqəsi onunla səciyyələnir ki,bütün
insanların fəaliyyəti dildə təzahür edir.Sosiolinqvistika da fərdlə cəmiyyət
arasındakı problemi həll etməyə çalışır.
Sinxron sosiolinqvistika:Sinxron
sosiolinqvistikanın diqqət mərkəzində müasir dillərin müxtəlif iqtisadisiyasi,ictimai-siyasi,mədənişəraitlərdə fəaliyyət göstərməsi,etnolinqvistik,dil
situasiyası durur.Sinxron sosiolinqvistikanın məşğul olmalı olduğu
problemlər arasında müasir beynəlxalq dillər,gənc yazılı və yazısız dünya
dillərinin ictimai funksiyalarının inkişafı yer tutur. Retrospektiv
sosiolinqvistika:Retrospektiv
sosiolinqvistika,problemləri
araşdırarkən
cəmiyyətin inkişafının məntiqi ilə şərtlənmiş sosial faktorların dillərin
fəaliyyəti və inkişafına təsiri ilə-cəmiyyət tərəfindən onlarla olduqca zəif
dərəcədə şüurlu təsiri şəraitində iş görür(5,səh 317).Retrospektiv
sosiolinqvistikada digər elmlərin metodlarından da istifadə edilə bilər.
Xüsusi sosiolinqvistika:Sosiolinqvistikanın bu növü hər hansı bir
sahənin sosiolinqvistik problemlərini,dilin tətbiqinin müəyyən dairələri ilə
məşğul olur.Kütləvi kommunikasiyanın-dövrü mətbuat,radio,televiziya,kino
dilinin sosiolinqvistik problemlərinin işlənib hazırlanmasının sosial
əhəmiyyətini qiymətləndirmək çətindir(5,səh 318).Dilin estetik kateqoriya
kimi tədqiq edilməsi xüsusi sahə sosiolinqvistikasının vacib məsələlərindən
biridir.Hər bir xüsusi sosiolinqvistika dilçilik,sosiologiya və özünün metodik
üsullarından biridir. Tətbiqi sosiolinqvistika-Tətbiqi sosiolinqvistikanın
qarşısında ictimai inkişafın ümumi nəzəriyyəsi,metodoloji konsepsiya,dilsosial problemlər,dil siyasəti və s. sosiolinqvistik problemlər
durur(5,səh319).Orfoqrafiya qaydaları məsələləri,əlifba tərtibi,terminologiya
məsələləri,ədəbi dilin normalaşdırılması kimi problemlər məhz tətbiqi
sosiolinqvistikada həll edilməlidir.Tətbiqi sosiolinqvistikanı digərlərindən
fərqləndirən əsas cəhəti də vardır.Bu cəhət ondan ibarətdir ki,tətbiqi
sosiolinqvistika elə məşğul olur ki,onların həlli üçün cəmiyyətin şüurlu
hərəkəti vacibdir. İnterlinqvistika-Sosiolinqvistikanın sahələri arasında
interlinqvistika digərlərində daha sonra yaranmış bir növüdür.Mükəmməl
əlifba,qrammatik quruluş,fonemlər sistemi,leksika yaratmaq,qrammatik
quruluşdakı problemləri həll edərkən interlinqvistika daha çox struktur
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dilçiliyin prinsip və metodlarından istifadə edir.İnterlinqvistikanın əsas
vəzifəsi ən mükəmməl köməkçi süni ünsiyyət dilinin yaradılması
probleminin işlənib hazırlanmasıdır (5,səh 320).Bu məqsədlə müxtəlif
layihələr,süni dillərin fəaliyyət göstərməsi və gələcəkdə yayılması
məsələləri,süni dillərin sosial funksiyaları və onun tətbiqi dairələri
problemləri müzakirə olunur.İnterlinqvistika bəşəriyyətin gələcək vahid dili
problemləri ilə maraqlanır. Müqayisəli sosiolinqvistika-Dünya dillərinin
ictimai funksional inkişafının müqayisəli təhlili ilə məşğul olur.
Sosiolinqvistikanın bu sahəsi maddi və mənəvi mədəniyyətin müxtəlif
dillərdə inikası prosesini,habelə dillərin funksional inkişafının bəzi
problemlərini öyrənməyə imkan verir(5,səh 321).Sosiolinqvistika
bugün
dünyada linqvistikanın ən öndə gedən sahələrindən birini təşkil edir(1,səh
262).Sosiolinqvistik problemlərdən biri kimi Azərbaycan dilinin tarixi bəzi
təşəbbüslər nəzərə alınmazsa,1930-cu illərdən etibarən sistemli tədqiqat
obyektinə çevrildi (1,səh 263).Sovet dövründə Azərbaycan dilinin tədqiqi
aşağıdakı mərhələlərdən keçmişdir:1)1930-1950-ci illər, 2)1960-1980-cı
illər, 3)1980-ci illərdən sonrakı dövr.
1930-1950-ciillər
aşlanğıc,
1960-1980-cı illər isə zəiflik dövrüdür.Müstəqillik dövründən başlayaraq,
sosiolinqvistik məsələlərin öyrənilməsi ön plana keçdi,hal-hazırda da bu
məsələlərin araşdırılması üçün işlər görülür. Müasir dövrdə bir çox ölkələrdə
sosiolinqvistik problemlərin həllinə həsr edilmiş çoxlu monoqrafiya və
məqalələr nəşr edilmişdir. Aparılan tədqiqatlardan aşağıdakı nəticələrə
gəlmək mümkündür: 1.Dil sosial mahiyyət daşıyan ictimai varlıq olduğuna
görə onun yaranması ilə bağlı fərqli nəzəriyyələrin mövcudluğu təbii hal
kimi qəbul edilə bilər. 2.Dilin sosial mahiyyətini nümayiş etdirən digər bir
məsələ isə ondan ibarətdir ki,dil işarəsi və onun mənası cəmiyyət tərəfindən
qəbul edilmədən dəyişə bilməz. 3.Sosiolinqvistika bir-başa cəmiyyətlə bağlı
olduğuna görə bütün dünyada hər zaman linqvistika sahələrindən biri kimi
qəbul edilmişdir.
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К Бикаханум
Связь между обществом и социальным исследованием
Резюме
Язык –общественный продукт,связанный с обществом.Теории
связанные с созданием языка оказали влияние на формирование языка
и общества.Основоположником социолингвистики является Соссюр.По
мнению Соссюра,язык- это система объединения акустических и
смысловых знаков.Одним из нововведений Соссюра в языкознании
является проблема внутренней и внешней лингвистики.Сама социолингвистика тоже подразделяется на виды.
Синхронная социолингвистика-это языковая ситуация и участие
разных современных языков в экономических и политических условиях.Интерлингвистика-вид социолингвистики зародившейся после.Сравнительная социолингвистиказанимается проблемами сравнения
развития мировых языков.На сегодняшний день социолингвистикаодин из передовых областей в мире.
Язык - это публичное событие, но речь - это отдельное событие.
Сомсур думает, что язык - это система знаков. Сомсэр считал, что знаки
системы индивидуальны.
G.Bikakhanum
Relationship between society and social investigation
Summary
Language is a public product and is related to society.Theories about
language development have influenced the formation of language and
society.The founder of sosiolinguistics is the Sossur.Sossur has supposed
that language is a system of marks consisting of a combination of meaning
and acoustic image.One of the innovations that Sossur brings to linguistics is
internal and external linguistics.Sociolinguistics is also divided into different
branches.Simultaneous social-modern languages are functioning in a variety
of economic and political conditions and language situations.İnterlingue is a
later form of sociolinguistics.Comparative sociology is a comparison of the
development of world.Sociolinguistics is one of the most prominent areas in
the world today.Language is public event,but speech is individual
event.Saussure thinking that language is the system of marks.Saussure
considered that marks of the system is individual.
Rəyçi: Mayıl Əsgərov
Filologiya elmləri doktoru, profesor
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SOMATİK İFADƏLƏRİN
MƏNŞƏCƏ TƏRKİBİ
Açar sözlər: somatik ifadə, frazeoloji vahid, idiom, kalka, tərcümə, iqtisadi
əlaqə
Key words: somatic expression, phraseological unit, idiom, loan translation,
economic relations
Ключевые слова: соматическое выражение, фразеологические
соединений, идиома, калька, перевод, экономические отношения
Bütün dünya dillərində olduğu kimi, Müasir Azərbaycan dilinin də
frazeologiyasının mənşəyini nəzərdən keçirdikdə həm dilimizin daxili
hesabına, həm də alınmalar hesabına yaranıb artan frazeologizmlər, o
cümlədən somatik ifadələr görmüş oluruq. “Müxtəlif sistemli dillərdə nitq və
təfəkkür feilləri ilə formalaşan frazeoloji vahidlər” adlı əsərində
N.Vəliyevanın qeyd etdiyi kimi, dünya dillərindəki frazeoloji vahidləri
izləməklə onların içərisində məna və təsxixatca bir-birilə tamamilə düz gələn
və ya mənaları çox yaxın olan nümunələrdən ibarət zəngin frazeologiya
toplusu müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu frazeoloji sistemi təkcə milli
əsasda deyil, həm də beynəlmiləl formalaşması qənaətinə gəlməyə imkan
verir [6, 58].
Frazeologizmlərin tarixi çox qədimdir. Bunlar xalqın həyat tərzi və
yaşayışı ilə, adət-ənənəsi ilə, rəvayətləri ilə, dini, məfhumi anlayışları və s.
ilə sıx bağlı olaraq yaranmışdır və yaranmaqdadır. Təbiidir ki, bu
xüsusiyyətləri bədən üzləri adları ilə yaranan frazeoloji birləşmələrə somatik ifadələrə də şamil olunur. Somatik ifadələrin əksəriyyəti dilin öz
materialı olub, xalqın özünə məxsusdur və həmin xalqın dilinin milli
vahidlərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Deməli, əsl somatik ifadələr
milli səciyyə daşıyır. Dilimizin daxili imkanları hesabına və zamanla
möhkəmlənib lüğət fonduna oturan somatik ifadələr xalqımızın qədim və
zəngin söz xəzinəsinə əsaslanır. Məsələn, əldən tutmaq, gözdən düşmək,
dabana tüpürmək, ciyəri yanmaq, gözü arxada qalmaq və s.
Dilçi alim H.Həsəsnov dilin öz imkanları hesabına yaranan
frazeologizmləri iki qrupa bölür: ümumi frazeoloji birləşmələr, xüsusi
frazeoloji birləşmələr [2, 33]. Bu fikri təsdiqləyərək qeyd etmək istərdik ki,
ümumxalq tərəfindən yaradılmış, hamı tərəfindən anlaşılan və işlədilən
somatik ifadələr ümumidir. Bunlar bütün xalq tərəfindən işlədilir və neytral
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olur. Mələlən, gözü götürməmək, əldən düşmək, üzdən-gözdən salmaq, ayaq
basmaq, gözü su içməmək, boyun qaçırmaq, başına çıxartmaq və s.
Ayrı-ayrı şair və yazıçılar tərəfindən yaradılan müəyyən üslubi
məqamda işlədilən frazeologizmləri isə alim xüsusi frazeologizmlər
adlandırır [2, 33]. Bunu bölgünü frazeologizmlərin böyük bir qismini təşkil
edən somatik ifadələrə də şamil etmək olar. Xüsusi somatik ifadələr yalnız
Azərbaycan dilinə məxsusdur. Belə frazeoloji vahidlərin, xalis Azərbaycan
dili frazeoloji vahidlərinin müəyyən qrupunun müəllifləri məlumdur. Buna
misal olraq, dilimizin somatik frazeoloji tərkibindəki xeyli aforizmlərin
M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundov, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə,
C.Cabbarlı, S.Vurğun və başqaları tərəfindən yaradılmış olduğunu
vurğulamaq lazımdır.
Dilimizdə işlənən xalis Azərbaycan dili frazeoloji vahidlərin, somatik
ifadələrin bir çoxunun isə müəllifi məlum deyildir. Bunlar ümumxalq
tərəfindən yaradılmış, ağızdan-ağıza keçərək cilalanmış və zamanla
sabitləşmişdir.
Q.Kazımovun da qeyd etdiyi kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
dilində də işlənmiş frazeoloji vahidlərin komponentlərini mənşəyinə görə
qruplaşdırdıqda türk mənşəli sözlərdən yaranmış frazeoloji vahidlərin təbii
üstünlüyü müşahidə olunur [3, 319]. Məsəslən, üzü gülmək, qan almaq, yola
düşmək, gözü dönmək, ayağına düşmək, yol almaq, göz gəzdirmək başına iş
gəlmək və s. Hətta onlardan çoxunun komponentlərindən birinin müasir
dövrümüzə görə arxaikləşdiyinin də şahidi oluruq: barmağını ısırmaq, göz
bükünü çəkmək (gözdağı çəkmək), başına nələr qopmaq (başına iş gəlmək),
dadlı damaq verib soruşmaq (zövqlə, diqqətlə,həzz alaraqsoruşmaq)vəs.
Bildiyimiz kimi, somatik ifadələrin ən çox işləndiyi sahələrdən biri
xalq danışıq dilidir. Bu da belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, milli
frazeologizmlər dildə daha qədimdir və alınma frazeoloji vahidlərə nisbətən
daha geniş işlənir [6, 59]. Buna misal olaraq burnunu sürtmək, boynundan
atmaq, gözdən salmaq, baş çəkmək, üzünə un ələmək, əldən düşmək, qulaq
asmaq, ağıza düşmək, ayaq açmaq, kipriyilə od götürmək, dodağı qaçmaq,
ürəyi sınmaq, dişi bağırsağını kəsmək və s.
F.Zeynalovun da qeyd etdiyi kimi, dünyada leksik tərkibi ancaq
özünəxas sözlərdən ibarət “xalis” bir dil yoxdur. Türk dillərinin, eləcə də
Azərbaycan dilinin də leksik tərkibinə düşdüyü dil əhatəsi, ekstralinqvistik
təsirlər, ictimai-siyasi quruluş və s. ilə əlaqədar olaraq (zəruri və lüzumsuz)
külli miqdarda alınma sözlər daxil olmuşdur [7, 40]. Başqa sözlə desək,
müasir Azərbaycan dili həm öz daxili hesabına, həm də alınma sözlərin
hesabına zənginləşmişdir. Deməli, dünya dillərinin frazeologiyası üzərində
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bütün dillərin lüğət tərkibinin inkişafında, o
cümlədən frazeologiyasının zənginləşməsində başqa dillərin müəyyən rolu
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vardır. Təbiidir ki, frazeoloji vahidlərin alınma mənşəli olub olmamasını
müəyyənləşdirmək üçün onları təşkil edən leksemlərə diqqət etmək lazımdır.
Dünya dillərində olduğu kimi, müasir Azərbaycan dilində də alınma
frazeoloji birləşmələr, o cümlədən somatik ifadələr əsasən iki yolla yaranır:
ya tərkib üzvlərindən biri və ya bir neçəsi başqa dillərə məxsusdur, ya da
başqa dillərə aid frazeologizmlər hərfi tərcümə yolu ilə, kalka üsulu ilə
dilimizə keçərək işlədilmişdir.
Uzun illər qonşu olan, mədəni əlaqələri sıx olan bəzi millətlərin
dillərində bir kökdən olmamalarına rəğmən məcazi məna daşıyan
qəliblənmiş eyni ifadələrə rast gəlinir. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, bəzən bir
dildəki idiomatik ifadələri başqa bir dildə ya eynilə, ya da oxşar şəkildə
işlənməsi hallarına da rast gəlinir. Bunun səbəbi isə bir tərəfdən xalqın tarixi
ilə digər xalqın tarixi arasındakı oxşar cəhətlər, bir-birinə uyğun gələn adət
və ənənələrin mövcudluğu, digər tərəfdən isə həmin xalqların iqtisadi-ictimai
əlaqələrinin yaxınlığı nəticəsində idiomların bir dildən başqa dilə
keçməsidir. Buna misal olaraq H.Bayramovun da vurğuladığı kimi,
Azərbaycan frazeoloji sistemini rus dili ilə müqayisəli nəzərdən keçirərkən
görürük ki, dilimizdə bir neçə belə sabit birləşmə rus dilinin təsiri ilə
yaranmışdır. O, ehtimal edir ki, bunların yaranması XIX əsrin ikinci
yarısından sonra başlamışdır; bu zamandan Azərbaycanın Rusiya ilə ictimai,
iqtisadi, mədəni əlaqələri daha da qüvvətlənir, Azərbaycan gənclərinin
müəyyən qismi Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində ali təhsil alır, tədricən elmin
müxtəlif sahələri üzrə rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələr görünməyə
başlayır. Xüsusilə qabaqcıl fikirli rus yazıçılarının əsərlərinin, məqalələrinin
Azərbaycan dilinə tərcüməsi zamanı dilimizdə qarşılığı olmayan bir sıra rus
və Avropa dillərinə məxsus sözlərlə, terminlərlə yanaşı, rus dilindəki bəzi
frazeoloji vahidlərin də Azərbaycan dilinə kalkasının yaranmasına ehtiyac
duyulurdu. Müşahidələr göstərir ki, bu proses sovet dövründə daha da
qüvvətlənmişdir [1, 69]. Onu da qeyd edək ki, bu proses hazırda da davam
etməkdədir. Belə somatik ifadələrə - frazeoloji birləşmələrə aşağıdakıları
misal göstərmək olar:
Совать (свой) нос куда, во что; Сунуть(свой) нос куда, во что
[8, 444] – Burnunu (harayasa, nəyəsə) soxmaq); Винтиков не хватает (в
голове) у кого [8, 504] – (Başında) vinti çatmır; До последней капли крови
[8, 194] – Son damla qanına qədər; Находить общий язык [8, 270] –
Ümumi dil tapmaq; Беда на голову с языка валится – Bəla başa dildən
gələr; [5, 12]; Где голова, там и ноги будут – Ayağım hara, başım da ora
[5, 37]; Дальше своего носа не видит – Burnundan o yanı görmür [5, 45];
Голова всему начало – şey başdan başlanar; Baş bədənin tacıdır [5, 42];
Беречь как зеницу ока – göz-bəbəyi kimi qormaq; Головокружение от
успехов – müvəffəqiyyətdən baş gicəllənmək və s.
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Alınma frazeoloji vahidlər yalnız müəyyən zaman keçdikdən sonra
geniş xalq kütlələrinin nitqinə yol aça bilir. Hər hansı bir dildən başqa bir
dilə keçən frazeoloji ifadə tərcümə və ya kalka yolu ilə keçirsə, ilk vaxtlar bu
vahidin dildə işlənmə sferası dar olur, sonradan zaman keçdikcə genişlənir.
Nigar Vəliyevanın da qeyd etdiyi kimi, bu gün dünyanın bir-birindən
çox uzaqda yaşayan xalqlarının dilləri arasında linqvistik əlaqələr
mövcuddur. Eləcə də hazırda Azərbaycan dilində rus, ingilis, fars, ərəb və s.
sözləri olduğu kimi, ifadələr də vardır. Ümumiyyətlə, dünya dillərində söz
və ifadələrin əksəriyyəti elə qaynayıb qarışmışdır ki, onların hansı dildən
gəldiyini təyin etmək çətinlik yaradır [6, 60]. Buna misal olaraq üç fərqli
dildə ümumi mənaları eyni olan aşağıdakı somatik ifadələri nəzərdən
keçirək: üzünə dik demək - напрямик – to give it to someone; gözünün içinə
demək - говорить в глаза - to give it to someone straight; üzünə qayıtmaq –
напрямик – to answer someone back; nəyinsə üstündə baş sındırmaq –
забивать себе голову – addle one’s head və s.
Bəzən də ayrı-ayrı dillərdə təxminən eyni şəkildə işlədilən idiomların
özlərində də cüzi fərqlər olur. Məsələn, fars dilində “ayıdan bir tük”
Azərbaycan dilində “donuzdan bir tük” və s. [4, 11]. Bu onu göstərir ki,
hətta alınma frazeoloji birləşmələrin mənimsənilməsində hər bir xalq özünün
milli kaloritindən öz dilinə məxsus etnopsixolinqvistik cəhətlərindən istifadə
edir. Əvvəlcə dilə gətirilən frazeoloji vahidlər kalka və ya tərcümə
variantında çətinliklə geniş kütlənin nitqinə yol tapır, sonra xalq danışıq
dilində püxtələşir, özününküləşir, xalq ona milli “don” geydirir və bundan
sonra çox vaxt belə frazeologizmlərin mənşəyi haqda informasiyanın izləri
itir.
Beləlikə, dilimizin daxili imkanları hesabına yaranıb artan fazeoloji
birləşmələr - somatik ifadələr kimi alınma frazeologizmlər, somatik ifadələr
də dil sisteminə keçərək geniş xalq kütləsinin nitqi vasitəsi ilə struktur-forma
cəhətdən yeniləşir, xalqın danışıq dilinin özünəməxsus milli koaloritini
özündə birləşdirir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Bayramov H. Azərbaycan dilinin frazeologiyası, Bakı, 1978, 175 səh.
2. Həsəsnov H. Azərbaycan dilinin frazeologiyası, Bakı, 1979, 66 səh.
3. Kazımov Q. Seçilmiş əsərləri 1-ci cild, Bakı, 2008, 560 səh.
4. Şəfai Ə., Zülfüqarova F. farsca-Azərbaycanca müxtəsər idioatik ifadələr
lüğəti, Bakı, 1978, 96 səh.
5. Tahirbəyov B., Hüseynzadə Ə. Müxtəsər Rusca-Azərbaycanca və
Azərbaycanca-rusca atalar sözləri lüğəti, Bakı, 1983, 405 səh.
237

Filologiya məsələləri, № 5 2019

6. Vəliyeva N. Müxtəlifsistemli dillərdə nitq və təfəkkür feilləri ilə
formalaşan frazeoloji vahidlər, Bakı, 1999, 103 səh.
7. Zeynalov F. Türkologiyanın əsasları, Bakı, 1981, 348 səh.
8. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка, Москва,
1967, 544 стр.
J.Qaniyeva
The structure of somatic expressions in the azerbaijani language
Summary
Part of Modern Azerbaijani phraseology are somatic expressions that
develop on the basis of both borrowings and native semantic combinations.
Like with other languages, the history of phraseologisms in Azerbaijani
dates back to ancient times. They are established in the context of a people’s
ways of living, customs, legends or religion. A large number of somatic
expressions are phraseological entities that share some common features.
Most of them show specific linguistic characteristics that are based on the
structures of a particular national language. Native somatic expressions that
continue to be part of the lexicon owe their existence to the semantic
richness of a people’s linguistic tradition. In addition, and as our research
shows, world languages in general and the Azerbaijani language in particular
are enriched by means of other languages. Borrowed phraseological
combinations (and therefore also somatic expressions) are created in two
ways: Either one part of them originates from another language, or they
enrich the target language by way of calque. Our research also reveals that
phraseological expressions which are based on other languages are initially
rarely used, and this changes only gradually. Phraseological entities
(including somatic expressions) ultimately depend on their being used
actively by a linguistic community, and they portray the unique national
characteristics of this community’s language.
Ж.Ганиева
Состав происхождению соматические выражений на
азербайджанском языке
Резюме
Когда мы смотрим на происхождение фразеологии современного
Азербайджанского языка, наблюдается фразеологии, в том числе
соматических
выражений
которые
возникла
внутренними
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возможностями языка, так и за счет заимствований. Как и всех языках
мира и на современного Азербайджанского языка древнюю история
фразеологизмов очень древняя. Они тесно связаны с образом жизни и
быта людей, традициями и обычаями. Соматических выражений
составляют большую часть фразеологических соединений. Поэтому
имеют те же особенности, что и фразеологическая комбинация.
Большинство
соматических
выражений
являются
языковым
материалом, принадлежит народу и сочетает в себе особенности
национальных единиц народного языка. Следовательно, истинные
соматические
выражения
имеют
национальный
характер.
Соматических
выражений
которые
возникла
внутренними
возможностями нашего языка из за древний и богатый слово
сокровище народа. Наряду с этим наше исследование показало, что как
языках мира другие языки играют определенную роль в обогащении
фразеологии современного Азербайджанского языка. Таким образом,
фразеологические сочетания в современном азербайджанском языке, в
том числе соматические выражения, в основном получены двумя
способами: или один, или несколько членов у соматических выражений
принадлежит на другие языки, или фразеологизмы других языков был
переведен с помощью буквального перевода, по методу калька. В
первое время сфера использования эти выражений бывает узкой. Таким
образом, заимствований соматических выражений объединяет в себе
определенную национальную калорийность разговорного языка народа
как соматических выражений которые возникла внутренними
возможностями нашего языка.
Rəyçi: İkram Qasımov
Filologiya elmləri doktoru, professor
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MÜASİR DÖVRDƏ TƏRCÜMƏ HAQQINDA BÜTÜN MÖVCUD
YENI NƏZƏRIYYƏ VƏ MÜLAHIZƏLƏR
Açar sözlər: danışıq dili, ictimai, tərcümə, dilçilik.
Key words: language, social, translation, linguistics
Ключевые слова: язык, социальное , перевод, лингвистический
Müxtəlif dillərin istifadə olunmasına baxmayaraq tərcümə insanlara
ideyalarını və fikirlərini ötürmək imkanı verən bir vasitədir. Əl Vəssati
tərcüməyə dil fenomeninin qanuni törəməsi kimi baxır, insanlar yer üzünə
yayılanda onların dilləri bir – birindən fərqlənirdi və onlara elə bir vasitə
lazım idi ki, müəyyən bir dildə danışan insanlar başqa bir dildə danışan
insanlarla ünsiyyətə girə bilsinlər.
Enaninin fikrinə görə tərcümə fəlsəfə, dilçilik, psixologiya və
sosiologiyanın qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yaranmış müasir bir elmdir.
Xüsusilə də bədii tərcümə bu elmlərə, audio-vizual incəsənətə, eləcə də
mədəni və intellektual elmlərə uyğun gəlir.(1,17səh)
Çabbaninin sözlərinə görə isə tərcümə çətin bir işdir, çünki o ciddi elmi
qaydalara tabe olmur və müxtəlif şəxslərin etdiyi tərcümələr arasında fərqlər
nəzərə çarpır. Tərcümə, dəqiq müəyyən edilmiş konsepsiyaların ümumi
qəbul edilmiş terminlərlə ifadə olunan elm sahəsindən kənarda olan
məsələlərdən bəhs edərkən xüsusilə çətin bir subyektiv işə çevrilir.(2,7 səh)
Son araşdırmalara görə tərcümə bir elm, bir incəsənət, bir bacarıqdır.
Ona görə elm sayılır ki, iki dilin quruluşu və kombinasiyası haqqında
mükəmməl bir bilik tələb edir. O bir incəsənətdir, çünki orijinal mətni
onunla tanış olmayan oxucuya təqdim edərkən, onu anlaşılan bir məhsul
formasında yenidən işləyib hazırlamaq istedad tələb edir. O bir bacarıqdır ki,
buna da tərcümədə olan hər hansı bir çətinliyi aradan qaldırmaq və hədəf
dildə qarşılığı olmayan sözləri tərcümə etmək bacarığı daxildir.
Tərcümədə söz ehtiyatının zənginliyi, mədəniyyətin dərinliyi,
tərcüməçinin dünyagörüşü onun işinin daha effektli alınmasına təsir göstərir.
Digər bir tərcüməçi eyni mətni daha yaxşı versiyada təqdim edə və
təmamilə fərqli səriştə, mədəniyyət, həssaslıq və temperament əks etdirə
bilər. Çabbaninin fikrinə görə, belə fərqlər tərcüməçinin dəyərini azalda
bilməz. Çünki, tərcümə həqiqətən də yaratmaqdan daha çətin bir işdir.(2,30
səh)
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Tərcümənin mümkünlüyü məsələsi dilin necə anlaşılması üçün bir əsas
hesab edilir. Əgər tərcümə mümkün deyilsə, o zaman bu dil nə işə yarayır?
Tərcümə o mənada mümkündür ki, biz min illərdir ki, tərcümə edirik (və ya
bunu etdiyimizi iddia edirik), lakin aldığımız məlumatın göndərdiyimiz
məlumatla həqiqətən üst-üstə düşməsindən əmin deyilik. Əgər sizdən
pəncərəni açmağı xahiş etsəm və siz də onu anındaca yerinə yetirsəniz,
mesajın uğurla tərcümə edildiyi heç bir şübhə doğura bilməz, lakin əksər
linqvistik nümunələrdə bu cür tərcümə birmənalı qəbul olunmayacaq.
Hətta bu halda sizin mənim təklifimlə razılığınız kiçik bir təsadüfün,
sizin etdiyinizi mənim yalnış anlamağımın və ya təmamilə xarici amillərin
nəticəsi ola bilər.
Dillər arası tərcümə bütöv tərcümə sayıla bilməz, lakin daha geniş bir
fenomenin bəzədilmiş məhdud bir halıdır. Deyilmiş sözü tərcümə etmək
ehtiyacı (istər dil daxilində və ya dillər arası) gündəlik olaraq əksər insanlar
üçün ciddi praktiki çətinliklər törədir. Lakin yazılı mətnlər tərcümənin nəzəri
problemini təqdim edirlər: hərfi tərcümə şifahi mühitdə anlaşılmaz ola bilər.
Əslində şifahi tərcümədə orijinala uyğunluq anlayışı yazılı tərcüməyə
nisbətən təmamilə fərqli olmalıdır.(3,27 səh)
Əlavə olaraq, yazılı mətnlər nitq və yazı arasında tərcümə məsələsini
ortaya qoyur. Əlifbaların yaranması və şifahi ənənələrin yazıya alınması dil
vasitəsinin özünün əsas məğzindən ayrılmasına gətirib çıxarır – bütün
bunlardan sonra şifahi sözün yazıya alınması zamanı “tərcümə” prosesi baş
tutur. Həm məzmun, həm də vasitə bir-birindən asılı olmayaraq dəyişə bilər.
Buna görə də, Sokrat Fedrusda yazını tənqid edib: yazı həm güclüdür, həm
də təhlükəlidir, o sehirlidir və tərcümənin sözləri ötürə bilməsi həqiqət
axtarışını təhlükə altına qoyur.
Sokratın fikirlərin mülahizəsindən yaranan canlı dil ilə yaddaşı məhv
edən zərərli sözü bir-birindən ayırmasından iki əsr sonra, yəhudi yazarlar
yəhudi dini kitablarını yunan dilinə tərcümə etdilər. Volter Onq bu dövrü
yazılı mədəniyyətin sürətlə əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövr adlandırırdı, bu
dövrdə həmçinin şifahi mədəniyyətin üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq,
əlifba ilə yazmaq Aralıq dənizi bölgəsində daha həlledici təsirə malik olmağa
başladı. Bu mədəni dəyişikliyə və eyni zamanda mənanın itməsinə gətirib
çıxarır ki, yazılı sözün böyük təsirə malik olduğu Yəhudi, Xristian və İslam
dinləri dini kitabın tərcümə edilməsi haqqında müxtəlif fikirlər ortaya
qoymuşdu.
Tərcümə məsələsinin dərin dini ölçüləri var. Dini kitab, onun təbiəti,
mənası və nüfuzu onun tərcüməsindən ayrılmazdır.
Hətta müasir dövrdə də oxucular istər “dini ədəbiyyat”, istərsə də
dünyavi ədəbiyyatda tərcümədən daha mötəbər olduğuna görə orijinal işə
meyl edirlər. İslamda bu tendensiya ifrat dərəcəyə çatır. Müsəlmanlar inanır
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ki, Allah öz vəhyini Məhəmməd Peyğəmbərə ərəb dilində diktə etmişdir və
ona görə də yalnız ərəbcə olan Quran doğru və düzgündür. Ərəb dili yeganə
müqəddəs dildir. Mətnin stukturu və mənası bir-birindən ayrılmazdır və
tərcümə məsələsi aradan qaldırılır, çünki əsl tərcümənin mümkünlüyü inkar
edilir. Və ya problem gizlədilir və daha böyük tərcümə məsələsinə - mətnin
ümumi mənasının tərcüməsinə diqqət çəkilir.
Bundan fərqli olaraq, yəhudi və xristian ənənələri Septuagint (200 b.e)
və Əhli- Cədid ilə birlikdə yəhudi dini kitablarının həm dilinin, həm də
konsepsiyalarının tərcümə olunmasına icazə verir. Bəzi yəhudi cəmiyyətləri
yəhudi dilinin müqəddəs olduğunu düşünür və Tövratın tərcüməsinə
birmənalı yanaşmırlar. Septuagintin yazıya alınması və yəhudi dini
kitablarının yunan dilinə tərcüməsi ilə bağlı olan bir əfsanədə 70 tərcüməçi
işinin birliyindən yaranmış bu tərcümə işini Allahın da təqdir etdiyi deyilir.
Lakin başqa bir mənbədə Allahın tərcüməni təqdir etməməsi yer üzündə
qeyri-təbii qaranlığın yaranması vasitəsilə büruz verdiyi göstərilir.
Qədim Yəhudi dini kitablarındakı Babil qülləsi haqqında hekayə hər
hansı bir insan dilinin Allahın dili olmasını dolayısı ilə təkzib edir və “bütün
yer üzünün dilinin” Allah tərəfindən “qarışdırıldığını” birbaşa təsdiq edir.
Dillərin çoxluğu Allah tərəfindən cəza və ya hədiyyədir: tərcümə həm vacib,
həm də mümkünsüzdür. Kabalahın məqsədi dini kitabların oxunması, Babil
dövründən əvvəlki dövrdə də bəşər dillərində və xüsusilə Tora dillərində
Allahın həqiqi dilinin sədalarının əks olunduğunu aşkara çıxartmaqdır.
Çünki yəhudi əlifbasında saitlər yoxdur və yazılar oxucu tərəfindən
izahedici əlavələr olmadan şifahi olaraq deyilə bilməz. Yazı və danışıq
arasındakı uçurum ingilis və yunan dilində olan mətnlərarası fərqə nisbətən
daha böyükdür. Yəhudi dilində olan mətn öz-özlüyündə bir cəfəngiyyatdır,
mənaya görə səsləndirmədən asılıdır və hələ də bir qayda olaraq nitqdən, hər
hansı bir etibarlı tərcümədən öndədir. Bu materialda yazılı mətn və onun
mənası arasındakı fərq təmamilə açıq-aydındır.
Yaxşı tərcümənin kriteriyaları: Yaxşı tərcümə orijinal
mətnin bütün ideyalarının, eləcə də onun strukturu və mədəni
xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən bir tərcümədir.Yaxşı tərcümə asanlıqla
başa düşülür. Məsud yaxşı tərcümənin kriteriyalarını aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirmişdir:
Yaxşı tərcümə səlist və rəvan olur.
Yaxşı tərcümə idiomatik olur.
Yaxşı tərcümə müəyyən dərəcədə həqiqi mətnin bədii gözəlliyini ifadə edir.
Yaxşı tərcümə metaforik və hərfi tərcüməni fərqləndirir.
Yaxşı tərcümə həqiqi mətnin mədəni,tarixi məzmununu yenidən bərpa
edir.
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Yaxşı tərcümə ixtisarlar, məsəllər, mahnılar və layla qafiyələrindəki
nümunələrdə qısa şəkildə ifadə edilən fikirləri müfəssəlləşdirir.
Yaxşı tərcümə həqiqi mətnin mənasını mümkün qədər yaxşı ifadə edir.
Əl Şafey isə yaxşı tərcümə üçün başqa kriteriyalar təklif edir, bunlara 3
prinsip daxildir:
1)Məxəz dilin qrammatikası haqqında bilik, üstəgəl söz ehtiyatı biliyi,
eləcə də tərcümə ediləcək mətnin yaxşı başa düşülməsi.
2)Tərcüməçinin verilmiş mətni hədəf dilə uyğunlaşdırmaq qabiliyyəti.
3)Tərcümə əsl mətnin üslub və ya abu - həvasını özündə cəmləşdirməlidir,
o həqiqi mətnin bütün təbiiliyinə malik olmalıdır.
Fərqli bir perspektivdən baxaraq Əl Touni müxtəlif tərcümə növlərini
müəyyənləşdirmişdi. O tərcümənin 8 növünü göstərmişdi: sözbəsöz tərcümə,
hərfi tərcümə, etibarlı, səhih tərcümə, semantik tərcümə, uyğunlaşdırılmış
tərcümə, sərbəst tərcümə, idiomatik tərcümə və kommunikativ tərcümə. O
sonuncu növü əsl mətnin forma və quruluşunu nəzərə alaraq kontekstdən
mənanı çıxaran və hədəf dilin oxucuları tərəfindən asanlıqla başa düşülən bir
tərcümə növü kimi təqdim edir.
Əl Zəyninin tərcümənin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün belə
kriteriyalar ilə razı olmadığı görünürdü.Buna görə də, o tərcümənin
keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün praqmatik və stilistik model təklif etdi. O
model tərcümədə praqmatik komponent ilə stilistik komponenti bərabər
şəkildə vurğulayır. Bu model 2 əsas kateqoriyaya bölünən kriteriyalar
qrupunu özündə cəmləşdirir: məzmun və forma ilə bağlı kriteriyalarla
“tərcüməçilər səhv etmək şansını azalda, eləcə də gözlənilməz problemləri
aradan qaldıra biləcəklər”.
Tərcümə problemləri: Tərcümə problemləri linqvistik və mədəni
problemlər olmaqla iki yerə ayrılır. Linqvistik problemlərə qrammatik
fərqlər, leksik ikimənalılıq, mənanın aydın olmaması daxildir; mədəni
problemlərə isə müxtəlif situasiyalı xüsusiyyətlər aiddir. Bu təsnifat Əl
Zəyninin təsnifatına uyğun gəlir, belə ki, o ərəb dilindən ingilis dilinə və
əksinə ingilis dilindən ərəb dilinə tərcümə edərkən altı əsas problemi
müəyyən etmişdi; bunlara söz ehtiyatı, morfologiya, sintaksis, mətni fərqlər,
ritorik fərqlər və praqmatik amillərlə bağlı problemlər daxildir.
Tərcümə işində digər bir çətinliyi Əs-Səyad Quranda Allahın adının
düzgün tərcüməsini müqayisə etməyi və qiymətləndirməyi ilə bağlı apardığı
tədqiqat zamanı aşkar etmişdi. O, qeyd edirdi ki, əsas problemlər yüksək
səviyyədə tərcümə, aşağı səviyyədə tərcümə və tərcümənin mümkünsüzlüyü
ilə bağlıdır.
Mədəniyyətin yaratdığı problem də tərcüməçilərin əsas problemlərindən
biridir. Ədəbiyyatın yaxşı tərcümə olunmamış bir hissəsi orijinal mətn
haqqında mənfi fikirlər yarada bilər. Ona görə də Fionti qey edirdi ki, yaxşı
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tərcümə olunmamış mətnlər orijinal variantın ahəngliyini və mədəni dəyərini
azaldır, baxmayaraq ki, Zidan isə hədəf dildə mədəniyyətin məzmununu
xarici dildə linqvistik, kommunikativ və ən əsası mədəni obyektivlərin əldə
olunmasını artıran və yaxud ona əngəl törədən əsaslandırıcı bir variant kimi
qeyd edirdi. Bu fikri Hasan məxəz dilin məzmununda istehzanın tərcüməsinə
diqqət etməyin vacibliyini qeyd edərkən vurğulamışdı. O izah edirdi ki, bu
təkcə tərcümə olunmuş dilin xüsusiyyətlərini deyil, eyni zamanda onun
mədəni xüsusiyyətlərini də əvəz edəcək.
Tərcüməçinin işi:
Bu və ya digər problemlər diqqətimizi
tərcüməçinin işinə, onun xarakterinə, tərcümə edərkən mətnə necə
yanaşmalarına və hədəf dildə yaxşı tərcümə olunmuş mətnin son nəticəsinə
çatmaq üçün prosesləri necə izlədiklərinə yönəldir.
Enani tərcüməçini sözlərdəki ideyaları, fikirləri dürüst ifadə edərək
oxucuya çatdıran bir yazıçı kimi təsvir edir. Orijinal yazıçı ilə onun arasında
yeganə bir fərq isə bu fikirlərin ikinciyə aid olmasıdır. Digər bir fərq isə
tərcüməçinin işinin onu yaradanın işindən daha çətin olmasıdır. Yazıçı
fikirlərinin dolaşıq və mürəkkəb olmasına baxmayaraq, ideyalarını,
emosiyalarını öz dilində birbaşa ifadə edə bilir. Çabbani qeyd edir ki,
tərçüməçi yazıçının fikirlərini nə qədər dəqiqliklə çatdırsa da, bəzi mühim
linqvistik və digər çətinliklər mətnin təmamilə ekvivalent olmasına mane
olur. Ona görə də, biz təkcə müəyyən bir mətnin və onun tərcüməsinin deyil,
eyni zamanda eyni mətnin müxtəlif tərcümələri arasındakı fərqi görə
bilirik.(2, 26-27 səh)
Prosedural səviyyədə isə Əl Şəfey bildirir: “Tərcüməçi ilk növbədə mətni
analiz edir, onu ən sadə və quruluşca ən aydın elementlərə ayırır, daha sonra
onu nəzərdə tutulmuş auditoriyanın səviyyəsinə uyğun olaraq hədəf dilə
tərcümə edir. Tərcüməçi belə bir nəticəyə gəlir ki, işin məğzini qəbul edənin
dilinə uyğun olaraq tərcümə etmək ən yaxşı vasitədir.
Ədəbiyyat:
1. “ The Art of Translation” Mohamed Enani 2008
2. “Contemporary Currents in Western Culture” Literary translation Theory
and Practice Nadine Chabbani 2002
3. “Linguistic Theories of Translation” Engene Albert Nida 2000
4. “ The Theory and Practice of Translation” Engene Albert Nida 2004
5. “ The Principle of Equivalent Effect” Werner Koller
6. “The Translational Grammar Method” Chakib Bnini Chau
7. “The Translator Guide” Mohamed Enani 2004
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8. American Place names: A Coincise and Selective Dictionary for the
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1970
9. Apalogiya Sokrat” Books on Demand /Platon 2013
З.Аббасова
Теории и рассуждение о переводе в современные времена
Резюме
Каждый язык состоит из соединений трех основных частей. Эти
части- фонологические, грамматические и лексическое системы.
Благодаря соединению только этих трех элементов формируется язык ,
если хоть один из них будет отсутствовать то ни какой речи о
формировании языка быть не может. Благодаря переводу языков можно
узнать о новинках в современном мире, о развитии в политическом,
медицинском, научном и экономическом сфере. Не смотря на
существование многих языков перевод дает возможность людям
передавать свои идеи и мысли. Богатство запасных слов ,
мировоззрение переводчика имеет большую роль при переводе.
Переводный процесс это сфера требующий точность и ответственность.
Люди говорящие на разных языках общаются с помощью перевода.
Таким образом, они передают друг другу свои идеи и мысли. Не смотря
на то, что перевод трудное дело, он появился в результате общения
людей. На сегодняшний день перевод – эта современная наука. Этот
процесс не подчиняется каким то серьезным научным законом. По
этому каждый человек осуществляет перевод по своему.
По последним исследованиям перевод не только наука и
творчество, но и умение. Наука считается потому, что структура двух
языков требует отличных знаний. Творчеством считается потому, что
когда оригинальный текст преподносишь читателю , его приходится
заново переделать и это требует особого таланта. Но самое главное.
Перевод –это умение. Переводчик должен уметь не только переводить,
но и находить замену тем словам которые не имеются в другом языке .
Этот трудный процесс невозможно осуществлять дословно. Перевод
может быть устным и письменным. Запас слов, мировоззрение
переводчика , глубина знаний эффективно влияют на процесс перевода.
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Z. Abbasova
All contemporary theories and concepts about the translation
Summary
Each language consists of three main constituent parts. These three
parts are as follows: the phonological system, the lexical system and
qrammatical system.The language is only formed by the connection of these
three elements without any of these elements the language cannot exist as a
whole. We’ll be unaware of the innovation or the progress going on all over
the world in health , education or economy. Only with the help of translation
we are informed about all of them. Translation is ultimately a human activity
which enables human beings to exchange ideas and thoughts regardless of
the different tongues used. Translation is a process requiring both
responsibility and accuracy. Only by means of translation people are able to
inform or give the important thoughts or ideas one another. As a result of
interrelation translation is the contemporary science though it is difficult and
harder work. It doesn’t follow the serious scientific rules that’s why there are
a lot of differences among various authors’ translations. According to latest
study translation is a science, an art at the same time a capacity. As
translation needs or demands a comprehensive knowledge both in source and
target languages it is considered as a science. Translation is also considered
an art, as it requires, needs capacity of introducing unusual, original topics to
unfamiliar audience or speakers. It is also an ability as the translator is
capable of translating unknown words, word-combinations, expressions
which not exist in target language. Translation must be both oral and written
forms. Translation being among languages can’t be pure translation. Of
course, depth of culture, wealth of reserve words, translator’s experience,
outlook and perspective influence the integrity of translation.
Rəyçi: Ülviyyə Nəsirova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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CÜMLƏNİN MÜSTƏQİL ELEMENTLƏRI. VOKATİV
CÜMLƏLƏR
Açar sözlər:Vokativ cümlə, intonasiya, çağırış,
Ключевые слова: Вокативные предложения, интонация, призыв
Key words: Vocative sentence, intonation, challenge
Nitqdə cümləni təşkil edən baş və ikinci dərəcəli üzvlərlə yanaşı bəzi
söz və ya söz birləşmələri işlədilir. Bu sözlər cümlənin hec bir üzvü ilə bağlı
olmur. Belə sözlər cümlənin məzmunu ilə əlaqədar olaraq işlədilir. Belə
sözlər və ya söz birləşmələri müraciət, hiss - həyacan ifadə edir. Bu cür söz
və ya söz birləşmələri cümlənin müstəqil elementləri adlanır.
Vokativ termini latın mənşəli olub (vocativus) çağırış, müraciət,
əzizləmə mənalarını bildirir. Çağırış halında olan isimlər vokativlik yarada
bilir. Vokativlik bütün dillərdə üzə çıxır. Bu halda vokativlər funksionallaşır.
Ona görə də Azərbaycan tədqiqatçıları vokativliyi sadəcə olaraq dil
səviyyəsinin kateqoriyası yox, həmçinin də ümumdil kateqoriyası hesab
etməkdə haqlıdırlar. Vokativləri tədqiqatçılar həm leksik-qrammatik, həm də
sintaktik planda öyrənmişlər. Vokativlər çağırış bildirən sözlər və ya
cümlələrdir. Belə sözlərin tarixi lap qədimdir. “Dilin ibtidai dövrlərində tam
müstəqil vahidlər olan çağırış bildirən sözlər sonralar tədricən cümlə kimi
formalaşmağa başlamışdır” Türkologiyada Q. Ramstedt, A. Şerbak, L.
Pokrovskaya, A. Yuldaşev və başqaları qeyd edirlər ki, türk dillərində
müraciət halı bir sıra dillərdə öz formasını qoruyub saxlamışdır. Özbək
dilçisi B. Urinbayev vokativlik kateqoriyası haqqında tədqiqatlar aparmışdır.
O, yazır ki, vokativ bu adlıq halın xüsusi formasıdır . Azərbaycan və ingilis
dillərinin materialları əsasında E. Mirzəyev vokativ vahidlərin prosodik
təhlilini aparmışdır . M. Adilov vokativ sözləri imperativlər adı altında
tədqiq etmişdir . Vokativlər və imperativlər sintaktik parametrlərinə görə
universaldır və eyni prizmadan öyrənilir. Türk dillərində vokativ cümlələrlə
adlıq və yarımçıq cümlələrin arasında olan ümumi və ayrılan cəhətlər
mövcuddur. Vokativ vahidlərin də türk dillərində özünəməxsus yeri var. Səs,
çağırış siqnalları hələ tarixən qədim insanların ekspressiv danışıq tərzində
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Belə sözlərin cümlə əmələ gətirməsi emosional
hissi qüvvətləndirmişdir. Emosiya insanın ətraf aləmdəki reaksiyasıdır.
Zəngin insan emosiyası vokativ elementlərin iştirak etdiyi cümlələrdə geniş
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əks-səda doğurmuşdur. Ona görə də dilin sonrakı mərhələlərində vokativlik
mühüm linqvistik hadisə kimi meydana çıxmışdır. Məsələn: türk A,
gözümün beğeği, ben de seni bekliyorum. Aman doktor, canım cicim doktor,
derdime bir çare bil! (danışıq dilində). Biz burada vokativ sözlərdən yox,
vokativ cümlələrdən bəhs etməliyik. Ona görə ki, vokativ cümlələr də sözcümlələrə yaxındır və
üzvlənməyən cümlə qrupuna daxildir. Bəzi
türkoloqlar (A. Kononov, Q. Bertaqayev, L. Pokrovskaya, R. Əmirov və b.)
üzvlənməyən bu cümlə növünü də təktərkibli cümlə növü kimi nəzərdən
keçiriblər. Vokativ cümlələr terminini ilk dəfə dilçiliyə A. A. Şaxmatov
gətirmişdir. Onun müşahidələrinə görə, bu cümlə tipi qədim tarixə malikdir.
Vokativ cümlələr təktərkibli cümlənin bir tipi kimi özünəməxsus modal,
predikativ və intonasiya xüsusiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Belə cümlələrdə
intonasiya dominant xarakter kəsb edir. Ton və intonasiya vokativ
cümlələrdə xüsusi nəzərə çarpır. Məsələn: Azərb. Ədə Kərbəlayi Həsən (əli
ilə “bərk vur” işarəsi edir) (C. Məmmədquluzadə). Bununla yanaşı,
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi Y. Seyidov Q. Kazımovun “Müasir
Azərbaycan dili” dərsliyi haqqında yazdığı məqalədə qeyd edir ki, vokativ
cümlə adlı cümlə növü yoxdur. Sözlərin cümlə mövqeyində işlənməsi
onların cümləyə çevrilməsi demək deyil, istər həyəcanla deyilsin, istər
həyəcansız. Ümumən, vokativ adlı cümlə növü yoxdur . Lakin, vokativ
cümlə termini türkoloji dilçilikdə də işlədilir. Bu barədə. tədqiqatlar da az
deyil. Türk dillərində vokativ cümlələrin semantik təsnifi də müxtəlif
prinsiplərə əsaslanır:
1) vokativ cümlələr çağırış, müraciət məqsədi ilə istifadə olunur:
Azərb. Amma Orxanın səsi bir az da uzaqdan eşidildi: Azər... Azər dinmədi.
Azər... Azər… (A. Babayev);
2) vokativ cümlələrdən qiymətləndirmə – əzizləmə məqsədi ilə istifadə
olunur: Azərb. Tahir uşaqlarını əzizlədi: İgidlərim, qoçaqlarım (M.
İbrahimov); Nazim müəllim bircə bunu deyə bildi: Naxələf (Ə. Hacızadə).
Müasir Azərbaycan dilinin sintaksis dərsliklərində vokativ cümlələr
haqqında ilk məlumatı Q. Kazımov verib. Müəllif yazır ki, üzvlənməyən
cümlələrin bir növü də vokativ cümlələrdir. Bunlara xitab cümlələr də
deyilir. (1 səh 216 ) Vokativ cümlələrin əsasında adlıq halda müraciət,
çağırış bildirən sözlər durur. Bunlar xitablara bənzəyir, lakin vokativ
cümlələr narazılıq, etiraz, işarəetmə, diqqəti cəlbetmə, xəbərdarlıq və s. kimi
mənalar ifadə edərək xitablardan fərqlənir. Məsələn:
Bir zaman gözümü açıb. dalımca bir izdihamın axışdığını gördüm.
Səslər ucalırdı: Doktor, doktor, doktor!.. (Mir Cəlal) Ay doktor, bunlarsız
mənə güzaran nəyə lazım! Xiffət məni üzür, doktor! (Mir Cəlal) Birinci
misalda doktor sözü müstəqil işlənmişdir. “Doktor tapılmalıdır. Ağır
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vəziyyət var, doktor lazımdır!” mənasındadır, vokativ cümlədir; sonrakı
misalda bu söz adi xitab kimi işlənmişdir.
Saleh kişi içəri dönüb oğlunu səslədi: Əliş! (Mir Cəlal) Belə
cümlələrin ifadə etdiyi fikir adi xitabların ifadə etdiyi fikirdən zəngin və
mürəkkəb olur. İşin icrasına başlamaq, işi dayandırmaq, bir işə xəbərdarlıq
mənaları bu cür cümlələrdə intonasiyanın, mətnin köməyi ilə ifadə
olunur.Vokativ cümlələr xüsusi intonasiya ilə tələffüz olunur: Salam ev
qapısını qıfıllı görüb dayandı. Bütün həyətə, adamlara xitab edirmiş kimi
çağırdı: Ay uşaq! Ay camaat! (Mir Cəlal) Uzun Həsən başını qaldıranda
qabaqda böyük bir dəstə gördü. Birdən bir səs eşitdi: Dayı! (F. Kərimzadə)
Fikrin əsas ifadə vasitələri üzvlənən cümlələrdir. Sadə və mürəkkəb
cümlələrin bütün növləri, bütün təsnif prinsipləri üzvlənən cümlələr üzərində
aparılır. Üzvlənməyən cümlələrdə yalnız üzvlənən cümlələrin köməyi ilə
məna ifadə edir. Üzvlənməyən cümlələrin iki növü vardır: söz cümlələr,
vokativ cümlələr. Azərbaycan dilində üzvlənən sadə cümlələr müxtəlif
prinsiplər əsasında təsnif edilərək rəngarəng növlərə bölünür. Cümlə
üzvlərinin iştirakını nəzərə almaqla sadə üzvlənən cümlələri aşağıdakı kimi
təsnif etmək olar: 1. Baş üzvlərin iştirakına görə. Cüttərkibli cümlələr,
təktərkibli cümlələr. 2. Baş üzvlərlə yanaşı, ikinci dərəcəli üzvlərin də iştirak
edib-etməməsinə görə: geniş cümlələr, müxtəsər cümlələr. 3. Fikrin ifadəsi
üçün lazım olan üzvlərin iştirak edib-etməməsinə görə: bütöv cümlələr,
yarımçıq cümlələr. Hər iki baş üzvün iştirakı ilə qurulan cümlələrə
cüttərkibli, baş üzvlərdən yalnız birinin iştirakı ilə formalaşan cümlələrə isə
tərktərkibli cümlələr deyilir. (2.Səh 225)
Vokativ cümlələr xitab-cümlələr kimi də adlandırılır. Ona görə ki,
vokativ cümlələr müraciət, çağırış bildirən sözlər əsasında yaranır. Bu
cəhətdən onlar xitablara oxşayır. Ancaq onlar xitablardan fərqlənir.Xitab
cümlənin digər üzvləri ilə qrammatik cəhətdən bağlı olmasa da, semantik
cəhətdənn bağlıdır. Bu baxımdan xitab işıəndiyindiyi cümlənin tərkib hissəsi
kimi çıxış edir. Vokativ cümlələr isə xitabdan fərqli olaraq daha sərbəst
olurlar. Onlar ayrıca cümlə kimi təzahür edirlər. Buna görə də onları hər
hansı cümlənin tərkib hissəsi hesab etmək olmaz.( 3. Səh224)
Vokativ cümlələr sinkretik xarakter daşıyır, adlıq cümlələrə, təktərkibli
cümlələrə oxşayır, lakin üzvlənməyən cümlələr kimi çıxış edir. Bu cür
cümlələri baş və ikinci dərəcəli üzvlərə ayırmaq qeyri mümkündür. Vokativ
cümlələri adətən insana müraciətlə işlədilən cümlələr kimi izah edirlər. Belə
cümlələr insanla yanaşı, başqa canlılara- heyvanlara, quşlara müraciətlə də
işlədilir, onları əzizləmək, çağırmaq, oyatmaq, hərəkətə gətirmək, bir işə
təhrik etmək məqsədi daşıyır.
a) insanlara müraciətlə işlədilən vokativ cümlələr: Azərb. Əşi, bəsdir!
Aaaz, indi abrını ətəyinə bükəcəyəm (C. Məmmədquluzadə);
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b) heyvanlara, quşlara müraciətlə işlədilən vokativ cümlələr: Azərb.
Cip-cip cücələrim, mənim qəşəng cücələrim (T. Elçin); Toqquş... toqquş, ay
çər dəymiş, dayansana! (Ə. Muğanlı);
c) ətraf aləmə, auditoriyaya müraciətlə işlədilən vokativ cümlələr:
Azərb. Şşşş! Sakitlik yaradın (Ə. Muğanlı).
Formal cəhətdən vokativ cümlələr adlıq cümləyə oxşayır. Amma fərqli
əlamətlər də vardır. Vokativ cümlə subyektiv münasibətləri ifadə edir, adlıq
cümlə isə təktərkibli cümlənin bir növü kimi mübtəda əsasında formalaşır.
Vokativlər ekspressiv mahiyyətlidir və bütün vokativ formalar, vokativ
cümlələr bədii əsərlərdə qüvvətli emosiya, dərin ruhi vəziyyətlər üçün ən
münasib ifadə vasitələrindən olmuşdur. Çağırış məqsədi ilə işlənib
qrammatik cəhətdən cümlənin heç bir üzvü ilə rabitələnməyərək sözlər və
söz birləşmələri vokativləşməklə estetik hadisəyə çevrilir. Müharibə! Hər
millətin
Qüdrətinə,
Qüvvəsinə.
Müharibə!
Çoxdan böyük
Həqiqətdir
Yer üzündə.
Sən yeməsən,
Onda səni yeyəcəklər.
Sən döyməsən,
Onda səni döyəcəklər.
Zaman! Öz əliylə qurdu aləmi
Zaman!
Hər bir şeydə yaşayır Zaman!
Alıb öz çiyninə qarışqa kimi
Bütün ömürləri daşıyır Zaman!
(Vaqif Nəsib. Dağ havası)
Cümlənin strukturuna daxil olmayıb vokativ səciyyə daşıyan
Müharibə, Zaman çoşqun hiss yaradır, bu üsula üstünlük verən şair
qələminin məhsulunda müraciət olunan anlayış ön plana çəkilərək
qabarıqlaşdırılır. Məişət nitqində insanlara müraciətlə işlədilən, müəyyən
məsələ ilə əlaqədar xəbərdarlıq məqsədi daşıyan ədə, əyə, əşi, aaz, a gədə
tipli sözlər də vokativ cümlələr hesab olunur. Ətraf adamlara, auditoriyaya
müraciətlə işlədilən şşş! sss! da vokativ cümlələrdir.
Camaat dağa köçür: Dəh... dəh... hoha... ho.. Toşa... toş!.. Qız
toyuqları çağırdı: Dü... dü... dü... çip... çip... çip (C. Bərgüşad). Müraciətlər
vokativ cümlələrdə daha qabarıq olur: Azərb. – A gədə, bir bura gəl! (C.
Məmmədquluzadə); Aaaz, niyə çörək itirən oldun! (C. Bərgüşad);
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heyvanlara, quşlara müraciətlə: Azərb. Dəh, dəh! Sürətini artır, ay köhlən!
(Mir Cəlal); Kiş-kiş – deyə toyuqları qovdu (danışıq dilində); Vokativ
cümlələrdə özünəməxsus intonasiya xüsusiyyəti, danlaq, məzəmmət, tənə,
qınama, təəccüb, heyrət, təəssüf, heyifsilənmək və s. mənalar mövcuddur.
Vokativ cümlələrdə çağırış intonasiyası üstünlük təşkil edir. Məsələn: türk –
Abi! Abi! (ağabəy) Canım, nirede kaldın? (A. Kamal); Ay ev sahibi, ay ev
sahibi... Bir bayıra çıxsana! (S. Əhmədli). Məsdər təktərkibli cümlələr. Belə
cümlələrin xəbəri felin substantivləşmiş forması – məsdərlə (hərəkət adı ilə)
-mak, bəzən də -ma forması ilə ifadə olunur. Məsələn: türk – Senin elinle
ölmek! İki sokak çocuğunun kavğa etmesi (danışıq dilində); Dünyanı
parçalamaq, bölmək! Həyatı sevmək, düşmənə nifrət etmək! (S. Əhmədli).
Beləliklə, struktur formulasına görə təktərkibli cümlələr müxtəlif tip
cüttərkibli cümlələrin, yarımçıq və elliptik cümlələrin funksiyasını yerinə
yetirir. Üzvlənməyən cümlələrin iki tipinin türk dillərində müqayisəli yolla
tədqiqi aşağıdakı nəticələri çıxarır:
1. Üzvlənməyən cümlələr və onların iki tipi (söz-cümlə və vokativ
cümlə) türk dillərində mübahisəli və çox az öyrənilmiş məsələlərdəndir.
2. Bu tip cümlələr yarımçıq və ara cümlələrlə hələ də qarışıq salınır.
3. Azərbaycan və özbək dillərində bu tip konstruksiyalar monoqrafik
şəkildə öyrənildiyi halda, digər türk dillərində məktəb qrammatikası
səviyyəsində tədqiq edilmişdir. Bu da göstərir ki, belə cümlələrin müasir türk
dillərinin hər birində öyrənilməsi qarşıda duran məsələlərdəndir.
4. Kənd, məişət mövzusunda bədii əsərlərin dilində vokativ cümlələr
nisbətən çox işlədilir. İnsanlara, heyvanlara, quşlara və digər əşyalara
müraciətlə deyilən vokativlərinin toplanması, sistemə salınması bu
mövzunun çox mühüm əhəmiyyət daşıdığını göstərir.
Poetik fiqurların hüdudu çox genişdir: ritorik suallar, sintaktik
təkrarlar, inversiya, sinonimlər, omonimlər, antonimlər, vulqarizmlər,
eyhamlar, təqlidi sözlər, rəmzlər, vokativlər, nidalar, anafora və epiforalar,
alliterasiya, tabular, evfemizmlər, dildə həmcinsliklər, əlavələr, bədii
təyinlər, bədii xitablar, qoşa sözlər və s. poetik fiqurlara daxildir. Bunların
hər biri poetik obrazlılığa xidmət baxımından araşdırılmış və bu cəhətdən
onların zəruri xüsusiyyətləri qeyd edilmişdir.
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Vocative sentences

V.Haciyeva

Summary
This theme has been dedicated to the vocative sentences. Vokative
sentences are one of the means , which increase the emotion of speech and
gives stylistic undertone to speech. Formally the vocative sentences look
like a nominative sentence. But there are also different signs. Vocative
sentence expresses subjective relations but nominative sentence is based on
subject as a kind of one member sentence. Appeals are more distinct in
vocative sentences. There is a special intonation, reproach, rebuke, sorry,
astonishment, blame, surprise, regret and other features in vocative
sentences. Vocative sentences are explained as appeal to human, as well as,
appeal to nature, animals, birds and other beings.
It is impossible to separate such sentences into principal and
secondary parts of the sentence. The sentences which denote challenge can
create vocationalizm. Vocationalizm appears in all languages. In this case
vocatives become functionalize. Vocatives are universal according to
syntactic parameters and are studied from the same prism. These sentences
are mixed with elliptical and parenthesis sentences.The speaker expresses
his love, compassion, hatred, anger, and so on. feelings to the target through
the vocative sentences. Vocative sentences are included poetic figures.
Ədəbiyyat
1. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis.IV hissə. Bakı: 2007.
2.GÜLARƏ ABDULLAYEVA MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ II hissə
(Morfologiya, sintaksis)

3. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili sintaksis. Bakı, 2017
Internet Resourses:http:www directionservice.ocq/cadre/section4.com

Вокативные предложения
Резюме

В,Гаджиева

Эта тема посвящена вокативным предложениям. Вокативные
предложения являются одним из средств, которое усиливает эмоцию
речи и придаёт стилистический оттенок речи. Формально вокативные
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предложения схожи с именительными предложениями. Но также есть
и разные признаки. Вокативное предложение выражает субъективные
отношения, но именительное предложение основано на подлежащем,
как тип предложения с одним членом предложения. Обращения более
отчетливы в вокативных выражениях. Есть особая интонация, упрек,
замечание, извинение, удивление, обвинение, сожаление и другие
особенности в вокативных предложениях. Вокативные предложения
объясняются как обращение к человечеству, а также обращение к
природе, животным, птицам и другим бытиям.Невозможно разделять
такие предложения на главные и второстепенные части предложения.
Предложения
которые
выражают
вызов
могут
создавать
вокатионализм. Вокатионализм появляется во всех языках. В этом
случае
вокативы
становятся
функциональными.
Согласно
синтактическим параметрам вокативы универсальны и изучаются с
одной и той же призмы. Эти предложения смешиваются с
эллиптическими и круглыми предложениями. Говорящий выражает
свою любовь, сострадание, ненависть, злость и прочие чувства к цели
посредством вокативных предложений. Вокативные предложения
включены в поэтические формы.
Rəyçi: Ülviyyə Nəsirova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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SİFƏTLƏRİN MƏNASINA GÖRƏ TƏSNİFİ VƏ DƏRƏCƏLƏRI
İSIMLƏŞMİŞ SİFƏTLƏR
Açar sözlər : Sifətlərin mənasına görə təsnifi və Dərəcələri. Isimləşmiş
Sifətlər.
Ключевые слова : Классификация Прилагательных по смыслу и его
Степени. Субстантивированные Прилагательные.
Key words : Classification of Adjectives according to their meaning.
Degree of Adjectives. Substantivized adjectives.
Müasir ingilis dilinin morfologiyasında və eləcə də leksik sistemində
sifət mühüm yerlərdən birini tutur. Sifət nitq hissələrindən biridir və
əlamətin kateqorial mənasını ifadə edir. Müasir ingilis dilində sifətə xas olan
xarakterik xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki,sifət zərflə təyin oluna
bilir. Qeyd etmək lazımdır ki, dilin inkişafı daim təkmilləşir və bu proses bu və
ya digər dərəcədə dilin bütün sahələrində baş verir lakin lüğət tərkibində leksik
sistemdə baş verən dəyişiklər, zənginləşmələr özünəməxsus şəkildə həyata
keçir.Bütün dillərdə olduğu kimi ingilis dilində də dilin lüğət ehtiyatı surətlə
artır. Bu cəhət, hər şeydən əvvəl, elm və texnikanın, incəsənətin inkişafı ilə
əlaqədardır. Burada törəmə söz leksik təhlilin bir obyekti kimi verilir, şəkilçilər
və prefikslər arasında struktur və semantik baxımdan fərqlər açıb
göstərilir.Ingilis dilinin leksik sistemində şəkilçilər və prefikslər vasitəsilə
törəyən sifətlərin tədqiqi ingilis dilinin öyrənilməsində mühüm yer tutur.
Sifətin quruluşuna görə təsnifi.
Sifət nitq hissəsi olub, əlamətin kateqorial mənasını xarakterizə edir.
Sifətlər quruluşuna görə üç qrupa bölünür :
• Sadə sifətlər ( ancaq bir kökdən ibarət olan sifətlərə sadə sifətlər
deyilir , məsələn : short, long, fresh, black və s.
• Düzəltmə sifətlər (kök və şəkilçidən ibarət olan sifətlər düzəltmə
sifətlər adlanır. Düzəltmə sifətlər suffiks yaxud prefikslər və ya hər ikisinin
vasitəsilə düzəlir , məsələn : comfortable, unkind,useful , illegal və s)
• Mürəkkəb sifətlər (iki və daha artıq kökdən düzələn sifətlər
mürəkkəb sifətrlər adlanır , məsələn: blue – eyed, pickpoket , appletree və s.)
Sifətin dərəcələri.
Sifətin üç dərəcəsini qeyd etmək olar : adi dərəcə , müqayisə
dərəcəsi və üstünlük dərəcəsi. Sifət hər hansı bir keyfiyyəti müqayisəsiz
ifadə edirsə ona adi dərəcə deyilir.Müasir ingilis dilində sifət adi dərəcədə
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heç bir morfoloji formaya malik olmur. Sifət adi dərəcədə as ...as, not so ....
as bağlayıcıları vasitəsilə düzəlir. As .....as bağlayıcısı ilə adi dərəcədə olan
sifət keyfiyyətin bərabər dərəcəsini ifadə edir, not so ....as bağlayıcısı ilə
işlənən şəxs və ya əşya qeyri – bərabər əlamət, keyfiyyətə malik olduğunu
bildirir , məsələn :
Our task is as difficult as yours – Bizim tapşırığımız sizinki kimi
asandır.
Your way is not so long as theirs- Sizin yolunuz onlarınkı kimi uzun
deyil. Müqayisə dərəcəsi aşağıdakı şəkildə əmələ gəlir : təkhecalı sifətlərin
müqayisə dərəcəsi sadə formada yəni sifətin sonuna er , çoxhecalı sifətlərin
müqayisə dərəcəsi isə sifətdən əvvəl more sözü artırmaq vasitəsilə düzəlir.(
longer , more comfortable ) . Axırı “er” “y” “ ow ” “able” hərf
birləşmələrindən biri ilə bitən sifətlər çoxhecalı olmasına baxmayaraq
yuxarıda göstərdiyimiz qayda ilə yəni müqayisə dərəcəsini er , üstünlük
dərəcəsini est vasitəsilə əmələ gətirir , məsələn: clever , cleverer, cleverest
Sifətin müqayisə dərəcəsində hər hansı bir şəxs və ya əşyanı biri
birindən fərqləndirərkən than bağlayıcısından istifadə olunur. Bu bağlayıcı
dilimizdə -dan daha , - dən daha da kimi tərcümə olunur , məsələn :
This book is more interesting than that one.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç də bütün keyfiyyət bildirən
sifətlər müqayisə dərəcəsində işlənmir :
Ish şəkilçisi ilə işlənən sifətlər : ( greenish , darkish , snobbish )
Inkar məzmun ifadə edən sifətlər ( impossible , unsuitable ).
Müqayisəyə meyilli olmayan keyfiyyət ifadə edən sifətlər : absolute ,
extreme , entirely , exclusive , chief , principal , final , primary, unique .
Latın dilindən alınmış superior və inferior müqayisə zamanı şəkilçi
qəbul etmir. Həmin sifətlərin müqayisə dərəcəsi belə düzəlir : very much
superior və far superior (3. səh40).
Azərbaycan dilində olduğu kimi , ingilis dilində də üstünlük
dərəcəsi əşya və ya şəxsin ən yüksək keyfiyyətə malik olduğunu bildirir.
Təkhecalı sifətlərin üstünlük dərəcəsi est ,çoxhecalı sifətlərin üstünlük
dərəcəsində isə sifətdən əvvəl most sözü artırmaqla düzəlir , məslən:
longest- ən uzun, most comfortable - ən rahat
Müasir ingilis dilində bir sıra sifət vardır ki , onların dərəcə
formaları , yəni adi , müqayisə və üstünlük dərəcə formaları kökdən
dəyişmək vasitəsi ilə düzəlir.Onlar asağıdakılardır :
Adi dərəcə
Müqayisə dərəcəsi
Üstünlük dərəcəsi
good
better
best
bad
worse
worst
little
less
least
far
farther/further
farthest/furthest
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old
older/elder
oldest/eldest
late
later/latter
latest/last
İsimləşmiş sifətlər. Sifətlər nitqin ismi hissəsi olduğundan inkişaf
prosesi nəticəsində ismin bu və ya digər kateqoriyasını qəbul edə bilir.
Sifətlər heç də həmişə cümlədə təyin funksiyasında çıxış edə bilmirlər. Bu o
deməkdir ki , onlar bəzən özlərinin əsas qrammatik mənasını təyin etmək
əlamətlərini itirirlər. Belə olduqda, onlar isimlik anlayışını qəbul edirlər və
çox asanlıqla isimlik kateqoriyalarına daxil olurlar və isimləşir , ismin
morfoloji əlamətlərini qəbul edir. Deməli , ismin xüsusiyyətlərinə malik olan
, yəni cəm və hal şəkilçisi qəbul edən , artiklla işlənə bilən sifətlər tamam
isimləşmiş sifətlər adlanır. Isimləşmə zamanı həmin sifətlər ismə xas olan
müxtəlif sintaktik funksiyalarda çıxış edirlər və özlərinin leksik mənalarını
itirmirlər. Bunu aşağıdakı misallarda göstərmək olar (4. səh 202) :
• You are different from the rich people.
• The rich lived very well during that war.
Birinci cümlədə “ rich”( varlı , zəngin) sözü sifət , ikinci cümlədə isə “the
rich ” ( varlılar , zənginlər ) sözü isimləşən sifətdir. Isimləşmə ( substantivləşmə
) azərbaycan dilində də genış işlənir , məsələn : Tamam gözəllərdən səni baş
bildim. Beləliklən verilmiş misallardan aydın olur ki isimləşmiş sifətlər
azərbaycan dilinə də xasdır.Onu da qeyd edək ki , hər iki dildə isimləşmə
zamanı cəm şəkilçilərinin qəbul edilməsi eyni tərzdə olmur. Məsələn ingilis
dilində rich ( varlı ), poor ( kasıb ), blind ( kor ) sözləri isimləşmə zamanı ismin
cəm şəkilçilərini qəbul etmirlər. Lakin qeyd edilməlidir ki , həmin isimləşən
sifətlər semantik cəhətdən həmişə ismin cəm halında nəzərdə tutulur.
Azərbaycan dilində isə fərqli olur, yəni isimləşmiş sifət həm təkdə , həm də
cəmdə işlənə bilər. Ingilis dilində bəzən sifətlərin isimləşməsi zamanı artikl
işlənməyə də bilər. Bu o zaman mümkün olur ki , sifətlər cümlənin həmcins
üzvləri kimi and bağlayıcısı ilə işlənsin. Bunu aşağıdakı misallardan görmək
olar :
It was a day of happiness for rich and poor.
Millət adı bildirən natamam isimləşmiş sifətlər cəm şəkilçisi (-s) qəbul
etmir , lakin onlar milləti bir toplu halında bildirə bilər. Bu halda həmin
sifətlərin qarşısında müəyyənlik artiklı işlədilir , məsələn :
a Chinese – Çinli
the Chinese – Çinlilər
a Japanese – Yapon
the Japanese – Yaponlar
Qeyd : English , Spanish , French , Dutch sifətləri də isimləşərək , yəni
müəyyən artikl qəbul edərək bütövlükdə milləti bildirir. Beləliklə , the
English dilimizə İngilislər , the Dutch – Hollandlar , the French – Fransızlar
deyə tərcümə edilir. Əgər söhbət bu millətlərə xas olan ayrı - ayrı fərdlərdən
gedirsə , o zaman mürəkkəb isim işlənir , məsələn : an Englishman , an
Englishwoman , a Frenchman , a Frenchwoman
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Müasir ingilis dilində isimləşmiş sifətlər iki qrupa bölünür :
• Tamam isimləşmiş sifətlər
• Natamam isimləşmiş sifətlər
Ismin bütün xüsusiyyətlərinə malik olan ,yəni cəm və hal şəkilçisi
qəbul edən , artiklla işlənən sifətlər tamam isimləşmiş sifətlər adlanır ,
məsələn: a native , the native , natives , a native’s flat. (1,109)_
Ismə xas olan bütün morfoloji xüsusiyyətləri deyil , yalnız bir qismini
qəbul edə bilən sifətlər isə natamam isimləşmiş sifətlər adlanır. Bu cürə
sifətlər müəyyənlik artiklı ilə işlənərək bütöv bir sinfə aid olan ismi bildirir ,
məsələn : the young , the old , the future və s.
Isimləşmə zamanı omonimlərin yaranması.
Ingilis dilində sifətlərin isimləşməsi zamanı yeni söz yaranır ki , bu da
öz
növbəsində sözbirləşməsində özünəməxsus yeri olan omonimin
yaranmasına səbəb olur. Omonimin yaranmasına azərbaycan dilçiliyində
xüsusi diqqət verilir.Belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki , ingilis dilində
sifətin qarşısında artikln işlənməsi Isimləşmənin əlaməti hesab edilməlidir və
bu əsasən qeyri müəyyən artiklla yox, müəyyən artiklla baş verir ,məsələn :
All the red and white in all the toy-shops in London could not make
a beauty of her.
Ədəbiyyat
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M. Aliyeva
Classification of Adjectives according to their meaning
Summary
This article is dedicated to the classification of adjectives. It
provides general information about the degrees of adjectives and
substantivized adjectives. Grammar is important because it is the language
that makes it possible for us to talk about language. Grammar names the
types of words and word groups that make up sentences not only in English
but in any language. And knowing about grammar offers a window into the
human mind and into our amazingly complex mental capacity. Adjectives
tell the reader how much or how many of something you’re talking about,
which thing you want passed to you, or which kind of something you want.
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An adjective can add color and life to your sentence, and it can add
important information, but that’s not all. Adjectives have many other uses.
They can tell you the quantity of things and they can help you compare two
things. Adjectives are used much more often than even native speakers think.
They are useful tools for speaking English well, so it’s important to learn
how to use them correctly. Adjectives are words that describe or modify
other words, making your writing and speaking much more specific, and a
whole lot more interesting. Choose your adjectives carefully and use them
when they have the greatest impact!
М. Алиева
Классификация Прилагательных по смыслу и его Степени
Резюме
Эта статья посвящена классификации прилагательных. Он
предоставляет общую информацию о степенях прилагательных и
обоснованных прилагательных. Грамматика важна, потому что именно
язык позволяет нам говорить о языке. Грамматика называет типы слов
и групп слов, которые составляют предложения не только на
английском , но и на любом языке. А знание грамматики открывает
окно в человеческий разум и в наши удивительно сложные умственные
способности. Прилагательные это слова, которые описывают качества
или состояния существительных. Они также могут описать количество
существительных. Прилагательное может добавить цвет и жизнь к
вашему предложению, и это может добавить важную информацию, но
это еще не все. Прилагательные имеют много других применений. Они
могут сказать вам количество и качество вещей, и они могут помочь
вам сравнить две вещи. Прилагательные используются гораздо чаще,
чем думают даже носители языка. Это полезные инструменты для
хорошего разговорного английского, поэтому важно научиться
правильно их использовать. Прилагательные это слова которые
описывают или изменяют другие слова, делая ваше письмо и речь
намного более конкретными и намного более интересными. Тщательно
выбирайте свои прилагательные и используйте их, когда они
оказывают наибольшее влияние!
Rəyçi : Ülviyyə Nəsirova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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QARABAĞ RƏVAYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ TARİXİNDƏN
Açar sözlər: Qarabağ, rəvayət, tarixi, Sarı Aşıq, Abdal Qasım, Aşıq Valeh
Ключевые слова: Карабах, предание, исторический, Сары Ашыг,
Абдал Касим, Ашыг Валех
Key words: Garabag, rumor, historical, Sari Ashug, Abdal Gasim, Ashug
Valeh
Əsasən hekayət xarakteri daşıyan rəvayətlər Qarabağ folklor mühitində
geniş yayılmışdır. Rəvayətlər keçmişi ehtiva edən hadisələr, əhvalatlar və
real və qeyri-real şəxslər haqqında dolaşan hekayələr toplusundan ibarətdir.
Müxtəlif tarixi kəsimlərdə yaranmış rəvayətlər çox da geniş süjet xəttinə
malik deyil və lakonik məzmunla fərqlənirlər. Rəvayətlərin mövzu çevrəsinə
həm tarixi, həm sosioloji, həm etnik, həm də məişət mövzuları daxildir.
Araşdırıcılar rəvayətləri müxtəlif qruplar üzrə təsnif etmişdilər. Prof.
İ.Abbaslı Azərbaycan rəvayətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən, ideyaməzmun axarından və ümumi mahiyyətindən çıxış edərək onları bu
bölmələrdə qruplaşdırmağı məqsədəuyğun hesab etmişdir: 1) etimoloji
rəvayətlər 2) izahlı rəvayətlər 3) real və yarımtarixi şəxsiyyətlərlə bağlı
rəvayətlər (1, 12-14).
Qarabağ rəvayətlərinin tədqiqi zamanı isə aşağıdakı təsnifat ortaya
çıxır.
1) Etimoloji rəvayətlər
2) Toponomik rəvayətlər
3) Real və yarım tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı rəvayətlər
4) Aşıq rəvayətləri
5) Müxtəlif mövzulu rəvayətlər
Qeyd olunduğu kimi rəvayətlərdə tarixiliyə meyillilik qabarıqdır.
Xüsusən tarixi şəxsiyyətlər, qaçaqlar, tanınmış insanlar və pəhləvanlar
haqqında yaranmış rəvayətlər qarabağlılar arasında geniş yayılmışdır.
“Qatırçı Murad” rəvayətinin süjetinə nəzər salaq: Real tarixi şəxsiyyət
İbrahim xanın üç karrı adamı olur. Biri Molla Vaqif, digəri Pərioğlu Həsən,
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üçüncüsü isə Qatırçı Murad olur. Rəvayətdə onların şücaətli olmaları qeyd
edilir və deyilir ki, Həsən Araznan Kür arasında kim tabe olmurdu, ayağa
qalxırdısa, onun qabağını alırmış. Qatırçı Muradın atası isə İran
Azərbaycanından gəlmə Alverdi olur, özü də çox kasıb olur, nökərçilik edir.
İbrahim xan onun oğlu Muradı qəlfə-qatırına baxmaq üçün alır. Günlərin bir
günü İbrahim xan gəlir, öz atını minə bilmir. At o qədər dəmli, o qədər yaxşı
olur ki, atı minə bilmiyəndə deyir görən bu ata nə verir ki, at minməyə
qoymur. Muradı pusanda görür ki, Murad apardı atın yemini verdi. Yemini
verəndən sonra bunun altını qurulamax üçün peyin qurutdu. Peyini atın
altına səpəndən sonra paltarını soyundu onun üstündə ağnadı ki, görüm
haramı əzir. Onu əzən hissələri yığdı bir vedrəyə, apardı tökdü çölə. İbrahim
xan bunu belə görəndə Muradı çağırır, deyir:─ Səni bəy yazacam.
Qatırçı Murad isə deyir ki, mən kasıb bir kişinin oğluyam. Məndən bəy
olar? İbrahim xan isə bildirir ki, səni bəy yazacam, sən yaxşı adamsan.
Ağdamın üstündəki Muradbəyli kəndini də ona verir və deyir ki, kəndin bacxəracın sən al, orda dolan” (3, 122-123).
Bu rəvayətdən məlum olur ki, Muradbəyli kəndi qatırçı Muradın
adından yaranıb. Üstəlik, qarabağlılar arasında dolaşan “hər iyid Həsən
olmaz, hər ağaşdan masan olmaz, hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər qatırçı
Murad olmaz” el məsəlinin izahı bu rəvayətdən bəlli olur.
Qarabağ rəvayətlərində Qarabağın bir çox kəndləri epikləşmişdir.
Həqiqətən də bu rəvayətlərdə müxtəlif kənd adlarının izahı aydınlaşır.
Lolabağır kəndi, Qorçu kəndi, Budaqdərə kəndi, Malıbəy, Mollalar,
Korcabulaq və s. kəndləri ilə bağlı yaranmış rəvayətlərdə bu adların
etimologiyası açıqlanır. “Yağlıfənd kəndi” adlı rəvayətdə də bu adın maraqlı
tarixçəsi şərh olunur. Rəvayətin süjetinə nəzər salaq: “Ağaməhəmməd Şah
Qacarın qoşunu Arazı keçir bu taya, gəlir Yağlıfəndə. Kənd camaatına deyir
ki, bu axşam qoşunumu yedirdərsiz. Bular da fikirrəşir ki, bu qədər qoşunu
nətər yedirsinnər. Bir kəndin gücü buna çatmaz. Ağsakqal adamlar deyir ki,
əsgər nə bilir yağlı yemək nədir. Bunnara yağlı yemək vermək lazımdı ki, tez
doysunnar. Deyəllər, nə qədər iri quyruxlu qoç var kəsin. Elə eliyin ki,
qazanda yağ su əvəzi olsun. Nəysə, bişirif töküllər əsgərin qabağına. Əsgər
yeyir. Əsgər bədəni yağ götürmür axı. Elə vəziyyət yaranır ki, əsgərlər
arasında yatalax xəstəliyi yaranır. Bundan sonra Ağaməhəmməd Şah Qacar
Arazı addıyıf İrana qayıdır. Kəndin adı isə Yağlıfənd qalır” (3,101).
Göründüyü kimi, Qarabağ təbiətinin məkan özəlliklərinin rəvayətlərdə
obrazlaşması, Qarabağ rəvayətlərinin regional özünəməxsusluğu kimi çıxış
edir.
Qarabağ rəvayətlərində Qarabağın aparıcı aşıqlarından olan Sarı Aşıq,
Aşıq Valeh, Aşıq Abbasın adları tez-tez çəkilir.
260

Filologiya məsələləri, № 5 2019

Diqqəti cəlb edən rəvayətlərdən biri Sarı Aşıqla bağlı olan əhvalatdır.
Bu rəvayətdə Sarı Aşığın möcüzəli doğuluşu motivi diqqət çəkir. Rəvayətdə
deyilir ki, “Elat gəlib Laçından keçib İstisuya gedirdi, yayda orda qalıb,
qışda Bərdə, Ağcabədiyə gəlirdi. Bir dul arvad hər gələndə onları evinə
qonaq çağırır, çobanlara çörək verir, süfrə açır, yemək bişirir. Daha sonra
rəvayətdən məlum olur ki, çobanlardan biri bu arvada deyir ki, biz gedirik,
elə olsun ki, gələn dəfə gələndə sən qapıda bir beşik asasan. O qapıda bir
beşik olsa, sənin evinə dönüb sənin çörəyini yeyəcəyik. Əgər o qapıda beşik
olmasa, biz sənin qapına dönməyəcəyik. Daha sonra rəvayətdən məlum olur
ki, ay dolanıb, il ötəndən sonra arvad çox fikirləşib qoy mənim qonağım
məndən küskün getməsin deyib qapıdan bir beşik asır. Beşiyin içinə də bir
sarı daş qoyur, tez bunun üstünü örtür. Arvad fikirləşir ki, yəqin çobanlar
beşiyin içinə baxmazlar, uşağı gətir, ─ deməzlər. Çobanlar qapıda bir beşik
görüb Allaha şükür edib, bunun uşağı olubdu deyib içəri keçir, yeyib-içirlər.
Ay xanım, get uşağı gətir, bir uşağı görək ─ deyəndə arvad titrəyə-titrəyə
Allaha yalvarır ki, Ay Allah, bir möcüzə göstər, mənim üzüm bu qonağın
yanında yerə düşməsin. Bunu deyib arvad gəlib örtüyü qaldırır ki, daşı
götürüb bunlara göstərsin. Baxır görür ki, burda bir dənə sarı oğlan uşağı
var. Arvad əsə-əsə uşağı qucağına götürür, gətirir. Çobanlar uşağın adı ilə
maraqlananda qadın hələ ad fikirləşmədiyini, sizi gözləmişəm ki,
məsləhətləşim qoyax deyir. Bu zaman çobanlardan biri deyir ki, elə bunun
adını da Sarı qoyaq. Dul qadın razılaşır. Və oğlanın adı Sarı olur”. Rəvayətin
sonunda deyilir ki, o böyüyür, aşıq olur, aşıq ləqəbi də üstünə gəlir və Sarı
Aşıq kimi tanınır (2, 113-114).
Bu örnək rəvayətdən çox əfsanə səciyyəsi daşıyır. Çünki burada
fantastik doğuluş, daşın oğlana çevrilməsi motivi əks olunur. Möcüzəli
doğuluş, çevrilmələr- dönmələr əfsanə janrı üçün xarakterikdir. Bu mətndə
diqqətçəkən məqam Azərbaycan qadınıdır, bu qadının əliaçıqlığı,
qonaqpərvərliyidir. Bu dul qadın çobanların onun evində çörək kəsməsi
üçün yalana əl atmaqdan da çəkinmir. Onları yedirib-içirtmək üçün
qapısında beşik asıb içinə sarı bir daş qoyur. Bu mətndə bu qadının
timsalında bütövlükdə xalqın qonaqpərvərliyi önə çıxır.
Lətifə qəhrəmanı kimi tanıdığımız Abdal Qasım Qarabağ
rəvayətlərində bir rəvayət qəhrəmanı kimi də qarşımıza çıxır. Abdal Qasımın
adı ilə bağlı yaranmış rəvayətlərdə Abdal Qasımın qoçaqlığı, qorxmazlığı
təqdim olunur. Belə rəvayətlərin birində “Abdal Qasım əmisi oğlunun
qisasını alır” adlı rəvayətdə deyilir ki, “Erməni- müsəlman davasında
ermənilər onun əmisi oğlunu öldürüllər. Sora gətirif bir axarrı-baxarrı yerdə
yekə bir ağaca sarıyıllar. Meyidi ağaca bağlıyıllar ki, Avdal camahatına görk
olsun, adamlar qorxsunnar. Sora da Avdal Qasıma sifariş göndərillər ki, əyər
kişisənsə, iyidsənsə, gəlif meyidi apar” (2, 107).
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Rəvayətdən məlum olur ki, Abdal Qasım yekə bir iti öldürüf, dərisini
çıxardıf özünə yekə bir kürk eliyir. Gecə onu əyninə geyib yavaşcadan
sürünə-sürünə ermənilərə yaxınlaşır. Ermənilərin yeyib-içməsini görüb, bir
az gözləyir. Onları yuxu apardıqda o qarovulçuya yaxınlaşır çomağını onun
çənəsinin altına qoyub, tüfəngini götürür. Daha sonra o əmisi oğlunun
meyidini açıb ermənilərdən uzaq bir yerə aparır, yenidən ermənilərin yanına
gəlib onların hamısını öldürür. Deyilənlərə görə bundan sonra ermənilər
onun qorxusundan Abdala yaxınlaşa bilmirlər (2, 107).
Bu mətndən aydın olur ki, Abdal Qasım igidliyi ilə nəinki əmisi
oğlunun meyidini geri alır, o həm də ermənilərin hamısını öldürməklə qisas
almış olur.
“Erməni-müsəlman müharibəsində Abdal Qasımın fəaliyyəti” adlı
digər bir rəvayətdə də onun 1905, 1918-ci illərdəki erməni-müsəlman
müharibəsindəki böyük fəaliyyəti diqqətə çatdırılır. Onun erməni dilini
mükəmməl bilməsi düşmənin asanlıqla məhvinə səbəb olur. Rəvayətdən
məlum olur ki, “o bizim döyüşçülərə deyirmiş ki, gedin filan yerdə dərədə
pusquda dayanın, erməniləri mən ordan gətirəjəm. Duruf, gedif erməniləri
gejəykən ermənicə çağırırmış ki, müsəlmannar filan yerdən üsdüvüzə hüjum
eləmək isdiyillər, gəlin, arxalarına keçək, oları qırax” (2, 110). Beləliklə,
mətndən aydın olur ki, özünü erməni kimi qələmə verən Abdal Qasım
erməniləri pusquya salır və məhv edirmiş.
Abdal Qasımın adı ilə bağlı dolaşan rəvayətlərdə onun sərrast atıcılıq
fəaliyyəti də üzə çıxır. Eyni zamanda lazım gəldikdə hiylə işlətməyi də
diqqətə çatdırılır.
Qarabağ rəvayətlərində tarixi şəxsiyyətlərin adlarına tez-tez rast
gəlinir. Şah Abbas, Nadir şah, Pənah xan, Qaçaq Nəbi və digər real tarixi
obrazlar Qarabağ rəvayətlərindən aparıcı bir xətt kimi keçir. Pənah xanın adı
ilə adlanan “Pənah xan” adlı bir rəvayət örnəyində Qarabağın bünövrəsinin
(xanlıq nəzərdə tutulur- S.A) Pənah xan tərəfindən qoyulduğu nəql edilir.
Onun İran tərəfindən gəlmə olduğu, düşmənlərin əlindən qaçıb bu yerə
pənah gətirdiyi qeyd olunur. Rəvayətdən məlum olur ki, bu tarixi şəxsiyyət
ilk olaraq Ağcabədi rayonunun Bulax kəndinə köç edib. Sonra qeyd olunur
ki, düşmənlərlə baş edə bilməyərək o yenidən köç edib Ağdamın Şahbulax
kəndinə pənah gətirir. Burada da düşmənlərin əl çəkmədiyini görüb Pənah
xan adamlarına əmr verir ki, gedin elə bir yer tapın dörd tərəfi sıldırım
qayalıqlı olsun, düşmən girə bilməsin. Bu zaman adamları Pənah xana
Şuşanı tapırlar. Pənah xan həm Şuşada, həm də Ağdamda çoxlu tikililər
tikdirir. Rəvayətdə deyilir ki, o zaman Pənah xan Ağdamda ağ daşlardan
evlər tikdirir. Başqa yerlərdən gələnlər bu ağ damlarda gecələyirdilər.
Ağdamın adı da belə yaranıb” (2, 104). Məlum olduğu kimi bu rəvayətdə
tarixi reallıq öz əksini tapmışdır.
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Qarabağ rəvayətlərində Qaçaq Nəbinin adı tez-tez hallanır. Onun adı
ilə bağlı rəvayətlərin birində maraqlı süjetlə üzləşirik. Rəvayətdə deyilir ki,
bir gün Qaçaq Nəbinin yolu Zəngilana düşür. Bir evdə qonaq olur. Ev
sahibinin də bir boz atı olur. Nəbinin gözü bu boz ata düşür. Nəbinin
qabağına yumurta bişirib qoyullar. Süfrəyə duz-çörək də qoyullar. Qaçaq
Nəbi çörəksiz, duzsuz bu yumurtaları yeyir. Gecənin bir vədəsi o durub öz
atını qoyur, gözü düşdüyü bu boz atı minir, dağlara çıxır. Ev sahibi səhər
durduqda baxıb görür ki, at yoxdur (4, 117).
Bu rəvayətdə Qaçaq Nəbinin xarakteri açılır. Yəni, o, oğurluq
edəcəyini bilib o evdə duz-çörək kəsmir. Çünki duz-çörək kəsdiyi evdə
oğurluq etmək kişiliyə yaraşmaz. Qaçaq Nəbi isə mərdlik, igidlik
simvoludur.
Ümumiyyətlə, rəvayətlər içərisində Qaçaq Nəbinin qoçaqlığı ilə bağlı
örnəklər kifayət qədərdir.
Qarabağ rəvayətlərində adı tez-tez çəkilən obrazlardan biri Şah
Abbasdır. Nağıl, lətifə qəhrəmanı olan Şah Abbas həm də Qarabağ
rəvayətlərinin qəhrəmanıdır. Rəvayətlərin əksəriyyətində nağıl və lətifələrdə
olduğu kimi Şah Abbasın adı vəziri Allahverdi xanla birgə çəkilir.
“Bayquşların söhbəti” adlı bir rəvayətdən də məlum olur ki, Şah Abbas
vəziri xan Allahverdiynən gəzintiyə çıxır. Görür ki, biri erkək, biri dişi olan
iki bayquş söhbət edirlər. Şah Abbas onların nə dediyini Allahverdi xandan
soruşduqda vəzir bildirir ki, erkək quş dişi bayquşa deyir ki, qızını mənə ver,
oğluma alım. O da deyir ki, yaxşı, verrəm bu şərtnən ki, mənə bir neçə
xaraba kənd verəsən. O da deyir ki, narahat olma, nə qədər ki, Şah Abbas
şahdı, kökmdardı, sənə istədiyin qədər xaraba kənd verəcəyəm. Rəvayətin
sonunda deyilir ki, bu əhvalatdan sonra Şah Abbas bütün xəzinənin ağzını
açıb kasıblara paylayır (4, 111).
Bu rəvayət bizə Şah Abbasın zülmkar, zalım bir şah olmasını xatırladır.
Lakin bayquşların söhbəti ilə şahın xarakterində yumşalma özünü göstərir.
“Xaraba kənd” məsələsi şahı ədalətli və səxavətli davranmağa sövq edir. Bu
tipli rəvayətlər Qarabağ örnəkləri içərisində çoxluq təşkil edir.
Tarixlə qaynaqlaşan rəvayətlərin bir qismi Nadir şahın adı ilə bağlıdır.
Qarabağdan qeydə alınmış “Nadir şah” adlı rəvayətdə Nadirin Şəkiyə
hücumu öz əksini tapır. Rəvayətdə qeyd olunur ki, Nadir şah Şəki üzərinə
hücum edir və şəkililər də “Gələrsən-görərsən” qalasına sığınırlar. Nadir şah
Çələbi xanın üstünə adam göndərir ki, gəlsin, görüşək. Çələbi xan Göynüyün
ağsaqqallarını bir yerə yığıb deyir ki, gedim, getməyim. Ağsaqqallar da ona
məsləhət verirlər ki, sən həm məşədisən, həm də xansan. O bir cavan
oğlandı, sərkərdədi, sən onun ayağına getməli deyilsən, o gəlsin buraya. Elə
buradan da Gələrsən, görərsən qalasının adının yaranma tarixi bəlli olur.
Nadir şah da məktub yazır ki, gələrsən, görərsən. (2, 102).
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Qarabağ bölgəsindən qeydə alınmış mətnlərdən də göründüyü kimi
Qarabağ folklor xəritəsində rəvayətlər geniş yayılmış və özünəməxsus
cizgilərlə səciyyələnir.
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Abbaslı İ. Əfsanə və rəvayətlərin janr özünəməxsusluğu, Azərbaycan
şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XI, Bakı, Səda, 2002
Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III kitab (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından
toplanmış folklor örnəkləri), Bakı, Elm və təhsil, 2012, 468 səh.
Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IV kitab (Laçın, Qubadlı və
Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri), Bakı, Elm və
təhsil, 2013, 460 səh.
Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI kitab (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Tərtər
rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri), Bakı, “Zərdabi LTD”
MMC, 2013, 468 səh.
С.Аббаслы
Из истории Карабахских преданий
Резюме

Предания в карабахской фольклорной среде также представляют
особую ценность. Очевидна склонность к истории в карабахских
преданиях. Рассматривая предания, собранные с Карабаха, заметно
широкое распространение в них повествования, созданные об
исторических личностях, народных мстителях, выдающихся личностях
и борцах. Эпичны многие селы Карабаха в карабахских преданиях. В
карабахской преданиях часто упоминаются имена таких ведущих
карабахских ашугов, как Сары Ашыг, Ашыг Валех и Ашыг Аббас,.
Известный герой анекдотов Абдал Касим, в карабахских преданиях
также встречается как герой преданий.
В карабахских преданиях часто встречаются имена исторических
личностей. Шах Аббас, Надир Шах, Панах Хан, Гачаг Неби и другие
реальные исторические образы проходят как ведущая линия
карабахских преданий. Специфика пространственных особенностей
карабахской природы в преданиях выступает в качестве региональной
самобытности карабахских преданий.Легендарное представление
пространственных особенностей карабахской природы выступает в
качестве региональной идентичности карабахских преданий.
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About the history of Garabag rumors
Summary

S.Abbasli

The rumors mean a special value in Garabag folklore sphere.
Historical trends in the Garabag rumors are vivid. If we look through the
rumors we find out that the rumors dealing with the historical persons,
brigands, famous men and athletes are widely spread here. In Garabag
rumors the villages of Garabag are epicized.
The names of Karabakh ashugs, such as Sari Ashug, Ashug Valeh and
Ashug Abbas are often mentioned in Garabag rumors. Abdal Qasim, who we
know as a hero of joke also appears in the stories of Garabag as a hero of
rumor.
The names of historical personalities are frequently mentioned in
Garabag rumors. Shah Abbas, Nadir Shah, Panah Khan, Gachag Nebi and
other real historical characters pass from Garabag narrations as a leading
line. The legendary representation of the spatial features of Garabag nature
acts as the regional identity of Garabag rumors.
Rəyçi: Rza Xəlilov
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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MÜASİR DÖVR AZƏRBAYCAN ROMANLARINDA
FOLKLORİZMİN İŞLƏNMƏ İMKANLARI
Açar sözlər: müasir dövr, roman,yazıçı, folklor, millik
Keywords: Keywords: modern time, novel, a writer, folklore, nationality.
Ключевые слова: современное время, роман, писатель,
фольклор,национализация
Qədim və zəngin mədəniyyətə, incəsənətə və mənəvi dəyərlərə sahib
bir xalq olaraq həyat hadisələrini yazılı ədəbiyyatda yaradıcı, təsirli üsul və
metodlarla ifadə etmək məsələsində yazıçılar həmişə folklor motivlərinə
müraciət edirlər. Müasir dövrdə də yazılı ədəbiyyat həyat hadisələrinə daha
ciddi bədii meyarlarla yanaşır, gerçəkliyin sadəcə təsvirini deyil, onun bədii
tədqiqini verməyə çalışır. Bu dövrdə cəmiyyətin əvvəlki mərhələlərinin
təsvirində yazıçı baxışının, yazıçı münasibətinin birtərəflikdən xilas
olunması çox aydın şəkildə nəzərə çarpır. Buna görə də ədəbiyyatda həyatın
çətin və mürəkkəb problemlərindən yazmaq hissi daha güclüdür. Bu təbii
olaraq ədəbiyyatda tənqidi pafosun və rəmzi-simvolikanın müəyyən
dərəcədə artması ilə nəticələnir.
Müasir dövrdə yazıb-yaradan yazarlardan elə birinə rast gəlmək
mümkün deyil ki, poeziyada, nəsrdə bu və ya digər dərəcədə folklordan
faydalanmamış olsun. Folklor motivləri müasir dövr Azərbaycan
ədəbiyyatında milli kimliyin bilavasitə ifadə formasına çevrilibdir. Belə ki,
məşhur və gənc yazıçıların əsərlərində, əsasən dastan, əfsanə, nağıl
sujetlərinin, folklor motivlərinin işlənməsi çoxluq təşkil edir. Bu dövrdə
yazıb-yaradan
yazıçılardan
Anar,
K.Abdulla,
E.Hüseynbəyli,
H.Mirələmovun və s. yaradıcılıqları folklor motivləri ilə zəngindir.
Müasir Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Elçin
Hüseynbəylinin “Yovşan qağayılar” (2005) adlı romanı folklor motivlərinin
işlənməsi və milli yaddaşın bərpası, milli özünəqayıdışın ən gözəl
nümunəsidir.
Müəllif romanın əvvəlində mövsüm mərasimlərinə məxsus “Novruz”
bayramının qısa, amma məxsusi məqamlarına toxunaraq maraqlı təsvirini
vermişdir. Romanda Novruz bayramı belə təsvir olunur: “İlk Novruz
tonqalını da mən həmin iki küçənin kəsişdiyi yerdə görmüşdüm... Öncə o
məkanın ortasında dilimləri ərşə dirənən alovun qızartısını, sonra ocağın
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özünü və ətrafına toplaşmış insanları görmüşdüm. Bu şadyananlığın
əzəmətini, mənasını dərk etməsəm də, onun atəşfəşanlığını içimdə əziz bir
xatirə kimi gəzdirmişdim və yəqin ki, həmin gündən sonra mən Novruzun
əsrarəngiz bir bayram olduğuna inanmışdım. O, təkcə şəkərburaların,
paxlavaların, yumurta döyüşməyin rəmzi deyildi, Novruz insanların
birliyinin təcəssümüydü və onu hamı ilə birlikdə yaşamaq adama ləzzət
eləyirdi. Ona görə də hələ Novruza bir həftə qalmış bayramın qurtaracağına
təəssüflənirdim” (5, 13-14).
Müəllif əsərdə xalqımızın minillik tarixini, qədimliyini və zənginliyini
özündə qoruyub saxlayan müstəqillik dövründə milli bayram statusu
qazanan, yazın gəlməsini, təbiətin oyanmasını simvolizə edən Novruz
bayramı haqqında xatirələrini və bayrama məxsus atributları oxucunun
diqqətinə çatdırır. Bildiyimiz kimi, Novruz gəlməmişdən öncə onun ilk
carçısı kimi hər həftə ocaqlar qalanır və dörd çərşənbəyə bölünür. Bayram
süfrəsi və bayrama məxsus şirniyyətlərin – şəkərbura, paxlava, qoğal və
bayram aşının bişirilməsi, uşaqların yumurta döyüşmə adəti bayramın
simvollarıdır. Müəllifin də qeyd etdiyi kimi, Novruz insanların birliyini
təcəssüm etdirən, inancla, öz kökünə bağlı adət-ənənə ilə yaşamağı təbliğ
edən bir bayramdır. Amma sürətlə inkişaf edən və müasirləşən dövrümüzdə
Novruza aid adət-ənənələr yavaş-yavaş xatirələrə çevrilir.
E.Hüseynbəylinin “Yovşan qağayılar” (2005) (5) romanında nağıl
motivi də öz əksini tapmışdır. Və nağıllar romanın içərisində elə məharətlə
əlaqələndirilmişdir ki, müəllifin məqsədini açıq-aydın və təsirli şəkildə
oxucuya çatdırmışdır.
Romanda Azərbaycan mentalitetinə aid maraqlı bir adət də öz əksini
tapmışdır. Bu qız qaçırma adəti idi. Bu, adət olmaqla yanaşı həm də mifik
təfəkkürün bir parçası olaraq xalqımızın mərasim adət-ənənlər sistemində
özünəməxsus yer almışdır.
Qızın qaçırılması mifoloji anlamda oğurlanmasıdır. Hər iki adətdə
xoas və kosmos qarşıdurması özünü göstərir. Xoasdan-qız evindən həm
gəlinin aparılması, həm də onunla birikdə əşyaların götürülməsi kosmosdan
gələn qəhrəman-oğlan evi tərəfindən həyata keçir. “Qız evində normalar
pozulur, “antinorma” (oğurluq) özü “normaya” çevrilir. Kosmos
qanunlarının əksi olan “qanunlar” aktivləşmiş olur” (6, 217).
Lakin romanda “qız qaçırmaq” hadisəsi adət kimi yerinə yetirilmir,
burada sitiuatsiya dəyişir. Romanda Fərhad kişinin oğlunun öldürülməsindən
qırxgün keçməmiş onun dul qalan gəlini qaçırırlar. Bu artıq milli mentalitetə
yad olan, normaları pozan “namusa toxunmaq” anlamına gələn bir vəziyyət
yaradır. Və burada qisas, intiqam almaq məsələsi ortaya çıxır. Xalqa məxsus
bir çox mənəvi-əxlaqı dəyərlər vardır ki, bu mizan kimi cəmiyyəti sabit
saxlayır. Əgər nizam pozularsa, mütləq onun cəzalandırlması və mizanın
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qaydaya qoyulması lazımdır. Bu dəyərlərdən ən mühimi əxlaq, namus,
qeyrət məsələsidir ki, yazılmamış xalq qanunlarına aid olur və ona əməl
olunmazsa, xalq cəzası ilə cəzalandırılır.
“Yovşan qağayılar” romanında iki nağıl sujetindən istifadə edilibdir.
Birincisi, “Nəhlət daşı”, ikincisi isə “Üç qardaş” nağılıdır. Yazıçı hər iki
nağıldan romanda qaldırılan məsələ ilə bağlı problemin həllinə və tənqidinə
yönəlmişdir. “Nəhlət daşının altında Şeytan yatır. Həmin Şeytan iki kəndi
torpaq üstündə bir-birilə düşmən edib. Bir kəndin adamları o biri kəndin
çobanını öldürüb. O biri kənd də bunun əvəzini çıxıb. Bu qan
düşmənçiliyinin qarşısını almaq üçün hər iki kəndin ağsaqqalları bir yerə
toplaşıblar, həmin yeri lənətlənmiş yer sayıblar və ora “Nəhlət daşı”
qoyublar” (5, 240).
Əsərdə bu məqam xüsusi ilə qabardılıb və yazıçı bu vasitəsilə qisas və
qan düşmənçiliyi motivlərini tənqid edibdir.
Roman da qəhrəmanın milli kökünə qayıdış məsələsi xüsusi
vurğulanır. Hətta deyə bilərik ki, roman başdan-başa keçmişə, özünə – milli
kökə qayıdışa həsr olunubdur. Obrazın atla söhbəti alleqoriyadan istifadə və
cəmiyyətdə olan mövcud problemlərin həllində əsas məsələ olan keçmişin
unudulmaması, sağlam gələcəyin də bu keçmiş üzərində daha möhkəm
ənənlərlə yaşadılmasıdır.
Obraz babasının atı ilə danışır. At ona kimliyini, keçdiyi çətin, uzun
və əzablı yolu xatırladır. Bunları unutmamağı söyləyir. Müəllif burada
türkün mifoloji sistemində özünə xüsusi yer tutan at kultundan istifadə edir.
Ümumiyyətlə, at dünya mifologiyasında, folklorunda, eləcə də
dastanlarımızda, nağıllarımızda geniş yer tutmuş varlıqlardan biridir.
Nağıllarımızda atın insanı xoşbəxtliyə çatdırması ilə bağlı istənilən qədər
örnək göstərmək olar. Dastanlarımızda atın daha qədimlə, mifoloji hadisə və
səxslərlə bağlı olmasını da görə bilərik. Prof. Kamran Əliyev yazır: “Türk
təfəkkürünün və dünyagörüşünün, türk məişətinin və həyat tərzinin
yeniləşməsində, türk qəhrəmanlığının təşəkkül tapması və formalaşmasında
atın rolu əvəzsizdir” (3, 14). Alleqoriya fonunda obrazına at vasitəsilə
səslənən müəllif onu oyatmağa, özünə, keçmişinə, kökünə qaytarmağa
çalışır. Bunlar obrazın müasir dövrümüzdə qarşılaşdığı sosial-psixoloji
problem səviyyəsində olan milli-etnik, mənşəyə söykənən cəmiyyətin
yaradılması sisiteminin elementləri olaraq biri-birini tamamlayır, açır və izah
edir.
Ümumilikdə qeyd etmək istəyirik ki, bu roman müstəqillik dövrü
Azərbaycan ədəbiyyatında 1960-1980-ci illər ədəbiyyatında var olan
problemlərin davamı kimi həmin problemlərin daha da qabarıq şəkildə
müasir cəmiyyətdə də davam etdiyini göstərir. Romanın sujeti və
kompozisiya quruluşu, hadisələrin təsviri, əks olunan problemlərin tipi
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baxımından bizə İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanının xatırladır.
Baxmayaraq ki, İ.Şıxlıda qeyd edilən məsələlər daha geniş və bütün
təfsilatları ilə əks olunurdu, E.Hüseybəlidə isə qısa və konkret əksini
tapmışdır. “Dəli Kür” romanında da Novruz bayramının təsviri, başqasının
arvadını qaçırmaq, namus, qisas məsələsi, atla bağlı maraqlı situatsiyalar və
s. “Yovşan qağayılar” romanında olan hadisələrlə səsləşir.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında bir çox əsərləri qeyd edə bilərik ki,
bu əsərlərdə müəlliflər folkor motivindən məharətlə istifadə etmiş və
oxucuya öz məqsəd və niyyətlərini xalqın dilindən, xalqın üslubundan incə
məqamlara toxunaraq ifadə etmişdir. Anarın “Ağ qoç, qara qoç” (1) əsəri
həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, mövzu baxımından bir o qədər geniş və
dərin ictimai-siyasi poroseslərə həsr olunmuşdur. Müəllif “Məlikməmməd”
nağılından istifadə edərək nağılvarı üslub yaradıb nağılda iki dualist anlamın
Ağ qoç və Qara qoç (utopya-antiutopya), (işıqlı dünya-qaranlıq dünya), (var
olan Azərbaycan və arzuladığı Azərbaycan) düşüncələrini ifadə etmişdir.
Müəllif nağıl motivində mükəmməl bəhrələnməklə həm folklorizmin
işlənmə imkanlarını genişləndirmiş, həm də xalqın arzusunu xalqın söz
xəzinəsindən yararlanaraq özlərinə çatdırmışdır. “Bu kontekstdə
yanaşıldıqda Anar məhz utopik və xəyali düşüncələrə söykənərək vətənin
taleyi ilə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışır” (2). Romanın
əsasında siyasi problem dayansa da, yazıçı nağıl janrına məxsus forma, üslub
özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlamışdır.
Müasir dövr Azərbaycan romanlarından biri də Hüseynbala
Mirələmovun “Gəlinlik paltarı” (2004) (4) romanıdır. Romanın ilk
səhifələrində biz xalqımıza aid toy mərasiminin təsvirini, mərasimdə icra
edilən adətləri, ritualları görə bilərik. Toya hazırlıq, vağzalı havası, gəlinin
bəy evinə gətirmək, qurban kəsmək, qab sındırmaq (4, 19-22) kimi və s.
adətlərin təsviri ilə başlayan müəllif oxucunu elə ilk səhifələrdən adətənənəyə, unudulmaqda olan keçmişə aparıb, yaddaşını təzələyir və sonrada
romanda baş verən sosial-psixoloji, mənəvi-əxlaqi problemləri ortaya qoyub
həlli yollarının göstərir. Fənayə adlı obrazın timsalında müasir dövrün
gəncliyini, gənc ailəsini, cəmiyyətin təməlini ümumiləşdirib əxlaqi
dəyərlərin necə məhvə doğru getdiyini ifadə edir. Bir xalq olaraq mənsub
olduğumuz, ulularımızdan bizə müqəddəs bir miras kimi qalan, adətənənəmizə zidd olan bu yad adətlərin azadlıq, xoşbəxtlik adı ilə sağlam
gələcəyimizə necə zərər verdiyini müəllif açıq-aydın oxucuya göstərir və
buna qarşı durmağa səsləyir.
Əsərin adı elə folkordan gələn bir ifadədir. Toy mərasiminin əsas
atributlarından biri də gəlinlik paltarıdır. Mütləq ağ rəngdə olan, gəlinin
bakirəliyini, saflığını simvolizə edən, qurulacaq ailənin də belə təmiz, saf
niyyətlər əsasında qurulmasını ifadə edən “gəlinlik” bir adətdir. Həm
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E.Hüseynbəylinin “Yovşan qağayılar”ı (5), həm də H.Mirələmovun
“Gəlinlik paltarı”(4) romanı hazırki cəmiyyətimizdə unudulmaqda olan
milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərin yenidən qazandırılması və təbliği üçün
böyük əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Əsərlərdə qoyulan problemlər günümüz
üçün aktual olan məsələlərdən biridir. Hər iki əsərin müəllifi problemin
həllini milli kökə, keçmişə qayıtmaqda görür və təsadüfi deyil ki, əsərlərin
əvvəlində folklor motivlərinin işlədilməsi ilə bu məsələnin həlli yolunu açıq
şəkildə oxucuya elə bəri başdan izah edir.
Müstəqillik dövründə yaranmış romanlar mövzu-məzmun
baxımından zəngin və rəngarəngdir. Tədqiq olunan romanlarda sosial-siyasi,
mənəvi-əxlaqi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu romanlarda demək
olar ki, müasir Azərbaycan cəmiyyətini və çağdaş dünyanı narahat edən,
düşündürən ən mühüm məsələlər mövzu obyektinə çevrilmişdir.
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А.Аббасова
Возможности разработки фольклоризма в азербайджанских
романах современного времени
Резюме
Во всех периодах письменной литературы фольклоризм использовали с различными целями и в различных смыслах.
В современное время невозможно встретить такого писателя,
который в поэзии или в прозе не воспользовался бы фольклорными
мотивами и образами. Фольклорные мотивы в письменной литературе
современного времени превратились в форму выражения национальной
самобытности и самовыражения. Творчество таких писателей того
времени, как Анара, К.Абдуллы, Э.Гусеинбейли и Г.Мираламова
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богаты фольклорными мотивами. В произведениях знаменитых и
молодых писателей большинство составляют разработка сюжетов
эпоса, легенды, и сказок, фольклорных мотивов.
В статье в основном повествуется о возможностях разработки
фольклорных мотивов в азербайджанских романах современного
времени.
A.Abbasova
Opportunity for using of folkorismus in the novels of modern azerbaijan
Summary
Folklorismus was used in all periods of written literature for different
meanings and purposes. It is not possible to meet any of the writers who
write in modern time that he will not take a benefit from the folklore motive
and images in poetry or prose. The folklore motives have turned to be the
form of expression of national identity and self-determination more in the
written literature of modern time. The creative works of the writers Anar,
K.Abdulla, E.Huseynbayli and H.Miralamov who wrote in this time, are rich
in the folklore motives.
The use of the epos, legend, story plots and folklore motives mainly
dominates in the works of the famous and young writers.
The article mainly deals with the opportunities of using of the folklore
motives in the Azerbaijani novels of modern time.
Rəyçi: Kamran Əliyev
Filologiya elmləri doktoru, professor
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NAİLƏ SƏMƏDOVA
Filologiya elmləri doktoru
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ “AZƏRBAYCAN TARİXİ”
HAQQINDA
Açar sözlər: Ordubadi, Azərbaycan, tarixçi, Babək, Şah İsmayıl.
Key words: Ordubadi, Azerbaijan, historian, Babak, Shah Ismail.
Ключевые слова: Ордубади, Азербайджан, историк, Бабек, Шах
Исмаил.
Böyük ədibimiz Məmməd Səid Ordubadi tarixi romanlar müəllifi
olmaqla yanaşı Azərbaycan tarixinə aid yazılan kitablara dəyərli rəylər
bildirən tarixçi alim olmuşdur. Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərini
mükəmməl bilən Ordubadi tariximiz haqqında yazılan kitabların özəlliklərini
göstərmiş, eyni zamanda öz fikir və mülahizələrini irəli sürmüşdür.
Bu baxımdan Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı tərəfindən
1941-ci ildə dərc edilmiş 210 səhifəlik “Azərbaycan tarixi” kitabı haqqında
məqalə diqqət çəkir. 13 vərəqdən ibarət olan məqalə ərəb əlifbası ilə
avtoqrafdır. Üzərində düzəlişlər edilsə də səliqəli xətlə qələmə alınmışdır.
Müəllif bildirir ki, əsərin müqəddiməsi oxucuya kitabın bir tarixi əsər kimi
dolğun ola biləcəyi haqqında böyük ümidlər verir. Lakin əsər oxunduğu
zaman məxəzlərdən lazımınca istifadə edilmədiyi aşkara çıxır.
Ordubadinin fikrincə, tarixdə baş verən hadisələri nəql etmək kifayət
deyildir. Bu olayların siyasi və ictimai qiymətini təyin etməklə bərabər onları
yaradan amilləri də aydınlaşdırmaq vacib cəhətlərdən biridir. Məqalə
müəllifi yazır: “... hadisələrin düzgün və etibarlı olub-olmamasını yoxlamaq
yaxud da onların tarixi bir əhəmiyyəti olub-olmamasını aydınlaşdırmaq və
habelə onların bir xalqın və bir qəbilənin varlığını göstərə biləcək qədər
dəyərli olduğunu təyin etmək yalnız mütaliə və tarixi əsərləri bir-biri ilə
müqayisə etməkdən asılı deyildir. Burada hər şeydən əvvəl bir tarix aliminin
və bir etnoqrafiya mütəxəssisinin mühakimə və müşahidə qüdrəti də böyük
rol oynamalıdır.” (1, s.2).Ərəb tarixçiləri İbn Xəldun, Əbül-Fəda, İbn əlƏsir, eləcə də Herodot və Strabonun nəzəriyyələrini təhlil edən Ordubadi
onların fikirlərinə tənqidi yanaşmış, əsərlərini əfsanə və əsatirdən təmizləyə
bilmədiklərini, xüsusən, əsərlərinin Şərq xalqlarının tarixinə aid hissələrində
oxucuları inandırmayacaq qədər əfsanə və əsatirə meydan verdiklərini
göstərmişdir.Nizami Gəncəvinin Firdovsi haqqında “bir tarixçi hər eşitdiyini
tarixi əsərə dərc etməməlidir” fikrini nümunə kimi göstərən Ordubadi bu
fikrin, eyni zamanda, hər eşitdiklərini öz əsərlərində canlandıran Herodot və
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Strabona da aid olduğunu qeyd edir. Tarixçi istifadə etdiyi məxəzlərə tənqidi
nöqteyi-nəzərdən yanaşmalı, tarixin müxtəlif dövrlərində baş verən olayların
ən mükəmməlini və ən dolğununu əldə etdikdən sonra onu oxuculara təqdim
etməlidir.
Ordubadi sözügedən kitabda tarixin coğrafiya ilə əlaqədar olduğunun
nəzərdən qaçırıldığını, Azərbaycanın keçmişi haqqında verilən məlumatın
Şərqin qədim tarixindən köçürüldüyü üçün olduqca maraqsız və mündəricə
etibarı ilə çox ibtidai şəkildə verildiyi haqqında fikirlər yürüdür. Araşdırıcı
bu qüsurların aradan qaldırılması üçün maraqlı mülahizələr irəli sürür.
Bunlardan birinə nəzər yetirək.
Ordubadi yazır: “Əsərdə azərbaycanlıların Midiya nəslini davam
etdirmək məsələsini isbat üçün uzun-uzadı fikirlər atılmışdırsa, yenə də bu
fikri tamamlaya bilməmişlər. Bu fikri tamamlamaq üçün midiyalılara
məxsus bəzi adət və ənənələrin bu günə qədər Azərbaycan xalqı içərisində
qaldığını göstərmək lazım idi. Halbuki yunan tarixçiləri midiyalıların qalın
qurşaq bağladıqlarını, əllərini və saqqallarını rənglədiklərini bir neçə yerdə
təkrar eləmişlər. Əcəba, həman adətlər yaxın zamanlara qədər Azərbaycanda
davam etmirdimi?! Əcəba, dünya ordularına ən dəyərli atlar verən
midiyalılar bu atları harada bəsləyirdi?! O atlar bugünkü Qarabağ atlarının
babaları deyildimi?!” (1, s.7). Əsərdə siyasi və mədəniyyət məsələlərinin
təsvirinə diqqət verilməməsini nəzərə çatdıran Ordubadi Babək üsyanının
düzgün qoyulmaması və onun qismən təhrif edilməsinə öz araşdırmasında
daha çox yer ayırır. Ordubadi bu üsyanın necə yaranması, inkişafı, mövzusu
və mündəricəsi haqqında fikirlərini bildirir. Babəkin qüdrətli və məharətli bir
sərkərdə olmaqla bərabər bir alim və mütəfəkkir, Babək hərəkatının isə
özünəməxsus elmi və ictimai mövzusu olduğunu qeyd edən Ordubadi onun
meydana qoyduğu fikrin o zaman İslam Şərqində yaşayan tərəqqipərvər
şəxsiyyətlərin düşündüyü və təqdir etdiyi yeganə fikir olduğunu göstərir.
“Babək hərəkatı dini görüşləri bütünlüklə rədd etmirdi və edə də bilməzdi.
Bu hərəkatın başlıca qayəsi xalqın siyasi azadlıq qazanması idi.” (2, s.148).
Məmməd Səid Ordubadi “Azərbaycan tarixi” kitabında Babəkin vətəni
haqqında həqiqətə uyğun variantlardan istifadə edilmədiyini, Babək
üsyanının məğlubiyyətindən sonra Azərbaycanda xəlifəyə qarşı başlanan
üsyandan danışılmadığını bildirir və bu məsələlərə də aydınlıq gətirir.
Məlumdur ki, “Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin hakimiyyət dövrü
mədəni həyatın yüksəlməsi ilə səciyyələnir. Bu zaman dünya mədəniyyətinə
görkəmli dahilər bəxş etmiş Azərbaycan poetik məktəbi yaranır və ən yüksək
çiçəklənmə dövrünə çatır.” (3, s.248.) Ordubadinin haqqında bəhs etdiyi
“Azərbaycan tarixi” kitabında bu dövrün mədəni həyatı haqqında ötəri
məlumat verilmişdir. Halbuki Səlcuqilər dövründən bəhs edildiyi zaman
“Sultan Səncər və sonra da Qızıl Arslan dövləti zamanında Azərbaycanda
273

Filologiya məsələləri, № 5 2019

yaradılan mədəni hərəkata qiymət vermək lazım idi. Çünki Azərbaycanın
altun dövrü bu hökmdarların zamanından başlanmışdır. Şübhəsiz ki, bu
həqiqəti söyləmək üçün bir neçə şairin adını çəkmək kifayət deyildi.” (1,
s.13). “Azərbaycan tarixi” kitabında Səfəvilər dövrü haqqında daha əhatəli
məlumat verilmişdir. Şah İsmayıl dövlətin paytaxtını Təbrizdə
yerləşdirmişdi. O, “Təbrizi ədəbiyyat, kitab işi, miniatür-boya sənətinin
dayağına çevirməklə bütün milli mədəniyyətimizin yüksəlməsi üçün yol” (4,
s.402) açmışdı.Şah İsmayıl dövrünə görə böyük bir dövlət adamı idi. Onun
hakimiyyəti dövrünə aid olan sənədlərdə Osmanlı - İran müharibələri və
sünni-şiə məsələsi diqqəti çəkən məsələlərdən olmuşdu. Naməlum müəllif
tərəfindən yazılmış “Tarixi-aləmarayi-Şah İsmayıl” əsərindəki məlumatlar
Şah İsmayılın “döyüşçü, sərkərdə, dövlət xadimi və şair kimi yüksək
keyfiyyətlərini üzə çıxarmağa kömək edir. Onun ... olduqca qısa bir müddət
ərzində hətta ən qüdrətli hökmdarları belə vahiməyə salan nəhəng və
uzunömürlü bir imperiya təsis etməsi dünya tarixində rast gəlinən nadir
hadisələrdəndir.” (5, s.370). Məhz Şah İsmayılın öz dövrünə görə böyük bir
dövlət adamı olduğunun qeyd edilməməsi sözügedən kitabın çatışmayan
cəhətlərindən biridir. “Xüsusən, əsərdə Şah Abbas dövründən danışılan
hissədə onun Azərbaycan xalqına etdiyi xəyanətləri ayrıca qeyd edilməli idi.
Çünki Şah İsmayılın İranı Azərbaycan dövləti ətrafında birləşdirmək
istədiyinin əleyhinə olaraq Şah Abbas paytaxtı Təbrizdən İsfahana
köçürməklə iranlılaşdı və Azərbaycanı İran müstəmləkəsi halına gətirdi.” (1,
s.12). “Azərbaycan tarixi” kitabında elmi təhlilin yoxluğu, tarixçi alimlərin
əsərlərindən lazımınca istifadə edilməməsi, hadisələrə tənqidi nöqteyinəzərdən yanaşılmaması və onların silsilə təşkil etməməsi, Ordubadiyə görə,
əsərin əsas nöqsanlarındandır.
Bununla belə, Məmməd Səid Ordubadi “Azərbaycan tarixi” əsərinin
Sasanilər dövrünə aid olan hissəsinin əhəmiyyətli olduğunu qeyd edir, məişət
və mədəniyyətdən danışılmasa da, Azərbaycan xalqının milli varlığının
lazımınca təsvir edildiyini göstərir.
Bütün bu söylənilənlər 1941-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan tarixi”
kitabını təhlil etmək məqsədini daşımır. O dövrdən indiyə qədər tariximiz
haqqında alimlərin tədqiqat əsərləri, monoqrafiyalar nəşr olunmuşdur.
Məqsəd görkəmli yazıçımız Məmməd Səid Ordubadinin yalnız Azərbaycan
ədəbiyyatında tarixi roman janrının əsasını qoyan və bu yanrda əsərlər
yaradan müəllif kimi deyil, tariximiz haqqında yazılan əsərləri
qiymətləndirən və bu əsərlərə rəy bildirən bir tarixşünas olmasını nəzərə
çatdırmaqdır.
Ordubadinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı
şəxsi arxivində saxlanılan tarixə aid məqalələri bu fikri bir daha təsdiqləyir.
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Gələcək tədqiqatlarda yazıçının tarixə aid məqalələri nəzərdən keçirilib daha
əhatəli araşdırılacaqdır.
Haqqında danışdığımız məqalə, fikrimizcə, indi də öz aktuallığını
saxlamaqdadır. Bununla belə, Məmməd Səid Ordubadinin yürütdüyü
fikirlərin elmiliyi haqqında tarixçi alimlər daha dolğun məlumat verə
bilərlər.
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N.Samadova
Mammad Said ordubadi about "History of Azerbaijan"
Summary
Besides being an author of historical novels, Mammad Said Ordubadi
was a historian who gave valuable reviews on books written about the
history of Azerbaijan. Ordubadi, who knew all periods of the history of
Azerbaijan comprehensively, reflected the peculiarities of historical books,
in the meantime had put forward his ideas and considerations.
In this regard, an article written by Mammad Said Ordubadi about 210
pages book "History of Azerbaijan" which was published by the publishing
house of the Academy of Sciences of Azerbaijan in 1941, draws attention.
Ordubadi evaluates the information given in the book "The History of
Azerbaijan" regarding the rebellion of Babak, State of Atabeys, Shah Ismail,
and he disagrees on the truthfulness of several events. According to
Ordubadi, the absence of scientific analysis, the lack of critical approach to
the events, and the meager use of the historians’ work and are the main
drawbacks of the work.
From the 40s of the last century to the present day valuable research
works and monographs about the history of Azerbaijan were published. The
purpose of the article we are introducing is not analyzing the book "History
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of Azerbaijan" published in 1941. The aim is to emphasize that Mammad
Said Ordubadi was an outstanding writer who founded the historical novel
genre in Azerbaijani literature and was the author of works in this genre:
moreover, besides creating works in this genre, he was also a historian
reviewing works written about our history.
Н.Самедова
Мамед Саид ордубади об «Истории Азербайджана»
Резюме
Мамед Саид Ордубади был не только автором исторических
романов, а также ученым историком, который отзывался о книгах,
написанных про историю Азербайджана. Ордубади, прекрасно
осведомленный обо всех периодах истории Азербайджана, подчеркивал
особенности книг по нашей истории и в то же время выдвигал свои
идеи и версии.
В связи с этим привлекает внимание статья Мамед Саида Ордубади
о 210-и страничной книге «История Азербайджана», изданной в 1941
году издательством Академии Наук Азербайджана. Ордубади,
рассматривая в книге «История Азербайджана» сведения о восстании
Бабека, государстве Атабеков, Шахе Исмаиле указывал, что описание
многих исторических событий не соответствуют действительности. По
мнению Ордубади, отсутствие научного анализа в книге, не
правильного использования трудов ученых историков и критического
подхода к событиям являются основными недостатками этой работы.
С 40-х годов прошлого столетия до наших дней были изданы много
исследовательских трудов и монографий по истории Азербайджана,
достойных внимания. В данной статье мы не ставили перед собой
целью анализировать книгу «История Азербайджана», изданного в 1941
году. Наша основная цель состоит в том, чтобы довести до
общественности тот факт, что выдающийся писатель Мамед Саид
Ордубади был не только основателем жанра исторического романа в
азербайджанской литературе и автором многих сочинений в этом
жанре, но и историком, который выражая свое мнение про разные
труды написанные о нашей истории, оценивал их.
Rəyçi: Kamandar Şərifov
Filologiya elmlər doktoru, dosent
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DEVID MITÇELIN ŞAH ƏSƏRLƏRİ
Açar sözlər: Devid Mitçel, bədii ədəbiyyat, Ədəbi kabus, Buludlu atlas,
Qrinin qara qu quşu
Keywords: David Mitchell, fiction, Ghostwritten, Cloud Atlas, Black Swan
Green
Kлючевые слова: Дэвид Митчелл, литература, Литературный
призрак, Облачный атлас, Лужок черного лебедя
Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiyaya açıq olan bir ölkə kimi
dünya xalqlarının yeni əsr ədəbiyyatları ilə tanışlıq zəruri hesab olunur.
Zəngin ənənələri olan ingilis ədəbiyyatı bu gündə yeni adlarla diqqəti cəlb
edir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da insan və dünya məsələləri yeni
metodoloji yanaşma şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bizim bu
mənada Devid Mitçelə müraciət etməyimiz onun Okinava, Monqoliya,
Yaponiyadan tutmuş bütün dünyada artıq məşhur olan 1999-cu ildə
Britaniyanın ən yaxşı kitab mükafatına layiq görülmüş “Ədəbi kabus” əsəri,
2003-cü ildə isə ən yaxşı cavan nasir adına layiq görülməsi, 2007-ci ildə isə
Taym jurnalının apardığı tədqiqatlara əsasən dünyanın 100 ən nüfuzlu insan
siyahısına adı daxil olunan roman, qisa hekayə, libretto yazarı olması ilə
şərtlənir. Məqalə Devid Mitçel yaradıcılığı, onun ingilis ədəbiyyatında
misilsiz yer tutan məşhur romanlarının, xüsusilə “Buludlu atlas” romanının
struktur, üslub xüsusiyyətlərindən söhbət açır.
Ümumiyyətlə istənilən ədəbi əsər müəyyən zərurətdən meydana gəlir.
Əgər yazar yaşadığı dövrü öz əsərlərində ətraflı, aydın şəkildə
işıqlandırmağa qabildirsə, onun təsvir etdiyi mövzular insanların daxili
dünyasını əks etdirirsə, qəlblərə yol tapa bilirsə demək ki, yazıçının
yaradıcılığına düzgün qiymət veriləcək, oxucuların əbədi sevgisini
qazanacaqdır. Bu səbəbdən də Devid Mitçel ədəbi yazar olaraq böyük bir
epoxanın zirvəsi sayılır. Devid Mitçel yaradıcılığının araşdırılması və
əsərlərinin tədqiq edilməsi 21-əsr ingilis ədəbiyyatının mühüm bir
mərhələsinin öyrənilməsinə yol açır.
Devid Mitçel 12 yanvar 1969-cu ildə Sautport şəhərində anadan olmuş,
Malverndə böyüyüb boya-başa çatmışdır. O, Malverndə Kent universitetində
amerikan və ingilis ədəbiyyatından dərs demişdir. Tədris fəaliyyətindən
sonra Siciliyada 1 il yaşayan yazar Xirosimaya (Yaponiya) gəlir və yapon
tələbələrinə ingilis dilindən dərs deyir. 8 ildən sonra Mitçel milliyyətcə
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yapon olan yoldaşı Keyko və 2 övladı ilə İngiltərəyə qayıdır.(3) Devid
Mitçel “Ədəbi kabus”, “Yuxu №9”, “Buludlu atlas”, “Qrinin qara qu quşu”,
“Yakob de Zutanın min payızı” və s. romanların banisidir. (1,səh.296)
Nüfuzlu yazar Devid Mitçel “Oyan”, “Batmış bağ” adlı librettolarını qələmə
almaqla oxucuların qəlbinə yol tapa bilmişdir. Devid Mitçelin 1999-cu ildə
qələmə aldığı məşhur “Ədəbi kabus” əsəri Okinava, Monqoliya,
Yaponiyadan tutmuş Nyu York şəhərinədək, geniş bir ərazidə yayılaraq Con
Levellin Riz mükafatına layiq görülmüş və bununla yanaşı nüfuzlu yazarın
adı Quardian İlk Kitab mükafatının siyahısına daxil edilib. (2,səh.1)
Həmçinin Devid Mitçel 2003-cü ildə ən yaxşı cavan nasir adına layiq
görülmüş, 2007-ci ildə isə Taym jurnalının apardığı tədqiqatlara əsasən
dünyanın 100 ən nüfuzlu insan siyahısına adı daxil olunan roman, qisa
hekayə, libretto yazarı kimi diqqəti cəlb etmişdir.
Onun 2001-ci ildə qələmə aldığı 2-ci romanı olan “Yuxu №9” əsəri
2002-ci ildə bədii ədəbiyyat üzrə kitab mükafatına layiq görülüb. Nüfuzlu
yazarın “Yakob de Zutanın min payızı” romanı 2011-ci ildə Birlik
yazıçıları (Cənubi Asiya, ən yaxşı kitab) mükafatına layiq görülüb.
Devid Mitçel qısa hekayə yazarı kimi oxucuların qəlbinə yol tapa
bilmişdir. Devid Mitçel “Etiraflar”, “Xarakter inkişafı”, “Yanvar adamı”,
“Nəhəng siçovul”, “Sadəlövhlər burada”, “Bağban” və s. maraqlı qısa
hekayələrini qələmə alıb. Devid Mitçel hekayələrinin sujet xətti olduqca
maraqlıdır. Devid Mitçel hekayələrinə elə ustalıqla ad seçmişdir ki, bütün
əsərin məzmunu və formasını özündə birləşdirmiş olur. Nüfuzlu yazar Devid
Mitçel o yazıçılardandır ki, hekayədəki problemi ortaya qoymağı və bu
problemin həlli yollarını oxucuya ustalıqla aşılamağı bacarır. Devid
Mitçelin öz hekayələrində yer verdiyi mövzular yaşadığımız dövrün
reallıqlarını əhatə edir. Onun öz sehrli qələmi ilə yaratdığı hekayələr sanki
dövrümüzün güzgüsüdür. Zamanımızda baş verən reallıqları açıqca aşkara
çıxararaq göz önündə sərgiləyir. Elə bu səbəblərdən də onun yaratdıqları
əsərlərin qiyməti yoxdur.
“Ədəbi kabus” romanında hadisələr əsasən Şərqi Asiyada, həmçinin
Rusiya, İngiltərə, Amerika və İrlandiyada baş verir. Romanın epizodik
təsvirinə xüsusi yer verilir və hər bir fəsil müxtəlif hekayəni və mərkəzi
xarakteri təsvir edir. Buna baxmayaraq, hər bir fəsil təsadüfi olaylarla
əlaqələndirilib. “Ədəbi kabus” romanının əsas mövzusu Şərqi Asiya
mədəniyyəti, mövhumat və real hadisələrin tərənnümüdür. Həmçinin
romanda müxtəlif əsərlərdən istinadlar da var. Xüsusilə Yunq Çanqın “Vəhşi
qu quşu”, Paul Osterin “Təsadüfi musiqi”, Ayzek Azimovdan olan istinadlar
diqqəti cəlb edir.(4)
“Buludlu atlas” güzgülü labirint üslubunda yazılıb. Əsərdə hadisələr
XIX əsrdə, günümüzdə və gələcəkdə baş verir. Hissələr müstəqil olsalar da
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bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədədilər. 6 hissədən ibarət olub, oxucunu XIX əsr
Sakit Okean adalarından başlayıb postapokaliptik gələcəyədək aparan Devid
Mitçel öz kitabı haqqında belə demişdir: Roman - demək olar ki, bütün əsas
qəhrəmanlarının (birini çıxmaq şərtilə) insan təbiətinin həqiqi universallığının simvolu olan anadangəlmə xalla tanınan eyni ruhun müxtəlif
dövrlərdə, müxtəlif bədənlərdə reinkarnasiyasıdır."Buludlu atlas" adının özü;
bulud daim dəyişən atlasın təzahürlərinə aiddir, hansı ki, insan təbiətinin
oxşarıdır, hansı ki, həmişə qalır və həmişə beləsiylə qalacaq. Ona görə
kitabın mövzusu hərislikdir, hansıyla ki, insanlar ayrı insanlara, qruplar
qruplara, xalqlar xalqlara, tayfalar tayfalara ov edirlər. Ona görə mən sadəcə
bu mövzunu götürdüm və bir qədər başqa kontekstdə onu dəyişdirdim.
Buludlu atlas bir-biri ilə bağlı altı hekayədən ibarətdir, XIX əsr Sakit okean
adalarından başlayıb postapokaliptik gələcəkdə qurtarır. İlk beş hekayə əsas
anda kəsilir. Altıncı hekayədən sonra, ilk beş hekayə, xronoloji ardıcıllıqla,
yarımçıq qaldığı yerdən başlayaraq sona qədər davam edir.(5) Sonda isə
oxucu roman başlandığı yerə - XIX əsrdə Ada'm Yuinqlə Sakit okeanın
cənubuna qayıdır. Devid Mitçel oz intervyusunda bildirib ki, romanın adını
yapon bəstəkarı Tosi İtiyanaqinin (Yoko Ononun birinci əri) eyni adlı musiqi
əsərindən götürüb: «Mən kompakt-diski, yalnız kompozisiyanın təəccüblü
adına görə aldım». Devid Mitçelin 2006-cı ildə yazdığı ”Qrinin qara qu
quşu” romanı yarım-avtobioqrafik, bildinqsroman janrında qələmə alınmış
bir əsərdir. Bu əsər baş qəhrəmanın xarakter dəyişikliyinin son dərəcə vacib
olduğunu, gənclik dövründən yetkinlik yaşınadək psixoloji və mənəvi
inkişafını əks etdirir. Oxucuların sevimli romanına çevrilən bu roman 13
fəsildən ibarət olaraq 13 yaşlı Vusterşir əsilli Ceyson Teylor adlı oğlanın
həyatının 1982-ci ilin yanvarından 1983-cü ilin yanvar ayı ərzindəki bir ayını
təsvir edir. Devid Mitçelin kəkələmə qüsuru vardı və bu fiziki qüsur öz
əksini ”Qrinin qara qu quşu” romanında tapmışdır.(6) Roman kəkələyən 13
yaşlı oğlanın dilindən nəql edilir. Böyük ədəbi simaların yaradıcılığı
zamanın sınağından keçdikdən sonra onların özləri də etalona çevrilir. Devid
Mitçel də belə yazıçılardandır. Devid Mitçel ədəbi etalonu böyük bir
epoxanın zirvəsi, nəticəsi və yekunudur. David Mitçel zəmanəsinin ən
oxunaqlı, diqqət mərkəzində olan yazıçılarından biridir. Istər yaradıcılığı,
istərsə də şəxsiyyəti baxımından da bənzərsiz olmuşdur.
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David Mitchell’s masterpieces
Summary

A.Memmedli

The article deals with the early life of David Mitchell, his role in
English literature, his fiction. David Mitchell is the author of the novels such
as “Ghostwritten”, ”Cloud Atlas”, “Black Swan Green”, “Slade House”,
“The Bone Clocks”. His novels, “Number9dream” and “Cloud Atlas” were
shortlisted for the Booker Prize. He was named one of the 100 most
influential people in the world by Time magazine in 2007. Ghostwritten is a
sprawling and eerily well-crafted relief map of the modern world. In 2003
David Mitchell was selected as one of the Best Young British Novelists by
Granta. Ghostwritten was awarded the Mail on Sunday/John Llewellyn Rhys
Prize for the best book by a writer under thirty-five. Mitchell has said of the
book:
“Literally all of the main characters, except one, are reincarnations of
the same soul in different bodies throughout the novel identified by a
birthmark ... that's just a symbol really of the universality of human nature.
The title itself Cloud Atlas, the cloud refers to the ever changing
manifestations of the Atlas, which is the fixed human nature which is always
thus and ever shall be. So the book's theme is predacity, the way individuals
prey on individuals, groups on groups, nations on nations, tribes on tribes. So
I just take this theme and in a sense reincarnate that theme in another
context ...”
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Шедевры Дэвида Митчелла
Резюме

А.Мамедли

Дэвид Стивен Митчелл , английский автор романов, две его
следующие работы «Сон № 9»
(2001 год) и «Облачный атлас»
(2004 год) вошли в шортлист Букеровской премии. «Литературный
призрак» получила премию Джона Луэллина-Риса . В 2003 году
Митчелл вошёл в список лучших молодых британских писателей, по
версии журнала «Granta». В 2007-м он был включён в список 100 самых
влиятельных людей в мире по версии журнала «Тайм». “Облачный
атлас” роман британского писателя Дэвида Митчелла. Состоит из
шести связанных между собой историй, действие в которых
происходит с середины XIX века до далёкого постапокалиптического
будущего. Митчелл о своей книге:
“Буквально все главные герои, за исключением одного,
являются реинкарнацией одной и той же души в различных телах на
протяжении всего романа, идентифицируемых по родимому пятну…
это просто символ действительной универсальности человеческой
природы. Само название „Облачный атлас“; облако относится к
постоянно меняющимся проявлениям атласа, который является
неизменной человеческой природой, которая всегда остается и всегда
будет оставаться таковой. Так что темой книги является жажда, с
которой люди охотятся на отдельных лиц, группы — на группы,
народы — на народы, племена — на племена. Я просто взял эту тему и
в некотором смысле переродил её в другом контексте…”
Rəyçi: Nailə Sadıqova
Filologiya elmləri doktoru, professor
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VILLIAM VORDSVORT YARADICILIĞINDA "NƏRGİZ"
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Villiam Vordsvort 1770-ci il aprel ayında İngiltərənin Kambria
əyalətində doğulmuş və 1850-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Hüquqşünas
oğlu olan Vordsvort 8 yaşında anasını itirmiş, bu sarsıntı onun gələcək
şeirlərində öz əksini tapmışdır. 12 yaşında isə atasını itirdikdən sonra bacısı
Doroti və üç qardaşı ilə birlikdə yetim qalan Vordsvort ata qohumları
tərəfindən himayə olunmuşdur. Uşaqlıq travmaları səbəbindən hətta intihara
cəhd etdiyi bacısının məktubu ilə üzə çıxmışdır. O, öz təhsilini Kembric
universitetində tamamlamış, hərçənd ki, özünün fəlsəfi “Müqəddimə”
əsərində heç də parlaq tələbə olmadığını bildirmişdir:
And, more than all, a strangeness in the mind,
A feeling that I was not for that hour
Nor for that place [8, 42].
Başımda bir yadlıq vardı,
Nə bu saata, nə də bu yerə
Uyğun olmadığım duyğusu vardı(sətri tərcümə)
Universitetin sonuncu ilində olarkən Vordsvort həm onun yazıçılığına,
həm də gələcək siyasi görüşlərinə köklü şəkildə təsir edən Avropa səyahətinə
çıxmışdır. O, Russonun ideyaları ilə maraqlanmış, sənətkarın təbiətin
ağuşuna qayıtmaq şüarı onu xüsusi cəzb etmişdir [1, 90]. Məhz bu
səbəbdəndir ki, o, təbiətə daha çox meylli olmuş, 22 yaşına qədər ətrafındakı
heç kimlə maraqlanmamış, sonradan insanın da təbiətin bir parçası olduğunu
qəbul etmişdir: “Love of nature leading to love of man” (Təbiətə sevgi insan
sevgisinə aparır.) [11].
Universiteti bitirdikdən sonra fransız dilini daha dərindən öyrənə
bilmək bəhanəsilə Fransaya köçən Vordsvort orada özündən 15 yaş böyük
bir fransız generalı ilə dostluq qurmuş və bu dostluq, o cümlədən dostunun
sadə insanlara olan simpatiyası hətta sonradan “yumşaq feodalizm”i
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dəstəkləyən Vordsvortun ictimai fikirlərinin formalaşmasında müstəsna rol
oynamışdır. Fransada yaşadığı dövrdə Annet adlı bir xanımla münasibəti
olmuş, bu münasibətdən nikahdankənar qızı dünyaya gəlmiş, lakin sonradan
İngiltərə və Fransa arasında çıxan müharibə onları bir-birindən ayırmışdır.
1802-ci ildə bacısı ilə Fransaya olan səfərlərində 4 həftə müddətində öz
“arvadı” və qızı ilə birlikdə qalan Vordsvort sanki evlənmək üçün icazə
almağa gəlmişdi. Geri – öz ölkəsinə gəldikdə həmin ilin sonlarına doğru ailə
həyatı qurmuş, bu evliliyindən beş uşağı doğulmuşdur.
Ümumiyyətlə, Vordsvort kədər adamı olmuşdur. Öz şeirlərində də
məhz yaşadıqlarının onda doğurduğu dərin kədəri dilə gətirmişdir.
Vordsvortun fikrincə, ilahi qüvvənin vüsalına çatmaq şərəfi ancaq balaca
uşaqların saf qəlbinə (“Biz yeddi nəfərik” şeiri) və yaxud da miskin,
ağıldankəm adamlara (“Divanə uşaq”) qismət ola bilər [1, 91]. O düşünürdü
ki, burjua qayda qanunları insanlığa əlavə əzab-əziyyətdən başqa bir şey
vermir.
İngiltərədə böyük sosial dəyişikliklər 18-ci əsrin sonlarında sənaye
çevrilişi nəticəsində baş vermişdi. Məhz bu dövrdə insanın ədəbiyyata
baxışında köklü fundamental dəyişikliklər – romantik səpkilər sezilirdi [5,
57]. Romantiklərin əsas xüsusiyyəti onların burjuaziya gerçəkliyinə,
kapitalist cəmiyyətinə qarşı olan fikirlərində öz əksini tapırdı. Bu dövrdə
sadə həyat yaşam tərzi, təbiətə qayıdış, folklor və mifologiyaya marağın
artması, klassisizmə etiraz aydın nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə isə romantizm
iki qrup yaradıcılardan təşkil olunmuşdur. Bayron, Şelli, Kits kimi şairlərin
olduğu birinci qrup, əsasən, azadlıq və bərbərlik uğrunda mübarizə aparır,
gələcək sosial cəmiyyətə ideal baxır, bununla bağlı heç bir aydın ziddiyyətə
qapılmırdılar. İkinci qrup romantiklər isə əsasını Göl məktəbi deyilən üç şair
– Villiam Vordsvort, Semuel Teylor Kolric və Robert Sauti təşkil edir. Bu
romantiklər, adətən, keçmiş haqqında yazırdılar. Gənclik illərində könüllü
inqilabçı olan bu şairlər tiranlığa və ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparanlara
rəğbət bəsləmiş, ilk əsərlərində də məhz bunlar haqqında yazmışlar.
Sonradan onlar bu fikirlərindən vaz keçmiş və ölkənin daha sakit bölgəsi
hesab edilən patriarxal yaşam tərzinin hökm sürdüyü, göllərlə əhatəli
bölgəyə köçmüşlər. İlk dəfə ingilis tənqidçiləri tərəfindən onlara “Göl
məktəbi şairləri” deyilməsi də məhz bununla bağlı olmuşdur [10].
Yaşadıqları dövr həyatına olan vecsizlik və mistika onların nəzmini
mücərrəd və anlaşılmaz etmişdir.
İngilis romantiklərinin ilk nəsil şairləri – Göl məktəbi nümayəndələri
fransız inqilabına olan müsbət yanaşmalar ilə seçilirlər. Vordsvort hətta
dünyada azadlıq və bərabərliyin yenidən doğuşunda şəxsən iştirak etmək
üçün Fransada bir neçə il vaxt keçirmişdir [4, 85]. Bu inqilabdan dolayı
sevinc içərisində olan Vordsvort aradan uzun zaman keçməmiş öz inancını
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itirdi. Amma istər tərəfdaşı, istərsə də düşməni olsun, bu inqilab onun
həyatında ən vacib hadisə hesab edilir. On illik bir zaman ərzində o, özünün
demokratiyaya inanan, insan hüquq və azadlıqlarını qoruyan ən gözəl
əsərlərini – “Lirik balladalar” (Kolriclə birlikdə), öz avtobioqrafiyası hesab
edilən “Müqəddimə”, “Azadlığa həsr edilmiş sonetlər” və digərlərini yazdı.
1793-cü ildə onun hələ Fransada olarkən yazdığı “Təsviri eskizlər”ardınca
isə “Axşam gəzintisi” adlı şeirlər toplusu nəşr edilir.
1795-ci ildə Vordsvort şairlik həyatında ən vacib hadisə olan və
sonradan onun ən yaxın dostuna çevrilən Semuel Teylor Kolriclə tanış olur
[5, 59]. Romantik dövrün başlıca iki şairi olan Vordsvort və Kolric
həyatlarının böyük hissəsini İngiltərənin Göllər bölgəsində keçirdikləri üçün
onlara “göl məktəbi şairləri” deyilir. Halbuki Vordsvort və Kolric, əslində,
mövzu baxımdan heç eynilik təşkil etmirlər, onların arasında isə eynilikdən
çox, fərqliliklər nəzərə çarpır. 1797-ci ildə onlar birlikdə Vordsvortun ən
gözəl əsəri hesab edilən "Lirik balladalar"ı çap etdirirlər. Bununla da onların
şöhrəti bütün dünyaya yayılır. Əsərin ön sözündə Vordsvort epik şeirə lirik
şeirdən daha çox dəyər vermişdir. 32 yaşında olarkən Vordsvort Böyük
Britaniya Royal sarayında "Şair laureatı" adını alır.
Vordsvort sonet və ballada yazmağı sevirdi. Onun fikrincə, inkişaf
edən kapitalist cəmiyyəti kənd həyatının sadəliyini məhv edir. Siravi kənd
camaatının, onların inam və hisslərinin müdafiəsi, sənaye inqilabı ilə birlikdə
gələn səfalətdən doğan qəzəb və təbiətin gözəlliyi Vordsvort yaradıcılığının
əsas xarakterik obyektidir. Bu fikirlərin əksəriyyəti "Lirik balladalar"da öz
əksini tapmışdır. Vordsvort öz şeirlərində artıq süquta uğramaqda olan
İngiltərə patriarxal kəndini tərənnüm edirdi. Bunlar onun əsas mövzusu idi.
O, kəndlilərin həyatını təsvir edərkən ən çox onların inadlı zəhmətini,
itaətkar mütiliyini daha çox tərifləyirdi. Onun fikrincə, savadsız kəndlilər
həyatı təhsilli adamlardan yaxşı başa düşürlər. Çünki kəndlilər axirət
dünyasına, fövqəltəbii qüvvələrə etiqad bəsləyirlər. Şəhər mədəniyyəti
şəraitində böyümüş adamlarda isə bu qüvvələri dərk etmək qabiliyyəti
yoxdur. Bu haqda o daha geniş özünün “Kilsə sonetləri”ndə (1822)
yazmışdır. Siyasi radikalizmi onu dini görüşlərindən məhrum etməmişdir. O,
əksinə, ingilis kilsəsinə böyük rəğbət bəsləmişdir. Bu dini konservatizm
həmçinin 1814-cü ildə yazılan “Səyahət” əsərində də ifadə olunmuşdur.
“Tintern Abbi”də – Uay çayı vadisində yaşayarkən keçirdiyi hissləri
yazdığı şeirdə Vordsvortun şəhər həyatı, xüsusən də ədəbi həyatı ilə əlaqəli
olan gündəlik həyatda saxta və səthi “qüsurlu ünsiyyətə” qarşı çıxması onun
üçün təbiətin gücünə dair düşüncə ilə nəticələnir. O, öz fikirlərinə belə
aydınlıq gətirirdi: “Yaşlı yazıçılarımızın faydasız əsərləri, demək olar ki,
Şekspir və Miltonun əsərləri, çılğın romanlar, xəstə və axmaq alman
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faciələri, poeziyamızdakı israfçı, əbəs yerə şişirdilmiş hekayələrdən bəhs
edirdi” [10]:
Though absent long,
These forms of beauty have not been to me,
As is a landscape to a blind man’s eye:
But oft, in lonely rooms, and mid the din
Of towns and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet [12].
Uzun olmasa da,
Bu gözəllik formaları mənim üçün deyil,
Kor adamın gözü üçün bir mənzərə kimi:
Ancaq yalnız, tək otaqlarda və din ortasında
Şəhərlərdən və şəhərlərdən, mən onlara borcluyam,
Gecədəki yorğunluq hissi şirin olur (sətri tərcümə)
“Nərgizlər” şeiri isə 19-cu yüzilin şəfəqində qələmə alınmışdır.
Duyğu və okulyar (gözlə görünən) təsirin sadə ifadəsilə Vordsvort bilik əldə
etmə vasitəsi olaraq ağıl və üstün zəkanın zəfərini əhatə edir. Buna bənzər
bir neçə il əvvəl yazdığı “Cədvəllər çevrildi” əsərində də təbiətin müqəddəs
tərəfini axtardığını, bu halda isə nərgizlərin həm danışanın, həm də
dinləyənin üzərində əks səda oyandıran ilahi bir əhəmiyyət kəsb etdiyini
bildirir. Vordsvort öz şahidliyi ilə insanın daim təbiətdən bəslənməli
olduğunu burada vurğulamışdır. Şeirin əsas ideyası birinci şəxsin – “mən”in
dili ilə ön plana çıxarılmışdır.
Villiam Vordsvortun “Dolaşdım yalnız bir bulud kimi..” şeiri
insanın təbiətlə əlaqəsinin kəşfidir. Bu şeirdə lirik qəhrəman nərgiz tarlasına
girir və onun gözəlliyini zəngin təsəvvürlə göstərir. Onların gözəlliklərini
bildirərkən şair yalnız “boş və ya fikirli” zamanlarında onların
gözəlliklərinin təsirini tam dərk edir və nərgizlərin xatirəsinin qəlbdən
“doldura bilmə” bacarığının olduğunu vurğulayır. Vordsvortun şeiri
ətrafımızdakı təbii gözəlliyi və ətrafımızla olan münasibəti gözdən qaçırtma
ehtimalımızı göstərir. Lirik qəhrəman nərgizlərin həzzini vaxtında ala
bilmədiyi üçün daha sonra yalnızlığının öz-özünü əks etdirmə anında,
sadəcə, təsirlərini hiss etməsi və öz şəxsi həzzi ilə necə münasibət
qurulduğunu, insanların özlərini təbiət kimi görmələrinə işarə edir. Bu, şeirin
ilk misrasında özünü bir bulud olaraq göstər danışanın dilindən bir daha
təsdiq edilmişdir.
Nərgizləri kəşf etdiyi anda özü ilə bulud arasındakı qarşılaşdırmanı
təsvir edərək özünü təbiətin bir parçası – yer üzünə daha yüksək bir varlığın
mövqeyindən baxan parçası olaraq görür. Vordsvort tərəfindən nərgizlərin
təbiətin gözəlliyinin bir təmsili olaraq verilməsi yunan mifologiyasındakı
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vacibliyini düşündükdə daha da aydın başa düşülür. Yunan mifologiyasına
görə, çay allahının oğlu Narcsis öz gözəlliyi ilə lovğalanan bir gənc idi. İlahə
Nemesis bu davranışına görə onu cəzalandırır. Erosun atdığı oxdan öz əksinə
aşiq olan Narcsis gölün kənarından ayrıla bilmir. Bəzi mənbələrə görə öz
əksinə baxarkən nimfalar tərəfindən onlara “yox” deməsinin qarşılığında
qisas alaraq nərgiz gülünə çevrilmiş, bəziləri düşünür ki, o, öz əksinə
baxarkən suda boğularaq və ya aclıqdan ölmüş və sonradan orada bitən
güllərə nərgiz adı verilmişdir. Hətta bəziləri nərgizlərin əyilən başlarının
aşağı əyilib öz əksinə tamaşa edən Narcsisə işarə olduğuna da inanırlar.
Şeirdə nərgiz simvolundan istifadə edən edən Vordsvort təbiət ilə olan
münasibəti səbəbilə söylənilənlərin birbaşa öz həyatı ilə əlaqələndiyini
bildirir. Lirik qəhrəman ən sonda, bəlkə də, öz ətrafına olan bağlantısını tam
təqdir edə bilmədiyindən eqoizm nəticəsində yalnız və fikirli təsvir
edilmişdir.
Nərgizlər xoşbəxtlik gülüdür. Onlar yazın gülləridir və bir çox insana
xoşbəxtlik, sevinc gətirirlər. Villiam Vordsvort isə təbiət şairi, mənzərə şairi
olaraq da tanınır. Vorsvortun “Nərgizlər” adlı əsəri fiqurativ-məcaz dil,
təsəvvür və şəxsləndirmə kimi fərqli üsulların, yüngül meh ilə rəqs edən
nərgizlərin timsalında sevinc və hisslərini məharətlə ifadə etmək
iqtidarındadır. Vordsvort özünü təsvir etmək üçün şeirdə məcaz dilindən
istifadə edir. O, şeirə yalnız başlayır. Lakin o, sadəcə, tək deyil, həm də bu
təkliyin ona verdiyi dincliyi yaşayır. Özünü bulud olaraq təsvir edir və
özlüyündə barışığa meylli olduğunu simvolizə edir:
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze [7, 67].
Dolaşdım yalnız bir bulud kimi
Yüksək dənizlər və təpələr üzərində üzərək,
Bütün bir anda mən bir izdiham gördüm,
Açıq qızıl nərgizlər;
Gölün yanında, ağacların altında,
Məryəmdə çırpınan və rəqs edən (sətri tərcümə)
Onlar hər yerdə idilər, “gölün yanında, ağacların altında”: Vordsvortu
onlara baxmağı üçün. Vordsvort təsəvvürdən oxucunu nərgizlərlə ziyarətə
icazə verdiyi və danışdığı günün təsirini paylaşdığı bir üsul olaraq istifadə
edir. “Bir baxışda on minlərcəsini gördüm” misrası ilə şair hətta buludlar
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qədər sayılmağı çətin olan nərgiz güllərin qüdrətini vurğulayır. O, həmçinin
nərgizlərin yanındakı suyu “parlaq dalğalar” olaraq dəyərləndirməsi ilə
günün bütöv bir peyzajını verir.
Şəxsləşdirmə şeirdə tez-tez işlədilir, ancaq hər bənddə istifadə olunan
varlıqların və bitkilərin şeir içərisində “rəqs edə” bilmələrində böyük
əhəmiyyətə malikdir. Şeirə əsas məna gətirən bu azad ruhlu “rəqsdəki” nəşə
və sevincdir. Birinci və ikinci bənddə rəqs edənlər nərgizlərdi, üçüncü
bənddə isə su nərgizlər önündə rəqs edir və ən nəhayət, dördüncü bənddə
Vordsvort o gün içindəki duyğularını necə xatırlayacağını, öz “daxili
gözünü” necə istifadə edə biləcəyini izhar edir.
Nərgizin simvol kimi işlənməsi istər Vordsvortdan əvvəl, istərsə də
sonra rast gəlinən haldır. Belə ki, nərgiz yenidən doğulmanı və yeni
başlanğıcları simvolizə edir. O, yeni başlanğıclarla ona görə əlaqələndirilir
ki, qışın sərt soyuğundan sonra ilk tumurcuqlayan da məhz bu güldür.
İngiltərədə nərgizlər lent zanbaq olaraq da tanınırlar. İngilis alim və şairin –
Alfred Eduard Houseman şeirinə diqqət yetirək:
And there’s the windflower chilly
Və orada rüzgar gülü var
With all the winds at play,
Oyunun bütün küləklərilə birlikdə
And there’s the Lenten lily
Və orda lent zanbağı var
That has not long to stay
Hansı ki, uzun zaman qala bilmir
And dies on Easter day [17].
Və Paska günündə ölür (sətri
tərcümə)
Azərbaycan ədəbiyyatında istər klassik şeirdə, istərsə də müasir
şeirimizdə nərgiz gülü ilə bağlı yetərincə nümunələrə rast gələ bilərik.
Zamanla nərgiz gülünün qız adına çevrilməsi, bunun ədəbiyyatımızdakı əksi
də vardır. Bunlara nümunə kimi Nizami Gəncəvi, Məmməd Araz, Rəsul Rza,
Nailə İbrahimovanın şeirlərini göstərə bilərik. Vordsvort yaradıcılığındakı
nərgiz obrazı ilə yaxından səsləşən isə Rəsul Rzanın yazdığı “Nərgiz” (19731974) şeiridir:
Gördüm qabarlar parçalanıb.
Asfalt doşəmənin hər yarasından
nərgiz topası qalxıb,
yaşıl bir alov kimi.
Orda-burda saralır,
nərgiz düyməcələri.
Püstə kimi yarılıb ortasından
neçələri [2, 25]
Burada “Nərgiz” dirilmə, canlanma, yenidən doğulmağa, həyat eşqinin
güclü olmasına işarədir. Növbəti misralarda “Soyuq asfalt məğlub olub
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həyat gücünə” yazılması da buna işarədir. Sanki burada nərgiz həyatın
çətinlikləri ilə savaşan, baş açmağa çalışan fərddir. Çətinliklərin ağırlığını
asfaltla müqayisə edən şair buna rəğmən nərgizin əzmkarlığını təqdir edir:
Əlimə aldım asfalt parçasını,
yoxladım.
Bərkdi, daş kimi.
Nə ağacla, nə daşla qopasıdır.
... Soyuq asfalt
məğlub olub həyat gücünə [2.25].
Şair istifadə etdiyi metaforalarla nərgizi şəxsləndirir, sevgilisinin saçı
ilə sığallı nərgizi bir tutur:
Əlimi cəkdim,
zərif, yumşaq,
sevgilimin saçı kimi
sığallı nərgizə.
Adı nərgiz topasıdır [2, 25].
Gələcəyə inam, işıqlı sabahlara oyanmaq ümidi nərgizin həyat eşqini
daha da gücləndirir:
Zərif nərgiz
qalxıb düyməcə-düyməcə.
Qalxıb günəş eşqinə,
bahar eşqinə.
Dedim:
- Eşq olsun
həyatın gücünə! [2, 26].
M.Araz “Səni axtrarıram” (1956) şeirindki sevgili isə o qədər gözəldir
ki, nərgiz sevgilinin yanağından rəng alır. Burada nərgizdən sevgilinin
gözəlliyini qabarıq şəkildə diqqətə çatdırmaq üçün istifadə olunmuşdur:
Nərgiz rəng aldımı yanaqlarından
Öpəndə nərgizli bir yaylaq səni? [2, 17].
Nərgiz həmçinin Uelsin milli gülüdür. Çində də nərgiz gülü yüksək
qiymətləndirilir. Çiçəklənmə çinlilərin yeni il bayramı ərəfəsində baş verir
və onlar bunun yeni və uğurlu başlanğıc olduğuna inanırlar. Amerikada bu
güllər xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara yeni ümidlər bəxş edir.
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Gozel Alekberli
“Daffodils” in the works of William Wordsworth as an artistic
symbol
Summary
The social changes that occurred in England at the end of the 18th
century as a result of the industrial revolution led to radical fundamental
changes in the human view of literature - they created the soil for
romanticism. The main characteristic of the romantics is reflected in their
ideas against the order of the bourgeoisie and capitalist society. During this
period, a simple way of life, a return to nature, an increased interest in
folklore and mythology, as well as a protest against classicism are obvious.
Poets of English Romanticism of the first generation - representatives of the
Lake School are elected by positive approaches to the French Revolution.
Generally, William Wordsworth was a man of sadness. William
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Wordsworth's poem “Daffodils” is the discovery of the relationship between
man and nature. By his own observation, Wordsworth indicated here that
people should always be fed from nature. The main idea of the verse is put
forward in the first person singular - on behalf of the "I." Finding daffodils
and describing the confrontation between himself and the cloud, he sees
himself as a part of nature - a part looking from a high position to the earth.
In the poem, Wordsworth uses metaphors to describe himself. He describes
himself as a cloud and symbolizes his own inclination for peace.
Гюзел Алекберли
“Нарцисс” в творчестве Уильяма Вордсворта как
художественный символ
Резюме
Социальные изменения, которые произошли в Англии в конце
XVIII века в результате промышленной революции, привели к
радикальным фундаментальным изменениям в человеческом взгляде на
литературу - создали почву для романтизма. Основная характеристика
романтиков нашла отражение в их идеях против строя буржуазии и
капиталистического общества. В этот период очевидны простой образ
жизни, возвращение к природе, повышенный интерес к фольклору и
мифологии, а также протест против классицизма. Поэты английского
романтизма первого поколения - представители Озёрной школы
избраны положительными подходами к французской революции.
Вообще, Уильям Вордсворт был человеком грусти. Стихотворение
Уильяма Вордсворта “Нарциссы” - это открытие отношений между
человеком и природой. Своим собственным наблюдением Вордсворт
указал здесь, что люди всегда должны питаться от природы. Основная
идея стиха выдвигается в первом лице единственном числе - от имени
«я». Обнаружив нарциссы и описывая конфронтацию между собой и
облаком, он видит себя частью природы - частью, смотрящей с
высокого положения на землю. В стихотворении Вордсворт использует
метафоры, чтобы описать себя. Он описывает себя как облако и
символизирует собственную склонность к миру.
Rəyçi:

Seyfəddin Rzasoy
Filologiyaelmləri doktoru, professor
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İMADƏDDİN NƏSİMİYƏ HƏSR OLUNMUŞ BƏZİ POEMALAR
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, poeziya, İmadəddin Nəsimi, bədii
obraz
Key words: Azerbaijan literature, poetry, Imadeddin Nasimi, literary
image
Ключевые слова: Азербайджанская литература, поезия, Имадеддин
Насими, художественный образ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 noyabr 2018-ci il tarixli
Sərəncamı ilə 650 illik yubileyi qeyd olunan İmadəddin Nəsimi (1369-1417)
çoxəsrlik ədəbiyyatımızın ən məşhur nümayəndələrindəndir. Ölkə
Prezidentinin 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi də görkəmli
mütəfəkkirin ədəbi irsinə böyük ehtiramın ifadəsidir.
Azərbaycanda İmadəddin Nəsiminin ömür yolu, yaradıcılığı haqqında
dəyərli tədqiqatların aparılması ilə yanaşı, çoxsaylı bədii əsərlər də
yazılmışdır ki, onların bir qismi poemalardır. Musa Yaqubun “Şirvan
alverçisi və Nəsimi” (1968), Ələkbər Salahzadənin “Od heykəli” (1969),
Qabilin “Nəsimi” (1964-1973), Söhrab Tahirin “Karvan gedir” (1973),
Rəsul Rzanın “Son gecə” (1973-1974), Nəbi Xəzrinin “Mənim babam
baxan dağlar” (1976) əsərləri bu qəbildəndir. Bu məqalədə onların
bəzilərindən söz açacağıq.
Tanınmış şair Musa Yaqubun “Şirvan alverçisi və Nəsimi” poeması
həcmcə kiçikdir, lakin əsərdə ifadə olunan qayə dərin və mənalıdır. Poema
İmadəddin Nəsiminin Hələb şəhərindəki bazarda Şirvandan gəlmiş qoca
tacirlə qarşılaşmasının təsviri ilə başlayır. Gətirdiyi ipəyi tərifləyərək satan
tacirin dilindən “Şirvan” sözünü eşidən Nəsimi məmləkətdən hal-əhval
tutmaq ümidi ilə həmyerlisinə yaxınlaşıb ondan Şirvan elini, yurddaşlarını
xəbər alır. Lakin tamahkar tacirin fikri alver yanındadır, cavab vermək
əvəzinə, dərhal “yerlinin yerliyə xeyri dəyməli” deyərək onun neçə arşın
ipək alacağı ilə maraqlanır. Musa Yaqub qürbətdə əzablı ömür yaşayan
İmadəddin Nəsiminin hiss və düşüncələrini, vətən yanğısını təsirli bədii
boyalarla, tutarlı deyimlərlə əks etdirmişdir. Doğma yurdda olmağı ən böyük
səadət sayan hürufi şairin tacirə dediyi aşağıdakı sözlər də bundan soraq
verir:
Vətəndədirlərsə, nə dərdləri var.
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Həsrətsiz yaşarlar, qəmsiz yaşarlar.
Bəlkə, bilməz olmaz, o yerlərdə sən,
İmadəddin adlı bir gənc görərsən.
Onun cığırlarda izi qalıbmı?
El-oba dilində sözü qalıbmı? (8,s.291-292)
Qafil tacir isə cavabında ipək alveri ilə qazandığı pullardan, özünə
qurduğu güzərandan dəm vurur. Nəsiminin son təsəllisi vətəndən gətirilmiş
ipək olur. O, tacirdən bir arşın ipək alaraq köksünə sıxır, doğma yurdun
ətrini ondan alır. Bu məqamda Musa Yaqubun işlətdiyi dolğun bədii təsvir
və ifadə vasitələri Şirvan ipəyinin qürbətdəki şair üçün dəyərini müxtəlif
yozumlar və assosiativ anımların köməyi ilə mənalandırır. Poema müəllifi
Şirvan ipəyini şairə vətəni xatırladan bir topa bənövşə, bir tut yarpağı, lalə
yaprağı, vətəndən gələn bir əsim külək, bir əlçim bulud və s. kimi
poetikləşdirir. Bütün bunlar Nəsiminin vətən sevgisini və niskilini daha
təsirli şəkildə canlandırır:
Ələnib, yoğrulub bu ipəkləşən
Şirvan toprağını sürtür üzünə,
Durur gözlərində ellərin toyu…
Bir yamac yaşıllıq,bir az doğma yurd,
Bu vətəndən gələn bir əsim külək,
Bir əlçim bulud.
Gəzdirir buludu şair üzündə,
Kirpiyi nəmlənir ipək buluddan. (8, s.293)
Nəsiminin ipəyi köksünə sıxaraq göz yaşı axıtmasının da mahiyyətini
qoca tacir anlamır, kövrələn həmyerlisini sadəcə ipək həvəskarı zənn edir və
dərhal da ona yenə mal satmaq istəyir. Nəsimi üçün isə ipək adicə parça
deyil, doğulub boya-başa çatdığı unudulmaz məmləkətin nişanəsidir:
Yanğımı, odumu soyut bir qədər,
Kövrək ürəyimi ovut bir qədər…
Bir arşın ipəyim, çölüm, çəmənim!
Qoy sıxım köksümə səni bir də mən.
A sinə dağımın sarğısı mənim,
A sinə dağımın ağrısı , Vətən! (8,s.294)
İpək haqqında “sinə dağımın sarğısı”, vətən barədə “sinə dağımın
ağrısı” obrazlı ifadələrin işlənməsi Nəsiminin vətən sevgisini və həsrətini
dolğun şəkildə təcəssüm etdirir. Ədəbiyyatımızda Nəsimi haqqında yazılmış
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bədii əsərlərin bir çoxunda hürufi şairimiz əsasən ideal qəhrəman, əqidə
mücahidi kimi daha qabarıq verilir. Amma Musa Yaqub Nəsimini fərqli
rakursda ədəbi müstəviyə gətirmiş, onu ilk növbədə qürbətdə, uzaq Hələbdə
doğma yurd həsrəti ilə qovrulan vətənpərəvər şəxsiyyət kimi canlandırmış və
bu zaman idealizəyə yol verməmişdir. Poema özünün dolğun, inandırıcı
duyum və deyimləri ilə razılıq doğurur.
Ələkbər Salahzadənin sərbəst şeir tərzində qələmə aldığı “Od heykəli”
poeması da İmadəddin Nəsimiyə həsr olunub. Əsərin adından sonra “lirikromantik poema” qeydi var. Poemanın əvvəlində Nəsiminin məşhur
misrasının “mən bu cahana sığmazam” parçası epiqraf kimi verilsə də,
poema boyunca heç yerdə hürufi şairin adı çəkilmir, lakin bədii ştrix və
detallar poemanın məhz ona həsr olunduğunu göstərir. Tədqiqatçı Gültəkin
Əliyeva
yazır:
“Ə.Salahzadə
poeziyasının
başlıca
xüsusiyyəti
assosiativlikdir; şairin təşbehlərində, ifadə vasitələrində bənzəyənlə
bənzədilən arasında bir assoaiativlik vardır”. (3, s.233). Şairin “Od heykəli”
poeması da assosiativ düşüncələr əsasında yazılmışdır. Əsərin əvvəlində
qədim Şamaxı gecəsində şölə çəkərək yanıb əriyən bir şam təsvir olunur.
Şam sönür, şairin obrazlı ifadəsincə, “yavaş-yavaş batır gecəyə” (6, s.92).
Bunun ardınca isə simvolik ifadələr bir uşağın dünyaya gəlişini poetik tərzdə
nəzərə çatdırır. Şamın sönməsi nəticəsində şəhər zülmətə bürünür, dünyaya
göz açan körpənin gəlişi ilə günəş doğur. Ə.Salahzadə bunu həmin körpənin
gələcəkdə könüllərə nur saçacağı kimi simvollaşdırmışdır. Uşağın böyüyüb
boya-başa çatması da həmin aspektdə poetikləşdirilir:
Günəşin əllərindən tuta-tuta böyüdü uşaq...
Günəş çəkib çıxartdı onu çəpərlərdən yuxarı! (6, s.95)
Belə obrazlı deyimlər poema qəhrəmanının mənəvi kamillik, ucalıq
yolunun yolçusu kimi yetişməsini vurğulayır. Bundan sonra isə poemada
Nəsiminin həqiqət, mənəvi işıq axtarışlarının rəmzi kimi “iki göz” obrazı
simvolllaşdırılır. Orta əsrlərin qaranlıq mühitini “gündüz qırıqları gördüm
gecələrin arasında” kimi dolğun, orijinal deyimlərlə (6, s.98) ədəbi
müstəviyə gətirən Ə.Salahzadə “iki göz”ün mənəvi zülmət girdabında
çırpınmasını da analoji detallarla oxucuya çatdırmışdır. Başqalarından
fərqlənən “iki göz” sahibi nurlu insanın, yəni Nəsiminin “kafir” deyə təqib
olunması, nəticədə Şamaxı mühitindən getməyə məcbur qalması ilə boyalar
daha da tündləşir. Sonrakı bölüm poema qəhrəmanının dəvə karvanına
qoşularaq Şamaxıdan Hələbə yön almasını nəzərə çatdırır. Şair bunu obrazlı
şəkildə “Hələb-Şirvan arası - Şamaxı zəlzələsi” kimi poetikləşdirir. (6, s.103)
Poemanın son bölümünün əvvəlində verilmiş ”Bir qan gölməsindən
silkinib qalxdı günəş” epiqrafı (6, s.104) Nəsiminin Hələbdə edamına, ölümü
ilə günəş kimi əbədiyyət qazanmasına işarədir. Əqidəsi yolunda ölümə gedən
Nəsimini yenilməzliyinə görə Ə.Salahzadə qayadan qopmuş heykələ
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bənzədir, Hələbdə dar ağacına qaldırılmış fədai şairin ucalıqdakı bu
görüntüsünü isə mühitin, cəmiyyətin, zəmanənin fövqünə yüksəlmək kimi
mənalandırır. “Ürəyi, gözü bıçaqlı” epitetləri ilə nəzərə çatdırılan cəllad
tərəfindən dərisi soyulan Nəsimi metaforik və simvolik şəkildə “od heykəli”,
“torpaqdan püskürmüş od” kimi səciyyələndirilir, işlədilən digər bədii təsvir
və ifadə vasitələri (“odlu göz” epiteti və s.) də buna yönəlir:
Qızarır, alışır, yanır bir bədən,
Torpaqdan püskürmüş bir od soyulur.
Soyulur, soyulur bir od heykəli,
Odlu gözlərində səssiz ildırım. (6, s.104-105)
Poemanın sonunda müəllif fikrini belə ümumiləşdirir ki, Nəsiminin
dərisinin soyulması sadəcə onun dəridən sıyrılması deyil, dövrdən,
mühitdən, zəmanədən sıyrılaraq gələcəyə yol alması, əbədiyyətə, mənəvi
ölümsüzlüyə qovuşmasıdır:
O gündən, o aydan, ildən sıyrılır...
Birdən ayağına dərisi düşür,
O meydan, o torpaq, o şəhər düşür.
Onun ayağına döşənir zaman,
Bir əsr, üç əsr, beş əsr düşür!
Qalxır altı əsrin oturağındaBu Od diyarında, Od torpağında! (6, s.105)
Söhrab Tahirin “Karvan gedir” adlı poeması da Nəsimiyə həsr
olunmuşdur. Əsərin adından sonra hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəiminin
“İnsan torpaqdan baş qaldıralı eşq dəryasının gövhəri tapıldı” fikri epiqraf
kimi verilmişdir. Poemanın əvvəlində gecə karvanla yol gedən Nəsimi təsvir
olunur. Narahat şair göydə sayrışan ulduzlara üz tutub: “Ucaldan böyükdür,
ucalan böyük?”- deyə sual edir, özü də cavab verir: “Ucaldan böyükdür!”
(7,s.152). Sonrakı müfəssəl qeydlər nəzərə çatdırır ki, hürufiliyin banisi
Fəzlullah Nəimi edam olunub, Nəsimi isə onun Bakıda qalan qızını xilas
etmək üçün karvanda gizlədərək Təbrizə yol almışdır. Poemanın əsas
mündəricəsi də Nəsiminin fikirləri, karvanın başçısı sarvanla mükalimələri
üzərində qurulmuşdur. Bəllidir ki, bəzi mənbələrdə və rəvayətlərdə
İmadəddin Nəsiminin əslən bakılı olması, ustadı Nəiminin qızına sevgi
bəsləməsi barədə mülahizələr vardır. Söhrab Tahir müxtəlif tədqiqatlarda
təkzib olunan həmin versiyaları əsas götürmüşdür. Poemada Nəsiminin
aşağıdakı sözləri də bunu göstərir:
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Bakı, doğma diyar, arzu beşiyim,...
Gəncliyim, həsrətim, evim, eşiyim
Qoy əmanət qalsın ana qoynunda...
Böyük Nəiminin əziz qızını
İpək kəcavədə gizlətmişəmsə,
Könül diyarımda aparıram mən... (7,s.153)
Nəsiminin sarvanla söhbətləri də maraq doğurur. Hürufi şairin
“Ucaldan böyükdür, ucalan böyük?”- sualına karvan başçısı da cavab verir
ki, ucaldan böyükdür. Amma o, ucaldan dedikdə Allahı nəzərdə tutur.
Nəsimi isə hürufiliyə uyğun şəkildə insanın yaradıcı qüdrətinə böyük
inamını ifadə edir:
-Sən daha ucasan, ey sadə insan,
Çünki ucaları sən yaratmısan...
Özündən yüksəyi yarat, uca ol,
Budur ucalan yol, ucaldılan yol...
Böyükdə ən sadə bir adilik var,
Ucanı göydə yox, insanda axtar. (7, s.153-154)
Nəsiminin qənaətinə görə, təkəbbürdən, lovğalıqdan uzaq duran, özünü
dərk edən kamil insan dünyadan da böyükdür, əsl ucalıq məqamındadır və ən
yüksək sevgiyə, ehtirama layiqdir. Hürufi şairin belə fikirləri sarvanın
qəlbində təbəddülatlar oyadır. Onun öz-özü ilə pıçıldaşmasından anlaşılır ki,
vaxtı ilə şeirlər yazıb həqiqət axtaran, lakin haqq yolunu tapa bilməyən
sarvan taleyindən narazıdır, həyatın hər cür ağrı-acısını görmüşdür. Nəhayət,
sarvan öz-özünə deyir ki, şair məni insan sayaraq yüksək dəyərləndirirsə,
mən də gərək bu böyük şəxsiyyəti Təbrizə sağ-salamat çatdıram. Yolların
təhlükəli olduğunu düşünən sarvan şairə xətər dəyməsin deyə, karvanı
çoxlarının bilmədiyi, daha təhlükəsiz olan yeni yola yönləndirir... Beləliklə,
Nəsimi obrazı və onun daşıyıcısı olduğu hürufi təriqətinin bir sıra əsas
prinsipləri kiçik bir epizodun timsalında özünün bədii təcəssümünü
tapmışdır.
Bununla belə, “Karvan gedir” poemasında Nəsiminin dilindən verilmiş
parçalarda bir neçə söz o qədər də yerinə düşməmişdir. Məsələn: “Mənə
usburd olub, tapşırıb ustad” misrasındakı (7, s.153) “usburd olub” ifadəsi bu
qəbildəndir. Respublikamızın bəzi bölgələrində (Bakı, İmişli, Kürdəmir,
Salyan, Şamaxı) “usburd eləmək, usburd olmaq” ifadələri “etibar etmək”
mənasında işlənir (1,s.520). S.Tahirin ədəbi dil üçün xarakterik, müasir
oxucu üçünsə anlaşıqlı olmayan bu ifadəni poemaya gətirməsinə, fikrimizcə,
lüzum yox idi.
Nəbi Xəzrinin “Mənim babam baxan dağlar” poeması da İmadəddin
Nəsiminin xatirəsinə ədəbi ehtiramdan yaranmışdır. Əsər ilk dəfə 1976-cı
ildə “Azərbaycan” jurnalının 6-cı nömrəsində oxuculara çatdırılmışdır.
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“Mənim babam baxan dağlar”ın adından sonra mötərizədə “Hələb görüşü”
qeydi var, bu, poemanın ikinci adı anlamına gəlir və tematika ilə bilavasitə
səsləşir. Belə ki, əsərdə Nəbi Xəzrinin Hələbə gəlişi, Nəsiminin məzarını
ziyarət etməsi ilə bağlı təsvirlər, ona xitabən monoloqları, ustadla bəzi xəyali
mükalimələri verilmişdir. Ədəbiyyatşünas Rafiq Yusifoğlunun yazdığı kimi:
“Mənim babam baxan dağlar” poemasında ... tarixi şəxsiyyətin xarakterini
açmaq meyli arxa, şair düşüncələri isə ön plandadır” (9,s.131).
Dərin lirik ovqatlı bu poema müəllifin Nəsimiyə müraciəti ilə başlanır.
“Gəlmişəm baş əyim məhəbbətinə, ağrılar, acılar dadıb gəlmişəm”, -deyən
N.Xəzri (7,s.124) qədim və zəngin ədəbi ənənələrə malik Azərbaycanın
təmsilçisi kimi fikirlərini dilə gətirir. Sonrakı bölüm Hələb şəhərinə
ünvanlanmış poetik müraciətdir. Nəsimi hücrəsi barədəki misralarda bədiilik
siqləti ilk baxışdan diqqəti çəkir:
Günəş yuxulayır zülmət hücrədə,
Nuru Azərbaycan torpağındadır. (5,s.126)
İşıqla zülmət məfhumlarının vahid məcrada ədəbi müstəviyə
gətirilməsinin yaratdığı bədii təzad ilə yanaşı, “Günəş yuxulayır” ifadəsində
həm metafora, həm də metonimiya çaları vardır. Belə ki, “Günəşin yuxulaması” deyimi metaforadır, insana xas “yatmaq” məfhumu göy cisminin
üzərinə köçürülmüşdür. Burada Nəbi Xəzri “zülmət hücrədə yuxulayan
Günəş” deyərkən, heç şübhəsiz, Nəsimini nəzərdə tutmuşdur. Yəni misrada
məcazi adlandırma var ki, bu da metonimiyadır. Nəsiminin ölməzlik izi ilə
Şərqin müxtəlif ölkələrini gəzib-dolaşmasını xəyali müraciətində xatırladan
N.Xəzri şairin mənəvi ölümsüzlüyünü onun öz dili ilə vurğulayır:
-Karvanlı yollara dolandı qolum,
Mənə sarban oldu həqiqət özü.
Məgər ölməzliyi gəzərlər, oğlum?
Tapar ölməzləri ölməzlik özü! (5, s.127)
Növbəti bölümlər də insanın mənəvi kamillik yoluyla haqq məqamına
yüksəlməsini təbliğ edən hürifi şairimiz Nəsiminin amal və əməllərini,
sənəti və şəxsiyyəti ilə əbədiyyətə qovuşmasını poetik şəkildə mənalandırır:
O insan inamlı babamın mənim
Qanını axıtdı qansız insanlar... (5, s.128)
Və ya:
Bəşər taleyinin üfüqlərində
Ucaldı bir xalqa abidə kimi... (5, s.129)
Nəbi Xəzri lrik ricətlərdən istifadə edərək müasir ədəbi mühitin bəzi
qayğı və problemləri barədə də mülahizələrini dilə gətirmişdir. Poemada
həmçinin ricət və monoloqlarda Nəsiminin doğulub boya-başa çatdığı Şirvan
elinin, ümumən Azərbaycanın inkişafı, qovuşduğu yüksəliş barədə fikirlər
də ideya-bədii arxitektonika ilə üzvi surətdə bağlanmışdır. Poetik
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semantikası ilə diqqəti çəkən parçalar sırasında müəllifin dağlar barədəki
misraları da mühüm yer tutur. Bunlar əsərin “Mənim babam baxan dağlar”
adının məna tutumunu da aydınlaşdırır:
O, son anda sizə baxıb,
Dərdə dözə-dözə baxıb,
Bir ölməzlik görüb sizdə,
Ölməz yatıb sinənizdə,
Mənim babam baxan dağlar! (5, s.132)
Nəsimi məzarı başında düşüncələrə dalan, xəyallara qərq olan şair ulu
ustadla xəyali görüşünü yekunlaşdırıb onunla vidalaşır. Nəsiminin dilindən
verilən misralar isə onun vətən və xalq sevgisinin tərcümanı, məzarını
ziyarət edən eloğluları ilə birgə xəyalən doğma yurda dönməsinin ifadəsi
kimi üzə çıxır:
-Gedin, gedin, balalarım,
Sizinlədir mənim xeyir-dualarım...
Unuduldu ağrılarım, bəlalarım.
Ey Vətənə dönə-dönə
Gedib çatan sədalarım...
Gedin, qoca babanız da yanınızda. (5, s.136)
Əsər “Nəsimi adlanan inamla, onun adından yol gələn salamla” vətənə
dönən müəllifin müfəssəl ümumiləşdirmələri ilə tamamlanır.
Nəbi Xəzri
“Mənim babam baxan dağlar”ı “poema-dialoq”
adlandırmışdır. Tənqidçi Rəhim Əliyev isə: “Poemanın quruluşunu ən dəqiq
səciyyələndirən xüsusiyyət onun Nəsimiyə müraciətlə deyilməsi, monoloq
xarakteri daşımasıdır”,- qənaətinə gəlmişdir (2,s.81). Doğrudur, əsərdə
müəllifin Nəsimiyə xitabən dilə gətirdiyi monoloqları əsas yeri tutur.
Bununla belə, təhlillərdən göründüyü kimi, ədəbi qayənin poetik təqdimində
dialoqların da müəyyən mövqeyi vardır. Ona görə də hesab edirik ki,
ədəbiyyatşünas Rüstəm Əzizovun “Mənim babam baxan dağlar”ı “poemamonoloqla poema-dialoqun sintezi” sayması (4,s.137) daha dürüst təyinatdır.
Aşkarladığımız bir plagiatlıq faktına da qısaca toxunmaq istərdik.
“Ədəbi proses-76” adlı kitabda (1977) ilin poeziyasına həsr etdiyi icmalməqaləsində tənqidçi Rəhim Əliyev N. Xəzrinin “Mənim babam baxan
dağlar” əsəri haqqında da yığcam dəyərləndirmələr aparmışdır (bax: 2,
s.80). R.Əliyevin cümlələri Rüstəm Əzizovun N. Xəzrinin yaradıcılığına
həsr etdiyi “Poemanın genişlənən üfüqləri” (1985) kitabında eyni ilə və
istinad verilmədən köçürülmüşdür
(bax: 4, s.134-135). Bu iki mənbə
arasında belə hal bir neçə digər parçada da qeydə alınır...
Əlbəttə, İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş poemalar daha geniş təhlilə
imkan verir. Biz burada bir sıra əsas məqamlara toxunmaqla fikrimizi
yekunlaşdırırıq.
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Pusta Ahmadova
Some poems devoted to imadeddin nasimi
Sammary
Imadeddin Nasimi (1369-1417) is one of the most famous
representatives of Azerbaijan literature. Along with valuable researches on
Imamaddin Nasimi's life and creativity, numerous literary works have been
written in Azerbaijan, some of which are poems. In this article some of these
poems have been included in the research: Musa Yagub "Shirvan merchant
and Nasimi" (1968), Alakbar Salahzadeh "The Statue of Fire" (1969),
Sohrab Tahir "Caravan goes" (1973), Nabi Khazri "The Mountains that my
grandpa looks at” (1976).
The article analyzes the ideological and artistic features of these
works, the historical and modernism qualities, the literary-aesthetic and
social essence of Nasimi's image. There have been touched the sufizm on
presentation of the image of Nasimi and was studied the main artistic ways
used by the author of each poem were. The main craftsmanship of poems
dedicated to Nasimi has also been clarified.
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Пуста Ахмедова
Некоторые поемы, посвяшенные имадеддину насими
Резюме
Имадеддин Насими (1369-1417) - один из самых известных
представителей азербайджанской литературы. Жизнь и творчество
Имадеддина Насими в Азербайджане широко исследовано. Рядом с
ними, в Азербайджане написано многие художественные произведения, посвяшенные Имадеддину Насими. Некоторые из них являются
поемами. В этой статье исследуются следуюшие поемы, посвяшенные
Имадеддину Насими: Муса Ягуб, «Ширванский купец и Насими»
(1968), Алекпер Салахзаде «Статуя огня» (1969), Сохраб Тахир «Караван идет» (1973), Наби Хазри «Горы, на которые смотрит мой дед»
(1976).
В статье анализируются тематико-идеологические и художественные особенности этих произведений, исторические и современные
качества, литературно-эстетическая и социальная сущность образа
Насими. Образ Насими было изучено в контексте хуруфизма. Также
было разъяснено, основное мастерство поем, посвященных Насими.
Rəyçi: Hüseyn Həşimli
Filologiya elmləri doktoru, professor
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HƏBİB SAHİR: HƏYATI və YARADICILIĞI
HAQQINDA BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR
Açar sözlər: tərcümeyi-hal, azadlq idealı, sürgünlük, mübarizəyə çağırış,
poeziya
Key words:autobiography, ideal of freedom, exiled ,calling to fight,poetry.
Ключевые слова:aвтобиография, идеал свободы,ссылка, призыв к
боръбы, поэзия
Ölkəmizdə istər Sovetlər dönəmində, istərsə də dövlət müstəqilliyinin
bərpasından sonra Həbib Sahir haqqında yazılıb və düşünürük ki, hələ
bundan sonra da yazılacaq. Şairin həyatı ilə bağlı yazılanları nəzərdən
keçirəndən sonra belə bir halın şahidi oluryq ki, onun tərcümeyi halı çox
səthi, bəsit şəkildə, bəzən də faktları yanlış verməklə təqdim olunub. Əksər
hallarda faktlara istinad edilmədən ümumi məlumatlar verilmiş, hətta əsl adı,
ata-anasının adı, təxəllüsü, ailə vəziyyəti, təhsili, fəaliyyəti, kitablarının
adları barədə belə məlumatlarda naqisliklər görünməkdəir.
H.Sahirin anadan olma tarixi əksər müəlliflər tərəfindən 1903-cü il
kimi göstərilmiş (1, 225; 2, s.281; 4, s.241), anadan olma yeri gah Təbriz (4,
s.241), gah da Tərk şəhəri kimi verilmişdir (5). Amma son illərdə əldə
olunan və Cənubi Azərbaycanın mətbuat orqanlarında
çap olunan
materiallar göstərir ki, məsələyə yenidən baxılmalı, şairin bioqarfiyası
yenidən yazlmalıdır.
Məhz bunları nəzərə alaraq biz məqaləmizdə ən əvvəl faktları
ümumiləşdirərək sənətkarın tərcümeyi-halını yazıb ədəbi və elmi
ictimaiyyətə təqdim etməyi zəruri hesab edirik.
Əvvəla şairin doğulduğu tarix və haralı olması, ata-anası və ailə tərkibi
barədə.
Cənublu müəllif və H.Sahiri yaxından tanıyan Bəhmən Kaşif yazır ki,
Həbib Sahir 1286-cı ildə (M: 1907) Təbrizdə anadan olub. Unun atası Mir
Qəvvam Şibli dağının şimal-şərqində yerləşən Türkədari kəndindən Təbrizə
gəlib Curxab məhəlləsində “Şazdahamam” küçəsində üç otaqlı ev alır.
“Seylab” və “Seyid Həmzə” bazarçalarıının arasında yerləşən bu küçə,
hazırda “Arif” adlanır. Təbrizə gələndən bir müddət sonra o, Dəvəçi
məhəlləsindən bir qızla evlənir (6, s. 36). Bu fikir, yəni H.Sahirin atasının
Təbrizə gələmə olması və Surxab ( “Qızıl, yaxud qırmızı su”) məhəlləsində
məskunlaşması onun öz şeirində də təsdiq olunur:
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Atam mənim bədəviymiş, köçəri,
Darvazadan bir gün girib içəri.
Bağdan sovub atlanarkən çəpəri,
“Qızıl sular” məhləsində kök salmış,
Dəvəçidən gözəl, göyçək qız almış (1, s. 230).
H.Sahir özünün əslinin Türkədari kəndindən olduğunu “Səhər
işıqlanır” kitabındakı “İlk səfər” şeirində də təsdiqləyir (7, s. 158-161).
Miq Qəvvamın bu izdivacdan Mir Məhəmməd, Mir Həbib adlı iki
oğlu və Surə xanım adlı qızı dünyaya gəlmişdir. Mir Qəvvam bir müddətdən
sonra Seylab məhəlləsində bir ev alır və başqa bir xanımla da evlənir. O
xanımdan da iki oğlu – Mir Səttar və Mir Qafar dünyaya gəlir.
H.Sahir xatirələrində yazır ki, çörəkçilər məni “Miri bala”, qonşu
arvadlar “balaca Miri”, yoldaşlarım isə “Mir Həbib” deyə çağırardılar. “Mir
Həbib”dən “Həbib”ə çevrilməyinin tarixçəsini müəllif belə nəql edir ki,
Dəvəçidəki “Sicili-əhval” idarəsində (pasport, yaxud doğum haqqında
şəhadətnamələrin verildiyi idarə - E.A.) Mirzə Qələmdan adlandırdığı birisi
“gözlərində eynək, əlində qələm adımı, sanımı, dədəmin adını, nənəmin
adını soruşdu. Yazı yazdı, möhür vurdu, rəis imza etdi. Nəhayət, bir dəftərçə
mənə verdi: “Xoş gəldin!” – deyə yola saldı. Yolda dəftərçəni açdım.
Yazılmışdı: Adı Həbib Qəvvam oğlu, Fatma oğlu, sanı Sahir…
Müəllif daha conra qeyd edir ki, əslində atamın adı Mir Qəvvam,
anamın adı Fatma Sultan, öz adım da Mir Həbibdir (8, s.10).
Deməli, şairin əsl adı Həbib deyil, Mir Həbibdir. Təvəllüdü barədə
Bəhmən Kaşifinin fikri belədir ki, Surə xanım Molla Zivərin məktəbini
bitirəndə 10 yaşında idi, Mir Həbibin isə altı yaşı vardı. Müəllif bildirir ki,
Surə xanımın sicilisi, yəni yaş sənədi hal-hazırda durur və orada onun
anadan olma tarixi 1282-ci il kimi göstərilib (M: 1903). Qardaş bacısından
dörd yaş kiçik olduğundan onun təvəllüd tarixi 1286-cı il olur (M. 1907) və
Quran cildinə yazılmış 1282-ci il tarixi Mir Həbibə deyil, Surə xanıma
aiddir. H.Sahirin 1286-cı ildə (M.1907) anadan olması başqa bir tədqiqatçı
tərəfindən də təsdiq olunur (9, s 42). Yeri gəmişkən H.Sahirin 1304-cü ildə
(M.1925) orta məktəbi bitirdiyini nəzərə alsaq, onun 1903-cü ildə deyl,
1907-ci ildə anadan olma faktı daha əsaslı və ağlabatandır.
H.Sahir uşaq ikən atasını itirir və yetim olaraq anasının himayəsi ilə
böyüyüb boya-başa çatır. Atasının bir gecə qonaq adı ilə evdən aparılması və
bir daha geri qayıtmamsı barədə o, belə yazır: “Beş yaşıma çatdım.
Kəndimizdə fırtına qopdu və atam bir payız gecəsi qonaq getdi və bir daha
geri dönmədi. Yetim qaldıq. Altımıza köhnə keçə saldıq, aclıq gördük,
korluq çəkdik, böyüdük”.
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H.Sahir rəsmi şəkildə məktəbə verilməzdən əvvəl dörd yaşında ikən
əlifba öyrənmək üçün bacısı ilə birlikdə Zivər adlı bir qadın mollasının
yanında dərs almış, altı yaşından ögey qardaşı ilə “Seyid Həmzə”, daha
sonra “Heydər təkyəsi” məktəbində oxumuşdur. Bir müddət mollaxana tipli
məktəblərdə oxuyan H.Sahir təhsilini yeni üsulla idarə olunan “MədarisiMötəmədə” və “Rüşdiyyə” məktəblərində davam etdirmiş, 1304-cü ildə
(M.1925) orta təhsilini Əmirxizinin müdir olduğu “Məhəmmədiyyə”
mədrəsəsində tamamlamışdır. Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə böyük şair və
inqilabçı, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin silahdaşı, İranda “Şeire-no” (“Yeni
şeir”) ədəbi cərəyanının yaradıcılarından biri olan Mirzə Təqi xan Rüfət
ona ədəbiyyat və fransız dilindən dərs demişdir. Təqi Rüfətin vasitəsi ilə o,
İstanbulda çıxan “Sərvəti-fünun”, “Ədəbiyyati-cədidə”, “Rəsmli ay” kimi
məcmuələrlə tanışlıq imkanı qazanır. Tovfiq Fikrət və Cəlal Sahirin şeirlərini
daha çox bəyənən şair “ Sahir” təxəllüsünü də Cəlal Sahirə hörmət əlaməti
olaraq götürdüyünü özü qeyd edir. Bu haqda müəllif yazır: “Mən Sahirin
şeirlərini xəyaləngiz xoşahəng olduğuna görə çox bəyənərdim. Mən onun
mənəvi təsirini yaddan çıxarmayım deyə, Sahiri özümə soy adı seçdim”.
H.Sahir sonralar Azərbaycan dilində qələmə aldığı “Məktəb xatirələri”
şeirində Təqı Rüfəti də hörmət və məhəbbətlə yad etmiş, haqqında aşağıdakı
misraları yazmışdır:
..Yeni şeirin lap güllənən çağında
Kimsə deməz Təqi Rüfət var imiş?
Şeir yazan dərin hikmət var imiş?
..Öylə şair yoxmuş Azər elində,
Cəvahirmiş şeiri türkü dilində.
Mərifət yox yazıq Təbriz əhlində,
Bu gün zülmət bizim yurdu bürümüş,
Bir çox Rüfət torpaq içrə çürümüş! (1, s.230).
H.Sahir “Məhəmmədiyyə” mədrəsəsini bitirdikdən sonra fransız dilini
daha dərindən öyrənmək niyyəti ilə Təbrizdəki “Katoliklər” məktəbinə daxil
olur və iki ilə yaxın bu məktəbdə oxuyur.
Maddi problemlər üzündən Katoliklər məktəbində təhsilini
tamamlamadan Kürdüstana yollanan H.Sahir bir müddət orada “Kak Mirza”
adı ilə müəllimlik edir.Türkiyədə ali təhsil almaq niyyəti olduğundan bir
qədər vəsait toplaya bilən H.Sahir Təbrizə qayıdır. Məqsədini gerçəkləşdirmək üçün 1306-cı ildə (M. 1927) Bakı-Tiflis-Batum yolu ilə İstambula
yollanır.
İstambulda “İranlılar məktəbi” adlı məktəbdə fars dili və
ədəbiyyatından dərs deyən H.Sahir 1309-cu ildə (M. 1930) İstanbul
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Universitetinin cöğrafiya fakültəsinə qəbul olunur. 1312-ci ildə (M. 1933)
Universiteti bitirib ali təhsil alması barədə diplom alır. “İran Azərbaycanının
təbii coğrafiyası” mövzusunda yazdığı diplom işı həmin ildə İstambulda –
“Türkiyyat” nəşriyyatında çapdan çıxır.
Ali məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəlib bir müddət burada yaşayan
Həbib Sahir gəmi ilə İranın liman şəhəri olan Ənzəliyə, oradan da Tehrana
gedib sənədlərini İran Maarif Nazirliyinə təqdim edir və 1313-cü ildə (M.
1934) onu ixtisası üzrə Zəncana müəllim göndərirlər. 1315-ci ildə (M. 1936)
Maarif Nazirliyi “onun “Coğrafiyeye-xəmsə” kitabını Zəncanda çap etdirir.
Kitab dövlət tərəfindən mükafata layiq görülür (9, s.45 ; 10, s.245)
H.Sahir Zəncanda müəllim işləyərkən evlənir və Mənijə adlı qızı
dünyaya gəlir. Lakin bu evliliyin ömrü uzun çəkmir. Bir-birilərini anlamaq
və yola verməkdə çətinlik çəkdiklərindən ayrılmaq qərarına gəlirlər.
Zəncanda işləyərkən
dərs dediyi uşaqlarla Azərbaycan dilində
danışması, bəzi məsələləri dogma dillərində onlara başa salması hökumət
dairələrinin xoşuna gəlmədiyindən onu Zəncandan Mazandarana sürgün
edirlər. Mazandaranda malyariya xəstəliyinə tutulan H.Sahiri məcbur olub
yenidən Tehrana qaytarırlar. Xəstəlikdən sağalar-sağalmaz onu Qəzvinə
göndərirlər. H.Sahir Qəzvində də çox qala bilmir və nəhayət onun yerini
Qəzvindən Təbrizə dəyişirlər. “Dəbiristani-Nizam”, “Dəbiristani-Firdovsi”
mədrəsələrində dərs deyən H.Sahir qızı Mənijəni Təbrizə gətirir və burada
Nüsrət xanım Nuri ilə evlənir. Bu izdivacdan qızı Səriyyə, oğlanları Həmid
və Səid dünyaya gəlir (5, s.39)
1320-ci ildə (M.1941) Sovet ordusunun sıralarında Təbrizə gələn və
Təbrizdə “Vətən yolunda” qəzetinin nəşrində mühüm xidmətləri olan Cəfər
Xəndan və Osman Sarıvəlli ilə tanışlıq H.Sahirin yaradıcılığına böyük təsir
göstərir. Onun Azərbaycan dilində yazdığı şeirləri “Azərbaycan”, “Vətən
yolunda”, “Azad millət”, “Yeni Şərq”, “Şəfəq” kimi mətbuat orqanlarında və
“Şairlər məclisi” ədəbi məcmuəsində nəşr olunur.
1326-ci ilə qədər (M. 1946) Təbrizdə yaşayan Həbib Sahirə öz dilində
danışıb çagirdlərinə dogma dillərində dərs demək istəyi baha başa
gəlir.1325-ci ildə (M. 1946) onu Ərdəbilə sürgün edirlər. Ərdəbildə
“Səfəviyyə” mədrəsəsində dərs deyən H.Sahir nəzarət altında yaşasa da,
1327-ci ildə (M.1948) “Əşare-cədidə” (“Yeni şeirlər”) adlı kitabını fars
dilində məhdud sayda çap etdirə bilir. Üç il Ərdəbildə müəllim işləyəndən
sonra yenidən yerini dəyişib Sari çəhərinə, oradan da Qəzvinə göndərirlər.
13 il Qəzvində yaşayan H.Sahir gizli şəkildə də olsa, Azərbaycan dilində
“Kövşən” və “Lirik şeirlər”, fars dilində isə “Xoşha”, “Əsatir”, “Əşarebərgüzidə” kitablarını çap etdirə bilir. Qəzvində yaşayarkən qızı Mənijə bir
qəzvinli ilə ailə qurur və orada yaşamağa qərar verir (6, s. 39).
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H.Sahir 13 illik Qəzvin həyatından sonra təxminən1342-ci ildə
(M.1963) yenidən Tehrana dönür. Bir ildən sonra təqaüdə buraxılır və
ömrünün sonuna qədər Tehranda yaşayır.
Təqaüdə çıxandan sonra H.Sahir 1350-ci ildə (M.1971) “Farsca şeirlər
– I), 1355-ci ildə (M.1974) “Farsca şeirlər – II), “Farsca hekayələr və
xatirələr”, 1358-ci ildə (M. 1979) “Səhər işıqlanır” (Azərbaycan dilində
şeirlər), 1362-ci ildə (M. 1983) “Sönməyən günəşlər” (faras klassiklərindən
Azərbaycan dilinə tərcümələr) kitablarını sağlığımda nəşr etdirə bilmişdir.
Həbib Sahir 1364-cü ilin azər ayının 24-də (M. 1985-ci ilin dekabr
ayının 14-ü) Tehranda vəfat etmiş və Behişti-Zəhra qəbirsitanləğında dəfn
olunmuşdur.
***
Həbib Sahir yaradıcılğa hələ mollaxanada oxuyarkən başlamış, gənclik
illərində Azərbaycan və fars dillərində şeirlər yzmışdır. O, sənət və söz aləmi
ilə tanışlığı, ilk qələm təcrübələri haqqında belə yazır: “Yeddi yaşımda idim.
Bir məktəbxanaya gedirdim. Gecələr çıraq yandırıb əlimə qələm alırdım. Öz
ana dilimdə şeir yazardım.Mütəvəsitənin üçüncü klasında idim. Fransız
dilindən farscaya bir şeir tərcümə elədim. Sonra Şeyx Məhəmməd
Xiyabaninin ölümünə bir mərsiyə və bir farsi şeir yazdım. Müxbirülsəltənəni orada nifrin elədim” (11, s.44).
Həbib Sahir İrandakı siyasi rejimin yartdığı qeyri-insani və antiAzərbaycançılıq üsuli-idarəsinin qoyduğu bürün qadağalara baxmayaraq
əsərlərini doğma dilində yazmaqdan çəkinmədiyi kimi, tədris prosesində bu
dildən istifadə etməkdən də çəkinmir. Odur ki, ömrünün müəyyən illərini
sürgündə keçirnəli olur. Sürgün illəri onun yaradıcılığına da təsirsiz ötüşmür
və o, yurdundan zorla ayrı salınanların duyğu və düşəncələrini, həyatı və
yaşayışlarını bir çox şeirlərində, xüsusilə “Sürgün” şeirində ustalıqüla
qələmə alır. Bu şeiri onun sürgündə yazdığı əsərlərinin manifesti də
adlandırmaq olar.
Heca vəznində, 4+4+3 ölçülü 11-likdə yzılmış və kiçik həcmli poema
təsiri bağışlayan bu əsərində şair elə ilk misralarda oxucunu silkələyir və
sürgün həyatının acı-ağrılarını obrazlı şəkildə belə təqdim edir:
Qovuldum ah, vətənimdən, elimdən,
İllər boyu nələr gördüm, nələr mən.
Daşdan-daşa dəydi başım qürbətdə,
Möhnət oldu yar-yoldaşım qürbətdə.
Tufan qopdu, pəncələşdim yellərlə,
Yağış yağdı, axıb getdim sellərlə!
Kölgələr tək dağı, daşı dolaşdım,
Ölümlərlə, qaranlıqla dalaşdım.
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Haram oldu mənə baba ocağı,
Yurdum oldu karvansara bucağı.
Aclıq çəkib, korluq gördüm dünyada,
Keçdi şamım, sondü odum, ocağım,
Məndən sonra axmaz oldu bulağım (1, s.226-227).
Şeirin sonrakı bəndlərində təkcə özünün yox, vətəndə qalan
yurddaşların da sürgünəbənzər bir ömür yaşadığını, məmləkətinin
kəndlərinin zülmün əli ilə viran qalmasını, sanki şeytanın bu yurdda kök
salmasını dilə gətirən müəllif ürəyi yana-yana bildirir ki, bu yurdun sərvəti
tükənməz olsa da, ölkə bərabərsizlik qanunları ilə idarə olunduğundan “yox
kəndlinin nə çörəyi, nə əti”. Bəslədiyi bağdan ona pay verməyən mülkədar o
qədər rəhmsizdir ki, onu “işlədərək çörək verməz, çay verməz”.
Haqq danışan diilərin kəsildiyi, azadlıq istəyənlərin qanına qəltan
edildiyi bir məmləkətin xarabalıqlarında bayquşlar ulasa da, şairin əqidəsinə
görə, bu əzablar əbədi ola bilməz. Şair inanır ki:
Şair yenə şeir yazar el üçün,
Qarlar ərir çaylar üçün, sel üçün.
Boz buludlar günün önün tutammaz,
Özgə oymaq yurdumuzu udammaz (1, s.229).
“Mən yurdumu özgələrə satmadım, Xələt alıb öz elimi atmadım”, deyən H.Sahirin poeziyasının baş, əbədi və əzəli mövzusu, heç şübhəsiz ki,
azadlıq uğrunda mübarizə istəyi və millətinin gələcəyinin xoşbəxtliyinə inam
məsələsidir. Həməsrinə “ağlama, nə qədər ağlasan də, səsini eşidən
olmayacaq. Sənin ağlamağınla nə qaranlıqlar əriyib məhv olacaq, nə də
göylərdə qızıl gün doğacaq”, - deyə xitab edən şair bunun səbəbinin
insanlıqla bir araya sığmayan qanunlar olduğunu bildirir və yazır:
.. Sənə bu ölkədə qanun qara bir daxma verib,
Xana yıldızlı saraylar və yaşıl asma verib.
Yat bu viranədə, həsrətlərə qatlan, gülmə,
Gülmə! Solsun ürəyində açılan lalələrin,
Öl! Ki sönsün o günəş rəngli o xoş zülfi-tərin.
Nə qədər ağlasan, ağla ki sənin nalələrin
Bu qaranlıq gecənin qəlbi içində əriyir,
Kimsə sormaz: - Bu qaranlıqda bu səs, nalə nədir? (1, s.232).
“Ağlamaqla haqqını ala bilməyəcəksən, əsarətdənsə azad ölüm
yaxşıdır” anlamını verən bu misraları yazan şair “Yurd mahnısı” şeirində
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yurdaşlarına təkidlə başa salmağa çalışır ki, torpağında bu qədər sərvətin,
şərəfli tarixi keçmişin ola-ola palçıq evlərdə, tozlu küçələrdə yaşamaq sənə
yaraşmaz. Ayağa dur, haqqını hələb et, vermirlərsə zorla al. Başa düş ki:
Əsarətdə yaşadığın
Keçmişlərin qəflətidir.
Ona görə də:
Yetər zindan, yetər zəncir,
Zindanı yıx, zənciri qır! (1, s.236)
“Həyat şirindir” şeirində “Türkcə yazdım, şirinləşdi sözlərim”, - deyə
doğma dili ilə fəxr etdiyini bildirən şair “Gecə keşmiş yarıdan”, “Son söz”,
“Yoldan kənar”, “Atlılardan” və s. əsərlərində yurdunun problemlərini bədii
biçimdə, poetik obrazlarla təqdim edir.
Dünyadakı haqsızlıqları görən şair “Söylə, tanrı” adlı fəlsəfi şeirində
Allaha müraciət edir. Dünyada, dar mənada vətənində əmin-amanlığın
olmadığını dilə gətirən şair Alahdan soruşur:
Söylə tanrı, köçüb gedən ellərin,
Bu dünyada nə vaxt üzü güləcək?
Gələcəyə şirin ümid bəsləyən
Könlümüz açacaqmı gül-çiçək?
Viranədə susacaqmı bu bayquş,
Verəcəkmi bahar dünyaya bəzək? (1, s. 223)
“Səhəndə sarı”,
“Mahnı”, “Arazın suyu”, “Kənd
mahnıları”,
“Mahnılar”, “Nərgiz” və s. şeirlərində doğma yurdu Azərbaycanın, bu
torpaqda yaşayan insanların problemlərini qabardan şair “Arzu” adlı
şeirində şairlik və vətəndaşlıq kredosunu aşağıdakı şəkildə elan edir:
İstərəm qəmli və tufanlı gecə yolçulara
Bir fanus tək, ya qütb ulduzu tək rəhbər olam.
İstərəm yay günü çöllərdə axar bir su olub,
Dum-duru göz yaşı tək yolda çuxur içrə dolam.
İstərəm nəqş və nigarım qala, şeirim oxuna,
İstərəm bir sizi, həsrət tək ürəklərdə qalam.
Unudarsa məni el, çəkməsə tarix adımı
İstərəm ay təki yurd üstə gecə şövq salam (2, s.81).
Bütün ömrü və yaradıcılığı boyu millətinin azadlığı və özgürlüyü
məsələsinə sadiq qalan, həyatını canından artıq sevdiyi vətənə qurban
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verməyə hazır olan şair “Qafqaz yollarında”, “1945-ci ildə”, “Gecə işıqları”,
“Bir toxucu qıza”, “Basqın”, “Axşamçağıdır”, “Zamanın sirri”, “Sazaq əsdi”,
“Xəzanlar”, “Həyatdır axar şeşmə” şeirlərində millətinin dərd-sərləri ilə
bağlı düşüncəlırini bəyan edirsə, “Firudin İbrahimiyə”, “Qovala düşmənləri”,
“Vətənin matəmində”, “Qanlı payız”, “Ana səsi” şeirlərində Azərbaycan
xalqının inqilabi mübarizə tarixini oxucuların gözü qarşısında canlandırır,
milləti tarixin dərslərindən ibrət götrməyə və cəsarətlə öz hüququnu
qorumağa səsləyərək “Qorxma” adlı şeirində yazır:
El mənim şanlı elim, həmvətənim, al günəşim,
Ayna tək parlaq üfüq, dərya təkin çərx əsir.
Ey qadınlar, analar, bircə açın pəncərəni,
Sübh açılmaqdadı, sübhün yeli dağlardan əsir.. (2, s.84).
Həbib Sahirin həyatı və yaradıcılığı haqqında düşündüklərimizi
ümumiləşdrərkən belə bir qənəatə gəlirik ki, bir şair və vətəndaş olaraq o,
bütün şüurlu həyatını və şairlik istedadını xalqının azadlığı uğrunda
mübarizəyə həsr etmiş, sürgün və təqiblır onun iradəsini sındıra bilməmiş,
belə bir inamla yaşamış və yazıb-yaratmışdır ki, Azərbaycan xalqı gec-tez öz
birliyinə, əbədi müstəqilliyinə qovuşacaq, özü öz müqəddəratını həll
edəcəkdir.
Ədəbiyyat
1.Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. II c., Bakı: “Elm” nəşriyyatı,
1983
2. .Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. III c., Bakı: “Elm”
nəşriyyatı, 1988
3. Yəhya Şeyda. Ədəbiyyat ocağı. II c., Təbriz: 1366 (M.1987)
4. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – XX əsr. II cild. Bakı: “Qanun”
nəşriyyatı, 2013
5.İnternet - Vikipediya
6.Bəhmən Kaşif. Sahir – gecələr oyaq. “Azəri” məcmuəsi, Tehran: 2015, N
22
7.Həbib Sahir. Səhər işıqlanlr. 1358 (M.1979)
8.Həbib Sahir. Xatirələr. 1378 (M. 1999)
9.Əli Ağgüneyli. Sahirin həyatına ötəri bir baxış. “Azəri” məcmuəsi,
Tehran: 2015, N 22
10.Pərvanə Məmmədli. Həbib Sahir (Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi –
XX əsr. II cild kitabında. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2013
11. “Azəri” məcmuəsi. Tehran: 2015, N 22
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E.Abdullayeva
Habib Sahir: Some considerations about his life and creation
Summary
The article is dedicated to one of the prominent members of South
Azerbaijani poetry Habib Sahir.He was born in Tabriz and he finished his
primary and secondary education in his motherland but he graduated from
Istambul University.After graduating geography faculty he returned to Iran
and he had begun his pedagogical activity for many years.Teaching in
Tabriz,Qazvin,Ardabil,Zancan and Tehran at the same time he engaged in
creative activity.He wrote his poems and prose works in Azerbaijan and
Persian languages.Some controversial issues have been made about
him.Here his autobiography is sistematically written and revealed specific
facts for the first time.Up to now wrong facts are exposed.It is informed
about poet’s real name,his father’s and mother’s name.The article talks
about Sahir’s university years,his pedagogical activity.The article is clarified
the reasons why poet was exiled several times.At the same time the article is
provided the information about poet’s books and artistic heritage.The main
themes of his creation is determined.It is noted that the poetic heritage of the
Habib Sahir who has undeniable service in the development of the southern
Azerbaijani poetry.
Э. Абдуллаева
Габиб Сахир: некоторые рассмотрение в жизни и творчестве
Резюме
Статья посвящена Хабибу Сахиру одному из признаных
представителей в литературе Южного Азербайджана XX века. Хабиб
Сахир родился в городе Тябризе и получил там свое первоначальное и
среднее образование, а высшее образование получил в университете
Стамбула. После окончания факультета географии Х. Сахир вернулся в
Иран где долгие годы работал в сфере преподавания. Няряду с
преподаванием в Тябризе, Гязвине, Ардебиле, Зянджане и Тегеране,
также постоянно занимался творчеством. Он писал стихи и
прозаические произведение как на Азербайджанском языке так и на
фарси. В его иследованиях был также ряд разгонласий. На основе
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конкретных фактов литературный перевод впервые раскрывается здесь.
Ряд фактор предоставленных до сих пор выявляют некоторые ошибки.
Его имя и очество предоставляют достоверную информацию о его
образовании. В тоже время предоставляет информацию о его книгах и
художественном наследии. Также определяются основные темы его
творчества. Хочется отметить, что в развитии поэзии Южного
Азербайджана оказали беспорные услуги поэтического наследия Х.
Сахира, которое сыграло важную роль в формировании национального
сознания и пробуждении национальной памяти.
Rəyçi: İslam Qəribli
Filologiya elmləri doktoru, professor
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PƏRVİN QAÇAYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
e-mail: pervin.qachayeva@gmail.com
X SİNİFDƏ ƏDƏBİYYAT DƏRSINDƏ MOLLA PƏNAH VAQİFIN
“PƏRİ” QOŞMASININ DİL XÜSUSIYYƏTLƏRİNİN
ÖYRƏDİLMƏSİ
Açar sözlər: səs, qafiyə, məcaz , intonasiya , bədii dil , metafora , təşbeh.
Keys words: sound, rhythm, intonation, artistic language, metaphor,
ingenuity
Kлюч слова: голос, рифма, иносказание, интонация, художественный
язык, метафора, метонимия
V sinifdən başlayaraq bədii mətnlərin dili üzərində müntəzəm iş aparılır.
Bu işin siniflər üzrə təşkili , yuxarı siniflərdə də davam etdirilir.
Orta məktəbdə Molla pənah Vaqifin əsərlərinin tədrisinə yetərincə yer
verilib.Bu isə sənətkarın əsərlərindən çıxış edib, dilimizin necə bir poetik
gücə , estetik gözəlliyə malik olduğunu göstərməyə imkan verir.
Molla Pənah Vaqif Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yer
tutan müqtədir sənətkarlarımızdan biridir. Xalq-aşıq şeirinin klassik
ədəbiyyat üzərində qələbəsini nümayiş etdirən Vaqif poeziyası həm mənaməzmun gözəlliyi , həm də forma əlvanlığı ilə diqqəti çəkir.Azərbaycan
xalqının uzun zaman yalnız ağız ədəbiyyatında yaşayan milli şeir ölçüsü
heca vəznini yazılı ədəbi dilimizə gətirmişdir.Vaqif Azərbaycanın elat dilli
şairidir. Ümumxalq dilli şeirimizin zirvəyə qalxması Vaqifin adı ilə bağlıdır.
Dildə elə söz və ifadələr vardır ki , onları ilk dəfə Vaqifin dilində görürük.
“Pəri” qoşmasının dil xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi prosesində
şagirdlərin müstəqil işinə geniş yer vermək lazımdır.”Pəri “qoşmasındakı
gözəlin təsvirini müstəqil oxuyan şagirdlərə tapşırıqlar verilmişdir. Müstəqil
iş üçün müəyyənləşdirilən bu tapşırıqlara şagirdlər yazılı cavab
hazırlamışlar.
Vaqif qoşmalarındakı təşbehlərin spesifik xüsusiyyətlərindən danışarkən
belə bir fikir vurğulanır ki , qoşmalarda işlədilən bənzzətmə ,təşbeh və
istiarələrin hamısı kənd həyatı ilə , elat ,el -oba şəraiti ilə bağlıdır...(2.səh 75)
Üzərində iş aparılan qoşmada gözəlin təsviri çox maraqlıdır; Gözəlin
boyu , bədəni ,yaşılbaş sonaya bənzədilməsi , dilinin şirinliyi , belinin,
ağzının ,dilinin , dodağının nazikliyi bədii vasitələrlə əks olunmuşdur.
İlk növbədə qoşmadakı çətin sözlərin mənası aydınlaşdırılmış , sonra
şagirdlərə aşağıdakı suallara şifahi cavab vermələri təklif olunmuşdur:
310

Filologiya məsələləri, № 5 2019

Bu qoşmanın oxusu sizə necə təsir etdi, gözəlin təsviri sizdə hansı
hissləri oyatdı?
Cavablar məzmununca az fərqlənir:
“Bu qoşmanı oxuyanda gözəlin boyu, duruşu, bədəninin incəliyi ,
hərəkəti, davranışı gözümün önündə canlanır. Bu xüsusiyyətlər əsl
Azərbaycan xanımına aid xüsusiyyətlərdir.
Yazılı cavab hazırlamağı tələb edən tapşırıq şagirdlərə aşağıdakı
məzmunda təqdim edilmişdir:
1. Qoşmadakı hansı sözlər diqqətinizi daha çox cəlb etdi? Nə üçün?
2. Qoşmadakı gözəli siz necə təsvir edərdiz?
3. Təsvir olunan Pərinin gözəlliyini qoşmadakı sözlər , cümlələr necə
çatdırır?
Hazırlanan cavablar , xüsusən ilk vaxtlar səviyyəcə xeyli fərqlənir. Bu
istiqamətdəki işin müntəzəm aparılması fərqlərin azalmasına , cavabların
əksəriyyətinin daha əhatəli olmasına şərait yaradır.
İlk mərhələdə hazırlanan və yüksək səviyyəli cavablardan hesab edilən
bir işdə oxuyuruq:
Bu qoşmada mənim üçün maraqlı sözlər çoxdur.Bu sözlərdə “sürahi” ,”
cüda”, “ binadan”, “ sərdən” və s.
Maraqlıdır ki, cavabların əksəriyyətində məhz bu sözlər göstərilmişdir.
Lakin birinci sualın ikinci tərəfinə verilən cavablar xeyli fərqlidir.
Şagirdlərdən bəziləri bu sözlərə , ümumiyyətlə az rast gəldiklərini qeyd
etməklə fikirlərini əsaslandırmağa çalışmışlar.
Tapşırıqdakı ikinci sual şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdir.
Lakin onların şeir üzərində apardıqları əməliyyatın hamıdını uğurlu saymaq
olmaz. Bu sual şagirdləri təkcə sözlərin sinonimlərini axtarmağa sövq
etməmişdir., onları obrazlı düşünməyə yönəltmişdir.
İlk iki sual tapşırığın üçüncü sualına əhatəli cavab hazırlanması üçün
zəmin rolunu oynamışdır. Səviyyəcə yüksək olan işlərdə təsvir olunan
gözəlin valehedici olması dönə- dönə qeyd edilir. Hansı sözlərin daha çox
emosionallıq doğurması nəzərə çarpdırılır. Belə cavabların birində oxuyuruq:
“ Qoşmada oxuduğum sözlərin bir neçəsinə birinci dəfə idi ki, rast gəlirdim.
Onların mənasını öyrəndikcə qoşmadakı fikirlər mənim üçün daha aydın
olurdu.
Yazılı cavabların dinlənilməsi prosesində onların təhlilində həyata
keçirilir. Müəllim şagirdlərdə yaranan fikri dəqiqləşdirir: Qoşmadakı gözəlin
təsvirinin Oxuculara güclü təsir bağışlamasının
əsas səbəbi onun
sənətkarlıqla yazılmasıdır ,sözlərin ustalıqla seçilməsi və işlədilməsidir.
Dil faktlarının üzərində müntəzəm aparılan iş təkcə bədii əsərin
məzmununun dərindən qavranılmasına , sənətkar niyyətinin başa
düşülməsinə səbəb olur, o, həmçinin şagirdlərdə estetik zövqün
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formalaşmasına , şifahi və yazılı nitqin inkişafına da əhəmiyyətli təsir
göstərir.
Molla Pənah Vaqif şeirlərinin ideya-məzmununun şagirdlərə
çatdırılmasının böyük təlim-tərbiyə əhəmiyyəti vardır.Çünki onun əsərlərinin
dili xalqın canlı danışıq dilinə çox yaxındır. Şair sözün gözəlliyini , estetik
funksiyasını qoruyub saxlamış, onu daha da yaxşı cilalaya bilmişdir.
M.P.Vaqifin əsərlərinin dili və üslubu obrazlı , bədii dilin ən kamil
nümunələridir. Şair ifadə etmək istədiyi ideyanı , fikri obrazlı bir dillə yəni,
özünəməxsus bir ustalıqla oxucuya çatdırır.
Sənətkarın öz əsərlərinin dili üzərində necə işləməsi haqqında məlumatı
isə hər bir ədəbi əsərin tədrisinə ayrılmış dərs saatlarında vermək lazımdır.
Belə olduqda şagird sənətkarın “söz əzablarını “, onun yaradıcılıq
çətinliklərini dərindən hiss edər və əsərin öyrədilməsinə ayrılmış sonrakı
saatlarda ədəbi əsərə marağı , diqqəti daha da artar. (3.səh42)
Dil faktları üzərində
müntəzəm aparılan iş təkcə bədii əsərin
məzmununun dərindən qavranılmasına ,yaıçı niyyətinin başa düşülməsinə
səbəb olmur, o,həmçinin, şagirdlərin estetik zövqünün formalaşmasına
,şifahi və yazılı nitqin inkişafına da əhəmiyyətli təsir göstərir. Əsərin dilüslubunun öyrənilməsinin böyük təlim - tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.Dilin
öyrənilməsi əsərin məzmununu , onun obrazlarını , digər kompanentlərini
dərindən mənimsəməyə xidmət etməklə bərabər həm də şagirdlərin nitqinin
inkişafına , söz duyumunun artmasına , danışığının səlisliyinə , təsirli
olmasına kömək edir.
Ədəbiyyat:
1. Əliyev S., Həsənov B., Mustafayeva A. Ümumtəhsil məktəblərinin
10-cu sinfi üçün Ədəbiyyat fənni üzrə dərslik. Bakı, “Bakı” nəşriyyatı, 2017
2. Əliyev S., Həsənov B., Mustafayeva A. Ümumtəhsil məktəblərinin
10-cu sinfi üçün Ədəbiyyat fənni üzrə dərsliyin metodik vəsaiti. Bakı,
“Bakı” nəşriyyatı, 2017
3. Dursun Məmmədov Ədəbi əsərlərin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin
öyrədilməsi metodikası Bakı,1997
4. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, “Müəllim”, 2016
5. Hüseynoğlu S. Ədəbiyyat dərslərində yeni texnologiyalar:
fəal/interaktiv təlim(müəllim üçün vəsait). Bakı, 2009
6. Yusifov F. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, ADPU-nun nəşri,
2017
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P.Gachaeva
"Perry" joined the study of language features of Molla Panah
Vagif in literature lessons in class X
Summary
Molla Panah Vagif poem of great educational value of the language is
very close to the spoken language of the people living vardır.çünki ideyaməzmununun students delivery of his works. Poet of the word beauty,
aesthetic function, they could keep better lap M.P.Vagif figurative language
and style, artistic language are perfect examples of works. View image of a
language that is a skill to readers to the idea, expressed the poet.
His own works on literary works and how information about each
allocated for teaching hours should be given in the language of. In this case,
his work deeply felt in the hours allocated for teaching of literary works,
attention will further increase the interest of students "said their pain" and
difficulty of his later works.
Facts over fiction, he also does not lead to the formation of aesthetic
taste, oral and written speech, and development of a significant effect on the
students understand the deep understanding of the intentions, yaıçı to work
only regular languages . Studying of language and style of the piece has
great significance. Studying of language, along with serving for deeper
appropriation of the content of piece, its characters, other components, aids
for students to develop their speech, to increase their word sense, and to
make their speech and communication for effective and fluent. In written
responses to hear their analysis carried out on. Specifies the idea of having a
student teacher: Connect Readers with some excellent description of the
reason for his masterful writing skill selection and use of the word is is
impressive.
П. Гачайева
X на уроке литературы Моллы Панаха Вагифа в классе
"Пери" qoşmasının изучения особенностей языка
РЕЗЮМЕ
Идейа доставки контента и его учеников огромное воспитательное
значение. Потому что его произведений живой разговорный язык очень
близок к языку народа. Паэт слова красоту, эстетические функции
сохранил его еще лучше, сумел исправить. Язык и стиль
художественного языка являются совершенной образно, M.P.Вагиф
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произведений. Поэт хотел выразить идею о том, что образно, то есть,
присущим ему мастерством, доводит до читателя на одном языке.
Язык своих произведений мастера литературного произведения,
выделенных в преподавании уроков надо дать информацию о каждой
работы над как же. Тогда ученик мастера "слова страдания" его
творческие трудности в последующие часы литературных
произведений, еще больше внимание к обучению, будет чувствовать
глубоко и произведения.
На регулярно проводимых дело не только в том, что не
способствует формированию и развитию устной и письменной речи
учащихся, а также пониманию содержания художественного
произведения, глубоко qavranılmasına yaıçı, эстетического вкуса,
значительно влияет на факты язык. Большое воспитательное значение
имеет обучение - язык-стиля изучения трудов. Письменные ответы
слушание в процессе их в анализе осуществляется. Учитель уточняет у
школьников, возникшая мысль: Сильное влияние на его словам,
основная причина в том, что işlədilməsidir мастерски мастерством
bağışlamasının qoşmadakı красотки описания Читателям.
Rəyçi: Nazilə Abdullazadə
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, doesent
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AYTAC HƏMIDLİ
Qərbi Kaspi Universiteti
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TEODOR DRAYZERIN "AMERIKA FACIƏSI" ROMANINDA
AMERIKA ARZUSUNUN TƏZAHÜRÜ
Açar sözlər: "Amerika faciəsi", Amerika arzusu, mühit.
Ключевое слово: "Американская трагедия", американская мечта,
общество.
Key words: "American Tragedy", American dream, society.
Henri Devid Toro deyir: "Arzular bizim xarakterimizin tacıdır" (1.
(2008). Amerika arzusu məfhumu bütün insanların bərabər olduğu ideyasını
bəyan edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İstiqlaliyyət Bəyannaməsi ilə
meydana çıxdı. Bu məfhum Amerikan milli leksikologiyasında ən geniş
yayılmış ifadələrdən biridir, hətta o qədər tanış bir məfhumdur ki, nadir
hallarda onun mənşəyi, tarixi və ya nə məna kəsb etdiyi barədə suallar
soruşula bilər. Amerika arzusu qədim dövrlərin zəvvarlarından tutmuş
müasir dövrün nümayəndələrinədək hər kəsin şəxsiyyətini formalaşdırmış
və özündə əks etdirmişdir. Digər millətlərdən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlar
özünü irqi, dini, dil, coğrafi və ya tarixi faktlar əsasında yox, məhz
İstiqlaliyyət Bəyannaməsində ifadə edilmiş bir sıra hədəflərə əsasən
müəyyənləşdirir. Amerika arzusu müvəffəqiyyət, xüsusilə də maddi
cəhətdən müvəffəqiyyət qazanmaq kimi dərk edilir, qısa müddətdə
varlanmaq onun əsas mahiyyətini təşkil edir. Həmin anlayış Qərbə getmək
və milyonçu olmaq idi. Bütün Amerikanlar kimi Amerika ədəbiyyatı da
demək olar ki Amerika arzusu haqqında idi və Teodor Drayzer bu mövzuya
toxunan yazıçılar arasında mühüm yer tutur.
Tədqiqat işinin məqsədi 20- ci əsr Amerika cəmiyyətində mövcud olan
ideyalarin və dəyərlərin həmin dövr nümayəndələrinin həyat tərzinə təsirini
və onların var - dövlət və xoşbəxtlik axtarışına çıxaraq öz arzularını necə
həyata keçirdiklərini araşdırmaqdır. Tədqiqat işində naturalizm nöqteyi nəzərdən Teodor Drayzerin "Amerika Faciəsi" əsərinin baş qəhrəmanı olan
Klayd Griffsin Amerika Arzusunu həyata keçirtmək üçün apardığı
mübarizədə onun cəmiyyətdəki materialist məsələlərin qurbanına çevrildiyi
göstərilir.
20-ci əsrin əvvəlində Amerika xalqının mübarizəsindən bəhs edən əsər
dövrün məşhur naturalist yazıçısı Teodor Herman Drayzerin yaradıcılığının
məhsuludur. 1925-ci ildə nəşr olunan əsər dünya şöhrətli yazıçının şah əsəri
hesab olunur. O inanırdı ki, "insanlar onlardan asılı olmayan ictimai
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qüvvələrin və instinktlərin əlində acizdir"(2. 2009). Kasıb bir ailənin sağ
qalan on uşağından doqquzuncusu olan Drayzer özü də kasıblıqdan əziyyət
çəkmiş və məhz o miskin həyat tərzi onu Amerikada xoşbəxtlik və vardövlət axtarışına çixmağa vadar etmişdir.
Drayzer əsəri sənayeləşdirmə dövründə, 1 - ci Dünya müharibəsindən
dərhal sonra yazıb. Həmin vaxt Amerikada həyat tərzinin tamamən
dəyişməsinə səbəb olan urbanizasiya və sənayeləşmə prosesləri baş verirdi.
Cəmiyyət insan həyatının iqtisadiyyat, texnologiya, ictimai münasibətlər və
əxlaq kimi sahələrini dəyişdirdi. Amerika gözlənilməz iqtisadi inkişafın,
texnoloji nailiyyətlərin və ictimai çevrilişin səbəb olduğu kef və
problemlərlə xarakterizə olunan müasirliyə doğru gedirdi(3.1998). Bu
fenomen Amerika daxilində yeni qaydaların və ictimai təşkilatların
yaranmasına səbəb oldu; o mühitdə ki varlı təbəqə dəbdəbə və var dövlətdən zövq alir, kasıblar isə sadəcə sağ qalmaq üçün mübarizə aparırdı.
Beləliklə, bu hadisə Amerikanların müvəffəqiyyət, pul və ali ictimai nüfuz
qazanmaq üçün can atdıqları "Amerika arzusu" adlandırılan bir məfhumun
reallaşmasına yol açdı.
Amerika arzusu əvvəlcə xoşbəxtliyin kəşfi və axtarışı haqqında idi.
Amerikanların xoşbəxtlik anlayışı müvəffəqiyyət, pul qazanmaq və yüksək
nüfuz sahibi olmaqla məhdudlaşırdı. Əksər amerikalının fikrincə, var dövlət və ad-san problemləri həll etmək və xoşbəxt yaşamaq üçün mütləq
şəkildə açar rolunu oynayırdı(2.2009). Amerika arzusu belə bir ideyaya
əsaslanırdı ki, kasıb olan hər kəs zəhmətkeşlik və əxlaqi yaxşılıq sayəsində
tərəqqi edə bilər. Ancaq Amerika arzusu pul ilə, ümumiyyətlə maddiyyatla
bağlı olduğundan əxlaq tərbiyəsi tədricən dünya şöhrəti qazanmaq ideyası ilə
əvəz olundu. Beləliklə, Amerika arzusunun mənfi cəhəti - var-dövlət və
nüfuz qazanmaq istəyi - əxlaq hissini üstələyir. Məhz bu amil 1920-ci illərdə
"çürümüş" ictimai və mənəvi dəyərlərin mövcud olmasının əsas səbəbi idi.
Pula və əyləncəyə olan hədsiz həvəs nəcib məqsədlər qazanmaq fikrini yox
etdi" (4.2008).
Məhz bu anlayış Drayzer romanının qayəsini təşkil edir. "Amerika
faciəsi" ümidsiz halda xoşbəxtlik və uğur qazanmaq axtarışında olan, lakin
bu prosesde həyatından belə məhrum olan və sonda məğlub olan Klayd
Qriffitin hekayəsindən bəhs edir (5.1964). Romandakı hadisələr insanların
Amerika arzusunun vətəni hesab etdiyi Kansas və Nyu-Yorkda baş verir.
Əsərin baş qəhrəmanı olan Klayd aşağı təbəqənin nümayədəsidir.Ailə
üzvlərinin paltardan qidaya qədər hər şeyə ehtiyacı var idi. Dini ayinləri icra
etməklə məşğul olan, sadə və kasıb bir ailədə böyüyən Klayd hələ erkən
yaşlarından Amerikan cəmiyyətində mövcud olan materializmin təsirinə
məruz qalmışdı. Klayd mağazalarda müxtəlif, qəribə işlərdə işləyərək pul
qazandığı halda onun həmyaşıdları məktəbə gedirdi. Ailəsinin fikrincə
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onlarə miskin həyat tərzindən xilas edə biləcək yeganə qüvvə dindir. Klayd
isə fikirləşirdi ki, onların kasıb olmasının yeganə səbəbi dindir və həyat
küçələrdə dini mahnıları ifa etməkdən daha vacibdir. İnsanların həyatında
müxtəlif çatışmazlıqlara səbəb olan kasıblıq onu ailəsindən uzaqlaşaraq
sərbəst yaşamağa vadar edirdi. Hətta o ailəsi ilə birlikdə dini missiyaları
yerinə yetirmək məcburiyyətində olduğu zamanlarda belə başa düşürdü ki,
ibadətlər onlara bir şey qazandirmayacaq və dinə inam onların miskin həyat
tərzinə son qoymayacaq.Beləliklə, onların yaşadığı dövrdə din yox, pul əsas
amil oldu və onların pula, var-dövlətə aludə olmağının yeganə səbəbi
kasıblıq idi. Ümumiyyətlə, Klayd ailəsinin məşğul olduğu bu işə görə çox
utanırdı.Yazıçının fikrincə xarakter getdikcə ailəsindən uzaqlaşırdı. Drayzer
onu belə təsvir edirdi: "Klayd kasıb idi, ancaq bir o qədər də məğrur idi. O,
cəmiyyətin varlı təbəqəsinin nümayəndələri kimi ozünü mötəbər bir şəxs
hesab edirdi. O elə davranırdı ki, sanki doğulduğu ailə ilə heç bir əlaqəsi
yoxdur" (5. (1964),p.18). O, valideynlərinin həyat tərzini davam etdirməmək
fikrində qərarlı idi. Marqaret Dreblin də qeyd etdiyi kimi o, sadəlövh,
təbliğatçı valideynlərin oğlu idi.(6). Belə bir vəziyyətdə onun yeganə
məqsədi işləmək, pul qazanmaq və kimsə olmaq idi. Beləliklə, dini mühitdən
canını qurtarmaq üçün Klayd həmin maraqlı və həyəcanlı həyat tərzinə can
atmağa başladı. Gözəl paltarlar geyinmək, bahalı maşınlarda gəzmək və
restoranlarda nahar etmək istəyi onu Amerika arzusunun ardınca qaçmağa
vadar etdi.
Klaydda bu cür dünyagörüşünü formalaşdıran amil cəmiyyətdə maddi
dəyərlərə verilən önəm idi. Başqa sözlə desək, Drayzerin romanı
"cəmiyyətin ətraflı şəkildə təsviridir... bu roman Amerika həyat tərzinin acı
reallıqlarını və Amerika arzusunun görünməyən tərəflərinin misli
görünməmiş təsvirini özündə ehtiva edir(5. 1964). Beləliklə, Amerika
mühitindəki dəyərlər pul, müvəffəqiyyət və həssas zövq kimi maddi və
dünyəvi məfhumlar vasitəsilə Klaydda xoşbəxtlik və uğur axtarışı arzusunu
reallaşdırdı. Ancaq onun mövcud vəziyyəti belə bir xoşbəxtliyə nail olmaga
imkan vermədiyindən Klayd öz Amerika arzusunu reallaşdırmaq üçün hər
bir vasitəyə əl atmaq məcburiyyətində qalır. Onun xoşbəxtlik axtarışının
əsasını qoyan hadisə isə onun Qrin-Deyvidson adlı dəbdəbəli bir oteldəki işi
oldu. Bu işdə əvvəlki işlərinə nisbətən daha çox pul qazandığından o, öz
qapıçı vəzifəsinə çox önəm verirdi. Eyni zamanda, o qazandığı məvacibi çox
dəyərli, eyni zamanda həm müqəddəs, həm də sirli bir xəzinə hesab edirdi,
çünki kiçik əyləncələri ödəyə bilməyəcək qədər az olmasına baxmayaraq
məhz həmin məvacib onun arzusuna nail olmaq üçün atdığı ilk addımlarının
göstəricisi idi (5 (1964). p.42). Onun daha yaxşı iş tapmaq yolunda atdığı
addımlar hətta böyük bir fabrikin sahibi olan əmisi Samuel Qriffit və əmisi
oğlu Gilbertin yaşadığı Lycirgus şəhərinə də gedib çatmışdı. O, əmisinin
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timsalında Amerika arzusunu daha aydın təsəvvür edə bildi. Atasından fərqli
olaraq əmisi dəbdəbəli evi və üç yüzdən çox işçisi olan böyük bir fabrikin
sahibi varlı bir insan idi. Buna görə də o, əmisinin yolunu davam etdirmək
üçün əlindən gələni etmək qərarına gəldi. Ancaq Klayd bilmirdi ki,
kasıblıqdan canını qurtarmaq və varlı həyat tərzi keçirtmək üçün addığı
addimlar onun faciəsinə gətirib çıxaracaq.
Bundan başqa, Klaydı şöhrətpərəst bir insan kimi formalaşdıran
cəmiyyət həm də onun xoşbəxt olmaq və müvəffəqiyyət qazanmaq
arzusunun əvəzinə məhvinə səbəb olaraq həyatına son qoydu. Hovenin də
qeyd etdiyi kimi,(5) Amerika arzusu yaxşı xasiyyətli ancaq zəif insanları
kasıblıqdan xilas edib onlara var-dövlət qazandırır, ancaq bu arzu vasitəsilə
bu pilləyə çatanlar onlara xoş, səmimi münasibət göstərən insanların həyatını
qurban verməklə buna nail olur. Klaydın işləməyə başlaması onu təkcə vardövlətlə yox eyni zamanda faciəsinin ikinci səbəbi olan gözəl qızlarla tanış
etdi. O, bu aləmə o dərəcədə alüdə oldu ki hətta o qızlara görə pula ehtiyacı
olan ailəsindən maaşını gizlətdi. O, bilirdi ki, kiminləsə münasibətdə olması
onun maddi vəziyyətindən, yəni qızlara hədiyyə və paltar ala bilməsindən
asılı idi. Qızlara münasibətdə Klaydın diqqəti cəlb edən cəhəti o idi ki, o hər
qızla evlənmək fikrində deyildi, o, sadəcə onlarla vaxt keçirtmək istəyirdi.
Başqa sözlə desək, o, kasıb qızlarla evlənmək fikrində deyildi, yüksək
təbəqədən olan bir qız ilə evlənmək onun arzusu idi.
Klayd Amerika arzusu axtarışında olarkən əmisinin fabrikində işləyən
kasıb bir ailənin qızı Roberta ilə tanış olur və onunla nişanlanır. Əmisi oğlu
Gilbertin fabrik işçiləri ilə münasibət qurmaması haqqında xəbərdarlıqlarına
baxmayaraq Robertanın hamilə olmasına səbəb olur, halbuki həmin vaxt o,
arzusunun əsl cavabı olan Sonya adlı varlı, gözəl və yuksək təbəqənin
nümayəndəsi olan bir qadınla tanış olmuşdu. Klayd Robertanın hamiləliyi
barədə məlumat əldə edəndə dərhal doğulmamış körpəsindən canını
qurtarmağa çalışır, çünki anası kimi uşağı da ona yeganə arzusunu müvəffəqiyyət qazanmaq istəyini yerinə yetirməyə mane olacaqdı. Yuxarıda
qeyd etdiyim kimi, Klayd kasıb qızlarla münasibətində ciddi deyildi, o
sadəcə onlarla vaxt keçirtmək istəyirdi. Əlbəttə, qadın gözəlliyi onun üçün
vacib idi, ancaq var-dövlətsiz gözəllik heç nəyə dəymirdi. Beləliklə, Griffits
fabrikində başlayan yeni həyatında kasıb təbəqəni təmsil edən Roberta Alden
və yüksək zümrənin nümayəndəsi Sondra Finçley Klaydın arzusunun baş
qəhrəmanı oldu.
Amma bir həqiqət var ki heç kəs bütün arzularını reallaşdıra bilmir,
xüsusilə də Klaydın arzusu kimi əlçatmaz olan arzular ele arzu olaraq da
qalır. Onun arzusuna çatmasına mane olan yeganə səbəb məhz odur ki,
həyatı bahasına başa gəlmiş olsa belə ona problem yarada biləcək oğlundan
canını qurtarmışdı. Klayd təşkil etdiyi sui-qəsdlə Robertanın həyatına son
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qoydu və bu addımı ilə o nəinki arzusunu hətta həyatını belə itirmiş oldu. O,
ölüm cəzasına məhkum edilərək həbs edildi, başqa sözlə desək, haqq-ədalət
sonda öz sözünü dedi. Beləliklə, Klayd ictimai problemlərin, günahsız
Roberta isə onun arzusunun qurbanı oldu. Amerika arzusu onu ədəb və
xeyirxahlıq kimi hisslərdən məhrum etmişdi.
Klaydın etdiyi hərəkətlərdən aydın görünür ki, o, cəmiyyətin təsiri
altında formalaşan bir gənc və Amerika mədəniyyətinin əsiridir. O da
insandir, ancaq Drazyerin göstərdiyi kimi ictimai qüvvələrə və cəmiyyətə
qarşı mübarizədə acizdir. O bir insandır, ancaq görəsən kimsə nə vaxtsa onu
başa düşəcək və insan olduğuna görə ona haqq qazandıran olacaq?( 5.(1964).
Valideynlərinin Klaydı dini, əxlaqi cəhətdən mükəmməl tərbiyə etməsinə
baxmayaraq heç bir qüvvə onda öz arzusuna qarşı müqavimət göstərmək
bacarığını formalaşdıra bilmədi, çünki bu romanda onun şəxsiyyətini
formalaşdıran arzular dindən daha vacib idi.
O, arzusunun ardınca qaçdıqca öz faciəsinə daha da yaxınlaşdı.
Amerika arzusu tələsinə düşərək materialist Amerika cəmiyyətinin bir üzvü
olmaq üçün müvəffəqiyyət və xoşbəxtlik axtarışına çıxan Klayd Qriffis
sonunda həyatını məhv etdi. Bu hadisə onun cəmiyyətin əsirinə çevrildiyini
və var-dövlət, şan-söhrət qazanmaq üçün hər bir vasitəyə əl atdığını sübut
edir.
“Amerika faciəsi”ndə Drayzer Klaydın obrazında yalançı, saxta
“Amerika arzusu” ardınca kor-koranə qaçan, ucuz yolla var-dövlətə, şanşöhrətə can atan, arzularına aparan yolda əl-ayağına dolaşan hər kəsi və hər
şeyi məhv etməyə hazır olan və nəhayət öz insanlıq simasını itirərək
cəmiyyətin hissiz və duyğusuz robotuna çevrilən milyonlarla gəncin surətini
canlandırmışdır. Bu isə təkcə Klaydın deyil, bütün Amerikanın faciəsidir.
Ədəbiyyat siyahısı
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3.Orlov, P. A. (1998). An American tragedy: Perils of the self-seeking
“success”.
Retrieved 2 April 2014 from
4.http://books.google.com.ph/books/about/An_American_Tragedy.htm
l?id=3aTGI GExOcC&redir_esc=y
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A.Hamidli
Reflection of American Dream in the novel American Tragedy by
Theodore Dreiser
Summary
XIX century can be considered a turning point in American literature.
During this period such literary trends as romanticism and critical realism
existed in America. And it was the existence of such literary trends that
made it possible to deal with social issues in literature.
At the end of the XIX century American literature needed a talented
writer who would continue the realist tendencies of M. Twain and F.
Norris’s literary activity in the standards of new claims. And it was
Theodore Dreiser who criticized American bourgeoisie and tore its mask by
introducing new perspectives into American novel. He was a pre-eminent
American realist man of letters who created the largest panorama of
American life in his works. He learnt the American truth profoundly through
the hard life test.
Almost in all his novels he depicted the problems of society – ordinary
people’s absence of civil rights, exploitation of their labour by capitalists,
domination of dollar, betrayal of press and other features of American life
style.
American Tragedy is Clyde Griffith’s story who dedicates his life for
desperate search of success. The characteristic feature of the work is that
millions of young people like Clyde who follow American Dream blindfold
become heartless, insensible robots of society by losing their human dignity,
they yearn for wealth and fame, thus, they are ready for to annihilate
everyone and everything that is an obstacle on their way to their dreams. On
a deeper, more profound consideration, this work is the skillful depiction of
the society the characteristic features of which both give a shape to Clyde’s
ambitions and seal his fortune; it is an unrivalled portrayal of harsh realities
of American life style and of the dark side of the American Dream.

320

Filologiya məsələləri, № 5 2019

А.Гамидли
Отображение американской мечты в произведении Теодора
Драйзера «Американская трагедия»
Резюме
XIX век по праву считается поворотным пунктом в американской
литературе. В этот период в Америке существовали такие
литературные жанры, как романтизм и критический реализм. Именно
существование
данных
литературных
течений
предоставило
возможность отображать в литературе социальные проблемы общества.
В конце XIX века американская литература остро нуждалась в
талантливом писателе, который смог бы продолжить реалистическое
наследие писателей типа М.Твена и Ф. Норриса, в рамках современных
стандартов. Таким писателем стал Теодор Драйзер.
В своих
произведениях он остро критиковал американскую буржуазию и
мастерски срывал с неё маску, привнеся, таким образом, свежий взгляд
в жанр романа. Драйзер был первым в рядах писателей–реалистов, кто
мастерски передал все стороны американской жизни в своих
произведениях. Он усвоил суть настоящей американской жизни по
урокам, которые ему преподала его суровая жизнь.
Почти во всех своих произведениях автор показывает проблемы
общества: отсутствие гражданских прав обычных людей, эксплуатация
их труда со стороны капиталистов, доминирование доллара,
предательство прессы и многие другие черты американской жизни.
«Американская трагедия» - это история Клайда Гриффита,
который посвятил свою жизнь поиску успеха. Характерной чертой
данного произведения является тот факт, что миллионы таких же
молодых людей, как Клайд, которые слепо гонятся за американской
мечтой, становятся таким же бессердечными, бесчувственными
роботами общества. Они теряют своё человеческое достоинство,
жаждут богатства и славы, и готовы уничтожать всё и вся на пути к их
мечте. При более глубоком анализе эта работа представляет собой
умелое описание общества, характерные черты которого придают
форму амбициям Клайда и отпечатывают его состояние; это
непревзойденное изображение суровых реалий американского образа
жизни и темной стороны американской мечты.
Rəyçi: Şəfəq Dadaşova
Filologiya elmləri doktoru, dosent
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C.Q.BAYRONUN “QABİL” DRAMINDA İSTIFADƏ OLUNMUŞ
DİNİ MOTİVLƏR
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İngilis ədəbiyyatında romatizm cərəyanının ən məşhur nümayəndəsi
C.Q.Bayronun 1821-ci ildə qələmə aldığı “Qabil” əsəri onun yaradıcılığında
tənqidlərə məruz qalan əsərlərdən biridir. Beləki, yazıçı əsəri dini və
mifoloji mətnlərdən hamıya məlum olan Habil-Qabil mözusu əsasında
yazmışdır. Əsərin bəzi hissələrində anti-din fikirlər olduğundan əsər daim
tənqid olunmuş, hətta ziddiyyətli dini fikirlərinə görə ədib bəzən ateist
adlandırılmışdır. Dini mənbə əsasında yazılsa da, əsərdə əsas mövzu
insanları fikir və əqidə azadlığına səsləyişdir. Bayronun üsyankar ruhu
burada Qabil obrazı olaraq qarşımıza çıxır. “Qabil” dramını oxuyarkən bir
çox dini və mifoloji motivlərlə rastlaşırıq. Bu isə təbiidir. Çünki əsər demək
olar ki, tamamilə Tövrat əsasında yazılıb. Məqalədə “Qabil” əsərində yer
alan dini motivlər və onların qaynaqları ilə yanaşı ədəbiyyatda motiv anlayışı
da araşdırılmış, əsərlərdə istifadə olunan motiv termininə aydınlıq
gətirilmişdir.
Ədəbiyyat sahəsində ən çox işlədilən terminlərdən biri də “motiv”
sözüdür. Bu anlayışla biz yalnız ədəbi sahədə deyil, incəsənətin bir çox
bölmələrində (rəssamlıq, xalçaçılıq və s) rast gəlirik. Bəs motiv nədir? Ədəbi
dövriyyədə hansı məqsədlə istifadə olunur? Motiv fransızca “moveo”hərəkət edirəm sözündən əmələ gəlmişdir. Motivə verilən təriflərdən bir
neçəsinə nəzər yetirək: Motiv ədəbi mətnin sabit məzmun komponenti, süjet
inkişafının ən sadə vahididir. İstənilən süjet bir-biri ilə sıx əlaqəli motivlər
qarışığıdır. Eyni motiv müxtəlif süjetlərin əsasında dura və fərqli həllini tapa
bilər. Bədii mətnin komponentlərindən biri kimi motivlər dünya xaqlarının
istər mifoloji, istərsə də yazılı ədəbiyyatında əks olunur. Motiv müəllifin bir
və ya bir neçə əsəri çərçivəsində və ya onun bütün yaradıcılığı kontekstində ,
eləcə də, müəyyən dövr ədəbiyyatı kontekstində müəyyənləşdirilə bilər [
bax: 12].
Motivlərin əksər qismi mifik təfəkkürdə meydana gəlir, daha sonra
folklorda və yazılı ədəbiyyatda öz əksini tapır. Motivlər yazıçılar tərəfindən
əsərlərdə bilərəkdən hadisələrə yön vermək məqsədi ilə istifadə olunur.
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Bəzən isə bu motivlər yazar tərəfindən bilərəkdən seçilmir və tamamilə
təsadüfi xarakter daşıyır. Çünki bir çox motiv təhtəlşüurumuzda mifik
təxəyyülün daşıyıcısıdır. Yalnız bədii nümunə oxunan zaman məlumatlı
oxucu tərəfindən motivlər aşkarlana bilər. Dini və mifoloji motivlərdən
istifadə ədəbiyyatda daha çox postmodernist yazıçılara xas əsas cəhətlərdən
biridir. “Motiv ədəbiyyatda və ya folklorda yenilənən bir mövzu, xarakter və
ya söz qəlibidir. Eyni motivdə bir neçə əsərdə hətta yazıçıların
yaradıcılığının ümumi mövzusunda rast gəlmək mümkündür məs, sənətin
ölümsüzlüyü motivi Şekspir və Kits kimi yazıçıların əsərlərində başlıca
motivdir” [4, 61]. Mətndə motivlər hər zaman işin əsas ideyası ilə əlaqəli
olmalı və hər zaman müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi mesajı
gücləndirməlidir. Bəzən əsərlərdəki motiv və simvol elementləri qarışdırılır.
Mətndəki simvollar eyni ilə gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız simvollara
bənzəyir və ilk baxışda oxucuya nəyi işarə etdiyi müəyyən olunur. Bir
element əsərdə yalnız bir səhnədə işlənirsə deməli bu simvoldur, lakin
simvolla əsərdə bir neçə yerdə rastlaşırıqsa deməli bunun motiv olma
ehtimalı daha çoxdur [bax: 13]. Məsələn , “Qabil” əsərində dua, qurban,
mehrab elementləri bir neçə yerdə qarşımıza çıxdığından zənnimizcə onlar
dini motiv kimi qiymətləndirilə bilər. Və yaxud qardaş ölümü səhnəsi
Bayronun “Şərq poemaları” silsiləsindən bir neçə əsərdə qarşımıza çıxır.
Deməli, qardaş ölümü motivi Bayronun işlədiyi əsas motivlərdən biridir.
Veselovski motiv və mövzu anlayışlarının bir-birindən
fərqləndirməyi əsas məsələ kimi vurğulayırdı. Onun fikrincə motivlər
birləşərək mövzunu əmələ gətirir. Mövzular dəyişkən xarakterə malikdir.
Veselovskiyə görə motivlər əsərdə mövzudan da ön planda dayanır [ bax: 11,
21-23]. V.Propp isə qeyd edir ki, motivlər folklor və mifik düşüncə ilə sırf
bağlı bir məhfumdur. Müəyyən folklor qaynağı olmadığı halda, hər hansı bir
motivi tətqiq edən tətqiqatçı özunu bu yolda azmış hiss edər [bax: 12, 25 ].
Demək olar ki, bədii ədəbiyyatda dini motivlər əsərlərdə ya birbaşa,
ya da dolayı yolla öz əksini tapır. Elə mətnlər ola bilər ki, bu motivlər burada
açıq başa düşülür, eləsi də olur ki, əsərin alt qatında gizli şəkildə yer alır.
Səlim Babullaoğlu dini motiv anlayışını belə izah edir : “ Bədii mətndə dini
motiv dedikdə müəllifi həmin o məsələləri yazmağa təhrik edən, sövq edən
qayə ilə yanaşı fabula ilə paralellik də anlaşılmalıdır. Dini motiv kimi iki
qardaş , biri digərini məhv etmiş iki qardaş yaxud sadəcə iki insan haqqında
bir romanı misal göstərmək olar. Hər belə hadisə Habil-Qabil əhvalatının bu
və ya digər fərqlə təkrarıdır. Habil və Qabil həm insan , həm də iki qardaşdır
yəni dində iki insanın və bütün insanların qardaş olma mesaji var ” [14].
Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxır ki, istənilən ədəbi nümunəni hər hansı
bir motiv olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Deməli, motiv əsərin
hərəkətverici qüvvəsidir.
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Bayron tərəfindən qələmə alınmış “Qabil” misretiyası “Tövrat”dan
götürülmüş süjet əsasında qurulsa da yazıçının bu hadisəyə ədəbi-bədii
münasibəti özünəməxsus şəkildə əksini tapmışdır. Belə məqamlardan biri də
Qabilin Habili öldürməsi hadisəsi ilə bağlı idi. Qabil Habili məhz mehrabda
qurban verilmək üçün hazırlanan ocağın odunu vasitəsi ilə qətlə yetirmişdi.
Bayron bununla insanlığa nə kimi mesaj vermək istəyirdi? Süjetin bu
hissəsinin təhlillərə cəlb olunması bu məsələnin açılmasına birmənalı şəkildə
xidmət edə bilər. “Qabil” əsərində başlıca dini motiv kimi Adəm və
Həvvanın cənnətdən qovulmasını və Habil-Qabil hadisəsini qeyd edə bilərik.
Tövratda (Yaradılış 3 ,Yaradılış 4) və Qurani-Kərimdə (Bəqərə surəsi 36-37
ayə, Maidə surəsi 27-32a yə) hər iki motivlə bağlı hissələr mövcuddur.
Öncəliklə qeyd etməliyik ki, Bayronun “Qabil” misteriyasında
diqqət çəkən ən önəmli dini motivlərdən biri də müqəddəs ayinlərlə bağlıdır.
Bu dini ayinlərin ən böyük elementi isə Habilin qurban vermək üçün
hazırladığı mehrab, Tanrıya verilən qurban və duadır. “Qabil” əsərini məhz
Tövrata (“Əhdi-ətiq”) əsaslanaraq yazan Bayron bu məqamları incəliyinə
qədər ifadə etməyə çalışmışdır. Əsərdəki qurbanvermə ayininin icrasına
münasibət tabe olma və imtina etmə şəklində təzahür olunmuşdur. Qabil və
Habil münasibətlərində yazıçı bu ayinin bəşəriyyət üçün mahiyyətini
itaətkarlıq və günahkarlıq kimi iki ziddiyətli qütblərdə təsvir edir. İtaətkar
Habil və üsyankar Qabilin bu dini ayinə münasibəti Allahın bəşər övladının
simasında dərkini özündə cəmləşdirir. Qabil dua etməkdən imtina edir və
məbəddə qardaşını öldürür. Əslində bu məqamın fəlsəfi dərki olduqca
mürəkkəbdir və buna aydınlıq gətirməyin tək yolu yəhudi dinində mehrab
(məbəd), qurbanvermə və duanın mahiyyətinə aydınlıq gətirməkdədir.
“Qabil” dramında əsas dini motivlərdən biri qurbanvermə aktı ilə
bağlıdır. Əsərində Qabilin dilindən qurban belə izah olunur:
“Qardaşım qoyun otarır və yerlərə öz nemətini yalnız ağır zəhmətlər
sayəsində bizə əmr edənə gündə bir quzu kəsir, bacım ona dua oxuyur...”
[3,184].
Qurbanvermə aktının ən əsas məqsədi qədim dini təfəkkürdə şəxsin
yaxud toplumun Allahla əlaqəsinin qurulması idi. Qurbanvermənin geniş
yayılması belə düşünməyə əsas verir ki, bu hal qədim sivilizasiyaların
psixoloji tələbatını ödəməyə xidmət edirdi. Qurbanvermə məsələsi səmavi
dinlərdə müqəddəs sayılan əsas ibadət növlərindən biridir. Qeyd etdiyimiz
kimi, “Qabil” əsəri yəhudilərin dini kitabı “Tövrat” əsasında yazıldığına görə
qurban anlayışının yəhudilikdə tutduğu mövqeyə nəzər yetirək. Müqəddəs
kitabın “Misirdən çıxış” və “Lavililər” bölməsində yəhudilərin qurbankəsmə
qayda-qanunları Tanrı tərəfindən onlara izah olunmuşdur.
Tövratda kəsilən heyvanın qanına toxunmaq, ondan istifadə qəti
qadağan olunurdu: “11 Çünki can qandır. Mən onu qurbangah üçün təyin
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etmişəm ki, onunla canınız üçün kəffarə verəsiniz; yalnız qan kəffarə ola
bilər, çünki can qandadır. 12 Buna görə də mən İsrailoğullarına buyurmuşam
ki, nə özləri nə də aralarında yaşayan yadelli qan yeməsin ” [9,194]. “Qabil”
dramında isə Bayron insanlara haram buyurduğu qanın Allahın özünün
sevdiyini vurğulayır :
“ Qabil. (mehrabın üzərindən götürdüyü alovlu odun parçası ilə
Habilin gicgahından vurur) . Elə isə qoy bu da Allaha qurban olsun ! O qanı
çox sevir ” [3,216].
“Yəhudilikdə qurban iki cür olur: 1. Həzrət Musanın (ə) şəriətində
haram olmayan heyvanları kəsməklə yerinə yetirilən qanlı qurban; 2.
Müxtəlif qida məhsulları, su və şərab kimi içkilərin təqdim edilməsi şəklində
qansız qurban. Qurbanlar gündəlik, həftəlik, aylıq, mövsümlük və illik
təqdim edilir. Gündəlik qurban hər gün səhər-axşam kəsilən bir yaşlı iki
quzudan ibarətdir. Həftəlik qurban kimi isə səbt (altıncı) günündə
yandırılaraq təqdim edilən şeylərlə yanaşı bir yaşlı iki erkək quzu kəsilir.
Aylıq qurban niyyətilə hər qəməri ayın ilk günündə iki öküz, bir qoç, bir yaşı
tamam olan qüsursuz yeddi erkək quzu və günah üçün təqdim edilən “yeni
ay bayramı qurbanı” adı verilən bir keçi kəsilir. İllik qurbanlar içində bayram
günlərində təqdim edilən qurbanların özünəməxsus yeri vardır. Qeyd etmək
lazımdır ki, Tövratda qurbanın təmiz və əti yeyilən heyvanlardan olması
tələb edilir” [6,141].
Qurbanın qanlı və qansız olaraq iki qrupa bölünməsi “Qabil”
əsərində də öz əksini tapmışdır. Əsərdən də göründüyü kimi Qabil əkinçi,
Habil isə çobandır. Habilin qurbanı qanlı, Qabilinki isə qansız qurban
nümunəsidir.
Tövratda qurbanvermə “minha” yəni əta etmək mənasını daşıyır və
qurbanvermənin iki forması mövcuddur. Ola (yandırma) və zevah –hərfi
mənada dua. Qurban qurbangahda yandırılırdı [bax:8,555]. “Qabil”
dramında qurbanlar “ola” yandırma üsulu ilə Tanrıya təqdim olunur:
“Habilin mehrabı üzərində od parlaq bir alov sütunu şəklində qalxaraq göyə
yüksəlir...” [3,215].
Habilin düzəltdiyi mehrabı qədim insanın ilk ibadətgahı kimi
səciyyələndirə bilərik. Çünki dua edərkən onun qarşısında diz çökür,
qurbanını Tanrıya bu məkanda təqdim edirdi. Mehrab sözünün isə dilimizdə
açıqlaması belədir : “Məscidlərin qiblə tərəfindəki divarında namaz qılarkən
pişnamazın və onun ardınca başqa namaz qılanların üzlərini çevirdikləri
öyuq yer” [2,302]. Dinlər formalaşdıqca dini ibadətlərin xüsusi yerlərdə icra
olunması kimi vacibiyyətlər formalaşdı. Mehrabları yəhudi dinində məbədlər
əvəz etdi. Qədim yəhudilikdə qurbanvermə aktı kompleks şəkildə yerinə
yetirilirdi. Hər şeydən öncə bunun icrası üçün xüsusi məkan seçilirdi. Bu
məkan məbəd idi. Öncə Qabil misteriyasında bu məqama aydınlıq gətirək:
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“Qabil. Bu nədir?
Ada. Mehrabdır. Habil qoymuşdur. O səninlə birlikdə Allaha qurban
vermək istəyir” [ 3,211]. Bütün dinlərin ayrılmaz fenomeni olan ibadətin
cammat halında icrası bir məbəddə gerçəkləşir. Bu səbəbdən din baxımından
məbəd və ibadət anlayışları müqəddəs mətnlərin ayrılmaz bir ünsürüdür
[bax: 5,9]. Deməli, qədim yəhudilərin kultu olan qurbanın icrası üçün xüsusi
məbəddən istifadə olunurdu. Mehrabın qədim yəhudi təfəkküründə nə qədər
müqəddəs olduğunu isbatlayan faktorlardan biri də əsərdə belə açıqlanır:
“Qabil. Sənin alçaq dualarında iştirak edən bu quzu qanına boyanmış
mehrabı parçalayıb dağıtmaq istəyirəm.
Habil (onu saxlayaraq). Dinsiz sözlərinə imansız hərəkətlər artırma,
mehrablara toxunma, bunlar böyük Yəhvanın sonsuz mərhəmətləri,
hüdudsuz sevinclərlə dualanmışdır” [3,217]. İbtidai cəmiyyətdə Habilin
düzətdiyi bu mehrabı daha sonralar meydana gələn səmavi dinlərin
ibadətgahları olan məscidlərin, kilsələrin, sinaqoqların başlanğıc modeli kimi
qiymətləndirə bilərik. Məbədlər qədim yəhudi dinində Tanrıya ibadətin əsas
məkanı sayılırdı. İbrahim, İsaq və Yaqub peyğəmbərin dönəmində ibadət
əsasən qurban və duadan ibarət idi. Musanın dönəmində isə ibadət anlayışına
və məkanına yeni ünsürlər əlavə olundu. Toplanma çadırları qurulur və din
adamları burada cəmləşdirdi. Daha sonra bu toplanma çadırları məbədlərlə
əvəz olundu. Yəhudilikdə məbəd dedikdə ağla ilk olaraq Hz.Süleyman
tərəfindən inşa olunan “Bet ha-mikdaş” məbədi gəlir. Yəhudi dininin və
ibadətlərinin mərkəzi halına gəlmiş, məbəd ətrafında cərəyan edən mürəkkəb
bir ibadət həyatı təşəkkül etmiş və qurbanın ancaq burada təqdim olunması
düşüncəsi hakim olmuşdur. Məbədin yıxılması ilə başlayan məbəd sonrası
dönəm yəhudi ibadət həyatında bir dönüm nöqtəsi olmuş, məbədin yerini
Babil sürgünündən sonra insanların bir araya gələrək Tövrat oxuduqları
sinaqoqlar almışdır [bax:1, 111-112].
“Qabil” misteriyasında dua ayininə bir neçə yerdə rast gəlirik.
Əsərin girişində Adəmin belə bir duasının şahidi oluruq:
“Adəm. Ey ulu Tanrı, ey xaliqi-hikmət! Ey bir əmri ilə qaranlıqları
yarıb dünyalar yaradan sonsuz ulu Tanrı! Səcdələr, şərəflər olsun sənə!
Sübhün bu saf salamını qəbul et” [3,180]. Adəm peyğəmbərin bu duasında
“Ey bir əmri ilə qaranlıqları yarıb dünyalar yaradan sonsuz ulu Tanrı!”
cümləsi bizə Qurani-Kərimdəki Ali-İmran suresinin 59-cu ayəsini xatırladır:
“Şüphəsiz Allah qatında İsa da (İsanın atasız dünyaya gəlməsi ) Adəm
kimidir. Allah onu (Adəmi) torpaqdan yaratdı. Sonra ona : “(Bəşər) Ol !”dedi, o da oldu” [7,56] . Digər bir dini nüans isə bu duanın məhs sübh
tezdən təsvir edilməsidir. Çünki sübh çağı günün başlanğıcı olduğu üçün
səmavi dinlərdə daha müqəddəs hesab olunur və inanılır ki günün bu
saatında edilən dualar daha tez qəbul olunur. Əsərdə dua səhnəsi üç
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məqamda təsvir olunur: 1. Əsərin girişində Adəm peyğəmbər və ailəsinin
Tanrıya onlara bəxş etdiklərinə görə şükr edərək dua etməsi 2. Habil və
Qabilin mehrabda qurban verməsi zamanı 3. Habilin ölümü zamanı
Həvvanın Tanrıya duası.
Habilin öldüyünü görən Həvva ana onun qatilinə bəd dua edir,
lənətlər yağdırır [3,219]. Bu dua səhnəsi digərlərindən fərqlənir. Çünki
burada bəşər cəmiyyətində ilk olaraq övlad itirən Həvvanın ana fəryadı əks
olunub.
Məbəddə dua etmənin elementlərindən biri də diz çökmək idi. Bu
bəndənin həm Tanrı qarşısında öz kiçikliyinin dərkinə, həm də duanın daha
səmimi olmasına şərait yaradırdı. Məbəddə Allah Qabilin ona əta etmək
istədiyi qurbandan imtina edərkən Qabilin bağışlaması üçün Habil ona
deyir:
“Habil (diz çökərək). Dua et qardaşım sən onu qəzəbləndirdin, bir bax
o sənin bütün meyvələrini dağıtdı” [3,215].
Huşə peyğəmbər isə insanları qurbanvermədən daha çox
mərhəmətə, Allahı dərkə çağırırdı və ona dua etməyə çağırırdı [bax: 9,1201].
Burdan da belə qənaətə gəlirik ki, Allahla mənəvi bağın qurulması üçün
duaya yönəlmək daha doğru sayılırdı. Peyğəmbərlər tərəfindən
qurbankəsmədən daha çox mənəvi dəyərlərə üstünlük verilməsi qədim
sisvilizasiyalara xas olan xüsusiyyətlərdəndir və bu düşüncə Yaxın Şərqin
tarixində mühüm rol oynamışdır.
Hz. İsanın özünü könüllü qurban verməsi dünyadakı günahları
təmizləmək məqsədi daşıyırdı. Bu gün də xristianlıqda qurbanvermə
məsələsi bir sirr olaraq qalır. İsa günahların yer üzündən təmizlənməsi üçün
özünü qurban vermişdi. İnsanın özünü Allaha qurban verməsi qədim
dövrlərdə mövcud olmuş Tanrıya insan qurban verilməsi aktı ilə bağlı ola
bilərdimi?
“Qabil” misteriyasında son dərəcə maraqlı olan məqamlardan biri də
məhz məbəddə Qabilin Habili öldürməsi ilə bağlıdr. Bu akt məhz mehrabda
baş verir. Özlüyündə bu bir qurbanvermə aktı kimi dəyərləndirilə bilərmi?
Əsərə diqqət yetirək:
“Qabil. Əgər həyatını sevirsənsə çəkil, yoxsa...
Habil. Allah həyatımdan daha qiymətlidir.
Qabil (mehrabın üzərindən götürdüyü alovu odun parçası ilə Habilin
gicgahından vurur). Elə isə qoy bu da Allaha qurban olsun! O, qanı çox
sevir” [3,216]. Biz burda qurbanvermə aktının şahidi oluruq. Hadisə
mehrabda baş verir. Qurban verən Qabildir. Qurban edilən isə Habildir.
Habilin Qabil tərəfdən qurban edilməsini isbatlayan əsas faktor isə Habilin
Qabil tərəfindən məhz qurban üçün nəzərdə tutulan ocağın odu ilə
vurulmasıdır. Bəs bu qurban kimin üçün nəzərdə tutulmuşdu? Qədim yəhudi
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fəlsəfəsinə görə qurbanın əti şər ruhları yedirmək üçün, qanı isə Tanrı üçün
nəzərdə tutulurdu. Bəklə də bu aktın törədilməsi şeytan üçün nəzərdə
tutulmuşdu? Qabil öz üsyankarlığı ilə şeytana daha yaxındır. O, Adaya
şeytanın Allah kimi danışdığını bildirir. Yaxud İblislə dialoqlarından birində:
“İblis. Allaha əyilməyən mənə əyilmiş deməkdir.
Qabil. Yox, mən heç qüvvənin qarşısında əyilmək istəmirəm.
İblis. Fəqət sən mənimsən. Allaha bəndəlik etməyən mənim
bəndəmdir.
Qabil. Aydın danış, nə demək istəyirsən?
İblis. Vaxt gələr anlayarasan” [3,187].
Bəlkə İblis Qabilə Qabilin onun təəbəsi olduğunu anlatmağa çalışırdı.
Yeni bir günah qazanaraq qardaşını Qabil məhz İblisəmi qurban verəcəkdi?
Yaxud Qabil Tanrıya daha bir üsyankarlıq nümayiş etdirməklə Allahın ən
böyük qurbanının insan olduğunu bildirməyə çalışmışdı. Əsərə diqqət
yetirək:
“Habil. Of, ey böyük yaradan, mənim imanlı ruhumu qəbul et! Qatili
bağışla, o bunu anlamadan düşünmədən etdi”. Habil “mənim imanlı ruhumu
qəbul et” dəməsi ilə özünü qurban edilmiş olaraq Tanrıya sunur. Qabilin isə
öz növbəsində əli qanlıdır.
“Qabil (kiçik bir heyrətdən sonra) Əlimi verim? Əlimi? Əlim qanlıdır”
[ 3,217 ]. Müəllif sanki bu təkrarlarla oxucunun diqqətini Qabilin əlinin qanlı
olduğuna yönəltmək istəyir. Qurban vermə tam icra olunmuşdur. Mehrab,
qurban, od və qan. Lakin ənənədən fərqli olaraq sunulan qurban insandır və
insanın qurban edilməsinin səbəbi şeytandır. Şeytan və günahkarlıq. Ən
böyük qurban isə Habil özü ola bilərdi eyni ilə İsa kimi.
Əsərdə həm İsa peyğəmbər, həm də Musa peyğəmbərlə bağlı
məqamlar vardır. Məsələn, Qabil İblislə söhbəti zamanı qeyd edir :
“Qabil. Madam ki, bizi o yaratmışdır, madam ki mən onun oğluyam,
məni ona təqdim et, onun yaşadığı yeri mənə göstər” [3,207]. Burada
Qabilin özünə Tarı oğlu deməsi İsa peyğəmbərə işarə kimi qəbul edə bilərik.
Əsərin digər bir yerində İblis Qabilə deyir :
“ Bir gün gələr ki, suyun tərkinə dümüş insan yanındakı əsaya “inan
və yüksəl”- deyə söylər, o da suyun tərki ilə heç bir fəlakətə uğramadan
keçər, gedər...” [3,194]. Burada isə Hz. Musanın və ümmətinin Fironun
ordusundan qaçaraq dənizə çatdıqları zaman Hz. Musanın əsasını dənizə
vuraraq onu ikiyə ayırması və dənizdən sağ-salamat keçərək düşmənlərini
dəf etmələri xatırlanır.
Apardığımız təhlillərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, Qədim
yəhudi dini ehkamlarını dərindən mənimsəyən Bayron “Qabil” əsərində
yalnız qədim “Əhdi-Ətiq” süjetinə müraciət etməklə yetinməmiş, eyni
zamanda yəhudi dini ehkamlarını dərindən mənimsəmiş, digər peyğəmbərlər
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haqqında da məlumatlı olmuşdur. Əsərdəki dini motivlərin hər birinin
mifoloji ədəbiyyatda birə-bir oxşarları ilə rastlaşa bilərik. Çünki din və mif
bir-biri ilə əsaslı şəkildə əlaqəli sahələrdir. Qurbanvermə ayininin icrası
zamanı Qabilin fikirləri haqqsızlıqla üzləşən bəşər övladının hayqırtısıdır.
Bəzi səhnələrdə isə ədib yazıçını hətta İsa peyğəmbərlə Qabili müqayisə
edir. Həm cənnətdən qovulduqlarına, həm də ölümlü olmaqlarına Qabil tək
səbəb kimi Tanrının despotluğunu görür və qeyd edir ki, bəndələrini sevərək
yaradan ulu qüvvə onların məhvinə necə razı olur?!. Əsərin əsas dini motivi
olan qardaş qətli ilə digər bədii əsərlərdə rastlaşdığımız zaman ilk ağlımıza
gələn bəşərin ilk cinayətin iştirakçıları Habil və Qabil olur.
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Л. Ахмедова
Pелигиозные мотивы, использованные в драме
ДЖ.Г. Байрона “Каин”
Резюме
«Каин», написанный в 1821 году наиболее известным представителем
романтического течения в английской литературе Дж. Г. Байроном, является
одной из работ его творчества, подвергшихся критике. Таким образом,
писатель написал произведение на основе темы Каин-Авель, которая известна
всем по религиозным и мифологическим текстам.
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Из-за антирелигиозных идей во многих частях работы
произведение всегда подвергалось критике, и даже иногда драматурга
называли атеистом из-за его противоречивых религиозных взглядов.
Хотя произведение написано на религиозной основе, основной темой
является призыв народа к свободе мысли и убеждений. В статье,
помимо религиозных мотивов и их источников в «Каин», также была
изучена концепция мотива в литературе и уточнен термин «мотив»,
использованный в произведениях. Мотив происходит от французского
слова "moveo" - двигаю. Давайте посмотрим на некоторые определения
мотива. Мотив - это простая контентная составляющая литературного
текста, самый простой элемент развития сюжета. Любой сюжет
представляет собой смесь мотивов, тесно связанных друг с другом.
Один и тот же мотив может быть в основе различных сюжетов и найти
им другое решение. Мотивы как одни из составляющих
художественного текста нашли свое отражение в мировой мифологии и
письменной литературе. Мотив может быть определен в контексте
одного или нескольких произведений автора или в контексте всего его
творчества, а также в контексте литературы определенного периода. В
«Каине» мы можем упомянуть об изгнании Адама и Евы из рая и
событии Каина-Авеля в качестве основного религиозного мотива. В
Торе (Бытие 3, Бытие 4) и Священном Коране (Сурат аль-Бакара стихи
36-37, Сурат аль-Маида стихи 27-32) есть отрывки по каждому из двух
мотивов. Один из самых важных религиозных мотивов в мистерии
Байрона «Каин» связан со священными обрядами. Величайшим
элементом этих религиозных церемоний является жертвенный алтарь,
приготовленный Авелем, жертва, принесённая Богу, и молитва.
L.Ahmedova
Used religious motifs in G.L.Byron’s “Cain” drama
Summary
One of the works of Lord Byron “Cain”, which was published in
1821 by the most prominent representative of the romanticism in the English
literature, is one of the works that have been criticized in his works. Thus,
the writer wrote his work on the basis of Abel-Cain topic, which is well-
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known in all religious and mythological texts. Because of the anti-religion
ideas in many parts of the work, the work has always been criticized, and
even sometimes writer was called an atheist, because of its contradictory
religious views. Although written on a religious basis, the main theme of the
work is the voice of the people to freedom of thought and conscience. In the
article, in addition to religious motifs and their sources, the concept of motif
in literature was also studied, and the motif term used in the works was
clarified. The motif is derived from the French word "moveo" and means “to
move”. Let's take a look at some definition which is given for motif in
literature: Motiv is a fixed content component of literary text, the simplest
element of plot development. The desired plot is a mixture of motifs closely
related to each other The same motive can be based on a variety of plot and
find a different solution. Motifs as one of the components of artistic text are
reflected in the world of mythology and literary literature. The motive can be
defined in the context of one or several works of the author or in the context
of his entire creative work, as well as in the context of certain period
literature. In Cain's work, banishing of Adam and Eve from paradise, Abel
and Cain’s event are major religious motifs . There are some parts in the
Torah (Genesis 3, Genesis 4) and the Holy Quran (Surah al-Baqara, 36-37
verses 27 to 32a) about these motifs. One of the most important religious
motifs that Byron's "Cain" works are sacred rituals. The greatest element of
these religious ceremonies is the sacrifice, pray and alter which is made by
Abel for offering sacrifice to God.
Rəyçi: Kamran Əliyev
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
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KURİKULUM ÜZRƏ ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ BƏDİİ
ƏSƏRLƏRİN TƏHLİLİNƏ METODİK YANAŞMALAR
Açar sözlər: ədəbiyyat, dərs, şagird, təhlil, əsər, тəlim, standart, tədqiqat,
interaktiv, metodik, məktəb
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Key words: literature, lesson, student, analyzing, work, study, standard,
research, interactive, methodical, school
Ədəbiyyat fənn kurikulumu üzrə ayrı-ayrı siniflərdə təlimin təşkilinə
ayrılmış dərs saatlarının xeyli hissəsi bilavasitə bədii əsərlərin təhlili üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Ədəbiyyat fənn kurikulumunda qeyd edilir ki,
Ədəbiyyatın məktəbdə öyrədilməsi zamanı bədii zövqün formalaşdırılması
diqqət mərkəzində saxlanılır, şagirdlərin həyatda, insanda olan gözəlliyi
duymaq, qiymətləndirmək bacarığı inkişaf etdirilir.
Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat təliminin məqsədi bədii
ədəbiyyat nümunələrini, tarixi-ədəbi prosesi öyrənmək, təhlil etmək,
qiymətləndirmək bacarığını formalaşdırmaqla şagirdlərin dünyagörüşünü
zənginləşdirmək, mənəvi-estetik inkişafını təmin etmək, nitq mədəniyyətinə
yiyələnmələrinə nail olmaqdır. Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin həyata
keçirilməsi təmin edilir. Ümumi orta təhsil səviyyəsində milli və dünya
ədəbiyyatından seçilmiş kamil sənət nümunələri vasitəsilə məktəblilərdə
sözə, söz sənətinə həssas, bədii-emosional münasibət formalaşdırılır, təhlil,
dəyərləndirmə, fikirlərini şifahi və yazılı çatdırmaq bacarığı inkişaf etdirilir.
Tam orta təhsil pilləsində Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyatın təlim fənni
kimi məzmununun əsasını Azərbaycan ədəbiyyatının kamil nümunələrinin,
eləcə də dünya ədəbiyyatından seçmələrin oxusu və öyrənilməsi təşkil edir.
Ədəbi əsərlərin qavranılması, təhlili tarixi və ədəbi-nəzəri biliklərə,
bacarıqlara əsaslanmaqla həyata keçirilir. [1 ]
Kurikulumda nəzərdə tutulur ki, ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə şifahi
və yazılı ədəbiyyatın oxşar və fərqli cəhətlərini, xarakterik xüsusiyyətlərini
konkret nümunələrlə izah etmək, öz fikirlərini müqayisələr aparmaqla
əsaslandırmaq, ədəbi əsərləri məzmun və ideya istiqamətinə, sənətkarlıq
cəhətlərinə, obrazların səciyyəsinə görə təhlil etmək bacarığı aşılanmalıdır.
Ədəbiyyat fənn kurikulumunda 1.2.2., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., standartları
bədii mətnin təhlili üzrə işin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Belə ki,
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təhlil dərsində müvafiq sual və tapşırıqlar üzrə işlərin təşkili vasitəsilə əsərin
mövzu və ideyasının, obrazlar sisteminin, başlıca problemin, bədii təsvir və
ifadə vasitələrinin, növ və janr xüsusiyyətlərinin təhlili təmin edilməlidir.
Azərbaycan məktəblərində ədəbiyyat tədrisinin inkişaf tarixindən aydın
olur ki, bu sahədə xeyli metodik vəsait hazırlanmış, çap olunaraq
müəllimlərin istifadəsinə verilmişdi: Həmin vəsaitlərdə bədii əsərin təhlilinə
xüsusi bölmələr ayrılmışdır. Müəllimlərin istifadəsində olan metodik
vəsairlər diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, bədii əsərin təhlilində
müxtəlif yanaşmalar özünü göstərir. Ş.Mikayılov və A.Bəkirovanın
tədqiqatında bədii əsərlərin təhlili ilə bağlı aparılan işlər konkretləşdirilir:”
Məktəb təcrübəsində indiki şəraitdə ədəbiyyat tədrisi qarşısında qoyulan
məqsəd və vəzifələri nəzərə alınaraq bədii əsərin təhlili zamanı aşağıdakı
cəhətlər diqqət mərkəzində saxlanmalıdır:
1.
Əsərin janr xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;
2.
Məzmunla formanın uyğunluğu;
3.
Tip və tipiklik;
4.
Hadisə və obraz (surət);
5.
Süjet və kompozisiya;
6.
Dil yə üslub;
7.
Əsərdən çıxarılan ideya-estetik nəticə.
Əlbəttə, həyat hadisələrinin bədii-obrazlı inikası o İm əsərləri
formasına, üslubuna, həcminə görə başqa şəkildə də qruplaşdırmaq olar,
lakin göstərilən şəkildə qruplaşdırmaq şagirdlərin fikri fəallığına, sərbəst
düşünmələrinə və müstəqil fikir söyləmələrinə optimal şərait yaratdığını
məktəb təcrübəsi sübut edir. [4,s.216]
Müasir mərhələdə ədəbiyyat dərslərində interaktiv metodlardan
məqsədyönlü istifadə mühüm tələb kimi qoyulur. S.Hüseynoğlunun fikrincə,
kurikulum üzrə ədəbiyyat dərslərində bədii əsərlərin təhlilində interaktiv
metodların tətbiqi daha səmərəlidir. Tədqiqatçı interaktiv dərsin müxtəlif
mərhələlərində bədii əsərlərin ideya- məzmununun , sənətkarlıq
xüsusiyyətlərinin təhlili imkanlarını araşdıraraq yazır ki, təhlil dərsində
təqdimatlar,qarşılıqlı dinləmələr və müzakirələr aparıcı yer tutur. Tədqiqat
prosesində əldə edilmiş biliklərin, məlumatların mübadiləsi qazanılmışlarm
ümumi mənzərəsi barədə təsəvvür yaratmaqla bərabər, həm də ciddi kəmkəsirlərin olduğunu da aşkara çıxarır. Müəllim bu məqamda şagirdlərin
diskussiya aparmalarını, öz mülahizələrini tam sərbəst söyləmələrini,
özlərini müzakirənin bərabərhüquqlu iştirakçısı kimi hiss etmələrini təmin
etməli, onların əvəzinə danışmamalıdır.
Bədii əsərin təhlilinə həsr olunan dərsin nəticə və ümumiləşdirmə
mərhələsində şagirdlərin qarşısında qazandıqları bilikləri ümumiləşdirmək
və konkret nəticə çıxarmaq vəzifəsi durur. Belə ki, interaktiv metodların
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tətbiqi ilə əldə edilən məlumatları (bilikləri) birləşdirən fikirlər, ideyalar
aydınlaşdırılır və onların yoxlanılan fərziyyəyə nə dərəcədə uyğun olduğu
müəyyənləşdirilir. [3, s.26-27]
Metodik ədəbiyyatda şagird qavramasının öyrənilməsinin bədii
təhlilin əsas istiqamətinin, təhlil yollarının müəyyənləşdirilməsi
baxımından əhəmiyyəti qeyd olunur. Əsərin ilkin qavranılmasının
öyrənilməsi zamanı şagirdlərə də əsər barədə mülahizələrinin
natamamlığı, müəyyən məsələlərin, mühüm məqamların diqqətdən
yayınması aydın olur. Beləliklə, şagirdlərdə bədii mətnin dərindən
təhlilinin zəruriliyi fikri yaranır. Bütün bunlara əsaslanaraq müəllim
bədii əsərin təhlilində hansı yolun seçiləcəyini, diqqətin hansı hansı
məsələlər üzərində cəmləşdiriləcəyi fikrini dəqiqləşdirir. Bədii təhlilin
müxtəlif yollarından əlaqəli istifadə ədəbiyyat tədrisinin məzmununu
yeniləşdirir, qəlib və şablonları aradan qaldırır, məktəblilərin bədii
əsərlərin təhlilində analitik fəaliyyətinə imkan verən oxucu marağının
yaranmasına və qorunub saxlanmasına kömək edir.
Ədəbiyyat dərslərində kiçik həcmli əsərlər - hekayə, lirik şeirlər bir çox
səviyyələrdə təhlil edilir. İrihəcmli, mürəkkəb əsərləri isə bir səviyyədə
dərindən təhlil etmək daha məqsədəuyğundur.Bu zaman təhlil elə
aparılmalıdır ki, müxtəlif formalar və üsullardan istifadə zamanı əsərin
bütövlüyünə xələl gəlməsin, əsərin bütöv bir orqanizm kimi dərk olunması
təmin edilsin. [2, s.190]
Tədqiqatçı ədəbiyyat dərslərində bədii əsərlərin təhlilinin üç əsas
yolunu qeyd edir:
1. Müəllif arxasınca təhlil (əsərin bütövlükdə təhlili);
2. Obrazlar üzrə təhlil;
3. Problem-mövzu üzrə təhlil.
Müəllif arxasınca təhlilin əsasında əsərin süjet xətti, əsas hadisə,
epizod üzrə iş durur. Bu zaman təhlil sanki əsərin mütaliəsi prosesini
daha mürəkkəb formada təkrar edir, şagirdlər təsvir edilənləri,
qəhrəmanların hərəkətlərini, hadisə və əhvalatları ardıcıllıqla araşdırırlar. Beləliklə, əsas epizodlar, qəhrəmanların davranış motivləri, təbiət
təsvirləri, müəllif şərhləri diqqət mərkəzində saxlanılmaqla əsərin
məzmun və forma vəhdətində qavranılması təmin edilir.
Əsərin obrazlar üzrə təhlili yolundan məktəb təcrübəsində geniş
istifadə olunur.
Həyatı obrazlı şəkildə əks etdirən bədii ədəbiyyatın mərkəzində insan,
onun həyatı, taleyi durur. Bədii ədəbiyyat həyat həqiqətləri ilə sıx bağlıdır.
Yazıçı bədii əsərdə canlı insan surətləri yaradır, real həyatın həqiqi və
səciyyəvi mənzərələrini əks etdirir.
Əsərdə sənətkarın hadisələrə, qəhrəmana münasibəti öz ifadəsini tapır.
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Belə ki, burada hadisənin, qəhrəmanın hərəkətlərinin, taleyinin yazıçıda
doğurduğu düşüncələr, həyəcan, hiss və duyğular, sevinc, kədər, heyrət və s.
əks olunur. Sənətkar insanı öz ictimai ideallarına uyğun şəkildə təsvir edir.
Problemli təhlilin əsasında əsərin ideya-məzmunundan irəli gələn,
şagirdlərdə maraq doğuran, düşündürücü sualların qoyulması durur.
Şagirdləri müstəqilliyə, düşünməyə sövq edən hər sualı problemli
saymaq olmaz. Problemli suallar məsələnin həlli yolları barədə müxtəlif
fikirlərə, fərqli cavabların söylənilməsinə, nəticə etibarilə problemli
situasiyanın yaradılmasına gətirib çıxarmalıdır. Problemli situasiya
şagirdlərin əsərdə qaldırılan problemlər, müəllifin mövqeyi, yaradıcılıq
özünəməxsusluğu ilə bağlı müxtəlif fikirlər söyləməsi, öz hökmlərini
əsaslandırması zəminində həyata keçirilir. [2, s.191-193]
Metodist alim F.Yusifov yazır ki, ədəbi əsərlərin öyrənilməsində ən
mühüm mərhələ onun təhlil olunmasıdır. Ədəbi təhsilin qarşısına qoyulan
mühüm işlər məhz həmin mərhələdə reallaşır. Əsərin məzmununda əksini
tapan məsələlər - əxlaqi-mənəvi dəyərlər, müsbət insani keyfıyyətlər,
çatışmazlıqların tənqidi və s. bu əsərlərdə öz əksini tapır. Şagirdlərdə onları
müşahidə etmək, duymaq, qiymətləndirmək bacarığının formalaşdırılması bu
gün vacib işlər sırasındadır. Bunsuz gənc nəslin yüksək mənəvi dəyərlər
ruhunda böyüməsində heç bir irəliləyiş əldə etmək olmaz. Tədqiqatçı diqqəti
bədii əsərlərin məzmununun öyrədilməsinə həsr olunan dərslərin induktiv,
təhlil dərslərinin drduktiv olmasına cəlb edir. [5., s.297]
Tədqiqat göstərir ki, bədii mətnin təhli yollarının müəyyənləşdirilməsi,
tətbiq ediləcək interaktiv metodların dəqiqləşdirilməsi probleminə fərqli
yanaşmaların olması təbiidir. Bu, bədii əsərin təhlili prosesinə yaradıcı
yanaşma zərurətindən yanan bir prosesdir. Məhz bu baxımdan metodik
axtarışlar davam etdirilməli, bədii mətnin təhlili üzrə dərslərdə yeni təlim
texnologiyaların tətbiqi imkanları üzrə araşdırmalar davam etdirilməlidir. Bu
istiqamətdə tədqiqatların həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti vardır.
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Эршадлы Ш.
Mетодические подходы к анализу художественных произведений на
уроках литературы по куррикулуму
Резюме
Большинство часов занятий, посвященных организации
обучения в отдельных классах по учебной программе по литературе,
непосредсвенно предназначены для
анализа художественных
произведений. В куррикулуме отмечается, что учащиеся должны уметь
анализировать схожие и отличительные особенности устной и
письменной литературы на конкретных примерах, обосновать свои
мысли проводя сравнения и анализировать литературные произведения
с точки зрения содержания и идеи, мастерства, характеристик
персонажей. Стандарты 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 определяють основные
направления работы по анализу литературных текстов в куррикулуме
по литературе. Таким образом, анализ темы и идеи произведения,
системы образов, основной проблемы, особенностей художественного
мастерства, жанровых характеристик должен быть обеспечен путем
организации работы над соответствующими вопросами и заданиями на
уроках литературы.Исследование показывает, что существуют разные
подходы к проблеме определения путей анализа художественного
текста и проблеме выбора интерактивных методов для этих уроков.
Процесс анализа художественных произведений требует творческого
подхода учителя. С этой точки зрения следует продолжить
методологические поиски и изучение возможностей применения новых
технологий обучения на уроках анализа художественного текста.
Исследования в этом направлении имеют как теоретическое, так и
практическое значение.
Ershadli Sh.
Methodical approaches to the analysis of works of art in
curriculum literature classes
Resume
Most of the hours of classes devoted to the organization of studies in
individual classes in the curriculum for literature are directly intended for the
analysis of works of art. The curriculum notes that students should be able to
analyze similar and distinctive features of oral and written literature with
336

Filologiya məsələləri, № 5 2019

specific examples, substantiate their thoughts by comparing and analyzing
works from the point of view of content and idea, skill, literary characters.
Standards 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 determine the main directions of
work on the analysis of literary texts in the curriculum for literature. Thus,
the analysis of the theme and idea of the work, the system of images, the
main problem, features of artistic skill, genre characteristics should be
provided by organizing work on relevant issues and tasks in literature
classes.The study shows that there are different approaches to the problem of
determining ways to analyze a literary text and the problem of choosing
interactive methods for these lessons. The process of analyzing works of art
requires a creative approach from the teacher. From this point of view, it is
necessary to continue the methodological search and study of the
possibilities of applying new learning technologies in the lessons of the
analysis of the artistic text. Studies in this direction are of both theoretical
and practical importance.
Rəyçi: Yaqub Babayev
Filologiya elmləri doktoru, professor
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MARQARET ETVUDUN “ÜZƏ ÇIXMA” ROMANINDA QADIN
MÜBARIZLIYININ ARXITEKTONIKASI
Açar sözlər: “Üzə çıxma”, Marqaret Etvud, roman, qadın
Key words: “Surfacing”, Margaret Atwood, novel, female
Ключевые слова: «Постижение», Маргарет Этвуд, роман, женщина
This above all, to refuse to be a victim. Unless I can do that I can do
nothing. I have to recant, give up the old belief that I am powerless and
because of it nothing I can do will ever hurt anyone. A lie which was always
more disastrous than the truth would have been [1;16].
Marqaret Etvudun dünyaca məşhur əsərlərindən biri “Üzə çıxma”
(“Surfacing”) romanı feminist ideyaların təbliğini özündə daşıyan ən gözəl
ədəbi nümunə hesab edilir. Əsər qadın və onun kimliyi, şəxsiyyət
problemlərindən bəhs edir.
Əsərdə adı çəkilməyən baş qəhrəman qadın öz sevgilisi Joe və eləcə
də gənc ailə cütlüyü ilə Kanadadakı doğma şəhərlərinə səyahət edir. Səyahət
əsnasında cərəyan edən hadisələrin təsviri əsasında obrazların daxili aləmi və
eləcə də, həmin dövr Kanada reallıqları təsvir olunur, bu və ya digər şəkildə
müəllifin mövqeyi də açıqlanmış olur. Üç hissədən ibarət olan və müvafiq
olaraq, romanda iki həftə ərzində cərəyan edən hadisələr təsvir olunur. Əsər
məhdud və qısa müddətdə baş vermiş hadisələri əks etdirmiş olsa da,
hadisələrin tutumu, onların baş qəhrəmanın daxili metamorfozlarında
oynadıqları rol bu zaman limitinin nisbiliyini təsbit etməyə imkan verir.
Səyahətə bir daxili aləm və mənəvi yüklə çıxmış baş qəhrəman iki həftəlik
səyahətin sonunda yeni “mən”ini əldə edir, əslində müəyyən şərtlər daxilində
itirmiş olduğu “mən”inə qovuşur.
Baş qəhrəmanın anası xərçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir. Atası isə
itkin düşmüşdür. Məhz, itkin düşmüş atanın tapılması səyahətin ilkin
qayəsini təşkil edir. Lakin itkin ata obrazı, burada sanki itkin “mən”, itkin
identiklik axtarışının simvolu kimi də ortaya çıxır. M.Etvudun erkən
tədqiqatçılarından Susan Carpenter Conner özünün yazarın əsərlərində qadın
identikliyinin ifadəsi probleminə həsr olunmuş araşdırmasında qeyd etdiyi
kimi, M.Etvudun yaradıcılığının başlıca problemi məhz, qadının öz daxili
“mən”inə, öz əsl kimliyinə, öz təbii mahiyyətinə qovuşması məsələsidir
[6;56].
338

Filologiya məsələləri, № 5 2019

Bu əsəri Etvud yaradıcılığının əsas postulatlarının tədqiqi baxımından
dəyərli edən digər vacib cəhət burada qadınlara qurban olmaqdan vaz
keçmək, güclü və mübariz olmaq ideyasının aşılanmasıdır.
Görkəmli ABŞ yazıçısı və ədəbi tənqidçisi Francine Du Plessix
Grayin “XX əsrin ən mühüm əhəmiyyətli romanları” sırasında
dəyərləndirdiyi “Üzə çıxma” əsərində simvolikadan yararlanması M.Etvud
yaradıcılığı üçün yetərincə xarakterikdir. Yeni nəsil ingilis yazarlarından Jill
Dawson qeyd etdiyinə görə, qadının cismani varlığının təbiətlə
özləşdirilməsi onunla (qadına – Ə.Ə.) bağlı cismani və instinktiv hisslərlə
bağlı stereotiplərin dolayı təsdiqi kimi dəyərləndirildiyindən əsər
feministlərin etirazları ilə qarşılanmışdır [7].
Əsərin ən təsirli məqamlarından biri evli sevgilisinin emosional
təzyiqi ilə abort etməyə qərar vermiş və sonralar illər boyu bunun vicdan
əzabını yaşayan baş qəhrəmanın daxili sarsıntılarıdır. P.Singhin qeyd etdiyi
kimi, baş qəhrəmanın romanın əvvəlindəki mənəvi, emosional tükənişinin
başlıca səbəblərindən biri elə evli rəsm müəllimi ilə olan psixoloji asılılıq
münasibətləri idi. O münasibətlər ki, burada baş qəhrəman evli sevgilisinin
əlində oyuncaqdan başqa bir şey deyildi [13;215]. Evli sevgilisinin, baş
qəhrəmanı başdan çıxartmaq üçün hətta nişan üzüyünü çıxararaq ondan evli
olmasını gizlədəcək qədər ləyaqətsiz birinin şəhvət oyuncağı, psixoloji təsir
oyuncağı idi.
“Qurban” mövqeyindəki baş qəhrəman “heyvani instiktlərin” əsiri
olduğunu etiraf edən sevgisi ilə mükaliməsini xatırlayarkən özünü onunla
müqayisə edir. “He said it wasn’t a person, only an animal…I could have
said No but I didn’t; that made me one of them too, a killer.” İnqrid Norton
əsərdə həmin nəslin (XX əsərin 60-cı-70-ci illərinin gəncliyinin – Ə.Ə.) ən
böyük səhvinin ifşa edildiyini vurğulayır. Araşdırıcıya görə, M.Etvud
insanların özü olmaq, öz kimliyini ifadə etmək özgürlüyünün rasional
ideallarla daxili reallıqların harmoniyası sayəsində əldə edilə biləcyini
açıqlayır və yazının öz dili ilə bunu ifadə edir: “Love without fear, sex
without risk, that’s what they wanted to be true”[11]. Yeri gəlmişkən, onu
qeyd edək ki, M.Etvud feminist kimi, qadınların ana olmaq seçimlərinin
dövlət tərəfindən tənzimlənmə cəhdlərinə, yəni abortun qadağan edilməsi ilə
bağlı fərqli ölkələrdə qəbul edilən qanun aktlarına kəskin şəkildə etiraz edir.
O, birmənalı şəkildə bu kimi qanunların qadınların qul, kölə durumuna
salması mövqeyindən çıxış edir. Etirazını dilə gətirən ('It is really a form of
slavery to force women to have children they cannot afford' ) yazıçı, qadına
nə abortun yasaq edilməsinin, nə də diktator Çauşesku dönəmində olduğu
kimi, məcburi şəkildə, səhhətləri buna imkan verib-verməməyindən asılı
olmadan dörd uşağa sahib olması tələbinin qoyulmasının humanizmdən
kənar addım kimi dəyərləndirir [14]. Abort ətrafında qızğın mübahisələr
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zamanı sərt mövqeyini ortaya qoyan M.Etvud qadınların gələcəyini,
səhhətini gözdən çıxaran, onların seçim azadlığını çeynəyən qanunu qəbul
edən siyasilərə səslənərək sitəm edir və soruşur: "Sometimes people have to
live their dream. So if living their dream means a lot of dead women and
orphans, maybe they're going to have to live that dream and maybe they're
just then going to have to figure out, 'Who's going to pay for this?'" [3].
Bütün bu haqsızlıqların cəmiyyətə baha başa gələcəyinin xəbərdarlığını edən
M.Etvud əsl feminist ideyaların müdafiəçisi kimi açıq mübarizəyə səsləyir
və bütün bu haqsızlıqların hesabını sorur.
Bu məqama toxunmağımız heç də təsadüfi deyil. Belə ki, burada da
M.Etvud yaradıcılığı üçün kifayət qədər xarakterik olan təzadlılıqla
qarşılaşırıq. Məlumdur ki, artıq “feminizm klassikası” sırasında Şimali
Amerika təhsil müəssisələrində tədris edilən “Üzə çıxma” romanında baş
qəhrəmanın aborta görə təəssüf hissini yaşaması, ABŞ araşdırmaçısı Earl G.
Ingersollun qeyd etdiyi kimi, feminizm ideyalarına xəyanət
kimi
dəyərləndirilirdi [4;40-41]. Bununla belə, böyük əksəriyyət tədqiqatçılar
əsəri feminizm manifesti kimi dəyərləndirmək tərəfdarıdırlar. Eynilə
M.Etvud kimi Artur Klark ədəbiyyat mükafatına layiq görülmüş ABŞ şairi,
yazıçı və ədəbi tənqidçisi Marge Piercy qeyd edir ki, “Üzə çıxma” romanın
əsrarəngiz təkrarsızlığı elə ondadır ki, əsər bütün mövzuları əhatə edir və əks
etdiridiyi bütün problemləri (romanın yazılışından öncəki son beş ildə
M.Etvudu narahat edən bütün əsas problemləri) təhlil edir [12;43]. Lakin
bununla belə, Marge Piercy baş qəhrəmanın bəyan etdiyi kimi, “qurban
olmaq”dan qaçışın baş tutduğu fikrini də qəbul etmir. Tədqiqatçı onun (baş
qəhrəmanın – Ə.Ə.) qalib və ya məğlub, müvəffəqiyyətsiz kişi arasında
seçim etmək imkanı var ikən müvəffəqiyyətsizin yanında qalmasını qurban
psixologiyasından qurtula bilməmənin təzahürü olaraq dəyərləndir [8;181].
Ümumiyyətlə, onu vurğulamaq istərdik ki, M.Etvud bütün
yaradıcılığı boyu qadını güclü görmək istəyir. Hətta o, məhrumiyyətlərə
məruz qalan qadın obrazlarını yaratdıqda belə bunu qadın gücünün
artırılması, qadınların öz hüquqlarına qarşı daha həssas olması naminə edir.
Bu mənada, demək olar ki, Etvud təkcə feminist yazıçı deyil, qadın
problemlərinin dilmancı, qadın haqqlarının müdafiəçisidir. Bu M.Etvudun
erkən yaradıcılıq dönəmində, yəni feminist ruhlu şeir kitablarının müəllifi
kimi tanınmağa başladıqda da belə idi, yaradıcılığının “qızıl çağı”nda da,
yəni artıq 70-ci illərdə “Surfacing”, “Lady Oracle”, “The Handmaid's
Tale”, “Cat's Eye” kimi feminist romanların müəllifi kimi ədəbiyyat
mükafatlarına layiq görüləndə də belə idi. M.Etvud hal-hazırda da –
harassmentə qarşı ifşa və etiraz kompaniyalarının tüğyan etdiyi bir dövrdə də
eyni dərəcə də qadın gücünün tərənnümçüsü və carçısıdır. Qadınların
qurbanlıq vəziyyətinin, onların iztirablarının təsvirinə geniş yer verilməsilə
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bağlı sualları cavablandıran M.Etvudun fikirləri bu kontekstdə xüsusi maraq
doğurur. Belə ki, yazıçı hələ 1982-ci ildə özünün amerikalı həmkarı Judy
Lee Klemesrudla mükalimədə bunları vurğulayır: “Mənim qadınlarım iztirab
çəkir, çünki əslində mənim söhbət etdiyim qadınların böyük əksəriyyətinin
məhz əzab çəkdiyi görünür. ...Lakin siz bu haqqda eşidə bilməzsiniz, çünki
bu iztirablar passiv qarşılanır. Lakin kifayət qədər insan var ki, onlar sərt
sınaqlarla üzləşdikdə, başını qaz sobasına soxmurlar, özlərini körpüdən
atmırlar. Bunun əvəzinə onlar [ mübarizəyə] atılır, öz monstrlarına qarşı çıxır
və ona qalib gəlirlər” [9]. Bir sözlə, onlar qurban olmaqdan imtina edirlər.
Əsəri dərin psixologizmi ehtimal ki, sadəcə, M.Etvudun bir yazıçı
kimi yüksək professionallığı ilə şərtlənmirdi. Düşünürük ki, bir qadının
həyat şərtlərinə boyun əyməkdən imtina etməsilə bağlı belə bir əsərin
M.Etvudun öz şəxsi həyatında baş verən bəzi dəyişikliklərlə səsləşməsi heç
də təsadüfi deyil. Burada E.Lununin məşhur fikirləri xatırlatmaq yerinə
düşərdi. Ədəbiyyatşünas alimin qeyd etdiyinə görə, “yazıçının həyatı və
şəxsiyyətinin dərindən öyrənilməsi, onun bioqrafik məlumatlarına, ən xırda
detallaradək dəqiqliklə baş vurmaq”. E.Lunun daha sonra əlavə edir: “.. eyni
dəqiqliklə onun (yazıçının – Ə.Ə.) əsərlərini oxumaq lazımdır ki,
müəyyənləşdirəsən ki, o, şüuraltı olaraq, elə öz həyatını qələmə alır. Buna
görə də biz, yazıçının avtobioqrafiyası dedikdə, elə onun bütün bədii
yaradıcılığını nəzərdə tuturuq” [15;12]. Ədəbiyyatşünasın fikirlərinin təsdiqi
olaraq, xatırladaq ki, bu əsərdə qaldırılan digər başlıca problem – Kanada
identikliyi, fransız və ingilisdilli kanadalıların milli kimliyi məsələsi məhz,
XX əsərin 70-ci illərində (yəni, əsərin yazılma dövründə) ən kəskin
qarşıdurma həddinə çatmışdır. Digər tərəfdən də məhz həmin illər M.Etvud
birinci həyat yoldaşı ilə ayrılmaq qərarına gəlir. Ehtimal ki, birinci nikahdan
övladı olmayan M.Etvudun baş qəhrəmanın dilindən səsləndirdiyi abortla
bağlı, yəni övlad itkisi ilə bağlı təəssüflər, onun (baş qəhrəmanın) ana olmaq
özləmi elə yazıçının özünün həmin dövrdə yaşadığı hissləri əks etdirir. “Üzə
çıxma” romanının baş qəhrəmanı da boşanmış, lakin artıq yeni münasibətləri
olan qadındır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əsərin çap edilməsində bir il
sonra M.Etvud da artıq yeni münasibətlər qurduğu Qrem Gibsonla (Graeme
Gibson) yaşamağa başlayır. Əsərdə baş qəhrəmanın və onun sevgisi Conun
(Joe) münasibətlərinin rəvan olmadığı göstərilir. Bununla belə, baş qəhrəman
bu münasibətlərin daha bir şansa ehtiyac olduğunu zənn edir. Müqayisə üçün
deyək ki, elə əsərin qələmə alındığı dövrdə M.Etvudun sonlandırılmaq üzrə
olan ilk nikahı da eynilə belə “ikinci şanslar” sayəsində beş ilə yaxın uzadıla
bilmişdi. Maraqlıdır ki, 1968-ci ildə rəsmi nikaha qədəm qoyanadək
M.Etvud və Cim Polk (Jim Polk) beş il görüşmüşlər. M.Etvud həmin çətin
münasibətləri belə xatırlayır: “...after five years of equivocation, we have
been through so many horrible things together I figure we have a good
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survival chance” [10;19]. Lakin zaman göstərdi ki, xilasolma şansı tanınan
bu münasibətlər heç də uğurlu deyil və daha beş il keçdikdən sonra, M.Etvud
həyat şərtlərinə boyun əyməkdən imtina edərək bu izdivacın sonlandırır.
Həmin illəri yaradıcılıq deqradasiyası mərhələsi kimi xatırlayan yazıçı, “The
Edible Woman” romanı ilə kifayət qədər şöhrətə qovuşmuş olsa da, yazıçı
karyerasında durğunluq yaşayır. Bu isə ilk növbədə uğursuz nikah şəraiti və
vaxtının böyük hissəsini həyat yoldaşı C.Polkun Anansi nəşriyyatındakı
fəaliyyətinə yaxından cəlb olunması ilə bağlı idi [5;10]. Marqaret və Cimin
bu əsasda yaranan soyuqluğu artıq “ikinci şansa” rəvac verilmədən, boşanma
ilə nəticələndi. M.Etvud yeni həyata qədəm qoydu. M.Etvud öz şəxsi
həyatındakı namüəyyənlik dönəmini arxada qoyduğu kimi, onun “Üzə
çıxma” romanının adsız baş qəhrəmanı da həyata yeni güclə, əsərin
əvvəlində hələ mövcudluğuna inanmadığı daxili güc potensialını işə
salmaqla yeni mərhələyə qədəm qoyur. Kanadaya geridönüş, uşaqlıq illərinə
baş vurmaq, sanki onun itirilmiş nəsil bağlarını və deməli, daxili güc
qaynağını bərpa edir. Əsər qadın identikliyinin arayışı manifestinə çevrilir.
Məhz, bu məqamda anlaşılır ki, baş qəhrəmanın adının olmaması elə
məhz, “kimliyin”, daxili “mən”in, həmin daxili gücün mövcud
olmamasından da qaynaqlanır. Baş qəhrəmanın adsızlığı həm onu – eyni
taleyi-qədəri yaşayan istənilən qadınla eyniləşdirmək intensiyasından
qaynaqlanır, həm də daxili gücsüz, daxili oriyentirsiz onun bir qadının özü
ola bilmədiyini, öz həyatını yaşaya bilmədiyini vurğulamaq üçün seçilmiş
müəllif priyomudur. Məlum olur ki, müəllifə görə, özünü tapmayan qadın
əslində öz potensial kimliyinin ifadə edə bilmir, həmin potensial kimliyin
sadəcə bəsit, rəngsiz kölgəsi olaraq həyatını sürdürür.
“Marqaret Etvudun “Üzə çıxma” romanında təhkiyəçinin öz
identikliyi arayışı” adlı araşdırmasında haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, kənar
şərtiliklərinin diktatından qurtulan, özünün onlardan asılılıqdan xilas edən
baş qəhrəman real “mən”inə, əsl kimliyinə qayıtmaqla yeni həyatının
başlanğıcını qoyur və bu manada sonu açıq qalan roman böyük ümidlərlə
yekunlaşır [2;47].
Göründüyü kimi, M.Etvud öz qəhrəmanını
təbiət qoynunda
sərkərdan arayışlarda son nəticədə özünü tapa bildiyini, öz daxili “mən”inin
itirilmiş potensialını təkrarən kəşf etdiyini ortaya qoyur. Oxucuya baş
qəhrəmanın sonrakı atacağı addımları ehtimal etmək, öz baxış bucağına
görə, verilmiş təhkiyənin “davamedici həmmüəllifi” olmağı təklif olunur.
Ehtimallar çox olsa da, oxucu artıq bir şeydən dəqiq əmindir: o, artıq baş
qəhrəmana görə narahat olmaya bilər. Adsız baş qəhrəman öz kimliyini
tapdığından sonra, o, artıq tamdır, bütövdür və öz yolu ilə addımlamaqda
davam etmək üçün o, kiməsə sığınmaq ehtiyacı duymur. O, hər şeyin
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öhdəsindən gələ biləcək qədər daxili gücə malikdir və yalnız bu səyahət
həmin gücə qovuşmağı mümkün edir.
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А.Акберова
Архитектоника женского противостояния
в романе Маргарет Этвуд «Постижение»
Резюме

Роман «Постижение» М. Этвуд по праву считается прекрасным
литературным примером, несущим в себе пропаганду феминистских
идей. Роман повествует о женщине и ее идентичности, проблемах
личности. Желание М. Этвуд видеть женщину сильной составляет
основу всех ее произведений.
Писательница
рассказывает
о
повышении
женского
самосознания, большей требовательности к своим правам. Одним из
таких, постигших себя, свою идентичность, вновь открывших
потерянный потенциал своего внутреннего «я», является образ в
романе «Постижение».
Возвращение героини романа М. Этвуд к своим истокам, акцент
на понимании собственного «я» олицетворяет в ее лице все «женское».
Безымянный герой в конце произведения идет своей дорогой, он ни от
кого не зависит. Данное автором в произведении понятие «я»
обнаруживает себя как поиск идентичности.
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A.Akberova
Architectonics of Female Confrontation in the
Novel “Surfacing” by Margaret Atwood
Summary
The novel “Surfacing” by M. Atwood is considered to be an
excellent literary example, carrying propaganda of feminist ideas. The novel
tells about a woman and her identity, personality problems. M. Atwood's
desire to see a woman strong is the basis of all her works.
The writer talks about raising women's identity, the greater demands
on their rights. One of those who have comprehended themselves, their
identity, and rediscovered the lost potential of their inner self, are the
character in the novel “Surfacing”.
The return of the heroine of M. Atwood’s novel to his origins, the
emphasis on understanding one’s own “I” personifies everything “feminine”
in her face. Nameless hero at the end of the work goes its own way. This
concept of "I" reveals itself as a search for identity.
Rəyçi: Aynur Sabitova
Filologiya elmləri doktoru,professr
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ƏSMƏR ƏLİYEVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Rəyasət Heyəti
bashirova116@gmail.com
AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA CİLDDƏYİŞMƏ KEÇİD
MƏRASİMLƏRİ İLƏ BAĞLI FORMUL KİMİ
Açar sözlər: folklor, cilddəyişmə, keçid mərasimləri, çevrilmə
Key words: folklore, masking, transitional ceremonies, transformation
Ключевые слова: фольклор, маскировка, переходные церемонии,
трансформация
Folklorda qəhrəmanın sehrli qüvvələrin təsiri ilə və ya sehrli
vasitələrdən istifadə edərək öz xarici şəklini, görkəmini dəyişməsi
cilddəyişmədir. Paltardəyişmədən fərqli olaraq cilddəyişmə mürəkkəb
təfəkkürə əsaslanır. Cilddəyişmə nağıllarda daha çox ovsunla bağlıdır və
sakral mahiyyət kəsb edir. Paltardəyişmədə olduğu kimi, cilddəyişmədə də
çevrilməyə səbəb olan əsas amillərdən biri qəhrəmanın tanınmamaq
istəməsidirsə, bu, digər tərəfdən, qəhrəmanın xeyirxahlığı, ağılı,
ədalətliliyinə görə ona sehrli qüvvələr tərəfindən təqdim edilmiş bir
mükafatdır.
Cilddəyişmə həm də keçid mərasimlərinə aid çevrilmə formuludur.
Folklorda keçid mərasimləri özünü daha çox nağıllarda, dastanlarda,
əfsanələrdə göstərir. Məlumdur ki, nağıl janrı üçün xarakterik olan
xüsusiyyətlərdən biri süjet boyu qəhrəmanın problemlərlə qarşılaşıb
mübarizə aparması və sonda muradına çataraq nağılın xoşbəxt sonluqla
bitməsidir. Qəhrəmanın çıxdığı bu yolda rastlaşdığı maneələr, problemlər
onun, əsasən, mənəvi cəhətdən dəyişməsinə səbəb olur ki, bu da keçid
prosesi ilə özünü göstərir.
Keçid mərasimi nədir?
M.Ozan tədqiqatında göstərir ki, keçid mərasimi etnologiyaya aid
anlayış olub A.Gennepin 1909-cu ildə nəşr olunan eyni adlı əsərinin
mövzusunu təşkil edir. Keçid mərasimləri (fr. Les rites de passage)
qəhrəmanın müxtəlif səpkilərdəki “sərhədi keçmə” hadisəsini və cəmiyyət
içində statusunun dəyişməsindən bəhs edən və adət-ənənəyə, müəyyən
qayda-qanuna bağlı olan ənənəvi və dini mərasimlərə verilən addır (10, 73).
V.Gennep bu mərasimlərin üç mərhələdə reallaşdığını göstərir: ayrılıq
mərasimləri, məkan dəyişməsi, eləcə də durum, hal dəyişməsindən bəhs edən
mərasimlər və uyğunlaşma mərasimləri. Alim həmçinin qeyd edir ki,
müxtəlif mədəniyyətlər və ictimai təcrübələr nəzərə alınarsa bu üç
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mərhələnin bəzən eyni səviyyədə inkişaf etmədiyini və müxtəlifliklərin
mövcud olması da zəruridir. Ayrılıq mərasimləri yas mərasimlərində,
dəyişmə mərasimləri hamiləlik, nişan və sosial mühitə girişdən/qəbuldan
bəhs edən inisiyasiya mərasimlərində, uyğunlaşma mərasimləri isə toy, xeyir
işlə bağlı mərasimlərdə meydana çıxır. Bunların içində məkan və hal
dəyişməsindən bəhs edən kosmik və sosial dünyadan bir başqa “dünyaya”
keçidə işarə edən və “inisiyasiya” olaraq ifadə edilən giriş/qəbul
mərasimləridir. İnisiyasiya xalq nağıllarında gizli göndərmələr (mesajlar)
şəklində tez-tez qarşımıza çıxan və nağıllardakı ölüm hadisəsini fərqli bir
müstəviyə daşıyan mühüm bir motivdir (10, 21).
Buradan aydın olur ki, alimə görə:
– Keçid mərasimləri üç mərhələdən ibarətdir: ayrılma (əvvəlki
vəziyyətdən ayrılma), keçid (yeni vəziyyətə keçid) və yeni vəziyyət.
– Keçid mərasimləri folklorda (nağılda) müəyyən qədər dəyişik məna
kəsb edir.
Bu hal təbiidir. Çünki real olaraq icra olunan keçid mərasimi ilə
nağılda, dastanda təsvir olunan keçid mərasimi arasında, təbii ki, müəyyən
fərqlər olacaqdır. Folklor mətnindəki keçid mərasimi artıq həmin mərasimin
özü yox, onun folklor materialına çevrilmiş şəklidir. Yəni keçid mərasimi
artıq süjetin müəyyən elementidir və burada o, epik poetikanın qanunlarına
uyğun dəyişmişdir.
Elmdə keçid mərasimləri mənasında inisiasiya terminindən də istifadə
olunur. M.Eliade inisiyasiyanı “simvolik ölüm və dirilmə vasitəsilə
yetkinliyə çatmamış bir dövrdən yetkin insanın pilləsinə keçid” kimi
səciyyələndirir (6, 245). M.Ozan yazır ki, “inisiyasiya” latınca “initium”
terminindən yaranmışdır və başlanğıc, başlamaq, giriş mənalarını bildirir.
“İnisiyasiya” söz olaraq “bir quruluşda içəri keçilən yer” mənasında olub,
“keçid” sözü ilə sinonim təşkil edir (8, 74). Hartfiel Günter və Karl-Heinz
Hilmanna görə, “İnisiyasiya şəxsin müəyyən olunmuş ənənəvi mərasimlərlə
cəmiyyət içinə keçməsindən və ya özündən böyük gənclər arasına qəbul
edilməsindən bəhs edir (9, 338).
Rus mifologiya lüğətində inisiyasiya sözü geniş mənada “şəxsin bir
statusdan digərinə keçməsi”, dar mənada isə “evlənmək yaşına çatmış
gənclərin arasına keçid” olaraq izah edilir (5, 152). A.S.Tokarevin fikrinə
görə isə, inisiyasiya mərasimi gəncə ovçu, döyüşçü həyatını, dözümlülüyü,
möhkəmliyi və qayda-qanunu öyrədən bir növ fiziki və əxlaqi sınaqdır (5,
152). Q.A.Levinton yazır ki, inisiasiya fərdin bir statusdan o birisinə keçidi və
bu keçidi formalaşdıran mərasim deməkdir (12, 543).
Verilmiş fikirlərdən aydın olur ki, inisiasiya/keçid fərdin bir
mərhələdən başqa bir mərhələyə keçidini təşkil edən mərasimdir. Bu
mərasimlər fərdin həyatında müəyyən mərhələnin başa çatması və yeni
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mərhələyə keçməsi dövründə təşkil olunur. Məsələn, “Kitabi-Dədə
Qorqud”da on altı yaşına çatmış fərd qəhrəmanlıq göstərib ad almalıdır. Bu
qəhrəmanlığı göstərdikdən sonra ona advermə mərasimi təşkil olunur. Fərd
bu mərasimdə sosial “adsızlıq” statusundan çıxaraq, bəylik statusu və adını
alır. Bu cəhətdən inisiasiya mərasimi, əslində, çevrilməni təşkil edir. Burada
bütün hallarda çevrilmə baş verir. Toy – subayın evliyə, yas – dirinin ölüyə
çevrilməsini təşkil edir.
Nağıl mətnlərinə diqqət etdiyimiz zaman qəhrəmanın çıxdığı ölüm
səfərinin keçid mərasimləri baxımından xüsusi yerə malik olduğunu görürük.
Sınaq xüsusiyyəti daşıyan bu səfərdə qəhrəmanın başından keçən hadisələrin
inisiyasiya mərasimlərindən nağıllara keçdiyi açıq şəkildə görünür.
Qeyd edək ki, keçid mərasimləri, xüsusilə, inisiyasiya (qəbul)
mərasimləri üç mərhələdə gerçəkləşir: uzaqlaşdırma, vəziyyət/hal dəyişimi
və uyğunlaşma mərhələsi. Biz nağıllarda bu mərhələləri “ayrılıq”, “çətin
dönəm”, “evə qayıdış” olaraq görürük. Simvolik və tilsimli ölüm səfəri
olaraq təqdim edilən bu mərhələ inisiyasiya mərhələlərində olduğu kimi,
nağıllarda da qəhrəmanın kamilliyə, yetkinliyə keçməsinin ifadəsidir. Səfər
zamanı ölümlə üz-üzə gələn qəhrəman yaşamaq və mübarizə aparmaq üçün
bütün hünərlərini göstərir və bu prosesi uğurla yekunlaşdırmaq
məcburiyyətindədir.
Nağıllarımızda qəhrəmanının sevdiyinə qovuşması üçün çıxdığı çətin
yolda qarşısına çıxan çətinliklər onun ölümlə birbaşa təmasını əks etdirir.
Qəhrəmanın ölüm həqiqəti ilə üz-üzə gəlməsi “ölüm diyarı”ndan, “ölümdən”
keçməsi deməkdir. Bu müddət üç fərqli mərhələdə gerçəkləşir:
– nağıl qəhrəmanının axtarış səyahətinə çıxması;
– axtarış zamanı cild (don) dəyişdirməsi;
– ölümlə mübarizə edərək onu yenməsi.
Buraya sevdiyini axtarmaq üçün yollara düşən kişi və qadın
qəhrəmanların səyahətindən bəhs edən nağılları aid edə bilərik. Bu cür
nağıllarda ölüm diyarı qəhrəmanın cəsarətinin, ölümə qarşı dözümlülüyünün,
mübarizliyinin yoxlanıldığı yerdir. Səyahət əsnasında qəhrəman kimsənin
olmadığı məkanlardan keçərək ölümlə qarşılaşır, həmçinin qəhrəmanın bu
diyarda rastlaşdığı canlılar qəribə görkəmli qorxunc varlıqlardır.
Keçid mərasimləri ilə bağlı baş verən cilddəyişmənin özünü göstərdiyi
bariz nümunələrdən biri “Göyçək Fatmanın nağılı”dır. Beynəlxalq motivlərə
uyğun gələn xalq nağılımızda baş verən cilddəyişmə keçid vəziyyəti ilə
bağlıdır. Burada keçid/inisiasiya qəhrəman qarşısına çıxan çətinliklərin
öhdəsindən gələrkən reallaşır. Bu isə A.Gennepin verdiyi üç mərhələyə tam
uyğun gəlir.
Ayrılıq mərhələsi. Bu mərhələ nağılda analığı tərəfindən incidilən
Fatma və qardaşının analığının istəyi ilə atası tərəfindən meşədə azdırılması
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şəklində baş verir. Evlərindən, yaşadıqları kənddən uzaqda vahiməli,
qaranlıq meşədə tək qalan uşaqlar bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlirlər,
sonda bacısı Fatmanın mane olmasına baxmayan, bərk susayan balaca oğlan
susuzluğa dözməyib qarşılarına çıxan bulağın suyundan doyunca içdikdən
sonra qara bir inəyə çevrilir. Fatma inəyi qabağına salıb uzun yol gedəndən
sonra evlərini tapmağa nail olur (4, 17).
Uşaqların kimsəsiz, vahiməli, vəhşi heyvanlarla dolu olan meşədə tək
qalıb çətinliklərin öhdəsindən gəlməsi, əslində, cilddəyişməyə zəmin
yaradan keçid prosesidir. Lakin cilddəyişmə sınaqlardan sağlam çıxdıqdan
sonra baş verməlidir. Nağılda bu sınaqdan Fatma çıxsa da, qardaşı çıxa
bilmir. Bu keçid prosesi qəhrəmanın dözümlülüyünü, mənəvi dayanıqlığını
göstərir.
İnisiasiya prosesində ayrılma fərdin özünün köhnə durumundan həm
məkan, həm də zamanca ayrılmasını tələb edir. Bu cəhətdən real olaraq icra
olunan mərasimlərdə fərd olduğu məkandan tamamilə fərqli bir məkana
köçürülür. Nağılda bu məkan meşədir. Meşə burada xaos, yəni o biri dünya
ilə bağlıdır.
F.Bayat yazır ki, Azərbaycan sehrli nağıllarında o biri dünya özünün
semantik mürəkkəbliyinə baxmayaraq, az ya çox dərəcədə sabit quruluşa
malikdir. O, nağıl dünyasından (qəhrəmanın yaşadığı bu dünyadan –
Ə.Əliyeva) sərhədlərlə (su, meşə, dağ və s.) ayrılır (11, 19).
Bu zaman sual yaranır: uşaqları nəyə görə xaos/ölüm dünyasını
simvollaşdıran meşədə azdırırlar?
Bu, onunla bağlıdır ki, inisiasiya prosesində fərd ölüb-dirilmə
prosedurundan keçir. Bunun üçün o, ölüm dünyasına daxil olmalı və orada
yeni bir adama çevrilib qayıtmalıdır.
Göründüyü kimi, meşədə ilk olaraq Fatmanın qardaşı cildini dəyişərək
inəyə çevrilir. Əslində, o, inəyə çevrilməməli, insan olaraq qalmalı idi. Lakin
keçid mərasiminin şərtini pozduğu (qadağan olunmuş sudan içdiyi) üçün
cildini dəyişir.
Fatmanın
cilddəyişmə yolu ilə çevrilmə prosesi isə inisiasiya
qaydalarına uyğun gedir. O, bir gün inəyi otardığı yerdə bərk yel əsir və
külək onun yumağını aparıb bir evin bacasından içəri salır. Yumağının
arxasınca gedən Fatma ev sahibi – bədheybət qarı ilə rastlaşır. Burada artıq
durum, hal dəyişməsi özünü göstərir. O, qarının könlünü xoş edərək, evini
səliqəyə salır, onun başındakı bit-birələri təmizləyir. Fatmanın bu hərəkətləri
qarının könlünü xoş edir və o da qıza belə bir məsləhət verir: “Burdan
gedəndə qabağına üç bulax çıxacax, birinin suyu dümağ, süd kimi, o
birininki qapqara şəvə kimi, birinin də suyu qıpqırmızı lalə kimi. Ağ suda
soyunub çimərsən, qara sudan da saçına, qaşına, kirpiyinə çəkərsən, qırmızı
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sudan da yanaxlarına, dodaxlarına çəkərsən. Sonra gedib qara inəyin bir
buynuzunnan yağ, birinnən də bal əməcəksən” (4, 18).
Bu parçanın təhlili göstərir ki:
– Fatma qarının rəhbərliyi altında cilddəyişmə yolu ilə yeni bir insana –
ərə getməli qıza çevrilmə prosesindən keçir.
– Fatmanın bu cilddəyişməsi sırf keçid mərasimi ilə bağlı formuldur.
Bunu bütün məkan-zaman şərtləri təsdiq edir.
– Fatmanın yanında olduğu qarı o biri dünyanın sakinidir. Bunu hər
şeyin tərsinə olması təsdiq edir. O, bir qarı/qadın kimi təmiz olmaq əvəzinə –
çirkin, səliqəli olmaq əvəzinə – pintidir.
– Fatma keçid prosesinin şərtlərinə düzgün əməl etdiyi, yəni o biri
dünyada hər şey tərsinə olduğu kimi, o da tərsinə danışdığı, başqa sözlə,
çirkin qarını yalandan təriflədiyi üçün cilddəyişmə yolu ilə çevrilə bilir.
– Keçid prosesində olan Fatma xaos məkanında əvvəlki görkəmindən
(cildindən) çıxaraq yeni görkəm əldə edir.
Gördüyümüz kimi, düşdüyü yeni məkana uyğunlaşması və sınaqdan
uğurla çıxması növbəti keçid prosesidir. Bundan sonra o göyçək Fatmaya
çevrilərək günü-gündən kökəlir, gözəlləşir.
İnisiasiya mərasiminin ayrılma və keçid mərhələlərindən sonra axırıncı
mərhələsi uyğunlaşmadır. Uyğunlaşma mərhələsi Göyçək Fatmanın düşdüyü
hər məkana uyum yaradaraq çətinliklərdən çıxması və bütün bu keçid
proseslərini uğurla davam etdirməsi nəticəsində baş verir. Növbəti
cilddəyişmə padşah oğlunun toyuna gedərkən baş verir. Sehrli qüvvələrin
köməyi ilə Göyçək Fatma çətin işin öhdəsindən gəlir, həmçinin gözəl libas,
qızıl başmaq geyib padşah oğlunun toyuna gedir. Ən mühüm çevrilmə bu
zaman baş verir. Toyda heç kəs onu tanımır.
Göyçək Fatma üçüncü mərhələdə kasıblıqdan, çətinliklərdən xilas
olaraq padşah oğlu ilə evlənir. Üçüncü mərhələ eyni zamanda qəhrəmana
verilən mükafatdır.
Keçid prosesi nəticəsində cilddəyişmə hadisələri Göyçək Fatmanın
qardaşı və bacılığı olan keçəl Fatma obrazlarında da baş verir. Lakin onların
keçid mərhələlərindən uğurla çıxa bilməməsi nəticənin müvəffəqiyyətsizliklə
sonlanmasına gətirib çıxarır. Qardaşı yalnız əvvəlki vəziyyətinə (insan
cildinə) qayıda bilir, Keçəl Fatma isə inisiasiyadan keçə bilməyərək elə keçəl
olaraq qalır.
Hər üç keçiddə cilddəyişmə var və hər üçündə cilddəyişmə məhz keçid
mərasimi ilə bağlı formuldur. Göyçək Fatma cilddəyişmə ilə yeni statusa
(subaylıqdan evliliyə) keçir. Onun şərtlərə əməl edə bilməyən qardaşı
cilddəyişmə ilə yalnız əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilir. Fatmanın inisiasiya
qaydalarını inkar edən bacısı isə cilddəyişmə ilə daha eybəcər duruma düşür.
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Cilddəyişmənin keçid formulu ilə bağlılığını qəhrəmanların ölüm
dünyasında olmaları da təsdiq edir. Belə ki, H.Beit qəhrəmanın yeraltı
dünyasına etdiyi səyahəti “hades səyahəti” adlanır. Ölülər ölkəsi olaraq
qəbul edilən yeraltı dünyası yunan mifologiyasında hades adlanır (7, 129130).
Cilddəyişmənin keçid formulu olmasına biz “Gül Sənavərə neylədi,
Sənavər gülə neylədi”, “İskəndər”, “Sehrli üzük” və s. kimi nağıllarda və
“Koroğlu” dastanında da rast gəlirik.
“Koroğlu” dastanında Rövşənin Koroğluya çevrilməsi inisiasiya
mərasimi vasitəsilə baş tutur və burada qəhrəman həm də cildini dəyişərək
çevrilir. Keçid düşmənlə mübarizə aparan Rövşən atası ilə Çənlibeldə
məskən saldıqdan sonra atasının tapşırığı ilə min bir əziyyətlə axtarıb tapdığı
Qoşabulağın suyundan içəndən sonra baş verir. Rövşən bundan sonra əvvəlki
gücündən, qüvvətindən, sadəliyindən çıxıb məğlubedilməz qəhrəmana, hər
kəsi səsilə, nərəsilə valeh edən igidə, aşığa çevrilir. O, qollu-qüvvətli, boylubuxunlu bir igid olmuşdu, pələ bığlarını qulaqlarının dalına kimi keçirirdi,
misri qılınc belində, özü də Qıratın üstündə idi.
Koroğlunun görkəmini dəyişməsində nağıllarda olduğu kimi, burada da
sehrli bulağın böyük rolu olur: “Oğul, buradakı dağların birində bir cüt bulaq
var, adına Qoşabulaq deyərlər. Yeddi ildən yeddi ilə cümə axşamı məşriq
tərəfdən də bir ulduz doğar. Bu ulduzlar gəlib göyün ortasında toqquşarlar.
Onlar toqquşanda Qoşabulağa nur tökülər, köpüklənib daşar. Hər kim
Qoşabulağın suyundan içsə, aşıq olar. Özünün də səsi elə güclü olar ki,
nərəsindən meşədə aslanlar ürkər, quşlar qanad salar, atlar, qatırlar dırnaq
tökər... Rövşən o qədər gözlədi ki, axşam oldu. Gecədən bir xeyli keçdi. Bir
də gördü ki, məşriqdən bir ulduz, məğribdən də bir ulduz doğdu. Ulduzlar
gəlib düz Qoşabulağın üstündə toqquşdular. Ulduzların toqquşmasından
Qoşabulaq daşdı. Ağ köpük adam boyu qalxdı. Rövşən köpükdən bir qab
doldurub başına tökdü, bir qab da doldurub içdi...
– Bala, ay keçər, il dolanar, sənin adın məğribdən məşriqətən bütün
dünyada məşhur olar. O köpükdən sənin qollarına qüvvət, özünə də şairlik
verildi. Bir də sənin səsinə, nərənə elə bir qüvvət gələcək ki, İsrafilin suru
onun yanında milçək vızıltısı olacaq. Bəylər, xanlar, paşalar sənin adın
gələndə qorxudan diz çökəcəklər (2, 16).
Dastanda keçid prosedura uyğun olaraq üç mərhələdə baş verir:
1. Rövşənin öz atasının rəhbərliyi altında əvvəlki durumundan
ayrılması: atası onu cəmiyyətdən uzaqlaşdıraraq yeni məkana – dağların
qoynuna gətirir.
2. Rövşənin Qoşabulaqda qəhrəman durumuna keçidi: o da Göyçək
Fatma bulağın suyu ilə adi qızdan gözəl qıza, yeniyetmədən ərgən qıza
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çevrildiyi kimi, bulağın suyu ilə adi dəliqanlı igiddən yenilməz güc və
qabiliyyətlərə malik qəhrəmana çevrilir.
3. Yeni durum: qəhrəman əvvəlki Rövşən olmaqdan çıxıb cəmiyyətə
yeni statusda – Koroğlu kimi qayıdır.
Bütün bu keçid prosesi cilddəyişmə ilə müşayiət olunur: indi Koroğlu
dəli nərəli, qollu-bədənli, zəhmli görkəmli, yekə bığlı, silahlı igid və əlində
sazı olan aşıqdır. O, beləliklə, yeniyetmə igid oğlandan cilddəyişmə ilə aşığa
və döyüşçüyə çevrilir.
“Şah İsmayıl” dastanında da cilddəyişmə keçid mərasimi ilə
əlaqədardır. İllərlə övladı olmayan Ədil paşa pay verib, pay ummayan
dərvişin verdiyi almanı yedikdən sonra Şah İsmayıl adlı oğlu dünyaya gəlir.
Şah İsmayıl yeddi-səkkiz yaşına çatanda Ədil paşa o zamanın adətilə oğlunu
zirzəmidə, qaranlıq otaqda saxlayır. Burada o, insanlardan, gün işığından
uzaq yerdə mollalardan dərs alır, pəhləvan kimi böyüyür. On beş yaşına
çatanda isə Ədil padşah onu zirzəmidən çıxardıb, özü ilə bərabər əyanlar
məclisinə aparır (1, 125).
Şah İsmayılın qaranlıq zirzəmidə keçirdiyi zaman onun üçün keçid
mərhələsi olur. Bundan sonrakı həyatında rastlaşdığı bütün maneələrin,
mübarizələrin öhdəsindən asanlıqla gəlir, hətta sevdiyi Gülzar xanımın
arxasınca ölümünü gözə alıb Türkmana yola çıxır (1, 143).
Sınaqlardan uğurla çıxmasının nəticəsində axırda mətləbinə çatır və
taxt-taca sahib olur. Cilddəyişmə özünü onun uşaq görkəmindən çıxaraq igid
görkəmi qazanmasında ifadə olunur. Burada zirzəmi inisiasiya mərasiminə
uyğun olaraq ölüb-dirilmə aktının baş verdiyi yeraltı dünyanı – ölüm
dünyasını simvollaşdırır.
V.Gennep də tədqiqatında göstərir ki, inisiyasiya çətin bir sınaq
mərhələsidir. İnisiyasiyaya məruz qalan şəxs mövcud olduğu məkandan və
sosial çevrəsindən uzaqlaşdırılaraq uzaq, yad, adətən, tərk edilmiş (meşəyə,
qaranlıq otağa) kimsəsiz bir əraziyə aparılır. Şəxs burada ağır şərtlərlə
gerçəkləşən sınaq nəticəsində bir növ mistik “ölümdən” keçərək “yeni” bir
həyat, yaşam formasına girir. Əsas məqsəd isə mistik ölümü yaşayan
qəhrəmanın ölüm həqiqətini dərk etməsi və ona qorxmadan yaxınlaşmağıdır.
Bu düşüncənin kökündə olan həqiqət isə ölümün insana yeni bir həyat
gətirməsinə dair əsas bir inancın hakim olmasıdır (10, 70-113).
“İskəndər” nağılında ağ div tərəfindən gözləri çıxarılan İskəndərin
gözlərinin sağalmasının sirrini quşlar söyləyir. Onlar bir lələk və yarpaq
verib uçurlar. İskəndərin tulası və yanındakı qızlar gözləri yerinə qoyub,
yarpağı sıxıb gözlərinə damızdırdıqdan sonra onun gözləri oldu lap əvvəlki
kimi (3, 185).
Bu həm də cilddəyişmə yolu ilə baş verən keçid mərasimidir:
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– Ayrılma: qəhrəman öz əvvəlki məkanından (doğma yurdu) və
durumundan ayrılır. O, divlərin məkanında görən insandan kora çevrilir.
– Keçid: Meşədə o, köhnə cildindən yeni cildə keçir, yəni kor insandan
görən insana çevrilir.
– Yeni vəziyyət: İskəndər artıq əvvəlki adam yox, indi bütün
çətinliklərdən çıxmağı bacaran qəhrəmandır.
İnisiasiyanın ikinci mərhələsi olan keçid mütləq “o biri dünyada” baş
verməlidir. Real mərasimdə bu, təcrid olunmuş məkan şəklində gerçəkləşir.
Nağılda isə bunun iki formasını görürük. Biri – divlərin məkanı. Divlər o biri
dünyanın sakini olan varlıqlardır. İkincisi – korluq. Korluq folklorda o biri
dünyanı simvollaşdırır. Kor olmaq – o biri dünyada olmaq deməkdir.
“Sehrli üzük” nağılında süjet boyu min bir əziyyətdən çıxan keçəl
sehrli bulağın suyu sayəsində gözəl bir oğlana çevrilir. “Keçəl gördü yanında
bir qəşəng bulax var ki, suyu dumduru göz yaşı kimi... Odu ki, paltarını
soyunub özünü verdi bulağın suyuna, bir çala düzəldib doyunca çimdi. Sonra
çıxıb qıraxda başladı suyunu dərməyə, əlini atdı ki, başını qurulasın, gördü
əyə, başı teyzən tükdü. Özünə inanmadı, bir də əlini apardı saçına, gördü
doğrudan da başına tük gəlib. Əyilib suda öz şəklinə baxdı, gördü nişanadan
ötəri başında bir tük tapılmayan keçəlin başı tüknən doludu...” (4, 42).
Keçid bu nağılda da o biri dünyanı simvollaşdıran meşədə baş verir.
Ən başlıcası, burada cildəyişmə keçidin əsas formuludur. O, keçəl olmaqdan
çıxıb, normal insana çevrilir. Burada diqqəti bulaq cəlb edir.
Nağıllarda qəhrəmanı dəyişən bulaq sehrli bulaqdır. Daha doğrusu,
bulağın suyu sehrli sudur. Nağıllarda bu su dirilik suyu, yaxud da abi-həyat
adlanır. Bu sudan içən adam ölməzlik qazanır, onda çimən insan isə
tamamilə yeni görkəm əldə edir.
Beləliklə, gətirilmiş nümunələr təsdiq edir ki, Azərbaycan epik
folklorunda zəngin nümunələri olan cilddəyişmə həm də keçid mərasimləri
ilə bağlı formuldur. İnisiasiya mərasimindən keçən fərd təkcə zahiri
görkəmini dəyişmir, o, psixofizioloji baxımdan yenidən qurularaq yeni
insana çevrilir. Bu zaman onun zahiri görkəmi (cildi) daxili yenilənməsini
əks etdirir.
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Асмар Алиева
МАСКИРОВКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ, КАК
ФОРМУЛА, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕХОДНЫМИ ЦЕРЕМОНИЯМИ
Резюме
Маскировка в фольклоре это изменение героем своего внешнего
вида, внешности
под воздействием
магических сил или с
использованием магических средств. Маскировка также формула
перемены относительно переходных церемоний. В фольклоре
переходные церемонии проявляются больше всего в сказках, сагах,
легендах.
Известно, что одним из характерных для жанра сказки
особенностей является то, что герой на протяжении всего сюжета
встречается и борется с проблемами, в конце концов добивается
своего и сказка заканчивается счастливым концом. Препятствия,
проблемы, с которыми герой встречается на этом пути, способствуют в
основном его изменению с моральной стороны и это проявляется в
переходном процессе. Преобразование имел место в фольклоре
каждого народа, в каждой эпохе и помогает нам формировать
определенное мнение
об их верованиях, культуре, мышлении.
Зооморфические взгляды, формированные в мышлении наших предков
в древности в результате поклонения животным, входя в фольклорные
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тексты, дают ему предмет, функцию, мотив, и такие свойства как
образность, символизированность и т.п. Преобразования, связанные с
тотемистическими и анимистическими взглядами, встречаются в
основном, в мифах, легендах, сказках, являющихся начальными
формами Азербайджанского фольклора.
Asmar Aliyeva
Masking in Azerbaijan folklore as a formula related to transitional
ceremonies
Summary
Masking in folklore is a change in hero's outward appearance
realizing with the help of magical powers or by using magical methods.
Masking is also a transformation formula for transitional ceremonies. In
folklore transitional ceremonies are more common in tales, epics and
legends. As you know, one of the characteristic features of the genre of tales
is that the hero faces with the problems throughout the whole story, but at
the end the hero always get success and the story ends with a happy ending.
The obstacles and problems that the hero encounters on this path contribute
mainly to his moral change and this is manifested in the transition process.
Transformation existed in every nation’s folklore every period and helps us
in expressing opinions on their beliefs, culture and thoughts. Zoomorphic
thoughts formed on our ancestors` mental in the past as the result of worship
on animals or plant give objective, functional, motivational, symbolizing and
other features to folk texts. Transformations on totemic and animism
thoughts widely used in myths, legends, and fairy tales which are considered
the first forms of Azerbaijani folklore.
Rəyçi:

Seyfəddin Rzasoy
Ffilologiya elmlər doktoru, professor
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FRANSADA TƏNQIDI REALIZMIN MEYDANA GƏLDIYI
ILKIN ŞƏRTLƏR
Açar sözləır: Realizim hərəkatı, XIX əsrion birinci ytarsı, XIX əsrin
ortaları, burja inqilabı, tarixi şərait, monarxiya, respublika inperya, böhran,
konstitusiya, hüquq və azalıqlar, Stendal, Balzak, Şanflori, Düranti, Qustav
Kurbe, elmi kəşflər, tipik xarakter, sosial-psixoloji analiz
Key words: The realism movement, the first half of the XIX century, the
middle of the XIX century, bourgeois revolution, historical conditions, the
monarchy, the republic, the empire, the crisis, the сonstitution, the rights and
freedoms, Stendahl, Balzac, Shamfleury, Duranty, artist Gustav Courbet,
scientific discoveries, typical character, social-psychological analysis,
society, reality.
Ключевые слова: Движение реализма,первая половина XIX века,
середина XIX века, буржуазная революция, исторические условия,
монархия, республика, империя, кризис, конституция, права и свободы,
Стендаль, Бальзак, Шанфлёри, Дюранти, художник Густав Курбе,
научные открытия,типичный характер, социально-психологический
анализ,общество, реальность.
On doqquzuncu yüzillikdə Avropanın sosial və mənəvi həyatının bütün
sahələrinə nüfuz edən Fransa burjua inqilabından sonra ədəbiyyat və incəsənət
yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Avropa və Fransa ədəbiyyatında romantizm
cərəyanının ardınca “realizm” dövrü başladı. Mütərəqqi ədəbiyyatın, o
cümlədən tənqidi realizmin hərəkətverici qüvvəsi demokratik və humanist
ideyalar, insani münasibətlərin əsasında qardaşlıq və bərabərlik prinsiplərinin
dayanması barədə düşüncələr idi. Hər bir ədəbi məktəbin meydana çıxaraq
təşəkkül tapması üçün, yazıçıların dünyagörüşlərində və ideoloji baxışlarında
yeni xüsusiyyətlərin əmələ gəlməsi üçün ilk növbədə buna ideoloji zəmin
yaradan tarixi, ictimai, siyasi şəraitin yaranması vacib şərtdir. “Sənətin bütün
nəhəng forma və məzmun dəyişikliklərinin arxasında insanların ictimai
həyatlarındakı nəhəng dəyişikliklər dayanır” [1,280]. Realizm ədəbi məktəbinin
yaranması, ədəbiyyat və incəsənətdə tənqidi realizm ideyalarının təşəkkül
tapması da bir sıra obyektiv şərtlərin meydana çıxması ilə əlaqədar idi: Fransız
cəmiyyətində realizm ideyalarının meydana çıxaraq formalaşması prosesi
Fransada XVIII əsrin sonlarından başlayaraq növbəti əsrdə də davam
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etməkdə olan mühüm sosial-siyasi hadisələr fonunda cərəyan etmişdi.
Yaradıcı insanlarda yeni düşüncə tərzinin və
dünyagörüşünün
formalaşmasında həlledici rol oynayan həmin hadisələr hansılar idi?
Realizm hərəkatının vətəni sayılan Fransada XIX əsr böyük dəyişikliklər
dövrü, siyasi cəhətdən qeyri-sabit bir dövr idi. 1799-cu il Fransa inqilabının
yaratdığı şok dalğası növbəti əsrin sonuncu onilliklərinə qədər davam
etməkdəydi. Bununla yanaşı həmin dövr burjua cəmiyyətinin və mədəniyyətinin
müxtəlif sahələrində yüksəliş dövrü, maarifçilik ideyalarına, fundamental
dəyərlərə dönüş dövrü idi. Sosial-siyasi inqilabların baş verdiyi XIX yüzillik
əqlin və şüurun inkişafında yeni mərhələ açmağa nail olmuşdu. Ictimai və
mədəni sahələrdə köhnə rejimdən ağır miras qalmasına baxmayaraq, elm və
texnikanın tərəqqisi fransız cəmiyyətində dəyişikliklərə gətirib çıxarır, yeni bir
sinfin -- proletariatın meydana çıxmasına zəmin yaradırdı. Fəhlə sinfi
kəndlilərlə müqayisədə daha çevik, eyni zamanda az mühafizəkar idi. Ölkədəki
zadəgan və ruhanilərin zəifləməsindən istifadə edən liberal və islahatçı
burjuaziya sənayenin inkişafına stimul verməklə yanaşı başlıca ictimai sinif
kimi öz mövqeyini də möhkəmləndirirdi. XIX yüzillik Fransada iki imperiya, üç
monarxiya və iki respublikanın qurulması ilə yadda qalıb. Həmin əsrin ən
başlıca hadisələri isə 1848 və 1871-ci illərdə baş vermiş inqilablardır. Qeyd
etmək lazımdır ki, inqilab dalğası yalnız Fransanı deyil, kapitalizmin sürətli
inkişaf dövrünü yaşayan İngiltərə və Almaniya kimi ölkələri də öz ağuşuna
almışdı. 30-40cı illərdə bu ölkələrdə fəhlə hərəkatı, Bolqarıstan, Macarıstan,
Polşa, Çexiyada isə milli-azadlıq mübarizəsi genişlənməkdə idi. Fransada XIII
Lüdovikin nəvəsi, kral Lui-Filipin hakimiyyəti illəri (1830-1848) siyasi-iqtisadi
sahələrdə olduğu kimi mədəniyyətin də əsil oyanışı və canlanması ilə
xarakterizə olunur. Lakin Lui-Filipin hakimiyyətinin son illəri--40-cı illərin
ortalarında başlayaraq bir neçə il davam edən iqtisadi tənəzzül iləyadda
qalıb.1845—1846-cı illərin məhsul qıtlığının ardınca Fransada kapitalizmin
meydana çıxdığı zamandan bəri müşahidə olunan ilk dərin böhran baş verdi.
Əvvəlcə kənd təsərrüfatında başlayan tənəzzül iqtisadiyyatın bütün
sahələrini bürümüş, sənayenin metallurgiya və dəmir yolu çəkilişi kimi
sahələri başda olmaqla müxtəlif sahələrini iflic halına salmışdı.
Müəssisələrin iflasa uğrayaraq bağlanması kütləvi işsizliyin artmasına, aclığa
və səfalətə gətirib çıxardı, doğum faizi aşağı düşdü, bunun əksinə olaraq
ölüm halları çoxaldı; ağır sosial vəziyyət öz növbəsində xalq kütlələrinin
narazılığının artmasına gətirib çıxardı; xalq düşdüyü vəziyyətin
günahkarlarını aramaqda idi. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması tək
paytaxtda deyil, əyalətlərdə də iğtişaşlarların baş qaldırması və ictimai-siyasi
ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə nəticələndi. Müxalif qüvvələr islahatlar
aparılmasını, fəhlə və kəndlilər isə iş tələb edirdilər. Acınacaqlı vəziyyətdə
olan insanlar onları bu hala salan və böhrandan çıxmaqda acizlik göstərən
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zəifləmiş hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırdılar. Kral tərəfindən qoyulan
qadağalar da xalq hərəkatının qarşısını ala bilmədi; qiyam böyüyərək
inqilaba çevrildi. 1848-ci ilin fevralında baş vermiş inqilab nəticəsində
Fransada Lui-Filipin monarxiyasına son qoyuldu. Fransa tarixində mövcud
olmuş respublikalar içərisində ən qısa ömür sürən II Respublikanın (24
fevral 1848—2 dekabr 1851) elan olunması və demokratlardan və
əksəriyyəti liberallardan ibarət olan müvəqqəti hökumətin yaradılması da
1848-ci ilin fevralına təsadüf edir. Həmin ilin payızında ölkədə yeni
Konstitusiya qəbul olundu. Konstitusiyaya görə siyasi hakimiyyətə dörd
ildən bir xalq tərəfindən seçilən prezident rəhbərlik etməli idi. Konstitusiya
əhalinin kişi qisminə səsvermə hüququ verirdi; bununla yanaşı qanunda
əmək hüququ ilə bağlı vətəndaşlara güzəştlər edildi, gündəlik iş saatı 1 saat
azaldılaraq Parisdə 10, əyalətdə isə 11 saata endirildi, mətbuat azadlığı elan
olundu, siyasi səbəblərlə ölüm hökmü verilməsi ləğv olundu. Fransanın
müstəmləkəsi
olan
ölkələrdə
qul
əməyi
ləğv
olundu.
1848-ci ilin dekabrında Fransa tarixində ilk dəfə ümumxalq səsverməsi yolu
ilə (seçkilərdə qadınların iştirak etmək hüququ yox idi) prezident seçkisi
keçirildi. Gözləntilərin əksinə olaraq III Lui-Napoleon Bonapart seçkidən
qalib çıxaraq Fransanın ilk prezidenti oldu. O, prezidentliyi dönəmində öz
hakimiyyətinin mandatını uzatmaq məqsədilə Konstitusiyaya dəyişikliklər
etməyə çalışdı, buna müvəffəq olmadıqda 1851-ci ilin dekabrında süni
dövlət çevrilişi etməklə yenidən hakimiyyətə yiyələndi. Ölkəni
respublikadan imperiyaya çevirən III Napoleon Bonapart öz idarəçiliyi
dövründə avtoritar rejim yaratdı, şəxsi hakimiyyətini möhkəmləndirmək
məqsədi ilə sərt tədbirlər gördü. Inqilab nəticəsində əldə edilmiş siyasi
azadlıqlar uzun müddət davam etmədi, fəhlələlərin etiraz aksiyaları dramatik
məcraya yönəldi, bir sıra hüquq və azadlıqlar məhdudlaşdırıldı. Ölkədə
polisin rolu artırıldı, müxalifət aradan götürüldü, mətbuat üzərində senzura
gücləndirildi. Vəziyyət o dərəcəyə çatmışdı ki, hətta vətəndaşlar arasında
məktublaşmalara da gizli nəzarət edilirdi. Siyasi-ictimai vəziyyətin
mürəkkəbliyinə baxmayaraq, Fransada iqtisadi inkişaf başlamışdı, əmək
bazarında nəzərəçarpacaq canlanma baş verirdi. Bonapartın qurduğu
avtoritar rejim 1860-cı ildən etibarən liberalizmə doğru təkamül prosesi
keçirməkdə idi. III Lui-Napoleon Bonapartın hakimiyyəti illəri xarici siyasət
sahəsində imperializm və müstəmləkəçilik meyllərinin artması ilə
xarakterizə olunur. Expansionist siyasətinə sadiq olan Fransanın hakim
dairələri öz sərhədlərindən kənarda hərbi müdaxiləsini davam etdirirdi. LuiNapoleon Bonapart ölkəsinin hüdudlarını aşaraq uzaq ərazilərdə--Asiya,
Afrika, Amerika qitələrində yerləşən çoxlu sayda ölkəni işğal etməklə
müstəmləkə torpaqlarını genişləndirmiş, bunun sayəsində Fransanın xaricdə
təsir dairəsini daha da artırmağa və imperiyanın mövqelərini
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möhkəmləndirməyə nail olmuşdu. Bu cür expansionist siyasətin fonunda
xarici ölkələrə həsr olunmuş və ya bu ölkələrlə bağlı ədəbi əsərlərin
çoxalması müşahidə olunurdu ki, bu da hər şeydən əvvəl uzaq məmləkətlərə
olan marağın artmasından xəbər verirdi. Qısa müddət davam etməsinə
rəğmən II Respublika Fransanın dövlətçilik praktikasında mühüm yer tutur.
Həmin dövrün siyasi mənzərəsi ədəbi əsərlərlə yanaşı təsviri
incəsənətdə, teatr tamaşalarında da öz əksini tapıb. Ölkədə cərəyan edən
hadisələr, inqilabın məğlubiyyətə düçar olması ədəbiyyat sahəsinə də təsirsiz
qalmamışdı; hakimiyyət tərəfindən amansızlıqla yatırılan inqilabın
uğursuzluğu azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq ideyalarına, utopik və romantik
illüziyalara son qoydu. Bir-birinin ardınca baş verən inqilablar Avropanın bir
sıra məmləkətlərində olduğu kimi Fransada da ictimai və mənəvi həyatın
bütün sahələrinə təsir etdi; inqilabi dəyişikliklər insanların şüuru və
psixologiyası ilə yanaşı, incəsənətin müxtəlif növlərində, ədəbiyyatda da öz
əksini tapdı. Artıq sənət adamları cəmiyyətdə şahidi olduqları hadisələrin
bədii sənətdə olduğu kimi əks etdirilməsinin gərəkliyini anlamağa
başlamışdılar.
Həyata keçirilən islahatlar elmin yüksəlişinə təkan verdi,
ədəbiyyat və incəsənət yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Sənaye inqilabı,
fəhlə sinfinin yaranması və fəhlə hərəkatı sənət adamlarına yeni ilham
mənbələri verirdi. Elmin bütün sahələrindəki möhtəşəm tərəqqi nəticə
etibarilə həmin dövrdə yaşayıb-yaradan elm və mədəniyyət xadimlərinin
baxışlarında, yeni, mütərəqqi düşüncə tərzinin formalaşmasında mühüm rol
oynadı və rasionalist düşüncənin meydana çıxmasına şərait yaratdı. Realist
sənətkarlar əvvəlki dövrlərdəki sənət adamlarından fərqli olaraq, cəmiyyətin
obyektiv qanunauyğunluqlarını, real inkişaf perspektivlərini daha aydın dərk
edir, cəmiyyətin iqtisadi əsaslarına, ictimai proseslərin mahiyyətinə daha
dərindən nüfuz edə bilirdilər. Elə bunun nəticəsində də onlar sələflərindən
bir qədər də uzağa gedərək ictimai bərabərsizliyi və ədalətsizliyi, əmlak
bərabərsizliyini, sinfi ziddiyyətləri görərək tənqid hədəfinə çevirməyə nail
oldular və bu qənaətə gəldilər ki, cəmiyyətin həyatı ilahi qüvvələr tərəfindən
və ya ayrı-ayrı yüksək çinli şəxsiyyətlərin ideyaları və iradələri ilə deyil,
müxtəlif ictimai qüvvələrin toqquşmaları nəticəsində dəyişir və inkişaf edir.
Tarixi nöqteyi-nəzərdən sosial konfliktlərin şiddətlənməsi ilə xarakterizə
olunan XIX yüzilliyin birinci yarısı ədəbiyyatın inkişafında mühüm
dövrlərdən biri idi. 1830-cu ildə Viktor Hüqonun yazdığı “Ernani” pyesi ilə
teatra yeni abu-hava gəlmiş, teatrın klassik, artıq köhnəlmiş şərtləri sıradan
çıxmağa başlamış və müəyyən ictimai-siyasi məzmun daşıyan yeni bir ədəbi
təmayülün—romantizmin əsası qoyulmuşdu.”Həmin yüzilliyin 30-40-cı
illərində ədəbiyyatda hələ ilk əlamətləri görünməkdə olan realizm bir neçə
onillik boyu romantizmlə yanaşı addımlamaqda idi. Romantizm cərəyanı
kimi realizm cərəyanı da fransız düşüncəsində, şüurunda dəyişikliklərə səbəb
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olmuşdu. Naturalizmin sələfi olan realizm romantizmin reallığı şişirdərək və
deformasiya edərək təqdim etməsinə qarşı çıxmaq zərurətindən doğmuşdu.
Romantizm məktəbində yetişərək püxtələşən Balzak kimi yazarlar zaman
keçdikcə öz əsərlərində reallığa daha yaxın təsvirlərə üstünlük verməyə
başladılar. Sonralar bir sıra məsələlərə dair fərqli nöqteyi-nəzər nümayiş
etdirsələr də, XIX əsrin 30-40-cı illərinin realist yazarları öz yaradıcılıq
fəaliyyətlərinin ilk mərhələsində romantizm məktəbi ilə əlaqədə olublar. Bütün
ədəbi yaradıcılıqları boyu onlar ən köklü realist əsərlərində belə romantik
elementləri qoruyub saxlamışdılar;“romantiklər təbiətdə mövcud olan hər şeyin
sənətin predmeti olması fikrini bəyan edirdilər. Bu məsələdə realistlər onlarla
həmfikir idilər” [5,s.284]. Bununla belə onların hər biri bu vəziyyəti fərqli,
özünəməxsus bir tərzdə başa düşürdü, bu iki hərəkatı təmsil edən sənətkarların
baxışlarında bir çox
problemlərə dair fikir ayrılıqları mövcud idi.
“Realizm termini....ilk dəfə 1826-cı ildə “Mercure de France”da artıq
“gerçəkliyin ədəbiyyatını” ifadə etmək üçün yaranmışdı. Ədəbiyyatın
cəmiyyətin əksi olması fikri XIX əsrin əvvəllərində yaranıb...” [3,s.217]
Hələ 1930-cu ildə Stendal romanı “böyük bir küçə boyu gəzdirilən güzgüyə”
bənzədirdi. Klassik realizm dövrü yaradıcılığı XIX əsrin birinci yarısına təsadüf
edən, həmin dövrün görkəmli roman müəllifi olan fransız yazıçısı Anri Beyl
Stendalın yaradıcılığı ilə başlayır. Realizmin təşəkkül yollarının proqramı məhz
bu yazıçıya məxsusdur və onun başlıca prinsiplərinin əsası Stendal tərəfindən
qoyulmuşdu. XIX əsrin 30-cu illərində Anri Stendalın yazdığı “Qırmızı və qara”
əsəri tənqidi realizm janrında yazılmış ilk şedevr olsa da ictimaiyyət tərəfindən
tam dəyərləndirilməmişdi: romantizmin “yumşaqlığına” adət etmiş oxucu
birdən-birə sərt həqiqətləri ortaya qoyan bir əsəri yaxına buraxa bilmirdi.
Stendal yazırdı ki, “gərək təxəyyül gerçəkliyin dəmir qanunlarını öyrənsin”.
Məhz təxəyyülün sayəsində ən yaxşı realist əsərlər öz zənginliyi və üslub
müxtəlifliyi ilə seçilir. İctimai əqidəsinə görə iyirminci illərdə liberallığı ilə
tanınan, otuzuncu il inqilabından sonra xalq kütlələrinin siyasi aktivliyindən
ehtiyatlanaraq legitimizm mövqeyinə keçən fransız yazıçısı Onore de Balzak
kəskin tənqidi sosial düşüncə tərzinə malik idi. Əsərləri mahiyyətcə realist
olsa da, hələ bu terminin mövcud olmaması və romantik yazarlar sırasında
mövqe tutması səbəbindən Balzak özünü romantik yazıçı hesab edirdi.
“Bəşəri komediya”nın müqəddiməsində Balzak “Fransız cəmiyyətini tarixçi,
özünü isə onun katibi” [4,s.492] adlandırırdı. Onun ölümündən bir neçə il
sonra pərəstişkarı, fransız oçerk yazarı və romanlar müəllifi Flöri və Şanflöri
təxəllüsləri ilə yazan Jül Fransua Feliks Üsson "Realizm" adlı kitab nəşr
etdirdi. Şanflöri tərəfindən yazılan bu manifestdə ilk dəfə realizmin təməl
prinsipləri nəzəri cəhətdən öz əksini tapmışdı. Sözügedən kitabın ardınca
Şanflöri şagirdi, nasir və tənqidçi Lui Edmon Düranti ilə birlikdə “Realizm”
adlı jurnal təsis etdi. Yazıçıların istəyi fransız ədəbiyyatının ən yaxşı
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ənənələrini davam etdirən və "hər cür yalandan və kələkdən uzaq" nəsr
əsərlərinin yaradılmsına nail olmaq idi.
Ədəbiyyat sahəsində işlənməzdən əvvəl realizm termini XIX əsrdə
əksər tənqidçilər tərəfindən aşağılamaq məqsədilə rəssam Qustav Kurbenin
yaradıcılığına şamil olunmuşdu. Tənqidçilər Qustav Kurbenin 1849-50-ci
illərdə çəkdiyi “Ornanda dəfn” tablosunu dərin narazılıqla qarşılayaraq həyat
həqiqətlərinin rəsm əsərində bütün çılpaqlığı ilə təsvir olunmasına öz
etirazlarını bildirirdilər. Realist sənətkarın gerçək həyatı obyektiv surətdə
təsvir etməsi, onun bütün eybəcəriklərini ifşa etməsi, dindən uzaqlaşması
siyasi hakimiyyətdə bu cərəyana qarşı bir etimadsızlıq doğurmuşdu.
Bəs realizmin estetikası nədən ibarət idi? Ədəbiyyat və incəsənətdə
realist estetikası həyatın güzgüsü olmaq anlamına gəlir.“Realizm
gerçəkliyin passiv əksi olmayıb, onun yaradıcı surətdə dəyişməsini əks
etdirir”[5,s.132]. Tənqidi realizmin əsasında bütöv dünyagörüşü, gerçəkliyə
müəyyən münasibət dayanır; bu ədəbi cərəyan hər şeydən əvvəl real dünya
həqiqətlərinə əsaslanması və bədii uydurmaya verilən yerin azlığı ilə
xarakterizə olunur. Realist əsərdə həyat hərtərəfli və bütün ziddiyyətləri ilə
birlikdə işıqlandırılır. Realist yazıçı əsərlərində onu əhatə edən cəmiyyətdəki
bütün müsbət və negativ hallardan yazırdı; müəllifin məqsədi cəmiyyəti bir
tam halında, yaxşı və pis tərəfləri, xeyirxah və bəd əməlləri, təzadları ilə
birlikdə təsvir etmək idi. “Realist əsərin süjetinin əsasında ictimai həyatın
gedişində, şəxsiyyətin daxili aləminin inkişafında, şəxsiyyət və cəmiyyətin
qarşılıqlı münasibətlərində meydana çıxan --toqquşma və ziddiyyətlər
durur.” [5, s.279]. Realist əsərin digər mühüm bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, hətta tamamlilə psixoloji və məişət süjetlərində belə onlar ictimai-tarixi
məzmundan xali deyil və bəhs olunan dövrün gerçəkliyinin əsas, tipik
tərəflərini əks etdirir. İctimai həyatı təsvir edən yazar yalnız bu tematikanın
hüdudlarında qapanaraq qalmır, insanı canlı tarixlə və gerçəkliklə çoxtərəfli
əlaqədə göstərir.Tənqidi realist qəhrəmanını əhatə edən gerçəkliyi diqqətlə
öyrənərək onun hərəkətlərini səciyyələndirən motivləri tapır, tipik
xarakterlərin təsviri zamanı real-məişət şəraitinin miqyasını saxlamağa
çalışır, personajları müxtəlif həyat əlaqələrində və konkret-tarixi və məişət
münasibətlərində
təsvir edirdilər. Balzak “Bəşəri komediya”nın
müqəddiməsində yazırdı ki, yalnız insanlar deyil, başlıca hadisələr də tipik
obrazlarda toplanır. Ayrı-ayrı faktların və hadisələrin arxasında realist
sənətkar müxtəlif
ictimai qüvvələrin daha ümumi hərəkətini və
qarşıdurmasını görür. Qəhrəmanın məxsus olduğu mühitin doğru-düzgün
təsəvvürünün yaradılması naminə yazıçı cəmiyyət üzvlərinin fərdi
xarakterləri ilə yanaşı onları doğuran tipik şəraiti və obyektiv qarşılıqlı
ictimai münasibətləri də təsvir edir. Ayrılıqda götürülmüş hər bir fərdin
psixolji aləmi, xarakteri məhz onun yaşadığı cəmiyyətdə formalaşdığı üçün
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ictimai təfəkkür və bədii ədəbiyyat insanı yalnız psixoloji deyil, həm də
ictimai tip kimi təqdim edirdi. Tipikləşdirmə adlandırılan bu cəhət yalnız
realizmə xas keyfiyyətdir və onun fundamental prinsiplərindən biridir. F.
Engelsə görə “realizm detalların həqiqiliyindən əlavə, tipik xarakterlərin
doğru təcəssümüdür". [6,s.35].
Realizm ədəbi məktəbinin ən ümdə və
diqqəti cəlb edən cəhətlərindən biri məhz xarakterlərin zənginliyidir,
qəhrəmanların xarakterini inkişafda göstərməsidir. Realizm öz mövzularını
müasiri olduğu dünyanın, ictimai və tarixi mühitin müşahidəsindən götürür
və elə şəxslərlə, faktlarla və situasiyalarla maraqlanır ki, əvvəllər sənət
baxımından maraqlı hesab olunmurdu.
Bir ədəbi hərəkat olaraq realizmin tarixi xidməti ondan ibarətdir ki, o,
insanın özünü bir fərd, bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətdə yerini və rolunu dərk
etməsinə imkan verdi.
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G.Haciyeva
The first conditions of the emergence of french realism
Summary
This article briefly describes the socio-political situation in which the
realism movement emerged and formed in France, and also talks about
various factors that affected to the emergence of realistic way of thinking 362
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development of science, social and political revolutions, industrial revolution
and so on. The article also examines the next stage of development of
realism, gives brief information about the founders of the 19th century
French realistic literature and the primary representatives of Western
European literature. The article talks about realistic aesthetics, describes the
essence of realism and its basic principles. The author tries to unravel the
essence of realism by referring different representatives of the literary and
philosophical ideas of Azerbaijan, Russian and world literature.
In this work comparisons and parallels between realism and various
literary trends were discussed, as well as similarities and differences among
them were uncovered by the author. The subjects, styles and images of the
realistic literature are also analyzed in the study.
Г.Гаджиева
Первые условия возникновения французского реализма
Резюме
В этой статье кратко описывается общественно-политическая
ситуация периода возникновения и сформирования реализма во
Франции. Здесь также рассматриваются
различные факторы,
влияющие на возникновение реалисти-ческого мышления - развитие
науки, общественно-политические, промышлен-ные революции и тд. В
статье также речь идёт о путях дальнейшего развития реализма,
приводятся краткие сведения об основоположниках французского
реализма XIX века и ключевых представителях западноевропейского
реализма. В статье рассказывается о реалистической эстетике,
описывается сущность реализма, его основные принципы. Aвтор
пытается разгадать суть реализма, приводя цитаты из разных
представителей литературных и философских идей Азербайджана,
России и т.д.
В работе рассматриваются сравнения и параллели между
тенденциями реализма и различными литературными тенденциями,
анализируются предметы, стили и образы реалистической работы.
Rəyçi: Cavanşir Əliyev
Filologiya elmləri doktoru, professor
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X SİNIFDƏ Q.ZAKİRIN HƏYAT VƏ
YARADICILIĞININ TƏDRİSİ
Açar sözlər : fəal təlim, interaktiv metod, tərcümeyi-hal, inteqrasiya
Key words : active training, interactive method, autobiography, integration
Ключевые слова: активное обучение, интерактивный метод,
биография, интеграция
Təlim fənni kimi ədəbiyyat fənninin məzmununu keçmiş və müasir
dövründəyərli söz sənəti nümunələrinin, görkəmli ədiblərin həyat və
yaradıcılığının,tarixi ədəbi prosesin mühüm faktlarının, bədii əsərin dolğun
şəkildə mənimsənilməsi üçün zəruri olan ədəbiyyat nəzəriyyəsi
elementlərinin öyrənilməsi təşkil edir.
Qüdrətli sənətkarların həyat və yaradıcılığının tədrisi şagirdlərin
mənəvi tərbiyəsi baxımından əhəmiyyətlidir.Aparılan təcrübələr göstərir ki,
sənətkarın tərcümeyi-halını, bədii yaradıcılığını öyrənməyən şagirdin
düşüncəsi dayaz, mənəviyyatı kasıb olur.(47,3) Şagirdlər təkcə bədii əsərləri
deyil, onları ərsəyə gətirən sənətkarların şəxsiyyətini, örnək olmağa layiq
həyatlarını da mənimsəmələdirlər. Yəni şair və yazıçıların yaradıcılığı ilə
yanaşı, onların ömür yollarının səhifələrini də vərəqləmək şagirdləri tərbiyə
etməkdə ikiqat dəyərlidir.(79,1)
Bu baxımdan ədəbiyyat proqramına daxil olan mövzuların bir hissəsini
tərcümeyi-hal materialları təşkil edir.
Sənətkarın həyat və yaradıcılığının daha ətraflı öyrənilməsi siniflər
üzrə dəyişir. Beləki V-IX siniflərdə sənətkarın həyat və yaradıcılığının
öyrənilməsi zamanı geniş təfərrüatlara varmaq, ikinci dərəcəli, əlavə faktları
dərsə gətirməklə uşağın yaddaşını əhəmiyyətsiz biliklərlə yükləmək doğru
deyildir.(272,2) Yuxarı siniflərdə, yəni X-XI siniflərdə isə ədiblərin həyat və
yaradıcılığı daha dərindən öyrənilir.
X sinifdə həyat və yaradıcılıq yolu öyrənilən sənətkarlardan biri
Q.Zakirdir. Q.Zakirin həyat və yaradıcılıq yolunun məktəblərdə tədrisi
klassik irsə məhəbbət hissi aşılamaqla şagirdlərin mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərinin yüksəlməsinə, bədii təfəkkürlərinin zənginləşməsinə kömək
göstərir. Sənətkarın həyatı barədə məlumatın verilməsində əsas məqsəd onun
keçdiyi ömür yolu ilə şagirdləri tanış etməkdir.Sənətkarı əhatə edən dövr,
mühit bu və ya digər dərəcədə əsərlərində izlər buraxır. Əgər Zakirin belə bir
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mühitinə bələd olunmazsa onun əsərlərində qaldırılan problemlərin,
ideyaların aşılanmasında çətinlik yaranacaqdır.
Q.Zakirin həyat və yaradıcılığını tədris edərkən ilk növbədə onun bir
sənətkar
kimi ədəbiyyat tarixində yeri müəyyənləşdirilməli, şagirdlərdə maraq
oyatmaq məqsədi ilə şairin portreti, foto-albomlar, qəzet və jurnal
materiallarından da istifadə yararlıdır. Şairin həyatı ilə bağlı bir sıra
məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır :1.Q.Zakirin anadan olduğu il
və yer; 2. İctimai mənşəyi; 3. Şairin həbs olunmasının səbəbləri, sürgün
həyatı yaşaması; 4. Şairin dostları və düşmənləri; 5. Dövrün ictimai-siyasi
xarakteristikası; 6. Həyatının son illəri və vəfatı; 7. Şairin Rusiya dövlətinə
münasibəti.(12,4)
X sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı ilə
bağlı yığcam məlumat verilmişdir. Sənətkarların tərcümeyi-halını öyrənmək
üçün, əsasən, avtobioqrafik əsərlərdən, xatirələrdən, məktublardan istifadə
etmək əhəmiyyətlidir. Dərslikdə F.Köçərlinin xatirələrə əsaslanaraq Q.Zakir
haqqında fikir və mülazhizələrininin verildiyinin şahidi oluruq.
Bu mətn əsasında Zakirlə bağlı məlumatların dərinləşdirilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu səbəbdən diqqət dərslikdəki suallara cəlb
edilməlidir. Klassik ədəbiyyatımızın layiqli varisi olan Q.Zakirin əsərləri
ideya dərinliyi baxımından keyfiyyət sıçrayışı idi. Müəllim dərsdə şairin
münasib şeirlərinin oxusunu tövsiyə edə bilər. Oxuya ayrılan vaxt bitdikdən
sonra isə müxtəlif iş formalarından, məsələn cütlərlə iş və ya kiçik qruplarla
iş formalarından istifadə etməklə şagirdlər arasında məlumat mübadiləsi,
müzakirənin aparılması üçün şərait yaradıla bilər.
Q.Zakir əsərlərini lirik və epik növdə yazmışdır. Onun lirikası klassik
və aşıqŞeiri üslubunda yazdığı qoşma, gəraylı, təcnis, qəzəl, müxəmməs,
müstəzad və s. ibarətdir. Sənətkarın X sinifdə “Badi səba,mənim dərdidilimi” qoşması tədris edilir. Bu şeirin tədrisinə iki saat vaxt ayrılmışdır.
Birinci saat məzmun üzrə iş, ikinci saat isə təhlil üzrə işə ayrılmışdır.
Dərslikdə şeirlə bağlı tapşırıqların icrası zamanı bir sıra metodlardan istifadə
etmək əlverişlidir. Şagirdlər həm kiçik qruplarda, həm də cütlük şəklində işə
cəlb oluna bilər.
Bu şeir haqqında şagirdləri məlumatlandırmaq məqsədi ilə Şərq
ədəbiyyatındaeləcə də Azərbaycanın yazılı və şifahi poeziyasında səhər
küləyinə, yəni badi-səbayamüraciətin yeni forma olmadığını qeyd etməklə
nümunələr göstərərək maraqlı inteqrasiya yaratmaq olar. Məktəb təcrübəsi
də ədəbiyyat dərslərində məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən fəndaxili və
fənlərarası əlaqənin müsbət nəticə verdiyini göstərir. Bu, ədəbiyyat təliminə
verilən müasir tələblərdən biridir.
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Zakir yaradıcılığından danışarkən onun satira, təmsil və mənzum
hekayələri
haqqında da məlumat verilməlidir. Onu ədəbiyyatımızda daha çox
şöhrətləndirən dəməhz satiraları olmuşdur. O, bu üslubda yazdığı şeirləri ilə
ədəbiyyatımızn satiraqolunun formalaşmasında böyük işlər görmüşdür. Zakir
yaradıcılığı onun tərcümeyi-halı ilə sıx bağlı olduğu üçün bu şeirlərin tədrisi
zamanı onların mövzusu, yazılmasəbəbi, burada şairin çatdırmaq istədiyi
ideya şagirdlərə aydınlaşdırılmalıdır. Bu gündə öz aktuallığını qoruyan Zakir
yaradıcılığının ədəbi dilimizin inkişafındakı roludanılmazdır.
“Badi-səba, mənim dərdi-dilimi” qoşmasının dili üzərində iş
zamanıməlum olur ki, Q.Zakirin qoşmaları məzmun və formasına,
orijinallığına görə seçilir. Şair özü xalq ədəbiyyatına bağlı olduğu üçün bu
şeirlərdə də şifahi xalq yaradıcılığının təsiri duyulmaqdadır. Bütün bunlar
maraqlı faktlar kimi şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır.(15,6) Q.Zakir
irsinin tədrisi şagirdlərin ədəbi-bədii zövqünün formalaşmasında, əməyə,
zəhmətə, vətənə sonsuz sevginin tərbiyə olunmasında mühüm rol oynayır.
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A. Thagieva
Teaching of Q.Zakir’s life and creativity in class X
Summary
Today we have accumulated enough experince in the life and
creativity of Q.Zakir,which has a special place in our XIX th century
literature. Both the rich creativity of the dog and the vital facts of life must
be brought to thr attention of the pupils. In addition to the literary creativity
of each artist, his teaching of his biography also provides a fuller idea of
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that person. The interrelated teaching of these or other facts and events is
of double value in the process of mastering.
Modern requirements for literature have led to a number of
innovations in the learning process.
Theuse of active/interactive learning methods provides a broad
discussion of lessons. It is necessary to use such innovations in the
teaching of creators life and creativity. Teaching Q.Zakir’slife and
creativity is also relevant today. In school practice, sometimes there are a
number of shortcomings.
It is an example of a great deal of space for illustration and additional
information. Should be borne in mind that the wider place in the life and
creativity of the writer. The integration of Q.Zakir in particular teaching
creativity is crucial.
Poems of the spell must be mastered on the basis intensive integration. Thus, students acquire complex knowledge in the form. All of this
creates conditions for successful trainings.
А.Тагиева
Учение о жизнь и творчество Г.Закира в Х классе
Резюме
Особое место в литературе ХIX века занемает жизнь и
творчество Закира сегодня в обучение уже покоплен достаточный
опыт. Ученикам следует сообщать о богатом творчестве писоетеля, а
также о необходимых фактах его жизни.
Наряду с литературио, творчеством каждого худотилка, обучение
его биографие создает погбу для ерормирования болееиполного
предстваления об этоме человеке. Взаимосвязанное обучение тех или
иных фактов и событий имеет двоиную ценность в процессе усволпия
. Требования к урокам литературы в современный период привели к
созданию в процессе обучения ряда новшест.
Использование активных/интерактивных методов обучения
позволеет широко обсуждать на уроках. Необходимо использовать
такие повшества в обучение жизни и творчества художников. В
школьной практике иногда в связи с этим допускается ряд
недостатков. Таким образом,приведение описания дополнительного
места явлеется примеран этого.
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Обратить внимание неодходимо более широкое место событиям,
играющим важную роль в жизни и творчестве писател да Г.Закир в
частности, реализация интегративных возможность обучения в
преподавании творчества важно. Добавление литераторам стихотварение внутриполитической интеграции он должен быть усвоен.
В таком случае учащиесля обладиот знаниями в сложной форме.
Все это создает условия для получения эффективных результатов в
обучении.
Rəyçi: Fəxrəddin Yusifov
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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