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FARS DİLİNDƏ [m] SONANTİNİN DİSTRİBUTİV VƏ FONETİK XÜSUSİYYƏTİ
Xülasə
Bu məqalədə fars dilinin sonor samiti [m] araşdırılmışdır. Tədqiqat işləri Sank-Peterburq
şəhəri Dövlət Universitetinin Pus dili kafedrasınıın L.V. Şerba adına Eksperi-mental Fonetika
laboratoriyasında yerinə yetirilmişdir. Diktorlar dörd iranlı tələbə olmuşdur. Təcrübə işlərində
dövrün müasir aparatlarından istifadə olunmuşdur. 3600 söz, tərkiblərdən düzəldilmiş proqramlar
diktorlar tərəfindən oxunduqdan sonra maqnit lentləri 102 tipli 8 şleyfli ossiloqraf, spektoqraf СЗЧ,
“Görünən nitq” nümunələri vasitəsilə tədqiq edilmişdir.
Sonor, yaxud sonant elə səslərdir ki, tələffüzləri zamanı küy ya heç iştirak etmir, və ya çox az
miqdarda iştirak edir. Səslər akustik baxımdan sonorlara (səslilərə) və küylülərə bölünürlər. Sonor
səslər rezonator tonu ilə müəyyənləşir. Sonorların ağız sonorları, burun sonorları, dilyanı kimi
növləri mövcuddur.
Tədqiqat göstərir ki, hər bir fonemdə olduğu kimi [m] sonorunun da distributuv xüsusiyyəti,
variativliyi, bir sözlə akustik və fonoloji təhlili aparıldıqda maraqlı nəticələr əldə edilir. Fars
dilində [m[ foneminin yuxarıdakı şərtlərdən asılı olaraq 6 allafonu mövcuddur
Açar sözlər : samit, sonant, fonem, heca, artikulyasiya, distribusiya
Giriş: Sonor, yaxud sonantlar elə səslərdir ki, tələffüzləri zamanı küy ya heç iştirak etmir, və ya
çox az miqdarda iştirak edir. Səslər akustik baxımdan sonorlara (səslilərə) və küylülərə bölünürlər.
Sonor səslər rezonator tonu ilə müəyyənləşir ( 3, s. 256).
Müqəddimə: Fars dilinin bir samit fonem kimi formalaşan hər bir səsi ayrı - ayrılıqda söz
daxilində bir neçə cür tələffüzə malik ola bilir. Bunlar qonşuluq etdikləri səslərin fiziki-akustik
xüsusiyyətlərinə, hecaların növünə, söz daxilində yerləşmə şəraitinə, vurğulu və vurğusuz heca
tərkibində olmalarına görə bir fonemin müxtəlif variantları kimi təzahür edirlər, lakin bu səslərin
hər biri nə qədər fərqli tələffüz variantlarına malik olsalar da idrakda, başa düşülmədə adətən eyni
bir səsin müxtəlif allafonları olurlar.(5,s.271)
1. Fars dilinin sonantları
Fars dilinin [m], [n],[l ], [r ] sonor samitlər hansı rezonatorda əmələ gəlmələrinə görə ağız və
burun sonorlarına bölünür. Danışıq səslərinin formalaşmasında 2 əsas rezonator- ağız və burun
boşluğunun mühüm rolundan danışmaq lazımdır. Damaq pərdəsi, dilçək aşağı düşərək ağız
boşluğunun yolunu kəsdikdə bronxlardan gələn hava ağız boşluğuna deyil, burun boşluğuna gedir
və buradan keçib, xaricə çıxır. Nəticədə fars dilinin [m] , [ n] burun sonantları formalaşır ki,
bunlardan da [m] qoşa dodaq burun sonoru; [n] isə dilönü, burun sonorudur.
Əgər damaq pərdəsi yuxarı qalxıb burun boşluğunun yolunu kəsərsə, nəticədə səs axını ağız
rezonatoruna gedər. Bu zaman fars dilinin ağız sonorları [l], [r] və küylü samitlərin hamısı əmələ
gəlir. Bu məqalədə biz burun sonoru [m] fonemini fonetik, fonoloji, distributiv xüsusiyyətlərini
araşdırmağa çalışacayıq. Tədqiqatda məqalə müəllifinin müxtəlif illərdə Sankpeterburq Dövlət
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Universitetinin Rus dili kafedrasının L.R. Şerba adına Eksperimental fonetika laboratoriyasında
apardığı təcrübə işlərinin nəticələrindən istifadə olunmuşdur. (4, s.52)
2. [m] samiti
Bu səs kipləşən-partlayışlı sonor, cingiltili, qoşa dodaq samitidir. Tələffüzü zamanı ağız
üzvlərinin vəziyyəti /b/-nı tələffüz edərkən aldığı vəziyyətlə eyni olur. Lakin [m] əmələ gələrkən
damaq pərdəsi aşağı düşərək, ağız boşluğunun yolunu kəsdiyindən, ciyərlərdən gələn hava axını
burun rezonatoruna gedir. Hava axınının təzyiqi ilə dodaqlar açılır. Lakin [b] -da olduğu kimi patıltı
olmur, həm də /m/ samitində küy az, ton çox olduğundan bu səs sonor adlanır və hər cür fonetik
mövqedə gəlməklə yanaşı fars dilində ən çox işlənən samitlər-dəndir: söz əvvəlində: /madər/, /mən/,
/mesvak/, /menval/, /mənučehr/; söz ortasında: /damən/, /məmur/, /əmr/;söz sonunda: /adəm/, /jam/,
/dəmbədəm/.
[m] və [b] dilin ağızda tutduğu, dodaqların aldığı vəziyyətə görə eyni yerdə formalaşırlar. Hər
ikisinin tələffüzündə dodaqlar bir-birinə kip sıxlaşmış olur. Bunların fərqi hava axınının hansı
rezonatora getməsindədir(1, s. 396). Yanaşı gələn [nb] samit birləşməsinin [mb] kimi tələffüzü,
məhz, artikulyasiya orqanlarının eyni vəziyyətdə olması nəticəsidir.[n] dil diş samitini tələffüz
etdikdən sonra, dil vəziyyətini dəyişməli, üst dişlərin yuvaqlarına sıxılmalıdır ki, bunu etmədən /n/nın əvəzinə ona oxşar [m] foneminin tələffüzünə keşir. Məsələn, /šənbe/-/šəmbe/, /jonbeš/-/jombeš/,
/sonbol/-/sombol/, /ənbar/-/əmbar/, /donbal/-/dombal, /tənbəl/-/təmbəl/
Bəzən /m/ fonemi /n/foneminə çevrilir :/bam/-/ban/, /kəjim/-/kəjin/ və s.
Sonor samitlər üçün dediyimizi buraya da aid edib, deyə bilərik ki, [m] samiti də tələffüzünün
asanlığına görə /CC/ birləşməsində fəallıq göstərir.
Cədvəl 1 [m] samiti /CC/ birləşməsində:
CC birləşməsinin birinci tərəfi
kipləşən
hətm
hokm
soqm
təوm

novlu
rəsm
و
əzm
xəšm
و
əxm
səhm
qovm

CC birləşməsinin ikinci tərəfi
sonor

kipləşən
səmt
həmd
و
omd
jəmو

novlu
ləms
rəmz
šemš

sonor
و
əmn

Yuxarıdakı cədvəldən aydın olur ki:
1. [m] sonoru /CC/ birləşməsində 4 dil faktında [t, k, q,  ]وkipləşən samitlərdən sonra gələ
bilmişdir.
2. Cədvəldəki misallardan fars dilində [dm] birləşməsinin olmadığını görürük. Bu da dilin
özünün daxili məhdudiyyəti ilə bağlıdır.
3. [m] samiti [p,b,g] kipləşən samitlərini də /CC/ tərkibində izləyə bilmir. [b] ilə eyni tələffüz
məxrəcində formalaşdığı; [p] və [g] samitləri isə dildə işlənmə tezliyinə malik deyillər. Qeyd
etmək lazımdır ki, son dövrlər Avropa dillərindən alınmış iki /bomb/ və /pomp/ sözlərində [mb,
pm] birləşməsinə təsadüf edilsə də fars dili üçün xarakterik olmadığından bunları dildə istisna kimi
qəbul edirik.
4. /CC/ birləşməsinin ikinci tərəfində [m] sonorunu kipləşənlərdən [t,d, q,  ]وizləyir; [p,b, k, g] isə
izləyə bilmir. ([b] ilə eyni tələffüz məxrəcində formalaşdığı; [p] və [g] samitlərinin dildə işlənmə
tezliyi az olduğundan;[k] ilə artikulyasiya məxrəcinin yaxınlığı səbəbindən.)
5. [m] sonorunu 6 nümunədə novlu samitlərdən əvvəl; 3 nümunədə isə onlardan sonra gəlmişdir.
6. [m] samitini novlulardan[s, z, š] izləyir; qalan novlular isə [f,v,x,h,ž ] /CC/ birləşməsində bir
hecalı sözlərda izləyə bilmir.
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7. Novlu samitlər [m] -dan əvvəl gəldikdə daha fəallıq göstərirlər. Burada 6 nümunəyə uyğun
leksemlər formalaşır:[sm,zm, šm, xm, hm,vm]; bu samit novlulardan yalnız [ ž və f]- ni izləyərək,
/CC /birləşməsi yarada bilmir.
8. [m[ samiti müəyyən məhdudiyyətlərlə ağız və burun sonorlarından həm əvvəl, həm də sonra
gələ bilir: /helm-həml; kerm-  وəmr- gərm ; əmn/.
Qeyd etmək lazımdır ki, fars dilində /CVCC / tipli sözlərdə sonor samitlər küylülərə
nisbətən daha çox fəallıq göstərirlər. ( 7, s.140)
Aşağıda [m] sonorunun /CVCC/ tipli heca modulunda başqa samitlərlə distribusiyasını
nəzərdən keçirsək (söz sonunda yanaşı gələn iki samit nəzərdə tutulur), sonorların fəallığına
baxmayaraq, yenə də dilin bütün samitlərinin bir-birini tam şəkildə izləmədiyini görürük (Ətraflı
məlumat almaq üçün bax:4, s. 252-275).
Bildiyimiz kimi fars dili əlifbasında olan 32 hərfdən 31 - i özünəməxsus qrafik nümunəsi
olan samitlərdir. Buraya ərəb dilindən alınmış 8 qrafik nümunə də daxildir. Beləliklə, [m]
sonorunun dildəki mövcud samit qrafik nümunələrlə, başqa sözlə hərflərlə distributiv vəziyyətri
aşağıdakı kimidir:  م/m/- samitini /CVCC/ tipli sözlərdə
izləyənlər:  ن، م، ل، ق، غ، ع، ض، ش، س، ز، ر، د، ح، ج، ث، ت،ب
izləməyənlər:  ی، ه، و، گ، ک، ف، ظ، ط، ص، ژ، ذ، خ، چ،پ
Göründüyü kimi 31 samit hərfdən 17- si onu birhecalı söz daxilində izləyə bilmiş,
14-üisə izləyə bilməmişdir.
[مm] - nı dilin samit hərfləri [bomb,səmt,təms, semc, romh,həmd,`əmr,rəmz, şəms,
şemş,həmz,şəm`,somq, hosğ, həml,şəmm,`əmn, ] kimi həm ərəb dilindən alınmış, həm də farsların
doğma sözlərində izləyə bilirlər.
Distribusiya bir dilçilik termini kimi rus dilində дистрибуция (распределение); ingilis və
fransız dillərində distribution adlanaraq – Müəyyən dilin əlamətlər və ya vahidlər əhatəsinin
məcmusudur. “Dilin hər hansı elementinin (fonem, morfem, leksem və s.) distribusiyası onun işlənə
bildiyi bütün mövqe və əhatələrin məcmusu olub, adətən bu vahidin işlənmədiyi bütün mövqe və
əhatələrə qarşı qoyulur.”( 2,s.209)

Şəkil 1
Fars dilinin bütün samit fonemlərində olduğu kimi /m/da söz sonunda, vurğylu hecada
dayanmasından asılı olmayaraq, bəzi fiziki xüsusiyyətlərini zəiflədir.(müqayisə et: /qə`ləm/
sözündəki [m] və /kək`mək/ leksemindəki vurğulu hecanın başında gələn [m] fonemi.).
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Şəkil 2
Osilloqraf lentlərində gördüyümüz fərqləri “Görünən nitq” nümunələrində verilmiş /damad/
və /pərçəm/ sözlərindəki /m/ sonorunu müqayisə etdikdə də aydın müşahidə etmək mümkündür.
/damad/ sözündəki distributiv şəraitinə görə iki sait arasında və vurğulu hecanın əvvəlində dayanan
/m/ sonoru səsin hər dörd fiziki xüsusiyyətini bütün dolğunluğu ilə özündə əks etdirir. Buraya səsin
uzunliğu- t; intensivliyi – İ; tonu- F keyfiyyət göstəricisi daxildir.
Şəkil 3 və şəkil 4-dəki [m] sonorlarının görünən nitq nümunələrindəki fərqlər sözün sonunda

Şəkil 3
gələn samitlə ortasında gələn samitin eyni olmadığını, eləcə də samitlərin tələffüzünə fonetik
şəraitin, qonşuluq etdiyi səslərin, hecanın harasında dayanmasının, vurğrlr, vurğusuz hecada
dayanmasının böyük və qaçılmaz təsiri olduğunu təsdiqləyir.(4, s.65-70

Şəkil 4
6
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Nəticə: Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, hər bir fonemdə olduğu kimi /m/ sonorunun da
distributuv xüsusiyyəti(4, 270), variativliyi, allafonları , bir sözlə akustik və fonoloji təhlili
aparıldıqda maraqlı nəticələr əldə edilir. Fars dilində /m/ foneminin yuxarıdakı şərtlərdən asılı
olaraq 6 allafonu mövcuddur.
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А .Мамедова
Фонетический и дистрибутивный характеристика сонант
[m] в персидском языке
Резюме
В данной статье исследуются сонорный консонант персидского языка [m] . Наши
исследования были проведены в фонетической лаборатории имени Л.В.Щербы Кафедра
русского языка Санкт-Петербургского Государственного Университета. Дикторами были
четыре студента иранцы. В исследовании была использована современнейшая аппаратура.
После чтения различных программ составленных из 3600 слов и словосочетаний, были
анализированы в образцах аппарата восьми шлейфного осциллографа типа 102 и
спектрографом СЗЧ и «Видимой речью».
Сонорный или сонант - согласный звук, в образовании которого голос играет главную
роль, а шум либо вообще отсутствует, либо участвует в минимальной степени;
противопоставленный шумный. Существует различные виды сонорных звуков: сонорные
боковые; сонорные боковые; сонорные дрожащие; сонорные носовые.
Исследование показывает что, как и во всех фонемах также и сонорный фонема [m] в
зависимости фонетический позиции, дистрибутивности, вариативности, акустический и
фонологический анализ этого сонанта получаем интересные выводы.
В персидском языке сонорный фонема /m/ зависима, от вышеуказанного условия имеет 6
аллофонов.
Ключевые слова: согласный, сонант, слог, фонем , артикуляция, дистрибуция
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A .Mammadova
The phonetic and distributives feature of the sonant
[m] in Persian language
Sammary
This article deals with sonant consonant’s [m] in the Persian language. The investigations were
carried out at the phonetics lab of the department of Russian language of Sank-Petersburg’s State
University of Experiment ales Phonetics named after L.V.Sherba with the participation and
pronunciations of four Iranian students using the contemporary apparatus. After reading programmers consisting of 3600 words and structure at oscillograph apparatus with 102 types and 8 chutes, at spectrometry with SZC type “visual speech examples” they were dialyzed and investigated as
well.
Resonant term used by some phoneticians to refer to speech sounds produced at the glottis with a
relatively wide articulatory channel, so that no subsequent audible friction is produced, e.g. vowels,
laterals, nasals, frictionless continuants.
The investigation shows that as in every phoneme the distributive feature of the sonant /m/, its
variety with one world if we make their acoustic and phonological analyses we come across with
interesting results. Depending on the above mentioned conditions, the phoneme [m] has 6
allophones.
Key words: consonant, sonant , phoneme, syllable, articuletion, distribution
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 01.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Nigar Musayeva tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNNOVATİV TƏLİM
METODLARINDAN İSTİFADƏ
Xülasə
Azərbaycan dilinin tədrisində yeni innovativ metodlardan istifadə şagirdlərin kommunikativ
bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olur. Azərbaycan dilinin tədrisi sagirddə dilə
mükəmməl yiyələnmək, harada olmasından asılı olmayaraq, vətənini layiqincə təmsil etmək istəyi
yaradır. Həmçinin şagirdin aramsız dəyişən şəraitə uyğunlaşması üçün zəruri bacarıqların əldə
olunmasına şərait yaradır.
İnnovativ təlim metodları şagirdlərin ümuminkişafını təmin etməklə yanaşı, təlimin, o
cümlədən Azərbaycan dili tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. İnnovativ təlim
metodları dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. Bu metodlardan istifadə şagirdlər
üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. İnnovativ təlim həm təlimin məzmunun öyrənilməsini,
həm də bu məzmunun tətbiqini daha səmərəli edir, şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini daha da
fəallaşdırır.
Fəal dərsdə təfəkkür prosesini işləməyə sövq edən və şagirdlərin idrak fəallığını artıran
innovativ metodlar şagirdlərin öz potensial imkanlarından maksimum istifadə etməsinə səbəb olur.
Azərbaycan dilinin tədrisində motivasiya qismində ortaya gətirilmiş problemin həlli şagirdin daxili
maraq və tələbat kimi çıxış edir.
Açar sözlər: qloballaşma, tədris, innovasiya, fəal təlim, interaktiv metodlar
Qloballaşma prosesinin, Avropaya inteqrasiyanın gücləndiyi indiki dövrdə bir və ya bir neçə
dildə ünsiyyət qurmağı bacaran səxsiyyətin formalaşdırılması müasir məktəbin mühüm vəzifələrindən biridir. Həmçinin dil dərslərinin təşkilində müasiir təlim metodlarının tətbiqi aktuallıq kəsb
edir.
Azərbaycan dilinin tədrisində innovativ metodlardan istifadə şagirdlərin kommunikativ
bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olur. Azərbaycan dilinin tədrisi şagirdlərin ümumi
nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin edir. Belə ki,
innovativ təlim metodlarından istifadə Azərbaycan dilində nitq bacarıqlarının formalaşdırılmasında
müvəffəqiyyətin əldə olunmasının açarıdır.
İnnovativ təlim metodları şagirdlərin ümuminkişafını təmin etməklə yanaşı, təlimin, o
cümlədən Azərbaycan dili tədrisinin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. Yeni təlim
metodları şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırır, onların linqvistik biliklərini genişləndirir, ünsiyyət
mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Həmçinin onların real həyat şəraitinə
uyğunlaşmasını, adaptasiya etməsini təmin edir, nitq bacarıqlarını inkişaf etdirir, həyatı vərdişləri
qazanmalarına əlverişli şərait yaradır. Məhz bu yolla şagirdlərə öz fəaliyyətini təşkil etməyi
öyrətmək, tədqiqat apara bilmək bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirmək, onların təxəyyülünü,
məntiqi və tənqidi təfəkkürünü, yaradıcı potensialını yüksəltmək daha asan və səmərəli olur.
İnnovativ təlim metodları dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. Bu
metodlardan istifadə şagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. İnnovativ təlim həm təlimin
məzmunun öyrənilməsini, həm də bu məzmunun tətbiqini daha səmərəli edir, şagirdlərin dərketmə
fəaliyyətini daha da fəallaşdırır.
Azərbaycan dilinin tədrisi sagirddə dilə mükəmməl yiyələnmək, harada olmasından asılı
olmayaraq, vətənini layiqincə təmsil etmək istəyi yaradır. Həmçinin şagirdin aramsız dəyişən
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şəraitə uyğunlaşması üçün təsiredici zəruri bacarıqların əldə olunmasına şərait yaradır. Yeni təlim
metodları, fəal dərsin quruluşu, motivasiya nəticələrin əldə olunmasında mühüm rol oynayır.
Fəal dərsin quruluşuna nəzər salaq:
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyulması.
II mərhələ: Tədqiqatın aparılması.
III mərhələ: Məlumat mübadiləsi.
IV mərhələ: Məlumatların müzakirəsi və təşkili.
V mərhələ: Nəticlərin çıxarılması, ümumiləşdirmə.
VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə.
VII mərhələi: Qiymətləndirmə və ya refleksiya [3, s.30].
Bəs nə üçün dərsin birinci mərhələsi motivasiya adlandırılır? Ona görə ki, psixoloji amil olan
motivasiya hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvə polunu daşıyır. Azərbaycan
dilinin tədrisində isə motivasiyanın rolu əvəzolunmazdır. Təlimin tədqiqi ilə bağlı əsərlərdə daxili
(integrative) və xarici (instrumental) motivasiya növləri səciyyələndirilir. Adından məlum olduğu
kimi xarici motivasiya xaricdən, daxili motivasiya şagirdin daxili maraq və tələbatlarından doğur.
Fəal dərsdə təfəkkür prosesini işləməyə sövq edən və şagirdlərin idrak fəallığını artıran qüvvə
motivasiya qismində ortaya gətirilmiş problemdir. Azərbaycan dilinin tədrisində motivasiyanın
düzgün qurulması və ya istiqamətləndirilməsi şagirdlərin öz potensial imkanlarından maksimum
istifadə etməsinə səbəb olur. Motivasiya müxtəlif, lakin bir-biri ilə sıx əlaqəsi olan faktorlardan
asılıdır. Bu prosesin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmə qabiliyyətinin sərbəstliyi və
müstəqilliyidir: şagird öz fikrini “Zənimcə…”, “Mənə belə gəlir ki,…”, “Mən belə hesab edirəm
ki,…” sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir [4, s.26].
Məlum olduğu kimi hər bir tədqiqata-dərsə başlayarkən problemi araşdırmaq lazımdır. Əsl
problem həmişə çoxsaylı fərziyyələr, ehtimallar doğurur və bunları yoxlamaq üçün ilk növbədə
tədqiqat sualı formalaşdırılır. Tədqiqat sualı yeni bilgilərin kəşfinə aparan, “yolgöstərən” rolunu
oynayır. Motivasiyada problemin qoyulması şagirdlərdə idrak fəallığının yaranması üçün mühüm
addım hesab olunur.
Fəal təlimin mühüm xüsusiyyətlərindən biri müstəqil təlim, müstəqil inkişaf vərdişlərinə
yiyələnmək imkanıdır. Bunun üçün qeyd olunanlar əsasdır: məntiqi düşünmə; ətraf aləmin cisim və
hadisələrinə tənqidi yanaşma; müstəqil olaraq qərar çıxarma; ətrafda olanları yaradıcı surətdə
dəyişmə; bilikləri müstəqil əldə etmə; praktik problemləri həlletmə; şəxsiyyətin inkişafına dair yeni
məqsədlər qarşıya qoyma və s.[6, s.6].
İnnovativ metodlar yaradıcı, tədqiqata əsaslanan təlim prosesini ehtiva edir. Burada müəllim
biliklərin əldə edilməsi yolunun bələdçisi, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri kəşf edən, təlimin
obyektindən subyektinə çevrilən tərəf kimi çıxış edir. İnnovativ təlim metodlarının tətbiq edildiyi
dərs təlimdə iki tərəfin (müəllim və şagird) eyni zamanda fəal olması ilə xarakterizə edlir. Bu
zaman ən çox işlənən metod “Beyin həmləsi”dir(Brain-storming). Bu metodun bir neçə texnikası
vardır: şaxələnmə (klaster), əqli xəritə (mind map), hörümçək toru (web) və s.[2, s.129].
Beyin həmləsi metodunun üstünlüyü ondadır ki, burada az müddətdə ümumi məqsədlə bağlı
müxtəlif ideyalar yaranır. Azərbaycan dilinin tədrisində rollu oyun, layihə, esse, inşa yazılar, insert,
layihələr, şəkillər, modelləşdirmə, karusel, müzakirə, qrafik cədvəllər, Venn diaqramı, BİBÖ, iki
hissəli gündəlik, beşlik(sinkvey) və s. metodların tətbiqi yüksək effekt yaradır. İnnovativ metodların
tətbiqinin bir neçə başlıca xüsusiyyəti vardır.Məsələn:
• müəllim tərəfindən dərsin mahiyyətini açmağa atılan ilk addım olan problemli vəziyyətin
yaradılması;
• problemli vəziyyətin həlli zamanı şagirdlərin tədqiqatçılıq imkanlarının inkişafı;
• müəllim tərəfindən verilən yeni biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil dərk olunması;
• yeni biliklərin mənasının açılması və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
İnnovativ təlim metodları şagirdlərin dərs zamanı aktivliyini təmin etməklə yanaşı, şagirdi
düşündürən vəziyyətin yaradılması, müəllim-şagird, şagird-şagird arasındakı ziddiyyətsiz
əməkdaşlığa, fikirləri müstəqil yürütməyə, sərbəstliyə, nitq və təfəkkürün inkişafına, şüurlu
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dərketməyə, biliklərin müstəqil əldə edilməsinə, biliklərin yaradıcı tətbiqinə və sübuta yetirilməsinə
əsaslanır.
Fəal təlim prosesində müəllim bələdçi rolunu oynadığı üçün onun öhdəsinə bir çox vəzifələr
düşür. Bu vəzifələrə müəllimin dərs prosesində sinifdə şagirdlərin fəal, müstəqil hərəkət etmələri
üçün işgüzar şərait yaratması, sosial bərabərliyin, psixoloji mühitin nəzərə alınması, yaradılması,
şagirdlərin narazıçılığına səbəb olmamaq üçün obyektiv qiymətləndirmənin aparılması və s.
daxildir.
İnnovativ təlim metodları şagirdləri yeniliyi öyrənməyə həvəsləndirir, onların dərsə marağını
artırır ki, bu da təlimin səmərəliliyini təmin edir. Bir dərs nümunəsinə nəzər salaq:
Standart: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.2; 2.1.1
Mövzu: Alınma sözlər
Təlim nəticəsi: 1. Alınma sözlər mövzusunda danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında
aydınlaşdırır
2. Alınma sözlər haqqında dinlədiyi məlumatlardakı əsas faktları seçir.
3. Alınma sözlər mövzusunda fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə əsaslandırır.
4. Alınma sözlər mövzusunda lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı sözlərin mənasını
müəyyənləşdirir.
İnteqrasiya: Ədəbiyyat, Həyat bilgisi
İş forması: kiçik qruplarla iş
İş üsulları: əqli hücum, Venn diaqramı, BİBÖ, klaster, müzakirə
Resurslar: xəritə, izahlı lüğət, iş vərəqləri, marker, pozan və s.
Motivasiya:Problemin qoyulması

Bülbül,
noxud

Dekan,respublika

Molla, namaz

Xəritə lövhədən asılır. Müəllim soruşur:
-Uşaqlar, xəritədə nə görürsünüz? (Fərziyyələr dinlənilir).
- Bəs həmin ölkələrin dillərinə aid sözlər bilirsinizmi? (Fərziyyələr dinlənilir).
- Dilimizdə ərəb, fars dillərinə aid sözlər hansılardır? (Fərziyyələr dinlənilir).
-Rus dilindən alınan sözlər hansılardır? (Fərziyyələr dinlənilir).
-Bəs Avropa dillərindən hansı sözlər dilimizə keçib? (Fərziyyələr dinlənilir).
Tədqiqat sualı: Nəyə görə dilimizə başqa dillərdən sözlər keçir?
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər sözlərlə qruplara bölünür. Hər qrupa iş vərəqi təqdim olunur.
İş vərəqi 1
1.Dilimizə hansı dildən daha çox söz keçib? Nə üçün?
2.Nəyə görə dilimizə çin dilindən keçən söz yoxdur
3.Alınma sölərə aid klaster qurun.
İş vərəqi 2
1.Hazırda dilimizə qonşu dillərdən sözlər keçə bilərmi?
2.Dilimizdən də başqa dillərə söz keçə bilərmi?
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3.Alınma sözlər haqqında BİBÖ cədvəli qurun.
İş vərəqi 3
1.Alınma sözlər dilimizin lüğət tərkibini korlaya bilərmi?
2.Müasir türk dilindən keçən sözlər alınmadırmı?
3.Azərbaycan sözləri və alınma sözlərə dair Venn diaqramı qurun.
İş vərəqi 4
1.Dinlə bağlı sözlər, sizcə,hansı dildən keçib?
2.Alınma sözləri dilimizin ahəng qanununa uyğunlaşdırmaq mümkündürmü?
3. Alınma sözlərlə bağlı esse qurun
Məlumat mübadiləsi: Qrup liderləri öz işlərini təqdim edir və alınma sözlərə aid fikirlərini
söyləyirlər.
Məlumatın müzakirəsi: Məlumatlar müzakirə olunur, milli və alınma sözlər qarışılıqlı
müqayisə edilir, fikirlər əlaqələndirilir.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Alınma sözlərə aid bütün fərziyələr müqyisə olunur, bəzi
fərziyələrin təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticələr çıxarılır. Əldə olunan bilgilər
ümumiləşdirilir, konkret nəticəyə gəlinir.
Qiymətləndirmə və ya refleksiya: Qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır.
MEYARLAR
QRUPLAR
Danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında
aydınlaşdırır
Dinlədiyi məlumatlardakı əsas faktları
seçir
Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə
əsaslandırır
Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı
sözlərin mənasını məyyənləşdirir
Əməkdaşlıq

1

2

3

4

+

+

+

+

+

+

+

_

+

+

_

+

+

+

+

+

+

+

+

_

Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Н.Джафарова
Использование инновационных методов обучения в преподавании
Азербайджанского языка
Резюме
Использование новых инновационных методов в преподавании азербайджанского
языка приводит к высокому уровню развития коммуникативных навыков учащихся.
Преподавание азербайджанского языка порождает желание в совершенстве овладеть языком на
языке ученика, независимо от того, где он находится, достойно представлять свою родину. Это
также дает студенту необходимые навыки для адаптации к меняющимся обстоятельствам.
Активные/интерактивные методы обучения являются важным инструментом повышения
качества преподавания, в том числе преподавания азербайджанского языка, а также предоставления учащимся общего развития. Активные/интерактивные методы обучения являются
важным инструментом для повышения качества урока. Использование этих методов делает урок
очень интересным и привлекательным для студентов. Активное/интерактивное обучение и его
применение делает учебный контент более эффективным, и у студентов активизирует акт
восприятия. Инновационные методы, которые стимулируют активное мышление в процессе
обучения и повышают познавательную активность студентов, способствует использования
студентами своих потенциальных возможностей .. Решение проблемы, вызванной мотивацией в
обучении азербайджанскому языку, является внутренним спросом и требованием студента.
Ключевые слова: глобализация, обучение, инновация, активное обучение, интерактивные
методы.
N.Jafarova
The use of innovative teaching methods in teaching the Azerbaijani language
Summary
Using new innovative methods in teaching Azerbaijani language leads to a high level of
development of communication skills of students. Teaching the Azerbaijani language gives rise to
the desire to perfectly master the language in the language of the student, no matter where he is, to
represent his homeland with dignity. It also gives the student the necessary skills to adapt to
changing circumstances.
Active/interactive teaching methods are an important tool for
improving the quality of teaching, including teaching the Azerbaijani language, as well as providing
students with general development. Active/interactive teaching methods are an important tool for
improving the quality of a lesson. The use of these methods makes the lesson very interesting and
attractive for students. Active/interactive learning and its application makes learning content more
effective, and activates an act of perception in students.
Innovative methods that stimulate active
thinking in the learning process and increase the cognitive activity of students contribute to the use
of their potential by students. Solving the problem caused by motivation in teaching the Azerbaijani
language is the internal demand and demand of the student.
Key words: globalization, learning, innovation, active learning, interactive methods.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА ПРОКЛЯТИЯ В МИРОВОМ
ФОЛЬКЛОРЕ И НАРОДНЫХ ПОВЕРЬЯХ
Резюме
В данной статье речь идет о довольно широко представленых в мировом фольклоре и
литературе высказываниях проклятий. В статье представлены примеры речевого акта
проклятий в различных языках, таких как французский, русский, шведский, индийский и т.д.
В общем значение проклятия может быть выражено конкретно, а также метафорически.
Содержание проклятия в фольклоре и народных поверьях — это пожелание смерти,
болезней, бедности, неудачи, раздоров в семье и пр. Можно смело утверждать, что проклятия
были распространены еще во времена племенного строя. Одним из видов проклятий можно
считать народную анафему, которая отличается от церковной. Другой разновидностью
проклятия является призывание на голову противника гнева богов. В статье также
представлены различные точки зрения, касающиеся теории речевого акта проклятия. Если
придерживаться классификации речевых актов, данной Дж. Л. Остином, то формулы
проклятий следует отнести к бехабитивам.
В современных исследованиях подчеркивается, что при рассмотрении речевого акта
необходимо учитывать особенности партнеров по коммуникации, саму ситуацию общения и
цель коммуникации. Речевые акты представляют собой чрезвычайно сложное явление, при
описании которого следует принять во внимание семантическй, синтаксическй и
прагматическй аспекты их характеристики.
Ключевые слова: проклятия, речевой акт, фольклор, мотив, мифология, эпос.
В мифологическом восприятии и народных поверьях проклятия представлены как
словесный ритуал, который имеет целью нанести ущерб определенному адресату (в
противовес благопожеланию — аналогичное определение мы находим и в Библейском
проклятии).
Высказывания проклятия довольно широко представлены в мировом фольклоре и
литературе. Так например, в Италии популярна сказка о рыбаке, погибающем в море из-за
того, что перед уходом мать сказала ему: «Чтоб ты утонул!». В данном случае не
присутствует лексема со значением проклятия,1 однако исполнимость этого злопожелания
позволяет его отнести к проклятиям.
Также можно привести пример шведского поверья о том, что детей, проклятых
родителями, «берет черт», а в немецких сказках они превращаются в воронов.
Действенность проклятия в фольклорных источниках и народных поверьях зависит от
многих обстоятельств: субъекта, объекта, времени («добрый» и «недобрый» час, будни праздники) и места произнесения. Наиболее серьезными и злостными считаются
родительское проклятия, о которых речь пойдет чуть позже, и которое особенно опасно для
малых детей. Полагают, что если мать скажет ребенку «Чтоб ты пропал от моей головы»,
то- он обязательно убьется, утонет или попадет во власть нечистой силы, превратится в
русалку, лешего и др. В случае если беременная произносит проклятие, оно переходит на ее
ребенка.
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Содержание проклятия в фольклоре и народных поверьях — это пожелание смерти,
болезней, бедности, неудачи, раздоров в семье и пр.: « Ч т о б о н с е б е ш е ю с л о м а л » ,
«Чтобу него дитя сгинуло»; «Чтобы тебя земля не приняла»
(болгарский язык). Осуществить проклятие призваны святые, Бог, Богородица или демоны,
персонифицированные болезни, светила, вода, огонь: « К а б ц е б я П я р у н т р е с н у в »
(болгарский язык), «Que Dieu te maudisse» (французский язык) и др.
В общем значение проклятия может быть выражено конкретно, а также метафорически.
Проклятия с мотивом гибели может также указывать на ее многочисленные причины:
«Чтобы я у тебя на поминках кутью ел» (русский язык).
Одним из видов проклятий можно считать народную анафему, которая отличается от
церковной : « Б у д ь п р о к л я т Г о л у б Ц е ц е я » ; « Б у д ь п р о к л я т т о т , к т о
п о д э / с е г д о м » ( с е р б с к и й я з ы к ) . Следует также отметить, что некоторые
проклятия теряют свои ритуальные свойства и переходят в разряд брани.
В фольклорных текстах нередко встрчаются мотивы сбывшегося проклятия: проклятые
заболевают, умирают или превращаются в птиц, зверей, деревья, травы и пр. Этиологические
легенды объясняют особенности животных (черепахи, крота и пр.) и растений (осина, бузина
и пр.) проклятием, произнесенными человеком, Богородицей, Богом, святыми. Очень часто
сказки повествуют о судьбе проклятых, заклятых и их чудесном освобождении. Так,
например, в народной литературе, как в русской, так и в зарубежной часто встречается такой
персонаж, как русалка. Русалки - людские дочери, «проклятые родителями еще в
материнской утробе, умершие некрещеными», а таюке молодые утопленницы. Душа
самоубийцы «становится русалкою, поступающей под суровую власть водяника, с которым
принуждена вести ненавистную связь» [1, c. 72].
У Тургенева в рассказе «Бежин луг» мы находим следующий эпизод: «Пошел он (плотник
Гаврила) раз в лес по орехи да и заблудился, дороги найти не может, а уж ночь на дворе. Вот,
и присел он под дерево. Задремал и слышит вдруг: кто-то его зовет. Смотрит - никого. Он
опять задремал, - опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит,
качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светил сильно, все
видно. Вот, зовет она его, и такая сама вся светленькая, беленькая сидит на ветке, словно
плотичка какая или пескарь. Гаврила-то плотник так и обмер, а она знай хохочет да его все к
себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался .было русалки, да, знать,
Господь его надоумил: положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест- то
класть, рука просто каменная, не ворочается. Как положил он крест, русалочка-то и смеяться
перестала, да вдруг как заплачет. Плачет она, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые,
что твоя конопля...»Чего ты, лесное зелье, плачешь?»«Не креститься бы тебе, человече, жить
бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да
не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она пропала, а Гаврила с тех
пор все невеселый ходит.» [2, c. 6]. Здесь выражение убивайся же и ты до конца дней ...
является одной из форм проклятия, а именно пожелание адресату бед и несчастий.
Но не только в славянской мифологии можно встретить подобные элементы. Для
героической мифологии Древней Греции характерны мифы о родовом проклятии, которое
приводит к гибели несколько поколений подряд. Фиванский царь Лай украл ребенка и был за
это проклят отцом этого ребенка. Проклятие лежало на всем роде Лая: сам он погиб от руки
собственного сына Эдипа. Покончила с собой Иокаста - жена сначала Лая, злотом Эдипа,
узнав, что Эдип - ее сын. Вступив в единоборство, погибли оба сына Эдипа - Этеокл и
Полиник, потом погибли и их сыновья. Проклятие легло и народ Пелопа - сына Тантала.
Преступления самого Тантала, были умножены его потомством. Пелоп обманул возницу
Миртила, пообещав полцарства за помощь в победе над царем Эномаем, и попал под
проклятие Миртила, в результате чего сыновья Пелопа Атрей и Фиест находятся во
взаимной вражде. Атрей по недоразумению убивает собственного сына, подосланного
Фиестом; за это он угощает Фиеста зажаренным мясом детей- Фиеста. Свою жену Аэропу,
способствовавшую козням Фиеста, он тоже бросает в море и подсылает сына Фиеста к
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самому Фиесту, чтобы его убить, но, понявший козни Атрея, сын Фиеста убивает Атрея.
Один из сыновей Атрея Агамемнон погибает от руки собственной жены Клитеместры и
своего двоюродного брата Эгисфа. Того же убивает сын Агамемнона Орест, за что его
преследуют богини-мстительницы эринии. Характерно, что очищение от своего
преступления Орест получает не только в святилище Аполлона в Дельфах, но и в Афинах решением ареопага под председательством Афины Паллады.
В древнеиндийской мифологии ракшасы это основной класс демонов, они преследуют
людей. Во многих мифах Ракшасами, вследствие дурных деяний или по проклятию,
становятся смертные люди, гандхарвы и другие полубожественные существа.
Можно смело утверждать, что проклятия были распространены еще во времена
племенного строя. Например, представители племен отнюдь не пренебрегали
сквернословием. Проклятия, касающиеся болезней (в том числе и в сокращенном виде —
вроде простого «Холера!» (русский язык) или «Maudit!», (французский язык), считались
самыми опасными; даже отъявленные сквернословы старались воздерживаться от подобных
выражений и от пожеланий «Чтоб ты ослеп» или «Чтоб ты распух».
Другой разновидностью проклятия является призывание на голову противника гнева
богов :«Да сожжет тебя Пламенный!» или «Да обратится еда твоя в камень» (русский
язык) , «Да поразит тебя гнев Кормильца Куриджила» (один из четырех старших богов в
семибожном учении индусов), «Tu seras maudit! L’Éternel enverra contre toi la malédiction!»
(французский язык). Такие выражения достаточно распространены, и именно на них
основано, прямо или косвенно, умение «крыть по всем двенадцати стихиям» - т.е. призвать
на голову собеседника гнев всех богов. Достаточно распространенным, хотя и осуждаемым
всеми храмами, является проклятие именем иномирных демонов. В отличие от проклятий
именами богов, оно обычно выступает в сокращенном виде и относится к упоминанию
своего имени или признака демона : «Diable!» (французский язык).
В индуистской мифологии, восходящей ещё к поздневедийской литературе, — проклятие
отшельника служит причиной несчастий или гибели многих известных эпических
персонажей. Часто такие проклятия превращают провинившегося на какой-либо срок в
животное или чудовище.
Большой интерес представляет легенда о проклятии Тутанхамона. При проведении
археологических раскопок в городе Гиза был обнаружен склеп, надпись над которым
гласила: «Тех, кто потревожит сон фараонов, постигнет смерть», «Смерть покроет
своими крьглами всякого, кто потревожит покой фараона» (русский язык), «La mort
touchera de ses ailes quiconque troublera la paix du pharaon» (французский язык).
Как видим, в фольклоре и народных поверьях проклятие в своем значении предполагает
пожелание зла и следовательно отчуждения.
Если придерживаться классификации речевых актов, данной Дж. Л. Остином, то формулы
проклятий следует отнести к бехабитивам, включающим в себя «понятие реакции на
поведение других людей, их судьбу и установки и выражение установок по отношению к
чьему-то поведению в прошлом или будущем» [3, c. 122-130].
Но, ссылаясь на мнение Анны Вежбицкой, проклятия и благословения рассматриваются
Дж. Остином просто как вид пожеланий, а магическое или религиозное мировоззрение,
отразившееся в этих понятиях, игнорируется. «Существенная разница между
благословением и проклятием, с одной стороны, и пожеланием - с другой, по-видимому,
состоит в том, что в первом случае предполагается могущество произносимых слов, а во
втором - их бессилие» [4, c. 251-276].
В современных исследованиях подчеркивается, что при рассмотрении речевого акта
необходимо учитывать особенности партнеров по коммуникации, саму ситуацию общения, а
также тот факт, что цель коммуникации состоит не только в том, чтобы адресат понял
адресанта, но и в том, чтобы вызвать у последнего определенную реакцию на услышанное
или сделанное, а также оказать воздействие. То есть с прагматической точки зрения важное
значение для эффективности коммуникации приобретает интенция адресанта и ее
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правильная интерпретация адресатом.
Из сказанного следует, что речевые акты представляют собой чрезвычайно сложное и
многоаспектное явление, при описании которого нельзя ограничиться каким-либо одним
аспектом изучения. Только единство всех указанных аспектов (семантического,
синтаксического и прагматического) позволяет представить объективную характеристику
речевых актов проклятия.
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N.Seyidova
Features of the speech act of curses in the world
folklore and folk beliefs
Summary
This article deals with widely spread curse expressions in the world folklore and literature.
Samples of speech act curses are given in this article in different languages such as the French,
Russian, Swedish, Indian etc. In general the meaning of curse can be defined literally and also
figuratively .
The content of curse in folklore and folk believes can be found as a wish for death, illness,
poverty, failure, dispute in family. It is possible to confirm that curses were spread even during the
tribal period. One of the kinds of curses can be considered popular anathema which differs from
church.
The other variety of curse is to wish evil from God to their enemies. The article also presents
different view points concerning the theory of curse speech act. Considering the classification of
speech acts by Jh. Ostin, then the formulas of curses should be referred to behabitive..
It is necessary to take into account the features of partners while observing the speech acts in
communication, the situation of communication and the purpose of conversation. The speech acts
involve the most complicated issues while describing it is necessary to take into account semantical,
syntactical, and pragmatic aspects of their characteristics.
Key words: curse, speech act; folklore; motive; mythology; epos.
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N.Seyidova
Dünya folklorunda və xalq inamlarında lənət nitq aktının xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqaləyə dünya ədəbiyyatında və folklorunda geniş yayılmış lənət məzmunlu ifadələrdən bəhs
edilir. Tədqiqat işində fransız, rus, isveç, hind və s. kimi müxtəlif dillərdəki lənət məzmunlu nitq
aktlarından nümunələr təqdim olunur.
Lənət anlayışının ümumi məzmununda konkret, həmçinin, metaforik mənalar ifadə edilə bilər.
Folklorda və xalq inamlarındakı lənət məzmunu ölüm, xəstəlik, yoxsulluq, uğursuzluq, ailədə
münaqişə istəyi deməkdir. Cəsarətlə təsdiq etmək olar ki, lənət, hələ qəbilə dövründə belə geniş
yayılmışdır. Lənətin bir növü kimi kilsəvilikdən fərqlənən xalq anafemini qeyd etmək olar.
Lənətin başqa bir növü düşmənin başına Tanrıların qəzəbini arzulamaqdır. Məqalədə, həmçinin
lənət məzmunlu nitq aktları təliminə aid müxtəlif baxışlar nəzərdən keçirilir.
C.L.Ostin tərəfindən irəli sürülmüş nitq aktları nəzəriyyəsinə əsaslansaq, lənət formulunu nifrət
konseptinə aid etmək olar. Müasir tədqiqat işlərində qeyd edilir ki, nitq aktı təhlili zamanı kommunikantların, ünsiyyət situasiyasının özünün və kommunikasiyanın məqsədinin xüsusiyyətlərini
nəzərə almaq lazımdır. Nitq aktları həddindən artıq mürəkkəb hadisədir, bu hadisələrin təsviri zamanı onları səciyyələndirən semantik, sintaktik və praqmatik aspektlər ön plana çəkilməlidir.
Açar sözlər: bəddualar, nitq aktı, folklor, motiv, mifologiya, epos.
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MƏDƏNİYYƏTLƏARASI ƏLAQƏDƏ DİLİN İNKİŞAFI VƏ NİTQ
MƏDƏNİYYƏTİNİN BƏZİ XÜSYSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA
Xülasə
Məlumdur ki, mədəniyyətlərarası əlaqədə həqiqi dil daşıyıcıları ilə həmin azərbaycan dilini
istifadə edənlərin işlətdikləri sintaktik strukturların formalarında da dəyişiklik baş verir. Şübhəsiz
ki, müxtəlif koqnitiv hazırlığa malik olan ünsiyyət iştirakçılarının danışıq aktında yol verdikləri
variativ xüsusiyyətləri eyniləşdirmək düzgün olmaz, çünki ikinci halda baş verən variantlar
müqayisə olunan dillərin hər birinin fərqli strukturlara (semantik, sintaktik, fonetik) malik
olmasından irəli gəlir. Bu da bəzən variasiyanın invariant səviyyəsinə çatması ilə nəticələnir. Həqiqi
dil daşıyıcılarının nitqində isə variasiya yalnız variant səviyyəsində özünü göstərir, yəni bu
variasiya ifadə olunanda məna dəyişikliyinə səbəb olmur. Məsələn, They go to the garden to work
cümləsinin hər üç dil daşıyıcısı konkrer mənanın ifadəsi üçün müəyyən olunan invariant struktur
modelə riayət etməklə tələffüz etmişlər. İnformantların ifasında forma ilə bağlı variasiya
yaranmışdır ki, bu da informantların hər biri üçün xarakterik olan fərqli danışıq tərzi ilə əlaqədardır.
Bu fərqi görmək üçün həmin cümlənin üç diktor akustik göstəricilərini əks etdirən rəqəmlərin
müqayisə etmək kifayətdir Mənim inamıma görə AZərbaycan dili min illər ərzində Sovet
Azərbaycanını da, Cənubi Azərbaycanı da əhatə edən böyük bir ərazidə baş vermiş mürəkkəb,
keşməkeşli proseslər nəticəsində ağır, çətin yollardan keçərək formalaşmış bir ildir.Onun türk dilləri
sisteminə daxil olması heç də əsas vermir ki, onu milli xesusiyyətlərindən məhrum edəsən, onun
adını dəyişəsən. Azərbaycan sözü gah türk, gah da tatar sözləri ilə əvəz etmişlər. Azərbaycanın
əslini, mənşəyini, miliyyətini təhrif etmək, gözdən salmaq halları da az olmayıb. Bəzi şovnistlər heç
bir elmi-tarixi əsası olmayan bu cür müddəalar da irəli sürmüşlər.
Açar sözlər: dil, mədəniyyət, təfəkkür, intellektual, fəaliyyət
Dil və mədəniyyət iki sosial fenomen olaraq biri-biri ilə sıx əlaqə və qarşılıqlı təsir şəraitində
inkişaf edir. Yəni dilin dinamikliyi mədəniyyətin dinamikliyinin göstəricisi və mədəniyyətin
dinamikliyi dilin dinamikliyinin göstəricisidir. Dil və mədəniyyət arasındakı bu əlaqə və qarşılıqlı
təsir tarixən bir çox alimləri və filosofları maraqlandırıb. Son yüzillikdə bu əlaqə və təsirin tədqiqi
zəminində daha ciddi araşdırmaların və nəzəri təhlillərin müşahidə edilməsi mövzunun nə dərəcədə
aktual və əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bu iki fenomenin qarşılıqlı əlaqə və təsiri müxtəlif alimlər
tərəfindən fərqli rakurslardan təhlil və tədqiq edilib və hələ də elmi dairələrdə bu tip tədqiqatlara
göstərilən maraq azalmayıb. Ümumilikdə, “dil mədəniyyəti, yoxsa mədəniyyət dili şərtləndirir”
sualı qeyd edilən tədqiqatın və təhlillərin fundamental sualı olaraq hələ də qəti cavabını tapa
bilməyib. Bu və digər buna oxşar suallar, həmçinin dil və mədəniyyətin qarşılıqlı təsir formaları son
dövrlərdə daha geniş kontekstdə ciddi müzakirələr və mübahisələrin obyekti olmuşdur.
Bir çox funksiya və cəhətlərinə görə oxşar olan bu iki sosial fenomenin qarşılıqlı təsirini izah
etmədən öncə, qısaca olaraq dil və mədəniyyətə dair təriflər, yanaşmalar və baxışlara nəzər
yetirmək olduqca vacibdir.
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Mədəniyyət insan vasitəsilə yaranan fenomendir. Başqa sözlə, mədəniyyət ikinci dünyadır.
Mədəniyyət həm birgə həyatın davamı və inkişafının vasitəsi, həm də nəticəsidir. İnsanın həm
fiziki, həm də zehni fəaliyyətinin nəticəsi olan mədəniyyət, cəmiyyətin yaddaşıdır. Yəni cəmiyyət
üzvləri mədəniyyətə müraciət etməklə müxtəlif fəaliyyət və davranış normalarını mənimsəyib,
həyat təcrübəsinə çevirirlər. Bu sosial fenomenə dair verilən tərif və izahlar olduqca fərqli və bəzən
ziddiyyətlidir. Müxtəlif elm sahələrinin mütəxəssisləri fərqli yanaşmalara əsasən mədəniyyəti izah
və tərif etməyə cəhd göstəriblər. Məhz elə buna görə də, əlaqədar ədəbiyyatlarda yüzlərlə fərqli tərif
və izahla rastlaşmaq olar. Bəzi dünya miqyaslı müəlliflər tədqiqatlarında qeyd edərək göstərirlər ki,
elə alimlər var ki, mədəniyyətin maddi cəhətlərinə daha çox əhəmiyyət verirlər, digərləri isə
mədəniyyətin qeyrimaddi tərəflərinə toxunurlar. Edvard B. Teylor 1871-ci ildə mədəniyyətin
klassik tərifini verərək qeyd edirdi ki, “Mürəkkəb bir tam olan mədəniyyətə bilik, inam, incəsənət,
mənəviyyat, qanun, ənənə və cəmiyyət üzvlərinin əldə etdikləri bütün bacarıq və vərdişlər daxildir”
[1, 197]. Raymon Viliam isə “Mədəniyyət və cəmiyyət” adlı əsərində (1963) “mədəniyyət bütün
həyatın obrazıdır” deyir. Ümumilikdə “incəsənət, ədəbiyyat və həyat tərzini əhatə edən mədəniyyət
cəmiyyətin, yaxud sosial qrupun mənəvi, maddi, intellektual və emosional baxımdan fərqləndirici
xüsusiyyətlərinin məcmusudur” [1, 198]. Fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən mədəniyyət insan və onun
fəaliyyəti ilə vəhdətdədir. Yəni mədəniyyət insan fəaliyyətinin məhsulu olan müxtəlif maddi və
mənəvi sərvətlərin məcmusu olaraq təhlil edilir. Burada insan fəaliyyəti dedikdə, həm onun fiziki və
əmək fəaliyyəti, həm də zehni fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Digər canlılardan (heyvanlardan) fərqli
olaraq insan öz ətrafına öz istəkləri istiqamətində təsir göstərərək öz fərdi dünyasını özü
formalaşdırır və yaratdığı bu mühitdə öz intellektual və kommunikativ qabiliyyətlərini yüksək
səviyyədə inkişaf etdirir. Həmin inkişaf zəminində mədəni təcrübələr yaşanılır, sınaqdan keçirilir və
mədəniyyətin bir hissəsinə çevrilir. Deməli, mədəni təcrübələr ilk öncə simvolik-təmsili səviyyədə
nəzərdən keçirilir və sonra həyat tərzinə çevrilir. Dil insanın intellektual və kommunikativ
bacarıqlarından biri olaraq mədəni həyat üçün təməl zərurəti olan nəzəri fəaliyyət və sosiallaşmanın
əsas şərti, dayağı və vasitəsidir. Dil hər bir mədəniyyətin prioritet cəhətlərini əks etdirir. Əslində dil
mədəniyyətin əsasını təşkil edir. Mədəniyyətin ötürülməsi, qorunması və qavranılması məhz dilin
sayəsində mümkün olur. Dil reallığın sadəcə təsvirini yaratmır, o həm də reallığın özünü
formalaşdırır. Dil düşünmək və insanın ətrafda olanları dərk etməsi üçün əsas vasitədir. Dil və
mədəniyyət sahəsində geniş tədqiqatların və “Qafqazda dil və mə- dəniyyət” kimi sanballı əsərin
müəllifi olan Kevin Tuite Spir-Whorf fərziyyəsindən bəhs edərkən belə bir prinsipə diqqəti yönəldir
ki, “hər bir insanın dilinin xüsusiyyətləri onun həyatının başqa aspektlərinə də təsir göstərə bilər və
biz bu fakta diqqət yetirməliyik” [2, 47]. Kristin Coourdan isə Humboltun 123 dil haqda
düşüncələrindən danışarkən ona istinadən qeyd edir ki, “dil düşüncəni (thought) formalaşdıran
orqandır... dil və düşüncə ... biri-birindən ayrılmazdır [2, 51].
Spir-Whorf fərziyyəsinə əsasən mədəniyyəti, düşüncəni, insanların dünya görüşünü
formalaşdıran, şərtləndirən, rəhbərliyi və kontrolu altında tutan məhz elə dilin quruluşudur. Çünki
gerçəklər dünyasının qəbul edilməsində və ümumiyyətlə, şüur sistemimizin yaranmasında dil bir
süzgəc funksiyasını yerinə yetirir. Bu süzgəc müəyyən hadisələr və əlamətlərin görülməsini
asanlaşdırmaqla yanaşı həm də digərlərinin şərh və qəbul etməsinə mane olur. Bir az yumşaq
formada desək, dilin quruluşu müəyyən qəbuletmə qəliblərini və düşüncə yönümlərini asanlaşdırır
digərlərini isə çətinləşdirir. Müəyyən bir şeyin danışılmasını və düşünülməsini daha mümkün
edərək o birilərini daha da mümkünsüz edir. “Dil insanla ona təsir edən təbiətin arasındadır. Belə ki,
insanın qavrayış və fəaliyyəti onun dil vasitəsilə ətraf mühit haqqında təsəvvürlərindən ibarətdir”
[3, 117]. Lakin bu məsələyə də diqqət etmək lazımdır ki, dilin quruluşu düşüncə və davranışların
determinant amili olmaqdan daha çox müəyyən variant və meylləri özü ilə gətirən amildir.
Deməli, dil və mədəniyyət mövzusu həm də düşüncə tarixi ilə sıx əlaqədardır. Alman filosofu
Wilhelm Von Humbolt (1767-1835) XIX əsrin əvvəllərində belə bir tezisi müdafiə edirdi ki, “bir
birliyin dili ilə o birlikdə yaşayan fərd(lər)in zehni yönümləri arasında o dərəcədə yaxın bağlar var
ki, bunlardan birinə dair məlumat əldə etsəniz o biri ilə bağlı məlumatları da tamamilə əldə etmiş
olacaqsınız. Çünki dil və zehni fəaliyyət (intellectuality) birlikdə meydana gəlir və formalaşır.
Cəmiyyəti dilində görər, dilində anlarıq. Bir cəmiyyətin dili o cəmiyyətin ruhu, ruhu isə dilidir. Bu
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dərəcədə eyni olan başqa bir şeyi düşünmək həqiqətən çətindir [4, 46]. Humbolt dil və mədəniyyəti sadəcə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan iki fenomen kimi deyil, onları köklü bir eyniliyə malik
olan iki sosial fenomen kimi təhlil edir. Əslində dil və mədəniyyət arasındakı əlaqəni və təsiri kimsə
inkar etmir. Lakin bu əlaqə müdafiə olunmaqla yanaşı, eyni zamanda, mədəniyyətlərin dillər
tərəfindən şərtlənib idarə olunduğu tezisi və təsirlənmənin tək istiqamətli olduğu iddiası
mübahisələrə gətirib çıxarır. Edvard Sepir (1884-1939) dil, mədəniyyət və ictimai gerçəklik
arasındakı əlaqəyə təkid edir. Onun fikrincə dil ictimai ger- çəkliyi öyrənməkdə müraciət
edəcəyimiz rəhbərdir. Çünki insanlar tam obyektiv bir dünyada yaşamırlar. İnsanlar üzv olduqları
cəmiyyətin ünsiyyət mühitini meydana gətirən müəyyən bir dilin təsiri və nəzarəti altında həyatlarını davam etdirir və öz dünyalarını yaradırlar. Ən pis hal odur ki, biz bəzən dilə sadəcə bir adi
ünsiyyət və yaxud idrak vasitəsi kimi müraciət edirik. Ümumilikdə dil, idrak, təfəkkür, fəaliyyətdavranış, sosial həyat və mə- dəniyyət arasında olduqca ciddi və inkaredilməz əlaqə mövcuddur.
Məhz elə buna görə də antropologiya, psixologiya, mədəniyyətşünaslıq, fəlsəfə, sosiologiya və
linqvistikanın bir-birini əvəz edən cərəyanları və məktəbləri, demək olar ki, hamısı dil, mədəniyyət
və cəmiyyət əlaqələrinə münasibət bildirmişlər. Mədəniyyətin inkişafı və mürəkkəbləşməsi ilə dilin
inkişafı və mürəkkəbləşməsi arasında düz mütənasiblik mövcuddur. Yəni mədəniyyətin
dinamikliyi, funksionallığı və həmçinin mədəni elementlərin arasındakı münasibətlərin
mürəkkəbləşməsi həmişə dilin dinamikliyi və mürəkkəbliyi ilə paralel olub. Həmçinin dilin
dinamikliyi və inkişafı mədəni dinamiklik və inkişafla paralel olub (bunun əksini də söyləmək olar,
yəni bunlardan birinin passivliyyi digərinin passivliyindən xəbər verir). Buradan belə bir nəticə də
çıxarmaq olar ki, dilin mədəniyyətə və cəmiyyətə təsiri ilə yanaşı bəzən cəmiyyət də dil və onun
inkişafına şüurlu olaraq təsir edir. Əlbəttə, bu arada mədəniyyətin inkişafı və cəmiyyətin
nailiyyətləri onun şüurlu təsirinə daha çox imkan yaratmış olur. Mədəniyyətin və cəmiyyətin
inkişafı nəticəsində yazının meydana gəlməsi insanların dilə şüurlu təsir imkanlarını genişləndirdi.
Bu təsir “müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif şəkillərdə təzahür edir:
1. Cəmiyyət dilin inkişaf etməsi və ya tədricən işləkdən qalmasına imkan yarada bilər.
2. Cəmiyyət elə bir şərait yarada bilər ki, bu, tədricən dilin ölümünə gətirə bilər və ya dilin
fəaliyyət göstərməsi və inkişafını təmin edə bilər.
3. Cəmiyyət yazı yaratmaq yolu ilə, dilin orta və ali məktəblərdə tədrisi, müxtəlif cinsdən olan
ədəbiyyat nəşri, radio və televiziya verilişlərinin o dildə aparılması yolu ilə dilin sosial
funksiyalarını genişləndirmək imkanı- na malikdir.
4. Cəmiyyət dilin əsas quruluşunu, morfoloji, sintaktik, leksik-semantik və üslubi sistemlərini
təkmilləşdirmək və normallaşdırmaq üçün istənilən məqsədyönlü hərəkətləri həyata keçirməyə
qabildir. 5. Cəmiyyətin dillərin qarşılıqlı əlaqələri proseslərini tənzimləmək, xüsusən xarici
dillərdən alınmaları istiqamətləndirmək hüququ vardır.
6. Dildəki spontan dəyişikliklər də məlum dərəcədə, cəmiyyətin şüurlu təsirinə yol verir” [5,
346]. Mədəniyyətlərarası əlaqə və mədəni zəmində baş verən inkişaf (madditexniki və mənəvi
sahədə) və mədəni mübadilə də dilin inkişafına, onun lüğət bazasının zənginləşməsinə və onun
fəaliyyət səviyyəsindəki müxtəlif dəyişikliklərə səbəb olur. Məsələn, mədəniyyətlərarası əlaqə və
mübadilə nəticəsində dillərin lüğət tərkibi dəyişir. “Dillərin lüğət tərkibinin dəyişilməsi ilə müşayiət
olunan inkişafın təsirini purizm hadisələrində də görmək olar. Məlum olduğu üzrə, purizm alınma
sözlərdən təmizləmə hadisəsinə deyilir” [6, 105]. Təbii olaraq həmin təmizləmə prosesi təmizlənən
dildə yeni terminlərin, lüğətlərin yaradılması və alınma sözlərlə dəyişilməsi və nəticədə dilin lüğət
bazasının zənginləşməsi ilə sona çatır.
Dilin insan təfəkkürünə, onun gerçək dünyasının formalaşmasına, mədə- niyyətə təsirini və
həmçinin mədəniyyətin, insan fəaliyyətinin və mədəni münasibətlərin dilə təsirinə dair deyilənləri
nəzərə alaraq belə bir sual ortaya çıxır ki; əgər biz “dil reallığın sadəcə təsvirini yaratmır, o həm də
reallığın özünü formalaşdırır, həmçinin dil düşünmək və insanın ətrafda olanları dərk 125 etməsi
üçün əsas vasitədir” tezislərini qəbul etsək, o zaman iki fərqli dildə danışan insanlar və yaxud digər
bir dilin ciddi nüfuzuna məruz qalan cəmiyyətin üzvləri hansı dildə düşünürlər, onlar dünyanı öz
dilləri, yoxsa nüfuzuna məruz qaldıqları dilin vasitəsilə qavrayırlar? Bu suala cavab vermək olduqca
çətin və eyni zamanda maraqlıdır. Bu sahədə müxtəlif fikirlər söylənilmiş və alimlər müxtəlif
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rakurslardan bu problemə yanaşıblar. Məsələn, Gustav Le Bon sivilizasiyanın (mədəniyyətin)
inkişaf formalarından bəhs edərək onun mədəni zəmində və dil sahəsində könüllü və məcburi
mübadilələrin, təsirə məruz qalan tərəfin üzərində effektini izah edərkən yuxarıda qeyd edilən
sualları da qismən cavablandırmışdır. Onun fikrincə, tarixən müxtəlif xalqların ən yüksək inkişaf
etdikləri sahələri təhlil etdikdə görürük ki, sivilizasiyanın müxtəlif elementlərinin inkişafında
paralelizm əsas şərt deyil və bəzən heç yoxdur (məsələn, yunanlarda ədəbiyyat, romalılarda hərbi
quruluş və hüquq, finikiyalılarda ticarət digər elementlərə nisbətən daha çox inkişaf etmişdir).
Paralelizmin olmaması, xalqların sosial inkişafı, mədəni mübadilələr, savaşlar və istilalarla əlaqədar
olaraq “xalqlar öz sivilizasiyasının elementlərini dəyişir, yeni din, dil, təsisatlar qəbul edirlər...
bütün bu zahiri dəyişiklikləri yaxından öyrənəndə, dərhal görürsən ki, bu sözlərin arxasındakı
mətləblər yaşayır və dəyişikliyə çox yavaş uğrayır... hətta yazı sayəsində dil möhkəmlənəndə də, o
bir xalqdan başqasına keçirsə, mütləq dəyişir” [7, 84-90]. Deməli, insanlar sonradan qəbul etdikləri
sözləri öz düşüncə tərzi və şüuru sistemi daxilində yenidən təfsir edir və onu olduğundan fərqli
şəkildə qəbul edirlər. Yəni baxmayaraq ki alınma sözün zahiri quruluşu qorunur, onun daxili
dünyası (ifadə etdiyi anlam, yaratdığı effekt və yaşatdığı hisslər) qəbul edənin intellekt bazası,
düşüncə tərzi və məqsədindən asılı olaraq dəyişir. Gustav Le Bonun bu fikri hər bir sözün kollektiv
səviyyədə “özünəməxsus yenidən təfsiri” kimi (kollektivin hermenevtik davranışı kimi) anlaşılır.
Ümumilikdə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dil və mədəniyyətin təsiri qarşılıqlıdır və buna görə
də, dilin mədəniyyəti, yaxud mədəniyyətin dili şərtləndirdiyini söyləmək olmaz. Bu həm də
cəmiyyətin sosial və texnoloji cəhətdən inkişafı nəticəsində dilə təsir imkanları ilə əlaqədardır. Yəni
mədəniyyətin məhsulları dilə təsir imkanlarını genişləndirib. Dil, mədəniyyət, təfəkkür, davranış və
sosial fəaliyyətin bir-biri ilə ciddi əlaqəsi və bunlar arasındakı təsir üsulları həmişə sosial fəlsəfənin
aktual mövzularından biri olub və olacaq. Çünki cəmiyyətin inkişafı qeyd edilən münasibət və təsir
üsullarını və nəticəərini daima dəyişdirir. Həmin dəyişiklik isə yeni tədqiqatların aparılmasına
zərurət yaratmış olur.
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A.Yusifova
R.Cafarov
The process of the development of intercultural relations in the process of evidences
Summary
The article touches upon the sphere of language units variation in the process of speech act on
the materials of English and Azerbaijani languages. Here the author pays a special attention to the
acoustic parametres of the adverbial modifier of purpose. According to the experimental analysis
the author notes that the acoustic parameters of the adverbial modifiers of purpose in English and
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Azerbaijani are different. In Azerbaijani the place of the adverbial modifier of place is not fixed. It
may be used in preposition, inner position and post position.
In compared languages in speech act the sentences with adverbial modifier of purpose have got
different semantic, syntactic and phonetic structures. They especially depend upon their
informational weight.The article ,s main quality is regarded as educated, polite talk. In this regard a
number of speech ethics opinions views are expressed, the facts of life, brought samples.
There are many very work connected with developing of the Azerbaijani and investigating from
point of view science of the language in different aspects in detail. People expressions play the
important part in becoming rich of the literary language, therefore it is very necessary learning
phraseological unique.When we investigated in detail from pint of view science Azerbaijani, we see
necessity of the learning of the some important problems. It is very necessary to involve for
phraseological units to the investigation.
Key words:language,culture,thinking,intellectual,activity.

А.Юсифова
Р.ДЖафаров
В процессе межкультурных отношениях развитие речевого акта
и некоторые отличительные нюансы культура речи
Резюме

Статья посвящена сфере вариативности языковых единиц в процессе речевого акта на
материала и азербайджанского языка. Автор уделяет особое внимание на акустические
параметры обстоятельства цели. Ссылаясь на экспериментальный анализ, автор отмечает что
акустические параметры обстоятельства цели в английском и азербайджанском языках
кардинально отличаются. В азербайджанском языке позиции обстоятельства места не
фиксирована, она может быть препозициональной, промежуточной или постпозициональной.
Предложения с обстоятельством цели, сравниваемых языках обладают различной
семантической, синтаксической и фонетической структурой. Они зависит в частности от
информативного плана. В статье культурная речь оценивается как основное качество
грамотного и благородного человека. С этой точки зрения приводятся примеры связанные с
культурными нормами, мыслями, выражениями, жизненными фактами.Азербайджанского
языка во многом зависит от проделанной с научной точки зрения всестороннего
исследование в различных аспектах. В обогощении литературного языка выражения
народного языка имеют особый груз-одним из этих проблем является изучение культура
речи в межкультурных отношениях.
Ключевые слова:язык,культура,мышление,интеллектуал,деятельность
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 01.03.2019
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ETDİRİLMƏSİNDƏ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN ROLU
Xülasə
İngilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən və Azərbaycanın аli və оrtа məktəblərində
Azərbaycan ədəbiyyatını tədris еdən və yа tərcüməçi, filoloq kimi fəаliyyət göstərən ali ixtisas
məktəblərinin məzunlаrı mətnləri, o cümlədən formal və qeyri-formal xarakter daşıyan mətnləri,
müаsir və klаssik ədəbiyyаt nümunələrini dinləyib öz münаsibətlərini, mövqeyini, fikir və
ideyalarını bildirmək qаbiliyyətinə yiyələnməlidirlər. Lakin qеyd еtmək lazımdır ki, hal-hazırda
klаssik ədəbiyyаt nümunələrinə təsаdüfi hаllаrdа mürаciət olunur. Əksər hallarda ixtisası dil olan
fаkültələrdə dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və
dünyа ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər
hаqqındа hеç bir məlumаta malik deyil. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik ədəbiyyаt
nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən dildən əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənir. Buna görə də KİV materiallarının seçiminə diqqət yetirmək lazımdır. Müasir
universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm
də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə
bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu
prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma
proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir.
İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın
fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir.
Bu zaman KİV materialları vasitəsilə şifahi nitqin tədrisi vacib sayılır.
Açar sözlər: səriştə, şifahi nitq, kontekst, KİV, ünsiyyət
Məlum olduğu kimi, kommunikativ səriştə tələbələrdə şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi ilə bağlıdır. Təlim materiallarının məzmunu bir stimul kimi öyrənilən dildə kоmmunikаsiyа prоsеsinin yaradılmasına tələbatın əmələ gəlməsinə səbəb olur və nəticədə dilöyrənənlərin
fəal verbal fəaliyyətini şərtləndirir. Burаdа kütləvi informasiya vasitələrinin rolu vacib sayılır. KİV
informasiyanın kütləyə çatdırılmasında müasir sivilizasiyanın ən geniş yayılmış vasitələrindən
biridir.
KİV sənayesinə səkkiz vasitə aid edilir. Onlara televiziya, radio, kitab, qəzet, jurnal,
səsyazmalar, kino, internet daxildir.Televiziya ilk növbədə informasiya mənbəyidir. TV dili məhz
qaydaya salınmış, ədəbi dil normalarını özündə ehtiva edən şifahi dildir.Ekranda səslənən hər şey
dilin təbliğinə istiqamətləndirilir. KİV içərisində dilin informasiya, estetik, ideoloji funksiyaları
daha çox TV -də qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu zaman aparıcıların nitqi aydın və düzgün
olması ilə seçilməlidir, çünki aparıcı TV dilini təmsil edən şəxsdir. Kamera və mikrofon qarşısında
aparıcı böyük məsuliyyət hissinə malik olmalıdır. Bu mənada dinləyicilərin böyük həssaslıqla
yanaşdıqları diktor və aparıcılardan səsləri, sözləri məharətlə, xüsusi vurğu və intonasiya ilə istifadə
etmək tələb olunur. Dilin vəzifəsi ancaq informasiya vermək və ünsiyyət vasitəsi olmaqla bitmir.
O, etik mədəniyyətin, milli şüur və təfəkkürün vahid göstəricisi kimi xarakterizə olunur. Dil bir
sistem kimi öz ictimai funksiyasını nitqlə həyata keçirir. Kütləvi informasiya vasitələrində nitq yeni
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mükəmməl keyfiyyət qazanır. Televiziyada nitq müəyyən olunmuş üç əsas funksiyanı yerinə
yetirir:
1.
ünsiyyət
2.
məlumatlandırma
3.
təsiretmə.
Burada nitq bir-birindən fərqlənən müxtəlif üslublarda - danışıq, publisistik, ədəbi-bədii
üslubda özünü göstərir. Televiziyada musiqi, əyləncə, şou verilişlərində isə məişət üslubu üstünlük
təşkil edir. Bu əsasən müsahibələr, iştirakçıların bir-biri ilə dialoqu formasında əks olunur. TV
dilində bütün informasiyalar ədəbi dilin fonetik, leksik, qrammatik səviyyələrini əhatə edir. Bu
zaman dil normalarına riayət etmək vacib şərtlərdəndir.
Fonetik norma səviyyəsində vurğu əsas amil hesab edilir. Bu zaman intоnаsiyаnın хüsusi
əhəmiyyətə mаlik оlduğunu vurğulаmаq оlduqcа vаcibdir [1,s.84]. Leksik normada dilin ən çevik
vahidi sözdür. Kütləvi informasiya vasitələrində təkrarlar da böyük rol oynayır. Qrammatik
normaya gəlincə isə o dilin qrammatik quruluşunu nitq prosesində nizamlayır.
Qeyd edək ki, felin zaman formaları morfoloji əlamətləri ilə təkamül keçir.TV-nin sintaktik
konstruksiyasında yığcam, bəzən də ona yardımçı cümlələr daha çox işlədilir. Kütləvi informasiya
vasitələri üçün daha çox inversiya xarakterikdir. Sözlər hər bir dildə yeniliyə söykənməsi ilə seçilir.
Hər gün yeni söz yaranır. İngilis dilində isə yeni sözlər sürətlə çoxalır. Buna görə də zamanzaman dildə sözlərin meydana gəlməsi səbəblərinin təhlili vacib sayılır. Qəzetlər kütləvi
informasiya vasitələrindən biridir və onların yeni söz və ifadələrin
yaranmasında və
yayılmasında böyük rolu vardır. Belə ki, qəzet və məqalələrdə yeni sözlərdən daha çox istifadə
olunur. Belə sözlərin yaranma xüsusiyyətlərini öyrənmək vacibdir.
Sözügedən məsələlər bizi aşağıdakı fərziyyələri söyləməyə sövq edir:
-Kütləvi İnformasiya Vasitələri ( KİV) sözlərin yaranmasında əsas vasitələrdən hesab
olunur. Burada tez-tez yeni sözlərin struktur-semantik növlərindən istifadə edilir.
-Qəzetlərdə rast gəlinən sözlərin semantik-struktur növləri yeni formalı sözlərdir.
-Lüğətlərdə yeni söz və yaxud yeni yaradılmış sözün yeni mənası təqdim edilir.
Dünyada ingilis dilində altyazı ilə yayın edən bir çox TV kanalları vardır. Bir çox insan bu
televiziya kanallarını izləyərək ingilis dilində dinləyib-anlama qabiliyyətini inkişaf etdirməyə
çalışır.
Qeyd edək ki, bu şifahi nitqin inkişafını tam təmin etmək iqtidarında deyil. Bunun üçün
sosial media vasitəsilə dostlar tapmaq, ingilis dilində yazışmaq, səsli ismarıclar göndərmək və s.
məqsədəuyğundur.
Bundan əlavə, ingilis dilində olan “You Tube” kanallarına abunə olmaq da faydalı hesab
edilir. Burada da müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Belə ki, səsləndirilən materialların dialekt və
şivələrdə səsləndirilməsi çətinliklər yaradır. Zaman keçdikcə, onları tədricən anlamaq mümkün
olur. Sosial mediada paylaşım edən dostlar şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində yardımçı ola bilər.
Bu paylaşımlara xəbər, jurnal məqalələri, videolar, danışıqlar, bloq yazıları, mahnılar və s. aid ola
bilər. İngilis dilində şifahi nitq vərdişlərini KİV ilə inkişaf etdirmək istərkən bloqlar, verbinarlar,
veb səhifələr, forumlar yardımçı ola bilər. Bundan əlavə, ingilis dilində sevdiyiniz ulduzun
reportajını ingilis dilində dinləmək də faydalıdır. Klassik ədəbiyyat, kitablar, qəzet, internet saytları,
e-maillər, ictimai mediadakı xəbər axışı şifahi nitqi inkişaf etdirən intensiv fəaliyyətlərə aid edilir.
Multimedia vasitələri, həftəlik radio proqramları, ödənişsiz açıq “online” kurslar (MOOCs) da
faydalı hesab olunur. “Online” ingilis dili mərkəzləri layihəsi KİV ilə öyrənmədə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. “The All Ears English Pedcast” pulsuz video epizodlar üçün yararlıdır(www. All Ears
English com.). “The Go Natural English” video dərslər söz bazası yaratmaq üçün asan və sürətli
yoldur(www. Go Natural English. com.).
Bundan başqa, “Vimeo” You Tube kimi istifadəçilərin qısametrajlı video və filmlərin
yüklənərək paylaşılmasını təmin edən saytdır. “Evermale” saytı da bu qəbildəndir (http. masterlab/
org. online kurslar). Yaponiyada getdikcə daha çox Facebook, Twitter, Mixi və s. kimi sosial
şəbəkə saytlarının artan məhşurluğu sayəsində xarici dili öyrənmək üçün belə şəbəkələrin
istifadəsinin faydalarını təsdiq edən xeyli tədqiqatlar vardır. Müasir metodiki ədəbiyyatlarda sosial
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şəbəkə saytlarından istifadənin yüksək motivasiya yaratdığını israrla qeyd edilir[5, s.43]. Bundan
əlavə, qeyd edilir ki, “Facebook” istifadəçilərinin şəkillərini, videolarını və dostları ilə
paylaşdıqlarını müzakirə etmək üçün sosial şəbəkə saytları nəinki yararlı və rahatdır, hətta tədris
prosesində gərginlik və demotivasiyanın aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rola malikdir[4, s.56].
C. Richard isə “Facebook”dan istifadənin ingilis dilində danışmaq üçün daha çox imkanlar təklif
etdiyini nəzərə alaraq dilöyrənənlərin rəqəmsal savadlılığını inkişaf etdirmək və xarici dilə
yiyələnmək sahəsində “Facebook”un təsirli bir vasutə olduğunu qeyd etmişdir [5,s.200].
Beləliklə, aydın olur ki, kütləvi informasiya materialları vasitəsilə şifahi nitq vərdişlərinin
öyrədilməsində sosial şəbəkə saytlarının rolu əvəzsizdir. İngilis dilini öyrənənlərə bu dildə ünsiyyət
bаcаrığını аşılаmаq məqsədilə оnlаrа KİV ilə situаsiyаlаr təqdim еdilə bilər.
Kütləvi informasiya vasitələri dinləyib-anlama vərdişlərinin formalaşdırılması üçün stimul
xarakteri daşıyır. Buraya televiziya, radio və s. aid edilir. Televiziya səlis nitqin inkişafı, orfofonik
normaların qorunması baxımından xüsusilə faydalıdr. Bu qurğu səs və görüntünün insanların evində
mövcudluğunu reallaşdırır. Bu zaman müxtəlif dillərdə olan məlumatları ingilis dilində evlərə
daşımaq mümkün olur. Radio yığcamlılığı ilə diqqət çəkir. Belə ki, onu hər yerə rahat şəkildə
daşımaq mümkündür. Burada musiqi, xəbərlər, radio-tamaşalar, radio- tədris kimi yayınlar şifahi
nitqin inkişafında əlverişli sayılır. Ən ucuz kütləvi informasiya vasitələri jurnallar hesab olunur.
Burada əsasən gündəlik baş verən və tez-tez dəyişən hadisələr işıqlandırılır. Jurnallar uzunmüddətli
istifadəyə yararlı olduğu üçün tədris üçün də əlçatan olur. Sənədli film müxtəlif yaş qruplarına
uyğun geniş mövzu seçiminə imkan verir. Şagird və tələbələr ailə həyatı, qonşular, sevimli
heyvanlar, məktəb həyatı və dostlar barədə real həyat hadisələrini auditoriyaya çatdırmaq və
videolaşdırmaq işini planlaşdıra bilərlər.
Onlar bu işləri aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçiə bilərlər:
1) oyun hazırlamaq;
2) müxtəlif komanda tərkibində rollar nümayiş etdirmək;
3) oyun qaydaları haqqında məlumat vermək;
4) oyunun qaydasını nümayiş etdirmək.
Bu məqsədlə onlar 4 hissədən ibarət videomaterial hazırlaya bilərlər. Belə ki, mətni ingilis
dilində yazaraq onu məşq etməli və sonda mobil telefonun video yaddaşına köçürməlidirlər.Tapşırıq
əsaslı dil təlimi üçün faydalı hesab edilən KİV ilə bağlı tədris materialları vəsaitlər toplusu olaraq
metodiki ədəbiyyatda “Realia” adlandırılmış və onu aşağıdakı kimi təsnifləndirirlər:
1. Qəzet və ya jurnallar;
2. Televizor;
3. İnternet;
Qəzet tədris materialı kimi aşağıdakı ardıcıllıqla istifadə olunur :
• dilöyrənənlər qazeti və onun bölmələrini nəzərdən keçirir;
• iştirakçılar qəzetin seçilmiş xüsusi bölməsindən iş elanı hazırlayır;
• dilöyrənənlər qəzetdəki xüsusi bölmələrdən istifadə edib, həftəlik əyləncə proqramı
hazırlayır.
Tədris materialı kimi dilöyrənənlər televiziyadan da istifadə edə bilərlər:
• hava proqnozuna baxaraq, dili öyrənən tələbələr hava göstərən simvollardan istifadə
edərək, bölgələrə uyğun xəritə qura bilərlər;
• dilöyrənənlər reklamları izləyərək, ifadələrdan siyahı hazırlaya, sözlərin mənalarını
araşdırıb, bu ifadələrdən yazılı reklamlar hazırlaya bilərlər;
• dili televizor vasitəsilə mənimsəmək istəyən şəxs hər hansı filmin bir hissəsinə baxıb,
lüğət ehtiyatlarını zənginləşdirə bilərlər [2, s.56].
Dram fəliyyəti, texnoloji nailiyyət və kommunikativ öyrənməni özündə ehtiva edən
videotapşırıqlar da dilöyrənənlərin dərsə olan həvəs və marağının artmasına səbəb olur. Bu zaman
onlar həmyaşıdları ilə fəal əməkdaşlıq edir, bir-birlərini dəstəkləyirlər. Bu isə onların psixoloji
inkişafında müsbət məcraya doğru mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kütləvi informasiya materialları
vasitəsilə dinləmədən sonra tərtib еdilmiş kаrtlаrın təqdim еdilməsi tövsiyə еdilə bilər. Şifahi nitq
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vərdişlərinin kütləvi informasiya materialları vasitəsilə aşılanmasından bəhs edərkən ilk növbədə
kоmmunikаtiv səriştə məfhumunun müəyyənləşdirilməsi zərurəti mеydаnа çıхır.
Onu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, dilöyrənənlərə şifahi nitq vərdişlərinin kütləvi informasiya
materialları vasitəsilə аşılаnmаsı istiqаmətində iş məqsədyönlü, mərhələli хаrаktеr dаşımаlı və
аrdıcıl şəkildə həyаtа kеçirilməlidir.
İngilis dilində şifahi nitq vərdişlərinin kütləvi informasiya vasitələri ilə аşılаnmаsının əsаsını
təşkil еdən linqvоdidаktik аmillərin müəyyənləşdirilməsi həmin prоsеsin dаhа səmərəli şəkildə
təşkil еdilməsini mümkün еdir.
Şifahi nitqin inkişaf etdirilməsinə yönəlidilmiş kütləvi informasiya materialları onun
aşağıdakı komponentlərdən ibarət olduğunun nəzərə almaqla tərtib edilməlidir:
• dil materiallarından müxtəlif situasiyalarda istifadə etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi;
• ayrı-ayrı kommunikativ məna kəsb edən cümlələri mətn daxilində sintez etmək bacarığı;
• öyrənilən dilin istifadə edildiyi sosio-mədəni kontekstlə tanışlıq;
• başqa insanlarla ünsiyyət qurmaq arzusu və bunun üçün vacib olan özünə əminlik hissinin
formalaşdırılması.
Kütləvi informasiya vasitələri fonunda təlim situаsiyаlаrı öz növbəsində аşаğıdаkı növlərə
bölünür:
а) аudiо-vizuаl vаsitələrdən istifаdə еtməklə dilöyrənənlərin həyаti bacarıqları üzərində
qurulаn situаsiyаlаr;
b) gеrçəkliklə bаğlı оlаn şərti kоmmunikаtiv situаsiyаlаr;
c) KİV mаtеriаllаrı əsаsındа təşkil еdilən situаsiyаlаr;
d) müəllim tərəfindən stimullаşdırılаn və təsəvvürlər üzərində təşkil еdilən situаsiyаlаr.
Təbii situаsiyаlаrdаn fərqli оlаrаq, spоntаn şəkildə əmələ gələn KİV fonunda təlim
situаsiyаlаrı müəllim tərəfindən plаnlаşdırılır və təqdim еdilir. Çох vахt həmin situаsiyаlаrı təqdim
еdərkən müəllim tərəfindən mənimsənilməli оlаn kоnkrеt linqvistik mаtеriаllаrın istifаdə еdilməsi
tövsiyə еdilir. Əsаsən şərti-rеаl situаsiyаlаr əyаni-nitq, охunulаn mаtеriаllаr və аudiо-vizuаl
vаsitələrlə təşkil еdilən situаsiyаlаr təsviri-nitq situаsiyаlаrınа аid еdilə bilər [3, s.45].
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, kütləvi informasiya materialları ilə bağlı təlim situаsiyаlаrı
rеаl və qеyri-rеаl kоmpоnеntlərin nisbətindən аsılı оlаrаq, səciyyələndirilir.
Beləliklə, ingilis dili dərslərində KİV materiallarından geniş şəkildə istifadə еtməkə şifahi
nitqin inkişaf etdirilməsi prosеsini daha səmərəli şəkildə təşkil еtmək və bu istiqamətdə daha
yüksək nailiyyətlər əldə etmək mümkündür.
İngilis dilində tələbələrə kütləvi informasiya vasitəsilə təqdim olunan materiallar onları
maksimum dərəcədə fəallaşdıraraq, öyrənilən xarici dildə şifahi nitq ünsiyyətinə qoşulmalarına
həvəsləndirməlidir.
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N. Aliyeva
The role of mass media in developing oral speech abilities in language faculties
Summary
The article deals with the problem of working out effective ways of speaking skills.Today
the main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is developing
language learners’ ability to use the target language for communication. The process of teaching
English should be based on the communicative - functional approach to teaching languages. The
whole process of teaching oral speech should be goal-oriented systematic. It will make the process
of teaching oral speech more effective. The article is devoted to the mass media in modern
methodology. While analyzing great attention was given to the facts taken from the literature.
One of the important goals of the article is to detect and find out the reasons of literature. The
author emphasizes its role in Linguistics. Since its emergence this notion caught the attention. New
researches appeared. It is noted that this gives us more power to understand the process clearly.
At that time we use the language more competently. The main aim of State program is to form a
unique national education by means of ICT and provide qualitative educative opportunity in order
to integrate into worldwide education system. One of the main goals of language learning is to
acquire the ability to communicate effectively. It will make the process of teaching oral speech
more effective.
Key words: competence, oral speech, context, mass media, communication
Н. Алиева
Роль СМИ на формировании навыков устной речи на языковом ВУЗе
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи на английском
языке в условиях языкового вуза. Здесь говорится о необходимости внесения радикальных
изменений в существующую систему обучения устной речи на иностранном языке. Процесс
обучения английскому языку в целом и процесс обучения устной речи должен базироваться
на коммуникативно - функциональном принципе. Обучение устной речи должно носить
целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению
эффективности данного процесса. Статья посвящена k СМИ на современном методике. В
анализе большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор пытается
раскрыть роль СМИ. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также подчеркивает ее
важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время анализа еще более ясно, а
также более разнообразном колорите. Основной целью Государственной программы
является формирование единой обшенациональной среды образования путём внедрения и
использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением
возможностью качественного образования, а также создания условий для интеграции
государственной системы образования в мировую систему образовании. Одной из основных
целей изучения языка является обладение умением эффективно общаться на изучаемом
языке.
Ключевые слова: компетенция, устная речь, контекст, СМИ, коммуникация
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FEİLİ LEKSEMLƏRDƏ POLİSEMİYANIN MEYDANA
ÇIXMASI ŞƏRAİTİ VƏ SƏBƏBLƏRİ
Xülasə
Bu məqalə feili leksemlərdə polisemiyanın meydana çıxması şəraiti və səbəbləri haqqindadır.
Çoxmənalılıqla bağlı problemlərin aradan qalxmasına kömək edəcək üsullardan biri də
polisemiyanın mənbəyindən xəbərdar olmaqdır. Bildiyimiz kimi bir sözün müxtəlif məna çalarları
ola bilər. Dildə olan sözlərin mənalarını anlamaq üçün lüğəvi mənasını, qrammatik quruluşunu
bilmək kifayət etmir. Həmçinin sözlər arasındakı semantik əlaqəni də izah etmək lazımdır.
Çoxmənalılıq bəzən səhv anlaşılmaya gətirib çıxarda bilər. Qeyd etdiyimiz kimi sözün mənasının
aydınlaşdırılmasında kontekst köməyə gəlir, lakin, bəzən elə hallar olur ki, hətta kontekst belə bu
zaman çarəsiz qalır. Bu kimi hallar azlıq təşkil etsə də, yenə də təhlilə ehtiyac duyulur. Çoxmənalı
sözlərin tədrisində yarana biləcək linqvistik problemlərdən biri də öyrənənlərin sözün ehtiva etdiyi
mənalarını kontekstə uyğunlaşdıra bilməməsidir. Belə ki, o, sözün bir, yaxud iki mənasını bilsə də,
kontekstin tələb etdiyi mənanı bilmirsə, çətinlik çəkəcək və problemi həll etməyə meylli olacaq. .
Sözlərin çoxmənalılığı kontekstlərlə yanaşı idiomatik ifadələrdə də özünü göstərir. Belə ki, ilkin
mənanı xatırladan bu ifadələr məcazi mənada işlənir. Tərkibində polisemantik sözlər olan ifadələr
idiomatic polysemy adlanır.Sonda, bele bir nəticəyə gəlmək olar ki,dildə bu kimi problemlər aktual
məsələlərdən biri olmuşdur.
Açar sözlər: sözün mənası, dildə olan modifikasiya, polisemiyanın tezliyi
Polisemiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hansısa əşyanın, hadisənin adı başqa bir əşyaya,
hadisəyə köçürülür və beləliklə, bir söz eyni zamanda bir neçə əşyanın, hadisənin adlandırılmasına
xidmət edir.
Çoxmənalılıqla bağlı problemlərin aradan qalxmasına kömək edəcək üsullardan biri də
polisemiyanın mənbəyindən xəbərdar olmaqdır. Bildiyimiz kimi bir sözün müxtəlif məna çalarları
ola bilər. Burada təqdim olunan təsnifat bir tərəfdən “mikrokosmos” kimi sözün daxili xüsusiyyət
və əlaqalərini, digər tərəfdən isə xarici aləmlə münasibətlərini nəzərə almaq üçün bir addımdır.
I.Tətbiqi keçirilmə çoxmənalılığın əsas mənbəyidir.
Green sifəti “mavi və sarı arasında ortaqlıq təşkil edən rəng”, meyvələrə və ya bitkilərə aid
olanda isə bəzi əlavə xüsusiyyətlər daşıyır:
1) Kal - The apple is still green.
2) Cavan və zəif - Don’t hurt the green blade for you shall have not corn.
3) Çiçəklənən
4) Təbii nəmliyini saxlayan və quru olmayan - green crop (kal vəziyyətdə olarkən ərzaq üçün
istifadə olunan məhsul)
Cry feli;
1) Yalvarıb yaxarmaq - The drowing man cried for help.
2) Açıq şəkildə elan etmək, kütlə içində bildirmək - The proclamation was cried throughout the
country.
3) Göz yaşı tökmək - The child was crying for his mother.
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Bu iki sözdə məna keçirilməsi əsas anlayışın verilən cəhətini ifadə edir. Bu kimi keçirilmə xarici
əlaqələri əks etdirmir. Yaşıl bitki ilk olaraq rəng baxımından yaşıldır, daha sonra isə o digər
cəhətləri də əks etdirir. Lakin digər mənalarına baxmayaraq bu sözün ilkin mənası əsas götürülür.
Bu cry felinə də aiddir.
Bu baximdan daha bir maraqlı misal olaraq wear felini nəzərdən keçirə bilərik: One wears a
dress and from long use it wears out.
Aydiındır ki, burada wear sözü iki əks mənalarda işlədilib. Sadəcə kontekstdən bilmək olar ki,
söz bu iki yerdə hansı mənanı daşıyır. Bu sözün antonimlik təşkil edən mənalarını göstərən yeganə
misal deyil. Qəribəsi odur ki, təcrübədə nadir hallarda anlaşılmazlıq yaranır.
ll. Xüsusiləşmə çoxmənalılığın digər mənbəyidir. Söz texniki termin kimi işlədildikdə əlavə
mənalar kəsb edir.
Action:
1) Fəaliyyət göstərmə şəraiti və ya prosesi;
2) Edilən iş, əməl;
3) Dramda səhnəyə qoyulan iş;
4) Alətin fəaliyyət göstərdiyi üsul və ya buna təsir edən mexanizm.
Texniki termin kimi isə:
1) Hüquqi prosesin qəbul edilməsi;
2) Hüquqi proses;
3) Düşmən və ya döyüş əleyhinə fəal əməliyyat və s.
Cock - ev quşlarının erkəyi.
Texniki termin kimi isə:
1) Kran;
2) Odlu silahda hissələri boşaldan və birləşdirən mexanizm;
3) Balans göstəricisi və s.
Bədənin hissələrini bildirən sözlər tez-tez texniki terminlər kimi istifadə olunur. Belə ki, head,
hand, finger, foot bir sıra mexaniki hissələri ifadə etmək üçün istifadə olunur.
Bəzi hallarda əks proses də baş verə bilər, texniki termin bu və ya digər səbəbdən dolayı yolla
müxtəlif qeyri-texniki mənalar kəsb edə bilər (Molhova J. Outlines of English lexicology. Sofia, 1967,
p.168 s.30).
lll. Məcazi ifadələr də çoxmənalılığa gətirib çıxara bilər. Sözün məcazi mənada işlənmə qabiliyyətinə
malik olması çoxmənalılığın əlamətlərindən biridir. Məcazi məna sözlərin əsas nominativ mənalarından
fərqlənən köçürmə mənasıdır. Məcazilik sözlərin müxtəlif əlaqələrində yaranır. Sözün məcazi mənası
obrazlı təfəkkürün məhsuludur.
İdiomlarda məcazi mənalı sözlərin, yəni frazeoloji birləşmələrin fərqi odurki, idiomlar digər dilə
tərcümə olunmur və tərkibindəki sözlər leksik vahidliyindən məhrum olur.
Under weather - bu idiom pis əhvalda olmaq mənasını verir. Halbuki, ayrılıqda under - altında,
weather - hava mənasını daşıyır və bunun da pis əhval sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin məcazi
mənalı sözlər birləşmə tərkibində öz funksiyasını saxlayır, leksik vahidliyindən məhrum olmur.
Məcazi mənalı sözlərə aid bəzi misallara baxaq:
- He combed the streets for his old friends, Pilon and Danny and Pablo and could not find
them.
- The porters shrieked ferocious things like attention as they elbowed past, walking mountains
of baggage.
- If you are going my way l can give you a lift.
- Oh, it’s all Greek I know and l won’t bother you and more with with it.
Bu bir neçə misaldan aydındır ki, hətta xüsusi adlar və saylar da emosional rənglilik daşıyaraq
məcazi mənada işlədilə bilər və digər məna çalarları qazana bilər.
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IV. Alınma sözlər. İngilis dilində xarici mənşəyi olan söz alındığı dildəki mənasından fərqli
məna ifadə edə bilər. Bəzi hallarda əvvəlki məna yeni mənaya təsir edə bilər. Bu xüsusilə, hər iki
dildə danışan insanların yaxın əlaqədə olmalarının davam etdiyi şəraitdə mövcud olur.
Intrigue sb
1) Sirli sevgi yaşamaq;
2) Layihələrin həyata keçirilməsi üçün sirli təsir daşımaq; intriqa yaratmaq və s.
Bunlar bu sözün ingilis dilində olduğu mənalarıdır. Son zamanlarda fransız dilinin təsirinə
əsasən həmin söz nəyəsə maraq oyatmaq mənasında işlədilə bilər.
Actual sifəti həqiqi, əsl, real mənalarını ifadə edir. Lakin fransız dilinin təsiri nəticəsində o,
indiki zamanla bağlı olan hazırki, cari mənalarını ifadə edir ([Molhova J. Outlines of English
lexicology. Sofia, 1967,. s.31).
V. Məna keçirilməsi mexanizmi. Sözün semantik inkişafı 2 mərhələdə həyata keçirilir: radiasiya
(təsiretmə) və ardıcıl keçirilmə (qarşılıqlı əlaqə). Çoxmənalılığı təhlil edərkən deyə bilərik ki,
burada əsas, özül proses radiasiyadır (təsiretmə). Radiasiya da elə bir modeldir ki, burada əsas, özül
məna mərkəzdə durur və digər əlavə məna çalarları isə radiasiya şüaları kimi birbaşa onunla
əlaqədar olur. Radiasiyaya ən gözəl misal foot sözünun çoxsaylı mənaları ola bilər:
Foot
1. a) ayağın ən aşağı hissəsi;
b) çarpayının, məzarın və s. ayaq qoyulan uc hissəsi;
c) corabın ayagı örtən hissəsi;
2. Prosody - biri əsas vurğu daşıyan çoxsaylı hecalardan ibarət beyt bölümü
3. insan ayağının uzunluğuna əsaslanan ölçü vahidi
4. analoji istifadələri
a) baza, təməl
b) zooloji
c) botanik, ləçəyin bir hissəsi
5. a) ən aşağı hissə, alt
b) enişin başlanğıcı və ya sonu
c) dib, ən aşağı hissə
Yuxarıdakı misalları nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, əsas, özül mənası birincidir, digər iki
məna yer, mövqe eyniliyinə əsaslanır, zooloji və botaniki terminlərin hər ikisi uyğun orqanlar və
onların mövqe funksiyalarının eyniliyinə əsasən özül məna ilə mövqe eyniliyinə əsasən sıx birbaşa
əlaqəlidir. [Molhova J. Outlines of English lexicology. Sofia, 1967, p.23].
Həmçinin başqa bir misal olaraq face sözünü göstərə bilərik. Face sözünun ilkin mənası insan
başının qabaq, ön, üz hissəsini ifadə edir. Bu məna ilə əlaqədar olaraq the front part of a building,
the front part of a watch, the front of a playing card mənaları formalaşdı (Дубенец Э.М.
Современный английский язык. Лексикология. Москва, 2010, p.1240).
Ardıcıl keçirilmə (qarşılıqlı əlaqə) məna keçirilməsinin digər variantıdir. Söz latın dilindən
götürülüb “əlaqələnən ardıcıl zəncirvari birlik” deməkdir ki, bu da bu modelin eynilə görünüşüdür.
Belə ki, ardıcıl keçirilmə zamanı sözün ikinci dərəcəli, törəmə mənalari zəncirvari inkişaf edir.
Məsələn:
Heart – ilk mənası “bədən orqani” dır. Qrafik olaraq biz onu mərkəzi məna olaraq qəbul edə
bilərik. Sözün məcazi mənası da məhz burdan yaranır: hissiyyat, anlama, fikir ocağı. Bu son
mənadan da bir neçə əlavə məna alınır:
1. ümumi mənada ağıl
2. insanın daxili fikirləri və sirli hisslərinin ocağı
3. niyyət
4. emosiya ocağı
5. sevgi ocağı
6. cəsarət ocağı
7. mənəvi hiss, duyğu
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Bütün bu mənalar hisslərin ocağı mənasıyla əlaqədardır. Öz növbəsində bu sonuncu məna da iki
əlavə mənanın mərkəzi olur: bədən və ruh (Дубенец Э.М. Современный английский язык.
Лексикология. Москва, 2010, .s.33).
Çoxmənalılıq tez-tez incəsənət əsərlərində, poeziya və nəsrdə istifadə olunur. Bir sıra cinas
sözlər (kalamburlar) çoxmənalılığa əsaslanır. Məsələnin bu tərəfiylə üslubiyyat məşğul olur.
Çoxmənalılıq bəzən səhv anlaşılmaya gətirib çıxarda bilər. Qeyd etdiyimiz kimi sözün
mənasının aydınlaşdırılmasında kontekst köməyə gəlir, lakin, bəzən elə hallar olur ki, hətta kontekst
belə bu zaman çarəsiz qalır. Bu kimi hallar azlıq təşkil etsə də, yenə də təhlilə ehtiyac duyulur.
Çoxmənalı sözlərin omonimlərlə səhv salınması, ikimənalılıq hallarının müşahidə edilməsi, bu
sözlərin işləndiyi idiomatik ifadələrin düzgün başa düşülməməsi və çoxmənalı sözlərin kontekst
daxilində tələb etdiyi mənalar linqivistik problemlər olsa da, mənanın əvvəlcədən izahı və
nümunələrlə möhkəmləndirilməsi bu problemlərin aradan qalxmasına kömək edir.
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Ш.Мамадова
Условия и причины появления полисемии в глагольных лексимах
Резюме
Эта статья об условиях и причинах появления многозначности в лексике. Один из
способов, чтобы помочь преодолеть проблему полисемии - это знать ее первопричину. Как
известно, одно слово может иметь разные значения. Словарного значения и грамматической
структуры слов недостаточно для понимания значений слов. Семантические отношения
между словами также должны быть объяснены. Полисемия иногда может привести к
допониманию. Как уже упоминалось, контекст помогает нам прояснить значение слова, но
иногда случается, что даже контекст беспомощен. Хотя такие случаи являются
меньшинством, все еще существует необходимость анализа. Одна из языковых проблем,
которая может возникнуть при обучении многоязычных слов, заключается в том, что
учащиеся не могут понять значение слова в контексте. Поэтому, даже если он знает одно или
два значения, ему будет трудно справиться с проблемой, если он не знает, какое значение
требуется в контексте. Многозначность слов наряду с контекстом также выражается в
идиоматических выражениях. Таким образом, эти выражения, которые напоминают
первоначальное значение употребляются в переносном смысле. Фразы, содержащие
многозначные слова, называются идиоматической многозначностью.
В итоге можно
сделать вывод, что такие проблемы в языке стали одной из актуальных проблем.
Ключевые слова: значение слова, модификация языка, частота полисемии
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SH.Mammadova
Conditions and causes of the appearance of polysemy in lipids.
Summary
This article is about the conditions and causes of the appearance of polysemic in the lexis. One
of the ways to help overcome the problem of polysemy is to be aware of its source. As it is known,
one word may have different meanings. Vocabulary meaning and grammatical structure of the
words are not enough for understanding the meanings of words. The semantic relationship between
words must be explained too. Polysemy can sometimes lead to misunderstanding. As it was
mentioned, context assists us to clarify the meaning of the word, but sometimes it happens that even
the context is helpless. Although such cases are minority, there is still a need for analysis. One of
the linguistic problems that may arise in the teaching of multilingual words is that learners can not
ring into line the meaning of the word into context. Even though he knows one or two meanings of
the word, if he does not know what the context requires, then he will be inclined to solve the
problem. The polysemy of words is also expressed in idiomatic expressions along with the context.
Thus, these expressions, which are reminiscent of the original meaning, are used in a figurative
sense. Expressions that contain polysemantic words are called idiomatic polysemy. In the end, it
can be concluded that such problems in language have become one of the actual issues.
Key words: meaning of the word, modification in language, frequency of polysemy
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MÜQAYİSƏ DƏRƏCƏLƏRİ KATEQORİYASI VƏ İSİM
Xülasə
Sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən söz qruplarıdır. Hər bir nitq hissəsi kimi sifətin də
dildə müəyyən vəzifəsi, yeri vardır. Sifət əşyanı, hadisəni bir-birindən ayırmağa, onları
fərqləndirməyə, beləliklə də əşya, hadisə haqqında geniş, hərtərəfli məlumat verməyə xidmət edir.
Sifəti başqa nitq hissələrindən fərqləndirən ən birinci xüsusiyyət onun daşıdığı mənadır. Onu digər
nitq hissələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də dərəcə kateqoriyasıdır, lakin dərəcəni bütün
sifətlər üçün əsas əlamət götürmək doğru deyil. Buna görə də sifətlər əsli və nisbi adı altında iki
qrupa bölünürlər. Əsli sifətlərin müqayisə dərəcələri olduğu halda, nisbi sifətlərin belə bir
kateqoriyası yoxdur. Eyni zamanda onların əşya ilə birbaşa əlaqəsi olmalıdır. Dilçilikdə nitq
hissələrinin təsnifatında müxtəlif fikirlər olmasına baxmayaraq, bir ənənə olaraq, sifətin
müəyyənləşdirilməsində leksik, morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlər əsas götürülür. Müasir
Azərbaycan dilində sifətin morfoloji əlaməti yoxdur fikrini söyləmək çətindir. Çünki sifətin çox
hissəsi morfoloji əlamətə malikdir. Düzəltmə sifətlərdə bu, özünü açıq şəkildə göstərir. Sadə
sifətlərin də çox hissəsi isimlərdən fərqli morfoloji formaya malikdir. İnkişafla əlaqədar olaraq
müəyyən sözlər sifət qəlibinə girmişdir. Sifətlərin özünəməxsus morfoloji əlamətinin olmaması
onları isimlərlə eyniləşdirməyə heç də əsas vermir, çünki isimlər əşya və əşyalıq bildirən sözlər
olduğu halda, sifətlər həmin əşyaların əlamətini, keyfiyyətini və s. bildirir. Elə bu xüsusiyyəti ilə də
sifətlər isimlərdən fərqlənir. Sifətin sintaktik vəzifəsinə gəlincə, demək lazımdır ki, cümlədə xəbər,
mübtəda, tamamlıq, zərflik kimi vəzifələrdə işlənsə də onun əsas vəzifəsi, birinci növbədə, cümlədə
təyin kimi işlənməsidir.
Açar sözlər: sifət, müqayisə dərəcələri, isim.
.
1.1. Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin nitq hissələri üzrə təsnifi uzun müddətdir ki, dilçiliyin
diqqət mərkəzindədir. Lakin nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri, nitq hissələrinin təsnifindəki meyar
hələ də mübahisəlidir. 1954-cü ildə Moskva şəhərində nitq hissələrinin təsnifinə dair keçirilən
müşavirədə də mübahisələr həll edilməmiş, nitq hissələrinin təsnifində bir-birinə qarşı duran
qrammatik, leksik-qrammatik istiqamət özünü göstərmişdir.
A.Leontyev belə hesab edir ki, nitq hissələrinin mənaya görə təsnif edilməsi inandırıcı deyildir.
“Bu o dildə danışan şəxslərin dilçilik hissiyatıdır. Belə bir hissiyat isə dilçi olmayan şəxslərdə də
özünü göstərə bilər” [4, 81].
Türk dillərində müəyyən şəkilçilər həm isim, həm də sifət yaratdığı üçün morfoloji əlamətlər də
nitq hissələrinin təsnifatında həlledici rol oynamır.
Vəzifədən, yəni sözün cümlədəki mövqeyindən çıxış etmək də istənilən nəticəni vermir.
Cümlədəki mövqeyinə görə həm təyin, həm də zərflik kimi çıxış edən sözlər (yaxşı, gözəl və s.)
buna görə də bir zaman sifət, bir vaxt isə həm sifət, həm də zərf kimi qəbul edilmişdir. Sintaktik
vəzifəsinə görə təyin kimi çıxış edən isimlərin sifət və ya isim olması da mübahisəlidir.
Dilçilikdə nitq hissələrinin təsnifatında müxtəlifliyə baxmayaraq bir ənənə olaraq yuxarıda
göstərilən üç prinsip əsas götürülür. Buna görə də burada da sifətin müəyyənləşdirilməsində leksik,
morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlər əsas götürüləcəkdir.
1. Sifəti başqa nitq hissələrindən ayıran əlamətlərindən biri onun lüğəti mənasıdır. Morfoloji
cəhətdən formalaşmayan, yəni sifət şəkilçisi olmayan sözlərdən, xüsusilə isimlərdən sifət lüğəti
mənasına görə fərqlənir. Belə ki, ağac, daş, ev və s. bu kimi sözlər lüğəti mənasına görə isimlərə;
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ağ, gen, dar, çal kimi sözlər sifətə aid edilir; çünki ağac, daş, ev sözlərində əşyalıq mənası; ağ, dar,
gen, çal sözlərində əlamət və ya keyfiyyət bildirmə xüsusiyyəti vardır.
2. Müasir Azərbaycan dilində sifətin morfoloji əlaməti yoxdur fikrini söyləmək çətindir. Çünki
sifətin çox hissəsi morfoloji əlamətə malikdir. Düzəltmə sifətlərdə bu, özünü açıq şəkildə göstərir.
Məsələn, saysız-hesabsız, küsgün, vurğun, qırıcı, duzlu kimi sifətlərdə -sız, -gün, -ğun, -ıcı, -lu
sifətdüzəldici şəkilçilər olduğu üçün belə sözləri morfoloji cəhətdən formalaşmış sifət hesab etmək
lazımdır.
Sadə sifətlərin də çox hissəsi isimlərdən fərqli morfoloji formaya malikdir. İnkişafla əlaqədar
olaraq müəyyən sözlər sifət qəlibinə girmişdir. Acıq-acı, qatıq-qatı, yumruq-yumru, yarıq-yarı və s.
Bu kimi tarixən düzəltmə, müasir dil normasına görə sadə hesab edilən sözləri formaca ismə və
sifətə ayırmaq çox asandır. Bir sıra bu kimi sözlər son samitini (q) itirərək sifətləşmişdir [2, 26].
3. Məlumdur ki, əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini bildirən sifət isimlə sintaktik əlaqədə olur,
isimləri bu və ya digər cəhətdən təyin edir. Bu zaman sifət necə? nə cür? hansı? suallarından birinə
cavab verir. Bu söz isə cümlənin təyini hesab edilir. Deməli, sifət cümlədə təyin vəzifəsində çıxış
edir.
1.2. Sifət – yəni əlamət və keyfiyyət maddi varlığın ayrılmaz hissəsidir. Çünki mövcud olan
varlıq müəyyən formaya, əlamətə, keyfiyyətə malikdir. Bu forma, əlamət, keyfiyyət sifət vasitəsi ilə
dinləyiciyə çatdırılır. Buna görə də qədim zamanlardan alimlər dildən danışarkən sifətdən də bəhs
etmişlər.
Dünyanın bəzi dillərində (flektiv dillərdə olduğu kimi) sifətlər isimlərlə kəmiyyət, cins və hala
görə uzlaşır. Kəmiyyətə görə хороший костюм, хорошие костюмы, cinsə görə хороший костюм,
хорошая книга, хорошее платье və s. Hər iki vəziyyətdə hala görə хорошего костюма,
хорошему костюмы, хороших костюмов, хорошим костюмом və s.
Lakin dünyanın bəzi dillərində (iltisaqi dillərdə olduğu kimi) sifətlər isimlərlə işləndiyi zaman
hal, kəmiyyət və mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul etmir; məsələn, Azərbaycan dilində qırmızının
kağızın, qırmızıya kağıza, yaxşının kitabın, yaxşıya kitaba, və s. kimi deyilmədiyi halda, qırmızı
kağızın, qırmızı kağıza, yaxşı kitabın, yaxşı kitaba və s. demək olur. Eləcə də qırmızılar kağızlar,
yaxşılar kitablar deyil, qırmızı kağızlar, yaxşı kitablar və yaxud qırmızım kağızım, yaxşım kitabım
deyilmədiyi halda, qırmızı kağızım, yaxşı kitabım və ya kitablarım və s. deyə işlədilir.
Bu misallardan aydın olur ki, bəzi dillərdə sifətlər isimlərdən özünün morfoloji əlamətləri ilə
fərqlənirsə (rus), bəzi dillərdə sifətləri isimlərdən fərqləndirən morfoloji əlamət tam formalaşmadığı
üçün onların (sifətlərin) isimlərdən asılılığı həm sintaktik birləşmələrdə, həm də sözün öz leksik
mənası ilə müəyyənləşir.
Məlum olduğu kimi, əsli, sadə sifətlərin heç bir morfoloji əlaməti yoxdur. Buna görə də sifətlər
həm öz leksik mənası ilə başqa nitq hissələrindən fərqlənir, həm də birinci növ isim (təyini)
birləşmələrin tərkibində daşıdığı vəzifəsi ilə müəyyənləşir. Belə birləşmələrdə (birinci növdə) bəzi
isimlə sifətin sərhəddini təyin etmək çətin olur. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün, birinci növbədə,
sözün mənasına fikir vermək lazımdır. Məsələn, qırmızı qələm, ağ kağız, yaxşı tələbə, pis adam,
şirin alma, acı meyvə, uca bina, gödək adam və s. kimi birləşmələrin birinci tərəfində işlənən sözlər
ikinci tərəfdəki sözlərin əlamət, keyfiyyət və xüsusiyyətini bildirir. Eləcə də gümüş qaşıq, qızıl saat,
daş ev, dəmir qapı, taxta körpü, mis qazan və s. kimi birləşmələrin birinci tərəfində işlənən sözlər
öz vəzifələrinə görə ikinci tərəfdəki sözləri bu və ya başqa cəhətdən (keyfiyyət, əlamətcə) təyin edir.
Lakin birinci tip (qırmızı qələm) birləşmələrlə ikinci tip (gümüş qaşıq) birləşmələr arasında bu oxşar
cəhətlərin olmasına baxmayaraq, həmin birləşmələrin birinci tərəflərində işlənən qırmızı, ağ, yaxşı,
pis, şirin, acı, uca, gödək sözləri sifət; gümüş, qızıl, daş, dəmir, taxta, mis sözləri isə isimdir.
Deməli, sifətlərin özünəməxsus morfoloji əlamətinin olmaması onları isimlərlə eyniləşdirməyə heç
də əsas vermir, çünki isimlər əşya və əşyalıq bildirən sözlər olduğu halda, sifətlər həmin əşyaların
əlamətini, keyfiyyətini və s. bildirir. Elə bu xüsusiyyəti ilə də sifətlər isimlərdən fərqlənir. Məsələn,
qara qələm aldım, uca binada yaşayıram cümlələrində qara, uca sözləri sifət; ağı qaradan ayırmaq,
yaxşını pisdən fərqləndirmək birləşmələrində isə ağı qaradan, yaxşını pisdən sözləri isə
substantivləşmiş sifətlərdir.
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2.1. Sifəti başqa nitq hissələrindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də onların dərəcə əlamətlərini
qəbul etməsidir. Dərəcə əlamətlərini qəbul etmək sifətlərə xas olan bir xüsusiyyətdir. Sifətlər də bu
dərəcə kateqoriyası halında təzahür edir.
İstər Azərbaycan dilində və istərsə də türk dillərində sifətlərin dərəcələri haqqında fikirlər eyni
olmamışdır. A.N.Kononov müasir türk və özbək dillərində sifətin iki (müqayisə və üstünlük);
N.K.Dmitriyev başqırd dillərində üç (adi, şiddət, müqayisə); müasir qazax dilində dörd (müqayisə,
kiçiltmə, təxmini, artırma, üstünlük); M.Hüseynzadə müasir Azərbaycan dilində altı (adi, müqayisə,
üstünlük, şiddət, kiçiltmə, çoxaltma); “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında isə üç (adi,
azaltma və çoxaltma) dərəcəsi olduğunu qeyd edirlər.
Sifətin aşağıdakı dərəcələri nisbətən geniş yayılmışdır:
1. Adi dərəcə - bu dərəcə demək olar ki, qalan bütün dərəcələr üçün ölçü, meyar hesab olunur.
Adi dərəcənin özünəməxsus heç bir morfoloji əlaməti yoxdur. Əslində morfoloji bir fakt kimi
sifətin adi dərəcəsi yoxdur, o başqa dərəcələri müəyyənləşdirmək üçün çıxış nöqtəsi hesab edilir.
2. Azaltma dərəcəsi - sifətin azaltma və ya kiçiltmə dərəcəsində əşyadakı keyfiyyət və əlamətin
adi dərəcədən az olduğu bildirir. Sifətin bu dərəcəsinin morfoloji əlaməti –umtul, -ümtül, -mtıl, -sov,
-şin vasitələridir; məsələn, bozumtul, göyümtül, sarımtıl, ağımtıl, sarışın, qaraşın, uzunsov və s.
3.Çoxaltma dərəcəsi - sifətin bu dərəcəsində əşyadakı əlamət və keyfiyyətin adi dərəcədən çox
olduğu bildirilir. Çoxaltma dərəcəsi həm yüksələn və həm də alçalan xətt üzrə olur. Azərbaycan
dilində çoxaltma dərəcəsinin morfoloji əlaməti –ca, -cə və -raq, -rəq şəkilçiləridir. -ca, -cə şəkilçisi
istər Azərbaycan dilinin tarixində və istərsə də onun müasir dövründə məhsuldardır.
4. Şiddətlənmə dərəcəsi - bu dərəcədə əşyadakı əlamət və keyfiyyətin adi dərəcədən bir neçə
dəfə artıq olduğu bildirilir. Sifətin bu dərəcəsi türk dillərində fəal olmuşdur. Ümumi dilçilikdə bunu
intensiv forma adlandırırlar, məsələn, qapqara, ağappaq, sapsarı, yamyaşıl, dumduru, gömgöy,
büsbütün və s. Azərbaycan dilində, qom-qom, qıp-qızıl, sapsarı, türkmən dilində, hap-harı, yəmyəşel və s.
5. Üstünlük dərəcəsi - sifətin bu dərəcəsində əşyada olan əlamət və keyfiyyətin adi dərəcədən
üstün olduğu bildirilir. Bu sifətlərdən əvvəl lap, ən, çox, olduqca sözləri artırılaraq işlədilir;
məsələn, lap yaxşı, lap pis, lap qırmızı, ən yaxşı, ən gözəl, çox gözəl, çox yaxşı, çox pis, olduqca
gözəl, olduqca yaxşı və s.
Misallardan göründüyü kimi, üstünlük dərəcəsini əmələ gətirən sözlərin yeri cümlədə
möhkəm olub, ancaq sifət bildirən sözlərin əvvəlində gəlir.
Əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini birbaşa bildirən sifətlər sadə, başqa əşyalarla, hadisələrlə
münasibətdə bildirən sifətlər düzəltmə sifət adlanır.
İstər sadə və istərsə də düzəltmə sifətlərin bir-birinə yaxınlaşan və uzaqlaşan əlamətləri
vardır. Buna görə də sifətləri sadə və düzəltmə sifətlərlə yanaşı, əsli və nisbi sifətlər adı altında iki
yerə bölmək zərurəti meydana çıxır. Bu fərq özünü, əsasən, dərəcə məsələsində göstərir. Belə ki,
müəyyən qrup sifətlər dərəcələndiyi halda, başqa qrup sifətlər dərəcələnmir. Beləliklə, burada əsli
sifət dedikdə dərəcələnən, nisbi sifət dedikdə isə dərəcələnməyən sifətlər nəzərdə tutulur.
2.2. Sifətlərin əsli və nisbi sifət kimi qruplaşdırılması sifət haqqında olan bir sıra mübahisəli
məsələlərin həllinə kömək edir. Bu, bir tərəfdən, ümumiyyətlə, sifət, onun səciyyəvi əlamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə, digər tərəfdən isə, dərəcə məsələsinin izahına yardım edir.
Çox zaman sifətin normal əlamətlərindən danışarkən dərəcələr sifəti başqa nitq
hissələrindən fərqləndirən əsas əlamət kimi irəli sürülür.
“Formal əlamətlər sırasında dərəcə şəkilçilərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Sadə sözün
sifət olub-olmadığını (həm birləşmədə, həm də təklikdə) yoxlamaq üçün sözün əvvəlinə üstünlük və
artıqlıq dərəcəsinin əlamətlərindən birini gətirməliyik. Hansı söz bu əlamətlərə uzlaşaraq bu və ya
digər mənanı ifadə etmək üçün işlənərsə, bunun sifət olduğu şübhəsizdir, işlənməzsə o sözün sifət
olmadığı düşünülür. Məsələn, dəmir qapı birləşməsindəki birinci tərəfi ən dəmir (qapı), daha dəmir
(qapı), çox dəmir (qapı), lap dəmir (qapı) və ya ağac qaşıq birləşməsindəki birinci tərəfi ən ağac
(qaşıq), daha ağac (qaşıq), lap ağac (qaşıq) və s. şəklində dərəcə əlamətləri ilə işlətmək olmadığı
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halda, yaxşı adam, ağ dəftər birləşmələrinin birinci tərəfi ən yaxşı, daha yaxşı, çox yaxşı, lap yaxşı,
lap ağ, ən ağ, appağ və s. şəklində dərəcə əlamətləri ilə işlətmək mümkündür” [3, 123].
Bu izahın çatışmazlığı göz qabağındadır. Əvvəla, burada dərəcə şəkilçilərindən deyil,
ədatlarından danışılır. İkinci tərəfdən, yuxarıdakı fikrə əsasən istər morfoloji, istərsə də sintaktik
üsulla dərəcəsi dəyişməyən yalın, kar, kor, lal, subay, topal və s. sözləri bu fikrə əsasən sifət hesab
etmək olmaz.
“Müasir Azərbaycan dili” kitabında isə belə yazılır: “Beləliklə aydın olur ki, Azərbaycan dili
sifətlərini müəyyənləşdirərkən, bir tərəfdən, onların mənasına, digər tərəfdən vəzifəsinə və
dərəcələnməsinə əsaslanmaq lazımdır” [4, 88].
Ayrı-ayrı sifətlər götür-qoy edildikdə qarşıya çox maraqlı məsələlər çıxır. Eyni şəkilçi ilə
düzələn sifətlərin bəzisi dərəcələnir, bəzisi isə dərəcələnmir. –lı/-li/lu/-lü şəkilçisi ilə düzələn
maraqlı, ağıllı; -ıcı/-ici/-ucu/-ücü şəkilçisi ilə düzələn zəhərləyici, öldürücü sifətlərin dərəcəsini
sintaktik üsulla dəyişmək olursa; qarlı, qırıcı sifətlərinin dərəcəsini nə morfoloji, nə də sintaktik
yolla dəyişmək mümkün deyildir.
Deməli, dərəcəni bütün sifətlər üçün əsas əlamət götürmək doğru deyil. Belə bir zərurət
sifətləri əsli və nisbi adı altında iki qrupa bölmək tələbini irəli sürür.
Azərbaycan dilinə dair yazılmış əsərlərdə əsli və nisbi sifətlərdən 1963-cü ilədək
danışılmamışdır. Qrammatikaya dair yazılmış əsərlərdə, bir qayda olaraq, “tək bir söz kökü ilə ifadə
edilən sifətlərə sadə və yaxud əsli sifətlər deyilir” – tərifi verilmişdir.
1963-cü ildə nəşr edilmiş orta məktəb qrammatikasında əsli və nisbi sifətlərdən “Sifətin
mənaca növləri” bəhsində danışılmışdır. Beləliklə, “əsli sifət” anlayışı ilə “sadə sifət” anlayışı birbirindən ayrılmışdır. Lakin kitabda sifətin substantivləşməsi ilə nisbi sifət anlayışı
eyniləşdirilmişdir.
“Əsli sifətlər elə sözlərdir ki, onlar təklikdə işləndikdə belə ancaq əşyanın əlamətini, həm də
bu əlaməti daşıyanın özünü bildirir; məsələn, uca ev, uzun yol, sarı kağız” [5, 67].
Nisbi sifətlərdən danışılarkən göstərilir ki, təklikdə işləndikdə onlar həm əşyanın əlamətini,
həm də bu əlaməti daşıyanın özünü bildirir; məsələn, cavan, qoca qəhrəman və s. Deməli, nisbi
sifət adı altında daimi substantivləşmə hadisəsi nəzərdə tutulmuşdur.
Əsli və nisbi sifətlər haqqında dəqiq məlumata qısa bir şəkildə “Dilçiliyə giriş” kitabında
rast gəlirik. Bu kitabda əsli və nisbi sifətlər haqqında belə deyilir:
“Azərbaycan dilində, eləcə də türk dillərində bir qrup nisbi sifətlər vardır. Belə sifətlər əsli
və sadə sifətlərdən fərqli olaraq ya sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə əmələ gəlir, ya da başqa nitq
hissələri birinci növ ismi (təyini) söz birləşmələrinin daxilində sifət kimi çıxış edir; əlaçı (tələbə),
yağlı (xörək), işsiz (adam), köynəklik (parça), evdəki (kitab), dünənki (iş), ipək (parça). Nisbi
sifətləri əsli sifətlərdən fərqləndirən əlamətlərdən biri onlara (nisbi sifətlərə) dərəcə əlamətlərinin
artırıla bilməməsidir” [6, 86]. Çünki lap yaxşı, ən gözəl, qapqara, yamyaşıl, dumduru, sarımtıl və s.
demək olduğu halda, lapsulu, dümyağlı və s. demək olmur. Həm də əsli sifətlər əşya ilə bilavasitə
əlaqədar olmadan da (qara, qırmızı, ağ) sifət olduğu halda, nisbi sifətlər isə bilavasitə əşya ilə
bağlanmalıdır: yağlı (ət), boylu (adam), əlaçı (tələbə) və s. [7, 117].
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The category of degrees of comparison and the noun

S.İsgenderova

Summary
Adjectives are word groups which denote pecularities and quality of an object. Like every
part of speech adjective also has its fuction and place in the sentence. It serves to distinguish and
differ an object and event form each other and give much information about them. First of all, it is
their meaning which makes adjectives differ from other parts of speech. The other characteristic
which makes it different from other parts of speech is the category of degrees of comparison but it
is not correct to consider this category as the main sign of all adjectives. That is why, adjectives are
divided into two groups under the name of qualitative and relative adjectives. Qualitative adjectives
have the category of degrees of comparison while relative adjectives do not. At the same time they
must have a direct connection with the objects. Although there are different ideas about the
classification of parts of speech in linguistics, they take into consideration lexical, morphological
and syntactical peculiarities while defining adjectives as a rule. It is difficult to say that that in
modern Azerbaijani language adjectives do not have any morphological characteristics because
most of the adjectives have morphological peculiarities. It shows itself clearly in derivative
adjectives. Most of the simple adjectives also have a different morphological form which differs
from nouns. Due to the development some words gained the form of the adjective. If adjectives do
not have their own morphological pecularities it does not mean that they are same with nouns
because nouns denote objects while adjectives denote their signs, quality etc. With these
characteristics adjectives differ from nouns. When it comes to the syntactical function of adjectives,
although they can be predicate, subject, object or adverbial modifier, their main function is to be the
attribute of the sentence.
Key words: adjective, degrees of comparison, noun.
C.Исkендерова
Категория степеней сравнения и существительное
Резюме
Прилагательные - это группы слов, которые обозначают особенности и качество
объекта.
Как и каждая часть речи, прилагательное также имеет свою функцию и место в предложении. Он служит для того, чтобы различать объект и событие друг от друга и давать много
информации о них. Прежде всего, именно их значение отличает прилагательные от других
частей речи. Другая характеристика которая отличает ее от других частей речи, является
категория степеней сравнения, но не следует считать эту категорию главным признаком всех
прилагательных. Вот почему прилагательные делятся на две группы под названием оригинальных и относительных прилагательных. У качественных прилагательных есть категория
степеней сравнения, в то время как у относительных прилагательных нет.
В то же время они должны иметь прямую связь с объектами. Хотя существуют различные
представления о классификации частей речи в лингвистике, они учитывают лексические,
морфологические и синтаксические особенности при определении прилагательных, как
правило. Трудно сказать, что в современном азербайджанском языке прилагательные не
имеют каких-либо морфологических характеристик, поскольку большинство прилагательных имеют морфологические особенности. Это ясно показывает себя в производных
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прилагательных. Большинство простых прилагательных также имеют другую морфологическую форму, которая отличается от существительных. Благодаря развитию некоторые
слова приобрели форму прилагательного. Если прилагательные не имеют своих собственных
морфологических особенностей, это не означает, что они совпадают с существительными,
потому что существительные обозначают объекты, в то время как прилагательные
обозначают их знаки, качество и т. д.
По этим характеристикам прилагательные отличаются от существительных. Когда дело
доходит до синтаксической функции прилагательных, хотя они могут быть предикатом,
субъектом, объектом или модификатором наречий, их основной функцией является атрибут
предложения.
Ключевые словы: имя прилагательное, степени сравнения, имя существительное
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THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENRICHING THE ENGLISH
LANGUAGE
Summary
During Renaissance, the phraseological system of the English language has been developed and
enlarged. The development of literature, especially the development of the drama genre, had a great
impact. William Shakespeare's plays are one of the most prominent sources in the development of
phraseology. Shakespeare has brought a great number of religious, mythological and other
phraseological units. Another contributing source in the development of the phraseologisms is the
translated version of King James Bible. The Bible, which was completed in 1611, was not the first
translation in English. But the language is understood by the simple people and is considered the
most readable version.
King James Bible had a great impact on English. Thus, the new phonetic and lexical changes in
the language have been evolved and new bibles have been added to the language. This effect was so
powerful that those phraseological expressions are widely used today.
The enrichment of the English language during Renaissance is closely linked to the
phraseological system of this language. English religion is particularly enriched with mythological
phraseologisms. The phraseological units which relate to different semantic fields were first
published in the works of the Renaissance era and then stabilized in the English language lexicon
and vocabulary.
Key words: phraseology, translation, Shakespeare, King James Bible, sources of phraseologisms.
Phraseology is a combination of all fixed phrases, indivisible expressions and phrases.
Phraseology was originally a Greek word, phrase - expression, logos - theory. Phraseology explores
the correct development, the origin of fixed phrases and their characteristics, the richness of form
and content, the ability to use, its semantic and grammatical structure, its connection with words
and free formulas.
The use of idioms allows people to make their ideas clear, concise and idiomatic. They
express concreteness, although they have a sense of it. One of the main features of phraseological
units is their imagery, emotionality, expressiveness. Thus, phrazeology play a special role in the
emotional expression of the language. They reflect a particular concept more than once and
separately from individual words.
Phraseological associations formed on the basis of historically free fusion models combine
expressiveness, metaphoric and emotional qualities. Such qualities give a high degree of image to
phraseological associations. Phraseological compounds perform a task that is completely significant
in the speech process. From this point of view, phraseological associations are a complex form of
lexical units, characterized by unity of meaning, indivisibility, the absolute relationship between
words and the integrity of expression in speech.
The founder of the theory of phraseology is a Swiss linguist Charles Balli. For the first time
the term “phraseology” was introduced into the language literature by this scientist. In the French
style book, the chapter defines frazeology as a storytelling section that explores word combinations
and has systematized its synthesis for the first time. (1: p. 23)
V.V. Vinogradov identifies 3 types of phraseological units:
1) Equivalent phraseological combinations or idioms. In such compounds, both components lose
their independence.For example , red tape – buraocratic methods and kick the bucket – to die
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In Russian : навострить лыжи ( əkməyə hazırlaşmaq) , спустя рукава (başdansovluluq etmək

2)Motivated phraseological units resulting from a combination of components: ring a bell –to
remind –вспомнить ,напомнить (yada salmaq)
3) Phraseological adaptive expressions. In one of the components that they make up, there is a
clearly defined conceptual circle of phraseological aspects. Such restrictions arise because of the
legitimacy of the relationship that is inherent in the oral language of each language. There is no
component in such words. That is, each component has its own weight. For example : fear takes –
страх берёт ( qorxu üstün gəlir ) , longing takes – тоска берёт ( kədər üstün gəlir ) , laughter takes
– cмех берёт ( gülüş üstün gəlir ) can not say so. (2: p. 38)
Among the linguists who deal with the problems of phraseology, a special place is occupied
by the research of A.V. Kunin. He gave a great impetus to the development of methods for the
study of phraseological units. A method of its identification was developed, the stability of
phraseological units and the dependence of their components, the theory of comparison of
phraseological units, as well as additional indicators of the formation of phraseological units were
investigated. (3: p. 20-60)
It should also be noted the work of the Azerbaijani linguist Professor M.Tagiyev, who provided
great assistance in studying the theoretical aspects of phraseology, developing its methodological
foundations and creating phraseology as an independent field of linguistics. He pointed out that
phraseology is incomplete from the point of view of its structure; therefore, it cannot express its full
meaning.
Phraseologies have a hard national character. As a phraseology allude, we are familiar with
culture, history, image of life and styles of life.
Each language has its own phraseology. The English phraseology is very profitable and
varied. This is a fraudulent system, the result of which is the English version of the story, just like a
goddamn, which means that in the process of transmitting the interpretation of the dream or the idea
of a different one with the help of phraseology. Phraseology is the language of this type of story.
They are basically dedicated to the social and historical foundations and to the many different
distinctions. Source language phraseology was the basic language, literary language and folklore.
It is obvious that the story is a common denominator. The aspect is similar to that of
phraseology, as with other languages. By definition, the phraseological units of each concrete
language are formulated as an indestructible reserve, and the process of extinction has come and
gone. They began to use phraseology to describe the life and image of everyday life, art, profession,
mythological traditions, religious and superstitious beliefs, traditions and customs. Phraseology is
the basis of the English language, with its distinctive social and historical traditions and many
different distinctions. These basic sources of phraseology are the biblical, charming literary and
mythological legends. The Bible does not play the role of the English language with the help of
phraseology. From ancient times until now, the Bible was the most read by the people. For a great
many words, phraseology is translated from the Bible in the English language. English is so rich in
Bible phraseology that their number is unknown.
In 1603, after the death of Elizabeth, for the continuation of the reign, Elizabeth's cousin James I
became king of Scotland and Wales. In 1604, King James I ordered the translation of the Bible into
English. Completed in 1611, King James the Bible was not the first translation of the Bible into
English, but the most readable version. This bible was read in the Anglican Church, Scotland and
Wales for the next 300 years.
The influence of the King James Bible in English was great. This effect has evolved in the
emergence of new expressions, phonetic and grammatical change of words. Stefan Tomkins says
the Bible influences our daily conversation. Alistair MCGrath, a professor at King’s College in
London, author of King James’s Bible, told how he changed the nation, language and culture
through the Bible. He pointed out that there were many reasons for biblical influence on the
language. Most importantly, the Bible was a “public text.” The author wants to emphasize that in
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biblical churches they sang in a very loud voice, which allowed people to remember their
vocabulary.
Biblical phraseological units are called bibles. The influence of King James Tablin was so
great that we use today's phraseological expressions from this bible, and let's look at some of them:
To be of one mind ;to answer a fool according to his folly ; at the eleventh hour ; in the twinkling
of an eye ; a wolf in sheep’s clothing ; to prossess one’s soul in patience ; forbidden fruit ; to
strengthen somebody’s hand; to hide one’s light under a bushes ; a drop in the bucket ; daily bread ;
to heap coals of fire on somebody’s head ; to cast pearls before swine ; the promised land ; the
prodigal son ; can the leopard change his sports;to laugh to scorn; Juda’s kiss; a dead letter ; to
worship the golden calf ; to beat the air ; to bend the knee to ; built upon sand ; to call in question ;
to cahnge one’s skin ; to dig a pit for somebody ; to draw a bow at a venture ; to fall on stony
ground ; to gnash the teeth ; to go from strength to strength; to gird up one’s loins ;to have pity on ;
to fall upon one ; to lift upone’s voice; to take counsel ; to wash one’s hands off ; by the sweat of
one’s brow; a labour of love ; the olive branch ; the law of the Medes and Persians ; the mammon of
unrigtheousness; a little bird (whispered to ) me.
Some of the phraseology were taken from the prayers. For example – for better, for worse,
from the bottom of the heart ; lay violent hands on oneself ; the world ,the flesh and the devil; like a
giant refreshed.
Some bibles gradually changed in form and were included in the modern dictionary of the
English language. The article was removed from this phraseological unit, and its form was partially
changed – The gall and the wormwood . This is a modern form of phraseology: wormwood and
gall.
From the phraseology the archaic form To sow was discarded: a man soweth, that shall he reap.
This is a modern form of phraseology: Whatever a man sows , that shall he reap.
Hope against hope , This is a modern form of phraseology – who against hope believed in hope
A lost sheep – for I found my sheep which was lost.
A drop in the bucket – as a drop of bucket.
A bird in the hand is worth two in the bush - We often heard this phraseologies, but did not
know that it was taken from the Bible.
This phrase was used in the 13th century so
Ecclesiastes IX –A living dog in better than a dead lion.
For the first time in Hugh Rodezen's book, this was used as follows: A byrd in hand – is worth
ten fly at large.
John Haywood, who conducted research on ancestral words, used this phrase differently in
the 16th century: Better one byrde in hande than ten in the wood.
“Ashes to ashes” from the Biblical text, Genesis 3:19 - This phrase, taken from the Bible, was
used during funeral ceremonies.
“The love of money is the root of all evil” Originates in the Bible , Timothy 6:10 - This phrase is
also taken from the Bible.
“An eye for an eye, a tooth for a tooth” - This expression is found in our language.
“As white as snow” - This expression was used in Shakespeare's Hamlet.
…What if this cursed hand
Were thicker than itself with brother’s blood,
Is there not rain enough in the sweet heavens
To wash it white as snow? … (Hamlet 1602)
In the Bible, it has been used since 1611.
“For everything there is a season”
This expression was also used for the first time in the Bible.
“As old as the hills”. This phrase was created during the Renaissance and was not used until the
18th century. Later began to use it.
“The root of the matter” - The meaning of this statement, which we find in the Bible, is the crux
of the matter.
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Phraseology from other languages play an important role in the English language. In modern
times, there is no such language that its vocabulary consists only of its own phraseological units. In
connection with modern development, nations are inextricably linked with each other scientifically,
culturally, politically and economically. The convergence of these languages creates the basis for
phraseological integration with each other. Phraseological units that have passed from one language
to another, are closely interconnected by different peoples, work activities, science and art, are
called international phraseological units.
Thus, the above-mentioned phraseological units played a big role in enriching the vocabulary
of the English language with phraseological units. During this period, the English language passed
through a new phase - the creation of a new national eternal English language, which we can find in
the works of Renaissance writers, especially in the works of the great English playwright William
Shakespeare.
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İngilis dilinin zənginləşməsində frazeologizmlərin rolu

B.Ziba

Xülasə
Renesans dövründə ingilis dilinin frazeoloji sistemi xeyli genişlənmiş və zənginləşmişdir. Buna
ədəbiyyatın inkişafı, xüsusilə də dram janrının inkişafı böyük təsir etmişdir. Frazeologiyanın
inkişafında ən aparıcı mənbələrdən biri Vilyam Şekspirin dram əsərləridir. Şekspir ingilis dilinə
xeyli sayda dini, mifoloji və digər mövzularda frazeologizmlər gətirmişdir. Frazeologizmlərin
inkişafında digər əhəmiyyətli mənbə “Kral Yakovun Müqəddəs Kitabı”nın İncildən tərcüməsidir.
1611ci ildə tərcüməsi tamamlanan İncil ingilis dilində birinci tərcumə deyildi. Lakin dili sadə xalq
tərəfindən anlaşıqlı olduğu üçün ən çox oxunan versiya hesab olunur.
Tərcümə olunmuş incilin ingilis dilinə böyük təsiri olmuşdur. Belə ki, dildə yeni fonetik və
leksik dəyişikliklər özünü göstərdi və dilə yeni bibleizmlər daxil oldu. Bu təsir o qədər güclü
olmuşdur ki, həmin frazeoloji ifadələr bu gün də geniş istifadə olunur.
Renesans dövründə ingilis dilinin zənginləşməsi bu dilin frazeoloji sistemi ilə sıx baglıdır. İngilis
dili dini, mifoloji frazeologizmlərlə xüsusilə zənginləşmişdir. Müxtəlif semantik sahələrə aid olan
bu frazeologizmlər Renesans dövrünə aid bədii əsərlərdə ilk dəfə olaraq meydana çıxmış və daha
sonra ingilis dilinin leksikasına və lüğət tərkibinə daxil olaraq dildə sabitləşmişdir.
Açar sözlər: frazeologiya, tərcümə, Şekspir, frazeologizmlərin mənbələri
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Роль фразеологизмов в обогащении английского языка

Б.Зиба

Резюме
В период Ренессанса фразеологическая система английского языка расширялась и
обогащалась. Развитие литературы, в особенности развитие драмы, обусловило обогащение
языка фразеологизмами. Одним из фразеологизмов являются драмы У.Шекспира. В
английский язык вошли многие религиозные, мифологические и другие фразеологизмы из
произведений У.Шекспира. Другим источником
стал перевод Библии Кинга Джеймса.
Библия, которая была завершена в 1611 году, была не первым переводом на английский
язык. Но язык понятен простым людям и считается самой читаемой версией.
Перевод Библии оказал большое влияние на английский язык. Так как, в языке проявились
новые фонетические и лексические изменения, и были добавлены новые библеизмы к языку.
Влияние была настолько сильной, что эти фразеологические выражения широко
используются и в наше время.
Обогащение английского языка в период Ренессанса сильно связано с фразеологической
системой этого языка. Английская религия особенно обогащена мифологическими
фразеологизмами. Эти фразеологизмы, относящиеся к различным семантическим сферам,
были впервые опубликованы в работах в период Ренессанса, а затем стабилизированы в
лексике и словаре английского языка.
.
Ключевые слова: фразеологизмы, перевод, Шекспир, Библия короля Якова , источники
фразеологизмов
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THE ROLE OF INVERSION IN THE INFORMATION STRUCTURE
OF ENGLISH TEXT
Summary
According to the results of these studies, we can conclude that the inversion in modern
periodicals is quite common. Stylistic inversion is not popular when writing publicistic works, as it
is mainly used in literary works, allowing to refine the language and make it more vivid and
expressive. In periodicals, however, the language must comply with certain norms that do not allow
large deviations, therefore, among the stylistic inversion used in writing journalistic texts, only the
inversion used in direct speech can be distinguished.
In this paper, the types of inversion were investigated, attempts were made to explain the reason
for its use in English. So, for example, in book speech, the effect of expressiveness is created by
delaying, i.e. the psychologically important element is at the end of the sentence, which creates
some kind of suspense, since the reader does not receive his usual instructions on the subject of
speech at the beginning of the message. Inversion is also a means of expressing expression in cases
where it gives rise to an idea of those contexts for which the corresponding arrangement of words is
usual. For example, in English poetry, an adjective can not only precede the noun being defined, as
is usual for prose, but also follow it. In inflectional languages, such as where the relations between
words are realized with the help of morphemes, the communicative principle of placing words plays
a major role in determining the order of words.
Key words: inversion ,English text, grammar, English language
Consider how the analysis of information features of the English scientific texts in management
specialty facilitates learning students of English scientific speech.When forming these skills in a
foreign language invaluable assistance provides textual material - in this case, scientific articles on
professional topics from a variety of English speaking sources collections of scientific articles,
magazines, newspapers. Text thatis a product of speech activity, the main communicative unit of
speech can be considered as one of the effective means the formation of skills and skills of
scientific communication. Admittedly linguists, the main function of the text as product of the act of
communication, is the transmission and receipt of information which is "the result of the reflection
of phenomena and objects reality, the complex connections of phenomena and situations ”[1, p.30].
Problems information is being developed quite intensively experts in different fields of knowledge mathematics, philosophy, logic,psychology, linguistics.As the communicative-cognitive unit of the
professional mechanism communication text allows you to communicate with experts.It is well
known that each text is characterized by the unity of the theme and intention,relative completeness,
coherence, integrity, internal structure, a specific and pragmatic installation.Therefore, textual
activity is necessary to ensure the needs of social actors in the dialogue and partnership.
The term "information structure of the proposal" was introduced in the scientific turnover
linguist M. A. K. Halliday. In his article "Notes on transitivity and the theme in the English
language" the scientist considers the proposalas a complex (domain) of the three main areas of
syntax in which the speaker must make a certain choice (the three main areas of syntactic choice).
These three areas are transitivity, mood (mood) and what M. Halliday calls a theme. The term
“information structure” appears in the description of the latter area. M. Halliday pointed out that we
use the term “theme” when we speak (1) on the information structure of the clause; (2) on the status
of the elements, which are considered not as participants of the extra-linguistic process, but as
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components of the message; (3) on the relationship between what is said and what has already taken
place in the discourse before, and on the internal transformation all of this in the communicative
act. M. Halliday makes the following points. None of these areas of significance not limited to
clause. But for each of which clause provides significant number of choices (options). And
precisely for these clause options use the terms transitivity, mood, and subject. M. Halliday writes
that transitivity is the grammar of experience, mood - grammar of speech, and the topic – grammar
discourse. Each of these three sets of options defines a number of syntactic functions or roles, the
combination of which organizes the structure of the sentence. Some roles come from the system
transitivity - actor, goal, etc. Rolessame system-defined topics of another character Here is the
structural function -this is a function in communication, and one of the function itself is called the
“theme.” So the term “theme” is used and how general concept, and as the name of a specific role the distribution of information in offer as a message. Other functions in this area are called “given”
and “new”.
The terms "topic" and "comment" M. Halliday avoids because that the authors using these terms
often unite in them different functions for M. Halliday. Thus, the term “topic” is sometimes referred
to as “given” and “subject”. As part of a complex system of topics M. Halliday describes three sets
of options related to: 1) the information component; 2) subject and 3) identification. They refer to
the whole sentence or comparable to the sentence by the length of the syntactic complex. Speaking
in general, options from the first group (informational) are implemented using intonation; the
subject options are sequences of elements in a sentence (word order); and identifying options –
specific patterns of sentence structure.Any text consists of "units of information." Division of
discourse into units information necessarily in the sense that the text should consist of a sequence of
such units. But it also carries arbitrary character from the point of view that the speaker is free to
decide where each unit of information must begin and where to end and how should its internal
structure should be organized. The structure of the components themselves can not define it
yourself the information structure is realized phonologically - by dividing the text into syntagmas:
one unit of information is realized as one syntagma.
The speaker sets the sentence to a two-part topic-rhematic structure.The topic is at the beginning
of the sentence.The semantic topic is either unmarked (depending on mood, this is a
subject,question element or finiteverb) or labeled (any otherelement) - in this case, it is updated as
the source point of the message (here M. Halliday uses the term B. Matezius). The topic is often
(but not necessarily) restored from the previous discourse:the choice depends on the context.
Optional semantic topic (marked or unmarked) can be highlighted by affirmative or negative
predication. M. Halliday also writes that the theme is often expressed by the anaphoric construction.
Remus, therefore,valid (or invalid) for this particular topic. In this way,the researcher believes that
the rem is something what's left after we found highlighted the topic. M. Halliday in this article
refers to the work of F. Danesh (who considered "Organization of statements" as a level syntax) and
J. Firbas – representatives Prague linguistic circle, which developed the doctrine of the actual
division of the proposals of V. Matezius.
Therefore it can be said that the theory of the information structure of a sentence is repelled from
the provisions proclaimed by scientists Prague linguistic circle. However, a significant difference
between the terms "relevant (or communicative)division "used by representatives the Prague
linguistic circle, and "Information structure" is that the first term suggests that concepts of this, new,
etc. make sense only in a communication situation. According to some researchers (for
example;[Slyusar 2009] ), this is not true, since they are important for consistent development ideas
in the process of thinking. The term "actual division" emphasizes that the corresponding properties
of sentences are more than others are context oriented and wider - konsituatsiyu. At the same time,
cognitive information processing systems always reflect the individual situation in development and
are unthinkable without it. We can say that they only work with relevant information, and therefore
some linguists seem especially wrongful allocate within it the actual division.We hold similar
views, so we will continue to use the term"Information structure". Proponents of the formal
approach believe what are the concepts of information structure "topic" and "comment" are
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integrated intoformal language system they directly and are uniquely represented in the syntactic
component and are translated in a logical (LF) and phonological (PF) form. Such an approach was
developed by N. Chomsky [Chomsky 1971] and R. Jackendoff [Jackendoff 1972]; his stick tothe
framework of generative linguistics, in particular the Minimalist Program. Interpretative approaches
emphasize linguistic coding of information and the communicative significance of the components,
considering in a complex the problems interactions of semantic, syntactic and phonological factors,
as well as their pragmatic interpretation. The main idea of these approaches is that the information
structure is treated as a complex interface between the components of grammar and pragmatics.
Proponents of these approaches interpret syntactically and phonologically marked focal or topical
components, modeling them intra- and non-potential features [5, p.16].
It is known that in English the usual word order in the “neutral” form of presentation is the
subject, the predicate, and then the secondary members of the sentence, and the subject is usually
given (given), and the next members of the sentence report the new one. However, in the English
language such cases are already fully grammaticalized when other members of the sentence come
first, and the subject is rearranged to another place [4, p. 183]. Especially often changes in the
location of the components of the proposal occurs when the proposal is updated, that is, in the
statement. 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. As grammatical
cases of violation of the usual (fixed) word order (syntactic inversion), and cases of stylistic
inversion, also considered in this work, are the most interesting object of study for a person who
learns the language, as they significantly expand the speaker's capabilities, helping to achieve many
of the goals of his statement , and the listener (or reader), helping to understand the true meaning of
speech (text). The use of one or another order of words 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 the emotional state of the speaker, etc.
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 coloring.
For example, the postposition of an adjective in prose lends style solemnity, elevation, or
musicality.
Conclusion
Thus, in conclusion it should be noted that the problems outlined in this article will help student
managers correctly to be oriented in a scientific style, to perceive information adequately, set out in
scientific texts of professional orientation, and successfully write research papers in English. The
term "inversion" should be understood not only permutations within the predicative core, but also
permutations of the minor terms of the sentence, since both in functional terms and in the English
word order system they have the same syntactic properties. Based on the analysis of the
phenomenon of inversion, the analysis of the fixed reverse word order and the cases of stylistic
inversion, we consider it necessary to draw the following conclusions:
1. Under the language expressive information refers to information about the expressive qualities
of the language itself, i.e., 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.
2. Syntactic (grammatical) inversion - the whole system of word positioning in the 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 the sentence (for example,
circumstances - determinants).
3. The main functions of inversion are the additional emphasis of the actual division, the
emphasis of semi-predicative relations, the binding of a number of statements into a super-phrasal
unity. The implementation of these functions is closely related to the fact that in the process of
inversion there is a selection of an inverted member (sometimes - along with any other member)
logical stress. On the contrary, the free movement of members that does not carry semantic
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differentiation functions (permutations of determinants) is not associated with transferring a logical
stress to them.
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N.Əhmədli
İngilis mətninin informasiya strukturunda
inversiyanın rolu
Xülasə
Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, bu məqalədə göstərilən problemlər tələbə rəhbərlərinin
düzgün şəkildə elmi bir şəkildə yönəldilməsinə, məlumatları kifayət qədər qəbul etmələrinə,
peşəkar yönümün elmi mətnlərində dərc edilməsinə və ingilis dilində tədqiqat sənədlərinin uğurla
yazılmasına kömək edəcəkdir. "İnversiya" termini yalnız feli əsasda dəyişim deyil, həm də
cümlənin kiçik şərtlərinin dəyişimi kimi başa düşülməlidir, çünki funksional baxımdan və İngilis
dili söz düzəliş sistemində eyni sintaktik xüsusiyyətlərə malikdirlər.
Bu araşdırmaların nəticələrinə görə, müasir İngilis mətninin məlumat strukturunda inversiyanın
rolundan bəhs edilir. Üslubi inversiya yazılı ədəbiyyatda çox istifadə olunmur, əsasən ədəbi
əsərlərdə istifadə olunur və bununla dilin həssaslığı təmin olunur, dil daha parlaq və ifadəli olur.
Əksər hallarda, məqalələrdə qrammatik inversiya istifadə olunur, yəni orada həm inversiya var,
həm də sorğunu ifadə etmək üçün istifadə edilən inversiyalar var. İngilis mətninin məlumat
strukturunda dil geniş sapmalara yol verməyən bəzi normalara riayət etməlidir, buna görə də həmin
mətnlərdə yazılı şəkildə əsasən üslubi inversiya istifadə olunur.
Bu yazıda inversiyaların növləri araşdırılmış, İngilis dilində istifadə edilməsinin səbəblərini izah
etmək üçün cəhdlər edilmişdir. Məsələn, ədəbi dildə ifadənin təsiri gec yaradılır, yəni psixolojik
cəhətdən qeyri-müəyyənlik yaradan vacib element cümlənin sonunda olur və oxucu mətnin əsas
mesajını ilk anda anlamır.
Açar sözlər: inversiya, İngilis dili mətn,müddəti,qrammatika, Ingilis dili
Н.Ахмедли
Роль инверсии в информационной структуре
английского текста
Резюме
По результатам данных исследований можно сделать вывод о том, что инверсия в
современных периодических изданиях является достаточно распространенным явлением.
Стилистическая инверсия не является популярной при написании публицистических работ,
так как в основном используется в литературных произведениях, позволяя облагородить
язык и сделать его более ярким и выразительным.
В периодических же изданиях язык должен соответствовать определенным нормам, не
допускающим больших отклонений, поэтому среди стилистической инверсии, используемой
при написании публицистических текстов, можно выделить только инверсию, используемую
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при прямой речи. Инверсия также является средством выражения выражения в тех случаях,
когда оно порождает представление о тех контекстах, для которых обычное расположение
слов является oбычным.
Например, в английской поэзии прилагательное может не только предшествовать
определению существительного, как обычно для прозы, но и следовать за ним. В языках
флективных языков, например, когда отношения между словами реализуются с помощью
морфем, коммуникативный принцип размещения слов играет основную роль в определении
порядка слов.
Ключевые слова: инверсия, Английский текст, грамматика, Aнглийский язык
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AZƏRBAYCANDA MULTIKULTURALİZM VƏ DIL SİYASƏTİ
Xülasə
Multikulturalizmin mədəniyyətləri bir araya gətirir.Multikulturalizm adət-ənənələr arasında
mədəniyyəti və tolerantlığı formalaşdırır. Dini tolerantlıq- bir dini konfessiyaya mənsub olan din
məmurunun başqa dinə mənsub olan din adamlarının düşüncələrinə hörmətlə yanaşmasıdır.
Millətlərarası tolerantlıq-başqa milli, etnik və irqi ənənələrə hörmət şəklində ifadə olunur.Tolerant
insan hər hansı xalqa və onun hər bir nümayəndəsinə hörmət və məhəbbətlə yanaşan insandır.
Multikulturalizm dedikdə dövlətin sərhədləri içərisində çoxmədəniyyətliliyi qorumaqdır.
Həmçinin Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar üçün də maksimum yaradılmışdır. Ölkəmizdə yaşayan
azsaylı xalqların dillərinin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi ilə bağlı son illərdə talış,saxur,kürd,tat,udin,xınalıq dilləri üzrə ibtidai siniflər üçün dərs proqramları hazırlanmışdır.Bakı Slavyan
Universitetinin nəzdində Ukrayna dili öyrədilən Bazar günü məktəbi,Qafqaz xalqlarının dilləri və
mədəniyyəti cəmiyyəti fəaliyyət göstərmişdir.Azərbaycan dövlət olaraq həmişə bütün məsələləri
tolerantlıq prinsipləri çərçivəsində həll etməyə çalışır. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd,
ölkədə əsrlərlə formalaşmış tolerantlığı davam etdirmək, etnik-mədəni və dini müxtəlifliyin
qorunmasını və çiçəklənməsini təmin etməkdir. Multikulturalizm mərkəzi dünyada bir çox millətlər
tərəfindən tanınır(4). Multikulturalizmin tətbiq edildiyi dil siyasəti modeli demokratik dil siyasəti
modelidir.Müstəqil Azərbaycan dövləti və onun yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyev və İlham
Əliyev ölkəmizdə yaşayan milli azlıqların dilinə,dininə,mədəniyyətlərinə həmişə diqqətlə və
hörmətlə yanaşmışdır.
Açar sözlər:multikulturalizm,tolerantlıq,milli azlıq,mədəniyyət,cəmiyyət,hüquq.
Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin,dinlərin,adət-ənənələrin bir araya gəldiyi multikulturalizm ölkəsidir.Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin,xalqların bir araya gəldiyi məkan
olaraq,sülh,əmin-amanlıq ölkəsi kimi tanınmışdır.Multikulturalizm mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların dialoqunun əsas alətidir.Digər xalqların mədəniyyətlərinin,xüsusiyyətlərini tarixini
öyrənmədən onların nümayəndələri ilə qarşılıqlı şəkildə anlaşma qeyri-mümkündür.(5) Hərfi
mənada "multikulturalizm" çoxmədəniyyətlilik deməkdir. Latın dilindən tərcümədə "multi" çox
mənasını verir,"kultura" isə tərbiyə,təhsil,din,elm,din,davranış,etiket və s.anlayışlarla ifadə olunur.
Hindistan konstitusiyasında cəmiyyətin polietnik olması, müstəqillik ərəfəsində müsəlmanlarla
hinduslar arasında ölkənin parçalanması ilə nəticələnən etnik-siyasi hadisələrlə bağlı "multimədəni
cəmiyyət" prinsipləri meydana gəlmişdir.Avropa və bəzi ölkələr multikulturalizmi idarə etməyin
çox çətin vəzifə olmasını nəzərə alıb,imtina etmişlər.Azərbaycan islam ölkəsidir və biz öz dinimizə
hörmətlə,etiqadla yanaşırıq. Multikulturalizmin əsas elementlərindən biri də tolerantlıqdır.Azərbaycan dövlət olaraq həmişə bütün məsələləri tolerantlıq prinsipləri çərçivəsində həll etməyə
çalışır. ."Tolerantlıq" fransız dilindən tərcümədə "dözümlü" deməkdir.Tolerantlıq insanın həyat
tərzinə,davranışına,adət-ənənələrinə dözümlə yanaşmaq deməkdir.Tolerantlıq ümumi dəyərlərə
qarşı çıxılmaması şərti ilə insanlara öz yaşayış tərzlərinə,düşüncələrinə uyğun yaşamaq haqqı
verir.Tolerantlılığın müxtəlif tipləri vardır: 1) Dini tolerantlıq- bir dini konfessiyaya mənsub olan
din məmurunun başqa dinə mənsub olan din adamlarının düşüncələrinə hörmətlə yanaşmasıdır.(1,səh 24)/ 2) Pedaqoji tolerantlıq- pedaqoqun şagirdlərə və tələbələrə səmimi münasibəti,
eləcə də onların hüquq və azadlıqlarına, yaradıcı və tənqidi düşüncələrinə yüksək dözümlü
münasibət və hörmətidir.
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3) Ekoloji tolerantıq-bütün həyat formalarına səmimi hörmətdə və məhəbbətdə təzahür edir.
Hər hansı varlığın təbii qanunauyğunluğun nəticəsi olmasını və onların hər birinin həyat zəncirində
xüsusi və vacib rolu olmasını dərk etmək kimi ali prinsiplərə əsaslanır.(1,səh 24)
4) Millətlərarası tolerantlıq-başqa milli, etnik və irqi ənənələrə hörmət şəklində ifadə olunur.
Bu baxımdan tolerant insan hər hansı xalqa və onun hər bir nümayəndəsinə hörmət və məhəbbətlə
yanaşan insandır.
5)Siyasi tolerantlıq-siyasi baxışlara və siyasi əksliklərə hörmət və dözümlülük deməkdir.
6)Fizioloji tolerantıq-sağlamlıq problemləri olan insanlara məhəbbət, dözümlülük,mərhəmətdir.
7) Cinsi tolerantlıq-əks cinsin bütün nümayəndələrinə, eləcə də cinsi azlıqların mənsublarına
münasibətdə dözümlülük şəklində təzahür edir.
8) Administrativ tolerantlıq- aşağı və yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərə,məmurlara dözümlülük,mərhəmət,hörmət deməkdir.Tolerantlığın hər bir tipinin özünəməxsus istiqaməti var və hər bir tolerant
insan bu istiqamətlərin hər birinə dözümlülüklə yanaşmalıdır. Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm siyasətinin daha effektli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək istiqamətində atdığı növbəti
addım, onun 2015-ci ilin 15 may tarixində imzaladığı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
yaradılması haqqında sənəd oldu. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd, ölkədə əsrlərlə formalaşmış
tolerantlığın, etnik-mədəni və dini müxtəlifliyin qorunmasını və çiçəklənməsini təmin etmək, həmçinin
Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq və mövcud multikultural modelləri
tədqiq və təşviq etmək idi.(1,səh 36) Bu gün multimədəni dəyərləri tərənnüm edən Azərbaycan
xalqının sıx və sarsılmaz birliyinin təmin edilməsi işində möhtəşəm tədbirlərin təşkili və həyata
keçirilməsi kimi proses uğurla davam edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən davamlı multimədəni siyasətin ən başlıca
əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, geniş və kompleks şəkildə həyata keçirilən mütərəqqi ideyaların
külliyyatı Azərbaycan xalqının həyatında çoxəsrlik əxlaqi mədəni və mənəvi dəyərlərin intibahı
kimi təzahür etdi və xalqın əsrlərlə formalaşmış, lakin müəyyən obyektiv tarixi səbəblərdən
deformasiyaya məruz qalmış əsl tolerant obrazını və müdrik simasını özünə qaytardı. Prezident
İlham Əliyevin etnik tolerantlığa, yeni multikulturalizm ideyalarına verdiyi mədəni-siyasi
dəyərlərin dünya miqyasında real elmi, mədəni və sosial müstəvilərə çıxarılması işində Heydər
Əliyev Fondunun və fondun prezidenti, ölkənin birinci xanımı, Azərbaycan Respublikasının I vitseprezidenti Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri vardır. Multikulturalizm ideyalarının təbliği və
təşviqi ilə bağlı baş tutan bütün yerli, regional və beynəlxalq miqyaslı və xarakterli tədbirlər
Mehriban Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi strukturların təşkilatçılığı və iştirakı ilə reallaşdırılır.
Multikultural mühitin tətbiq edildiyi dil siyasəti modeli demokratik dil siyasəti
modelidir.Azərbaycanda çoxlu azsaylı xalqlar və etnik qruplar yaşayır.Müstəqil Azərbaycan
dövləti və onun yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizdə yaşayan milli azlıqların
dilinə,dininə,mədəniyyətlərinə həmişə diqqətlə və hörmətlə yanaşmışdır(2,səh 10).Respublikada
yaşayan etnik qrupların demək olar ki,əksəriyyəti Azərbaycanın dövlət dillini bilir,bu dildən
etniklərarası ünsiyyət vasitəsi kimi də istifadə olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5
sentyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Təhsil haqqında" Qanunun 5-ci maddəsinin
,5.1.- ci bəndinə əsasən, "Dövlət hər bir vətəndaşın təhsil' alması üçün müvafiq şəraitin
yaradılmasına təminat verir və təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum
edilməsinə yol vermir"; 5.2.-ci bəndində isə göstərilir ki, "Dövlət cinsindən, irqindən, dilindən,
dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq
imkanlarından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa təhsil almaq imkanı yaradılmasına və ayrıseçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir". "Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq,
azsaylı xalqların və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətinin
inkişafı üçün dövlət yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1992- ci
il tarixli, 212 saylı Fərmanına uyğun olaraq, ümumtəhsil məktəblərində onların dillərinin tədrisi ilə
bağlı lazımi şərait yaradılmışdır. Ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərində təlim Azərbaycan, rus,
gürcü dillərində aparılır. Buna müvafiq olaraq, təlim 3 dildə olan məktəblər üçün tədris planları
təsdiq edilmişdir. Respublikanın təhsil sistemində fəaliyyət göstərən 1.764 məktəbəqədər təhsil
müəssisələrindən 248-də 8.347 şagird rus dilində, 7-də isə 300-dən çox uşaq gürcü dilində təhsil
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alır. Eyni zamanda, milli azlıqların (avar, kürd, udin, saxur, ivrit, xınalıq və s.) dili ana dili kimi
öyrədilən məktəblərin I-IV sinifləri üçün tədris planlarında həmin dillərin tədrisi üçün həftədə 2 saat
dərs yükü ayrılmışdır. Ləzgi dili isə həftədə 2 saat olmaqla Qusar rayonunda I-XI, İsmayıllı,
Qəbələ, Xaçmaz, Oğuz rayonlarında I-IX, Quba rayonunda isə I-IV siniflərdə tədris olunur.
Respublikanın 13 rayonunda (Lənkəran, Astara, Balakən, Oğuz, Quba, Qusar, Qəbələ, Zaqatala,
İsmayıllı, Lerik, Masallı, Samux, və Xaçmaz) yaşayan milli azlıqların uşaqlarının öz ana dilini,
milli adət və ənənələrini, mədəniyyətini öyrənmələri üçün müvafiq şərait yaradılmışdır. Ölkəmizdə
yaşayan azsaylı xalqların dillərinin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi ilə bağlı son illərdə
talış,saxur,kürd,tat,udin,xınalıq dilləri üzrə ibtidai siniflər üçün dərs proqramları hazırlanmışdır.Bu
tip qanunlar nəinki bölgələrdə, hətta Bakıdada tətbiq olunmuşdu.Belə ki Bakı Slavyan
Universitetinin nəzdində Ukrayna dili öyrədilən Bazar günü məktəbi,Qafqaz xalqlarının dilləri və
mədəniyyəti cəmiyyəti fəaliyyət göstərmişdir.Bakının 46 nömrəli məktəbində 10 ilə yaxındır
ki,yəhudi dili tədris olunur(3,səh 100).Avropa Şurası və Təhsil Nazirliyi 2003-cü ildən "Təhsil
siyasəti və milli azlıqlar" layihəsini birgə keçirir.Layihənin əsas məqsədi iştirakçı ölkələrə milli
azlıqların təhsili ilə bağlı qanunvericilik sənədlərinin hazırlanmasında yardım göstərilməsi və milli
azlıqların təhsil siyasəti sahəsində tövsiyələrin təqdim edilməsidir.Bu layihənin səmərəli həyata
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan-Avropa Şurası birgə İşçi Qrupu yaradılmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən davamlı
multimədəni siyasətin ən başlıca əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, geniş və kompleks şəkildə
həyata keçirilən mütərəqqi ideyaların külliyyatı Azərbaycan xalqının həyatında çoxəsrlik
əxlaqimədəni və mənəvi dəyərlərin intibahı kimi təzahür etdi və xalqın əsrlərlə formalaşmış, lakin
müəyyən obyektiv tarixi səbəblərdən deformasiyaya məruz qalmış əsl tolerant obrazını və müdrik
simasını özünə qaytardı. Prezident İlham Əliyevin etnik tolerantlığa, yeni multikulturalizm
ideyalarına verdiyi mədəni-siyasi dəyərlərin dünya miqyasında real elmi, mədəni və sosial
müstəvilərə çıxarılması işində Heydər Əliyev Fondunun və fondun prezidenti, ölkənin birinci
xanımı, Azərbaycan Respublikasının I vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri
vardır. Multikulturalizm ideyalarının təbliği və təşviqi ilə bağlı baş tutan bütün yerli, regional və
beynəlxalq miqyaslı və xarakterli tədbirlər Mehriban Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi
strukturların təşkilatçılığı və iştirakı ilə reallaşdırılır. 2016-cı ildə "Multikulturalizm ili"ilə əlaqədar
ölkəmizdə dəyirmi masalar,sərgilər,müsabiqələr,yay-qış multikulturalizm düşərgələrinin
yaradılması,"Azərbaycan multikulturalizmi" kitabının hazırlanması,ölkədə multikultural dəyərlərin
inkişafından xəbər verir.Multikultural düşərgələrin yaradılması,həm ölkəmiz üçün,həm də bir çox
ölkələr üçün çox gözəl hadisədir.Prezidentimizin fərmanı ilə hər il ildə iki dəfə xarici tələbələr
multikultural məktəblərə dəvət olunurlar.Bu məktəblərin nəzdnində düşərgələr təşkil olunur,bu
düşərgələrə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gənclər gəlir,dinindən,irqindən,milliyyətindən
asılı olmayaraq gənclərin bir arada olması,dostluq münasibətləriinin qurulması bizim üçün çox
sevindiricidir. Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki,Multikulturalizmlə bağlı atılan addımlar
Azərbaycanı daha da inkişaf etdirmişdir.Azərbaycanda milli azlıqlar üçün kifayət qədər şərait
yaradılıb və hal-hazırda da yaradılır.Biz inanırıq ki, yaxın gələcəkdə müstəqil Azərbaycan inkişaf
etdikcə milli azlıqların və etnik qrupların daha da rahat şəraitdə yaşamaları üçün hər cür şərait
yaradılacaqdır.
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Б.Курбанова
Мультикультурализм, толерантность и языковая политика в
Азербайджане
Резюме

Мультикультурализм объединяет культуры, мультикультурализм формирует культуру и
терпимость между традициями. Религиозная терпимость - религиозный член священства,
который уважает религиозные убеждения, принадлежащие к другой религии. Международная терпимость выражается в отношении других национальных, этнических и
расовых традиций.Толерантный - это человек, который уважает и уважает каждого человека
и каждого человека. Мультикультурализм заключается в защите мультикультурализма в
границах государства. Он также был создан для национальных меньшинств, проживающих в
Азербайджане. В последние годы в связи с преподаванием языков меньшинств в
Азербайджане были разработаны учебные программы для начальных школ на талышском,
сахурском, курдском, татском, удинском, ксинасском языках. Одним из основных элементов
мультикультурализма является толерантность:
Азербайджан как государство всегда стремится решать все вопросы в рамках толерантности.
Основной целью центра является сохранение толерантности в стране на протяжении веков,
обеспечение сохранения и процветания этнического, культурного и религиозного разнообразия.
Мультикультурализм признан многими народами по всему миру.
Модель языковой политики, осуществляемая мультикультурализмом, является моделью
демократической языковой политики: независимое Азербайджанское государство и его создатели, великий лидер Гейдар Алиев и Ильхам Алиев всегда были внимательны и уважительно
относятся к языку, религии и культуре национальных меньшинств, проживающих в нашей
стране.
Ключевие слова: мультикультурализм,толерантность, национальное
меньшинство,культура,общество,закон
B.Gurbanova
Multiculturalism, Tolerance and Language
Policy in Azerbaijan
Summary
Multiculturalism brings together cultures. Multiculturalism shapes culture and tolerance
among traditions. Religious tolerance - a religious priesthood member who respects religious beliefs
belonging to another religion. International tolerance is expressed in the respect of other national,
ethnic and racial traditions.
Tolerant is a human being who respects and respects every individual and every individual.
Multiculturalism is to protect multiculturalism within the borders of the state. It has also been
created for the national minorities living in Azerbaijan. In recent years, training programs for
primary schools in Talysh, Sakhur, Kurdi, Tat, Udin, Xinasi languages have been developed in
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connection with the teaching of minority languages in Azerbaijan. One of the main elements of
multiculturalism is tolerance. Azerbaijan as a state always seeks to solve all issues within the
framework of tolerance. The main goal of the center is to maintain tolerance in the country for
centuries, to ensure the preservation and prosperity of ethnic, cultural and religious diversity.
Multiculturalism is recognized by many nations around the world.
The model of language policy implemented by multiculturalism is a model of democratic
language policy. The independent Azerbaijan state and its creator, Great Leader Heydar Aliyev and
Ilham Aliyev have always been attentive and respectful to the language, religion and culture of
national minorities living in our country.
Keywords:multiculturalism,tolerance,national minority,culture,society,law
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GÜNDƏLİK –MƏİŞƏT (DANIŞIQ) ÜSLUBU
Xülasə
Ümumi yaşayış tərzi,yaşayış həyat yaşantıları ilə bağlı leksika dilimizin lüğət tərkibini
zənginləşdirir.İctimai-iqtisadi,siyasi əlaqələrin dəyişməsi,elm,texnika və mədəniyyət sahəsində arası
kəsilməyən yeniliklərin yaranması ilə əlaqədar dildə yeni-yeni sözlər meydana gəlir.Dilin lüğət
tərkibində daimi bir dəyişmə,artma və zənginləşmə prosesi gedir.Dilin lüğət tərkibində daimi bir
dəyişmə,artma və zənginləşmə prossesi gedir.Dilin lüğət tərkibində arası kəsilməyən yeni-yeni
sözlər daxil olduğu və bu sözlərin bir qismi əsas lüğət fonduna keçdiyi kimi,bunun əksinə də
təsadüf etmək olur. Dilin yazılı və şifahi qola ayrılması nəticəsində lüğət tərkibində bir qism söz və
ifadələr əsasən canlı danışıq,başqa bir qism söz və ifadələr isə yazı kitab dilində işlənir.Leksikanın
belə şəkildə qruplaşması,şübhəsiz ki, hər üslubun saciyyəsinə uyğun özünü göstərir. Belə ki, şifahi
danışıq dili geniş xalq kitləsi və gündəlik maişətlə əlaqədar olduğuna görə burada,əsasəm,hamıya
aydın və anlaşıqlı olan leksik vahidlər işlənir.
Danışıq – məişət sözləri adəbi kitab leksikasından fərqli olaraq,təsadüf və gözlənilməz xarakterə
malikdir.Bundan əlavə danışıq- məişət sözləri minimal üslubi deqredasiya səviyyəsinə malikdir və
böyük bir qisminin lüğət tərkibində əks olunması ilə əlaqədar işlənir. Danışıq sözləri üslubi çalar
baxımından etik cəhətdən tamamilə normal qəbul edilən sözlərdir.
Açar sözlər: üslub, ritm, diapazon, supra seqment
Bu üslub gündəlik, təbii şəkildə olan nitqin fərqliliyindən bəhs edir. Bu üslub əksər ingilis
dilində danışanlar üçün aydın olduğuna görə buna “tanış” üslubda deyilir. Bu üslub gündəlik
ünsiyyət vasitəsi kimi danışanlar arasında təbii qarşılıqlı söhbətdə eşidilir. Buna görə də fonetistlər
onu danışıq üslubu adlandırırlar. Bəzi alimlər onu qeyri-rəsmi üslub adlandırırlar, çünki bu üslub
dostların, tanış insanların nitqində qeyri-rəsmi daxili və xarici əlaqələrdə əsasən baş verir. Qeyri
rəsmi hallarda danışanlar daha çox sərbəst, az diqqətcil olurlar. Gündəlik həyatda ictimai
mövqeyindən asılı olaraq danışanlar ədəbi dil normalarına əhəmiyyət vermirlər. Danışıq üslubunda
intonasiyasının münasibət funksiyası əsasdır.
Söhbətlər insanların davranışının ən mürəkkəb formalarından biridir. Ümumi anlamda
danışanlar arasında mövcud olmalıdır. Ümumi başadüşmə çatışmazlığı ünsiyyətdə uğursuzluğa
səbəb olur. Söhbətdə biz təkcə sözlərə qulaq asmırıq, digər ünsiyyət sistemlərindən şüurlu və
şüursuz mənanı ayırd edirik. Şübhəsiz,ünsiyyətdə xəbər hissə çox mühüm rol oynayır.
Danışıq, qeyri-rəsmi müəyyən ümumi dil xüsusiyyətlərini göstərirlər.
1. Birincisi, bu cür danışıqlar danışanların qeyri-dil faktorlarına əsaslandıqlarına görə dil qeyrisəlisliklə xarakterizə olunur. Bu da özünün cümlə və ya ifadələrin çoxunun natamam formada
göstərir.
Bəzən danışan qəfildən sakit dayanır, lakin dinləyici onu başa düşür, mənanı tuta bilir. Çünki
onların ümumi şəxsi keyfiyyətləri var. Bəzən də dinləyicilər hər cür təkrarlara meyl edirlər, əks –
səda verən suallar soruşurlar.
1. İkincisi, danışıqlar plan çatışmazlığı ilə xarakterizə olunurlar. Onlar əvvəlcədən
planlaşdırılır və ya söylənilmir. Bu da dilin çox dəyişkən rəngarəngliyidir. Gündəlik söhbətlərdə
müəyyən semantik hallar təkrar olunur, məsələn, salamlaşma xudahafizləşmə, tanışlıqlar, söhbətə
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başlama, diqqət cəlb etmək, əlaqə yaratmaq və s. Artıq hər bir kəs asanlıqla söhbəti davam etmək
üçün məlumat soruşmaq, sual vermək üsulları, diqqətin cəlb olunması üçün nəzarət forması, təklif,
razılaşma və imtina –rədd etmə, minnətdarlıq ifadə etmə kimi nitq effektləri istifadə edə bilir. Bütün
bu ifadələr danışanlara söhbəti yaratmaq üçün kömək edir.
2.
Danışıq üslubunun üçüncüsü umumi xüsusiyyəti onun qeyri-səlis olmasıdır.
Qeyri-formal söhbət tərəddüdlü halların olması ilə əlaqədar səhvlərin çox olması dil yanlışları ilə
xarakterik olur. Danışıq üslubunda çoxlu sayda səs birləşmələri qeyri-formal siqnal-işarələr
mövcuddur.
Məs : mmm,sshh,ah,brr və s.
Danışıq üslubunda pıçıltı səslə, fit, gülmə boğazın udqunma, asqırma, fisiltı eşitmək
mümkündür. Cəmiyyətdə söhbət apararkən onu idarə edən xüsusi qaydalar vardır.
“Sakit –səssiz dil” (jest, üz ifadəsi və davranış) danışanlar arasında ünsiyyət zamanı mühüm rol
oynayır.
Qrammatik səviyyədə qeyri-rəsmi söhbət cümlə və ifadələrin fərqlənməsinə, ayrılmasını təmin
edir.
Cümlələrin uzunluğu digər üslublardan fərqlidir. Modallıqdakı dəyişimlər cümlələrin
uzunluğunu fərqli edir.
Kiçik cümlələr cavablarda çox tez-tez işlənir, onların çoxu tamamlanmamış olur.
Qrammatik səviyyədə bir neçə başqa cəhədlər vardır.
1. You see, you know? I mean? I say və.s ara sözlərdən çox istifadə olunur;
2. Sual cümlələrinin daha çox, əmr cümlələrnin daha az içlənməsi;
3. Ara sözlərin, xüsusilə cümlənin əvvəlində işlənməsi;
4. Şəxs əvəzliklərinin mübtəda kimi az istifadəsi, qeyri-formal “you” qeyri –şəxssiz funksiyada
tamamilə ümumi bir hal kimi işlənməsi;
5. Ayrıcı sualların üstünlük təşkil etməsi;
6. Təkrarların çox işlənməsi; qüvvətləndirici zərflərin, xüsusilə “very” sözünün bir neçə dəfə
təkrarlanaraq işlənməsi;
7. Köməkçi fellərin qısaldılması formalarının daha çox istifadəsi; məs : he`s, I`m, I`ve.
İngilis dilinin formal yazılı və qeyri-formal üslubu bütünlükdə dil vahidlərnin fərqli
formalarıdır. Və qəbul olunmuş istifadə meyarları qarışdırılmamalıdır.
Gündəlik danışığın ən çox çarpan aspekti onun lüğətidir. Danışıq dili idiomalarla,
quruluşuna görə sadə sözlərin istifadəsi, fizioloji birləşmələrin üstünlük təşkil etməsi ilə
xarakterikdir. Bundan başqa,mətnin qeyri-formallığına belə söhbətlər üçün spesifik olan söz və
frazaların istifadəsi ilə nail olunur.
Məs: Yeah. Right. O.K. I see. Oh, yes.Yes, yes. Oh, lovely. Oh, dear. All right. Sure.
Good heavens! Thanks! Jolly good! Really? Come off it! Oh,no! Hey! və.s.
Prosodik səviyyədə isə bu sahədə olan tədqiqatlar bizə aşağıdakı nəticələrə gəlməyə
kömək edir:
1.
Danışıqlar fasilələrin uzunluğu, sürət, ritm, səs diapazonları, səs tonal səviyyəsi və ucalıq
daxl olmaqla dəyişilmələrin əlaqəsi ilə supraseqment və intonasiya birliklərindən ibarət olan tabeli
cümlələrə və ya bliklara ayrılır;
2. Nitqdə səviyyədən aslı asılı olaarq daha geniş prosodik effektlərdən istifadə olunması;
3. Bu intonasiya üslubunun prosodik xüsusiyyətlərindən danışarkən deyə bilərik ki, intonasiya
qrupları olduqca qısa ton birlikləri ilə tez-tez pozulur.
4.
Şkalalar yüksək səviyyəli,bəzən də enən olur.Düşən şkalalar bir neçə verğulu hecalardan
ibarət olan intonasiya qruplarında baş verir.
5.
sadə enən və sadə qalxan tonlar ümumidir. Emfatik tonlar yüksək emosional kontestlərdə
baş verir. Yüksək taktönü çox tez-tez işlənir.
6.
Danışıq nitqinin tempi çox fərqli olur. Təbii nitqin sürəti çox olur, lakin tərəddüdlər
olarkən “yavaşlılıq” təəssüratı yaradır. Danışanlar tez-tez bir-birinin sözünə müdaxilə edirlər.
Danışıq üslubunda temp çox qarışıq olur.
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Rəsmi və qeyri –rəsmi dialoqların fonoloji oppozisiyası göstərir ki, onlar arasında ümumi
xüsusiyyətlər çoxdur, lakin qeyri-tonal dialoqlar dildən kənar xüsusiyyətlərində daha böyük
rəngarəngliklə xarakterizə olunurlar.
Telefon söhbətlərində jestlərdən digər canlı vasitələrdən istifadə etmək olmur. Danışanlar
fasilələr etmədən uzun cümlələrdən çox da istifadə etmirlər. Fasilələr uzun olmur,suallar cavablar
və əmr cümlələri çox səciyyəvidir.
Lüğət, idiomlar, danışıq ifadələri, ara sözləri ilə xarakterizə olunur. Telefon söhbətlərinin
açılması və qurtarması eyni modelli sözlərdən istifadə olunur.
Danışanların nitqi bərabər olmur. Biri fəal danışan,digəri isə fəal dinləyəndir. Danışanın nitqi
məlumatlı monoloq təəssüratını xatırladır, yalnız formallıq dərəcəsində fərqli olur.
Əlbəttə ki, tərəddüdlüyün ifadələrdən istifadəyə təkrarlarla, ara sözlərinə və.s çox yer verilir.
Cümlələrin sürəti söylənilən söhbətin semantik dəyərindən asılı olaraq fərqli olur. Şəxsi maraq
bildirən ifadələrdən çox istifadə olunur.
Məs: What then? So what? And? Well? və s.
Beləliklə “dil” və “insanlar” oxşar adlardır və oxşar şeyləri göstərirlər. Lakin onlar arasındakı
“və” geniş mürəkkəb əlaqəni göstərir.
Bu əlaqəyə onların mədəniyyəti, sivilizasiya fərdi xüsusiyyətləri, onların əhatə dairələri,
dəyərləri daxildir.
Dildə çox işlənən funksional danışıq üslubu digər üslublardan fərqlənir. Bu üslub qeyri-rəsmi
ünsiyyət prosesini həyata keçirməyə xidmət edir. Bu ünsiyyət üslubu zamanı danışan şəxs onunla
həmsöhbət olanlarla öz təəssüratlarını, fikirlərini bölüşdürür və rəsmi olmayan situasiyada məişətdə,
ətrafda baş verən problemlər barədə fikir mübadiləsi aparır. Bu danışıq üslubu dinləyicilərə özlərini
sərbəst hiss etməyə və dediklərini maraqla dinləməyə kömək edir. Bu üslubun işlədilməsi gündəlik
həyat təlabatıdır. Bu üslub həm ailə-məişət, həm də qeyri-rəsmi münasibət ifadə edən danışıq
situasiyalarında işlədilir. Başqa sözlə desək,həmin üslub dostlar, yaxın tanışlar, bir-birlərini yaxşı
tanıyan insanlar arasında işlədilən bir üslubdur. Bu üslub sünilikdən uzaq olan və hamı tərəfindən
işlədilən,başa düşülən bir üslubdur. Bu baxımdan onun gündəlik dil təlabatı kimi öyrədilməsi
məqsədəuyğundur. Biz adətən dostlarla söhbət edəndə ğzümüzü sərbəst hiss edir, demək istədiyimiz
sözlər bədahətən gəlir. Kimlərsə coşqun, kimlərsə təmkinlidir. Burada olan təbiilik nitqi xoşagələn
edir. Bu danışıq üslubunda çıxış etmək ücün mürəkkəb cümlələrdən qaçmaq, fikirləri öz sözlərinlə
demək lazımdır. Hətta nitq hazırlıqları olsa belə, fikir yazıldığı kimi ifadə olunsa, yaxud hazır
plandan oxunsa, söhbət danışıq üslübunda olmaz. Həddən artıq sərbastlikdə görünüşün dəyərini və
söhbətin ciddiliyini azaldır. Danışarkən, çıxış edərkən həddən artıq rəsmi olmaq lazım gəlməsə
də,danışığımızda hörmət hiss olun olunmalıdır. Nitqin həddən artıq rəsmi və ya quru olmasına bir
necə amil səbəb olur. Onlardan biri cümlə quruluşu, yaxud ifadə tərzidir. Danışan şəxs sözləri
vərəqdə yazıldığı kimi təkrar etməyə çalışanda problem yaranır. Çünki yazı dili danışıq dilindən
tamamilə fərqlidir. Digər bir amil tempdir. Sözləri bərabər fasilələrlə ifadə etdikdə və tempi
dəyişmədikdə nitq rəsmi, quru və darıxdırıcı olur. Adi danışıqda temp tez-tez dəyişir və tez-tez
müxtəlif uzunluqda fasilələr edilir. Əlbəttə, böyük auditoriya müraciət edərkən, dinləyicilərin
diqqəti yayılmasın deyə, danışıq üslubundan ələvə səsi, intensivliyini artırmaq və daha cox enosiya
ilə (şövqlə) danışmaq lazımdır. Nitq verbal danışıq üslubunda, işlədilən söz və ifadələr qeyri –rəsmi
olsa belə, qəbul olunmuş nitq normalarına riayet olunur və sıhbət zamanı həmin normalar pozulmur,
kobud və bayağı ifadələr işlədilmir. Müxtəlif fikirləri eyni sözlərlə ifadə etmək, lazım olan yerdə
təkrarlara yol vermək, sadə, aydın cümlələrlə danışmaq söhbəti daha maraqlı edir. Bu ötürülən
informasıyanın daha yaxşı yadda qalmasına şərait yaradır. Danışıq üslubunu intonasiya cəhətdən
araşdırdıqda aşağıda adları çəkilən fonetik vasitələrin ifadəsində diqqət yetirmək lazımdır.
Danışıq üslubuna xas olan fonetik vasitələri aşağıdakı kimi sıralamaq olar:
Danışıq zamanı səslərin sait və samit səslərin kombinator modifikasiyası, sözdə pozisiyon
(mövqeyindən asılı olan) fonemik əvəzləmə (söz əvvəli,söz ortası və söz sonu mövqelərdə) vurğulu
və vurğusuz vəziyyətlərdə və s. baş verən dəyişikliklər, o cümlədən reduksiya (yəni vurğulu və
vurğusuz vəziyyətlərdə və s. baş verən dəyişikliklər, o cümlədən reduksiya (yəni vurğusuz
vəziyyətdə saitlərin zəifləməsi), sözün fasdilə qarşısında samitlərin qismən karlaşması, tam
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reduksiya (apokopa) söz sonunda samitlərin düşməsi və ya söz sonunun atılması, synkopa-sözdə
sait və samitin ixtisarı Məsələn: İ”m, I”ve, it isn”t. Ümumiyyətlə, digər üslubdan fərqli olaraq,
danışıq üslubu ingilis dilində mövcud olan intonasıya modellərinin istifadəsi ücün şərait yaradan bir
üslubdur. Bu üslub ücün əsasən pilləvari şkala, sadə tonlar, alçaq enən və qalxan tonlar xarektikdir.
Cavab tipli qısa söyləmələr isə dar diapazonlu intonasiya modelləri ilə müşayiət olunur. Gərginlik
dərəcəsinin artması səs tonunun artması (yüksəlməsi) ilə əlaqədardır. Həyəcanın artması ilə
müşayiət olunan situasiyalarda yüksəkdən düşən tonla birlikdə işlədilən geniş diapazonlu enən tonlu
söyləmələr daha xarektirikdir. Bu üslubda hətta Mürəkkəb tonların realizasiyası ilə ifadə edilən
söyləmlər də mümkündür. Ədəbi dildə mövcud olan məişət üslubu və ya danışıq dili kimi istifadə
olunan bu üslub əsasən nitqin sərbəstliyi və təbiiliyi ilə səciyyəvidir.
Danışıq üslubunun
realizasiyası formalarında ən geniş yayılan dialoqdur. Dialoq zamanı əvvəlcədən hazırlanmış dil
materiallarından istifadə olunur. Şəraitdən (situasiyadan) asılı olaraq dil faktorları olmayan mimika,
jest və mühit də söhbətin baş tutmasında vədavam etdirilməsində rol oynayır.
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T.Ismayılova
Daily Average Talking Style
Sammary

He article studies that how to use everyday words, and keep your language simple. That is often
very sound advice, and helps keep communication simple and effective.
In some contexts, though, you may wish to use or less common, more elevated word a large
native vocabulary is a gift that doesn’t stop giving. It improves our powers of expression and
comprehension, and opens the imagination. Words define the shape and scope of our understanding.
Dialogue is the most widespread dialogue in the forms of realizing the style of speech. Pre-made
language materials are used during the dialogue. Gestures, gestures and the environment, which do
not have language factors, play a role in communicating and communicating, regardless of
circumstances.
The article also shows that functional style is a system of linguistic means peculiar of certain
sphere of communication. Functional style of speech is a special social differentiation of speech,
corresponding to a definite sphere of activity, having a special stylistic coloring, determined by the
aims and a corresponding sphere of communication.
Functional style can be divided into
formal informal style.
Formal styles are: Publicist, Oratory scientific, Official, Newspaper.
Informal styles are: literary colloquial, familiar colloquial, low colloquial.
Key words: style, rhythm, diapason, supra segment
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Т.Исмаилова
Нелитературный (разговорный) стиль в английском языке
Резюме
Нелитературный стиль (разговорный) в английском языке делится на несколько групп,
которые активно существуют рядом друг с другом: вульгаризмы, диалектизмы, слэнг и
профессионализмы. Вульгаризмами называют отдельную группу слов и фразеологизмов,
которые граничат с грубостью и непристойностью. Диалектизмами принято называть слова и
выражения, которые не входят в состав литературного языка. Слэнг - это маркированный
слой разговорной речи, который отличается ярко-выраженной эмоциональной окраской.
Профессионализмами принято называть слова и обороты, которые используются в
небольших социальных и профессиональных группах и по сути понятны только членам этой
группы.
Специфическую и весьма важную роль играют в этом стиле контактоустанавливающая и
эмотивная функции. Они осознаются обществом в виде принятых в коллективе норм и
формул вежливости и должны изучаться в социолингвистике. Речь должна быть тактичной,
не слишком уверенной, не слишком категоричной и жесткой и вместе с тем небезразличной
к собеседнику. Отсюда многообразие форм вежливой модальности, которая может быть
выражена интонационно, лексически, морфологически и синтаксически.
Эмотивная функция служит причиной обилия в разговорной речи разного рода усилителей, которые могут выступать в различных сочетаниях и различны для литературно-разговорного и фамильярно разговорного стилей.
Ключавые слова: стил, ритм, диапазон, супра сегмент
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 23.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Bagırova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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NƏRGİZ ƏLƏKBƏROVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi Dilçilik İnstitutunun
Hüseyn Cavid Prospekti,31 5 mertebe
narguizli@gmail.com
MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ TEZLİK LÜĞƏTLƏRİNİN
STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Son dövrdə müxtəlif sistemli dillərin tədrisi informasiya texnologiyalarının inkşafı ilə əlaqədar
çox yüksək səviyyədə və innovativ üsullarla həyata keçirilir. Yüzlərlə elektron və kitab
şəklində hazırlanan lüğətlər dillərin tədrisində çox mühüm və xüsusi rol oynayır. Bu kimi yararlı
missiyanın həyata keçirilməsində sözsüz ki, tezlik lüğətlərinin oynadığı başlıca rolu qeyd etmək
lazımdır.Tezlik lüğəti tədqiq olunan leksik vahidlərin dildə yayılma tezliyini göstərən həmin
vahidlərin siyahısıdır.Bu lüğətlər sözlərin düzülmə sırası və yerləşdirilməsindən asılı olaraq
mextəlif növlərə bölünürlər.Həmin faktorları nəzərə alaraq tezlik lüğətləri tezlik ,əlifba-tezlik və
əks-əlifba tezlik lüğətlərinə bölünürlər.
Müxtəlif sistemli dillərin quruluşu fərqli olduğu, üçün tezlik lüğətlərinin tərtibində də müəyyən
fərqlər meydana çıxır. Bununla yanaşı, bəzi indekslər bütün lüğətlər üçün eynilik təşkil edir.
Bunlara leksik vahid, onun ranqı, tezliyi və mətnlərdə rastlanma sayını nümunə gətirmək olar.
Bəzi digər göstəricilər dilin mənsub olduğu ailədəki dil strukturuna görə dəyişə bilir. Tezlik
lüğətləri lüğət minumumların hazırlanması, aktiv və passiv leksikanın, hər bir üsluba məxsus
sözlərin kəmiyyət statistikasının müəyyənləşdirilməsində, dillərin tədrisi prosesində əvəzsiz mənbə
rolunu oynayır. Hazırda Qlobal dünyanın ayrılmaz hissəsi olan maşın tərcüməsi tezlik lüğətlərinin
bazası əsasında fəaliyyət göstərir.
Məqalədə Azərbaycanda və ölkə xaricində işlənmiş fərqli tezlik lüğətləri tədqiq olunmuşdur.
Burada Azərbaycan lüğətçilik sahəsində dəyərli mənbə olan “Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti” və
“Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti” nin tərtib üsulları, leksik vahidlərin tezliyi
araşdırılmışdır.Yerli lüğətlərdən əlavə, məqalədə türk dilçiliyinə böyük töhfə olan Qazax dilinin
tezlik lüğəti və ikinci beynəlxalq dil status almış İspan dilinin tezlik lüğəti də ətraflı araşdırılmışdır.
Bütün bu araşdırmalardan bir daha belə nəticəyə gələ bilərik ki, tezlik lüğətləri bir informasiya
axtarış sistemində ən yararlı mənbə olmaqla yanaşı, həm də dillərin tədrisində əvəzsiz mənbə
rolunu oynayır.
Açar sözlər: tezlik, lüğət, söz-forma, ranq, leksik vahid, üslub, registr
Müəyyən dil hadisələrini öyrənmək üçün həmin dilə tətbiq olunan riyazi metodlar
lingvostatistika termini və ya statistik lüğətçilik adı altında birləşir. Dilçilikdə bu statistik
metodların tətbiqi bizə nitqdə və ya mətnlərdə tez-tez və ya az işlənən dil vahidlərini aşkarlamaq
üçün çox böyük imkanlar verir. Bu vahidlərin işlənmə tezliyinin tədqiqi müəyyən nitq ifadələrinin
əmələgəlmə qanunauyğunluğunu müyyənləşdirməyə yardım edir. Dil vahidlərinin tezliyini
müəyyənləşdirmək üçün ilk təcrübələr tezlik lüğətlərinin tərtibi ilə başlamışdır. Son dövrdə bu cür
lüğətlərin tərtibi çox böyük maraq doğurur. Bu cür lüğətlər, leksikanın statistik modeli rolunu
oynayıb dilin lüğət tərkibinin özülünü, aktiv və passiv lüğət fondunu müəyyənləşdirməyə imkan
verir.
Tezlik lüğətləri elə lüğət növləridir ki, burada sözlərin, söz formaların və söz birləşmələrinin
dildə işlənmə tezliyi rəqəmlərlə göstərilir. Növündən asılı olaraq, bəzi tezlik lüğətlərində söz forma
(məs: ayaqdan, ayağa, ayağın ), bəzi lüğətlərdə yalnız şəkilçisiz sadə söz (ayaq), bəzilərində isə
mürəkkəb söz və ya söz birləşməsi (ayağüstü) lüğət vahidi kimi əsas götürülür. Hazırda şəkilçilərin təmsil olunduğu tezlik lüğətlərinə də rast gəlmək mümkündür.
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Bu lüğətlər sözlərin düzülüş üsulundan, tezliyin çoxalma və ya azalma sırasından asılı olaraq
müxtəlif növlərə bölünür. Belə ki, əlifba sırasına əsasən tərtib olunmuş bu kimi lüğətlərdə istənilən
sözün tezlik dərəcəsini həmin sözün əlifbadakı yerinə əsasən dərhal əldə etmək olar.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, tezlik lüğətlərinin ərsəyə gəlməsi uzun və mürəkkəb
prosesdir. Bu prosesin ən çətin mərhələsi lüğətin bazasını təşkil edən sözlərin tədqiqat obyekti kimi
çıxış edən və tezliklərin araşdırılması üçün istifadə olunan, ədəbi dili əks etdirən mətnlərin
seçimindədir. Belə ki, tezlik lüğətləri bədii əsərlər, qəzet materialları, elmi əsərlər, tədris
materialları və s. əsasında hazırlanır. Əgər həmin seçilmiş mətnlər kiçik olarsa, bu zaman onlar dili
tam təmsil edə bilmədiyi üçün müəyyən sözün obyektiv olaraq tezliyini hesablamaq mümkün
olmayacaq. Məhz bu vəziyyətlə qarşılaşmamaq üçün və dilin lüğət tərkibini tamamilə əhatə etmək
üçün seçmələr iri həcmli mətnlər olmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, tezlik lüğətləri ən çox elmi-texniki mətnlər və qəzet materiallarından
götürülmüş seçmələr əsasında tərtib olunur.
Bundan əlavə, tezlik lüğətləri tərtib olunma üsullarına görə də əllə tərtib olunan , maşınla və ya
qarışıq üsulla tərtib olunan lüğətlərə bölünür.
“Tezlik lüğətlərinin tərtibi prosesi ümumi şəkildə aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
- mətndən bütün müxtəlif sözlər ( söz formalar ) götürülür;
- hər bir sözün tezliyi hesablanır;
- sözlərin əldə edilmiş məcmusu tezlik sırası ilə düzülür.
Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq müxtəlif siyahılar və statistik göstəricilər alına bilər.
Məsələn, çox vaxt tezlik siyahısında əlavə sözlərin əlifba tezlik siyahısı da verilir. Lazım gəldikdə
lüğətdə hər bir sözün sıra nömrəsi, mütləq tezliyi və s. göstərilir.”( 4, s. 4)
Əl üsulu ilə tərtib olunan tezlik lüğətlərində mətnlərdə vahidlərin seçilməsindən tezliklərin
hesablanmasına bütün proseslər insan tərəfindən həyata keçirilir. Maşınlar vasitəsi ilə tərtib olunan
tezlik lüğətlərində isə yalnız yuxarıdakı əməliyyatın birinci hissəsi, yəni mətnlərdən lüğət
vahidlərinin seçilməsi prosesi insan tərəfindən həyata keçirilir. Onların maşınlara daxil edilməsi də
əvvəllər çap qurğusu vasitəsilə həyata keçirilirdisə , elm və texnologiyanın inkşafı sayəsində indi bu
proses 2-3 saniyə ərzində həyata keçirilə bilər. Məsələn, bu sahədə xüsusi ixtisaslaşmış
proqramlardan birinə “Textgrabber” adlanan yeni programı misal gətirmək olar. Belə ki, onun
köməyi ilə lüğət tərtibçiləri çox böyük vaxt və zəhmət itkisindən azad olunublar. Məsələn, əvvəlki
üsulla 300 min sözdən ibarət lüğəti ərsəyə gətirmək üçün tədqiqatçı 3 il vaxt sərf edirdisə, sonradan
bu rəqəm texnologiyanın inkşafı sayəsində maşınların köməyi 3 ay yarıma, indi isə ilə yeni
mütəşəkkil programların köməyi ilə 3 günə həyata keçirilə bilər. İndiki texnologiyanın sayəsində
maşınlar nəinki verilənləri təhlil edir, əməliyyat nəticəsində vahidlərin tezliyini müəyyənləşdirib
əlifba sırasına əsasən nizamlaya bilirlər.
Tezlik lüğətlərinin dilçilikdə oynadığı rolu və əhəmiyyəti, o cümlədən tətbiq dairəsi çox geniş
sahəni əhatə edir.
Linqvistik statistikanın tətbiq olunduğu ən yararlı sahələrdən biri müqayisəli tarixi dilçilik olub
dilin tarixi inkşafı ilə bağlı baş verən dəyişiklikləri izləməyə imkan verir. Əsas leksik bazanın nə
kimi dəyişikliyə uğradığı statistik lüğətlərin təhlili aparılan zaman açıq-aşkar meydana çıxır. “
Qlottoxronologiya bu statistik metodlardan biri olub qohum dillərin lüğət bazasının tarix boyu nə
kimi dəyişikliyə uğradığını araşdırır. Bu sahədə araşdırma aparan dilçi alim Morris Svodeşin
hipotezasına görə qohum dillərin baza lüğətinin tarix boyu dəyişikliyə uğraması demək olar ki, eyni
surətlə gedir.”2
Tezlik lüğətləri tədris prosesində və dillərin öyrədilməsində müəllim və tələbələr üçün əvəzsiz
mənbədir. Xüsusilə, xarici dillərin tədrisi zamanı müəllimlər tezlik lüğətlərində vahidlərin
çıxarılmış tezlik sırasına əsasən aktiv leksikanı -yəni dildə daha çox işlənən və sabit -sözləri
müəyyən edib ilk növbədə həmin sözlərin tədrisindən başlamalıdır. Məsələn, bu hər hansı əcnəbi
şəxsə dili daha tez qavrayıb , yerli xalqla qaynayıb qarışmağa, cəmiyyətə daha tez inteqrasiya
olmağa yardımçı olur.
Müasir Azərbaycan dilinin ilk tezlik lüğəti qəzet leksikası əsasında yaranmışdır ki, bu da 1970-ci
illərə təsadüf edir.Həmin illərdə bu cür lüğətlərin hazırlanması çox ağır və mürəkkəb proses idi.
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Belə ki, elektron hesablama maşınlarının yalnız dəqiq elmlərlə bağlı araşdırmalarda istifadə
olunduğu bir dövrdə onların dilçilik sahəsində də istifadəsinin mümükünlüyü ağılasığmaz gəlirdi.
Belə yanaşma “Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti” və “Əks əlifba lüğəti”nin hazırlanmasında
uzun müddət maneə olmuşdur. Psixoloji faktor olaraq, qısa desək kibernetika elmi də hələ həmin
illərdə dilçiliyin həmin sahəyə nüfuz etməsinə hazır deyildi.Bundan əlavə digər bir faktoru da qeyd
etmək lazımdır ki, maşın texnologiyası o illərdə indiki kimi yüksək inkişaf səviyyəsinə qədəm
qoymamış və dilçilər hər hansı bir mətni maşınlara daxil etmək üçün perfolent və ya perfokartlar
adlanan qurğulardan istifadə edirdilər.Bunlar, üzərində xüsusi dəlikləri olan kağızdan hazırlanmış
xüsusi informasiya daşıyıcıları idilər. Mətnlərin bu cür qurğular vasitəsi ilə maşınlara daxil edilməsi
çox böyük zaman alırdı.
Tezlik lüğətləri dildə normanın sabitləşməsində, nitq fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmalarda çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu lüğətlər, həmçinin, danışıq kitabçalarının və minimumların
hazırlanmasında da əvəzsiz mənbə rolunu oynayır. O cümlədən, bu lüğətlər nəzəri və tətbiqi
dilçiliyin, ümumi leksikologiyanın qarşılaşdığı problemləri həll edir. Dilin tezlik lüğətinin
hazırlanmasında əsas rolu mətnlərin seçilməsi, yəni seçmə oynayır və bu da çox vaxt qəzet
materialına əsaslanır. Qəzet böyük bir kütlə tərəfindən oxunduğu kimi, kütlə tərəfindən
yazıldığından dildə müəyyən sabit normanın yaranmasında çox böyük rol oynayır.Bundan əlavə,
qəzet materialı, həmçinin, gündəlik danışıq dilində meydana gələn yeni vahidləri izləməyə, nitqdə
qeyri-normativ halları aşkarlamağa və yeni istifadə formalarını izləməyə imkan verən ən yaxşı
tədqiqat materialıdır. Aydındır ki, bu cür lüğətlərin tərtibi zamanı seçmənin həcmi nə qədər böyük
olarsa oradan əldə edilən məlumat da bir o qədər dolğun olar.
Belə zəngin qəzet materialları əsasında yaradılan azərbaycan dilinin ilk tezlik lüğəti AMEA
Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə akademik Əli Abbasov, akademik Ağamusa
Axundovun təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmişdir. “Lüğətin Azərbaycan dilçiliyində ilk təcrübə olması,
texniki imkanların məhdudluğu və qısa müddətdə bu sahədə müəyyən elmi nəticə olmaq zərurəti ilə
əlaqədar olaraq seçmənin həcmi 10000 söz-forma qəbul edilmişdir.” (1, s.129) Amma indiyə kimi
tədqiqat zamanı tərkibi 20000 dən tutmuş 20 milyona qədər sözü əhatə edən tezlik lüğətləri ilə
rastlaşdıq. Sözügedən lüğətin tərtibi üçün istifadə olunan seçmələr Respublikamızda 1976 ci ildə
çap olunmuş “ Kommunist”, “Bakı”, “Azərbaycan gəncləri” kimi qəzetlərdən götürülmüş
materiallara əsaslanır. Bu lüğətin thazırlanması üçün həmin ilə aid olan, yuxarıda adları çəkilən
qəzetlərin hər səhifəsindən 800 söz götürülüb işlənilmişdir. Qəzet materialları ifadə etdiyi
məzmundan asılı olaraq təbii şəkildə müxtəlif janrlara bölünür. Bunlara əsasən qəzetdə baş
məqalə, daxili xəbərlər (bunlar xüsusilə, ölkədaxilində baş verən elm və texnologiya, sənaye, kənd
təsərrüfatı, biznes, ölkənin daxili siyasəti ilə bağlı yenilikləri, əhatə edir.), xarici xəbərlər , şou və
idman sahəsini əhatə edir.
“Azərbaycan Qəzet dilinin Tezlik Lüğəti”
2004-cü ildə işıq üzü görmüş müasir “Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti” Kamilə Vəliyeva,
Məsud Mahmudov və Valeri Pinesin gərgin səyi nəticəsində meydana gəlmiş və hal-hazırda lüğət
sahəsində çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu lüğət iki hissəyə bölünüb seçmələrdən əldə edilən sözləri əliba sırası ilə nizamlanmasını əks
etdirən əlifba-tezlik sözlüyündən və tezlik sözlüyündən ibarətdir. Hər iki hissədə sözlərin mətndə
işlənmə tezliyini əks etdirən vahidlər və həmin sözün işləndiyi mətnlərin sayını əks etdirən vahidlər
əks olunub.
Əlifba-tezlik sözlüyü işlənilmiş 81778 seçmədən qeydə alınmış 6532 müxtəlif sözü əks
etdirir.(3,s.4)
Burada tezliyi müəyyən olunan leksik vahidlər əlifba sırasına əsasən düzülmüşdür. Sözlərin bu
cür sıralanması bizə istədiyimiz sözün əlifba sırası ilə tez bir zamanda tapılmasına yardım edir.
Tezlik sözlüyü isə eyni leksik vahidlərin yüksək tezlikdən aşağı tezliyə doğu sıralanmasına
əsasən tərtib olunmuşdur.Buradakı leksik vahidlərin iki kəmiyyət göstəricisi qeyd olunmuşdur. Belə
ki, bunlara sözlərin mətndə işlənmə tezliyini əks etdirən vahidlər və həmin sözün işləndiyi
mətnlərin sayını əks etdirən vahidlərə bölünür. Lüğətdə ən yüksək tezliyi ilə fərqlənən sözlər
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bunlardır: və (tezlik -2535 yayılma 100), etmək (tezlik- 1256 yayılma-100), bu (tezlik-1040
yayılma-100 ), bir (tezlik-770 , yayılma 100) o (tezlik 719- yayılma 100).
Qəzet dilinin tezlik lüğətini araşdırarkən maraqlı məqamla üzləşirik. Belə ki, kitabdakı sözləri
nəzərdən keçirərkən belə qənaətə gəlirik ki, bəzi leksik vahidlərin işlənmə tezliyi ilə işləndiyi
mətnlərin sayini göstərən tezlik bəzən eyni, bəzən isə fərqli ola bilir. Məsələn, “davamlı” və
“çəkiliş” sözlərində bu göstəricilər üst-üstə düşür və müvafiq olaraq birinci sözdə tezlik və yayılma
vahidi 1-1 olduğu halda, ikinci sözdə bu göstərici 3-3 kimi təzahür edir. Bir çox hallarda isə, leksik
vahidlərin tezliyi ilə rast gəlindiyi mətnlərin sayı uzlaşmır. Məsələn, “buraxılan” və “çempionat ”
sözləri- hər ikisi eyni tezliyə malikdir və lüğətdə tezlik göstəriciləri 14 dür. Lakin birinci söz 9
mətndə ,ikinci söz isə 4 mətndə müşahidə olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı sözün
hələ yüksək tezliyə malik olması oun ümumişlək olmasına dəlalət etmir. Ümumişlək leksik vahidin
həm də rast gəlindiyi mətnlərin say göstəricisi də yüksək olmalıdır. Belə ki, yuxarıda göstərilən
nümunədə “buraxılan” sözü ümumişlək sayıla bildiyi halda , bunu “ çempionat ” sözünə şamil
etmək olmaz.
“Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti”
Son dövrdə azərbaycan dili lüğətçilik sahəsində ən zəngin xəzinə “Azərbaycan dilinin tezlik
lüğəti” hesab oluna bilər. Leksik-statistik model olaraq bu lüğət nəzəri və tətbiqi dilçilikdə, dilin
öyrənilməsi ilə bağlı bir sıra problemlərin həllində əvəzsiz mənbə rolunu oynayır.
Bu lüğət, həmçinin, dilin aktiv və passiv lüğət bazasının araşdırılmasıda, dilin lüğət tərkibinin
tarix boyu uğradığı dəyişikliyin müşahidə edilməsində, fərdi üslüb da daxil olmaqla elmi, işguzar,
məişət, publisitik və s. kimi üslubların kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən araşdırılmasında çox böyük
elmi əhəmiyyətə malikdir.
Digər tezlik lüğətləri kimi, bu lüğət də xarici dillərin və ana dilinin tədrisi prosesində oxucular
üçün çox yararlı mənbədir. Bu lüğətin köməyi ilə lüğət minimumlar və ya danışıq kitabçaları
hazırlayıb dilin tədrisi prosesində faydalanmaq olar.
Leksik statistik model kimi tezlik lüğəti dilin sözəmələgətirmə və sözdəyişmə imkanlarının
izləməyə və tədqiq etməyə imkan verir.
“Azərbaycan Qəzet dilinin Tezlik Lüğəti ” qəzet üslübünü özündə əks etdirirdisə, Azərbaycan
dilinin tezlik lüğəti özündə elmi, bədii, işguzar, publisist, məişət və s. üslubları cəmləşdirir. Bundan
əlavə, bu lüğətin tərtibi üçün çox zəngin leksik bazadan -50 milyona yaxın söz-formadan təşkil
olunmuş mətnlərdən istifadə olunmuşdur. “Həmin bu söz formalar komputerlər vasitəsi ilə
lingvostatistik baxımdan təhlil olunduqdan sonra istifadə edilmişdir. Gələcəkdə həmin baza
əsasında müxtəlif tipli tezlik lüğətlərinin (əsasların, söz formaların , söz köklərinin tezlik, əlifbatezlik və əks əlifba-tezlik siyahıları, qrammatik və leksik şəkilçilərin , qrafem və qrafem
birləşmələrinin, durğu işarələrinin tezlik səciyyələrinin əks etdirən siyahılar və s. ) hazırlanması
nəzərədə tutulur.” (4,s.3)
Yuxarıda adı çəkilən baza əsasında yaradılan “Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti ” 1-ci cildi 2010
cu ildə tərtibçilər M.Mahmudov, Ə.Fətullayev, S.Məmmədova ,R.Fətullayev, R.Hüseynli,
B.Talıbov, G.Əzimova ,N.Abdullayevin gərgin səyi və İnformasiya və texnologiya Nazirliyinin
dəstəyi ilə ərsəyə gəlmişdir.
Bu lüğətin üç cilddə hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Birinci cild söz-köklərinin tezliyi
əsasında hazırlanmışdır.
“Lüğətdə sözün kökü dedikdə, sözün şəkilçiləri ayrıldıqdan sonra qalan və müəyyən əşyavi
məna bildirən hissəsi başa düşülür. Burada söz kökləri müasir inkişaf vəziyyəti baxımından
araşdırılır, tarixi, etimoloji aspekt nəzərə alınmır. Ünsiyyət prosesində müəyəyən morfonoloji
dəyişmələrə məruz qalmış söz kökləri ilkin qrammatik formaya gətirilmir. Məsələn : "gedir" sözformasında şəkilçi atıldıqdan sonra qalan hissə "ged" kök hesab olunur, əslində, sözün kökü ilkin
formada "getmək" hesab olunur.” (4,s.4)
Lüğətdə cəmlənən söz köklərinin tezliyi üç kateqoriyaya əsasən qruplaşdırılmışdır : Tezlik
siyahısı, əlifba -tezlik siyahısı və əks əlifba tezlik siyahısı .
Tezlik siyahısında dilin müxtəlif üslublarında işlənən sözlər yüksək tezlikdən azalan tezliyə
doğru sıralanmışdır.
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Əlifba -tezlik siyahısında həmin leksik vahidlər tezliyə görə deyil ,əliba sırasına əsasən
düzülmüşdür.
Əks -əlifba tezliyində isə statistik hesablamaya cəlb olunan söz-kökləri sözün sonundakı hərfə
görə əlifba sırası ilə yer almışdır.
Lüğətdə “Azərbaycan Qəzet dilinin Tezlik Lüğəti” ndə olduğu kimi ən yüksək tezlik
göstəricisini “və”, “ol”, “bu”, “o” kimi söz kökləri nümayiş etdirir. Lakin həmin lüğətdən fərqli
olaraq burda cəmlənən sözlər bütün üslubları əhatə etdiyindən həcmcə daha böyükdür, belə ki, ən
yüksək tezlik 1388871 “və” qoşmasına məxsus olmuş, ən alcaq tezlik isə -6 dır. Azərbaycan Qəzet
dilinin Tezlik Lüğəti” ndə isə bu göstərici müvafiq olaraq 2500-1 aralığında dəyişir.
Qazax dilinin tezlik lüğəti
Tezlik lüğətlərindən söz açarkən müasir türk dilçiliyində bu günə qədər işlənmiş ən zəngin və
irihəcmli lüğət sayılan “Qazax dilinin tezlik lüğəti”ni xüsusi vurğulamaq lazımdır. Belə ki, lüğət 61
cilddən ibarət olub məzmun və formasına görə XXI əsrin ən nadir tezlik lüğəti hesab olunmaqdadır.
Lüğətin bütün cildləri bir DVD diskinə yerləşdirilib və iki lüğət böyük bir kitab şəklində dərc
edilmişdir.
Bu iri həcmli, zəngin söz ehtiyatına malik olan lüğətin ərsəyə gəlməsində Qazaxıstan
Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin, Əhməd Baitursinuly adına Dilçilik İnstitutunun 30-dan
çox tədqiqatçısı iştirak etmişdir.
Lüğətin hazırlanmasında ümumi redaksiya heyətinə professor Erden Hacıbek və filologiya
elmləri namizədi Anar Fazılcanova rəhbərlik etmişdir.
Sözügedən tezlik lüğəti 7 milyondan artıq sözün istifadəsi əsasında yaradılmışdır ki, bu da öz
növbəsində, qazax dilinin 30 milyon ümumişlək söz bazasından seçilmişdir. Qeyd edək ki, bu 61
cilddən ibarət tezlik lüğəti "Qazax dilinin Milli Korpusu" adlı elmi proqramın bir hissəsidir və
növbəti iki il ərzində bu bazanı təşkil edən sözlərin 100 (yüz) milyona qədər artırılması nəzərdə
tutulur.
“Qazax dilinin tezlik lüğətləri” aşağıdakı üç növə bölünür:
- Əlifba tezliyi lüğəti;
- Tezlik lüğəti;
- Əks əlifba tezlik lüğəti.
Lüğətə daxil olan söz bazası ayrı-ayrı üslublar şəklində əks olunmuşdur. Bunlara: elmi üslub;
rəsmi-işguzar üslubu; bədii üslub; publisistik üslub; məişət üslubu və s. daxildir ki, hər bir üslub da
öz növbəsində tezliyin ifadə olunma növünə görə 3 cilddə hazırlanmışdır.
Yuxarıda adları çəkilən üslublara əlavə olaraq, lüğətdə həm də ümumi baza yer almışdır.
Bundan əlavə bəzi lüğətlər qazax dilinin əsas nitq hissələrinin və köməkçi nitq hissələrinin
tezliyini özündə əks etdirir. Bunlara: isim; sifət; say; əvəzlik, feil, zərf; ara sözlər, qoşma, modal
sözlər; köməkçi fe’llər daxildir.
Lüğətlə bağlı digər maraqlı bir məqam orada dilin fəal lüğətinin bir hissəsi olan omonimlərin də
yer almasıdır.
“Qazax dilinin tezlik lüğəti”nin tərtibi zamanı dil vahidi olaraq söz-forma əsas götürülmüşdür.
Bu dil vahidinin əsas götürülməsi qazax tədqiqatçılarına qrafik sistemin öyrənilməsi və
sözdəyişdirmə prosesini izləməyə geniş imkanlar verəcək.
Ümumi lüğət - 36 265 leksik vahidi ehtiva etmişdir və 3 hissəyə bölünmüşdür. 1-ci lüğətdə sözformaların tezliyi əlifba sırasına əsasən düzülmüş, onların ranqı, mütləq tezliyi və rast gəlindiyi
mətnlərin sayı göstərilmişdir.
Ümumi tezlik-əlifba lüğətində isə leksik vahidlər yüksək tezlikdən alçaq tezliyə doğru
sıralanmışdır. Yuxarıda adı çəkilən bölgülər bu lüğətdə də aparılmışdır. Bundan əlavə, leksik
vahidlərin əlifba-tezlik lüğətindəki sıraları da qeyd olunmuşdur.
Ümumi əks-əlifba tezlik lüğətində isə leksik vahidlərin ranqı, mütləq tezliyi, hansı nitq hissəsinə
məxsusluğu və rast gəlindiyi mətnlərin sayı göstərilmişdır. Ümümi tezlik lüğətində tezliyi ən
yüksək olan sözlər siyahısında : бол ( olmaq) -108133, ол ( o ) - 62796, мен ( və ) – 58406 kimi
sözlər qeydə alınmışdır ki, bunlar da “Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti” və “Azərbaycan qəzet
dilinin tezlik lüğəti” siyahısında yüksək tezlikli vahidlər sırasına daxil edilmişdir.
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1. Ümumi əlifba-tezlik lüğəti;
2. Ümumi tezlik-əlifba lüğəti;
3. Ümumi əks-əlifba tezlik lüğəti.
Çox zəngin söz ehtiyatına malik olan bu lüğətdə üslubların distributiv tezliyi yer almışdır ki, o da
öz novbəsində fərdi olaraq hər bir üsluba daxil olan leksik vahidlərin tezliyini göstərir və müvafiq
olaraq elmi, rəsmi-işguzar, ədəbi üslub, publisistik üslub, məişət üslubu, üslublar cəmi, ortaq baza,
ümumi tezlik adlı başlıqlara bölünmüşdür. Həmin yarımbaşlıqlarda leksik vahidlərin həmin
üslublardakı tezlik vahidi yazılmışdır.
4. Üslublara görə distribütiv əlifba-tezlik lüğəti;
5. Üslublara görə distribütiv tezlik- əlifba lüğəti;
6. Üslublara görə distribütiv əks əlifba -tezlik lüğəti;
7. Elmi üslubun əlifba-tezlik lüğəti; (22159 leksik vahidi ehtiva etmişdir. Bu tezlik lüğətində
leksik vahidin ranqı, özü, mütləq tezliyi və yazılma dərəcəsi göstərilmişdir. Burada ən yüksək tezlik
göstəricisinə malik vahidlər “və” (tezlik–2535, yayılma-100), “etmək” (tezlik- 1256, yayılma100), “bu” (tezlik-1040, yayılma-100), “bir” (tezlik-770, yayılma 100), o (tezlik 719 - yayılma 100)
və s.
8. Elmi üslubun tezlik-əlifba lüğəti;
9. Elmi üslubun əks-tezlik lüğəti;
10. Rəsmi-işgüzar üslubun əlifba-tezlik lüğəti (7488 leksik vahidi ehtiva etmişdir. Burada leksik
vahid, onun ranqı, mütləq tezliyi və yayılma dərəcəsi göstərilmişdir. Ən yüksək tezlik göstəricisinə
malik vahidlər: жыл (il) - 14582, республика (respublika) - 5674, ол (o) – 5271;
11. Rəsmi-işguzar üslubun tezlik-əlifba lüğəti;
12. Rəsmi-işguzar üslubun əks-əlifba tezlik lüğəti;
13. Ədəbi üslubun əlifba-tezlik lüğəti; (12289 leksik vahidi ehtiva etmişdir. Burada həmin
vahidlər,onların ranqı, mütləq tezliyi və yayılma dərəcəsi qeyd olunmuşdur);
14. Ədəbi üslubunun tezlik-əlifba lüğəti;
15. Ədəbi üslubunun əks-əlifba tezlik lüğəti;
16. Publisistik üslubun əlifba-tezlik lüğəti (15079 leksik vahidi ehtiva etmişdir. Ən yüksək
tezlik göstəricisinə malik vahidlər: бол (olmaq) - 9549, ол (o) - 7039, бер (vermək) - 5708 və s.;
17. Publisistik üslubun tezlik-əlifba lüğəti ;
18. Publisistik üslubun əks-əlifba tezlik lüğəti;
19. Şifahi üslubun əlifba-tezlik lüğəti ;(9370 leksik vahidi ehtiva etmişdir. Ən yüksək tezlik
göstəricisinə malik vahidlər: бол (olmaq) - 7380, ол (o) - 4358, ал (odur) - 4321, айт (deyirəm) –
3896;
20. Şifahi üslubun tezlik-əlifba lüğəti;
21. Şifahi üslubun əks-əlifba tezlik lüğəti;
22. Ümumi mətn verilənlər bazasının əlifba-tezlik lüğəti; (24365 leksik vahidi ehtiva edir.
Həmin vahidlərin ranqı, özü mütləq tezliyi, yayılma dərəcəsi verilmişdir. Ən yüksək tezlik
göstəricisinə malik vahidlər: бол (olmaq) 47880, ол (o) 30274, мен (və) 23411, да (çox) 21256;
23. Ümumi mətn verilənlər bazasının tezlik -əlifba lüğəti;
24. Ümumi mətn bazasının əks-əlifba tezlik lüğəti;
25. İsmin əlifba-tezlik lüğəti;
26. İsmin tezlik-əlifba lüğəti;
27. İsmin əks-əlifba tezlik lüğəti
28. Sifətin əlifba-tezlik lüğəti;
29. Sifətin tezlik- əlifba lüğəti;
30. Sifətin əks-əlifba-tezlik lüğəti;
31. Sayın əlifba-tezlik lüğəti;
32. Sayın əks-əlifba tezlik lüğəti;
33. Sayın tezlik əlifba lüğəti;
34. Əvəzliklərin əlifba-tezlik lüğəti;
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35. Əvəzliklərin tezlik-əlifba lüğəti; (176 leksik vahid ehtiva etmişdir. Ən yüksək tezlik
dərəcəsinə malik sözlər : ол (o) -62796, бұл (budur) -32850 , бір (bir )-30288 və s.
36. Əvəzliklərin əks-əlifba tezlik lüğəti;
37. Feillərin əlifba-tezlik lüğəti;
38. Feillərin tezlik-əlifba lüğəti;
39. Feillərin əks-əlifba lüğəti;
40. Zərflərin əlifba-tezlik lüğəti;
41. Zərflərin tezlik-əlifba lüğəti;
42. Zərflərin əks-əlifba tezlik lüğəti;
43. Köməkçi nitq hissələrinin əlifba-tezlik lüğəti;
44. Köməkçi nitq hissələrinin tezlik əlifba lüğəti;
45. Köməkçi nitq hissələrinin əks-əlifba tezlik lüğəti;
46. Xitabların əlifba-tezlik lüğəti;
47. Xitabların tezlik -əlifba lüğəti;
48. Xitabların əks-əlifba tezlik lüğəti;
49. Təqlidi sözlərin əlifba-tezlik lüğəti;
50. Təqlidi sözlərin tezlik-əlifba lüğəti;
51. Təqlidi sözlərin əks-əlifba tezlik lüğəti;
52. Modal sözlərin əlifba-tezlik lüğəti;
53. Modal sözlərin tezlik-əlifba lüğəti;
54. Modal sözlərin əks-əlifba tezlik lüğəti;
55. Köməkçi feillərin əlifba-tezliyi lüğəti;
56. Köməkçi feillərin tezlik-əlifba lüğəti;;
57. Köməkçi fe'llərin əks-əlifba tezlik lüğəti;
58. Omonimlərin üsluba distributiv tezlikli lüğəti;
59. Söz formaların əlifba-tezlik lüğəti;
60. Söz formaların tezlik-əlifba lüğəti;
61. Söz formaların əks-əlifba tezlik lüğəti;
“Qazax dilinin tezlik lüğəti” dilin tədrisi, yeni lüğətlər yaradılması, kompüter hesablama
dilçiliyi sahəsində, dilin linqvistik tipoloji sahəsində tədqiqatlar üçün istifadə olunması nəzərdə
tutulur.
Hazırda Qazaxıstan Elm və Təhsil Nazirliyinin əmri ilə yaradılmış bu lüğətdən rusdilli
şagirdlərin məktəbdə qazax dilinin mənimsəmələri üçün istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Belə ki, dilin bu üsulla öyrədilməsi Paretto prinsipinə əsaslanıb dil tədrisində olduqca effektiv
nəticə verir. Belə ki, qazax dilinin tədrisində şagirdlər üçün leksik baza minimumu yazılı nitqin 85
%-ni təşkil edir . Bu minimumu mənimsəmək üçün məktəbli şagirdə 1 tədris ili ərzində hər gün 8
söz öyrənmək kifayət edir.
Ümumiyyətlə, lüğət bir çox ünsürlərə görə Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti ilə çox böyük oxşar
cəhətlərə malikdir. Bunlara lüğətin tərtib sistemini (əlifba -tezlik, tezlik lüğəti, əks-əlifba tezlik
lüğəti), lüğət vahidi olaraq söz-formanın əsas götürülməsini, ən yüksək tezlikli vahidlərin eynilik
təşkil etməsi kimi məqamları misal göstərmək olar.
İspan dilinin tezlik lüğəti
Apardığımız tezlik lüğətləri ilə bağlı araşdırmalarda diqqətimizi ispan dilinin tezlik lüğəti çəkdi.
Belə ki, lüğət hazırlanma tərzinə görə yuxarıda sadalanan lüğətlərdən nisbətən fərqli olub ,
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə maraq doğurur.
İspan dilinin tezlik lüğəti, İspan dilini öyrənənlər üçün əvəzolunmaz vasitə olmaqla bu dildə ən
çox istifadə olunan 5000 sözün siyahısını özündə əks etdirir və 20 milyonluq söz bazasından
istifadə əsasında meydana gəlmişdir. Həmin söz bazası-korpus ispan və latın Amerika mətnlərindən
götürülmüş şifahi, bədii və gündəlik mətnlər əsasında formalaşmışdır. Nəzərə alsaq ki, ispan dili
istifadəçilərinin sayı 470 milyon olmaqla Çin dilindən sonra dünyada ikinci beynəlxalq dil statusu
almışdır, bu lüğətin hazırlanması ilə Brigham Young Universitetinin Linqvistika Şöbəsinin dil
tədqiqatçıları bu dildən yararlanmaq istəyən çox böyük oxucu kütləsinə töhfə vermişdir. Bunu da
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qeyd etmək olar ki, ispan dili əsasən İspaniya və bir sıra Latın Amerikası ölkələrində istifadə
olunur. Lüğətin yaranmasında böyük zəhməti keçən Brigham Young Universitetinin Linqvistika
Şöbəsinin dosenti Mark Davies lüğətlə bağlı düşüncələrinin belə ifadə edir :
“Bir tezlik lüğətinin müəllimlər və dil öyrənənlər üçün dəyəri nədir? Niyə ancaq hər bir
dərslikdə olan lüğət siyahısından yararlanmayaq? Bu sualın ən qısa cavabı bundan ibarətdir ki,
ənənəvi dərslik kitabı hər fəsildə müəyyən mövzu ilə bağlı lüğəti təqdim edir (məs:qida, xəstəlik,
nəqliyyat, geyim və s.), lakin həmin siyahıda şagirdin danışıq zamanı və gündəlik mətnlərdə bu
sözlərdən ən çox hansı ilə qarşılaşacağı barədə heç bir göstərici olmur. Əslində, bəzi sözlər o qədər
nadir hallarda işlənir ki, şagird onlarla həmin fəslə aid testdən kənarda, “real həyatda” heç bir yerdə
bir daha qarşılaşmır.”(5,s.1)
Sözlük, həmçinin, ayrıca müxtəlif mövzular üzrə ən çox işlənən leksik vahidlərin 30 tematik
siyahısını özündə əks etdirir. İspaniyanın tezlik lüğəti, bütün səviyyələrdə olan tələbələrə, ispan
lüğətlərinin öyrənilməsini effektiv və cəlbedici bir şəkildə, maksimum dərəcədə sadələşdirilmiş
üsulla mənimsəməyə yardım edir.
“Bəzən xarici dil öyrənən tələbələr qəzet və ya bədii ədəbiyyatdan onlara tanış olmayan sözləri
seçib onları öyrənməyə çox böyük zaman ayırırlar. Bu tezlik lüğəti bəzən çox böyük yararı olmayan
sözlərin öyrənilməsina sərf olunan zaman israfının qarşısını almağa yardım edəcək.”(5,s.2)
Bəzən müəllimlər də orta dil səviyyəsi qruplarına (intermediate groups) tələbələrin dil bazasının
həmin səviyyə üçün kifayət qədər dolğun olmadığını sezdikdə bu lüğətlərdən tələbənin lüğət
ehtiyatındakı boşluqları doldurmaq üçün istifadə edə bilərlər.
Sözügedən lüğətdə leksik vahidlərin ranqı, leksik vahidin özü, onun ingilis dilində ekvivalenti,
nümunə olaraq işləndiyi cümlə , mətnlərdə yayılma dərəcəsi, tezliyi və hər hansı leksik laya
məxsusluğu ifadə olunmuşdur. Hind-avropa dil ailəsinə məxsus ispan və ingilis dillərində
azərbaycan dilindən fərqli olaraq 3 registr (dilin lüğət tərkibinin üslubi leksik layları) mövcuddur.
Bunlara spoken-şifahi, fiction- bədii, non-fiction -ədəbi registrlar daxildir.Birinci və ikinci
registrlar azərbaycan dilində şifahi və bədii üslublara uyğun gəlsə də, sonuncu, yəni “nonfiction”ədəbi registra azərbaycan dilindəki publisitik, elmi, rəsmi-işguzar üslubun sözləri daxildir.
Bunu lüğətdən götürülmüş konkret nümunə əsasında daha aydın izah etmək olar. Lüğətdə yer
alan söz “bruja” (cadugər) sözünü nəzərdən keçirək :
4305 bruja nf witch, hag
• había una leyenda de una bruja que se montaba en una
escoba
61-251 +f -nf
Yuxarıdakı göstəricilərə nəzər salsaq, ilk rəqəm 4305 leksik vahidin ranqını -yəni həmin tezlik
lüğətində sırasını, bruja -leksik vahidin özünü , nf- (noun -isim ,femine-qadın cinsi)-hansı nitq
hissəsi və cinsə məxsusluğunu , witch, hag-isə həmin leksik vahidin ingilis dilində ekvivalentini
ifadə edir. Sözün kontekstə daha yaxşı anlaşılması üçün bruja -cadugər cümlədə də işlədilir. Belə
ki, “había una leyenda de una bruja que se montaba en una escoba” –“Süpürgə üstündə uçan
bir cadugar var idi.”- kimi tərcümə olunur.
Növbəti rəqəmlərə gəldikdə isə 61 -bruja sözünün mətndəki yayılma dərəcəsini, 251 isə həmin
sözün tezliyinin göstərir. Nəhayət, +f isə sözün daha çox bədii ədəbiyyatda işləndiyinə, -nf isə
rəsmi üslubda rast gəlinmə ehtimalının çox aşağı olduğuna dəlalət edir.İndi isə, fikrimizə aydınlıq
gətirmək üşün bu indeksləri bir-bir nəzərdən keçirək.
Nitq hissələri
Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycan dilindəki kimi ispan dilində də bəzi kateqoriyalar ikili
xarakter daşıyır. Məsələn, isimlər , xüsusilə , dini mənsubiyyət və milliyəti ifadə edən sözlərdə
(católico-katolik, americano-amerikan ) sifətləşir, və ya sifətlər (todos-hamısı) əvəzlikləşir.
Xüsusilə, bu dildə isimlər müxtəlif cins kateqoriyaları qəbul etdiyindən bunu da lüğətdə qeyd etmək
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zəruri olur. Əksər isimlər ya kişi cinsinə məxsus olub lüğətdə “nm” (noun masculine; año- il,,
libro- kitab ), ya da qadın cinsinə məxsus olub “nf” kimi (noun feminine; tierra-torpaq, situaciónvəziyyət) qeyd olunmuşdur. Bir çox hallarda peşə bildirən isimlər lüğətdə nm/f kimi (autor-müəllif,
director- rejissor) qeyd olunur , ancaq lüğətdə kişi cinsi kateqoriyasıəks olunmuş , lakin həmin
vahidin qadın cinsinə məxsus forması da (autora, directora) tezlik lüğətinin statistikasında həmin
forma ilə bir yerdə nəzərə alınmışdır. Bir neçə sözün isə həm qadın , həm kişi cinsi forması vardır,
lakin belə sözlər də bir neçə məna ifadə edir. (cometa = comet (m)- kometa (k) ; kite (f)- çərpələng
(q)).
İngilis dilində ekvivalentlik
İspan dilinin tezlik lüğəti hər bir sözün bütün mümkün mənalarını ifadə edən ikidilli lüğət
olmadığından burada hər bir sözün ingilis dilindəki yalnız ən sadə və ən çox işlək olan ekvivalenti
yer almışdır. Həmçinin, lüğətdə elə birləşmələrə rast gəlinir ki, eyni mənanı ifadə edib cüzi yazılış
tərzləri ilə fərqlənir. Bunlar üçün də ümumi tezlik hesablanmış və belə vahidlər lüğətdə əllə
sayılacaq qədər azdır :180 embargo nm sin embargo: nevertheless (baxmayaraq ki), 333 medida nf
measure; a medida que: to the extent
Kontekts daxili birləşmələr
Butun bu cümlə və birləşmələr İspan dili korpusundan (Corpus del Español (www.corpusdelespanol.org) götürülmüşdür və əsas məqsəd tədqiqat obyekti olan leksik vahidləri daha dolğun
ifadə edən minumim sözlərdən təşkil olunmuş söz birləşmələri və cümlələri tapmaq idi.Yeni
“uydurulmuş” qısa cümlələrlə sözsüz ki, leksik vahidlərin əsas mənasını daha aydın ifadə etmək
olardı, lakin bu orijinaldan kənar olardı. Son olaraq, orijinaldan yoxluğu ilə cümlələrin mənasına
heç bir xələl verməyəcək sözləri ixtisar etməklə bəzi uzun cümlələr qısaldılmış və anlaşıqlı olmaq
üçün sadələşdirilmişdir.
Registr müxtəlifliyi
Hər bir leksik vahidin tezliyindən əlavə leksik lay göstəricisinin yanında simvollar [+ o -o + f -f
+ nf-nf] qeyd olunur və buradakı (+) və ya (-) işarələr həmin laylarda leksik vahidin çox və ya
nadir hallarda işləndiyinə dəlalət edir.
Buradakı
[+ o ;-o ] -oral-şifahi registrı, (leksik lay)
[ + f ;-f ] -fiction -bədii registrı, (leksik lay)
[ + nf ;-nf ] non-fiction -ədəbi (leksik lay) registrı ifadə edir.
Bu göstərici yalnız sözün tezliyi digər iki registrlardan 8-9% yüksək və ya 8-9% aşağı
göstəriciyə malik olduğu zaman qoyulur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, [+o] işarələnən bəzi
sözlər-dilin şifahi korpusunda çox rastlansa da, gündəlik danışıqda çox rastlanmaya da bilər. Bu ona
əsaslanır ki, dilin şifahi korpusu özündə hər gün keçirilən mətbuat konfranslarını, siyasi çıxışları,
siyasətçilərdən alınan intervyuları özündə birləşdirir.
Tematik lüğət
Yuxarıda bəhs etdiyimiz tezlik lüğətində, həmçinin, 30 fərqli mövzu üzrə leksik vahidlərin
tezliyi qeydə alınmışdır. Bu siyahıya bədən üzvləri, qida, ailə, hava, sənət-peşə, milliyyət, rənglər,
hisslər, hərəkət və ünsiyyət fe’lləri və digər mövzularla bağlı leksik vahidlər aiddir. Bundan əlavə,
tezlik lüğətini ərsəyə gətirən dilçilər ispan dilini yeni öyrənən və orta dil biliklərinə malik
tələbələrilin qrammatikada ən çox üzləşdikləri çətinlikləri də nəzərə almışlar. Məsələn, lüğətdə ən
çox işlənən sifətin kiçiltmə “ito” (gato/gatito; cat/kitty; pişik /balaca pişik ) və böyütmə “isimo”
(alto/altísimo; tall/really tall; hündür/çox hündür) bildirən şəkilçiləri , isim düzəldən şəkilçilər, və ən
çox işlənən fellər yer almışdır. Nəhəyət, lüğətdə ən maraqlısı isim, sifət , fel və zərflərin hər 3 leksik
layda -registrda (şifahi, bədii, ədəbi) yeri əks olunmuşdur. Buna əsasən, son 100-200 ildə dilə daxil
olan ən yüksək tezlikli leksik vahidləri müəyyən etmək olar.
Yaxın gələcəkdə zəngin baza əsasında yaradılcaq yeni azərbaycan dili tezlik lüğətlərində leksik
vahidlərin ingilis dilində uyğun ekvivalentlərini qeyd etmək, və onları nümunə olaraq sadə
cümlələrdə işlətmək zənnimcə , çox faydalı iş olardı. Belə ki, bu son dövrdə ölkəmizə səyahət edən
əcnəbi turist və tələbələr üçün bu dili tez bir zamanda mənimsəmək üçün əvəzedilməz mənbə
rolunu oynaya bilər.
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N.Alakbarova
Structural features of frequency dictionaries
in various systemic languages
Sammary
Recently, the teaching process of languages of various systems has been carried out in a very
high and innovative way, with the advent of information technology. Hundreds of electronic and
book dictionaries play a very important and special role in teaching languages. It is important to
note the key role played by frequency dictionaries in realizing such a useful mission. These
dictionaries consist of a list of lexical units that show the frequency of those lexical units in a
language. Frequency dictionaries are divided into different types depending on the sequence and the
frequency of words. According to these factors, they are divided into frequency, alphabetical and
reverse-alphabetical frequency dictionaries.
There are also differences in the structure of various system languages, which affects the creation
of frequency dictionaries. However, some indexes remain the same for all dictionaries. These
include lexical unit, its rank, frequency, and number of entries in the texts.
Some other indicators may vary depending on the language structure, to which language family
the language belongs. Frequency dictionaries are an indispensable source of language teaching,
preparation of minimum dictionaries, defining the number of active and passive vocabulary,
determining quantitative statistics for each style of the word. Currently, machine translation, which
is an integral part of the global world, works on the bases of frequency dictionaries.
This article has been studied various frequency dictionaries in Azerbaijan and abroad. The article
also discusses compiled methods for creating the “Frequency dictionary of the Azerbaijani
language” which is a valuable source in the field of the Azerbaijani dictionary and “The frequency
dictionary of the Azerbaijani newspaper language” and the frequency of lexical units in both of
them. In addition to local dictionaries, the dictionary of the Kazakh language, which made a great
contribution to Turkish linguistics, the Spanish dictionary was also carefully studied.In all of these
studies, we can conclude that frequency dictionaries are the most useful source in an information
retrieval system, but also play an indispensable role in learning a language.
Keywords: frequency, dictionary, word-form, rank, lexical unit, register
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Н.Алекперова
Структурные особенности частотных
словарей на разных языках
Резюме
В последнее время обучение языков различных системам было проведено очень высоко и
инновационно , с появлением информационных технологий. Сотни электронных и книжных
словарей играют очень важную и особую роль в обучении языкам. Важно отметить
ключевую роль, которую играют частотные словари в реализации такой полезной миссии.
Эти словари представляет собой список тех единиц, которые показывают частоту изучения
лексических единиц в языке. Частотные словари делятся на различные типы в зависимости
от последовательности и расположения слов. Учитывая эти факторы они разделены на
частотные, алфавитные и обратно-алфавитные частотные словари.Существуют также
различия в структуре различных системных языков, которое влияет на создание частотных
словарей. Однако некоторые индексы одинаковы для всех словарей. К ним относятся
лексическая единица, ее ранг, частота и количество вхождений в текстах.Некоторые другие
показатели могут различаться в зависимости от языковой структуры, к кокой языковой семье
принадлежит язык. Частотные словари служат незаменимым источником преподавания
языка, сводя к минимуму минимальное количество активной и пассивной лексики, определяя
количественную статистику для каждого стиля слова. В настоящее время машинный
перевод, являющийся неотъемлемой частью глобального мира, работает на основе словаря
частотных словарей.
В этой статье было изучена различные частотные словари в Азербайджане и за рубежом.
В статье, так же рассматриваются скомпилированные методы создания «Частотный словарь
азербайджанского языка» и «Частотный словарь азербайджанского газетного языка» и
частота лексических единиц, которая является ценным источником в области
азербайджанского словаря. Помимо местных словарей, словарь казахского языка, который
внес большой вклад в турецкую лингвистику, Испанский словарь также был тщательно
исследован.Во всех этих исследованиях мы можем заключить, что частотные словари
являются наиболее полезным источником в информационной поисковой системе, но также
играют незаменимую роль в обучении языку.
Ключевые слова: частота, словарь, словоформа, ранг, лексическая единица, стиль, регистр
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 23.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Məsud Mahmudov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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İNGILİS DİLİNDƏ OLAN BƏZİ MÜRƏKKƏB
İSIMLƏRİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə məzmundan asılı olaraq mürəkkəb isimlərin mənasına həm bütövlükdə, həm də ayrıayrılıqda müəyən edilməsinə çalışmışıq.
Bundan əlavə, ingilis dilində olan mürəkkəb sözlərin quruluş və tədqiqatından, həmçinin onların
yaranma üsullarından söz aşılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, başqa dillərdə olduğu kimi ingilis dilində
də söz yaranması inkişaf prosesi olaraq bir tarixi quruluşdan digərinə keçid zamanı yeni sözlərin
yaranması ehtiyacını təmin edir.
Məqalədə istifadə olunan mürəkkəb isimlərin nümunələri T.Drayzerin əsərlərindən
götürülmüşdür. Mürəkkəb isimlərin komponentlərinin bitişik, bəzən düfislə, bəzən də ayrı yazıldığı
misallarla qeyd olunmuşdur. Belə ki, semantik qrup və eyni zamanda sənət, peşə, vəzifəmənası
ifadə edən sözlər qrupuna aid olduğundan bəhs edilir. Qeyd olunur ki, elm və texnologiyada baş
verən dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq mürəkkəb isimlərin işlənmə tezliyi artmadır. Həmçinin yeni
anlayış, əşya və hadisələrin yaranması ilə əlaqədar dilin söz fondunda baş verən müəyyən
diferensiallaşma ilə əlaqədar olması bu səbəb olaraq göstərilmişdir. Müəllif qeyd edir ki, bəzi
mürəkkəb isimlərin mənası onları təşkil edən komponentlərin mənasının məzmununa uyğun gəlmir.
Məqalədə deyilir ki, bəzi mürəkkəb isimlərin mənası mücərrədləşərək onun komponentlərinin
konkret mənasından uzaqlaşır. məs: tallboy, longhead. Mürəkkəb sözlərin komponentlərinin yerinin
dəyişməsi nəticəsində onların mənası da dəyişir. İngilis dilində olan mürəkkəb sözlərin digər
dillərdə mövcud olan mürəkkəb sözlərdən iki fərqli xüsusiyyəti var:1) Onlar öz mənaları ilə
müxtəlif şəkildə işlənə bilər; 2) İngilis dilində ən çox iki kökdən ibarət olan mürəkkəb sözlər
üstünlük təşkil edir.
Mürəkkəb sözlərin mürəkkəbliyi onların quruluşuna görə bölgüsündədir. Quruluş sözünün hər
iki mənası bu məsələdə bizi maraqlandırır, mürəkkəb isimlərin konkret formalrının öyrənilməsi bu
cəhətə əsaslanır. Məsələn, babysitter (dayə), toothache (diş ağrısı), good dressed (yaxşı geyinmiş)
və s. birləşmələrdə tamam başqa birləşmə növü təqdim edilir, çünki quruluşdakı bu fərq onların
mahiyyətinə təsir edir və hər birinin bir neçə xüsusiyyətlərlə çıxış etməsinə səbəb olur. Göründüyü
kimi burada söz birləşmələrinin sadə və mürəkkəb olaraq iki yerə təsnifinə ciddi əhəmiyyət
verildiyi kimi, mürəkkəb sözlərin də sadə sözlərlə birlikdə öyrənilməsi də vacib sayılır.Sintaktik
üsulla yaranan sözlər-mürəkkəb isimlər iki vəya daha artıq sözün birləşərək bir məna ifadə etməsinə
deyilir. Məsələn, mankind (bəşəriyyət), blackboard (lövhə), waste-paper basket (zibil qabı) , fellowcountryman (yerli) və s.
Birinci elementin isim (n), ikinci elementin isə fel tərkibli isim olan bir neçə qruplar var. Məs:
sunset, timeserver, houskeeping və s. ekzosentrikmürəkkəblərdə isə elementlər öz mənalarına
uyğun hərəkətə ya şəxs və ya əşyanı bir sözlə bildirir. Burada şəxsi isimlər təsəvvür edilə bilir. Məs:
pick-pocket, V+n Quruluşca mürəkkəb sözlər əsrlər boyu ingilis dilini zənginləşdirən, ona yeni
məna dəyərləri qatan məhsuldar vasitələrdən biri olmuşdur. Həmçinin o dilçilikdə bəzi çətin sual və
problemlərin araşdırılmasında da əsaslı rol oynamışdır. Sözün mürəkkəbliyi özündə bir sıra
linqivistik və qeyri-linqivistik; sintaqmatik və paradiqmatik; və linqivistik paradiqmatik bilikləri əks
etdirir.(9,1) Bəzi alimlər sözün mürəkkəbləşməsini ingilis dilinə olan məhsuldar qatğısıyla əlaqədar
qrammatik yox, leksik hadisə adlandırır.
Açar sözlər: mürəkkəb söz, quruluş, söz yaranması, tədqiqat, məzmun
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Bir çox dillərdə olduğu kimi ingilis dilinin qrammatik quruluşunda da mürəkkəb isimlər
özünəməxsus yer tutur və dəyərli əhəmiyyətə malikdir. Müxtəlif dillərdə mövcud olan vahidlər
sistemini təhlil etdikdə mürəkkəb isimlər bölməsi də xüsusi bir bölmə kimi qarşıya çıxmışdır.
İngilis dilində mürəkkəb sözlərin digər dillərdə mövcud olan mürəkkəb sözlərdən iki fərqli mühüm
xüsusiyyəti vardır. Onlar öz mənaları ilə müxtəlif şəkildə işlənə bilərlər. İkinci xüsusiyyət isə ingilis
dilində ən çox iki kökdən ibarət olan mürəkkəb sözlərin üstünlük təşkil etməsidir. Məhz bu
səbəbdən lap qədim zamanlardan hazırki günümüzə qədər bu bölməyə qarşı maraq yüksək
səviyyədə olmuş və müxtəlif tədqiqatlarda aktual mövzular arasında öz yerini almışdır.
Qeyd etməliyik ki, mürəkkəb sözlərdən, o cümlədən mürəkkəb isimlərdən bəhs edən dilçilər ilk
növbədə onların semantik struktur bütövlüyünü qeyd edirlər.
Son vaxtlar ingilis dili istifadəçiləri arasında mürəkkəb isimlərin işlənmə tezliyi artmış və bu
barədə bir sıra alimlər də dəyişikliyi müşahidə etdiklərini öz tədqiqatlarında təsdiq etmişdirlər. Bu
tendensiya ilk növbədə elm-texnologiyada baş verən dəyişikliklər, yeni anlayış, əşya və hadisələrin
yaranması ilə əlaqədar dilin söz fondunda baş verən müəyyən diferensiallaşma ilə əlaqədardır. Bu
dəyişikliklərdə bir-birinə yanaşı sözlər yenidən sintaktik yolu üstün tutması olduqca aşkardır.
Mürəkkəb isimlərin digər dillərin sözlərində olduğu kimi işlənməsinə təkan verən amillərdən biri
kimi dil qənaəti misal çəkilə bilər. Onları müxtəlif qəzet, jurnallarda məqalə başlıqlarında, şəkilaltı
yazılarda, digər izahat və şərhlərdə və bir sıra mətbuat növlərində görmək olar. Bu növə aid olan
mürəkkəb isimlərin əksəriyyəti birinci növ təyin söz birləşməsi əsasında yaranmışdır.
Birinci komponentləri isimlərdən ibarət 1-ci növ təyin söz birləşmələri əsasında formalaşan
mürəkkəb sözlərdə də təyin və təyin olunan semantik baxımdan daha sıx birləşmə əmələ gətirir və
bu yeni söz birləşməsindən vahid quruluşa malik olması ilə fərqlənir. Məsələn, silver spoon (gümüş
qaşıq), hot-bed (istixana), mountain air (dağ havası) (13)
Yanaşma yolu ilə yaranan mürəkkəb isimlərin gold ring (qızıl üzük), fir tree (şam ağacı), key
hole ( açar deşiyi) və s. Kimi birinci komponenti yerində təyin edilən söz kimi isim gəlir. Bu
nümunəyə aid misalların sayını artırmaq olar. Lakin onların əsas göstəricisi qənaət prinsipidir ki, dil
istifadəçiləri az vaxtda daha dolğun və eyni zamanda təsirli danışmaq niyəti bu tipli sözlərin
meydana gəlməsinə güclü təkan bir dil üçün mənşəcə mürəkkəb söz hesab edilən hər hansı bir söz
müasir dildə belə qəbul edilməyə bilər, və yaxud da bir dildə mürəkkəb hesab edilən söz fərqli bir
dildə sadə söz kimi qəbul edilə bilər. Belə hallarda o vaxt rast gəlinir ki, bəhsi gedən sözün
komponentləri yeni şəraitdə işlənmir, belə bir sözün olması haqda təsvvür olmur. Məsələn,
beynəlmiləl səciyyəli linqivistik terminlərdən “homograph, homonym, antonym, synonym” və s.
Kimi onlarca terminlərin tərkibinin mənşəcə iki sözdən ibarət olduğu hamıya məlumdur. Lakin
misal gətirilmiş sözləri təşkil edən sözlər ingilis dilində işlənmədiyi halda, əmələ gətirdikləri
sözlərin tərkibində qalmış və dilə sözün daxilində onun bir hissəsi kimi gəlmişdir. Deməli, sözün
lüğət tərkibində fəaliyyəti və inkişaf nəticəsi ilə onu təşkil edən komponentlərin inkişafı ilə üst-üstə
düşmür.
Bundan əlavə, N. Nəbiyevanın fikrincə, mürəkkəb sözləri, o cümlədən mürəkkəb isimləri
müəyyənləşdirmək işində istifadə edilən başlıca cəhət mürəkkəb isimlərin bütövləşməsidir. Onların
komponentləri sabitdir, məs: blackboard, armchair, eggplant etc. Bu sözlərdə birinci komponenti
dəyişərək başqa bir sözlə əvəz etmək mümkün deyil, yəni black əvəzinə greenboard demək
mümkün deyil. (3,55)
İ.V.Arnold ingilis dilinə xas olan mürəkkəb sözlərin 2 qrupu haqqında 1) endosentrik ; 2)
ekrosentrik danışarkən qeyd etmişdir ki, əgər mürəkkəb sözün baş üzvünün ifadə etdiyi məna həmin
mürəkkəb sözün ifadə etdiyi məna ilə funksiya daşıyırsa, belə mürəkkəb söz, eləcədə mürəkkəb
isim endosentrik mürəkkəb sözz adlanır. Endosentrik isimlərdə elementlərdən biri o bir elementlə
xarakterizə olunur.məs: sunshine, növü isim+isim. Bu ən məhsuldar növdür. Bu cür nümunələrin
sayı çoxdur. maidservant növlü mürəkkəb söz həmçinin isim+isim tərkiblidir, lakin elementlər
arasındakı əlaqə müxtəlifdir. 2-ci element dominaatdır. Looking-glass tip V+n Bəzən brinci və
ikinci element arasında məna yaxınlığı müxtəlifdir. Məs: a green-grocer heç də satıcı yaşıl deyil,
tərəvəz satan şəxs mənasını verir. O.Musayevin fikrincə, mürəkkəb isimlərə xas olan spesifik
xüsusiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əksər hallarda mürəkkəb isimlərin mənası onları təşkil
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edən komponentlərin mənasının məzmununa uyğun gəlmir.(1,15) O zaman lüğətə müraciət olunur.
İngilis dilinin mürəkkəb isimləri Azərbaycan dilinə bəzən sadə (1), bəzən düzəltmə (2), bəzən
mürəkkəb isimlərlə (3), bəzən də sərbəst söz birləşməsi(4) ilə tərcümə edilir. (1,16) Məs: bluebell
(blue-mavi; bell-zəng, birlikdə mənası isə zəngçiçəyi deməkdir).
Meşkovun fikrincə, N+N tipli mürəkkəb sözlər leksik vahidlərin böyük əksəriyyətini təşkil edir.
Bu sözlər bir çox xüsusiyyətlərinə görə müxdtəlif olduğu üçün onların mənasının təhlili də müxtəlif
yollarla öyrənilməlidir. (2,103)
İngilis dilində olan N+N tipli mürəkkəb sözlərin müşahidəsi bu sözlərin komponentləri
arasındakı münasibətlərin yaranmasının müxtəlif faktorlara əsaslanması barəsində fikir yürütməyə
imkan verir. Aşağıda verilmiş 3 mürəkkəb sözün mənalarına nəzər salaq. Handbag sözündəki 1-ci
komponent hand öz əsl mənasında (əl) deyil, bag sözünə köməkçi bir söz kimi birləşərək tam başqa
- agent mənasını verir. Hand-towel sözündə isə komponentlərin heç birisi üstünlük təşkil etmir, yəni
hand öz (əl) mənasında towel (dəsmal) mənasında işlənərək əl dəsmalı mənasını verir. Beləliklə, 1ci və 2-ci misallardan fərqli olaraq 3-cü mürəkkəb sözün strukturu motivasiyalı deyil.Hand-gallop
sözü isə 1-ci və 2-ci mürəkkəb sözlərdən fərqli olaraq bu sözlərin komponentləri “hand” və
“gallop” ayrılıqdakı mənaları birləşərkən verdiyi mənadan fərqli olur. Belə ki, tərcümədə (atın
yüyənini saxlamaq) olan “at” sözü ilə bağlı olsa da, “at” sözü aradan çıxır.Bədii ədəbiyyat söz
yaradıcılığına aid nümunələrin cəmləndiyi ən böyük mənbədir. Tədqiqat obyektiv olan mürəkkəb
sözlər də bu dildə yazan bir çox yazıçıların əsərlərində öz əksini tapmışdır. Dünya ədəbiyyatını öz
əsərləri ilə zənginləşdirən yazıçılar nümunəsinə Teodor Drayzer də aiddir. Hesab edilir ki,
Drayzerin əsərləri mürəkkəb sözlərin bütün növlərinə aid nümunələrin toplandığı olduqca zəngin
mənbələrdir.
The old gentleman was wondering how much Cowperwood has prepared to spend. (4, 56)
Nümunəsində göstərilən mürəkkəb isim A+N modelinə uyğundur. Yəni onun birinci tərəfi sifət,
digər tərəfi isə isimlə ifadə olunmuşdur. “Gentle” sifəti “mülayim, həlim, xəfif, mədəni”, ikinci
tərəfdəki “man” sözü isə “insan, adam, kişi, nəfər” kimi mənaları verir. Mürəkkəb sözün cümlədəki
funksiyası mübtədadır.
Chicago River came into view with its mess of sputtering tugs its black coal-pockets.
Bu cümlədəki mürəkkəb söz N+N modelidir. “Coal” kömür, “pocket” isə cib mənasındadır,
amma burada ümumilikdə “kömür satılan yer” kimi tərcümə olunur. Komponentlərin ayrılıqda
mənası fərqli olsa da, birlikdə “mağazalara mal paylayan insan” mənasını verir.Mürəkkəb sözlərin
komponentlərinin yerinin dəyişməsi nəticəsində onların mənası da dəyişir. Məsələn: boat-life –
dənizdə keçən ömür, life-boat isə xilasedici mənasını verir.Mürəkkəb sözlərin mənası heç də həmişə
komponentlərin ayrı-ayrılıqdakı məna ilə uzlaşmır. O zaman lüğətə müraciət edilir. Məsələn: butter
– milk – ayran; butter-woman – yağ satan qadın; lady-bird – parabüzən. (4, 6)
Perhaps, as it would be for some of the rest of us, supposing we wanted to go into the streetrailway business.
Bu cümlədəki mürəkkəb söz N+N modelinə əsasən yaranıb “dəmiryolu” mənasını verir. Sözü
təşkil edən birinci tərəf “rail” dəmir, rels, sürahi” mənasında, ikinci tərəf isə road, yəni “yol”
mənasını verən sözlərdən ibarətdir. Söz cümlədə təyin vəzifəsində çıxış etmişdir. Mürəkkəb isim
yer zərfliyi funksiyasındadır. (4, 190)
These two clubs to which you and I belong are filled with two-faced, double-breasted hypocrites.
Double-cüt, breast isə sinə mənasını versə də, birlikdə “qeyri-səmimi insan” deməkdir.
At the mention of great beef-packer, who was one of the bank’s heaviest depositors,
Addison stirred slightly with approval. (4, 13)
But now, no champagne, in fact, no liquor of any kind, for a while at least, and no food wish the
exception of a cream soup, perhaps and plenty of buttermilk.
Bu nümunədə göründüyü kimi “buttermilk” mürəkkəb sözü işlənib ki, bu da N+N modeli
əsasında yaranıb. Burada işlənən “butter” sözü “yağ, milk” sözü isə süd mənasını verir. Birlikdə
mürəkkəb söz kimi isə bu söz “ayran” mənasını verir. Cümləsində tamamlıq funksiyasını daşıyır.
It was filled with slips of paper, some mileage books, a roll of greenbacks.
Are you a stenographer or typewriter?
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Bu cümlədə mürəkkəb isim N+N modelinə əsasən yaranmışdır. Mürəkkəb söz kimi bu söz “yazı
makinası” mənasını verir. Bu sözün tərkibində “type” sözü “tip, növ, nümunə, rəmz, simvol, nabor”
mənalarını verir. “Writer” sözü isə “yazıçı, müəllif” mənalarını ifadə etmək üçün istifadə olunur.
Mürəkkəb isim kimi tərcüməsi isə yeni mənadadır.
The thoroughfare, in this part, was like a walled canon of brown stone and dark red brick.Bu
cümlədə thoroughfare mürəkkəb sözü işlənib ki, bu “keçid, keçid yeri” mənasını verir. Bu söz A+N
modelinə əsasən yaranmışdır.
Beləliklə, mürəkkəb sözlərin bu cür təsnifatı bu birləşmələrin struktur-semantik quruluşunun
ətraflı təhlili üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir.
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I.Baylarova
Structural – semantic pecularities of some compound nouns in the English language
Summary
In the article we tried to determine the meaning of the components of compound words in whole
and separately according to the context.
Besides, it is mentioned about the investigation and structure of compound words in the English
language, as well as about the ways how they are formed.
It is also said that word formation as in other languages also in the English language is a process
of development which provides the need of new word-formation according to the historical changes
from one stage for another one.
Examples with compound nouns used in the article have been taken from the works of Th.
Dreiser.
In the article it is said that compound words are written either together, or through dash and
separately. Also it was mentioned that according development of science and technology,
compound words are frequently used. As new ideas, new things and new events have appeared
definite differences happened lexical fond of language.
The author mentions that the meaning of some compound nouns become abstract and in the
result, the meaning of-their components loses its meaning. Example: tall-boy, long-head
Compound words change their meaning if their components change their place.
life-boat (boat, which rescues the life of people)
boat-life (life, spent in boat)
It is mentioned that compound words in English differ from the compound words in other
languages with 2 pecularities. First, they can be used with their meaning in different forms. Second,
there are more compound words consisting of two roots.
Key words: compound-word, structure, word-formation, investigation, context
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И,Бейлерова
Структурно-семантические особенности некоторых сложных
слов на английском языке.
Резюме
В статье мы постарались определить в зависимости от контекста значения сложных
существительных, как в целом так и в отдельности.
Также, изложено структура и исследования сложных слов на Английском языке и пути их
образования.
Отмечено что слово образование в Английском языке так и в других языках является
процессом развития, обеспечивает нужды новых словообразовании при переходе с одной
исторической структуры в другой.
Использование в статье образцы сложных существительных были взяты из произведений
Теодора Драйзера.
В статье отмечено, что компоненты сложных существительных пишутся или отдельно,
или вместе, или через дефис, или раздельно. Также в статье говорится, что в связи с
развитием науки и технологи и, сложные существительные стали часто употребляться. С
появлением новых понятий, вешей и событий в лексическом фонде языка произошли
определенные изменения. Автор отмечает, что значение некоторых сложных
существительных не соответствует значению их компонентов. В статье говорится, что
значение некоторых сложных существительных абстрагируется и в результате значение их
компонентов теряет свое конкретное значение. К примеру: tallboy, lonqhead. Сложные слова
меняют свое значение в случае переставления местами их компонентов. Life- boat, boat-life.
Автор отмечает, что сложные слова в английском языке делятся на 2 группы : endocentric,
exocentric.
Отмечено,что сложные слова на английском языке отличаются от сложных слов других
языков двумя особенностями. Во-первых, они могут употребляться своими значениями в
разных формах. Во-вторых, на английском языке преобладают сложные слова, состоящие
из двух корней.
Ключевые слова: сложное слово, структура, слово-образование, исследование, контекст
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ВАФА ТАГИЗАДЕ
Азербайджанский университет языков
( г. Баку, ул.Р. Бейбутова, 60)
Email : 6500_95@mail.ru
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПИЧНЫХ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ ОШИБОК В
РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ - АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Резюме
В статье «Классификация типичных произносительных ошибок в русской речи
студентов - азербайджанцев» автор указывает на то, что обучение навыкам и умениям
правильного русского произношения основывается на серьезной систематической работе по
преодолению и предупреждению ошибок. Эти ошибки являются следствием межъязыковой
интерференции. В ходе контактирования фонетических систем неродного (русского) и
родного (азербайджанского) языков возникает так называемая интерферированная речь. Она
охватывает все уровни усваиваемого языка и обладает большим количеством признаков,
которые отличают ее от речи нормативной. Далее автор статьи, ссылаясь на труды У.
Вайнрайха, приводит следующую классификацию звуковой интерференции: 1)
недодифференциация, 2) сверхдифференциация, 3) реинтерпретация, 4) субституция.
1. Недодифференциация звуков речи - это результат того, что студенты азербайджанцы не различают или смешивают различные звуки русского языка, которые не
имеют аналогов в азербайджанском языке или не являются в нем смыслоразличительными
единицами.
2. Сверхдифференциация звуков - это следствие того, что говорящий переносит
фонетические различия родного, азербайджанского, языка в
русский. Говорящий
фонологизирует те признаки азербайджанского языка, которые в изучаемом языке или
отсутствуют, или же являются позиционными.
3. Реинтерпретацией звуков называют разновидность фонетико - фонологической
интерференции, которая обусловлена тем, что дифференциальные признаки фонетических
единиц неродного (русского) языка реализуются в соответствии с правилами родного
(азербайджанского) языка.
4. Субституция - разновидность межъязыковой звуковой интерференции, в
результате которого происходит отождествление звуков русского и азербайджанского
языков, сходных, но не являющихся тождественными.
Исходя из такой классификации звуковой интерференции, можно определить
наиболее типичные ошибки в русском произношении учащихся –азербайджанцев.
Неспособность различать твердые и мягкие, звонкие - глухие согласные в зависимости от
фонетических позиций. Смешивание студентами - азербайджанцами звуков [ш] - [ш᾽:], [ы] [и], [с] - [ц], [ц] - [ч᾽]. Нарушение законов сочетаемости согласных; выпадение одного или
нескольких звуков в конце слова - апокопа; добавление в сочетание согласных гласного
звука. Добавление в конце слова безударного гласного звука; перестановка звуков.
Наиболее типичными являются нарушения произносительных норм, вызванных
неспособностью различать твердые и мягкие согласные.
Таким образом, как считает автор, главная причина нарушений правил русского
произношения заключается в том, что студенты с азербайджанским языком обучения тяжело
усваивают различия, существующие в системе гласных и согласных звуков русского языка.
Ключевые слова: орфоэпические ошибки, анализ, устная речь, правила, принципы,
методы, приемы, формы.
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Обучение студентов - азербайджанцев правильному русскому произношению
предполагает серьезную работу по преодолению и предупреждению ошибок, вызванных
межъязыковой интерференцией. Результат контактирования фонетических систем русского и
азербайджанского языков - интерферированная речь - сложное по своей организации
комплексное явление, охватывающее практически все языковые уровни. Она
характеризуется наличием большого количества признаков, отличающих ее от нормативной
речи. Наиболее последовательно межъязыковая интерференция проявляется на
фонетическом уровне, так как фонетические навыки автоматизированные и трудно
поддаются коррекции. Это выражается прежде всего в уподоблении звуков русского языка
звукам родного, азербайджанского языка. У азербайджанских учащихся воспроизведение и
восприятие звуков русской речи происходит по законам и правилам фонетической системы
родного языка студентов. Выявление фонетических особенностей взаимодействующих
языков позволит преподавателю определить поле потенциально возможной интерференции и
пути ее преодоления и предупреждения возможных нарушений орфоэпических норм. С этой
целью в первой главе нашей диссертации был проведен сопоставительный анализ
фонетических систем русского и азербайджанского языков.
Межъязыковая звуковая интерференция касается различных форм нарушений норм и
правил изучаемого языка, вызванных контактированием в сознании студентов фонетических
систем родного и неродного языков. Так, У. Вайнрайх в связи с этим классифицирует
звуковую интерференцию следующим образом: 1) недодифференциацию, 2)
сверхдифференциацию, 3) реинтерпретацию, 4) субституцию(3.32)
1. Недодифференциация звуков речи, наиболее часто встречающаяся разновидность
межъязыковой интерференции, - это результат того, что студенты - азербайджанцы не
различают или смешивают различные звуки русского языка, которые не имеют аналогов в
азербайджанском языке или не являются в нем смыслоразличительными единицами.
Дифференциальные признаки звуков русского языка воспринимаются учащимися билингвами в качестве избыточных, несмыслоразличительных. Это ведет к многочисленным
нарушениям произносительных норм языка. В большинстве случаев проявление указанных
нарушений произносительных норм обусловлено влиянием сингармонизма, который
существует в азербайджанском языке и отсутствует в русском и играет важную роль в
организации слова.
Интерференция в данном случае проявляется в уподоблении звуков русского языка
звукам азербайджанского. Обучающийся воспроизводит звуки русского языка по законам и
правилам своего родного, азербайджанского языка. К примеру, азербайджанские студенты не
различают в устной русской речи твердые и мягкие согласные. В результате они допускают
ошибки типа «кро[ф]» вместо «кро[ф᾽]», «тетра[т]» вместо «тетра[т᾽]», «ка[ф᾽]е» вместо
«ка[ф]е», «пар[т᾽]ер» вместо «пар[т]ер», «фо[н᾽]етика» вместо «фо[н]етика» и т. д. Также
учащиеся - азербайджанцы часто не различают звуки [ш] - [ш᾽:], [ы] - [и]. Так, они
произносят «[ш᾽:]ёл» вместо «[ш]ёл», «хоро[ш᾽:]ий» вместо «хоро[ш]ий», «мо[ш]ный»
вместо «мо[ш᾽:]ный», «круг[л᾽и]й» вместо круг[л]ый», «бе[л᾽и]й» вместо «бе[л]ый»,
«пливёт» вместо «плывёт», «криша» вместо «крыша» и др.
2. Сверхдифференциация звуков - это следствие того, что говорящий переносит
фонетические различия родного, азербайджанского, языка в
русский. Говорящий
фонологизирует те признаки азербайджанского языка, которые в изучаемом языке или
отсутствуют, или же являются позиционными. Г. Г. Буржунов считает, что при этом «одна
фонема заменяется фонемами родного языка (первичной системы), когда фонемный
«репертуар» родного языка на данном участке фонологической системы шире, чем в
неродном (русском) языке. (6, с.33). Так, звуки [г] и [к] русского языка учащиеся азербайджанцы в зависимости от фонетической позиции отождествляют с несколькими
звуками азербайджанского - [q], [g], [k], [к], [ц], [ч], [с᾽]: [k]илограмм вместо [к]илограмм,
[k]илометр, [g]ерб вместо [г᾽]ерб, [цы]сы вместо [ч᾽]исы, [с᾽]ирк вместо [ц]ирк, ак[с᾽]ия
вместо ак[ц]ия и др.
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В отличие от недодифференциации, сверхдифференциация в русской речи
азербайджанцев встречается реже.
3. Реинтерпретацией звуков называют разновидность фонетико - фонологической
интерференции, которая обусловлена тем, что дифференциальные признаки фонетических
единиц неродного (русского) языка реализуются в соответствии с правилами родного
(азербайджанского) языка. К примеру, учащийся - билингв вместо одного звука русского
языка произносит два: «п[й᾽а]ть» вместо «п[а]ть», «т[й᾽о]тя» вместо «т[о]тя», «м[й᾽а]со»
вместо «м[а]со» и т. д.
4. Субституция - разновидность межъязыковой звуковой интерференции, в
результате которого происходит отождествление звуков русского и азербайджанского
языков, сходных, но не являющихся тождественными. Звуковая субституция проявляется в
ярко выраженном акценте в русском речи студентов - азербайджанцев. Особенно ярко
проявляется субституция в том, что учащиеся - азербайджанцы заменяют при произношении
мягкий русский [л᾽] полумягким [л] азербайджанского языка: «ме[л᾽]» вместо «ме[л]»,
«до[л᾽]го» вместо «до[л]го», «то[л]ко» вместо «то[л᾽]ко», «пришё[л᾽]» вместо «пришё[л]» и
т.д . Исходя из такой классификации звуковой интерференции, можно определить наиболее
типичные ошибки в русском произношении учащихся -азербайджанцев: - неспособность
различать твердые и мягкие, звонкие - глухие согласные в зависимости от фонетических
позиций: [в]сё вместо [ф]сё, [в]кусно вместо [ф]кусно, [з]десь вместо [з᾽]десь, ви[н]тик
вместо ви[н᾽]тик, де[н]ги вместо де[н᾽]ги, бо[л] вместо бо[л᾽], му[л]тфильм вместо
му[л᾽]фильм, и, наоборот, до[л᾽]го вместо до[л]го, хоте[л᾽] вместо хоте[л], [б]очки вместо
[п]очки и др .
Выделяются также следующие типы нарушений:
- смешивание студентами - азербайджанцами звуков [ш] - [ш᾽:], [ы] - [и], [с] - [ц], [ц] [ч᾽], поэтому произносят «шоки» вместо «щёки», «помош» вместо «помощь», «движушая»
вместо «движущая», «бедний» вместо «бедный», «красний» вместо «красный», «виполнять»
вместо «выполнять», «под кришей» вместо «под крышей», «ситата» вместо «цитата»,
«консультасия» вместо «консультация», «бочки» вместо «почки», «цай» вместо «чай»,
«цетыре» вместо «четыре» и т. д.;
- нарушение законов сочетаемости согласных: [сч]астье вместо [ш᾽:]астье,
движе[тс᾽а] вместо движе[ца], прие[зж]ий вместо прие[ж᾽]ий и т. д.; «филим» вместо
«фильм», «дурузья» вместо «друзья» и т.д.;
- выпадение одного или нескольких звуков в конце слова - апокопа - (обычно
конечного безударного гласного), в результате чего происходит сокращение слова: «асфаль»
вместо «асфальт», «ес» вместо «есть», артис» вместо «артист»;
- добавление в сочетание согласных гласного звука: «истол» или «устол» вместо
«стол», «истакан» вместо «стакан», «устул» вместо «стол»;
- добавление в конце слова безударного гласного звука: «метра» вместо «метр»,
«роста» вместо «рост»;
- перестановка звуков: «дургой» вместо «другой», «пиршёл» вместо «пришёл».
Наиболее типичными являются нарушения произносительных норм, вызванных
неспособностью различать твердые и мягкие согласные, которые в русском языке, в отличие
от азербайджанского, являются смыслоразличительными фонемами (рад - ряд, мыла - мила,
ров - рёв). А. Ш. Шахидов указывает, что «артикуляторный комплекс твердости-мягкости
имеется в артикуляционной базе и фонологической системе как русского, так и
азербайджанского языков. Однако характер этого комплекса, его фонологический статус,
направление действия различны в указанных языках, что создает известные трудности при
изучении русского произношения в азербайджанской аудитории» (4, с. 182).
Степень распространённости и устойчивости ошибок в смешении твёрдых и мягких
согласных зависит от фонетической позиции их функционирования. По убывающей
трудности эти ошибки образуют следующую последовательность:
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а) на конце слова: «крова[т]» вместо «крова[т᾽]», «взят» вместо «взя[т᾽]», «обу[ф]»
вместо «обу[ф᾽], «катали[с]» вместо «катали[с᾽], «две[р᾽]» вместо две[р᾽], «шес[т]» вместо
«шес[т᾽], «писа[т]» вместо «писа[т᾽]» и т.п.;
б) перед согласными: «улыбаʹл᾽]ся» вместо «улыба[л]ся», «це[н᾽]тр» вместо «це[н]тр»,
«собра[л᾽]ся» вместо «собра[л]ся, «во[з]ми» вместо во[з᾽]ми, «бо[л]ной» вместо «бо[л᾽]ный,
«са[н᾽]ки» вместо «са[н]ки и т.п.;
в) перед гласными, особенно перед и и - ы: «[по]стрый» вместо «[п᾽о]стрый, «[с]уда»
вместо «[с᾽]юда, «[в᾽и]полня-ли» вместо «[в]ыполняли», «послед[н]ые» вместо
«послед[н᾽]ие, «пог[л᾽]юбже» вместо «пог[л]убже, «крас[н᾽]ими» вместо «крас[н]ыми,
«к[ры]чит» вместо «к[р᾽]ичит», «наб[л]удать» вместо «наб[л᾽у]дать и др.
Много ошибок допускается учащимися в произношении сочетаний согласных, так как
в азербайджанском языке консонантные согласные встречаются редко. Такие ошибки
классифицируют как эпентеза и апокопа.
Эпентеза (фонетическое явление, добавление одного или более звуков в слово;
согласного или гласного) «куругом» вместо кругом, «гуруша» вместо груша, «сиведения»
вместо сведения, «силиш-но» вместо слышно, «встеретить» вместо встретить «друшлаг»
вместо дуршлаг);
б) апокопа («асфаль» вместо асфальт, «ес» вместо ест, «артис» вместо артист).
Наиболее
распространённой
разновидностью
фонетической
модификации
консонантных сочетаний в письменной речи является эпентеза. Другие нарушения (протеза:
«истол» вместо стол, «истакан» вместо стакан, «искелет» вместо скелет, «иврозь» вместо
врозь; метатеза: «пирказ» вместо приказ, «пирвивка» вместо прививка, «дургой» вместо
другой; эпитеза: «метра» вместо метр, «роста» вместо рост).
Сингармонизм гласных является характерной чертой акцента, возникающего в русской
речи азербайджанцев.
Таким образом, главная причина нарушений правил русского произношения
заключается в том, что студенты с азербайджанским языком обучения тяжело усваивают
различия, существующие в системе гласных и согласных звуков русского языка. Г. Буржунов
считает, что «нет ни одного звука русского языка, который произносился бы как звук
родного языка» (1,с.35). При выработке правильного произношения очень важно учитывать
лингвистическую природу каждой фонетической единицы взаимодействующих
языков,
артикуляционно - акустические особенности изолированного звука, а также характерные
признаки, приобретенные в слоге или звукосочетаниях. Выявление типологических
нарушений правил русского произношения позволяет определить возможные межъязыковые
интерференции и наиболее оптимальные пути их устранения для выработки у студентов азербайджанцев правильного русского произношения.
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азербайджанском языках // Вестник Казахского национального университета. Серия
филологическая. Алматы, 2008. № 5. С. 179-183.
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V.Tağızadə
Azərbaycan tələbələrin rus nitqində olan tipik orfoepik səhvlər.
Xülasə
Məqalədə " Azərbaycan tələbələrin rus nitqində olan tipik orfoepik səhvlər" müəllif
onu göstərir ki, təlim bacarıqlara və düzgün rus tələffüzünün bacarıqlarına öhdəsindən gəlmə və
səhvlərin xəbərdarlığı üzrə ciddi sistematik işə əsaslanır. Bu səhvlər dillərarası interferensiyanın
nəticəsidir. Qəribin fonetik sistemlərinin əlaqə yaratmasının gedişatında və doğma belə adlandırılan
interferik nitq dilləri yaranır. O əldə edilən dilin bütün səviyyələrini əhatə edir və böyük miqdarda
əlamətə malikdir, hansılar ki, onu normativin nitqindən ayırırlar. Sonra məqalənin müəllifi, U.
Vaynrayxa əməklərinə istinad edərək, səsli interferensiyanın növbəti təsnifatını gətirir: 1) tam
olmayan differensiasiya, 2) üstdifferensiasiya, 3) reinterpretasiya, 4) substitusiya.
1. Nitqin səslərinin tam olmayan differensiasiyası - bu onun nəticəsidir ki, tələbələr azərbaycanlılar rus dilinin müxtəlif səsləri ayırmırlar və ya qatışdırırlar, hansılar ki, Azərbaycan
dilində analoqlara malik deyillər və ya onda məna müxtəlifliyi vahid deyillər.
2. Səslərin Üstdifferensiasiyası - bu onun nəticəsidir ki, danışan doğmanın, Azərbaycanın
fonetik fərqlərini rus dilində daşıyır. Danışan tələffüz edir Azərbaycan dilinin o əlamətlərini,
hansılar ki, öyrənilən dildə və ya pozisiya yoxdur və ya olurlar.
3. Səslərin Reinterpretasiya fonetik növünü adlandırır - fonoloji interferensiyaya, hansı ki,
onlara şərt qoyulmuşdur ki, dilin qəribin fonetik vahidlərinin diferensial əlamətləri dilin doğmanın
qaydalarına uyğun olaraq reallaşır.
4. Substitusiya - dillərarası səsli interferensiyanın növüdür, hansı ki, oxşar, amma eyni
olmayanlar rus və Azərbaycan dillərinin səslərinin eyniləşdirilməsi olur.
Səsli interferensiyanın belə təsnifatına əsaslanaraq, oxuyanların rus tələffüzündə ən tipik
səhvləri müəyyən etmək olar – azərbaycanlılar. Qabiliyyətsizlik bərkləri və yumşaqları, ucaları
ayırmaq - fonetik mövqelərdən asılı olaraq kar samitlərdir.
Azərbaycan tələbələr tərəfindən
qarışdırma - [ш] - [ш᾽:], [ы] - [и], [с] - [ц], [ц] - [ч᾽]. Razıların uyğunluğunun qanunlarının
pozulması; sözün sonunda bir və ya bir neçə səsin düşməsi -; sait səsin razıların uyğunluğuna əlavə
edilmə apokopadır. Vurğusuz sait səsin sözünün sonunda əlavə edilmə; səslərin yer dəyişdirməsi.
Qabiliyyətsizliklə bərk və yumşaq samitləri ayırmağa doğurulmuş
tələffüz normalarının
pozulmaları ən tipikdir.
Beləliklə, müəllif hesab etdiyi kimi, rus tələffüzünün qaydaların pozulmalarının əsas səbəbi
onunla nəticələnir ki, təlimin Azərbaycan diliylə tələbələr saitlərin və rus dilinin samit səslərinin
sistemində mövcud olan fərqləri əldə edirlər ağırdır.
Açar sözlər: orfoepik səhflər, analiz, şifahi nitq, qaydalar, prinsiplər, metodlar, üsullar, formalar.
V.Taqizade
Classification of typical pronunciation mistakes in Russian speech of Azerbaijan students
Summary
In the article “Classification of typical pronunciation mistakes in Russian speech of
Azerbaijan students”, the author points out that teaching the skills and abilities of correct Russian
pronunciation is based on serious systematic work on overcoming and preventing errors. These
errors are a consequence of interlingual interference. In the course of contacting the phonetic
systems of non-native (Russian) and native (Azerbaijani) languages, a so-called interfered speech
arises. It covers all levels of digestible language and has a large number of features that distinguish
it from normative speech. Further, the author of the article, referring to the works of W.
Weinreich, gives the following classification of sound interference: 1) underdifferentiation, 2)
overdifferentiation, 3) reinterpretation, 4) substitution.
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1. The underdifferentiation of speech sounds is the result of the fact that Azerbaijani
students do not distinguish or mix different sounds of the Russian language that have no analogues
in the Azerbaijani language or are not sense-discriminating units in it.
2. The overdifferentiation of sounds is a consequence of the fact that the speaker transfers
the phonetic differences of the native, Azerbaijani, language into Russian. The speaker
phonologizes those signs of the Azerbaijani language that are either absent or are positional in the
target language.
3. Reinterpretation of sounds is called a kind of phonetic and phonological interference,
which is caused by the fact that the differential features of the phonetic units of a non-native
(Russian) language are implemented in accordance with the rules of the native (Azerbaijani)
language.
4. Substitution is a type of interlingual sound interference, as a result of which the sounds of
the Russian and Azerbaijani languages are identified, similar but not identical.
Based on such a classification of sound interference, it is possible to identify the most
common mistakes in the Russian pronunciation of students, Azerbaijanis. Inability to distinguish
between hard and soft, voiced - deaf consonants depending on phonetic positions. The mix of
sounds [ш] - [ш᾽:], [ы] - [и], [с] - [ц], [ц] - [ч᾽] by students - Azerbaijanis. Violation of the laws of
consonants compatibility; loss of one or several sounds at the end of the word - apocope; add a
consonant to the consonant sound. Add at the end of the word unstressed vowel sound;
rearrangement of sounds. The most typical are violations of the pronunciation norms, caused by the
inability to distinguish between hard and soft consonants.
Thus, according to the author, the main reason for violations of the rules of Russian
pronunciation is that students.
Key words: pronunciation mistakes, analysis, oral speech, principles, methods, ways, forms.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.03.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfinaz Babaşova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ В
РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НЕРУССКИХ СТУДЕНТОВ
Резюме
В статье «Классификация орфографических ошибок, допускаемых в русской
письменной речи нерусских студентов», автор высказывает мнение о том, что анализ
типичных ошибок, допускаемых нерусскими студентами в русской письменной речи, даст
возможность определить оптимальные принципы, методы, приемы и формы управления
процессом овладения русским языком. Результаты сравнительного анализа дадут
возможность уменьшить количество ошибок в письменной речи нерусских студентов. Такой
анализ следует проводить на трех основных этапах процесса обучения.
Многолетние исследования орфографических ошибок нерусских студентов дают
возможность определить орфографические правила, которые вызывают больше
всего
затруднений при овладении неродным, русским языком. Это: правописание безударных
гласных в корне слова; правописание чередующихся гласных в корне; правописание гласных
после шипящих; правописание непроизносимых согласных; правописание слов с мягкими и
твердыми согласными; правописание твердого и мягкого знаков; правописание безударных
падежных окончаний имен существительных и личных окончаний глаголов.
Для предупреждения ошибок определенных групп необходимо выяснить характер
ошибки и выработать свою методику, а также их классифицировать.
Ошибки, свойственные студентам с нерусским языком обучения, вызваны
интерференционным влиянием родного языка в области алфавита, графики, орфографии,
фонетики, морфологии, словообразования и синтаксиса. Это, к примеру, правописание
озвончаемых и оглушаемых согласных; правописание безударных гласных в корне, в том
числе непроверяемых; смешение слов с омонимичными корнями и другие.
Кроме орфографических, автор статьи выделяет и некоторые грамматические
ошибки в письменной речи учащихся. Это неверное образование форм существительных;
ошибки в употреблении глагольных форм; ошибки в употреблении местоимений; ошибки в
согласовании и управлении.
Ошибки, допускаемые нерусскими студентами в русской письменной речи,
классифицируются автором также по принципу грубые и негрубые, однотипные и
неоднотипные.
Для каждой определенной группы ошибок должна быть предусмотрена особая
методика предупреждения этих ошибок, свои орфографические правила для их проверки и
особая система тренировочных упражнений. Кроме того, допускаемые в русской письменной
речи ошибки необходимо анализировать систематически на следующих этапах обучения
орфографической грамотности:
1) На этапе первоначального ознакомления с учебным материалом,
содержащим трудную орфограмму.
2) При выполнении домашних, аудиторных и других видов работ.
3) На уроках по работе над допущенными в письменных работах ошибками.
Ключевые слова: орфографические ошибки, анализ, письменная речь, правила,
принципы, методы, приемы, формы.
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Анализ типичных ошибок, а также учет того, что при овладении нерусскими
студентами русским языком на их сознание определенное влияние оказывает родной язык,
дает возможность определить оптимальные
принципы, методы, приемы
и
формы
управления этим процессом для достижения устойчивого познавательного интереса к предмету. Типологическое сопоставление русского и родного языков учащихся позволяет глубже
понять природу ошибок, являющихся следствием интерференции родного языка, и точнее
определить задачи, которые необходимо решить студентам при усвоении закономерностей
русского языка.(1,8-16). Результаты сравнительного анализа дают возможность уменьшить
количество ошибок в письменной речи нерусских студентов. Такой анализ следует проводить на
трех основных этапах процесса обучения: 1) в ходе первоначального ознакомления с
орфографическими правилами; 2) при выполнении домашних, аудиторных и других видов
обучающих упражнений; 3) на уроках, которые непосредственно посвящены
корректированию ошибок после проведенной письменной работы.
Многолетние исследования орфографических ошибок нерусских студентов дают
возможность определить орфографические правила, которые вызывают больше
всего
затруднений при овладении неродным, русским языком. (2,96-103)
Это: 1) правописание безударных гласных в корне слова;
2) правописание чередующихся гласных в корне;
3) правописание гласных после шипящих;
4) правописание непроизносимых согласных;
5) правописание слов с мягкими и твердыми согласными;
6) правописание твердого и мягкого знаков;
7) правописание безударных падежных окончаний имен существительных и личных
окончаний глаголов.
Кроме того, к таким наиболее общим случаям относятся также трудности в
правописании предлогов со словами, правописание гласных «ы - и», согласных «с, ц, ф, п» и
другие. Для предупреждения ошибок определенных групп необходимо выяснить характер
ошибки и выработать свою методику, а также их классифицировать.
Ошибки, свойственные студентам с нерусским языком обучения, вызваны
интерференционным влиянием родного языка в области алфавита, графики, орфографии,
фонетики, морфологии, словообразования и синтаксиса. Назовем наиболее типичные
орфографические ошибки, допускаемые нерусскими учащимися:
-правописание озвончаемых и оглушаемых согласных (короПка вместо короБка, леТ
вместо леД, вареШки вместо вареЖки, зделать вместо Сделать, сдесь вместо Здесь, проЗьба
вместо проСьба, воГзал вместо воКзал);
- правописание безударных гласных в корне, в том числе непроверяемых (бОлкон
вместо бАлкон, бЕдон вместо бИдон, вИсной вместо вЕсной);
- смешение слов с омонимичными корнями (хитрая лЕса вместо лИса - бескрайние
лИса вместо лЕса;
- ошибки в сочетании букв сч, зч, жч,здч, стч, шч (перебеЩик вместо перебеЖЧик,
перепиЩик вместо перепиСЧик, реЩе вместо реЗЧе, объеЩик вместо объеЗДЧик, Щастье
вместо Счастье и т.д.);
- неверное написание слов с непроизносимыми согласными (месный вместо месТный,
серце вместо серДце, чуствовать вместо чуВствовать, вкусТный вместо вкусный,
чеВствовать вместо чествовать и т.д.);
- написание Е вместо Э (Етот вместо Этот, Етаж вместо Этаж);
- правописание И, У, Апосле шипящих (жЫзнь, чЮдо, чЯстый);
-правописание И - Ы после приставок (подИграть вместо подЫграть,
межЫнститутский вместо межИснститутский, разИскать вместо разЫскать);
- написание Ы - И после Ц (цЫфра вместо цИфра, акцЫя вместо акцИя, цЫклон
вместо цИклон, круглолицИй вместо круглолицЫй, молодцИ вместо молодцЫ и т. д.);
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- правописание О - Ё после шипящих (шОл вместо шЁл, шЁрох вместо шОрох,
парчЁвый вместо парчОвый, бережОт вместо бережЁт,);
- написание О - Е
после Ц (солнцОм вместо солнцЕм, полотенцОм вместо полотенцЕ);
- неверное написание буквы Ц (смеюЦа вместо смеюТСя, браЦкий вместо браТСкий,
лиТСо вместо лиЦо);
- ошибки в раписании букв Е, Ё, Ю, Я (новаЙА вместо новаЯ, ЙЭсли вместо Если,
поЙУ вместо поЮ);
- неверное написание сочетаний букв ЙО (раЁн вместо раЙОн, почтальЁн вместо
почтальОн, Ёд вместо Йод, павильЁн вместо павильОн и др.);
- правописание разделительных Ъ и Ь (обём вместо обЪём, семя вместо семЬя, сехал
вместо сЪехал, песа вместо пЬеса);
- правописание Ь для указания на мягкость согласного (детал вместо деталЬ, борба
вместо борЬба, писмо вместо писЬмо, пришелЬ вместо пришел);
- правописание Ь для указания на грамматическую форму слова (тиш вместо тишЬ,
ноч вместо ночЬ, рисуеш вместо рисуешЬ, привлеч вместо привлечЬ);
- вставка Ь перед йотированными гласными (нЬяня вместо нЯня, лЬюк вместо лЮк,
тетЬя вместо тетЯ, нЬёс вместо нЁс и др.);
- пропуск Ь в неопределенной форме глагола (играт вместо игратЬ, писат вместо
писатЬ, смотрет вместо смотретЬ и др.);
- пропуск Ь в глаголах в форме 2 - го лица единственного числа настоящего или
будущего времени (принесеш вместо принесешЬ, идеш вместо идешЬ, будеш вместо
будешЬ, хочеш вместо хочешЬ и др.);
- неверное написание сочетаний Ч и Щ с другими согласными через Ь (ночЬка вместо
ночка, борЬщ вместо борщ, понЬчик вместо пончик, гонЬщик вместо гонщик и др.);
- правописание приставок на З - С (иЗчерпать вместо иСчерпать, ниЗсодящий вместо
ниСходящий, череЗчур вместо череСчур);
- удвоение конечного гласного приставки (раССправить вместо раСправить,
беССтолковый вместо беСтолковый);
- пропуск конечного согласного приставки (беСпорный вместо беССпорный, воЗвать
вместо воЗЗвать);
- правописание неизменяемых приставок (пАшли вместо пОшли, Атбивной вместо
Отбивной, пИрИкинуть вместо пЕрЕкинуть и т. д.);
- написание А вместо О в начале слова и наоборот (Оппарат вместо Аппарат,
Аранжерея вместо Оранжерея, Абаятельный вместо Обаятельный);
- раздельное написание приставок (на рисованный вместо нарисованный, от бежал
вместо отбежал, под вести вместо подвести);
- слитное написание предлогов со словами (наместе вместо на месте, сдетских пор
вместо с детских лет);
- пропуск предлога (говорил другом вместо говорил С другом, идем театр вместо идем
В театр).
Среди грамматических ошибок выделим те, которые наиболее часто встречаются в
области словообразования и синтаксической связи между словами в словосочетаниях:
1. Неверное образование форм существительных (адресЫ вместо адресА, дочИ вместо
дочЕРИ, деревЫ вместо дереВЬЯ).
2. Ошибки в употреблении глагольных форм (улыбала вместо улыбалаСЬ, урок
кончил вместо кончилСЯ, закончился среднюю школу вместо окончил).
3. Ошибки в употреблении местоимений (сказал ваС вместо ваМ, увидела ИМ вместо
ИХ);
4.Ошибки в согласовании (моЙ сестра вместо моЯ, теплЫЙ вода вместо теплАЯ).
5. Ошибки в управлении (остановка автобус вместо автобусА, встретил с друзья
вместо с друзьЯМИ, пять года вместо лет, два лет вместо года, три год вместо годА).
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Ошибки, допускаемые нерусскими студентами в русской письменной речи,
классифицируются также по принципу грубые и негрубые, однотипные и неоднотипные. А.
В. Текучев, дифференцируя таким образом возможные орфографические ошибки, опирался
на социальный, психологический, общепедагогический, методический и лингвистический
аспекты. К грубым ученый относит следующие ошибки:
- на изученные правила;
- в словах, часто используемых в письменной речи;
- в согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным одиночными частями речи;
- в согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием;
- в согласовании существительного с частями речи.
К негрубым А. В. Текучев относит ошибки:
- на еще не изученные правила;
- вызванные интерферирующим влиянием родного языка;
- слитное и раздельное написание приставок в наречиях;
- правописание частиц НЕ и НИ;
- неправильное употребление предлогов со словами.
Однотипными, по нашему мнению, можно считать следующие ошибки:
- на правописание Ь в окончаниях существительных мужского и женского рода,
оканчивающихся на шипящий;
- на правописание Ь в глаголах в форме 2- го лица;
- на правописание наречий;
- на правописании Ь в неопределенной форме глагола;
- на правописание -тся и -ться в глаголах;
- на правописание Ь для указания на мягкость согласного;
- на правописание суффиксов причастий.
Неоднотипными можно считать ошибки:
-на проверяемые безударные гласные в корне;
- на правописание гласных в приставках. (3,11)
Для каждой определенной группы ошибок должна быть предусмотрена особая
методика предупреждения этих ошибок, свои орфографические правила для их проверки и
особая система тренировочных упражнений. Кроме того, допускаемые в русской письменной
речи ошибки необходимо анализировать систематически на следующих этапах обучения
орфографической грамотности:
1) На этапе первоначального ознакомления с учебным материалом, содержащим
трудную орфограмму.
2) При выполнении домашних, аудиторных и других видов работ.
3) На уроках по работе над допущенными в письменных работах ошибками.
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Fan Tsya Xau
Qeyri-rus tələbələrin rus yazı nitqində olan tipik orfoqrafik səhvlər.
Xülasə
Məqalədə "orfoqrafiya səhvlərinin təsnifatı, qeyri-rus tələbələrin rus yazı nitqində olan tipik
səhflər, müəllif o haqda fikrini bildirir ki, rus yazı nitqində qeyri-rus tələbələr tərəfindən güman
edilən tipik səhvlərin analizi optimal prinsipləri, metodları, qəbulları və rus diliylə yiyələnmənin
prosesi idarə etməsinin formalarını müəyyən etməyə imkan verəcək. Müqayisəli analizin nəticələri
qeyri-rus tələbələrin yazı nitqində səhvlərin miqdarını azaltmağa imkan verəcək. Belə analiz təhsil
prosesinin üç əsas mərhələsində keçirmək lazımdır. Qeyri-rus tələbələrin orfoqrafiya səhvlərinin
çoxillik tədqiqatları orfoqrafiya qaydalarını müəyyən etməyə imkan verir, hansılar ki, ən çox
yiyələnmə vaxtı çətinliklərə qərib səbəb olurlar . Bu: vurğusuz saitlərin yazı qaydaları əslində
sözlər; növbələşən saitlərin yazı qaydaları əslində; fışıldayanlardan sonra saitlərin yazı qaydaları;
ifadə olunmaz samitlərin yazı qaydaları; yumşaq və bərk samitlərlə sözlərin yazı qaydaları; bərk və
yumşaq nişanların yazı qaydaları; isimlərin adlarının vurğusuz hal sonlarının və feillərin şəxsi
sonlarının yazı qaydaları.
Müəyyən qrupların səhvlərinin xəbərdarlığı üçün səhvin xarakterini aydınlaşdırmaq və öz
metodikasını hazırlamaq lazımdır, həmçinin onları təsnif etmək.
Səhvlər, məxsuslar təlimin qeyri-rus diliylə tələbələrə, əlifba sahəsində ana dilinin
müdaxilə təsiriylə doğurulmuşdur, qrafiklər, orfoqrafiyalar, fonetikalar, morfologiyalar, söz
düzəltmələr və sintaksis. Bu, məsələn, ozvonçaemıx yazı qaydaları və razıları qulağını batırılanlar;
vurğusuz saitlərin yazı qaydaları əslində, həmçinin yoxlanılmayanlar; omonimik köklərlə sözlərin
qarışdırılması və başqalar.
Orfoqrafiyalardan başqa, məqalənin müəllifi seçir oxuyanların yazı nitqində bəzi
qrammatik səhvləri. İsimlərin formalarının bu səhv yaranması; feil formalarının istifadəsində
səhvlər; əvəzliklərin istifadəsində səhvlər; uyğunlaşdırmada və idarədə səhvlər.
Rus yazı nitqində qeyri-rus tələbələr tərəfindən güman edilən səhvlər həmçinin kobudlar və
naziklər müəllif tərəfindən prinsip üzrə təsnif edilirlər, odnotipnıe və neodnotipnıe.
Səhvlərin hər müəyyən qrupu üçün bu səhvlərin xəbərdarlığının xüsusi metodikası
nəzərdə tutulmuş olmalıdır, onların yoxlaması və məşq tapşırıqlarının xüsusi sistemi üçün öz
orfoqrafiya qaydaları. Bundan başqa, səhvin rus yazı nitqində güman edilənlər orfoqrafiya
savadının təliminin növbəti mərhələlərində müntəzəm təhlil etmək lazımdır:
1) çətin orfoqrammunu özündə saxlayan tədris materialıyla ilkin tanış olma mərhələsində.
2) evlərin, auditoriyaların icrası .Vaxtı və işlərin başqa növləri.
3) yazı səhvlərlə işlərində buraxılmışın üstündə iş üzrə dərslərdə.
Açar sözlər: orfoqrafik səhflər, analiz, yazılı nitq, qaydalar, prinsiplər, metodlar, üsullar,
formalar
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Fan Tsya KHau
Classification of typical orthographic mistakes made in Russian writing speech by nonRussian students.
Summary
In the article “Classification of typical orthographic mistakes made in Russian writing speech by
non-Russian students,” the author suggests that the analysis of typical mistakes made by nonRussian students in Russian writing will make it possible to determine the optimal principles,
methods, techniques and forms for managing the process of mastering Russian language. The
results of the comparative analysis will make it possible to reduce the number of errors in the
written language of non-Russian students. Such an analysis should be carried out at three main
stages of the learning process. Long-term studies of spelling errors of non-Russian students make it
possible to determine the spelling rules that cause the most difficulties in mastering non-native,
Russian language. These are: the spelling of unstressed vowels in the root of the word; spelling
alternating vowels at the root; spelling of vowels after hissing; spelling of unpronounced
consonants; spelling of words with soft and hard consonants; spelling of hard and soft signs;
Spelling of unaccented case endings of nouns and personal verb endings.
To prevent errors of certain groups, it is necessary to clarify the nature of the error and
develop its own methodology, as well as to classify them.
Errors peculiar to students with a non-Russian language of instruction are caused by the
interference influence of the native language in the areas of the alphabet, graphics, spelling,
phonetics, morphology, word formation and syntax. These are, for example, the spelling of voiced
and deafened consonants; spelling of unstressed vowels in the root, including unchecked; mixing
words with homonymous roots and others.
In addition to spelling, the author of the article highlights some grammatical errors in the written
language of students. This is an incorrect formation of noun forms; mistakes in the use of verb
forms; mistakes in the use of pronouns; errors in coordination and management.
The errors made by non-Russian students in Russian writing are also classified by the author on
the basis of the principle of gross and non-coarse, of the same type and non-same type.
For each specific group of errors, a special method should be provided to prevent these errors,
their own spelling rules for checking them and a special system of training exercises. In addition,
the mistakes made in Russian writing should be analyzed systematically at the following stages of
spelling literacy training:
1) At the stage of initial acquaintance with educational material containing difficult spelling.
2) When performing domestic, classroom and other types of work.
3) At the lessons on work on admitted in written works.
forms.

Key words: orthographic mistakes, analysis, written speech, principles, methods, ways,
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ПРИМЕНЕНИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА КАК СРЕДСТВА
ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Резюме
Статья посвящена определению роли сопоставительного анализа в процессе преподавания
русского языка как иностранного. Одной из главных задач при обучении любого
иностранного языка является подбор языкового материала. Данный материал должен
соответствовать уровню владения языком учащихся. Определение уровня владения русским
языком каждого студента проводится в рамках определенных стандартов ускорит процесс
обучения, а также способствует активному усвоению языка. В процесс овладения русским
языком как иностранным выделяются шест уровней: элементарный, базовый, первый, второй,
третий, четвертый. Каждый из уровней имеет свои условия и требования к владельцу языка.
В процессе обучения русскому языку как иностранному способы предоставления языкового
материала главным образом определяются в соответствии с характером межъязыковых
соотношений. В данном процессе главным вопросом является учитывать ли родной язык при
обучении иностранному. Мнения лингвистов-методистов об этом вопросе разнятся. Учет
особенностей родного языка и их полное исключение из данного процесса и стало
решающим критерием для определения доминирующего метода обучения. При обучении
языку важнейшим принципом является сознательность изучения языковых явлений, которая
способствует усвоению необходимых явлений целевого языка. При подборе, обработке и
подаче материала необходимо учесть национально-языковую ориентированность учащихся,
в целях активного восприятия и усвоения учащимися иностранцами языковых явлений. В
процессе компаративного анализа языкового материала изучаемого языка с родным языком
учащихся сопоставление осуществляется в направлении от русского языка к изучаемому. В
процессе сопоставительного анализа важную роль играет также культурологический аспект.
Принадлежность учащегося к культуре различной с культурой носителей изучаемого языка.
Проводимый в процессе обучения сопоставительный анализ даст возможность
азербайджанским студентам лучше освоить язык, преподавателям же прогнозировать
возможные искажения фонетических, морфологических и синтактических норм языка.
Ключевые слова: усвоение норм русского языка как иностранного, уровни владения
иностранным языком, средства изложения языкового материала, сопоставительный анализ
На современном этапе, где процесс глобализации возрастает с каждым днем, потребность
в изучении иностранных языков также растет. Традиция изучения иностранных языков берет
свое начало со времен древности, когда владение иностранным языком являлось
обязательным как в целях торговли, так и в целях духовного обогащения. Данная традиция
продолжает существовать и активно развиваться и в эпоху информационно
коммуникативных технологий. Изучение иностранных языков включает в себя как
языковедческий, так и страноведческий аспекты. (2,32)
Восприятие того или иного языкового материала учащимся, напрямую зависит от его
языковой компетентности. Для более активного усвоения изучаемого языка дидактический
материал распределяется в соответствии с уровнем владения русским языком учащегося.
В современной теории методики преподавания наиболее актуальным является вопрос об
описании уровней владения языком, а также о создании лингвометодических моделей,
соответствующих этим уровням. Данный вопрос приобрел особую актуальность в середине
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80-х ХХ века. В научной литературе как правило под уровнями владения иностранным
языком подразумевается степень оформления речевой компетентности на изучаемом языке в
различных видах коммуникативной деятельности, который оформлен в пределах сферы
употребления языка.
В современной лингводидактике принято выделять несколько уровней владения русским
языком в качестве иностранного, которые находят свое соответствие в европейской
классификации. Таковыми уровнями являются: элементарный, базовый, первый, второй,
третий и четвертый. Данная граница между уровнями весьма условная, так как нет четкой
дифференциации особенностей внутри каждого уровня, исключения среди которых
составляют первые два уровня. Предложенная методистами дифференциация уровней
владения языком четко лимитирует язык как со стороны коммуникативно-языкового
развития, так и со стороны динамичности развития личности. Причем градация
осуществляется с помощью нарастания языковой и коммуникативной компетенции на базе
уже имеющихся знаний, умений и навыков учащегося.
Перейдем к рассмотрению каждого уровня владения учащимися иностранным языком в
отдельности. (1, 55-58).
Первым уровень владения русским языком как иностранным является так называемый
базовый уровень. Данный уровень так же известен под названием – уровень минимальной
коммуникативной достаточности (УМКД). Этот уровень рассчитан на владение учащимися
русским языком на минимальном коммуникативном уровне, языковая компетенция которых
базируется на лексике сферы повседневного бытового общения, в пределах определенных
речевых ситуаций.
владев достаточной языковой компетенцией учащиеся получают возможность перейти к
следующему второму уровню, который отличается от двух предыдущих коммуникативной
насыщенностью и профессиональной достаточностью. Данный уровень способствует
грамотному пользованию учащимися русским языком, а также дает возможность создать
коммуникативную ситуацию в рамках повседневной, социально-культурной, официальноделовой и профессионально-ориентированной лексики. Овладение данным уровнем
предусматривает владение учащимися русским языком в соответствии с уровнем «среднего»
носителя данного языка, который использует язык в целях налаживания коммуникативных
связей как в повседневной сфере, так и в сфере профессионального общения.
Третий уровень – уровень полного владения русским языком в качестве иностранного. На
данном этапе учащиеся могут грамотно оформить свои мысли, свободно пользоваться
русским языком в качестве средства коммуникации на всех сферах общения.
Наконец последний четвертый уровень владения русским языком нерусскими
студентами – это уровень владения языком на профессиональном уровне, когда уровень
студентов приравнивается уровню владения русским языком носителями языка и им
присваивается статус «идеального пользователя».
Таким образом, можно каждому уровню владения русского языка как иностранного дать
следующее описание:
Первый уровень – уровень минимальной коммуникативной компетенции
Второй уровень – уровень стартовой коммуникативной достаточности
Третий уровень – уровень насыщенности коммуникативных навыков и социальнокультурной достаточности
Четвертый уровень – уровень коммуникативной и социальной насыщенности.
В развитии уровня владения учащимися языком важную роль играет среда обучения.
Студенты, изучающие русский язык в языковой среде лучше усваивают язык и активно
вступают в коммуникативную деятельность, в сравнении со студентами, изучающими язык в
неязыковой культуре. Различия между студентами первого и второго типа проявляются чаще
в коммуникативных сбоях, в языковых неточностях, нарушениях темпоральных качеств речи,
нарушениях лексического содержания макро и микро контекстов, восприятия речи и т.д.
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Рассмотрим обучение русскому языку как иностранному в страноведческом аспекте. В
данном случае обучение РКИ можно рассматривать в двух аспектах – обучение русскому
языку как иностранному в языковой среде и вне языковой среды. Фактор культуры служит
одним из важнейших отличительных черт между обучением иностранному языку в языковой
среде и обучением вне языковой среды (3, 11)
Как отмечает американская писательница Рита Мэй Браун: «Язык – это дорожная карта
культуры. Он рассказывает, откуда пришел и куда идет его народ». Язык и культура тесно
взаимосвязаны. Язык создает культуру, в то время как сам плетется из культуры.
Придерживаясь данной точки зрения, кажется совершенно справедливым, включить
культурологический аспект как обязательный элемент в содержательную подход обучения
иностранному языку.
В данном случае под языковой культурой подразумевается среда людей, которые
являются естественными носителями изучаемого языка и, тем самым, составляют коллектив
носителей целевого языка. Поскольку целевым языком, в данной научной работе,
рассматривается русский язык, то примером подобной языковой среды может послужить
Россия, которая обладает материальной и духовной культурой, а методом – общение с
русскими людьми, говорящими на русском языке как родном.
Предполагаемы метод изучения языка, т.е. изучение языка в среде культуры, дает
возможность непосредственного наблюдения и конситуации, под которой понимается
внеречевая обстановка речи. Можно провести параллель между пониманием слова в тексте
и в конситуации; при этом текстовый контекст дает понять, в каком именно значении
употреблено то или иное слово, в то время как в условиях речевой ситуации у учащихся есть
преимущество непосредственного наблюдения внеречевых условий речи.
В процессе обучения иностранным языкам также является важным значение феномена
фоновых знаний. Фактор фоновых знаний учитывается при всех обстоятельствах, и при
изучении иностранного языка в культурной среде и при изучении его в условиях вне
языковой среды. Суть культурологического аспекта при изучении иностранного языка в
неязыковой среде заключается в том, что изучающий иностранный язык имеет возможность
знакового распознавания и оценки фоновой информации посредством сравнительного
анализа с родной ему культурой и выявления дифференциальных признаков.
Несмотря на то что, в современном мире языки, как правило, изучаются в неязыковой
среде, т.е. подавляющее большинство людей, изучающих иностранные языки, особенно на
начальном этапе, лишены коммуникации с носителями языка по причине психологического
барьера и недостаточной компетентности, сопоставительный анализ все же является
актуальным в лингводидактическом аспекте (4,24).
Особенно важным вопросом для студентов, изучающих иностранный язык в
неязыковой ситуации является введение преподавателем языкового материала. Данный
вопрос также остается действующим при обучении русскому языку как иностранному. В
процессе преподавания русского языка в качестве иностранного больше всего национальнаязыковая специфика проявляется при определении способов представления учащимся новой
информации. При подборе, обработке и подаче материала необходимо учесть национальноязыковую ориентированность учащихся, в целях активного восприятия и усвоения
учащимися иностранцами языковых явлений, так как от правильного выбранного способа
изложения языкового материала в первую очередь зависит успешность формирования у
учащихся базовых знаний, новой внутренней языковой компетенции.
В процессе обучения русскому языку как иностранному способы предоставления
языкового материала главным образом определяются в соответствии с характером
межъязыковых соотношений, т.е. на основе потребностей и меры усвоения языкового
материала; определения целесообразности проведения сопоставительного анализа; форма
компаративного анализа – имплицитная, эксплицитная; а также направленность изложения
материала – от русского языка к родному или же наоборот; последовательность ввода
материала – методом дедукции или индукции.
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В процессе обучения русского языка в нерусской аудитории характеристики языковых
явлений и соответствующие им правила необходимо дать с большей точностью, так как
некоторые языковые явления не носителям языка могут быть непонятыми. В решении
данной проблемы большую роль играет компаративный анализ, так как в процессе
сопоставления выявляются особенности явлений того или иного языка.
При обучении языку важнейшим принципом является сознательность изучения языковых
явлений, которая способствует усвоению необходимых явлений целевого языка. Осмысление
языковых явлений происходит на основе двух факторов: формально-структурного и
формально-семантического. При усвоении формально-структурного фактора языка студенты
с особыми трудностями не сталкиваются, усвоение же формально-семантического фактора
порой у учащихся вызывает определенные сложности, та как содержательная сторона
языкового знака не всегда соответствует ее морфологическому оформлению. Зачастую,
сложности возникают у учащихся при усвоении контекстуальных значений слов и
выражений.
В ряде случаев именно эксплицитная реализация межязыковых соотношений играет
большую роль при усвоении языкового материала. В методике также встречаются и случаи,
когда учащиеся недостаточно хорошо владеют родным языком, в ряде случаев это
благоприятствует межязыковой интерференции, в целях ее устранения становится
необходимым осознание учащимися языковых особенностей исходного родного языка и в
дальнейшем их сопоставлению с активными процессами р русском языке.
Проведение сопоставительного анализа языковых явлений родного языка учащихся и
изучаемого языка при изложении языкового материала может потребовать больше времени,
нежели односторонний ввод новой информации, однако несмотря на большую затрату
времени на практике становится ясным, что учащиеся лучше усваивают таким образом
явления изучаемого в качестве иностранного русского языка.
В процессе компаративного анализа языкового материала изучаемого языка с родным
языком учащихся сопоставление осуществляется в направлении от русского языка к
изучаемому. При обучении функционально-смысловых фактов языка приводятся параллели
и применяется перевод в случае межъязыковых аналогий.
В ряде случаев производится двустороннее сопоставление, в случаях отсутствия явлений
целевого языка в родном языке учащихся или отсутствия в русском языке аналогичного
явления – в таких случаях становится необходимым провести анализ между языковыми
явлениями, отраженными в структурах родного и русского языков, определить различия
между ними, дать соответствующие комментарии и привести литературный перевод. При
изложении языкового материала также целесообразно использовать различные формы
наглядности, что способствует лучшему усвоению языковых явлений.
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что сопоставительный аспект служит
необходимым средством при изложении нового материала, что на высших уровнях обучения
русскому языку как иностранному способствует лучшему усвоению языковых явлений
целевого языка.
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Hüseynova Cavahir
Müqayisəli analizin Rus dilinin (xarici dil kimi) tədrisi metodikasında yeni dil materialının
təqdim vasitəsi kimi təhlil edilməsi
Xülasə
Məqalə rus dilinin xarici dil kimi tədrisi prosesində müqayisəli təhlilin rolunun
müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. İstənilən xarici dilin tədrisində əsas vəzifələrindən birinə
dil materialının seçimi daxildir. Bu material şagirdlərin dilin mənimsəməsinin səviyyəsinə uyğun
olmalıdır. Hər bir tələbənin rus dili biliyinin müəyyən standartlar çərçivəsində təyin olunması
keçirilən təlim prosesini sürətləndirəcək, eləcə də dilin fəal mənimsənilməsinə kömək edəcəkdir.
Rus dilinin xarici dil kimi mənimsənməsi prosesi altı səviyyəyə bölünür : elementar, baza, birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü. Dilin hər səviyyəsiyin tələbə üçün irəli sürülən tələb və şərtləri vardır.
Rus dilinin xarici dil kimi tədrisi prosesində dil materialının verilməsi qaydalarına əsasən
xarakterinə uyğun olaraq dillərarası nisbətləri müəyyənləşdirilir. Bəs bu prosesdə əsas məsələ ana
dili tədrisində xarici də nəzərə alınmalıdırmı? Rəy dilçiləri-metodistlərin bu məsələyə fərqli
yanaşırlar. Ana dilinin xüsusiyyətlərinin bu prosesdə nəzərə alınması və yaxud tam
kənarlaşdırılması rus dilinin tədrisində komparativ təlim üsulunun üstünlüyünü müəyyənləşdirmək
üçün həlledici meyar olub. Dilin tədrisi prosesində dilin şəkillərinin xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması məqsədli dilinin mənimsənilməsinə kömək edəcək mühüm prinsipdir. Materialın seçimi,
emalı və ötürülməsində şagirdlərin xarici dili fəal qavraması və mənimsəməsi məqsədilə tədris
olunan dilin xalqının mədəniyyətini nəzərə almaq lazımdır. Dil materialının qarşılaşdırması və
komparativ təhlil prosesi şagirdlərin ana dili ilə öyrənilən dili olan rus dili arasında birincidən
ikinciyə doğru istiqamətdə həyata keçirilir. Mədəniyyətşünaslıq aspekti də müqayisəli təhlil
prosesində mühüm rol oynayır. Bu öyrənilən dil daşıyıcılarının və həmən dili öyrənən şagirdlərin
mədəniyyətlərinin müxtəlifliyindən irəli gəlir. Tədris prosesində keçirilən müqayisəli təhlili dilini
daha yaxşı mənimsənilməsinə azərbaycanlı tələbələrə, müəllimlərə isə dilin fonetik, morfoloji və
синтактических normalarının mümkün təhrif proqnozlaşdırmağa imkan verəcək.
Açar sözlər: rus dilinin xarici dil kimi normalarının mənimsənilməsi, xarici dil üzrə bilik
səviyyəsi, dil materialının təqdim üsülları, müqayisəli analiz
Huseynova Javahir
Summary
The use of comparative analysis as a means of presenting a new language material in the
methodology of teaching Russian as a foreign language
Keywords: the acquisition of the norms of Russian as a foreign language, levels of
proficiency in a foreign language, a means of presenting language material, comparative analysis
The article is devoted to determining the role of comparative analysis in the process of teaching
Russian as a foreign language. One of the main tasks in teaching any foreign language is the
selection of language material. This material should correspond to the level of proficiency in the
students’ language. Determining the level of proficiency in Russian of each student carried out
within the framework of certain standards will accelerate the learning process also contribute to the
active learning of the language. In the process of mastering Russian as a foreign language, there are
six distinguished levels: elementary, basic, first, second, third, fourth. Each of the levels has its own
conditions and requirements for the owner of the language. In the process of learning Russian as a
foreign language, the methods of providing language material are mainly determined in accordance
with the nature of interlanguage relations. In this process, the main question is whether to consider
the native language when learning a foreign language. Opinions of methodological linguists on this
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issue vary. Taking into account the peculiarities of the native language and their complete exclusion
from this process became the decisive criterion for determining the dominant teaching method.
When learning a language, the most important principle is the consciousness of learning linguistic
phenomena, which contributes to the assimilation of the necessary phenomena of the target
language. In the selection, processing and presentation of material, it is necessary to take into
account the national and language orientation of students, in order to actively perceive and master
foreign language learners. In the process of comparative analysis of the language material of the
target language with the students' native language, the comparison carried out in the direction from
Russian to the target language. In the process of comparative analysis, the cultural aspect also plays
an important role. This is due in student's belonging to the culture is different with the culture of the
speakers of the target language. A comparative analysis conducted in the course of learning will
enable Azerbaijani students to master the language better, while teachers will predict possible
distortions of the phonetic, morphological and syntactic norms of the language.
Keywords: the acquisition of the norms of Russian as a foreign language, levels of
proficiency in a foreign language, a means of presenting language material, comparative analysis
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.03.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Leyla Həmidova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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FRANSIZ DILINDƏ ONOMATOPIYALAR VƏ ONLARIN FORMALAŞMASI,
TƏSNIFATI VƏ IŞLƏNMƏ ÇALARLARINA DAIR
Xülasə
Təqdim olunan məqalə Fransız dilinin ən maraqlı sahələrindən biri olan lüğətə həsr edilmişdir.
Müxtəlif dil baxımdan onomatopiya və səs təqlidi sözlər ifadə edilir. Tədqiqatın meydana
gəlməsinin kökləri artıq onomatopiyada uzun müddətli təkamül yolu keçmişdir ki, bu da ibtidai
insanların cəmiyyəti ilə əlaqələndirilir. İnsan sözündən geniş şəkildə istifadə edilən onomatopiya
mənbəyi ilə bağlı fərziyyənin linqvistik alim F. tərəfindən artıq unudulmuşdur. Dilçilikdə dil
özündə və ətrafında mövcud olan canlı və cansız obyektlərin varlığını və dilin səslərini ifadə etmək
yollarını tapdı. "Fransız dilində Onomatopiyalar və onların formalaşması, təsnifatı " adlı
məqaləsində biz müxtəlif tədqiqatçılar və Fransanın yeni Dictionnaire des onomatopées (Pierre
Enckell və Pierre Rézeau 2003) əsasında onomatopiyaların təsnifatını təqdim etdik. Məqaləmizdə
onomatopiyanın nida və məcazi sözlər kimi istifadə olunması ilə bağlı nəzəri fikirləri təhlil etdik.
Göründüyü kimi səs təqlidi sözlər həm ümumi, həm də xüsusi dilçilikdə geniş miqyasda tədqiqtq
cəlb edilmisdir. Biz təqdim etdiyimiz bu məqalədə müxtəlif dilçilərin araşdırmalarındakı oxşar və
fərqli xüsusiyyətləri ümumiləşdirməyə çalışmışıq. Eyni zamanda səs təqlidi sözlərinin müqayisəli –
tipaloji aspektdən araşdırılması məqamını daha çox diqqət mərkəzində tutmuş.Fransız dilçiliyində
onomatopiyaların öyrənilməsi ilə əlaqədar kifayət qədər araşdırmalar mövcuddur. Fransız dilçiləri
bu mövzunu həm ümumi dilçilik, həm də xüsusi dilçilik aspektindən araşdırmışlar. Onomatopiyalar
insanların linqivistik kommunikasiya potensiallarının ilk jest dili ilə nümayiş edilməsidir. Bəzən
onomatopoiyaların yaranması spontan yəni ani şəkildə, digərləri isə uyğun formada yəni improvizə
edilərək yaradılır. 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 dildə mövcudluqlarına görə bəzi problemlər yaradırlar. Belə ki, bəzi sayda
onomatopiyalar lüğətlərdə qəbul edilsələr də təbii ki
Açar sözlər: obrazlı sözlər, okkazionalizimlər, diffuz sözlər, immitasiya, immitatif təqlidi sözlər
Görkəmli alman dilçisi Vundt hesab edirdi ki, dil ilk öncə iki istiqamətdə – jest dili (əllərin və
mimikanın hərəkəti) və səsli dil (dil və dodaqların hərəkəti) istiqamətlərində inkişaf etmiş, ibtidai
insanlar səslərlə hissləri, jestlərlə isə haqqında söhbət açılan əşyaları bildirməyə çalışırdılar.
Vundt ilkin jestləri üç yerə bölmüşdür:
1. İşarəvi jestlər (məsələn,mövcud olan bu və ya digər şeyə yəni əşyaya barmaqla işarə etmək);
2. Təsviri jestlər (məsələn, dünyanı ifadə etmək üçün əllə edilən dairəvi hərəkət);
3. Simvolik jestlər (məsələn,"sus" işarəsi vermək üçün barmağın dodaqlara söykənilməsi).
Bu nəzəriyyəyə görə, dilin təkamülü prosesində səsli dil tədricən təkmilləşmiş, jestlərin dili isə
əvvəlki əhəmiyyətini itirərək, yardımçı rol oynamağa başlamışdır. Şübhəsiz ki, bu
fikirlərdə məntiq var. Lakin həmin fikri aşağıdakıkimi ifadə etmək daha doğru olardı; ilkin
çağda jestlər əşyaların vizual, səslər isə qeyri – vizual xarakterini açıqlamağa xidmət etmiş və bu
zaman daha çox işarəvi informasiya ötürülmüşdür. Aydın məsələdir ki, qeyri – vizual informasiya
abstrakt xarakter daşıdığı üçün bu dövrdə səslərlə konkret fikirlərin ifadəsindənsə hisslər daha çox
ifadə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sözlər xüsusi leksik- qrammatik kateqoriya kimi
ayrıca nitq hissəsi hesab edilirlər.
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Et boum ! tout est tombé. Və bum! hər şey düşdü (Hamı yıxıldı!).
Ça a fait boum, et les vitres ont volé en éclats. Bum səsi eşidildi, və pəncərələr partlayışdan
uçdular
Laissez votre message après le bip sonore. Bip səsindən sonra mesajınızı buraxın.
Je trouve cette jeune fille un peu gnangnan, mollasson. Mən bu qızı biraz deyinən və mızmıza
hesab edirəm. (Çox nazlıdır, dəymədüşərdir və ağlağandır)
Allez, youp là, saute ! Haydı, atlayın! (zıplamaq yerə berk vurmaq!)
On a gagné... youpi ! Biz qazandıq ... Yupi (Ura) !
Un pschitt d'eau gazeuse ajouté au cocktail. Pshitt qazlı su kokteylə əlavə edildi.
Dilçilikdə onomatopiya obyektiv aləmdə mövcud olan səsləri təqlid etmək yolu ilə düzəlir.
Onomatopiya - səs təqlidi, səs, küy, mahnı, şırıltı, inilti, cıvıltı, tıqqıltı, partlama, gurultu, səs-küy,
nəfəs alma, titrəmə, fısıldama, qışqırtı, bağırtı və sairə müxtəlif canlı və cansızları aid səslərin
imitasiyasıdır. Buna misal olaraq; "ahh" ,"aouh (ve ya ahou)" , "atchoum" , "bang" , "beu" , "bim" ,
"bing" , "ding" , "bip" , "flic", "flac" , "bib" flic", "flac" , "bib" , "blablabla" , "bof" , "bouh" ,
"boom" , "brrr" , "bzz" , "bba" , "chabada" , "chtaf" , "chtong" , "clack" , "clic" , "cocorico" ,
"couic" , "crac" , "crincrin" və.s kimi təqlidi sözləri sadalamaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
sözlər xüsusi leksik- qrammatik kateqoriya kimi ayrıca nitq hissəsi hesab edilirlər. Dilçi alim
O.Yespersenin fikrinə görə səsin birbaşa immitasiyası səs təqlidi sözlərin yaranması üçün ən sadə
üsuldur [6, səh 393].Q. Marcanda belə fikirləşirki, səs təqlidi sözlərin əmələ gəlməsində immitasiya
əsas üsullardan biridir [7.148]. Bu dilçilərdən fərqli olaraq A.İ.Qermanoviç [ 3 ] və
İ.A.Əmirbəyovun fikirlərinə görə isə səs təqlidini immitasiya ilə qarışdırmaq olmaz [ 1 ]. Səsin
təqlidi konkret bir dilin fonem tərkibi vasitəsilə təbii səsin təxmini verilməsidir. İmmitasiya isə
bundan fərqli olaraq təbiətdəki səslərin daha dəqiq ifadə olunmasıdır.M.Adilov isə dilçilikdə səs
təqlidi okkazionalizmləri diffuz sözlər adlandırmışdır [2.səh.80]
İmmitatif təqlid sözlər səsin və ya küyün təxmini fonetik formada əmələ gəlməsi ( təbii və
süni ) şəklində izah edilir , məsələn: xoruzun qışqırtısı üçün "cocorico", zənglərin səsi üçün "dingdong" kimi sözlərdən istifadə olunur. Onomatopiyaları fərqli dillərdə müqayisə edərkən onların
təxmini xüsusiyyətləri meydana çıxır. Çünki immitativ sözlər müəyyən bir dilə uyğun olaraq
müxtəlifdirlər və bir-birlərindən fərqlənirlər. Beləliklə, Kristoffer Nyrop tərəfindən (Fransız dilinin
tarixi qrammatikası, 1899-1930) qeyd edildiyi kimi, ördəyin səsi fransız dilində coin-coin,
danimarka dilində"rap-rap" , alman dilində"gack-gack (və yaquack-quack)" , rumın dilində"mac" ,
italyan dilində"qua-qua", rus dilində"kriak" , ingilis dilində"quack" ,katalan dilində isə "mechmech"kimi səslənir.
Dilçilikdə qeyri-linqvistik "immitasiya"məsələntəqlidçi tərəfindən mükəmməl şəkildə bir xoruz
banlamasınıntəkrarlanmasıvə
"onomatopiya"anlayışları
mövcuddur.
Sonuncular,
yəni
onomatopiyalar hər hansı bir dilin fonoloji sisteminəsəslərin, vurğuların, tonların, nitq
intonasiyalarının öyrənilməsinə inteqrasiya edir.
Məsələn: ping, plouf, pouf, poum, pschitt, tam-tam, teuf-teuf, tic-tac, tilt, toc-toc, tsoin-tsoin,
vroum-vroum, yeah, youpie, zim, zut, zzz... [internet materialı]
Fransız dilində qadin cinsində olan"l'onomatopée" sözü alınma sözdür və tarixi 1585-ci ilə
dayanır. Bu söz mənşəcə yunan dilində "onomatopoiia" sözündən, latın bazasında isə
"onomatopoeia" adlandırılan sözdəndir. Fransız dilində mənası "création des mots par imitation de
sons" deməkdir.Azərbaycan dilində isə səslərin təqlidi ilə sözlərin yaranması anlayışına uyğun
gəlir.Onomatopiya həmçinin hind-avropa dillərində formalaşmışdır," onoma" (nom- isim)," poien"
(faıre,fabriquer, créer- etmək, istehsal etmək, yaratmaq) feillərindən formalaşmışdır [ 10].
Insanların nitqində onomatopiyaların mənbəyi fərziyyəsi artıq bizim günümüzdə kifayət qədər
unudulmuşdur. F.de Sössür qeyd edirki, bu proses leksik söz yaratma kimi daha sona çatmış hesab
etmək olar [ 4 ]. Çünki işarə nəzəriyyəsinin hakimliliyi onomatopiya konsepsiyası ilə radikal şəkildə
qarşı- qarşıyadır.Yəni dillərin mənbələrinin onomatopik konsepsiyası ilə qarşı-qarşıyadır. Buradan
95

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

belə bir fikir ortaya çıxır ki, artıq bəşər övladı üçün mövcud olan maddi-mənəvi ətraf obyektlərin
təqlid edilməsi prossesi bütün mümkünlüyü ilə müxtəlif dillərdə özünün ifadə tərzini tapmışdır.
Fonetik aspektindən fərqli olan müxtəlif dillərdə xoruz səsinin ifadə tərzinə diqqət yetirək.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi baxmayaraq ki, bütün dünya eyni səsləri eşidir. Onomatopiyanın
ifadəsində isə müxtəlif dillərə uyğun olaraq fonetik səslənmə fərqlənir. Onomatopiyanın ifadəsində
isə müxtəlif dillərə uyğun olaraq fonetik səslənmə fərqlənir. Məsələn :
Azərbaycan dilində: quqquluqu
Fransız dilində: cocorico
Alban dilində: kiki ri ki
Yunan dilində: kikiriku
Alman dilində: kikeriki
Yapon dilində: kokekokko
İngilis dilində : cock-a-doodle-do
Latın dilində : coco coco
Esperanto dilində : kokeriko
Türk dilində : ü-ü-rü-ü
İspan dilində : quiquiriqui
Rus dilində : koukarekou
İtalyan dilində : chicchirichi
Rumın dilində : cucurigu
Antik ritorikada (natiqlik sənətində) onomatopiya 13 söz üslubu fiqurlarının əsas tərkib
hissəsidir :alleqoriya (l'allégorie),kataxreza (la catachreses), epitet (l'épithète), metafora, məcaz (la
métaphore), perifraz (la périphrase), metateza (la métalepse), metonimiya (la métonymie),
mübaliğə, hiperbola (l'hyperbole) və sinekdoxa (la synecdoque). Onomatopiyaların yaratdığı bu
tərkibləri obrazlı sözlər kimi də xarakterizə edirlər. Obrazlı sözlər əşyanın xarici forması və
hərərkəti haqqında orazlı təsəvvür yaradır. Obrazlı (ekspressiv) sözlərə uyğun yazılmış bir çox
əsərlərdəmüəlliflərin onomatop adlandırdıqı səs təqlidi sözlərdən əlavə "görmə onomatoplardan" da
danışırlar. Beləki həmin bu sözlər obrazlı sözlər qrupuna daxil edilə bilər. Obrazlı və səs təqlidi
sözlərin tərkibində ümumi elementlərin olması oxşar cəhət kimi götürülür. L.Blumfildin fikrinə
görə, həmin bu sözlərin simvolik konnotasiyaları ilə əlaqədə olan başlanğıc və ilkin kök əmələ
gətirən morfemlərin sistemi mövcuddur[ 5.səh 155-156].
Onomatopiyalar nidalar ailəsini təşkil edir.Fransız dilində nida dəyişməz söz olaraq tam bir
cümləni formalaşdırır, ya da ayrılıqda özü bir cümlədir.Nidalar danışan şəxsin fikrinin modallılıq
baxımından daha tərcümanıdır. Nidaların müxtəlif təsnifat qrupları mövcuddur: Çağırış nidası
(ohé); uyğunlaşdırma nıdası, təcrübədən keçirmə, və ya aprobasiyadan keçirtmək nidası (bien bien,
tant mieux, ouais); uyğunlaşmamaq yəni aprobasiyanın inkarı nidası (tant pis); qəzəb nidası
(crénom, merde, chiotte) və sairə.
Dilçilikdə nidalar ayrıca və müstəqil nitq hissəsi kimi fərqlənirlər. Səs təqlidi sözlər isə
nidalardan fərqli olaraq ya müstəqil leksik vahid kimi digər söz qruplarından seçilmir yada nidalara
aid edilir. Bu fikrə misal olaraq V.Qakın "Беседы о французком языке" əsərini göstərmək
olar.Həmin bu əsərdə səs təqlidi sözlər dil faktı kimi tədqiq edilir. Həmçinin ayrıca leksik
kateqoriya kimi heç bir bölmədə leksik-semantik xüsusiyyətləri araşdırılmamışdı[ 8 ].
Göründüyü kimi müqayisəli aspektdə tədqiqat linqivistlərin son vaxtlar daha tez-tez
müraciət etdikləri sahədi. Xüsusilə bir çox dillər üçün universal xarakter daşıyan səs təqlidi sözlərin
müqayisəli şəkildə tədqiqi müasir dilçilik üçün böyük maraq kəsb edir. Azərbaycan və fransız, elecə
də digər dillərdəki səs təqlidi sözlərin müqayisəsi göstərilir. Səs təqlidi sözlər konkret tədqiqatın
məqsədindən asılı olaraq müxtəlif şəkildə təsnif olunmuşdur. Təsnifatın bu cüraparılması səs təqlidi
sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün əlverişli imkan yaradır. Həmçinin
bu fikirlərdən başqa məqaləmizdə onomatopiyaların nidalar və obrazlı sözlər kimi işlənməsinə dair
mövcud nəzəri fikirləridə təhlil etmişik.
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Sh.Suleymanova
Onomatopies in French and their formation, classification and developmental shades
Summary
The presented article was devoted to vocabulary, as well as vocabulary, one of the most
interesting fields in French language. The voice implicit words, which are expressed in different
terms, are called onomatopies and immitative words. The roots of the formation of research have
already undergone a long evolutionary path to the onomatopia, which is linked to the community of
primitive people. The assumption of the source of the onomatopia, which is widely used in human
speech, has already been forgotten by the linguist scientist F. The language of the sign system has
found ways to express the existence of the living and inanimate objects that exist in and around
itself, as well as the voices contained in the tongue. In our article on "Onomatopies in French and
their formation, classification and processing", we have presented a classification of onomatopsies
based on a variety of researchers and the latest Dictionnaire des onomatopées (Pierre Enckell and
Pierre Rézeau 2003) in France. In our article, we have also analyzed the theoretical ideas about the
use of onomatopia as nidas and figurative wor. As you can see, offscreen words were widely
studied in general and special linguistics. In this article we tried to summarize the similar and
distinctive features of various diligent studies. At the same time, more attention is paid to the study
of voice alignment in a comparatively typical aspect: in French linguistics there is enough research
on the study of onomatopia. French linguists studied this subject from the point of view of general
linguistics and a special linguistic aspect. Onomatopia is a demonstration of the language
communication potential of people in the language of the first gesture. Occasionally the formation
of onomatopsies occurs spontaneously, while others are created accordingly, that is, under
improvisation. Most of imitations are contextual and episodic. The linguistic study of onomaths was
renewed due to their phonetic meaning. Acceptance of any onomatopia is carried out due to the
configuration of the phonetic system (appearance) and its use in the regions. Onomatopias create
some problems for their language presence. Of course, even if some of the vocabulary vocabulary is
accepted
Keywords: diffuse words, immitations, immitative imitation words.
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Ш.Сулеймановa
Звукоподражания по-французски и их формирование, классификация и оттенки
развития
Резюме
Представленная статья была посвящена лексике, а также лексике, одной из самых
интересных областей французского языка. Голосовые неявные слова, которые выражаются в
разных терминах, называются ономатопиями и подражательными словами. Корни
формирования исследований уже прошли долгий эволюционный путь к ономатопии, которая
связана с сообществом первобытных людей. Предположение об источнике ономатопии,
которая широко используется в человеческой речи, уже забыто ученым-лингвистом Ф. Язык
системы знаков нашел способы выразить существование живых и неодушевленных
предметов, которые существуют внутри и вокруг себя, а также голоса, содержащиеся в
языке. В нашей статье «Ономатопии во французском языке и их формирование,
классификация и обработка» мы представили классификацию ономатопсий, основанную на
различных исследователях и новейшем Dictionnaire des onomatopées (Pierre Enckell and Pierre
Rézeau 2003) во Франции. В нашей статье мы также проанализировали теоретические идеи
об использовании ономатопии как nidas и образных слов. Как видите, закадровые слова
широко изучались в общей и специальной лингвистике. В этой статье мы постарались
обобщить сходные и отличительные черты разных прилежных исследований. В то же время
больше внимания уделяется изучению выравнивания голоса в сравнительно-типичном
аспекте: во французской лингвистике достаточно исследований по изучению ономатопии.
Французские лингвисты изучили этот предмет с точки зрения общей лингвистики и
специального лингвистического аспекта. Ономатопии - это демонстрация языкового
коммуникационного потенциала людей на языке первого жеста. Изредка формирование
ономатопсий происходит спонтанно, а другие создаются соответствующим образом, то есть
под импровизацией. Большинство звукоподражаний остаются контекстными и
эпизодическими. Лингвистическое исследование ономатофов было возобновлено в связи с
их фонетическим значением. Принятие любой ономатопии осуществляется за счет
конфигурации фонетической системы (внешнего вида) и ее использования в регионах.
Ономатопии создают некоторые проблемы для их языкового присутствия. Конечно, даже
если некоторые из словарей звукоподражания принимаются.
Ключевые слова: символические слова, территориальные организации, рассеянные слова,
подражания,подражательные имитационные слова
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İNGİLİS DİLİNDƏ SABİT SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN LEKSİK-SEMANTİK VƏ
MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Bu cür çalışmalar sistemi barədə yalnız mövcud dərsliklərdəki çalışmalara nəzər salmaqla
mühakimə yürütmək mümkün olduğundan, biz həmin dərsliklərin materiallarını təhlil etdik.Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, törədilən səhvlərin böyük əksəriyyəti tələbələrin ana dilləri olan
Azərbaycan dilinin təsiri altında törədilir.Hər hansı dil vahidlərinin aktiv şəkildə mənimsənilməsi
üçün həmin dil materiallarının, o cümlədən leksik vahidləri olan söz və söz birləşmələrin nitq
prosesində istifadə edilməsinə yönəldilmiş kommunikativ yönümlü çalışmalar sisteminin işlənib
hazırlanması olduqca vacib bir məsələdir.Sərbəst söz birləşmələinin öyrədilməsi məsələsi kifayət
qədər mürəkkəb bir məsələ oldugundan, bu məsələnin həlli istiqmətində addımlar xarici dil
tədrisinin ilkin mərhələsindən başlanmalı, tədricən məqsədyönlü, mərhələli, asandan çətinə doğru
istiqamətləndirilməli və dil tədrisinin növbəti pilləsində sistemli şəkildə davam etdirilməlidir.Burada əsas diqqət potensial problem mənbəyi olan söz birləşmələrinə yönəldilməlidir
.Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbələr üçün hansı növ sərbəst söz birləşmələrinin daha çətin
olduğunu müəyyən etmək elə də asan bir məsələ deyil.Sərbəst söz birləşmələrinin tədrisinin növbəti
prinsipi bu və ya digər dilin kommunikasiya prosesində malik olduğu qaydalara əsasən ayrı-ayrı
komponentlərdən təşkil olunan kifayət qədər mürəkkəb forma kimi çıxış edən söz birləşmələrinin
təbiətinə əsaslanan psixoloji genişlənmə prinsipidir.Bu xarakterik xüsusiyyətlər söz birləşməsini
cümlənin məna həcminin genişlənməsi vasitəsinə çevirir.Buna görə də, sözlərin birləşmə
imkanlarının söz birləşməsinin tədricən genişləndirilməsi və mürəkkəbləşdirilməsi yolu ilə
tələbələrə aşılanması ilkin zəruri şərti tamamilə əsaslı hesab oluna bilər.
Açar sözlər: söz, təhsil, şifahi nitq,üsul,semantika,morfologiya
Qeyd etmeliyik ki, dil və onun daxili inkişaf qanunlarına cəmiyyətdə baş verən yeniləşmələr
ciddi təsir göstərir.Bu yeniliklər dünyada, o cümlədən dilin lüğət tərkibində müxtəlif istiqamətlərdə
də dəyişikliklər yaradır.Dil ictimai bir hadisədir, o, cəmiyyətlə birlikdə yaşayır və inkişsaf
edir.İctimai-iqtisadi, siyasi əlaqələrin dəyişməsi, elm, texnika və mədəniyyət sahəsində arası
kəsilməyən yeniliklərin yaranması ilə əlaqədar olaraq dildə yeni-yeni sözlər meydana gəlir.Son
vaxtlar metodik ədəbiyyatda xarici dillərdə sərbəst söz birləşmələri probleminə maragin atdigi
müşahidə olunmaqdadır.Bu, leksikanın daha fəal şəkildə mənimsənilməsinə, başqa sözlə, nitq
prosesində sözləri digər sözlərlə düzgün şəkildə birləşdirmə məsələsinə diqqətin artması ilə izah
olunur.Sərbəst söz birləşmələri problemi ilə məşğul olan tədqiqatçılar onun həllinə müxtəlif cür
yanaşırlar.
Sərbəst söz birləşməsinə məsələsinə gəldikdə nitq fəaliyyətinin yaranması, kombinatorika
məfhumunun psixoloji təbiətinin açılması, eləcə də, sözlərin digər sözlərlə birləşərək nitq
peosesində sərbəst söz birləşmələri yaratmasını təmin edən şərtlərin müəyyən edilməsi və söz
birləşmələrinin linqvistk təbiətini göstərən kateqoriyalarını nəzərə almaq mövqeyindən bir neçə
yanaşma tərzinin mövcud olduğunu qeyd etmək olar.Bir qayda olaraq,leksikanın araşdırılmasına
həsr edilmiş tədqiqatlar söz birləşmələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş və söz birləşmələrini
sərbəst və sabit söz birləşmələrinə ayrıldıgını nəzərə almadan söz birləşmələrinin metodoloji
tipologiyasını özündə əks etdirən bölmədən ibarətdir.Müəlliflərin təklif etdikləri tipologiyanın
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təsnifatı əsasında söz birləşmələrinin öyrənilməsi və tədrisinə həsr olunmuş çalışmalar işlənib
hazırlanır.[4,s.107]
Bəzi tədqiqatçılar xarici dildəki söz birləşmələrini iki qurupa bölürlər:Birinci qrupa
qavranılması xüsusi cəhd tələb etməyən, ”many books, a beautiful girl, a good picture” və s. kimi
söz birləşmələri aiddir.İkinci qrupa isə doğma və xarici dildə sözlərin işlənmə məqamlarının üstüstə düşməsi ilə əlaqədar çətinlik törədən söz birləşmələri (to mary somebody, strong feeling,
lonely business, big argument, big affair, to take to smb.) aid edilir.
Xarici dil fakültələrində sərbəst söz birləşmələrinin tədrisi üçün söz birləşmələrinin metodik
tipologiyasi T.N.Lyapina və E.F.İvanova tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.Söz birləşmələrinin
dildaxili və dillərarası interferensiyasını nəzərə almaqla yaradılmış metodik tipologiyası
E.F.İvanova tərəfindən həyata keçirilmişdir.Hər iki müəllif daxili interferansiyani nəzərə almaqda
sözləri və söz birləşmələrini 2 qurupa ayırırlar.Birinci qrupa istifadəsi müəyyən qaydalarla əlaqədar
ingilis dilinin artiq mənimsənilmiş hadisələri ilə üst-üstə düşməyən söz və söz birləşmələri
daxildir.Həmin söz birləşmələrinə mənimsənmə çətinlikləri hərəkət bildirən müxtəlif cümlələrin (to
arrive in,at; to leave for) işlənməsi ilə əlaqədar olan söz birləşmələri aiddir.Mənimsənmə çətinlikləri
dillərarası interferensiya ilə izah olunan söz birləşmələrinə isə müəllif semantik cəhətdən uyğun
gəlməyən söz birləşmələrini aid edir.İngilis dilində “comment” “on” sözönü ilə işlənən təsirsiz
feldir.Rus dilində isə isə “комментировать” feli təsirli feldir.Azərbaycan dilinə gəldikdə, burada da
“şərh etmək” sözü təsirli fellər siyahısına daxildir.B yarımqurpuna daxil olan bir çox sözlər üçün,
müəllifin fikrincə “konstruktiv” birləşmə cəhətdən çətinliklər də mövcuddur.Misal üçün “to agree,
to with” birləşməsi “razılaşmaq” mənasında deyil, “kiməsə faydalı olmaq” mənasında işlənir
(The climate agreed with me).Söz birləşmələrinin bu təsnifatı və onlarla iş metodları, heç
şübhəsiz ki, xarici dil müəllimlərinə sözlərin birləşmə imkanlarının tədrisi üçün çoxlu sayda
rəngarəng çalışmalar təqdim etdiyindən böyük maraq doğurur.İngilis və Azərbaycan dillərində
müqayisəli şəkildə aparılan tədqiqatlara gəldikdə, burada Z.N.Verdiyeva, N.A.Ələkbərova,
O.İ.Musayevin işlərini xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
Belə ki, Z.N.Verdiyeva müasir ingilis və Azərbaycan dillərində sifətlərin semantik
kombinatorikasının müqayisəli təhlilini aparmaqla, burada olan ümumi və fərqli cəhətləri
araşdırmışdır.N.A.Ələkbərova müasir İngilis və Azərbaycan dillərində “iş, əmək” anlayışını
bildirən söz və söz birləşmələrinin semantik təhlilini aparmışdır.Əldə edilmiş nəticələr ingilis dilini
öyrənən tələbələrin rast gələ bildiyi problem və çətinlikləri əvvəlcədən proqlamlaşdırmaq və
beləliklə, onların qarşisini almaq ana dilinin mənfi təsirini aradan qaldirmaq imkanını yaradır.Söz
birləşmələrinə dair aparılmış tədqiqatların təhlilindən göründüyü kimi,müəlliflər çox vaxt sırf
sərbəst söz birləşmələri ilə frazeoloji birləşmələri fərqləndirmirlər.Bizim fikrimizcə, bu cür
fərqləndirmə öz əksini tapsaydı daha məqsədəuyğun olardı.Çünki sabit söz birləşmələri dilə, sərbəst
söz birləşmələri isə nitq məfhumuna aiddir.Sərbəst və sabit söz birləşmələrinin fərqliliyi onunla
izah olunur ki, sabit söz birləşmələri dildə hazır şəkildə mövcud olduğu halda, sərbəst söz
birləşmələri nitq prosesində formalaşır və hazır şəkildə mövcud olmur.Sözlər nitq prosesində ona
görə birləşir ki, həmin sözlərin ifadə etdikləri anlayişlar bir-biri ilə ilə birləşir.
Bu səbəbdən B.V.Belyayev söz birləşmələrini tədris edərkən söz birləşmələrindən anlayişlara
deyil, anlayışlardan söz birləşmələrinə keçməyi təklif edir.Çünki, söz birləşmələrinin əsasında
həmişə sözlərin ifadə etdikləri anlayışların uyğunluğu dayanır.Əgər anlayışlar qavranılırsa, hansı
anlayışların bir-biri ilə birləşə bildiyi, hansılarının isə birləşmədiyi tamamilə aydın olur
.Əgər öyrəncilərə ingilis dilində “heavy” sözünün birbaşa mənası (fiziki cəhətdən ağır)
aydındırsa, onda ona tamamilə aydın olacaq ki, “heavy load” (“ağır yük”) birləşməsi tamamilə
düzgündür, lakin, “heavy work” (“ağır iş”) və ya “heavy problem” (“ağır problem”) birləşmələri
düzgün deyil.Sözlərin birləşmə imkanlarına anlayışların açılması mövqeyindən yanaşan müəlliflərə
S.K.Folomkina, Z.M.Tsvetkova da aiddir.Onlara görə “heavy rain” və “сильный дождь”
birləşmələrini müqayisə edərkən danışanda müxtəlif anlayışlar formalaşır:ruslar yagışı gücünə,
ingilislər isə ağırlığına və intensivliyinə görə qiymətləndirirlər.Azərbaycan dilində “heavy rain” söz
birləşməsinin ekvivalenti olan “şiddətli yağış” birləşməsində yağışın gücü və intensivliyi
vurğulanır.Gördüyümüz kimi, burada ingilis dilindən çox, rus dili ilə daha çox oxşarlıq
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mövcuddur.Sərbəst söz birləşmələri leksik vahidlərin dildə işlədilməsinin əsasını təşkil etdiyindən
onların öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayan S.K.Folomkina sərbəst söz birləşmələrinin, leksik
vahidlərin dərk olunması, yadda saxlanılması və yada salınması ilə baglı 3 mərhələdə
öyrənilməsinin konkret yollarını göstərir [5,s.22].Müəllif dərk olunma mərhələsində sərbəst söz
birləşmələrinə dair çalışmaların aşağıdakı növlərini qeyd edir: 1)bu və ya digər söz birləşmələrinin
yaradılması üçün söz seçimi;2)rus dilində ekvivalentlərin seçilməsi;3)ingilis dilindəki söz
birləşmələrinin rus dilinə tərcümə edilməsi; 4)ingilis və doğma dildə sözlərin birləşmə imkanlarının
müqyisəsi; 5)cümlələrin təhlili və s.
Frazeoloji vahidlərin sabitliyi haqqında söhbət açarkən şərtiliyi nəzərə almaq lazım gəlir: dil
faktı olmaq etibarilə frazeologizm sabitdir, nitqdə isə onlardan bu və ya digər dərəcədə üslubi
məqsədlərlə dəyişikliklər baş verə bilər (idiomlar istisna olmaqla).
Frazeologizmlərin sabitliyi barədə danışan V.P.Jukov göstərir ki, sabitlik dilin xüsusi,
keyfiyyətcə müəyyənləşmiş vahidi olmaq etibarilə frazeologizmlərin sərbəst söz birləşmələrinə
qarşı, ilk növbədə isə öz ekvivalentlərinə və tərkibindəki sözlərin sərbəst işlənmə variantına qarşı
müqaviməti kimi başa düşülə bilər. Burada əsas odur ki, sabitlik semantik səviyyədə, sememlərinn
birləşməsi səviyyəsində həmişə qorunur (8, s.6-7).
Tərkibində fellərin iştirak etdiyi frazeoloji vahidlərin isə nitqdə aktuallaşarkən
mütəhərrikliyi ismi frazeoloji vahidlərdən qat-qat güclü olur. Çünki burada bir tərəfdən, vahidin
başqa nitq hissələrindən ibarət komponentlərinin dəyişmələri ilə yanaşı fel komponentlərinin şəkil
və formaca, zamana, şəxsə, kəmiyyətə, bitkinlik, qeyri-bitkinlik və s. Morfoloji növlərə görə
işlədilməsi (8, s. 210-226) də bütövlükdə frazeologizmlərin aktuallaşmasıda əsas rollardan birini
oynayır.
Dilçilik terminiləri lüğətlərində nitq felləri haqqında müəyyən qısa məlumat verilsə də
(məsələn, onların <<deklarativ fel>> adlandırılması da məlumdur), <<təfəkkür fellərinin>> bəzi
yerlərdə yalnız adl çəkilir İ.B.Şatunovski <<bilmək, fikirləşmək, hesab etmək, zənn etmək
inanmaq>> kimi təfəkkür fellərini <<epistemik fel>> adlandırır (14, s. 18-22).
Azərbaycan dilində fellərin aşağıdakı lüğəvi məna qruplarına rast gəlinir: 1) hərəkət
felləri; 2) iş felləri; 3) hal-vəziyyət felləri; 4) nitq felləri; 5) təfəkkür, görmə eşitmə prosesi ilə bağlı
fellər.
H.Quliyev <<Müxtəlif sistemli dillərdə felin semantik təsnifatı>> adl; monoqrafiyas;nda
felin məna qrupunu ayırır: 1) iş felləri; 2) hərəkət felləri; 3) vəziyyət felləri; 4) təbiət hadisələrini
bildirən fellər; 5) psixi fəaliyyət bildirən fellər (buraya müəllif nitq, hissi-qavrayış, təfəkkür, idrak
fellərini aid edilir); 6) arzu bildirən fellər; 7) duyğu (hiss) felləri; 8) emosional vəziyyət (əhvalruhiyyə bildirən fellər); 9) emosional təəssürat felləri; 10) emosional münasibət bildirən fellər; 11)
səslənmə bildirən fellər (3, s. 24-25).
Yadda saxlama mərhələsində aşağıdakı növ çalışmalar yerinə yetirilir:buraxılmış yerlərin
doldurulması, tərcümə, əvəzləmə, müvafiq söz seçimi.Yada salma mərhələsində tələbələr müəllimin
suallarına cavab verir, təklif olunan söz birləşmələrindən istifadə etməklə situasiyalar
qururlar.Sərbəst söz birləşmələrinə B.V.Belyayevin və S.K.Folomkinanın yanaşma tərzi həmin
sərbəst söz birləşmələri məfhumunun linqvistik və psixoloji təbiətinə istinad üzərində, çünki,
sözlərin bir-biri ilə birləşmə imkanları əsasən onların ifadə etdikləri denotatların xüsusiyyətləri ilə
bağlıdır.”Yuxu” sözü “dərin” sözü ilə birləşdiyi halda, “mavi” sözü ilə ona görə birləşmir ki,
”yuxu” sözü “mavi” sözü vasitəsilə təsvir oluna biləcək xüsusiyyətə malik deyil [5,s.67].
Sərbəst söz birləşmələrinin tədrisi yollarını nəzərdən keçirərkən biz bir-biri ilə birləşən sözlərin
ifadə etdikləri anlayışların açılmasına əsaslanan yanaşma tərzini əsas götürürük.Sərbəst söz
birləşmələrinin tədrisi yollarını nəzərdən keçirərkən biz bir-biri ilə birləşən sözlərin ifadə etdikləri
anlayışların açılmasına əsaslanan yanaşma tərzini əsas götürürük.Sərbəst söz birləşmələrinin
mənimsənilməsinə dair dərsliklərdə təqdim olunan çalışmaları təhlil etmək gərəkdir.Tamamilə
aydındır ki, tədrisin bütün məqsədyönlü yolları xarici dil bacarıqlarının yaradılması üzrə işin ən
vacib tərkib hissələrindən olan çalışmalar sistemi işləyib hazırlamağı tələb edir [4,s.88].Hazırkı
tədqiqat işində sərbəst söz birləşmələrinin tədrisi üçün məqsədyönlü çalışmalar sisteminin
müəyyənləşdirilməsi zəruri amil kimi çıxış edir.
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S.Taguieva
Lexico-semantic and morfoloji combination in English.
Summarycombinations
Sammary
The article deals with the word combinations in English.Today the main goal of teching and
learning foreign languages in the global world is developing language learners’ ability to use the
target language for communication.The process of teaching English should be based on the
communicative – functional approach to teaching languagees.
The whole process of teaching oral speech should be goal-oriented and systematic.It will make
the process of teaching oral speech more effective.
Today the main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is
developing language learners’ ability to use the target language for communication.Speaking
comprehension is one of the most basic and important of the four skills in language teaching and
learning.
The article deals with the problem of phraseological euphemisms in English. The investigation
of phraseological euphemisms showm that the study of this problem is very necessary in linguistics.
Some phraseological euphemisms connected with death are shown in this article. Different forms of
phraseological euphemisms with death are given with the factes.
Key words: word, education, oral speech,the method,semantics,morphology
Д.Бахлулова,
С.Тагиева
Лексико-семант.и морфологические свойства
словосочетаний на английском языке
Резюме
В данной статье рассматриваются к вопросу о словосочетаниях на английском
языке.Процесс английскому языку в целом и процесс обучения должен базироваться на
коммуникативно – функциональном принципе.
Обучением устной речи должно носить целенаправленный, системный, поэтапный
характер, что будет содействовать повышению еффективности данного процесса.
В условиях гловализации основная цель обучения иностранным языкам и их изучения
состоит в формировании у обучаемых способности использовать язык в целях
коммуникации.Умение адекватно воспринимать информацию в процессе “speaking” является
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одним из самых важных и необходимых умений которыми должен обладать человек,
изучающий язык в тех или иных целях.
Представленная статья посвящена фразеологическим эвфемизмам в фразеологических
системах языка. В нем анализируется фразеологические эвфемизмы и обосновываются на
примерах. Исследование фразеологических эвфемизм показывает, что изучение этой
проблемы является очень необходимым в лингвистике. Некоторые фразеологические
эвфемизмы, связанные со смертью показано в этой статье.
Ключевые слова: слова, образования, устная речь,метод,семантика,морфология.
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MORFOLOGIYANIN FƏAL INTERAKTIV TƏLIM METODLARI ILƏ TƏDRIS
METODIKASI
XÜLASƏ
Щяр бир дилин елми ъящятдян тядгиг олунмасынын вя практик шякилдя юйрянилмясинин бюйцк
ящямиййяти вардыр. Дил чох мцряккяб хцсусиййятляря, дярин вя эизли сирляря маликдир. Диля даир
эениш мялумат вя билик ялдя етмяк сайясиндя щяр кяс айры-айры мясяляляри даща дягиг ифадя едя
билир. Дил фикрин ифадя васитяси кими тязащцр етдийиня эюря бейнин фяалиййяти олан тяфяккцрля сых
ялагядардыр.
Дил вя тяфяккцр ейни вахтда, ейни мянбядян йарандыглары цчцн вящдят тяшкил едир. Лакин
бунларын щяр биринин юзцнямяхсус ъящятляри вардыр. Беля ки, дил лцьят вя грамматик ващидлярдян
истифадя едир. Тяфяккцрцн истифадя мянбяйи мяфщумлар вя щюкмлярдир. Дил иътимаи щадисядир. Дил
йарандыьы замандан етибарян ъямиййятин бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряъядя цнсиййят васитяси
олур. Дили йарадан халгдыр. Азярбайъан халгы да щяля узаг кечмишдя юз дилини йаратмышдыр. Бу
диля щал-щазырда Азярбайъан дили дейилир. Азярбайъан дили Азярбайъан халгынын милли вя рясми
дювлят дилидир. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йашайан азсайлы халгларын нцмайяндяляри
дя (тат, кцрд, талыш, удин, хыналыг, будуг, грыз, сахур, авар вя б.) Азярбайъан дилиндян икинъи ана
дили кими истифадя едирляр. Müasir Azərbaycan ədəbi dil normalarının(fonetik, orfoqrafik, orfoepik,
leksik, semantik, qrammatik, üslubi) ibtidai siniflərdə təcrübi(praktik) yolla mənimsənilməsi zəruri
olmaqla, gələcəkdə Şagirdlərin kamil nitqə yiyələnməsini təmin edir. Kamil nitqi xarakterizə edən
əsas amillər: nitqin aydınlığı, obrazlılığı, yığcamlığı, təmizilyi, düzgünlüyü, zənginliyi, sadəliyi,
münasibliyi, rabitəliliyi, ifadəliliyi, dəqiqliyi, məntiqiliyi, konkretliyi, səlisliyi və ahəngdarlığı,
səmimiliyinə dair bacarıqların özülü ibtidai siniflərdə qoyulur.
Açar sözlər: Təlim prosesi, interaktiv təlim, dərs, yaddaş, metod.
Азярбайъан дили юз мащиййятиня эюря зянэин диллярдян бири сайылыр. Бу дилин юзцнямяхсус
эюзяллийи вя ащянэи вардыр. Азярбайъан дили, щяр шейдян яввял, хош аваз йарадан сясляр системиня,
зянэин вя рянэарянэ сюз ещтийатына, там сабитляшмиш грамматик гурулуша маликдир. Азярбайъан
дили ясримизин яввялиндян хцсуси тядгигат обйекти олмуш, дяриндян тядгиг едилмяйя, эениш
даирядя юйрянилмяйя башланмышдыр. Dərslikdə Azərbaycan dilinin təfəkkürlə dilin vəhdəti və
fərqi əsasında mənimsədilməsi qanunu, bu qanundan doğan metodik prinsiplər; Azərbaycan
dili dərslərində anlayıĢların uyğunlaĢması, qarĢılaĢdırılması və qarıĢması, yaxud
interferensiyası qanunu, bu qanundan doğan prinsip və tələblər 4 haqqında məlumat
verilmişdir. Həmçinin dərslikdə Azərbaycan dili dərslərində ən çox istifadə edilən metod və
priyomlar: ənənəvi və fəal/interaktiv təlim üsulları, onları səciyyələndirən və fərqləndirən əsas
əlamətlərin Ģərhinə də yer verilmiĢdir. Azərbaycan dili dərslərində ən çox istifadə edilən üsul, iĢ
növü, yol, vasitə, və s. texnikalar, həmçinin təlim metodlarını düzgün seçməyin əsas Ģərtləri
haqqında məsələlərin izahı məqsədəuyğun sayılmıĢdır. Ġbtidai siniflərdə Azərbaycan dili təliminin
bir tədris fənni kimi mövqeyi, Azərbaycan dili tədrisinin məqsəd və vəzifələri, Azərbaycan dili
dərslərinin quruluĢu və təĢkilinə verilən müasir tələblər dərslikdə bu və digər Ģəkildə öz həllini
tapmıĢdır. Dərslikdə Azərbaycan dilinin tədrisi tarixinə dair, Azərbaycan dilinin tədrisi
metodikasının inkiĢaf yolu haqqında qısa xülasə, ilk proqram və dərsliklərin yaradılması Ģəraiti;
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müasir kurikulumlarin əsas xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verilmiĢdir. Azərbaycan dili
dərslərinin planlaĢdırılması və bunun Azərbaycan dili dərslərinin təĢkilində rolu, məzmun
standartlarına görə məqsədin müəyyənləĢdirilməsi, illik, gündəlik planlar və icmal nümunələrinin
verilməsi müəllimlərə kömək məqsədini daĢıyır.
Təlim prosesi uşaqda fəallığı, məntiqi düşünməyi, ətrafdakı şeylərə və hadisələrə tənqidi
yanaşmağı, müstəqil bilik almağı və fərdi inkişaf etmək bacarığını tərbiyə etməlidir. Yəni: şagirdin
məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirilməlidir. Bu tələbləri nəzərə alaraq elə təlim
metodlarından istifadə olunmalıdır ki, onlar özlərində aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyətini və yeni
biliklərə sərbəst yiyələnməyi aşılama yollarını birləşdirmiş olsun. Fəal/interaktiv təlim bu
deyilənləri əhatə etmək imkanına malikdir. “Fəal”, “aktiv” və “interaktiv” təlim metodları
anlayışları eyni məna daşıyaraq, sinonim kimi işlədilə bilir. İnteraktiv təlim müəllim və şagirdin
qarşılıqlı əlaqəsi, ünsiyyət prosesidir. Bu zaman müəllim tərəfindən problem qoyulur, problemin
həll olunması prosesində şagirdlər aktiv, tədqiqatçı mövqeyi tuturlar.
Müəllim tərəfindən şagirdlər üçün yeni olan biliklərin müstəqil olaraq əldə olunması,
mənimsənilməsi şəraiti yaradılır.
Müəllimin əsas vəzifəsi şagirdlərə yol göstərmək, istiqamət vermək, müəyyən çətinlik meydana
çıxarsa, onlara yardımçı olmaq, ən başlıcası isə “öyrənməyi öyrətməkdir”. (1. səh 113) Bu zaman
müəllim hər bir şagirdə hörmətlə yanaşmalı, bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq inam
göstərməlidir. Qoyulmuş problemin həlli üçün şagirdlərin hər bir cəhdinin qiymətləndiriləcəyinə,
ciddi, obyektiv və səmimi münasibətin olacağına inam nəticənin effektivliyinə zəmin yaradır. Bu
proses zamanı şagirdlərdə öyrənməyə real maraq artır. Öyrənmə fəallığının artması, təfəkkürün
inkişafına xidmət edən müstəqil, produktiv metodların istifadəsi nəticəsində təlimin səmərəliliyi
xeyli dərəcədə yüksəlir. Bu cür yanaşma zamanı, təlim şagirdlərin yaddaşının yeni biliklərlə
zənginləşməsinə deyil, düşünmə qabiliyyətinin və müstəqil olaraq bilik əldə etmək bacarığının
inkişafına xidmət edir.
Fəal təlim metodlarından istifadə etməklə dərs prosesinə tədqiqat xarakteri verilir, şagird isə
tədqiqatçıya, təlimin subyektinə çevrilir. Yeni təlim metodlarının ən üstün cəhətlərindən biri də
onların mütəhərrik və konservatizmdən uzaq olmasıdır. Bu da
ən zəif, sakit, utancaq, melanxolik tipli şagirdlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarır.
İnteraktiv metodlar yaradıcı tədqiqata əsaslanan təlim prosesini ehtiva edir. Burada müəllim
biliklərin əldə edilməsi yolunun bələdçisi, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri “kəşf edən”, təlimin
obyektindən subyektinə çevrilən tərəf kimi çıxış edir.
İnteraktiv təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərs zamanı təlim iki tərəfin (müəllim və şagird) də
eyni zamanda fəal olduğu xarakteri daşıyır. Buna görə də interaktiv metodların bir neçə başlıca
xüsusiyyətləri vardır. Onlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Müəllim tərəfindən dərsin mahiyyətini açmağa atılan ilk addım olan problemli vəziyyətin
yaradılması.
2. Problemli vəziyyətin həlli zamanı şagirdlərin tədqiqatçılıq imkanlarının inkişafı üçün onların
bu mövqeyinin təyini.
3. Müəllim tərəfindən verilən yeni biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil dərk olunması, onların
mənasının açılması və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
Azərbaycan dili dərslərində fəal/interaktiv təlim metodları hər bir mövzunun xarakterinə uyğun
tətbiq edilir və Azərbaycan dili dərslərinin maraqlı keçməsində müstəsna rol oynayır.
Fəal/interaktiv təlimin müxtəlif adlarla aşağıdakı üsulları var: (2.Səh: 96)
1.Beyin həmləsi
2.öz assosiasiyaları
3.Rollu oyun
4.İdeyalar
5.Debatlar
6.Qərarlar Diskussiya
7.“Qar topası”
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8.Akarium
9.Sənədlərlə iŞ
10.Mühazirə
11. Təqdimat
12. Kublaşdırma
13. Auksion
14. Venn diaqramı
15. Klaster
16. T-sxemlər
17. Ziqzaq
18. Layihələrin hazırlanması
19. Karusel
20. İNSERT
21. Metaforik
22. düşünmə
23. Beşliklər
24. Konseptual cədvəl
25. Anlayışın müəyyən edilməsi
26. Semantik əlamətlərin təhlili
27. Əlamətlər cədvəli
28. İşgüzar səs-küy
29. İki hissəli gündəlik strategiyası
30. Söz zənciri
31. Problemli vəziyyət
32. Vəziyyət üzrə praktikum
33. İnteraktiv təlimin üsulları
34. Sosioloji
35. tədqiqat
36. Dəyirmi masa
İnteraktiv metodların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlimtəkcə şagirdlərin yaddaşının yeni elmi
biliklərlə zənginləşdirilməsi deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha
çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi
keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir. İnteraktiv təlim metodları
şagirdləri yeniliyi öyrənməyə həvəsləndirir, onların dərsə marağını artırır, bu da bilavasitə
təlimin səmərəliliyini təmin edir3.(3.Səh: 27-28)Fəal/interaktiv təlim zamanı şagirdlər müəllimin
rəhbərliyi altında xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının
öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar
etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər. Fəal/interaktiv
təlimin aşağıdakılara əsaslanır(4.Səh: 87-89)
- mexaniki yaddaşa yox, təfəkkürün inkişafına;
- şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə;
- biliklərin müstəqil əldə edilməsi, “kəşfi” və dərkedilməsi üçün şəraitin yaradılmasına;
- təbii öyrənmə fəallığının yaranmasına imkan yaradan problemli şəraitin yaradılmasına;
- həyati məqsədlərə nail olmaq üçün biliklərin yaradıcı tətbiqinə;
- digər uşaq və böyüklərlə əmkdaşlıq etməklə problemin həll edilməsinə;
- təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyinə.
İndi isə bu üsullardan “Beyin həmləsi” üsulunun Azərbaycan dili dərslərində necə istifadə
olunduğunu nəzərdən keçirək.
Beyin həmləsi (Əqli hücum). Əqli hücum sürətli informasiya axını və şagirdlərin fəallığının
artırılması üçün tətbiq olunur. Bu üsul hər hansı bir mövzu ilə bağlı çox sayda fikirlər irəli sürmək
üçün istifadə olunan üsuldur. Əsas tələb çoxlu fikirlər yürütmək, fərqli fikirlər ortaya qoymaq və
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çox sayda fikirlər meydana çıxana qədər hər hansı bir şərh verməmək və qiymətləndirmə
aparmamaqdan ibarətdir.(5.Səh:136-137).Digər müxtəlif adlı təlim üsulları haqqında isə zamanla
çapdan çıxacaq məqalələrimizdə tanış olacıyıq.Ümumilikdə, bütün metod və yeniliklər təhsilin
yüksəlişinə xidmət edir.
Ədəbiyyat
1. Балыйев Щ. Орта мяктябдя Азярбайъан дилинин тядриси методикасы. Бакы, 2003
2. Балыйев Щ. Ана дилинин тядриси методикасы. Бакы, 1997 396
3. Ş.İsmayılov R., Orucova G., Xəlilov Z., Cəfərova D. Azərbaycan dili (2-ci sinif üçün dərslik).
Bakı: Altun Kitab, 2009
4. Ġsmayılov R.,Orucova G.,Cəfərova D.,Xəlilov Z. Azərbaycan dili (3-ci sinif üçün dərslik).
Bakı: Altun Kitab, 2010
5. Nabat Cəfərova “İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədris metodikasıBakı, 2015
V.Mammadova
Training methodology with morphology activative
interactive training methods
Sammary
The language has very complex features, deep secrets. Through extensive knowledge of the
language and the acquisition of knowledge, everyone can express more specific issues. language is
closely related to the brain's activity because it reflects the idea as an expression tool.
language and thinking are at the same time as they originate from the same source, but each
has its own peculiarities. so language uses vocabulary and grammar units. The source of thinking
are concepts.language is a public domain. the language becomes the same communication tool for
all members of society since its inception. the people who create the language. The Azerbaijani
people also created their own language in the distant past. this language is currently in Azerbaijani.
Azerbaijani language is the national and official state language of the Azerbaijani people.
Representatives of the peoples of the peoples of the Azerbaijan Republic (Tat, Kurdish, Talysh,
Udin, Xynalı, Budug Griz, Sakhur, Avars, etc.) use the Azerbaijani language as their second mother
tongue. Modern Azerbaijani literary language norms (phonetic, spelling, semantic, lexical,
grammatical, stylized) in the primary classes need to be mastered in the future, providing the
students with a perfect speech in the future.
The key factors that characterize the speeches are: Elementary syllabus is based on the clarity
of the speech, its subtlety, compactness, purity, accuracy, richness, simplicity, relevance, affiliation,
expression, accuracy, logic, concreteness, finesse, harmony and sincerity.
Key words: Training process, interactive learning, lesson, memory, method.
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В.Маммадова
Методология обучения с морфологическими активативными интерактивными
методами обучения
Каждый язык имеет много научно-практического обучения. Язык имеет очень сложные
особенности, глубокие и скрытые секреты. Благодаря обширному знанию языка и
приобретению знаний каждый может выразить более конкретные изъяснения. язык тесно
связан с деятельностью мозга, потому что он отражает идею как инструмент выражения.
язык и мышление происходят одновременно из одного источника, но каждый из них
имеет свои особенности. поэтому он использует словарный запас и грамматические
единицы. Источником мышления являются понятия. язык является общественным
достоянием. язык становится одним и тем же средством общения для всех членов общества с
момента его создания. люди создают язык. Азербайджанский народ тоже создал свой язык в
далеком прошлом. этот язык в настоящее время называется азербайджанским языком.
Азербайджанский язык является национальным и официальным государственным языком
азербайджанского народа. Представители малых народов Азербайджанской Республики (тат,
курд, талыш, удин, ксиналы, будук, гриз, сахур, аварцы и др.) так же спользуют
азербайджанский язык в качестве второго родного языка.
Современные
нормы
литературного
языка
Азербайджана
(фонетические,
орфографические, семантические, лексические, грамматические, стилизованные) в
начальных классах должны быть освоены в будущем, обеспечивая ученикам совершенную
речь. Ключевые факторы, которые характеризуют речи: Элементарный учебный план
основан на ясности речи, ее тонкости, компактности, чистоте, точности, богатстве, простоте,
значимости, принадлежности, выражении, точности, логике, конкретности, изяществе,
гармонии и искренности.
Ключевые слова: учебный процесс, интерактивное обучение, урок, память, метод.
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLİNDƏ ƏDATLARIN LEKSİK-SEMANTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bağlayıcılardan fərqli olaraq, ədatlar sözlər və cümlələr arasında əlaqə yaratmır, lakin sözlərin,
sözlərin və cümlələrin mənasını təsir edir. Ədatlar mənanı möhkəmləndirir, həssaslığa xidmət edir,
istəklərini ifadə edir, təsdiq edir və fikrini inkar edir. Bu dillərin tipoloji müqayisəsi ilə Azərbaycan
dilində olan ədatlar böyük əhəmiyyəti var idi. Məqalədə Azərbaycan və ingilis dillərində ədatların
növləri müzakirə olunur, həmçinin onların arasındakı fərqləri müəyyən edir.
Azərbaycan dilində bir sıra ədatların ədatlar kimi yaradılıb. Ədatların kökləri danışmanın əsas
hissələrindən alınmasına baxmayaraq, onların ilk variantları müstəqil sabit vahidlərdir: ən, lap,
daha, bəs, məgər, kaş, axı, di, təki, bəli, yox, xeyr, heç , ha).
Qeyri-sabit vahidlər ədatlar və digər çıxış hissələri kimi istifadə edilə bilər. Sifariş, nömrə,
ədəbiyyat və fel kimi sözün bu cür hissələrinə hümanilər olması leksik bir məna daşıyırlar, sözlərin
bir hissəsinin suallarına cavab vermirlər və sözlərin bir hissəsi deyillər.
Əlbəttə ki, bir ədatların tərəfindən ifadə edilən çoxsaylı dəyərlər sayəsində nümunələrin sayını
artırmaq olar. Amma bu yazıda ingilis və Azərbaycan dillərində ədatların və onların mənşəyinin ən
xüsusi aspektlərini araşdırmağa çalışdıq.
Açar sözlər: köməkçi nitq hissələri,ədat, tipoloji müqayisəi, sintaktik funksiya
Aqqlütinativ quruluşa malik olan Azərbaycan dili flektiv quruluşu ilə seçilən ingilis dilindən
qrammatik kateqoriyalarının müxtəlifliyi və onların ifadə vasitələrindəlki rəngarənglik baxımından
əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir. Hər iki dilin özünəməxsus fonetik, leksik, morfoloji və sintakatik
sistemi olsa da tipoloji müqayisələri zaman dilin müxtəlif səviyyələrində oxşar cəhətlərin də
meydana çıxması maraq doğurur.
Bu baxımdan istər Azərbaycan, istərsə də ingilis dilində hələ də sərhədləri dəqiq
müəyyənləşməyən, funksional-qrammatik səciyyələrinin təsnifində fikir ayrılıqları yaşanan
köməkçi nitq hissələri, xüsusən də, ədatlar və onların işlənməsi məsələsi diqqətimizi cəlb edir.
Azərbaycan dilində xüsusi kateqoriya kimi digər köməkçi nitq hissələrindən fərqləndirilən
ədatlar izahlı terminlər lüğətində “müstəqil mənası olmayan, dil vahidlərinə (söz, söz birləşməsi,
cümlə) əlavə edilməklə onlara müxtəlif məna çalarları verən və ya onların mənasını gücləndirən,
bəzən də predikativliyini təmin edən leksik-qrammatik kateqoriya” kimi dəyərləndirilir. Qoşma və
bağlayıcılardan fərqli olaraq ədatlar sözlər, cümlələr arasında əlaqə yaratmır, sözlərin,
birləşmələrin, eləcə də cümlənin mənasına təsir göstərir. Ədatlar mənanı gücləndirir, emosionallığa
xidmət edir, arzu, istək bildirir, fikri təsdiq və inkar edir. Azərbaycan dilində ədatlar haqqında ilk
geniş araşdırma aparan Ə.Abdullayev “Köməkçi nitq hissələri” kitabında onları 6 məna qrupunda
fərqləndirməyi məqsədəuyğun hesab etmişdir.
1. Qüvvətləndirici - ki, ha, axı, hətta, lap, belə artıq, daha, ca / cə;
2. Məhdudlaşdırıcı - ancaq, yalnız, tək, təkcə, bir, bircə;
3. Dəqiqləşdirci - elə, məhz, əsl, ca / cə;
4. Sual – bəs, məgər, mı(mi, mu, mü), ki, hə, yəni;
5. Əmr – qoy, qoyun, gəl, gəlin, di, hə, kaş, kaş ki, təki;
6. Təsdiq və inkar – hə, bəli, aha, yox, xeyr, heç
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Sonrakı tədqiqatlarda bu bölgü əsas götürülsə də təkmilləşdirilmiş və dəqiqləşdirilmişdir.
Y.Seyidov, Z.Budaqova, A.Ələkbərova, H.Mirzəzadə, A.Babayev kimi dilçi alimlərimiz tərəfindən
ədatlar semantik xüsusiyətlərinə görə müxtəlif qruplara ayrılmışdır. Bütün digər köməkçi nitq
hissəsi kimi ədat da ayrılıqda cümlə üzvü ola bilməyib müstəqil sintaktik funksiya daşımır, lakin aid
olduğu söz və söz birləşmələri ilə birlikdə cümlədə müəyyən funksiyalar yerinə yetirir. Təbii ki,
müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən çoxsaylı bölgüləri aparılsa da funksiyalarına görə ədatlar bir neçə
qrupa ayrılır.
1.predikativlik və əlavə mətn çaları bildirən ədatlar: idi(-dı, -di, -du, -dü)- şahidlik bildirir, imiş(mı, -miş, -muş, -müş)- başqasına əsaslanmaqla xəbər vermə bildirir;
2.modallıq bildirən ədatlar: qoy, qoyun, qoysunlar; gör, görsünlər, görüm; gəl, gəlin; -sana, sənə, -sanız, -səniz(əmr ədatları); -ca, -cə(dəqiqləşdirici ədatlar); isə, -sa,-sə(şərt ədatları);
3.emosionallıq və əlavə məna çaları bildirən ədatlar – di, ha, kaş, təki, barı, budur (əmr ədatları);
hə, bəli, aha, yox, heç, xeyr, yaxşı, niyə (təsdiq və inkar ədatları); ki, ha, lap, ən, zil, hətta, belə,
artıq, nə, heç,
daha, -ca, -cə, daha da (mənanı gücləndirən ədatlar); elə, məhz , əsl, düz
(dəqiqləşdirici ədatlar); bəs, məgər, məgər ki, bəyəm, həm, yəni (sual ədatları). (1,104)
Ümumən qeyd etmək lazımdır ki, əksər tədqiqatlarda ayrı-ayrı sözlərə, söz birləşmələrinə və ya
cümlələrə müxtəlif məna çalarlıqları verən bu köməkçi nitq hissəsi məhz bu prinsip əsasında
qruplaşdırılır. M.Hüseynzadə də “Müasir Azərbaycan dili” kitabında ədatların yeddi məna növünü
fərqləndirir:
1) qüvvətləndirici ədatlar, 2) dəqiqləşdirici ədatlar, 3) məhdudlaşdırıcı ədatlar, 4) sual ədatları, 5)
əmr ədatları, 6) təsdiq-inkar ədatları, 7) arzu və qeyd-şərt ədatları. (2, 247)
Ədatlar ingilis dilində də demək olar ki, eyni funksiyanı yerinə yetirir və aid olduğu cümlə
üzvünün mənasını dəqiqləşdirmək və ya hər hansı bir fikri əsaslı şəkildə dəyişdirməyə xidmət edir.
Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də dilçilər müxtəlif bölgülər təqdim etmiş, bu nitq
hissəsinin vəzifəsini bir-birindən fərqli şəkillərdə izah etmişlər. Ədatın cümlədə heç bir sintaktik
funksiya yerinə yetirməyən, aid olduğu cümlə üzvü ilə vəhdət təşkil etdiyini qeyd edən D.A.Ştelinq
və L.S.Barxudarov onu 4 məna qrupuna ayırır.
1. qüvvətləndirici ədatlar – even, the, all the, just, simply, very, too və s.
2. dəqiqləşdirici ədatlar – exactly, precisely, right və s.
3. məhdudlaşdırıcı ədatlar – only, merely, alone, almost, nearly, scarcely, hardly və s.
4. inkar ədatları – not, no
“Ədatın başlıca vəzifəsi aid olduğu sözə və yaxud cümləyə müxtəlif məna çaları verməkdən
ibarətdir. Ədatlar aid olduğu söz və ya cümlənin mənasını ya qüvvətləndirir, ya məhdudlaşdırır, ya
inkar edir, ya da söz və cümlələr arasında əlaqə yaradır.” fikrini iddia edən O.Musayev ədatları dörd
qrupda fərqləndirməyi məqsədəuyğun hesab etmişdir. (3, 219)
1. qüvvətləndirici ədatlar ( intensifying particles): just, yet, even, only, simply, still və s.
2.
məhdudlaşdırıcı ədatlar (limiting particles): only, just, but, merely və s.
3. bağlayıcı ədatlar (connecting particles): also, too
4. inkar ədatları (negative particles): not, never
Bu təsnifatları nəzərdən keçirdikcə bir daha aydın olur ki, ədatların ingilis və Azərbycan dilində
müxtəlif təsnifatları var və onlara birmənlı yanaşmaq mümkün deyil. Çünki hər iki dildəki
təsnifatlarda istisnalar mövcuddur və onların hər biri mübahisəli cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir.
Bu dillərin tipoloji müayisəsi zamanı aydın olur ki, Azərbaycan dilində ədatlar sayca çoxluq
təşkil edir. Ədatların məna növlərində də müxtəlifliklər mövcuddur, belə ki, Azərbaycan dilindən
fərqli olaraq ingilis dilində sual ədatları yoxdur. Eləcə də Azərbaycan dilində məna növlərinə görə
təsnifatlarda əmr və arzu ədatları fərqləndirilir. İngilis dilində bu məna çalarlıqlarını ifadə etmək
üçün xüsusi bölgüyə təsadüf etmədik. İngilis dilində arzu mənasını ifadə etmək üçün wish felindən
tez-tez istifadə olunur bu feildən sonra ya Past Subjunctive ya da Past Perfect Subjunctive forması
işlədilir. Azərbaycan dilində ədatlar mürəkkəb cümlə yaratmaqda iştirak etsə də ingilis dili üçün bu
xarakterik deyil. Digər tərəfdən Azərbaycan dilində digər dillərdən alınma ədatlar var, inglis
dilində isə bu hala təsadüf olunmur.
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Müasir ingilis dilində xalis ədatlar sayca azlıq təşkil edir, ədatların çox az bir hissəsi digər nitq
hissələri ilə omonimlik təşkil etmir. Else, merely, solely xalis ədatlar hesab edilir. Əksər ədatlar isə
digər nitq hissələri ilə omonimlik təşkil edir, məsələn exactly, precisely, simply, never, still ədatları
zərflərlə; even, right, just, only ədatları sifətlərlə; all, either ədatları əvəzliklərlə; but ədatı isə
bağlayıcı ilə omonimdir. “İnkar-qüvvətləndirici never ədatı never zərfi ilə omonimdir, lakin onların
arasında müəyyən fərq vardır. Never zərfi tam inkarlıq bildirir və zaman məhdudiyyəti göstərmir.
Never ədatı isə məhz hərəkətin inkar edildiyini bildirir və müəyyən zaman məhdudiyyəti ilə
bağlıdır. Bundan əlavə, never zərfi əksər hallarda bitmiş zaman forması ilə işlənir.
I have never seen him before.
Never ədatı isə adətən keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması ilə işlənir.
He never loocked back, he never hesitated.”( 4, 90)
Bu cəhət Azərbaycan dili üçün də xarakterikdir, dilimizdə də bir neçə nitq hissəsi ilə omonimlik
təşkil edən ədatlar mövcuddur. “İnkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ədatları 3 qrupa ayırmaq olar:
1. sabit ədatlar
2. qeyri-sabit ədatlar
3. şəkilçiləşən ədatlar” (5, 368)
Azərbaycan dilində də ədatların bir qismi tarixən yalnız ədat kimi formalaşmışdır. Düzdür,
onlar da öz köklərini əsas nitq hissələrindən alsalar da ilkin variantları daşlaşmış və yalnız ədat kimi
sabitləşmişlər. - ən lap, daha, bəs, məgər, kaş, axı, di, təki, bəli, yox, xeyr, heç, ha (hə) ən çox işlək
olan sabit ədatlardandır.
Qeyri-sabit ədatlar isə həm ədat, həm də başqa nitq hissəsi kimi işlənmək xüsusiyyətinə malikdir.
Sifət, say, zərf və feillərlə omonimlik təşkil edən bu sözlər ədat kimi işləndikdə leksik məna izlərini
saxlasalar da suala cavab verən, cümlə üzvü olan nitq hissələri kimi çıxış edə bilmirlər.
Elə, belə sözləri həm əvəzlik, həm də ədat, düz və artıq həm sifət, həm də ədat kimi işlənmək
xüsusiyyətinə malikdir. Təkcə, bir, bircə isə həm say, həm zərf, həm də ədat, yalnız, ancaq, amma,
fəqət, da, də, hətta ki sözləri də həm tabesizlik bağlayıcısı, həm də ədat kimi işlənməkdədir. Bax,
gəl, gəlin, gör, görün, qoy qoyun sözləri həm feil, həm də müstəqilliyini itirərək ədat kimi işlənir.
Bu sözlərin cümlədə müstəqil leksik vahid kimi işlənməsi daha aktualdır.
İngilis və Azərbaycan dillərində oxşarlığı ilə diqqət çəkən ədatlar sırasında ilk pillədə inkar
ədatları durur. Azərbaycan dilindəki yox, xeyr ədatlarının ingilis dilindəki qarşılığı not sözüdür.
İngilis dilində not inkar ədatı modal ədat hesab edilir. Bu ədat da digər ədatlar kimi müxtəlif nitq
hissələrinə aid olan sözlərlə işlənə bilir: not he, not being, not today, not ugly. Not inkar ədatı
əksərən cümlənin xəbərinə aid olur və bu söz cümlənin mənasını inkar etmək mənası daşıyır.
Azərbaycan dilinə -ma, mə inkar ədatı kimi tərcümə edilir.
They were not to see each other that evening. (6, 39)
Həmin axşam onlar görüşməyəcəkdilər. (7, 40)
Ədatlar ingilis dilində əsasən aid olduğu sözdən əvvəl işlənir və cümlədə ədatın yerinin
dəyişməsi mənanın dəyişməi ilə nəticələnir. Məsələn, Azərbaycan dilində ancaq, yalnız, təkcə, bircə
ədatları kimi tərcümə olunan only ədatının cümlədə müxtəlif yerlərdə işlətməklə yeni məna çalarları
yaratmaq mümkündür. Buna səbəb isə ingilis dilində bəzi ədatların çoxmənalı olmaları və müxtəlif
məna qruplarına daxil olmalarıdır. Çoxmənalı ədatlara just, but, only və not ədatları aiddir. Just
ədatı dəqiqləşdirici məna ilə yanaşı məhdudlaşdırıcı və qüvvətləndirici məna da ifadə edir. Just
məhdudlaşdırıcı ədat kimi sayların və say mənası ifadə edən sözlərin qarşısında işlənir: The man
gave the boy just three pounds. Just qüvvətləndirici ədat kimi işləndikdə isə xəbərə aid olur və çox
zaman əmr cümlələrində işlənir. Just listen to me!
İngilis dilində ən çox işlənən, üslubi cəhətdən neytral olan ədat only ədatıdır. Bu ədat demək olar
ki, bütün üslublarda işlənir və istənilən nitq hissəsinə aid olur. Only məhdudlaşdırıcı ədat kimi
istənilən nitq hissəsinin qarşısında işlənib onun mənasını məhdudlaşdıra bilər və müxtəlif mövqedə
dayana bilər. Bu ədat Azərbaycan dilinə çox zaman yalnız, təkcə ədatları kimi tərcümə olunur.
You̕ re only nineteen and you̕ re had money all your life. (6, 10)
Sənin cəmisi on doqquz yaşın var və bütün ömrün boyu həmişə pulun olub. (7,9)
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Only ədatı çox zaman aid olduğu sözdən əvvəl gəlir, bəzən isə bu ədat aid olduğu sözün
bilavasitə qarşısında deyil, ondan daha əvvəldə - distant işlənə bilər.
You̕ re not going to marry a man who̕ s only after byou for your money. (6, 199)
Yalnız sənin pulunla maraqlanan adama ərə getməməlisən.(7, 212)
Bu ədat if bağlayıcısı ilə birgə işləndikdə Azərbaycan dilinə bircə ədatı kimi də tərcümə olunur.
İf only birləşməsindən sonra vasitəli feil şəklinin qeyri-perfekt və ya perfekt formaları işlənə bilər.
İf only he came in time!
Bircə o vaxtında gələydi!
Azərbaycan dilindəki yalnız, təkcə ədatlarının ingilis dilindəki qarşılıqlarından biri də alone
ədatıdır. Alone məhdudlaşdırıcı ədatı but və just ədatılarından fərqli olaraq mübtəda funksiyası
yerinə yetirən sözlərə aid olur.
Jennie, alone, kept silent
Təkcə Jenni susurdu (127, 45)
Borely və solely ədatları da məhdudlaşdırma, ayırma çalarları yaradır. Azərbaycan dilindəki
təkcə, yalnız ədatlarının qarşılığı kimi işlənən bu ədatları only ədatı ilə də əvəz etmək mümkündür.
I went there because solely I though I could help him.
Mən ora yalnız kömək etmək üçün getdim.
Maraq doğuran ədatlardan biri də Azərbaycan dilindəki da, də ədatına uyğun gələn also və too
ədatlarıdır. Onlar əvvəlcədən adı çəkilmiş bir şeyə işarə edir və sanki onu tamamlamağa xidmət
edir.
I wanted to show him around. Marion too. (6, 202)
Mən hər şeyi ona göstərmək istəyirdim. Mariona da. (7,217)
To ədatı ya aid olduğu sözən sonra, ya da cümlənin lap sonunda işlənir. Also ədatı isə felin şəxs
formasından sonra, bəzən isə cümlənin sonunda işlənir.
He tried the door: it was locked/ the window was locked also. (6,191)
Qapını itələdi, bağlıydı. Pəncərə də bağlıydı. (7, 204)
Təbii ki, ədatların ifadə etdiyi mənalar çoxsaylı olduğu üçün misalların sayının artırmaq
mümkündür. Lakin bu məqalədə ədatların ən spesifik cəhətlərini və ingilis və Azərbaycan
dillərindəki qarşılıqlı anlamlarını araşdırmağa cəhd etdik. Hər iki dilin müqayisəli tipoloji təhlili
deməyə əsas verir ki, həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində ədatlar müstəqil nitq hisələrinin
köməkçi nitq hissəsinə keçməsi prosesində yaransa da linqvistik statuslarına görə bir-birindən
fərqlənir.
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И.Алиева
Лексико-семантические особенности частиц
в азербайджанском и английском языке
Резюме
В отличие от союзов, частицы не устанавливают связи между словами и предложениями,
но влияют на значение слов, фраз и предложений. Частицы укрепляют смысл, служат
эмоциональности, выражают желания, одобрение и отрицают идею.
При типологическом сравнение этих языков стало понятно, что частица в азербайджанском языке имеет большое значение. В статье рассматриваются типы частиц в азербайджанском и английском языках, а также выявляются различия между ними.
Ряд частиц в азербайджанском языке был сформирован именно как частицы. Несмотря на
то, что корни частиц взяты от основных частей речи, их первоначальные варианты являются
самостоятельными устойчивыми единицами: ən, lap, daha, bəs, məgər, kaş, axı, di, təki, bəli,
yox, xeyr, heç, ha (hə).
Неустойчивые единицы могут использоваться как частица и как другие части речи.
Являясь омонимами таких частей речи как прилагательное, числительное, наречие и глагол,
они, имея лексическое значение не отвечают на вопросы частей речи и не являются частями
речи.
Конечно, из-за многочисленных значений, выраженных частицей, можно увеличить
количество примеров. Но в этой статье мы попытались исследовать наиболее специфические
аспекты частиц и их значения на английском и азербайджанском языках.
Ключевые слова: вспомогательные части речи, частица, типологическое сравнение,
синтаксическая функция

irada Alieva
Lexico-semantic features of particles
in azerbaijan and english language
Summary
Unlike alliances, particles do not establish a connection between words and sentences, but affect
the meaning of words, phrases, and sentences. Particles reinforce meaning, serve emotionality,
express desires, approval, and deny the idea.
With a typological comparison of these languages, it became clear that the particle in the
Azerbaijani language is of great importance. The article discusses the types of particles in the
Azerbaijani and English languages, and also identifies the differences between them.
A number of particles in the Azerbaijani language was formed exactly as particles. Despite the
fact that the roots of particles are taken from the main parts of speech, their initial variants are
independent stable units: ən, lap, daha, bəs, məgər, kaş, axı, di, təki, bəli, yox, xeyr, heç, ha ).
Unstable units can be used as a particle and as other parts of speech.
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Being homonyms of such parts of speech as an adjective, numeral, adverb and verb, they, having
a lexical meaning, do not answer the questions of parts of speech and are not parts of speech.
Of course, due to the numerous values expressed by a particle, one can increase the number of
examples. But in this article we tried to explore the most specific aspects of particles and their
meanings in the English and Azerbaijani languages.
Keywords: auxiliary speech parts, particles, typological comparison, syntactic function
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DIE BILDHAFTIGKEIT DER SPRICHWÖRTER UND IHRE AUSDRUCKSFORMEN
Summary
Similarity of proverbs and the form of their expression in
German and Azerbaijani languages

In this article we are talking about the phraseology of proverbs in German and Azerbaijani. What
are proverbs? - These are a set of complete phrases created by the people, tested by experiments and
time, briefly and clearly expressed in the public. "Love does not get old"(Alte Liebe rostet nicht.),
"The Word of Men is the Law"- «Ein Mann, ein Wort». That concrete and abstract proverbs retain
the meaning and essence of the sentence as distinct from riddles and idiomatic expressions.
They correspond to the phraseological compounds of V. Vinogradov's classification, are an
integral part of the language and enrich the vocabulary of the German language. This classification
is based on a functional principle and therefore they can be applied both in style and in lexicology.
This article deals with word combinations, phraseological units and compounds, idiomatic
expressions, winged phrases and proverbs.
Proverbs and above all phrases are fixed components of our language and are still used today in
our everyday lives. In suitable situations they bring a thing exactly to the point, where otherwise a
cumbersome and verbose description would have been necessary. However, many people who use
phrases quite naturally do not even know the deeper meaning.
Key words: proverb, ready-made ideas, general observations, different living spaces, embrace
Die Bildhaftigkeit ist ein hervorstehendes Kennzeichen, des Sprichwortes. Auf ihr beruht
geradezu das Wesen und auch die Wirkung die weitaus größten Teils der Sprichwörter.
Die Sprichwörter sind erstarrte, im Volksmunde umlaufende kurze Sprüche: Sie existieren
meistens nicht in Form eines Wortes, sondern in der eines Satzes und drücken bildlich nicht
irgendeinen einzelnen Begriff, sondern einen abgeschlossenen Gedanken aus.
Friedrich Seiler (Deutsche Sprichwörterkunde. München, 1922, S.2) definiert die Sprichwörter
als „im Volksmund umlaufende, in sich geschlossene Sprüche von lehrhafter Tendenz und
gehobener Form“, z. B. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Er grenzt sie damit in zweierlei Hinsicht
gegen die sprichwörtlichen Redensarten ab. Diese leben ebenfalls im Volke und es fehlt ihnen vor
allem die innere Geschlossenheit. Während das Sprichwort jedes Mal eine vollständige Aussage
macht und meistens auch die Form eines Satzes aufweist, geben die sprichwörtlichen Redensarten
für sich noch keine geschlossene Aussage. Z. B. ohne Fleiß, kein Preis. Das allgemeine
Unterscheidungsmerkmal des Sprichwortes gegenüber den verschiedenen Formen der
Spruchdichtung besteht darin, daß sein Urheber unbekannt ist.
Es ist für das Sprichwort kennzeichnend, daß es allgemeinen Gedanken, eine allgemeine
Beobachtung oder Erfahrung an einem konkreten Einzelfall anschaulich, sinnbildlich darstellt. So
wird die altbekannte, immer wieder bestätigte Beobachtung, daß die Kinder in die Art ihrer Eltern
schlagen, im Sprichwort so abstrakt und sachlich formuliert, sondern durch ein Bild
veranschaulicht: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. – Ot kökü üstə bitər.
Der bildhafte Ausdruck dient dem Sprichwort also zur volkstümlichen Versinnlichung eines
abstrakten Gedankens. Betrachtet man die Sprichwörter mit bildhaftem Charakter genauer, so kann
man zunächst zwei große Gruppen unterscheiden. Die erste umfasst die Sprichwörter, die als
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Ganzes ein Bild darstellen, die nach den Worten Seilers „vollkommen und ohne Rest in konkrete
Anschauung verwandelt“ sind. Z. B. die folgenden Sprichwörter, die eine treffende Darstellung
recht unerfreulicher Erscheinungen der Klassengesellschaft geben: Dem Esel, der das Korn zur
Mühle trägt, wird die Spreu. – Getdim kabab iyinə, gördüm eşşək dağlayırlar. Der Fisch fängt
beim Kopf an zu stinken. – Balıq başdan iylənər. Wenn man die Treppe wäscht, muss man von
oben anfangen. Bir işi görəndə başdan görərlər.
Andere Sprichwörter dieser Gruppe aus den verschiedensten Lebensgebieten sind: Wenn man
den Hund schlagen will, so hat er Leder gefressen. Wenn dem Esel wohl ist, geht er aufs Eis
tanzen und bricht ein Bein.-Dəvə oynayanda qar yağar. Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen; - Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Stille Wasser sind tief; Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı; Neue Besen kehren gut; -Təzə süpürgə yaxşı süpürər. Im
kalten Öfen bäckt man kein Brot; Man muss das Eisen schmieden, solange es heißt ist. Dəmiri
isti-isti döyərlər.
Bei der zweiten Gruppe erstreckt sich das Bild nur über einen Teil des Sprichwortes, während
der Rest unbildlich bleibt. In den meisten Fällen erscheint das Bild im Prädikat, während das
Subjekt direkt und unbildlich bezeichnet wird.
Diese Sprichwörter geben in der Regel einen Vergleich zwischen einem abstrakten Begriff und
einem konkreten Ding: Hoffnung ist ein Schiff mit einem Mast von Stroh; Faulheit ist der Schlüssel
zur Armut; Freundschaft ist des Lebens Satz; Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
Auch im Sprichwort tritt die Tierklasse auf; Der Hoffart steckt den Schwanz übers Nest; Die
Armut ist des Reichen Kuh; Der Geiz ist ein Ross, das Wein fährt und Wasser säuft; Eine gezähmte
Zunge ist ein seltener Vogel.
Man muss davon hüten, aus einer Anzahl von Sprichwörtern ablesen zu wollen, dass ein Volk
höhere moralische Qualität als das andere besitzt, denn voller Völker, darunter auch das deutsche
und das aserbaidschanische Volk unterscheiden scharf zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und
Lüge.
Eine allgemeine geschätzte gute Eigenschaft mag im Spruchschatz des einen Volkes eine
liebevollere Behandlung gefunden haben als bei dem Nachbarvolk. Ebenso kann eine Untugend
sprichwörtlich vom im Westen schärfer gegeißelt werden als von dem Volk im Osten, oder
umgekehrt, -der Unterschied ist stets nur ein gradueller, die Einstellung im Grunde die Gleiche.
Es läßt sich aus einem Sprichwort nicht ohne weiteres auf den Volkscharakter schließen wie das
heute schulmäßig immer noch geschieht. Denn eine beträchtliche Menge von Sprichwörtern ist
international, zum mindesten gesamteuropäisch. Die Sprichwörter wandern bekanntlich gleich
Märchenmotiven von Volk zu Volk, und darum hat jede Sprache mehr oder weniger Entlehnungen
–Lehrsprüche- aufzuweisen.
Beide Völker dürfen stolz sein auf ihren Spruchreichtum. Es muss aber eingeräumt werden, dass
sich des Deutschen Verhältnis zu seinem Sprichwort im laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. An
der Schwelle der Neuzeit, aber auch noch im 16. Und 17. Jahrhundert, war das gute alte deutsche
Sprichwort in aller Munde. Heute findet die „Weisheit auf der Gasse“ viel seltener Anwendung als
ehedem,
Über die Entstehungszeit, mindestens aber über die Zeit der Verbreitung der deutschen
Sprichwörter sind recht gut unterrichtet. Ein beträchtlicher Teil des deutschen Sprichwörterschatzes
hat schon im Mittelalter seine feste Prägung erhalten und einzelne Sprüche lassen sich bis ins 10.
Jh. Hinauf verfolgen. Den Untersuchungen Fr. Seilers (1982) und besonders S. Singers (1944´1974) verdanken wir weitgehenden Aufschluss über die Anfänge des deutschen Sprichwortes in
seinem lateinischen oder mittelhochdeutschen Kleide.
In den ältesten deutschen Sprichwörtern gehören unter anderen: „ Nicht alle Vögel sind Falken“,
„ Wer zwei Hasen zugleich jagt, fängt keinen“.
Bei der Gegenüberstellung der Sprichwörter der beiden Völker taucht unter manchen anderen
Fragen nach Charakter, Mäßigung, Temperament, Witz des einen oder anderen Volkes auch die
Frage auf: Welche Menschen und welche menschlichen Eigenschaften sind es, die der Volkswitz
und die Volkskritik am schärfsten angreifen? Die spitzen Pfeile des Sprichwortes, mag es deutsch
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oder aserbaidschanisch sein, richten sich auf die gleichen Ziele: sie treffen die Faulen, die Dummen,
die geizigen Reichen, die herrischen Unterdrücken, die Ausbeuter, die Volksverdummer, die
betrügerische Händler. Sind im Westen die mittelalterlichen Pfaffen eine beliebte Zielschreibe der
Volkssatire, so sind es im Osten die Popen. (Mullas)
Zu den Kennzeichen des Sprichwortes gehört seine seit altersfeststehende und von einer
Generation auf andere Form, die selbst für den Zeitgeist verbindlich ist. Hat ein Spruch hier und da
einen doppelten Wortlaut, so handelt es sich um ganz unwesentliche, oft landschaftlich bedingte
Abweichungen formeller ist.
Das oberste Stilgesetz des Sprichwortes ist die Kürze. Sehr häufig sind die Vierwort-Sprüche,
wie z.B. „Jedem Tierchen sein Pläsierchen“ oder „At minənindir, qılınc bağlayanın”, “ İt hürər,
karvan keçər” usw. Dreiwortsprüche sind im Aserbaidschanischen häufiger als im Deutschen
„Getroffene Hunde bellen“ oder „ Qoyunu qurda tapşırıb“, „Dəvəsi ölmüş ərəbəm“, „Ayıdan xarrat
olmaz“.
Beliebt ist ferner die Verbildlichung eines Gedankens durch Einführung eines Hauses oder
Waldtieres. Am häufigsten treten Katze und Hund sowie Wolf und Bär auf. Von den Haustieren
spielen außerdem das Pferd, der Esel, das Schaff im aserbaidschanischen Sprichwort eine größere
Rolle als im Westeuropäischen.
Eine Sonderart bilden die aserbaidschanischen Sprichwörter, die Frage und Antwort zugleich
enthalten und so einen dramatischen Charakter gewinnen: „İtə dedilər: - Gündə neçə dəfə
döyülürsən? Dedi: - Mərdimazara rast gəməknəndir!“, „Dəvəyə dedilər: „ –Boynun əyridir! Dedi: Haram düzdür ki, boynum da düz ola!
Es gibt einige ähnliche und unterschiedliche Merkmale der Sprichwörter:
1. die Sprichwörter, die in verschiedenen Sprachen nacheinander entsprechen
2. die Sprichwörter, die zum gleichen Begriff gehören und in verschiedenen Formen
gebräuchlich sind.
3. die Sprichwörter, die die nationalen Koloriten besitzen.
Haben
Sie heute
schon
schmutzige
Wäsche
gewaschen und
sind
dann
einem Schlitzohr den Buckel runtergerutscht? Nein?
Also ich lebe ja gern auf großem Fuße, obwohl ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe,
aber es interessiert eh kein Schwein, wie ich auf den Hund gekommen bin. Da beißt die Maus
keinen Faden ab! Also wasche ich weiterhin schmutzige Wäsche, um mir einen Karl zu machen.
Denn ich sage mir, was ich heute kann besorgen, verschieb ich nicht auf morgen,
denn Morgenstund hat ja Gold im Mund, obwohl ich manchmal lieber den Spatz in der Hand als die
Taube auf dem Dachhätte.
Aber
ich
will
Sie
nicht
weiter auf
die
Folter
spannen:
Erfahren Sie im Folgenden den Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redewendungen.
Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redewendungen
Sprichwörter enthalten meist Weisheiten, sei es in Form von Lebensregeln, Erfahrungen oder
Warnungen. Im täglichen Sprachgebrauch passen sie oft nur in einen ganz bestimmten
Zusammenhang, manchmal reimen sie sich. Bei Sprichwörtern handelt es sich immer um feste
Satzgefüge, die sich nicht in andere Zeit- und Personalformen ändern lassen, ohne den Sinn zu
verlieren. „Was ich morgen kann besorgen, verschiebt nicht auf gestern“ macht wenig Sinn. Man
kann sie also schlecht oder gar nicht seinen eigenen Zusammenhängen und Situationen anpassen.
Andererseits sind die Aussagen von Sprichwörtern meist eindeutig, man muss, anders als bei
Redewendungen, kaum zwischen den Zeilen lesen, was wohl damit gemeint ist, sondern der Inhalt
erschließt sich einem direkt.
Redewendungen hingegen sind Sinnbilder, bildhafte Wendungen, die man noch heute benutzt,
manchmal ohne den tieferen Sinn dahinter zu kennen oder zu hinterfragen. Die Bestandteile von
Redensarten sind im Gegensatz zu Sprichwörtern flexibler, sie ergeben keinen vollständigen Satz
und können (und müssen) dem entsprechenden Satzzusammenhang angepasst werden. Der Sinn
einer Redensart ist bildhaft, daher nicht immer eindeutig, besonders Nicht-Muttersprachler haben
Schwierigkeiten, sich die Bedeutung eines solchen Sprachbildes zu erschließen.
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Herkunft und Entwicklung
Sprichwörter und vor allem Redewendungen sind feste Bestandteile unserer Sprache und finden
auch heute noch Anwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie eine Sache
genau auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig gewesen
wäre. Viele Menschen allerdings, die sich Redewendungen ganz selbstverständlich bedienen,
kennen gar nicht mehr die tiefere Bedeutung. Denn Sprichwörter und Redewendungen sind schon
vor langer Zeit entstanden. Wo in unserer heutigen Zeit die Worte kaum noch einen Sinn ergeben
und wir sie nur noch im übertragenen Sinn verwenden, waren es früher keineswegs nur
Sprachspielereien, sondern spiegelte die Wirklichkeit, das tägliche Leben und Erleben unserer
Vorfahren wider. Somit sind Sprichwörter und Redewendungen ein wichtiger Teil und Ausdruck
unseres kulturellen Erbes. Leider geraten immer mehr Sprichwörter und Redewendungen in
Vergessenheit und das Wissen um die Herkunft und ursprüngliche Bedeutungen der allgemein
bekannten und verstanden Wendungen nimmt immer mehr ab.
Wir von Sprichwörter-Redewendungen.de möchten gern durch eine stetig wachsende Zahl von
Beiträgen zu Sprichwörtern und Redewendungen und deren Bedeutung und Herkunft unsere (und
Ihre) Wissenslücken schließen und Ihnen die Augen offen halten für vergangene (Sprach-)Kultur,
auf dass sie bewahrt wird und noch lange Anwendung findet.
In seinem aufschlussreichen Aufsatz Volkstümlichkeit und Realismus
stellt Brecht
programmatisch fest, dass "das Volk, das die Dichter, einige davon, als seine Sprachwerkzeuge
benutzt, verlangt, dass ihm aufs
Maul geschaut wird, aber nicht, dass ihm nach dem Maul gesprochen wird".(1) Fast schon
aphoristisch kommt Brecht in weiteren Überlegungen zum "Thema Volkstümlichkeit" zu dem an
Luther erinnernden Schluß: "Dem Volk aufs Maul schauen ist etwas ganz anderes als dem Volk
nach dem Mund reden" . Diese Auffassung hat weder mit sprachlichem Naturalismus (2) noch
traditioneller Volkstümlichkeit etwas zu tun. Laut Brecht ist "der Begriff volkstümlich selber nicht
allzu volkstümlich" und "eine ganze Reihe von "Tümlichkeiten" müssen mit Vorsicht betrachtet
werden" . Somit "heißt volkstümlich: den breiten Massen verständlich, ihre Ausdrucksform
aufnehmend und bereichernd / ihren Standpunkt einnehmend, befestigend und korrigierend /
anknüpfend an die Traditionen, (und) sie weiterführend"(3) . Wie sehr es sich in der kämpferischen
Literatur nicht um spießige Volkstümelei handeln soll, das hat Brecht etwa 1938 in der letzten
Strophe seines Gedichts Da das Instrument verstimmt ist deutlich ausgedrückt: "Wenn wir vor den
Unteren bestehen wollen / Dürfen wir freilich nicht volkstümlich schreiben. / Das Volk / Ist nicht
tümlich" .(4) Völlig zu Recht meint Klaus Berghahn, daß "Volkstümlichkeit der Literatur sich für
Brecht nicht darin erschöpft, bloß Ausdrucksformen des Volkes aufzunehmen oder das gute Alte als
das dem Volk Gemäße anzupreisen; er will vielmehr die Ausdrucksmöglichkeiten der Arbeiter (und
anderer) auch durch neue Mittel, die den jeweiligen politischen (und sozialen) Zwecken
entsprechen, erweitern und bereichern".(5)
1. Zitiert wird nach: Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in 20 Bänden, hg. von Elisabeth
Hauptmann; Frankfurt am Main: Suhrkamp 1967. (Die neue, große Berliner/Frankfurter Ausgabe
stand mir komplett noch nicht zur Verfügung.) Die Zahlen in Klammern nennen jeweils Band- und
Seitenzahl.
2. Vgl. die Aussage "Das Volk erzählt nicht naturalistisch" in einem Brief an die Wien-Film AG
vom 20. Februar 1955; in Bertolt Brecht, Briefe, hg. von Günter Glaeser, 2 Bde.; Frankfurt am
Main: Suhrkamp 1981, Bd. 1, S. 737.
3. Vgl. Brechts Aussage "Allgemeinverständlich oder allgemein mitmachbar sind bessere
Wörter (als volkstümlich). Allenfalls kann mit Nutzen davon sprechen, daß dies oder das
volkstümlich
gemacht
werden
soll"
(12,
518).
4. Ganz ähnlich auch "Das Volk will gar nicht tümlich sein." (5, 2259).
5. Klaus Berghahn, "Volkstümlichkeit und Realismus". Nochmals zur Brecht-Lukács-
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X.Hüseynzadə
Alman və azərbaycan dillərində atalar sözlərinin və onların
ifadə formalarının əyaniliyi
Xülasə
Bu məqalədə söhbət alman və azərbaycan dilində verilmiş atalar sözlərinin frazeoogiyasından
gedir. Atalar sözü nədir? Atalar sözü xalq tərəfindən yaranan və xalqın dilində canlı, qisa, ancaq
bitkin formada ifadə olunan bir cümlədir, təcrübələr toplusudur. “Məhəbbət qocalmır”, (Alte Liebe
rostet nicht.), “Kişinin sözü bir olar”, (Ein Mann, ein Wort). İstər mücərrəd, istərsə də atalar sözü
formasında rast gəlinən atalar sözü cümlədə müstəqil fikri, mənanı saxlayır və bu xüsusiyyəti ilə
tapmaca və idiomatik ifadələrdən fərqlənir.
Alman dilindəki leksik vahidlər stilistik cəhətdən neytraldır. Onlar V.Vinaqradovun
təsnifatındakı frazeoloji birləşmələrə uyğun gəlir. Dildə mövcuddur və alman dilinin söz ehtiyatını
zənginləşdirir. Bu təsnifat funksional prinsipə və müxtəlif stilistik kateqoriyalara əsaslandığına görə
onları həm stilistika, həm də leksikologiya sahələrində tətbiq etmək mümkündür. Bu məqalədə
frazeoloji mürəkkəb sözlərdən, frazeoloji vahidlərdən, frazeoloji birləşmələrdən, idiomatik
ifadələrdən, qanadlı kəlamlardan, atalar sözlərindən bəhs olunur.
Atalar sözləri və yuxarıda göstərilən bütün ifadələr dilimizdə olan sabit söz birləşmələrini
müəyyən edir və bu gün də gündəlik həyatımızda istifadə olunur. Uyğun vəziyyətlərdə onlar işi elə
dərəcəyə çatdırırlar ki, əks halda onları əhatəli və geniş şəkildə təsvir etmək olmur. Hətta bir çox
insan bu ifadələrin dərin mənasını belə başa düşmür.
Açar sözlər: atalar sözü, bitmiş fikir, ümumi müşahidə, müxtəlif həyat sahələri, əhatə etmək
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Х.Гусейнзаде
Сходность пословиц и форма их выражения
на немецком и азербайджанском языках
Резюме
В этой статье речь идет о фразеологии пословиц на немецком и азербайджанском языках.
Что такое пословицы? - Это созданные народом совокупность полных фраз, испытанные
экспериментами и временем, кратко и ясно выражающиеся в публике. «Любовь не стареет»
(Alte Liebe rostet nicht.), «Слово мужчин – закон» «Ein Mann, ein Wort». Что конкретные так и
абстрактные пословицы сохраняют значение и сущность предложения в отличии от загадок
и идиоматических выражений.
Лексические единицы на немецком языке является нейтральными с точки зрения
стилистики. Они соответствуют фразеологическим соединениям классификации
В.Виноградова, являются составной частью языка и обогащают словарный запас немецкого
языка. Эта классификация основана на функциональном принципе и потому их можно
применять как в стилистике, также и в лексикологии. В этой статье говорится о
словосочетаниях, фразеологических единицах и соединениях, идиоматических выражениях.
крылатых фразах и пословицах.
Притчи и, прежде всего, фразы являются фиксированными компонентами нашего
языка и до сих пор используются в нашей повседневной жизни. В подходящих ситуациях
они доводят дело до такой степени, что в противном случае было бы необходимо громоздкое
и подробное описание. Однако многие люди, которые используют фразы совершенно
естественно, даже не знают более глубокого значения.
Ключевые слова: пословица, готовые идеи, общие наблюдения, разные жизненные
пространства, охватывать
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ TERMİN-SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ VƏ
ONLARIN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalə müxtəlifsistemli dillər olan Azərbaycan və ingilis dillərində sintaktik üsulla yaranan
termin söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Eyni zamanda onların əmələ gəlmə
yollarından da bəhs edir. Məlumdur ki, iki və daha artıq müstəqil mənalı sözlərin leksik və
qrammatik baxımdan birləşməsindən yaranan termin söz birləşmələri terminə verilən tələblərdən
birinin-yəni onların qısa və azsözlü olması tələbinin pozulmasına səbəb olur. Ancaq buna
baxmayaraq cəmiyyətin müasir sürətli inkişafı ilə bağlı olaraq mürəkkəb və çoxfunksiyalı
anlayışları adlandırmaq üçün termin-söz birləşmələri olmadan bu və ya digər anlayışın
adlandırılması mümkün olmazdı. Çünki, cəmiyyət inkişaf etdikcə elm və texnika ilə əlaqədar olaraq
yeni sahələr yaranır. Buna görə də bu sahələrə aid məfhumların sadə sözlə adlandırılması mümkün
deyil. Ona görə də istər müqayisə olunan Azərbaycan və ingilis dillərində, istərsə də digər dillərin
əksər sahə terminoloji leksikasında yeni termin-söz birləşmələri yaranmışdır. O cümlədən hərbi,
informasiya, rabitə, iqtisadi-siyasi terminoloji leksikada xeyli sayda termin-söz birləşmələri
yaranmışdır. Bu cür dil vahidləri istər komponentlərin sayına, istərsə də onların morfoloji
mənsubiyyətinə görə fərqlənir. Eyni zamanda onlar birləşmə qanunauyğunluqlarına görə də
fərqlənir.Məqalədə termin-söz birləşməsi ilə mürəkkəb terminlərin hansının daha çox üstünlük
təşkil etməsindən də söz açılır. Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində termin-söz birləşməsi
üstünlük təşkil edir. Bu birləşmələr hesabına dilin terminoloji leksikası daha da zənginləşmişdir. Bu
ingilis dili ilə müqayisədə Azərbaycan dilində üstünlük təşkil edir. Bu səbəbdən son dövrlərdə
müqayisə olunan dillərin hər ikisində termin-söz birləşmələri kəmiyyət baxımdan xeyli artmışdır.
Açar sözlər: söz birləşməsi, mürəkkəb söz, sintaktik üsul, termin, terminoloji vahid.
Dünya dillərinin əksəriyyətinin ən qədim söz yaradıcılığı üsullarından biri olan sintaktik
yolla söz yaradıcılığı dilin lüğət tərkibinin inkişafında və onun zənginləşməsində öz əhəmiyyətli
rolu ilə seçilir. İstər Azərbaycan dilində, istərsə də ingilis dilində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı
dilin sintaktik imkanlarının üzə çıxarılması baxımından da xüsusi rolu ilə fərqlənir. Bu üsulla termin
yaradıcılığı və ümumiyyətlə söz yaradıcılığı zamanı adətən iki və daha artıq müstəqil leksik vahid
məntiqi və qrammatik baxımdan birləşir və yeni məna ifadə edən terminoloji vahid əmələ gətirir.
Dilin bütövlükdə leksik sistemində olduğu kimi, onun bir hissəsini təşkil edən terminoloji qatda
da sintaktik üsulla çoxlu sayda termin yaradılmış və bu proses dillərin müasir inkişaf mərhələsində
daha da çoxalmışdır. Lakin müqayisə yolu ilə götürdükdə bu üsulla termin yaradıcılığı morfoloji
üsula nisbətən azlıq təşkil edir. Azərbaycan dilində də bunu aydın şəkildə müşahidə etmək olur və
tədqiqatçıların əksəriyyəti bunun səbəbini dildə azsözlü, azkomponentli terminlərə ehtiyacın daha
çox olması ilə izah edirlər.
Cəmiyyətin və dillərin müasir inkişaf mərhələsində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı, o cümlədən
termin yaradıcılığı öz aktuallığı və məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyəti əksər sahə terminoloji
qatında aydın şəkildə müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, məlum olduğuna görə keçən əsrin
ortalarından başlayaraq dünya elmi-texniki, sosial-siyasi, iqtisadi sahələrdə o qədər inkişaf etmiş və
yeniləşmişdir ki, yeni yaranan mürəkkəb funksiyalı anlayışları sadə dil vahidləri ilə adlandırmaq,
sadəcə olaraq, mümkün olmur və bu zaman onların ifadə olunması üçün mürəkkəb quruluşlu dil
vahidlərinin yaranması ehtiyacı meydana çıxır. Başqa sözlə desək, elmi-texniki tərəqqi yeni-yeni
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anlayışların yaranmasına səbəb olmuşdur. Onlar əvvəlkilərdən müəyyən fərqli keyfiyyətinə görə
seçilir. Bu fərqləri isə ifadə etmək üçün əvvəlki termin öz ətrafına müəyyən təyinedici sözlər
birləşdirərək yeni yaranan anlayışların çoxsözlü dil vahidləri ilə adlandırılmasına səbəb olur və
beləliklə də dildə sintaktik üsulla yaradılmış mürəkkəb quruluşlu terminlər formalaşır.
Müqayisə etdiyimiz dillərin digər terminoloji sahələrinin vahidlərini nəzərə almasaq belə,
hərbi, rabitə, informasiya, iqtisadi-siyasi və s. sahələrin terminoloji sistemində mürəkkəb quruluşlu
terminlərin kəmiyyətcə çoxluğunu inkar etmək mümkün deyildir. Bu fikri istər Azərbaycan, istərsə
də ingilis dili terminoloji vahidləri özündə əks etdirən lüğətlərin müşahidəsi bir daha təsdiq edir.
Belə ki, Azərbaycan və ingilis dili terminoloji lüğətlərində sintaktik üsulla və komponentləri
müxtəlif şəkildə birləşmiş çoxlu sayda terminlər mövcuddur. Bəzən bir söz əsasında yaranan bu cür
çoxkomponentli terminlər bu və ya digər anlayışın daha aydın və dəqiq şəkildə adlandırılmasını
asanlaşdırır. Müqayisə etdiyimiz hər iki dildə raket, avia, komandir və s. sözlər əsasında yaradılmış
çoxlu sayda mürəkkəb quruluşlu hərbi terminlər deyilənləri bir daha sübut edir. Bu zaman ayrı-ayrı
«Sahə terminologiyasında ən yaxın anlayışların əlaməti, təbii ki, həmin anlayışların ən məhdud
mənalarına uyğun gələn söz qrupları ilə ifadə olunur. Belə məhdud anlayışları bildirən söz qrupları
bir sözlə ifadə edən anlayışların defınitiv funksiyasını göstərmək yolu ilə ifadə etməsinə imkan
verir» [5, 8]. Deməli, yaxın funksiyalı anlayışları, eyni əşya əsasında yaradılan və müxtəlif fərqli
keyfiyyətləri ilə seçilən
anlayışdan fərqləndirmək, onları spesifik əlamətləri ilə birgə
adlandırmaq üçün sintaktik üsulla yaradılmış terminlərdən istifadə etmək zəruri xarakter alır və ona
görə də bu üsulla termin yaradıcılığı dilin aparıcı terminyaratma üsullarından biri olaraq qalır.
Sintaktik üsulla termin yaradıcılığından danışarkən tədqiqatçılar ilk növbədə mürəkkəb
terminlərdən, onların yaranma qanunauyğunluqlarından bəhs edirlər. Lakin son dövrlərdə hərbi
terminoloji qatda mürəkkəb hərbi terminlərlə yanaşı, termin-söz birləşməsi formasında yaradılmış
terminlər də dilin lüğət tərkibində öz bolluğu ilə seçilməkdədir. Ona görə də bu iki anlayışı birbirindən fərqləndirmək, onların hər birinə xas olan spesifik cəhətləri üzə çıxarmaq zəruridir.
Sintaktik üsulla söz yaradıcılığı dedikdə daha çox mürəkkəb sözlərin yaranması başa düşülür.
Başqa sözlə desək, «İki və daha artıq sözün və ya terminin birləşməsindən və yanaşmasından əmələ
gələn terminlər terminologiyanın mühüm bir layını təşkil edir. Belə terminlər sintaktik üsulla
yaranır» [1, 100]. Lakin bəzi sahə terminlərinin müşahidəsi və təhlili göstərir ki, burada terminlərin
sintaktik üsulla formalaşması zamanı mürəkkəb sözlərdən daha çox termin-söz birləşmələrinə
müraciət olunur ki, bu da səbəbsiz deyildir. Çünki mürəkkəb sözlərin yaranması dildə tarixi bir
proses olmaqla onun sabitləşməsi üçün uzun zaman lazım gəlir və indi artıq sabitləşmiş mürəkkəb
sözlərin də müəyyən tarixi dövrlərdə söz birləşmələrinin forma və məzmununa uyğun gəldiyi
məlumdur. Başqa sözlə desək, mürəkkəb sözlər tarixən söz birləşmələrinin inkişafı, onların
sabitləşərək bir vurğu altına düşməsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
mürəkkəb sözlər komponentlərin formasına, birləşmə xüsusiyyətlərinə və qrammatik əlamətlərinə
görə söz birləşmələrinə uyğun şəkildə qurulur [2, 44].
Dilçilik ədəbiyyatında sintaktik üsulla söz yaradıcılığından bəhs edən tədqiqatçıların əksəriyyəti,
əsasən, mürəkkəb sözlərin yaranması haqqında məlumat verir, bu zaman iki və daha artıq sözün
birləşərək bir dil vahidi kimi formalaşmasından və bir vurğu altında tələffüz olunmasından
danışırlar [2,31]. Lakin bir çox sahə terminologiyasında anlayışları ifadə edən terminlərin böyük
bir qismi söz birləşmələri şəklində özünü göstərir ki, bu da onların yeni formalaşmaqda olduğunu
göstərir. Sözlərin birləşərək söz birləşməsi-mürəkkəb söz istiqamətində inkişafını və bir çox söz
birləşmələrinin nominativ xarakter daşıyaraq bir məna ifadə etdiyini nəzərə aldıqda sintaktik yolla
yaranan sözlərin eyni zamanda söz birləşmələrinin bir çox növlərini də əhatə etdiyini söyləmək
mümkündür.Sintaktik üsulla termin yaradıcılığı problemlərini araşdıran tədqiqatçıların bəziləri bu
xüsusiyyəti nəzərə almadıqları üçün sintaktik üsulun məhdud sahədə özünü göstərdiyini qeyd
edirlər. Azərbaycan dilində terminologiya məsələlərini ətraflı şəkildə tədqiq etmiş və bu sahədə
dəyərli araşdırmalar aparmış prof.M.Qasımov yazır: «İndiyədək bu üsulla Azərbaycan dilində çoxlu
miqdarda termin yaranmışdır. Lakin nisbət etibarı ilə götürdükdə termin yaradıcılığında məhdud
sahəni əhatə edir» [4, 130]. Doğrudur, əgər sintaktik üsulla söz yaradıcılığı dedikdə ancaq
mürəkkəb sözlər nəzərə alınsa, professorun bu fıkrinə etiraz etmək mümkün deyildir. Lakin bir çox
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yeni formalaşan terminoloji sahələrdə, o cümlədən rabitə, kommunikasiya, kompüter, hərbi
terminologiya sahəsində bu üsulla yaranan terminoloji vahidlərin hələ mürəkkəb söz şəklində tam
formalaşmadığını və söz birləşməsi şəklində fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, sintaktik yolla söz
yaradıcılığı prosesinin söz birləşmələrinə də aid edilməsi vacibliyi meydana çıxır. Çünki, «...istər
sadə termin, istər mürəkkəb strukturlu dil vahidi, istərsə də söz birləşməsindən ibarət olan hərbi
termin işarəvilik baxımından eyni funksiyanı yerinə yetirir» [3, 75]. Buna görə də müasir
Azərbaycan dilinin bir çox terminoloji sahələrində terminlərin söz birləşmələri şəklində
formalaşmasını və bu strukturlu dil vahidlərinin, xüsusilə son dövrlərdə sabitləşməyə başlayan bir
çox sahə terminologiyalarında daha çox özünü göstərdiyini nıüşahidə etmək mümkündür. Bir çox
anlayışların məhz söz birləşmələri şəklində formalaşan terminlərlə ifadə olunduğunu müşahidə edən
bəzi araşdırıcılar, çox doğru olaraq, sintaktik üsulla yaranan terminlərin mürəkkəb termin və terminsöz birləşmələri şəklində qruplaşdırılmasının vacibliyini önə çəkir və onlar arasındakı fərqləri və
oxşar cəhətləri müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Tədqiqatçı S. Sadıqova araşdırdığı terminoloji
sahənin dil materiallarını təhlil edərək bu nəticəyə gəlir ki, «Fizika-riyaziyyat teminlərinin mühüm
bir hissəsini sintaktik üsulla əmələ gələn terminlər təşkil edir. Bu isə mürəkəb proseslərin,
hadisələrin ifadə forması olmasından irəli gəlir» [1, 100]. Digər tədqiqatçılar da Azərbaycan dilində
xeyli miqdarda mürəkkəb strukturlu sözlərdən və söz birləşmələrindən ibarət terminlərin
mövcudluğunu qeyd edirlər [3, 75]. Əlbəttə, qədim tarixə malik olan, tarixin demək olar ki, bütün
dövrlərində milli dildə öyrənilən, tədris və tədqiq olunan fızika-riyaziyyat terminologiyası
sahəsində sintaktik üsulla yaranan terminlər müəyyən miqdarda özünü göstərirsə, uzun müddət milli
dildə, istifadə olunmayan, tədqiq və tədris edilməyən və son dövrlərdə sürətli inkişafı ilə seçilən
komputer, rabitə, informasiya, hərbi və s. terminologiya sahələrində bu üsulla yaranan terminlərin
daha çox olması məntiqidir. Buna rəvac verən amillərdən biri iyirminci əsrin ikinci yarısında bu
bilik sahələrində aparılan tədqiqatların çoxluğu, yaradılan mürəkkəb strukturlu, mürəkkəb xarakterli
texnika və alətlər həmin sahələrin çoxşaxəliliyinin dil vahidləri ilə ifadə olunması, mürəkkəb xassəli
anlayışların adına uyğun çoxkomponentli terminlərin formalaşmasıdırsa, digəri son onillikdə bu
sahə terminoloji sistemində kalka üsulu ilə terminyaratma üsulunun daha çox tətbiq olunmasıdır.
Bunların nəticəsidir kı, nisbətən daha çox hərbi termini əhatə edən «Azərbaycanca-rusca hərbi
lüğət»də əks olunan terminlər içərisində çoxkomponentli termin- söz birləşmələri çoxluq təşkil edir.
Maraqlıdır ki, bu terminlərin, demək olar ki, əksəriyyəti rus dilindən kalka üsulu ilə dilimizə
çevrildiyindən rus dili faktlarına uyğun olaraq Azərbaycan dilində də söz birləşmələri şəklində
reallaşmış və terminlər çoxkomponentli söz birləşmələri vasitəsilə ifadə olunmuşdur.
Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində terminlərin həm mürəkkəb söz, həm də termin-söz
birləşmələri şəklində formalaşmış dil vahidləri ilə ifadə oluna bildiyini və bu dil vahidlərinin əmələ
gəlməsinin dilimizin ümumi qrammatik qanunlarına əsaslandığını nəzərə alaraq sintaktik üsulla
yaranan terminləri iki qrupa bölmək olar: mürəkkəb terminlər və söz birləşmələri şəklində qurulan
terminlər. Bu dil vahidlərinin oxşar və fərqli cəhətləri, onların əsas xüsusiyyətlərinin araşdırılması
Azərbaycan dilçiliyində ayrıca tədqiqat obyekti olduğundan bu məsələyə geniş diqqət yetirmədən
təkcə onu qeyd etmək olar ki, bunların hər ikisi eyni qrammatik və məntiqi qanunlar əsasında
formalaşırlar. Lakin onları komponentləri olan leksik vahidləri bir-birindən fərqlənirlər. İsmi
birləşmələr şəklində formalaşan mürəkkəb söz və söz birləşmələri arasında isə semantik məzmun
baxımından çox az fərqlər müşahidə olunur. Ona görə də sintaktik üsulla yaranan terminlərdən
danışarkən mürəkkəb strukturlu termin sözlər, söz birləşmələri və onların termin kimi struktursemantik xüsusiyyətlərindən bəhs etmək daha məqsədəuyğundur.
Müasir Azərbaycan və ingilis dillərinin tərcümə lüğətlərində mürəkkəb terminlər sayca terminsöz birləmələrindən azlıq təşkil edir və onların formalaşması ismi söz birləşmələrinin qurulma
qanunauyğunluqlarına əsaslanır. Azərbaycan dilində tarixən mürəkkəb söz kimi formalaşmış
beşatılan, ağızotu, oxatan, odsaçan, yüzbaşı, beşbarmaq, dəstəbaşı, minbaşı, onbaşı (hərbi),
gərginlik bölən, laplaştənliyi, mikroskop (riyaziyyat), üslubi sinonim, milli dil (diliçilik) və s. kimi
mürəkkəb terminlərlə yanaşı, son dövrlərdə eyni qrammatik qanunlar əsasında yaranmış
aviabomba, minaaxtaran, radioəlaqə, radioaktiv, tankvuran, özüyeriyən, raketdaşıyan, minaatan,
kiçikçaplı və s. onlarla hərbi anlayış bildirən mürəkkəb sözlər işlənməkdədir. Azərbaycan dili ilə
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müqayisə etdiyimiz ingilis dilində də bu xüsusiyyət aydın şəkildə özünü göstərir və bu dildə də
mürəkkəb terminlərin yaranması ümumən mürəkkəb leksik vahidlərin yaranma qanunauyğunluqlarına
əsaslanır. İngilis dilində işlədilən atomization- kimyəvi silah tətbiqi, deconsentratkın-hədəfə atma,
decontaminant- deqozasiya vasitəsi, decontaminate- deqozasiya etmək, demibrigade- yanmbriqada,
frontiersman-sərhədçi, frontier post-sərhəd məntəqəsi, fuel tanker-yanacaq tankeri, fuel colonelpolkovnik, fuel rank-zabit, photograph-aerofoto, fotoşəkil və s. kimi mürəkkəb terminlər bu qəbildəndir.
Lakin həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində kəmiyyətcə müqayisədə termin -söz birləşmələri
mürəkkəb terminlərdən çoxdur və onların yaranma yolları və üsulları öz müxtəlifliyi ilə seçilməklə
yanaşı, bu dillərdə termin-söz birləşmələrinin getdikcə çoxaldığını, bu tipli dil vahidləri hesabına
terminoloji leksikanın daha da zənginləşdiyini müşahidə etmək mümkündür.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində lüğət tərkibinin terminoloji
qatında işlənən leksik vahidləri kəmiyyətcə müqayisə etdikdə aydın olur ki, termin-söz birləşmələri
mürəkkəb
terminlərə nisbətən çoxluq təşkil edir. Söz birləşmələri şəklində qurulan terminlərin
yaranma yolları və üsulları öz müxtəlifliyi ilə seçilməklə yanaşı, son dövrlərdə bu cür terminoloji
vahidlərin daha da çoxaldığını, bu tipli vahidlər hesabına dilin terminoloji leksikasının daha da
zənginləşdiyini müşahidə etmək mümkündür. Bu xüsusiyyət Azərbaycan dilində daha çox özünü
göstərir. Çünki respublikamızda son dövrlərdə müstəqil, milli ordu quruculuğuna başlanması və
dilimizin bu sahə terminoloji sistemi daha sürətlə inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraq dilimizdə yeniyeni mürəkkəb quruluşlu hərbi terminlərın yaranması daha sürətlə artır.
Məlumdur ki, terminlərin çoxkomponentli dil vahidləri ilə ifadə olunması və buna uyğun olaraq
mürəkkəb quruluşlu termin-söz birləşmələrinin yaranması terminlərə verilən əsas tələblər
baxımından (terminlər sadə, azsözlü olmalıdır ki, onların işləkliyi asan olmaqla daha tez yadda
qalsın) o qədər də məqsədəuyğun deyildir. Lakin cəmiyyətin inkişafı onun elm və texnikası da
müxtəlif sahələrinin inkişafına şərait yaradır. Bu baxımdan ayrı-ayrı elmlərin inkişafı, müxtəlif
sahələrə aid məfhum və anlayışların daha mürəkkəb funksiya daşıması, bu və ya digər anlayış və
məfhumların sadə sözlə adlandırılmasının mümkünsüzlüyü dildə termin-söz birləşmələrinin
kəmiyyətcə daha çox, struktur baxımdan rəngarəng növlərinin yaranmasını şərtləndirir. Çünki
cəmiyyət inkişaf etdikcə daha mürəkkəb, çoxfunksiyalı və çoxsahəli xarakterə malik əşya,
avadanlıq və anlayışlar meydana çıxır. Bunların dil vahidləri ilə adlandırılması da, məntiqi olaraq,
çoxkomponentli termin-söz birləşmələri vasitəsilə mümkün olur. Bu cür çoxkomponentli terminlər
isə dildə daha çox söz birləşmələri şəklində formalaşır.
Ədəbiyyat
1. Sadıqova S. Azərbaycan dilində fizika-riyaziyyat terminologiyasının formalaşması və
inkişafı.Bakı: 1997.
2. Seyidov Y. Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri.Bakı: 1966.
3. Məmmədli Y. Azərbaycan dilinin hərbi leksikası.Bakı: 1997.
4. Qasımov M. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. Bakı:1973.
5. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. Москва: 1987.
S.Agayeva
the term word combinations in English and Azerbaijan languages and their specific
characters
Summary
The article is devoted to the main features of the term word combinations, which be created
with a syntactical way in the Azerbaijani and English languages, which are multilingual languages.
It also speaks of ways in which they are formed. It is known that the term word combinations
arising from the combination of two or more independent meaning words in lexical and
grammatically leads to a violation of one of the term requirements. That is, it leads to a violation of
the requirement that they be short and be with few words. Nevertheless, it would not have been
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possible to call this or that concept without term-word combinations to call complex and
multifunctional concepts related to modern rapid development of society. Because, as society
develops, new fields are created in connection with science and technology. Therefore, the notion of
these areas can not be called a simple word. Therefore, new terms and phrases have been created in
the comparative Azerbaijani and English languages, as well as in most field terminology lexicon of
other languages. Including, a large number of terminology-word combinations have been created in
the military, information, communication, economic and political terminology lexicon. Such
language units differ according to the number of components and their morphological affiliation. At
the same time, they also differ according to regularities of their merging. The article also discusses
which of the more complex terms with the term-word combination is the dominant one.
Terminology combination prevails both in English and in Azerbaijani. At the expense of these
compounds, the terminology lexicon of the language is even more enriched. It is dominated by
Azerbaijani in comparison with English. For this reason, the term-word combinations have
significantly increased in quantitative terms in both languages in recent times.
Ключевие слова: словосочетание, составное слово, синтаксический метод, срок,
терминологический блок.
А.Салатын
Словосочетания в английском и азербайджанском языках и их специфические
символы
Резюме
Статья посвящена основным особенностям терминов-словосочетаний, образованных
синтаксическим методом, в азербайджанском и английском языках, которые являются
разностилевыми. Также говорится о способах их формирования. Известно, что терминысловосочетания, образованные из лексического и грамматического сочетания двух или более
слов с независимым значением, приводит к нарушению одного из требований к термину, то
есть к нарушению их краткости и малословности. Но несмотря на это, в связи с современным
быстрым развитием общества невозможно было бы назвать сложные и многофункциальные
понятия без терминов-словосочетаний. Потому что по мере развития общества создаются
новые области, связанные с наукой и техникой. Поэтому невозможно назвать концепции данных
сфер простыми словами. По этой причине и в азербайджанском, и в английком языках,
сравниваемых между собой, и в терминологической лексике других языков были образованы
новые термины-словосочетания. А также образовано много терминов-словосочетаний в
военной, информационной, связанной, экономно-политической терминологической лексике.
Подобные языковые единицы отличаются количеством компонентов и их морфологической
принадлежностью. Помимо этого они также отличаются закономерностью сочетания. В статье
также ставиться вопрос: какой из них преобладает – термины-словосочетания или сложные
термины? И в английском, и в азербайджанском языках имеются много терминовсловосочетаний. Благодаря терминам-словосочетаниям, обогащается терминологическая
лексика языка. По сравнению с английским языком их больше в азербайджанском языке. По
этой причине, в последнее время в обоих языках увеличилось количество сравниваемых
терминов-словосочетаний.
Keywords: word combination,compound word, syntactic method, term, terminology unit.
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MƏTNİN FORMALAŞMASINDA RETROSPEKSİYA
VƏ PROSPEKSİYANIN ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Bu məqalədə mətnin formalaşmasında onun komponentləri arasında olan əlaqə vasitələrindən
bəhs olunur. Mətndə retrospeksiya və prospeksiyadan danışarkən zaman və məkan anlayışlarından
və onların mətndə realizasiyasından danışmaq vacibdir. Məhz bu kateqoriyaların, xüsusən də
retrospeksiyanın köməyilə oxucu mətndə zaman əlaqəsi məsələsini anlayır. Mətndə retrospeksiya
implisit yolla verilir. Bu oxucunun beynində olan əvvəlki məlumatı yeni məlumatla əlaqələndirir və
keçmiş haqqında danışmağa imkan verir.
Prospeksiya isə fərqli anlayışdır. Prospeksiya retrospeksiyadan fərqli olaraq eksplisit yolla
verilir. Bu kateqoriyada əsas diqqət keçmişdə baş vermişlərə deyil mətnin sonrakı hissələrində baş
verəcəklərə yönəldilir.
Hər bir mətn müəyyən dərəcədə retrospeksiyanın xüsusiyyətlərini daşıyır. Məlum məsələdir ki,
yeni informasiyanın qəbulu köhnəni yadda saxlamadan qeyri mümkündür. Retrospeksiya bir neçə
üsulla ifadə oluna bilər. Lakin bunlardan ən əsası təkrardır. Özlüyündə retrospeksiya da fikirlərin
təkrarıdır.
Mətnlərdə prospeksiyanın göstəricisi kimi bir çox ifadələr verilə bilər. Məsələn, əvvələ
qayıdaraq, yuxarıda qeyd olunduğu kimi və s.Bu əlaqə vasitələrinin köməyilə oxucu müxtəlif fakt
və hadisələr arasında uyğunluq taparaq onları daha yaxşı anlaya və hadisələrin inkişaf ardıcıllığını
duya bilir.
Mətn dilçiliyinin başqa kateqoriyaları kimi bu kateqoriyalar da koheziya, informativlik və s.ilə
sıx əlaqəlidir.
Açar sözlər: mətn, məntiqi-semantik əlaqə, zəncirvari əlaqə, retrospeksiya, prospeksiya, əlavəqabaqlayıcı informasiya
Mürəkkəb sintaktik bütöv çərçivəsində müxtəlif əlaqə vasitələri mətn yaratmaq potensialına
malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlaqə vasitələri bir-biri ilə çox sıx, qarşılıqlı
münasibətdədirlər, onlar bir-birini tələb edir, birgə iştirak edə bilir və nəhayət, bütöv mətnin
komponentləri arasında qarşılıqlı semantik əlaqələrin mürəkkəb sistemini təşkil edirlər. Semantik
münasibətlər və onların eksplisit formal göstəriciləri mətnin komponentləri arasında əlaqənin
anlaşılması baxımından zəruridirlər.Mətndəki formal əlaqələndiricilərin qrammatik funksiyasının
dəyişməz qalmasına baxmayaraq ötürülən fikirlər mətnin məzmununa və müəllifin kommunikativ
məqsədlərinə müvafiq olaraq dəyişkən olur. A.Məmmədov da qeyd edir ki, mətndəki semantik
münasibətlər formal vasitələrin yaranmasını şərtləndirir [2, 73].
Mətnin komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqələr birmənalı olaraq seçilmir, çünki bunlar real
həyatda mövcud olan və baş verən müxtəlif hadisə və halların dil quruluşunda inikasıdır.Mətn
komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqə mürəkkəb obyekti onun tərkibinə daxil olan hissələrin sadə
çoxluğu kimi nəzərdən keçirməməyə imkan verir. Məhz, bu münasibətlərə görə mətn yalnız struktur
tərkib hissənin deyil, həmçinin mürəkkəb, müxtəlif tipli məzmun – məna tutumunun yardımı ilə
formalaşır.Mətnin linqvistik vahid kimi təhlili mətnlərin qrammatik –semantik siniflərinin
yaradılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, bir mürəkkəb sintaktik bütövün komponentləri arasında
zaman ardıcıllığı, səbəb-nəticə münasibətləri daşıyan bağlayıcılar mütləq yeni-köhnə informasiya
qarşıdurması, anaforik – kataforik əlaqəyə, yəni müxtəlif tipli təkrarlığa işarə edən deyktik
elementlərlə birgə işlənir. Mətnin sonrakı komponentinə əvvəlki komponentdəki informasiyanın bir
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hissəsini daxil etməklə formal kateqoriyalar yalnız artıq qəbul edilmiş informasiyanı xatırlatmır,
həmçinin alınmaqda olan informasiyanı ona müəyyən münasibətdə qoyur və bununla da hər ikisinin
ümumiliyi əldə olunur. Göründüyü kimi formal kateqoriyaların bir mətn komponentindən digərinə
məntiqi keçidi onların məzmunlarının paralelizmini aşkarlayaraq təmin etməyə qadirdirlər.
İnformasiya öz gücünü ayrıca götürülmüş cümlədə deyil, məhz mətndə tapır. Prof.
K.Abdullayev “Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri” əsərində haqlı olaraq qeyd edir ki,
“Beləliklə, informasiya nəzəriyyəsinin məlum müddəasını tətbiq edərkən ayrıca götürülmüş
cümlənin informativ, təbii ki, semantik naqisliyi sübut olunur və məhz bundan sonra “anlaşma
prosesi üçün vacib olan informasiya bəs haradadır?” sualı ilə axtarışlara çıxsaq, ilkin olaraq mətnlə,
yəni kommunikasiya aktında işləm məqamına malik olan və formal-semantik planda müəyyən
eynicinslilik əsasında birləşən cümlələr birliyi ilə qarşılaşmalı oluruq” [1, 182].
Retrospeksiya və prospeksiya da mətnin kateqoriyaları hesab olunur. Mətndə retrospeksiya və
prospeksiyadan danışarkən zaman və məkan anlayışlarından və onların mətndə realizasiyasından
danışmaq vacibdir. Bu kateqoriyalar diskontinuumun bir forması hesab edilir. Məhz bu
kateqoriyaların, xüsusən də retrospeksiyanın köməyilə oxucu mətndə “zaman əlaqəsi” məsələsini
anlayır.
Qeyd etmək lazımdır ki, mətnlərin çoxunda retrospeksiya implisit yolla verilir. Bu oxucunun
beynində olan əvvəlki məlumatı yeni məlumatla əlaqələndirir və keçmiş haqqında danışmağa imkan
verir.Prospeksiya isə retrospeksiyadan fərqli anlayışdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi retrospeksiya
implisit yolla ifadə olunur. Prospeksiya isə onun əksinə olaraq eksplisit yolla verilir. Bu
kateqoriyada əsas diqqət keçmişdə baş vermişlərə deyil, mətnin sonrakı hissələrində baş verəcəklərə
yönəldilir. Lakin bu iki kateqoriya arasında fərqi daha aydın görmək üçün onları ayrı-ayrı nəzərdən
keçirmək daha münasib olar.
Retrospeksiya mətnin qrammatik kateqoriyası olub, oxucuya faktiki informasiyanı qavramağa
şərait yaradır. İ.Qalperin qeyd edir ki, retrospeksiya 2 cür ifadə oluna bilər:
1. Artıq keçmiş informasiya mətndə verilib.
2. Keçmiş informasiya mətndə verilməyib, lakin bu informasiya hadisələrin baş verməsi,
ardıcıllığı üçün zəruridir. [7, 100]. Müəllif oxucunu əvvəl verilmiş faktlara qaytararaq, oxucunu bu
faktlara önəm verməyə və yadda saxlamağa çağırır. Belə olan halda da retrospeksiya koheziya
rolunda çıxış edir.Retrospeksiya mətndə hansı praqmatik mənanın verilməsindən asılı olaraq 3 cür
ifadə oluna bilər:
1. oxucunun yaddaşında daha əvvəl verilmiş məlumatı bərpa etmək və yaxud ona keçmişlə
əlaqəsi olan və gələcək hadisələri başa düşmək üçün vacib olan yeni informasiyanı ötürmək.
2. retrospeksiyaya qədər olan məlumatı yeni kontekstdə işlədə bilmək.
3. mətnin ayrı-ayrı hissələrini aktuallaşdırmaq. [7, 106]
Retrospeksiya xüsusilə mətnin yenidən yaxud da bir neçə dəfə oxunması zamanı daha asan
qavranılır.Qeyd etmək lazımdır ki, demək olar ki, hər bir mətn müəyyən dərəcədə retrospeksiyanın
xüsusiyyətlərini daşıyır. Məlum məsələdir ki, yeni informasiyanın qəbulu köhnəni yadda
saxlamadan qeyri-mümkündür. Bədii əsərlərdə də müəllifin əsas rolu ondan ibarətdir ki, o,
aktuallaşması vacib olan fakt və hadisələri oxucuya çatdırmalı və onu bu informasiyaları yadda
saxlamağa sövq etməlidir.Retrospeksiya bir neçə üsulla mətndə ifadə oluna bilər. Lakin bunlardan
ən əsası təkrardır. Özlüyündə retrospeksiyaya də təkrar kimi yanaşmaq mümkündür. Bu fikirlərin
təkrarıdır.
Mətn dilçiliyinin başqa kateqoriyaları kimi retrospeksiya da digər mətn kateqoriyaları olan
koheziya, informativlik, kontinuum və s. ilə əlaqəlidir. Retrospeksiyanın mətndə verilməsi bir növ
oxucunu sonra baş verəcək hadisələrə hazırlayır.Qeyd olunduğu kimi, mətn kateqoriyaları bir-birilə
əlaqəlidir.
Aydındır
ki,
bir
mətndə
müxtəlif
kateqoriyaları
müşahidə
etmək
mümkündür.Retrospeksiya da kontinuum kateqoriyası ilə sıx əlaqəlidir.Retrospeksiyaya təkcə bədii
mətnlərdə deyil, o cümlədən qəzet mətnlərində də tez-tez rast gəlmək mümkündür. Xüsusən də,
publisistik məqalələrdə hər hansı hadisənin inkişafını verərkən, onu əvvəldən xatırladırlar ki, oxucu
köhnə məlumatla yeninin əlaqəsini görə bilsin və yeni informasiyanı asanlıqla anlasın.
Bu məqsədlə bir qəzet mətnini nümunə kimi göstərmək olar:
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Over the past 540 million years, life on Earth has passed through five great mass extinctions.
In each of those catastrophes, an estimated 75 percent or more of all species disappeared in a few
million years or less.
For decades, scientists have warned that humans may be ushering in a sixth mass extinction,
and recently a group of scientists at the University of California, Berkeley, tested the hypothesis.
They applied new statistical methods to a new generation of fossil databases. As they reported last
month in the journal Nature, the current rate of extinctions is far above normal. If endangered
species continue to disappear, we will indeed experience a sixth extinction, over just the next few
centuries or millennia. [New York Times, April 3, 2011].
Verilən nümunədə də yeni informasiya, yəni yer kürəsində heyvan növlərinin bir çoxunun
məhv olmaq üzrə olması və əgər belə gedərsə yer kürəsində altıncı böyük nəsil kəsilmə prosesinin
baş verəcəyi bildirilir. Lakin bu yeni informasiya verilməmişdən əvvəl qeyd olunur ki, yer
kürəsində keçən 540 milyon il ərzində 5 dəfə kütləvi şəkildə heyvanların nəsil kəsilmə prosesləri
olmuşdur və bu proses bir neçə milyon il yaxud da daha az davam etmişdir.
Göründüyü kimi köhnə informasiyanın xatırladılmasında retrospeksiya köməyə çatır və bu
kateqoriyanın vasitəsilə mətndə olan yeni informasiya köhnə ilə əlaqələnir.
İndi isə prospeksiya kateqoriyasına nəzər salaq. Bu kateqoriyanın köməyilə oxucu mətnin
sonrakı hissələrində nədən söhbət gedəcəyini anlayır və bu xüsusiyyəti ilə də prospeksiya
retrospeksiyadan fərqlənir.Mətnlərdə prospeksiyanın “göstəricisi” kimi bir çox ifadələr verilə bilər.
Məsələn, əvvələ qayıdaraq; yuxarıda qeyd olunduğu kimi; o biləndə necə də təəccüblənəcək;
sonrakı hadisələr göstərəcək ki və s. [7, 77]
Belə bir nümunəni nəzərdən keçirək:
If there is one last art in the past decade or two, it’s cooking real food. By “cooking”, we
don’t mean warming up packaged food from the grocery store.
We are talking about preparing meals from fresh ingredients. That’s how our parents and
grandparents did it.
As it is mentioned above, making meal – whether it’s just for yourself or a whole family, it’s
the one of the little rituals which forces us to slow down and be mindful of what we eat. It’s also
healthier, and an enormous money saver. [6,51]
Bu nümunədə prospeksiyanın göstəricisi kimi as it is mentioned above (yuxarıda qeyd
olunduğu kimi) ifadəsi verilmişdir. Burada bu ifadənin işlənməsi ilə oxucu mətnin sonrakı
hissələrində də sağlam qidalanmadan söhbət gedəcəyini anlayır. Beləliklə də, prospeksiya mətnin
anlanılmasında mühüm rol oynayır.Retrospeksiyada olduğu kimi prospeksiyada da oxucu müxtəlif
fakt və hadisələr arasında uyğunluq taparaq, onları daha yaxşı anlaya və hadisələrin inkişaf
ardıcıllığını duya bilir.Prospeksiya bir kateqoriya kimi təkcə bədii mətnlərə aid deyil. Bu
kateqoriyaya elmi mətnlərdə də tez-tez rast gəlinir. Bu məqsədlə belə bir nümunəyə nəzər salaq:
A research paper is, first and foremost, a form of written communication. Like other forms of
nonfiction writing-letters, memos, reports, essays, books – it should present information and ideas
clearly and effectively. But when students are asked to write research papers, they often become so
preoccupied with gathering material, taking notes that they forget to apply the knowledge and skills
they have acquired through previous writing experiences.
As it is mentioned, this discussion, therefore, begins with a brief review of the steps often
outlined for expository writing. Although few writers follow such formal steps, keeping them in
mind can suggest ways to proceed as you write. [5, 22]
Nümunədən də göründüyü kimi, burada prospeksiya kateqoriyası işlənmiş və bu kateqoriya
bir sıra formal göstəricilərlə vurğulanmışdır. Mətndə ilk öncə tədqiqat işinin yazılı
kommunikasiyanın bir forması olduğu qeyd olunur. İkinci cümlədə isə digər elmi yazılar qeyd
olunur və burada qeyd olunan yazı növləri müqayisə olunaraq digər bir elmi yazı – tədqiqat işi
barədə danışmağa imkan verir. Növbəti cümlələrin birində isə as it is mentioned ifadəsi ilə sonra
deyiləcəklərə bir növ hazırlıq aparılır. Yalnız bundan sonra tədqiqat işinin yazılması zamanı və
gözlənilməli olan ardıcıl addımlar haqqında məlumat verilir. Göründüyü kimi, prospeksiyada əsas
diqqət keçmişdə baş verənlərə deyil, mətnin sonrakı hissələrində baş verəcəklərə yönəldilir.
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Т.Курбанова
Важность ретроспекции и проспекции в формировании текста
Резюме
Данная статя освещает способы связи между компонентами в формировании текста.
В статье необходимо затронуть понятия времени и места когда мы говорим о ретроспекции
и проспекции в дискурсе и их реализации в тексте.
Именно с помощью этих категорий, в особенности, посредстом ретроспекции, читающий
понимают проблему временной связи.В тексте ретроспекция передается имплицитно.Это
позволяет читающему соединить предыдущую информацию с новой и говорить о прошлом.
Проспекция совсем другое понятие.Проспекция в отличие от ретроспекции выражается
эксплицитно.В этой категории основное внимание уделяется не тому что произошло в прошлом,
а тому, что произойдет потом.
В языкознании текста эти категории тесно связаны с другими категориями текста, такими как
кохезия, информативность и другие.
Каждый текст в какой-то степени носит в себе черты ретроспекции.Известно, что принятие
новой информации без сохранения в памяти прошлой информации невозможно.
Ретроспекция может быть выражена несколькими способами.Но из них самый важный способповтор.Сама по себе ретроспекция ето - повтор мыслей.В тексте показателем ретроспекции
может быть много выражений.Например: возвращаясь к началу, как указывается выше и
другие.С помощью этих способов связи читающий найдя сходств между различными
фактами и событиями, может их лучше понять и осознать последовательность развития
событий.
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Ключевые слова: логико-семантическая связь, ценная связь, ретроспекция, проспекция,
дополнительно-опережающая информация
T.Gurbanova
The importance of retrospection and prospection in text forming
Summary
This article deals with the importance of relations between the components of the text while text
forming process.While speaking about retrospection and prospection in text analyses,it is important
to mention time and place notions and their realisations in text.
By the help of these categories, specially with retrospection, the reader understands “the notion
of time relation”.Retrospection is given in implicit way in text.It connects the earlier information
with the new one and gives way to speak about past.
Prospection is a different notion.Prospection is given in explicit way in text.In this category the
main attention isn’t given to the prior one,but the later one.
Each text is somehow has the features of retrospection.It is obvious that accepting new
information is impossible without memorizing the old one.Retrospection can be given in different
ways.However,the main one is repetition.Actually, retrospection is the repetition of ideas.
In discourse,as the main elements of prospection some expressions may be given. For
example:turning to the back,as given above etc.
By the help of these categories the reader can find the relations between different facts and notions
and can understand them better and can feel the sequence of notions in text.
As other categories of text linguistics these categories are related with cohesion,information and so
on.
Keywords: text, logical-semanticrelations, chain connection, retrospection, prospection, extraadvance information
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN LÜĞƏTŞÜNASLIĞININ BƏZİ
NAİLİYYƏTLƏRİ HAQQINDA QEYDLƏR
Xülasə
Lexikoqrafiya Azərbaycan dilçilərinin orta əsrlərdəki dövrlərdən ciddi şəkildə məşğul
olduğu və əhəmiyyətli uğurlara imza atdığı elm sahələrindən biridir. 1991-ci ildən sonra
Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra respublikada humanitar sahələrin inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradılıb, o cümlədən leksikoqrafiya. Sovet dönəmindən fərqli olaraq, ölkəmizin
mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində dünyanın qabaqcıl dövlətləri ilə hərtərəfli birbaşa
əməkdaşlığı, dünya elminin və texnoloji nailiyyətlərinin milli həyatın sürətlə tətbiqi həm inanılmaz,
həm də müsbət təsir göstərdi elm və leksikoqrafiyanın digər sahələri. Bu, 28 ildir ki,
leksikoqrafiyada keyfiyyət dəyişiklikləri ilə təsdiqlənir.
Məqalənin müəllifinə əsasən, Azərbaycan dilinin əsas nailiyyətləri aşağıdakılardır:
1) dünya leksikoqrafiyasının qabaqcıl təcrübəsinin mənimsənilməsi nəticəsində lüğətlər
məzmunda yenilənir;
2) lüğətlər ictimai və siyasi həyatın ən geniş spektrini əhatə edir;
3) onlayn (elektron) lüğətlər yaradılıb.
Məsələn, müəllif yalnız 5 ədəd kağız lüğətini təhlil edir:
a) Qulu Məhərrəmli, Rafiq İsmayılov. Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti. (Bakı: Altun kitab,
2015).
b) Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti. (Bakı: Altun kitab, 2015).
C) Gulu Məhərrəmli, Elçin Şıxlı. Jurnalistlik terminlərinin lüğəti. (Bakı: Altun kitab, 2016).
d) Vasim Məmmədəliyev. Sufi konsepsiyaları və dərviş simvolları. (Bakı: Tural-Ə NPM,
2001).
e) İsmayıl Cəlal. İnformatika şərtlərinin izahlı lüğəti. (Bakı: "İnformasiya texnologiyaları" və
"Bakı" nəşriyyatı, 2017).
Açar sözlər: onlayn lüğətlər, kagiz lüğətlər, elektron lüğətlər, lüğətlərin üstünlük və çatışmazlıqları.
Lüğətşünaslıq (leksikoqrafiya) Azərbaycan dilçilərinin orta əsrlərdən üzübəri ciddi məşğul
olduğu və kifayət qədər nailiyyət qazandığı bir sahədir. 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini
şəhidlərimizin qanı ilə qazandıqdan sonra bu sahənin hərtərəfli inkişafı üçün daha münasib şərait
yaranıb. Belə ki, sovet dövründən fərqli olaraq, ölkəmizin qabaqcıl dünya dövlətləri ilə birbaşa
mədəni-iqtisadi əməkdaşlıq etməsi, müasir elm və texnika nailliyyətlərinin xalqımızın həyatına
sürətlə daxil olması başqa elm sahələrinə, o sıradan humanitar elmlərə də müsbət təsirini göstərib.
Bu fikrin doğruluğunu son 28 ildə lüğətşünaslığımızda baş vermiş keyfiyyət dəyişiklikləri də sübut
edir.
Fikrimizcə, müstəqillik illərində Azərbaycan lüğətşünaslığında (leksikoqrafiyasında)
müşahidə edilən başlıca nailiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1) dünya leksikoqrafiyasının çağdaş təcrübəsinin mənimsənilməsi nəticəsində lüğətlərin
məzmunca yeniləşməsi;
2) lüğətlərin ictimai-siyasi həyatın ən geniş dairəsini əhatə etməsi;
3) onlayn (elektron) lüğətlərin yaranması.
131

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

Əlbəttə, kiçik bir məqalədə bütün bu amillərdən bəhs etmək imkansızdır, ona görə də biz
onlayn lüğətlərlə bağlı fikirləri başqa bir yazıya saxlayaraq burada yalnız bir neçə kağız lüğətlə
alaqədar öz mülahizələrimizi bildirəcəyik.
Son illərdə Azərbaycanda çox dəyərli lüğətlərin nəşr edilməsi lüğətşünaslığımızın danılmaz
nailiyyətidir. Bu məqalədə onların içərisindən yalnız son illərdə (2015-2017-ci illər) işıq üzü
görmüş bir neçəsindən nümunə kimi bəhs edəcəyik. Onlar bu əsərlərdir:
a) Qulu Məhərrəmli, Rafiq İsmayılov. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. Bakı: Altun
kitab, 2015.
b) Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti. Bakı: Altun kitab, 2015.
c) Qulu Məhərrəmli, Elçin Şıxlı. Jurnalistika terminləri lüğəti. Bakı: Altun kitab, 2016.
d) Vasim Məmmədəliyev. Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri. Bakı: Tural-Ə NPM,
2001.
e) İsmayıl Calallı. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı:. “İnformasiya texnologiyaları”
və “Bakı” nəşriyyatları, 2017.
Əlbəttə, bu, bizim subyektiv seçimimizdir. Ancaq, bizcə, bu 5 əsərin özü lüğətlərimizin
məzmunundakı keyfiyyət dəyişikliyi haqqında əyani təsəvvür yaratmaq gücündədir.
Frazeoloji birləşmələrin istər məzmun, istərsə də forma baxımdan zənginliyi, onların dildə
geniş şəkildə işlədilməsi frazeologiya lüğətlərinin tərtibini zəruri edir. Qulu Məhərrəmli və Rafiq
İsmayılovun tərtib etdiyi “Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti” də [3] məhz həmin zərurətdən
irəli gəlib. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının 27 may 2015-ci il tarixli iclasında
müzakirə edilərək bəyənilmiş (protokol № 5) bu lüğətin tərtibindən əsas məqsəd dilimizin frazeoloji
zənginliyini bir daha göstərmək və frazeoloji vahidlərimizi mümkün qədər çox qeydə almaq, eyni
zamanda onların məna çalarlarını daha dərindən incələməkdir. 7 minə yaxın frazeoloji vahidi
toplayaraq ilk dəfə lüğət şəklində oxuculara təqdim etmiş müəlliflər Azərbaycan dilçiliyində ilk
dəfə olaraq frazeologizmlərlə atalar sözlərini elmi şəkildə fərqləndiriblər. Lüğətdə mətbuat,
televiziya və radio verilişlərində, həmçinin şifahi və yazılı ədəbiyyatda tez-tez rast gəlinən
ifadələrin ümumişləkliyi əsas prinsip kimi götürülüb.
Lüğətdə frazeoloji vahidlər əlifba sırası ilə verilib. Frazeoloji vahidin eyni və ya yaxınmənalı
sinonimi izahdan sonra (~) işarəsi qoyulmaqla kursivlə göstərilir; məsələn:
Divan tutmaq – çox əziyyət vermək, çox incitmək, cəzalandırmaq; ~ dərisinə saman təpmək,
dərisini soymaq, gönünü soymaq, anasını ağlar qoymaq.
Frazeoloji vahidin izahında bəzən başqa bir frazeoloji birləşmədən istifadə olunur. İstifadə
olunan frazemin qrammatik forması lüğətdə verilmiş baş sözlə eyni deyilsə, həmin birləşmə izahda
sinonim kimi (kursivlə) verilmir.
Çoxmənalı, yaxud omonim frazeoloji birləşmələr rəqəmlərlə sıralanıb. Bəzi ifadələr məsdər
şəkilçisi ilə işlənən frazeoloji vahidlərdən fərqli olaraq dilimizdə müəyyən qrammatik formada
(daha çox feilin əmr və ya xəbər şəklində) daşlaşmışdır. Bu lüğətdə həmin frazeoloji vahidlər
sabitləşmiş qrammatik formasında saxlanılıb. Frazeoloji vahidin tərkibindəki sözün başqa bir leksik
variantı varsa, həmin söz mötərizə içərisində verilib. Burada məqsəd lüğət istifadəçisinin söz
axtarışındakı imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Frazeoloji vahid daha çox danışıq dilində işlənirsə,
izahdan əvvəl dan. (danışıqda) ixtisarından istifadə olunub. Tərkibindəki sözlərdən birinin iştirakı
olmadan da işlənə bilən frazeoloji birləşmələrdə də daha işlək varianta istinad olunub. Frazeoloji
vahidin tərkibindəki sözün müxtəlif qrammatik variantları (şəkilləri) varsa, ən geniş yayılmış
variant əsas götürülüb. Bu daha çox birləşmə daxilində ismin hal, cəm, mənsubiyyət və ya feilin
inkar şəkilçisi ilə işlənə bilən sözlərə aiddir. Az sayda elə frazeoloji birləşmələr vardır ki, onların
tərkibində müəyyən leksik kateqoriyaya aid müxtəlif sözlər işlənə bilir. Belə olduqda həmin
sözlərin yerinə üç nöqtə (...) qoyulub.
Lüğətdə 22 qaynaqdan istifadə edilib.
Ümumiyyətlə, Qulu Məhərrəmli və Rafiq İsmayılovun bu lüğəti Azərbaycan dilinin
frazeologiyasına dair ən dəyərli, ən son və ən zəngin mənbədir.
Bəşir Əhmədovun “Etimologiya lüğəti” [2] Azərbaycan dilinin leksik sisteminə daxil olan
sözlərin mənşəyinin araşdırılmasına həsr edilib. Alimin gərgin əməyi sayəsində onlarla qəzet
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məqaləsi və 3 kitab (“Azərbaycan dilinin qısa etimoloji lüğəti”, 1999; “Qısa etimoloji lüğət”, 2001;
“Etimoloji mülahizələr”, 2003) meydana çıxıb.
Azərbaycan dilçiliyində etimologiya sahəsində tədqiqlər olsa da, onun leksikoqrafik həlli yox
dərəcəsindədir. Bu lüğətdə qədim türk sözləri, Avropa və ərəb-fars mənşəli sözlər etimoloji təhlilə
cəlb olunub. Lüğətin fərqləndirən xüsusiyyəti bundadır ki, mövcud mülahizələrin bir qismi burada
öz əksini tapıb, yəni oxucu yalnız B.Əhmədovun özünün subyektiv fikri ilə deyil, digər
tədqiqatçıların yozumu ilə də məlumatlandırılır. Məsələn: “kazak” sözünü V.Radlov türk mənşəli
hesab edir... Söz rus mənbələrində ilk dəfə 1395-ci ildə işlədilib. Deməli, kazaklar Rusiyaya XIV
əsrdən gəlmiş ola bilər. Müəllif güman edir ki, bizim Qazax rayonunun adı da onların adı ilə
qohumdur. Sözün mənşəyi ozan, gəzən kəlmələri ilə bağlıdır. M.Fasmer onları qırğız hesab edir:
qırğız – qır (çöl) və gəzmək (çöldə gəzən) deməkdir. Onlara kaysaki də deyiblər. Deməli, qırğız və
qazax eyni kökə malik sözlərdir.
Göründüyü kimi, bu lüğət məqaləsində yalnız B.Əhmədovun deyil, M.Fasmerin və
V.Radlovun fikirləri də əks olunub.
4.400-ə yaxın sözün etimoloji yozumu araşdırılmış bu lüğətdə bəzən sözlərin etimologiyası ilə
bərabər, əlavə məlumat da verilir. Fikrimizcə, bu əsər çağdaş leksikoqrafiyamızın dəyərli
nailiyyətlərindən biridir.
Müstəqillik dövründə kütləvi informasiya vasitələrinin sovet dönəmi ilə müqayisəyə
gəlməyəcək dərəcədə inkişafı, qəzet, jurnal və başqa nəşr vasitələrinin həm çeşid, həm məzmun
baxımından misilsiz tərəqqisi jurnalistika üzrə də terminləri sistemləşdirib oxucuların istifadəsinə
verməyə zərurət yaradır. Qulu Məhərrəmli və Elçin Şıxlının “Jurnalistika terminləri lüğəti” [4] bu
boşluğu dolduran dəyərli əsərdir. Lüğətdə müasir jurnalistika, media sistemi, bütövlükdə
məlumatlandırma sahəsi ilə bağlı 2.400-ə yaxın söz və ifadənin izahı verilib.
Azərbaycanda ilk dəfə hazırlanmış, tezaurus tipli sorğu kitabı olan bu lüğət jurnalistika
fakültələrinin müəllimləri, tələbələr, peşə hazırlığını artırmaq istəyi ilə daim öz üzərində çalışan
media işçiləri üçün ən müasir əvəzolunmaz vəsaitdir. Burada jurnalistlərin peşə fəaliyyəti sahəsinə
aid anlayışlar bir-biri ilə əlaqəli və sistemli şəkildə izah edilib. Lüğətə çoxsaylı media
texnologiyaları barədə məlumatlar daxil edilib. Mənbə kimi qardaş Türkiyə, ABŞ, İngiltərə, Fransa,
Rusiya, Almaniya lüğət və ensiklopediyalarından, elmi ədəbiyyatdan istifadə olunub.
Ölkəmizdə nəşriyyat təcrübəsində ilk nümunə olan bu izahlı lüğət yalnız jurnalistlər üçün
deyil, media və cəmiyyət problemlərini öyrənən başqa mütəxəssislər və tələbələr üçün nəzərdə
tutulub.
Sovet dönəmində rəsmi ideologiya allahsızlıq (ateizm) üzərində qurulduğuna görə dinlə,
özəlliklə islam dini ilə bağlı lüğətlərin hazırlanması və nəşri mümkün deyildi. Müstəqillik illərində
bu mühüm qüsur da xeyli dərəcədə aradan qaldırılıb. Vasim Məmmədəliyevin “Təsəvvüf anlamları
və dərvişlik rəmzləri” [5] əslində bir izahlı lüğətdir. Xüsusilə ali məktəblərimizdə təsəvvüflə
(sufiliklə) bağlı tədris olunan fənlərin müəllim və tələbələri üçün olduqca faydalı olan bu əsər
bötövlükdə lüğətşünaslığımıza dəyərli hədiyyədir.
Haqqında danışmaq istədiyimiz, lüğətşünaslığımızın müstəqillik illərindəki ən dəyərli
nailiyyətlərindən saydığımız sonuncu əsər İsmayıl Cəlallının “İnformatika terminlərinin izahlı
lüğəti”dir [1]. 2017-ci ildə işıq üzü görmüş bu lüğət yalnız informatika elmimizin deyil, ümumən
Azərbaycan elminin, xüsusən leksikoqrafiyamızın ən əlamətdar hadisələrdən biri, XXI yüzil
leksikoqrafiya tariximizin inkişafını göstərən ən gözəl nümunələrdəndir.
“İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti” hesablama texnikasının müxtəlif sahələrinə – aparat
vasitələri, proqram təminatı, verilənlərin saxlanması, şəbəkələr, qrafika, oyunlar, informasiyanın
emalı, internet, tarix, jarqon ifadələr, təşkilatlar, proqramlaşdırma və standartlara aid terminləri
əhatə edir. İstifadəçilərin çoxu fərdi kompüterlərdə işlədiyindən lüğətdəki məqalələrin böyük hissəsi
də bu sistemlərin təsvirində və onlarda iş zamanı istifadə olunan terminologiya ilə bağlıdır. Ancaq
lüğətə kompüter sənayesi, proqramlaşdırma kimi xüsusi sahələr üzrə terminlər də salınıb. 5 minə
qədər terminin sanki ensiklopediya məqaləsi şəklində izahı verilmiş bu əsərdə şağdaş informatika
üzrə anlayışların böyük əksəriyyəti əhatə olunub. Ədədlərlə və simvollarla başlayan terminlər
onların ASCII koduna uyğun sıralanıb.
133

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

“Lüğətdəki məqalələri iki qrupa ayırmaq olar: termini tam təsvir edən əsas məqalələr və
onların sinonimləri olan istinad məqalələr. Lüğətdə iki növ istinad verilib: “Bax:” və “Tut:”. İstinad
edilən məqalələr kiçik baş hərflərlə (Bax: SMALL CAPS) verilib” (1, s. 9).
Əsas məqalələrin mətni eyni qaydada tərtib olunub: məqalənin başlığı, yəni izah olunan
termin qalın şriftlə 4 dildə (ingiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca) verilib, mötərizədə terminin
variantları (varsa) göstərilib; sonra terminin izahı təqdim olunub; məqalənin sonunda, bəzən isə
daxilində əlaqəli məqalələrə istinadlar (varsa) göstərilib.
Bəzi məqalələr uyğun şəkil, sxem, diaqram və ya cədvəllə müşayiət olunub. Məqalələr ingilis
dilindəki terminlərə görə sıralandığından Azərbaycan, rus və ya türk dilində hər hansı termini
tapmaq üçün kitabın sonunda “azərbaycanca-ingiliscə”, “türkcə-ingiliscə” və “rusca-ingiliscə”
terminlər sözlüyü verilib. Bu üç dildən hər hansı birində verilmiş termini öncə uyğun sözlükdə
tapmaq, sonra isə həmin sözün ingiliscə qarşılığına görə onu lüğətdə axtarmaq gərəkdir; məsələn,
lüğətdə “simgə” terminini tapmaq üçün öncə “azərbaycanca-ingiliscə terminlər sözlüyü”ndə həmin
termin tapılmalı, sonra onun qarşısındakı ingiliscə “icon” termini lüğətdə axtarılmalıdır.
Lüğətin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, bəzi terminlərin lüğət məqalələri ilə
bərabər həmin terminə dair şəkillər də verilib. Bu təsvirlərin yardımı ilə öyrəndiyimiz termin
haqqında həm geniş məlumat alır, həm də həmin terminin məzmununu əyanişəkildə təsəvvür edə
bilirik. Bu amil mənasını bilmək istədiyimiz termin haqqında geniş bilgi almağımıza və
öyrənməyimizə daha yaxından yardımçı olur.
Dövrümüzə qədər nəşr olunmuş lüğətlərdən onu fərqləndirən müsbət xüsusiyyətlərdən biri də
budur ki, əsərdə terminin izahından əvvəl onun ingilis-rus-türk-Azərbaycan dillərində tərcüməsi
verilib, sonra termin məqalə şəklində izah olunub. Terminlərin izahının lüğət məqaləsi ilə
verilməsinə nümunə olaraq aşağıdakı terminə baxaq.
“Communications protocol – протокол связи – iletişim protokolu – rabitə protokolu.
Kompüterlər arasında bağlantının qurulması və informasiya mübadiləsinin minimal xətalarla
aparılmasını nizamlayan qaydalar və standartlar toplusu. Kompüterlərarası rabitənin bütün
aspektlərini standartlaşdıran və hamı tərəfindən qəbul edilmiş protokol OSI (Open Systems
İnterconnection) kimi tanınmış, aparat və proqram spesifikasiyalarının yeddi səviyyədən ibarət olan
dəstidir. İBM firmasının SNA (Systems Network Arehitecture) protokolu OSİ modelinə qədər geniş
tətbiq olunan azca fərqli protokoldur. Bununla belə, protokollar rabitə prosesinin müxtəlif
elementlərinə təsir etməklə çox zaman bir-birinin üzərinə qoyulur. Beləliklə, bəzən protokol
termininin özü ilə bağlı dolaşıqlıq yaranır: onunla rabitənin bu və ya digər aspektlərini nizamlayan
standartların bütün spektri işarə edilir. Onlardan bəziləri, məsələn, RS-232-C standartı aparat
birləşmələrin işini müəyyənləşdirir. Başqa standartlar verilənlərin ötürülməsini, onların
kodlaşdırılması üsullarını nizamlayır. Bəzi protokollar (məsələn, geniş yayılmış XMODEM və
ZMODEM protokolları) faylların ötürülməsini qaydaya salır” [1, s. 149].
Göründüyü kimi, bir termin lüğət məqaləsi ilə geniş şəkildə aydınlaşdırılıb.
Lüğətdə nəzərimizi cəlb edən əsas məqamlardan biri biri də sonda rusca-ingiliscə, türkcəingiliscə, azərbaycancanca-ingiliscə terminlərin sözlüyünün verilməsidir.
Ümumilikdə götürsək, lüğətin leksikoqrafiya tarixində özünəməxsus üstün mövqeyi vardır,
çünki etiraf etməliyik ki, müstəqillik dövrümüzdə terminlərin bu səviyyədə dəqiq və əhatəli izah
olunması, bəzi lüğət məqalələrinin əyani təsvirlərlə verilməsinə çox az rast gəlirik.
Beləliklə, müstəqilliyimizin yalnız 3 ilində (2015-2017-ci illər) nəşr edilmiş 5 lüğətin hətta
səthi təhlili belə kağız lüğətlərimiz sahəsində lüğətşünaslığımızın inkişaf etdiyini bir daha
təsdiqləyir.
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Н. Абдуллаева
Заметки о некоторых достижениях азербайджанской лексикографии
за годы независимости
Резюме
Лексикография является той отраслей науки, где азербайджанские лингвисты со
времен средневековья серьезно занимались и достигли значительных успехов. После 1991
года, когда Азербайджан прибрел свою независимость, для развития и гуманитарных наук, в
том числе лексикографии, созданы благоприятные условия в республике. В отличие от
советского периода, всесторонное непосредственное сотрудничество нашей страны с
передовыми государствами мира в области культуры и экономики, быстрое внедрение
достижений мировой науки и техники в народную жизнь оказали неимоверную позитивное
воздействие как на другие отрасли науки, так и на лексикографии. Сказанное
подтверждается качественными изменениями в лексикографии за 28 лет.
По мнению автора статьи, основными достижениями азербайджанской лексикографии
можно считать следующие:
1)
в результате освоения передового опыта мировой лексикографии словари
обновлены по содержанию;
2)
словари охватывают самый широкий спектр общественной и политической
жизни;
3)
созданы онлайн (электронные) словари.
В качестве примера автор статьи анализирует лишь 5 бумажных словарей:
a) Гулу Магеррамли, Рафиг Исмаилов. Фразеологический словарь азербайджанского
языка. (Баку: Altun kitab, 2015).
b) Башир Ахмедов. Этимологический словарь. (Баку: Altun kitab, 2015).
С) Гулу Магеррамли, Эльчин Шыхлы. Словарь терминов по журналистике. (Баку: Altun
kitab, 2016).
d) Васим Мамедалиев. Суфийские понятия и дервишские символы. (Баку: Tural-Ə NPM,
2001).
e) Исмаил Джалаллы. Толковый словарь терминов по информатики. (Баку: изд-ва
“İnformasiya texnologiyaları” и “Bakı”, 2017).
Ключевые слова: онлайн-словари, бумажные словари, электронные словари,
превосходства и недостатки словарей.
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NAbdullaeva
Notes on some achievements of the azerbaijan lexicography for years of independence
Summary
Lexicography is one of the branches of science where Azerbaijani linguists have been
seriously engaged since medieval times and achieved significant success. After 1991, when
Azerbaijan gained its independence, favorable conditions were created in the republic for the
development of the humanities, including lexicography. In contrast to the Soviet period, the
comprehensive direct cooperation of our country with the advanced states of the world in the field
of culture and economics, the rapid introduction of the achievements of world science and
technology into national life had an incredible positive impact on both other branches of science
and lexicography. This is confirmed by qualitative changes in the lexicography for 28 years.
According to the author of the article, the following can be considered the main achievements
of Azerbaijani lexicography:
1) as a result of mastering the advanced experience of world lexicography, the dictionaries are
updated in content;
2) dictionaries cover the widest spectrum of public and political life;
3) created online (electronic) dictionaries.
As an example, the author analyzes only 5 paper dictionaries:
a) Gulu Maherramli, Rafig Ismailov. Phraseological dictionary of the Azerbaijani language.
(Baku: Altun kitab, 2015).
b) Bashir Ahmedov. Etymological dictionary. (Baku: Altun kitab, 2015).
C) Gulu Maherramli, Elchin Shikhly. Glossary of journalism terms. (Baku: Altun kitab,
2016).
d) Vasim Mamedaliyev. Sufi concepts and dervish symbols. (Baku: Tural-Ə NPM, 2001).
e) Ismail Jalally. Explanatory dictionary of terms on informatics. (Baku: publishing house
“İnformasiya texnologiyaları” and “Bakı”, 2017).
Keywords: online dictionaries, electronic dictionaries, paper dictionaries, advantages and
disandvantages of dictionaries
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 05.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 04.05.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Ədalət Tahirzadə tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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XIII-XV ƏSRLƏR ANADİLLİ
TÜRK POEZİYASINDA TƏRİQƏTLƏR
Xülasə
XIII-XV əsrlərdə dövrün aydınları Quran, hədis, təfsir, kəlam, fiqh, irfan, əxlaq kimi bir çox
ilahiyyat bilikləri ilə bərabər nücum, fəlsəfə, təbabət, fizika və sairə elm və mədəniyyət dəyərlərini
mənimsəyərək ensiklopedik zəka sahibləri kimi yetişmişdilər. Bu dövrdə bədii təfəkkür folklor
ənələləri, təsəvvüf və irfanla qarşılıqlı əlaqəli şəklində təşəkkül tapırdı. Bununla bərabər, təriqətlər
əsrin əsas aparıcı istiqamətlərinə cevrilmişdi. XIII əsrdə artıq təsəvvüf əməli bir təlim olaraq
cərəyan kimi formaqlaşmışdı. Təriqətlərə şaxələnərək inkişaf edən təsəvvüf bir çox anadilli mütəsəvvüflərin yetişməsində böyük rol oynamışdır: Hacı Vəli Bektaş, Sultan Vələd, Əhməd Fakih,
Dehqani, Şəyyad Həmzə, Yunus Əmrə və başqaları.
Təsəvvüfün əsas ana mövzusu varlığın tək olması, gercək olması və yaradılmışların Allahın
təcəssümü olub Onun dərk edilib anlaşılması ücün mövcud olması, sonda faninin baqidə əriməsidir.
Bütün bunların isə təməlində ilk növbədə Eşq dayanır. Eşq həqiqəti tanımaq yolunun açarıdır.
Məqalədə XIII-XV əsrlərdə anadilli türk şeirinə təsir edən təriqətlərdən və onların əsas ideoloji
görüşlərindən bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: türk ədəbiyyatı, təsəvvüf, təriqət, şair, poeziya, söz sənəti
XIII-XV əsrlərdə mövcud olan, bu və ya digər şəkildə bədii söz sənətinə nüfuz edən, öz ideya və
fəlsəfi görüşləri ilə poetik təfəkkür örnəklərində təzahürünü tapan təriqətlərin ideloji istiqamətləri
nə qədər müxtəlif, mürəkkəb, geniş və ziddiyyərli olsa da, onların hamısını birləşdirən ümumi bir
məfkurə, bir xətt var idi ki, o da bütün yaradılmışların Yaradana qovuşmaq şövqü, ilahi eşqin bu
yolun əsas şərti kimi qəbul edilməsi və bu dünyanın faniliyinə inanıb baqi olan üçün çalışmaq əzmi.
Bütün dünyəvi həvəslərdən sıyrılaraq (bədən təmizliyi, xəlvət, susmaq, oruc tutmaq, zikr etmək,
təvəkkül etmək, nəfsani şeylər barədə düşünməmək, ancaq zəruri hallarda yatmaq, pəhriz saxlamaq)
kamil bir mürşidin yanında yetişmək, mənən kamilləşmək təriqət üzvlərinin başlıca məqsədi idi.
Təbii ki, bu ümumilik bütün təriqətlərin bir kökdən – sufilikdən qaynaqlanmasının nəticəsi idi.
Təriqət şairlərinin dini-fəlsəfi, poetik amallarından biri də Yaradanla yaradılan arasında qarşılıqlı
əlaqənin mahiyyət və məğzini dərk etmək və bunu bədii sözün təsir gücündən istifadə edərək
insanların anlayacağı bir dildə onların şüuruna, təfəkkürünə aşılamaqdan ibarət idi. Təsadüfi deyil
ki, mütəsəvvüflərin bir çoxu heç də özlərini şair hesab etməmişlər. Professor Yusif Rüstəmov qeyd
edir ki, “Mövlana özünü şair hesab etmirdi və göstərirdi ki, xalq şeiri daha yaxşı qəbul etdiyi üçün
həyatının əsas mənası hesab etdiyi təsəvvüfü poeziya vasitəsilə təbliğ edir” (1, 3). Təsəvvüf şairləri
yaratdıqları poetik nümunələrdə Tanrının vahidliyi ideyasını dəstəkləyir, varlığı fəlsəfənin və
fəlsəfi-bədii sənətin əsas obyekti hesab edirdilər. Odur ki, Yaradanla insan, təbiətlə insan arasındakı
münasibətləri hissə ilə tam, cüz` ilə küll arasındakı münasibətlər kimi izah və şərh edirdilər. Allahı
yalnız insanın özündə deyil, bütün yaradılmışlarda axtarır, bütövlükdə təbiəti Tanrının surəti hesab
edirdilər.
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Təsəvvüfdə yaranan istiqamərləri araşdıran alimlər belə qənaətə gəlmişlər ki, “təsəvvüf mötədil
və ifrat olmaqla iki istiqamətdə inkişaf edirdi: mötədil sufilər islam monoteizmindən kənara
çıxmırdılar, ifrat sufilər isə az-çox dərəcədə panteizmə meyil göstərirdilər” (2). Təbii ki, təriqətin
başında dayanan şeyxin şəxsiyyəti, fədakarlığı, təslimiyyəti və ona müridlik edənlərin kəmiyyət və
keyfiyyət baxımından durumları da təriqətin nüfuzunu müəyyənləşdirən amillərdən idi. Bununula
yanaşı, mövcud tarixi ictimai-siyasi, sosial-mədəni şəraitin də önəmini nəzərə almaq lazımdır. Hər
bir təriqətin özünəməxsus “qanunları”, rəmz və simvolları, zikr qaydaları, təriqətə qəbul
mərasimləri, hətta geyim tərzləri olmuşdur. Məsələn, ilk dönəmlərdə mövləviliyin başlıca
qaydalarından bəhs edən tədqiqatçı yazır: “Bilinen başlıca uygulaması müridliğe kabul edilenlerin
saç, sakal, bıyık ve kaşlarından birkaç kıl kesmek, kendisine halifelik verilenlere de bugün hırka
denilen geniş kollu, yakasız, önü açık bir giysi olan fereci giydirmek, halkı aydınlatma görevini
simgelemek üzere bir çerağ vermekti” (3).Mehmet Fuad Köprülü türk ədəbiyyatı tarixindəki böyük
bir dönəmi əhatə edən sözügedən mərhələni “büyük mutasavvıflar devri” adlandırmışdır (4,
47).Türk təsəvvüf ədəbiyyatının ilk örnəkləri Əhməd Yəsəvinin hikmətləri ilə meydana gəlmişdir.
Əhməd Yəsəvi 1103-cü ildə Qərbi Türküstanın Çimkənd şəhəri yaxınlığındakı Sayram qəsəbəsində
dünyaya gəlmişdir. Əhməd Yəsəvinin əsərləri çox geniş bir bölgədə böyük nüfuz qazanmış,
islamiyyətin dəyərlərini xalqın anlayacağı bir dildə, sadə Türk dilində, xalq ədəbiyyatına yaxın
nəzm şəkillərində çatdırmağı bacarmışdır. Onun şeirlərində “vahdet-i vücut (varlık birliği), Tanrının
sıfatları, ilahi aşk, insan-ı kamil, ahlaki ve ruhi eğitim, velayet, keramet, sohbet, halvet, zikir,
insanın yüceliği, yaratılış, tecelli, nefy ü ispat, seyr ü süluk, adab erkan, meratip, dünyanın farıiliği,
nefsin kötülüğü, gibi konular büyük yer tutar” (3, 335). Əsası türk əsilli, hənəfi məzhəbinə mənsub
və türk dilində ibrətamiz şeirlər toplusu olan «Divani Hikmət» əsəri günümüzədək gəlib çatan
Əhməd Yəsəvi tərəfindən qoyulan yəsəvilik təliminin əsasında dayanan başlıca müddəaları insanın
öz qüsur və ehtirasları ilə mübarizə aparmasının zərurətindən qaynaqlanır. Bu təriqətə görə, insan
zikrlərin vasitəsi ilə ruhunu kamilləşdirməklə qüsurlardan qurtula bilər. Yəsəvilər zikrləri ucadan
(səsli) edir və ruhi kamilləşmə yolunda tənhalığa, xəlvətə çəkilməyə üstünlük verirlər. Bu
təriqətdə müridlər (tələbələr) doğruluq, yüksək ağıl, şeyxin dediklərini dərhal yerinə yetirmək kimi
keyfiyyətlərə üstünlük verirlər. Bu gün də Əhməd Yəsəvinin türk təsəvvüf ədəbiyyatının yaranması
və inkişafındakı rolu çox böyük hörmət və ehtiramla qeyd edilir: “Ahmed Yesevi, milletinin
hayatında köklü ve sürekli etki yapan ender isimlerden birisidir. Hiç bir tarikat büyüğü, millet
hayatında onun kadar etkili olmamıştır. O, Hazret-i Türküstan, Pir-i Türküstan diye anılan bir
tarikat piridir. Hiç bir tarikat kurucusu, yaşadığı coğrafyanın adıyla böylesine özdeşleşmiş değildir.
Onun XII. yüzyılda Türkistan`da yaktığı gönül ateşi, çağlar boyunca bütün Orta Asya`yı,
Anadolu`yu ve Balkanlar`ı aydınlatmıştır. Bugün de aynı şekilde aydınlatmaya devam ediyor” (5,
7).XIII-XV əsrlərdə anadilli türk şeirinə təsir edən təriqətlərdən biri də əsası Nəcməddin Kübra
tərəfindən qoyulmuş Kəbrəviyyə (Kübrəviyyə) təriqəti idi. Bu təriqətdəki azadfikirlilik, insanın
Allaha qovuşmasının yollarının saflıqdan, təmizlikdən, xeyirxahlıqdan keçməsi fikirləri bədii və
fəlsəfi söz sahiblərini özünə cəlb etmişdir. Bu səbəbdən də təriqətin təmsilçilərinin sayı xeyli
artmışdı. Qeyd edək ki, Kübrəviyyə təriqəti Anadoluda çox yayılmasa da, Orta Asiya, İran və
keçmiş Sovet İttifaqında da çox intişar tapmışdı. Hətta sovet zorakılıq rejiminə qarşı müqavimət
göstərənlərin də öncülləri kəbrəviyyə təriqətinə mənsub idilər. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
kəbrəviyyə təqirətinin öncülləri sırasında 1562-63-cü illərdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
ruhani ailəsində doğulmuş alim-şair və filosof kimi tanınan, əsərləri dünyanın bir çox
kitabxanalarında saxlanılan Yusif Qarabağinin də adı çəkilir (7).
Mövlana Cəlaləddin Ruminin atası Bahəddin Məhəmməd Vələd də Nəcməddin Kübranın, Şəms
Təbrizi isə Nəcməddin Kübranın xəlifələrindən olan Baba Kəmali Cündinin müridlərindən
olmuşdur.
Nəcməddin Kübranın təriqət tərbiyəsindən bəhs edən “Üsuli Aşere” risaləsi bütün digər
təriqətlərə, xüsusilə nəqşibəndiyə və mövləviyyə təriqətlərinə təsir etmişdir.
XIII-XV əsrlərdə geniş yayılan və poeziyaya da diqqətəçarpan təsir göstərən təriqətlərdən biridə
mövləvilik olmuşdur. Mövləvilik Mövlana Cəlaləddin Ruminin fikir və düşüncələri çərçivəsində
qurulan təriqət hesab olunur. Məhəmməd Mövlana Cəlaləddin Rumi 30 sentyabr 1207-ci ildə
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hazırda Əfqanıstan ərazisində olan Bəlx şəhərində dünyaya gəlmişdir. Təriqətin əsl qurucusu və
“ikinci piri” isə Mövlananın oğlu, atasının fikirlərini sistemləşdirən və təriqətin əsasları şəklində
işləyən Sultan Vələd olmuşdur. “Mevleviliğe göre tasavvufi eğitimin amacı insanın kendine
gelmesini, kendini bulmasını sağlamaktır. Gerçeğe ulaşmak için insan tabiatına aykırı yöntemlere
başvurulmamalıdır. Zikir ve çile gerçeğe ulaşmanın temel yöntemi değildir. Zikir ancak düşünceyi
harekete geçirdiği ölçüde yararlıdır. Gerçeğe ulaşmanın asıl yolu aşk ve cezbedir. Bunun için de
isimlerden ve kelimelerden geçip Allah’ı bulmak Allah dışındaki varlıklardan (masiva) arınmak
gerekir. Bütün varlığı kuşatan Allah’ın varlığı tek gerçektir. Varmış gibi görülen varlıklar gerçekte
yoktur; varolan, bu varlıklar aracılığı ile kendini gösteren Allah’tır. Evren her an yeniden
yaratılmaktadır. Zıdlar alemi olan bu dünyada herşey izafidir. Allah’ı gerçek anlamda tanımayan
insanlar dünyanın, altın ve gümüşün kulu, kölesi olurlar. Bu kölelikten kurtulmanın tek yolu da
Allah aşkıdır” (8). Sultan Vələdin ortaya qoyduğu ilk dönəm mövləviliyi daha sonrakı dönəmlərdə,
xüsusilə də XV əsrdən sonra ağırlığı sənət, ədəbiyyata verərək daha da inkişaf etmişdir.
Mövləvilik bu təriqətə mənsub olmayan söz sənətkarlarının da yaradıcılığına çox böyük təsir
göstərmiş, təriqətin rəmzinə çevrilmiş ney, neyistan, səma həm müstəqim mənasında, həm də
təşbih, təlmiş və məcazın digər növləri kimi klassik türk şeirində işlədilmişdir. Qazi Bürhanəddin,
Nəsimi, Əhmədi, Şeyxi, Qaramanlı Nizami, Mahmud Paşa, Qaramanlı Ayni, Çakəri, Cem Sultan,
Əhməd Paşa, Vəsfi, Həmdullah Həmdi, Necati, Məsihi və başqa şairlərin yaradıcılığı buna misal ola
bilər.
Mənbələr qeyd edir ki, Mövlana Cəlaləddin Rumi Hələbdə məşhur fəqih Kəmaləddin ibn
Elməddinlə tanış olmuş və ondan hənəfiliyi də öyrənmişdir. 4 sünni məzhəbindən biri olan və çox
geniş coğrafi ərazidə yayılan hənəfiliyin qurucusu böyük İslam alimi Şeyxülislam İmam-Əzəm Əbu
Hənifədir (əsl adı Numan bin Sabit).
Bektaşilik təriqəti Hacı Bektaş Veli tərəfindən qurulmuşdur. Anadolunun ucqar bir kəndində
qurulduğundan alim-üləmalardan və şəhər əhalisindən daha çox kənd camaatı arasında yayılmışdır.
Lakin inkişaf edib yayıldıqdan sonra tərəfdarları çoxalmışdır. Digər təriqətlə kimi bəktaşiliyin də
özünə xas işarət və rəmzləri vardır. Lakin təriqətlərin bir çoxundakı “seyri-süluk” bektaşilikdə
yoxdur. Bektaşikdə “əhli-beyt”ə xüsusi sevgi və məhəbbət duyulur, hətta ifrat həddədir, deyə
bilərik. Bektaşilik Anadolu sərhədləri daxilindən çıxaraq Bolqarıstan, Rumıniya, Serbiya, Misir və
Macarıstana qədər yayılmışdır.
Bektaşi ədəbiyyatı xalq şeirindən qaynaqlanmış, xalq poeziyasının vəzn, qafiyə və s.
xüsusiyyətlərini davam etdirtmişdir. Bektaşi təkkələrində səsləndirilən musiqilər də xalq musiqisi
ruhundadır.
XIII yüzilliyin ikinci yarısı XIV əsrin ilk dönəmlərində yaşayan Yunus Emrə Anadoluda Təkkə
şeirinin ən güclü nümayəndələrindən olmuşdur. “Orta Asya' da Ahmet Yesevi ve dervişlerinin
"hikmet"leriyle başlayan çığırı Anadolu' da devam ettiren Yunus, klasik sufi terıninolojisini
Türkçeleştirmiş, İslami ve insani değerleri tasavvufi düşünce içerisinde en güzel biçimde
sunabilmek için kendi öz dilini ve terıninolojisini kullanmıştır” (6, 336).
XIV əsrin ikinci yarısında yazıb-yaradan, hürufilik təriqətinin böyük nümayəndəsi Azərbaycan
şairi İmadəddin Nəsiminin Türk ədəbiyyatına çox böyük təsiri olmuşdur.
XIV əsrin sonu XV əsrin əvvəllərində yaranan təriqətlərdən biri də Hacı Bayram Vəli tərəfindən
əsası qoyulan bayramilik idi. Bayramilik təsəvvüf tarixində hissediləcək bir mövqeyə sahib
olmuşdur.
Hacı Bayram Veli, Yunus Əmrənin ilahiləri tərzində şeirlər yazmışdır. Onun məşhur
ilahilərindən biri aşağıdakıdır:
Çalab'ım bir şâr yaratmış iki cihan aresinde,
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde
Nağihan ol şâra vardım, ol şârı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım taş u toprak aresinde
Ol şârdan oklar atılır, gelir ciğere batılır
Arifler sözü satılır ol şârın pazaresinde
Şâkirdleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar
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Çalab'ın ismin anarlar o taşın her pâresinde
Bu sözü ârifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar
Hacı Bayram, kendi banlar ol şarın minaresinde (9).
Digər əksər təriqətlər kimi bayramiliyin əsas ideya qaynağı vəhdəti-vücud fəlsəfəsi idi. “Vahdete
inanmak diğer tarikatlarda; sonunda varılan bir netice iken; Bayramîler'de, henüz işin başında iken
bulunması gereken bir husustur. Bu inanç, zamanla oluş haline gelmelidir. Fenâfillah mertebeleri
diye de adlandırılan ve Tevhîd-i Ef'âl (Fiillerin birlenmesi), Tevhîd-i Sıfât (Sıfatların birlenmesi) ve
Tevhîdi Zât (Zâtın birlenmesi), yani sırayla; her fiilin fâilinin, her sıfatın mevsûfunun Allah olduğu
ve Allah'tan başka gerçek varlık bulunmadığı şeklinde özetlenen Tevhîd anlayışına çok önem
verilir” (9).
Bayramilik həyatda heç kimə yük olmamağı, alin təri ilə, halal zəhmətlə yaşamağı, başqasının
qarşılaşdıqları çətinliklərdə imkan daxilində yardıma çatmağı təbliğ edirdi.
Xəlvətiyyə təriqətinin əsası Şeyx Siracəddin Əbu Abdullah tərəfindən əsası qoyulmuşdur.
Şeyxin haqqında dolaşan əfsanələrdə deyilir ki, o, yeddi dəfə həccə getmişdir. Şeyx Siracəddin
Əbu Abdullah səhralarda dolaşarkən bir gün içi boş, çox böyük çinar ağacına rast gəlir, xəlvətə
çəkilmək niyyətilə qırx “ərbaini” bir-birinin ardınca burada tamamlayır. Rəvayətə görə, təsis etdiyi
təriqətin adı – “Xəlvətiyyə” də buradan yaranmışdır.
Xəlvətiliyin əsasları zikrullah üzərində qurulmuşdur. İnsan özünü, nəfsini hər cür keçici
həvəslərdən, dünya nemətlərindən xilas edərək Tanrıya yönəlməlidir. Zikrin məqsədi Allahdan
başqa heç bir varlığı düşünməmək, hər bir varlıqda Allahı görmək və nəhayətdə vahidə
qovuşmaqdır. İnsan iradəsi xaricində olanbir sıra səbəblər üzündən pisliklərə meyil edən ruhunu
zikr ilə təmizləyir. Bu da, məlum olduğu kimi, vəhdəti-vücud fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən əsas
ideyadır. Xəlvətiyyə təriqətinə görə Kamala yetmək üçün yeddi mərhələdən keçmək lazımdır. Bu
məqamlar bunlardır: “Nefs-i emmâre, Nefs-i levvâme, Nefs-i mülhime, Nefs-i mutmainne, Nefs-i
radiyye, Nefs-i mardiyye, Nefs-i kâmile” (8).
XIV əsrdə yaranıb çox geniş yayılan və dövrün anadilli poeziyasına təsir edən təriqətlərdən
biri də hürufilik idi. Əslində kökü daha qədimlərə gedib çıxsa da, hürufiliyin bir təriqət kimi
yaranma tarixi Fəzlullah əl-Hürufinin (Nəiminin) adı ilə bağlıdır. Hürufilik təlimində hərf və
rəqəmlər müqəddəs sayılmış və onlara müxtəlif mənalar verilərək Allaha məxsus sirlərin hərflərdə
gizləndiyi fikri qəbul edilmişdir.
Qeyd edək ki, İslamda da hərflərin bəzi xüsusiyyətlərə malik olması inancı vardır. Bu baxımdan
Quranın iyirmi doqquz surəsinin əvvəlindəki hərflərə müxtəlif mənalar verilmişdir. “İslâm uleması
arasında hurûf ile uğraşanların başında Hallâc-ı Mansûr (ö. 922) ibn Nedim (ö. 987)'den sonra
ibnü'l-Arabî (1165-1240), İbn-i Haldûn (1332-1406), Abdurrahman-ı Bistâmî (ö. 1454) ve Sarı
Abdullah Efendi (1584-1660) gelir” (8).
Fəzlullah Nəimi hərflərin əhəmiyyətini, onların saylarla olan münasibətini, Allaha aid sirlərin,
dini əmr və hökmlərin ərəb və fars əlifbasındakı iyirmi səkkiz və otuziki hərfdə gizləndiyi fikrini
irəli sürmüşdür.
Fəzlullah Nəimi otuz iki yaşında qurduğu təriqəti ilk öncə Təbriz və İsfahanda yaymağa başlamış
və bu təriqət qısa zamanda çox böyük şöhrət qazanmışdı. Onun əsas fikir və mülahizələri
“Cavidannamə” əsərində yer almışdır.
Hürufiliyin qurucusu Fəzlullaha görə, İslam mütəsəvviflərinin də təsdiqlədiyi kimi, Allah gizli
bir xəzinədir, hər şeyin həqiqəti, mövcudiyyyəti və ruhu isə səslərdir. Gizli bir xəzinə olan Allahın
ilk təcəssümü kəlam şəklindəki səslərdən ibarətdir. Söz isə hərflərdən ibarətdir. “Cenâb-ı Hak bir
insanın yüzünde tezâhür ve insanı temyîz eden bir kelâmdır. Bu kelâmın unsurlarında da bir sayı
değeri vardır. Böylece bütün varlıkların asıl unsuru olan yirmisekiz harfi insan yüzünde görmek
mümkündür. insan yüzünde doğuştan yedi hat vardır: iki kaş, dört kirpik ve bir saç” (8).
Hürufilər bütün dini hökmləri öz düşüncələrindən keçirərək izah edirdilər. Kəliçeyi-şəhadət,
namaz, oruc, həcc və zəkat kimi dini hökmlər hürufilikdə iyirmi səkkiz və otuziki hərfləri tətbiq
etməklə izah olunurdu. Qəribədir ki, rəqəm çox və ya az olduqda, hesablamanı doğrultmaq üçün
“elmi-hüruf”un üsullarından və dörd hesab əməlindən istifadə etməklə nəticə çıxarılırdı.
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Hürufilik düşüncəsində insan ən yüksək mərtəbədə dayanır. Mövcudat mütləq varlığın
təzahürüdür. Bu təzahür insan oğlunda kamala çatmışdır.
XIV əsrin sonlarında ortaya çıxan hürufili tez bir zamanda Azərbaycan, Rumeli, Anadolu, İran,
Suriya, Hindistanda geniş yayılmışdır.
Hürufilər təqib olunan zaman Hacı Vəli Bektaşi təkkəsinə sığınmışdılar. “Hurûfi inançları
Bektaşiler arasında "sır" adı altında yayılmıştır” (8). Fateh Sultan Mehmet zamanında da hürufilər
güclü təzyiq və təqibə məruz qalarkən öz fəaliyyətlərini bektaşi kimi davam etdirmişlər.
Hürufiliyin ən məşhur nümayəndəsi Fəzlullahın xəlifələrindən olan İmadəddin Nəsimidir.
Qüdrətli qələm ustadının təsiri və onun ardıcıllarının vasitəsilə hürufilik uzun zaman təsir gücünü
qoruyub saxlamışdır. Nəsiminin müridi şair Rəfii (XV əsr), Əbdülməcid Feriştəoğlu (XV əsr) və
Virani Baba (XVII əsr) kimi hürufilər cərəyanın ən qüvvətli sənətkarlarından olmuşlar.
Hürufiliyin ana kitabı Fəzlullah Nəiminin “Cavidannamə” əsəri sayılsa da, onun “Ərşnamə”,
“Məhəbbətnamə”, “Vəsiyyətnamə” kimi əsərlərində də təlimin əsas müddəaları yeralmışdır.
Bundan başqa tədqiqatçıların hürufiliyin əsas əsərləri sırasında aşağıdakı nümunələrin adlarını da
çəkirlər. “Fazlullâh'ın baş halifesi olan Ali el-A'lâ'nın Kıyâmet-nâme ve tevhîdnâme'si; Nesîmî'nin
Dîvân ve Mukaddimetu'l-Hakâik'i; Emîr Giyâseddin'in İstivâ-nâme ve Mektub'u; Mır Şerîf'in
Hacnâme, Mahşer-nâme ve Beyânu'l-vâkî'si; Refiî'nin Beşâretnâme ve Gençnâme'si; Abdulmecîd
Ferişteoğlu'nun Işk-nâme ve Ahiretnâme; Yemınî'nin Fazîlet-nâme'si; Muhîtî'nin Dîvân'ı; Misâlî'nin
Dîvân'ı; Arşî'nin Dîvân'ı; Hamza Dede'nin Câvidân-nâme şerhleri; İskurt Muhamed Dede'nin Salâtnâme'si; Emîr İshak'ın Turâb-nâme'si gibi eserleri Hurûfiliğin diğer kaynakları olarak sayabiliriz
(6). Hürufiliyə aid şeirlər içərisində İmadəddin Nəsiminin Fəzlullah Nəiminin ölümü münasibətilə
yazdığı qəzəl çox məşhurdur:
Ey müsəlmanlar, bugün ol yari-pünhan ayrılır,
Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır.
XV əsrdə Anadoluda yayılan və ədəbiyyata da bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən
təriqətlərdən biri də qədiriyədir (Kadiriye). Qədiriyə təriqəti İslam dünyasında geniş yayılan
təriqətlərdəndir. Qədiriliyi Anadolu ilk dəfə gətirən Əşrəfoğlu Rumi olmuş və onun qurduğu
Əşrəfiyyə qolu qədiriliyin tarixində önəmli rol oynamışdır. Qədiriliyin də özlərinə məxsus xüsusi
geyimləri olmuş, təlimin əsasında isə İslam etiqad və inancları dayanmışdır.
XIII-XV əsrlərdə çox geniş yayılmış təriqətlərdən biri də nəqşibəndiyə təriqətidir. Nəqşibəndiyə
təriqəti 1318-ci ildə Buxaranın 9 km-liyindəki Qəsri-Arifanda doğulan Bəhaəddin Nəqşibənd bin
Məhəmməd əl-Buxari tərəfindən qurulmuş və İslam aləmində böyük nüfuza sahib olmuşdur.
“Nəqşibənd” – fars dilindən “naxış vurmaq” kimi tərcümə olunur.
Nəqşibəndiyə təriqəti Fateh Sultan Məhəmməd zamanında Molla İlahi Simavi vasitəsilə
İstanbula yol almışdır. XVIII əsrdə Movlana Ziyaəddin Bağdadi vasutəsilə Osmanlılarda geniş
yayıldı və nüfuz qazandı. Osmanlı hökmdarları nəqşibəndiyəni himayə edirdilər. Hazırda İstanbulda
65 Nəqşibəndi ocağının olması da bu təriqətin xalq arasında nə qədər geniş yayıldığını göstərir.
Nəqşibəndiyə təriqətində şəriətin əsasları və ona bağlılıq əsas götürülsə də, elmə, elmi
biliklərin və`z və söhbətlər vasitəsilə yayılmasına da çox böyük dəyər verilirdi. Diqqətəlayiqdir ki,
nəqşibəndilikdə fizika, kimya, biologiya və s. kimi dünyəvi elmlərə də yer ayrılırdı. Nəqşibəndiyə
təriqəti insanı nəfsin pəncəsindən qurtarmaq, pis vərdişlərdən qorumaq üçün tövbə, zikr, təvəkkül,
nafilə namazlar və bu kimi əməllərlə məşğul etməyə səsləyir. Yalnız bu yolla nəfsə qalib gəlib onu
nəzarət altında saxlamaq olar.
XIII-XV əsrlərdəki təriqətlərin türk şeirinə təsirindən danışarkən Məlamilik təriqətinin də adını
çəkmək lazımdır. Məlamilik də “vəhdəti-vücud” fəlsəfəsinə əsaslanır. Lakin bu təriqətin də yalnız
ona xas xüsusiyyətləri vardır. Məsələn, məlamilər camaat namazı istisna olmaqla bütün digər
ibadətlərini gizli icra edərdilər. Bunları aşkar edəndə özlərini qınayırdılar və elə təriəqtin adıda
buradan götürülmüşdür. Məlamilər hətta özlərini bəlli etməmək üçün xalq içərisində adi geyimdə
gəzərdilər. Görünüşə önəm verməzdilər. Heç xoşlamadıqları xislət kibir idi. Kibirdən qorunmaq
məlamilikdə bir qanun halını almışdı.
Məlamilər ehtiyac və dərdlərini heç kimə anlatmazdılar. “Çünkü kula ihtiyacı bildirmek,
muhtaçtan yardım istemektir. Bu sebeple ihtiyacı Allah'tan dilemek ve Peygamber'in yolundan
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gitmek, kulluğun iki esasıdır. Birbirlerinin yardımına koşarlar. Bu konuda Hamdun Kassar:
"Mümin, kardeşi için gece kandil, gündüz asa olmalıdır" der (8).
Məlamilik bir çox təriqətlərə, o cümlədən mövləviliyə də təsir göstərmişdir.
Nəticə: Aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, ayrı-ayrı bölgələrdə təriqətlər yaranıb, inkişaf edib
yayıldıqca bu və ya digər təriqətin yolunu tutan təsəvvüf şairləri də yetişmiş və çoxalmışlar. Xalq
dilinə və ruhuna, zövqünə yaxın dildə yazıb-yaradan bu şairlər xalq arasında tez bir zamanda
məşhurlaşmış və sevilmişlər. Dini-təsəvvüfi təlimləri elmi-fəlsəfi dildə dərk etməyən xalq kütlələri
bu bilikləri məhz təsəvvüf şairlərinin əsərlərindən öyrənmişlər.
X-XI yüzilliklərdə təşəkkül tapmış təsəvvüf ədəbiyyatı XIII-XIV əsrlərdən etibarən ayrı-ayrı
təsəvvüfi təriqətlərin yaranması və yayılması ilə təsirini gücləndirmiş, XV əsrdən etibarən daha
yüksək inkişaf zirvəsinə çatmışdır. XIII-XV əsrlərdə mövcud olmuş təriqətlərin türk düşüncə və
bədii təfəkkürünə önəmli təsiri və töhfələri olmuşdur. Təriqət alim və şairlərinin vəhdəti-vücud
fəlsəfəsinə əsaslanan fikir və düşüncələri əsrlər boyunca yaranan ədəbiyyata təsirini saxlamış və bu
gününədək də aktuallığını qorumaqdadır. Təriqət mərkəzləri eyni zamanda bir sənət, ədəbiyyat və
mədəniyyət ocaqları olmuş, bir çox qələm sahiblərinin inkişafında önəmli rol oynamışdır.
Türk təsəvvüf ədəbiyyatının ümumi inkişafını qısa xarakterizə etsək, deyə bilərik ki, təsəvvüfün
ilk rüşeymləri xalq ədəbiyyatında yaranmış, təbliğat məqsədi daşıyan bu ədəbiyyatın dili ilk
dönəmlərdə nə qədər bəsit olsa da zaman keçdikcə daha bədiiləşmiş və poetik özəlliklər kəsb
etmişdir. Tədqiqatçı M.Esad Coşanın da qeyd etdiyi kimi, “Tasavvufi halk edebiyatının bu ilk
mahsulleri, propaganda və talim maksadıyla yazıldığından biraz cansız ve kuru olmakla beraber
asırlar ilerledikce tekamületmiş ve Anadolu`da daha farklı bir yön ve inkişaf göstererek mesala
Yunus Emre`de son derece ince, derin ve samimi hisleri, ruhun coşkunluğunu, erişilmez bir
kolaylıkla bize aksettirecek seviyeye ulaşmıştır” (10, 37)
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Sects in native turkish poetry
of the XIII-XV centuries

F. Valiyeva

Summary
In the XIII-XV centuries intellectuals of that period were educated as encyclopaedic
intellectuals, adopting the values of astrology, culture, philosophy, medicine, physics and other
fields of science, along with many theological knowledge such as Quran, ahadith, tafsir
(interpretation), sayyid, fiqh, lore and morality.In this period artistic folk traditions emerged in the
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form of sufism and lore. In addition, sects became the leading directions of the century. In the XIII
century Sufism was formed as a movement. Sufism, which is spreading into different sects, played a
great role in the development of many native Sufi poets: Haji Vali Bektash, Sultan Veled, Ahmed
Fakih, Dehgani, Sheyyad Hamza, Yunus Emre, and others.
The main line of Sufism is that being is one, true, and all beings are incarnation of God, its
existence is for understanding and perception of God, finally finally, morality disappears in eternity.
First of all, on the basis of all of these is love. Love is a key to find out truth.
In the article it is dealt with sects affecting native Turkish poem in the XIII-XV centuries and
main ideological thoughts.
Key words: Turkish literature, Sufism, sect, poet, poetry, art of speech

Влияние сект на тюркоязычную поэзию
ХIII-XV столетий
Резюме

Ф Велиева

Просвещенные люди, жившие в XIII-XV веках, не только обладали знаниями,
касающимися таких богословских материй как Коран, хадис, тафсир (толкование), калам
(изречение), фигх (теология), ирфан (особый вид сакрального знания в исламе), этика, но и
были знакомы с тонкостями астрологии, философии, медицины, физики и т.д. Широкий
круг знаний, охватывающий разные сферы науки и культуры, позволял считать их людьми,
имеющими энциклопедическое мышление. Художественное же мышление в этот период
развивалось в тесной связи с фольклорными традициями, суфизмом и ирфаном. Тем не
менее, именно существование и деятельность сект, оказывало основное влияние на
идеологические воззрения эпохи. Так, в ХIII веке суфизм (тасаввуф) уже сформировался как
определенное функциональное течение. Тасаввуф, поделенный в соответствии с
ориентирами разных сект, которые имели собственный путь развития, сыграл значительную
роль в формировании взглядов тюркоязычных поэтов-суфиев. Речь идет о таких мастерах,
как Хаджи Вели Бекташ, Султан Валад, Ахмед Факих, Дехгани, Сайяд Хамза, Юнус Эмре и
др. Краеугольную тему суфизма составляет утверждение о том, что бытие едино и осязаемо,
сотворенные являются воплощением Аллаха и существуют для познания его Истины и все
тленное рано или поздно должно раствориться в вечности. Основу всего перечисленного
составляет Любовь. Именно Любовь есть ключ к познанию Истины. В статье затронуты
вопросы относительно сект, повлиявших на тюркоязычную поэзию ХIII-XV веков, их
основных идеологических установок.
Ключевые слова: тюркская литература, суфизм, секта, поэт, поэзия,
словесное искусство
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KİTAB NƏŞRİNDƏ TƏLƏBAT VƏ TƏKLİF PROBLEMİNİN UYĞUNLAŞDIRILMASI
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanda müstəqillik illərində nəşriyyat sisteminə nəzər salınmış, həmçinin
burada 1980-ci illərin sonlarında ölkədə nəşriyyat sistemindəki durum arasında müqayisəli təhlillər
də nəzərə çarpır. Əsasən məqalədə kitab nəşrində tələbat və təklif probleminin uyğunlaşdırılması
məsələsi təhlilə cəlb olunmuş, problem şərh edilmiş, müəyyən nəticələr əldə edilmişdir.
Müəllif kitab nəşrində təklif və tələbat problemi ən mürəkkəb, lakin onların uyğunlaşdırılması
zəruri olan məsələ kimi dəyərləndirir. Müəllif təklif edir ki, bunun üçün kitabçılıq işinin bütüm
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, nəşriyyatlar, poliqrafiya müəssisələri və kitabın təbliği və yayılması
ilə məşğul olan mütəxəssislər əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, müasir dövrdə kitab nəşrinin vəziyyəti, inkilşaf
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təklif və tələbat probleminin tədqiqi bir sıra maraqlı, ümumləşdirici
fikirlər söyləməyə, təklif və tövsiyələr irəli sürməyə imkan verir.
Müəllif qeyd edir ki, öyrəndiyimiz müasir mərhələdə kitab nəşri sahəsində müəyyən
müvəffəqiyyətlər: kitabın ad və tiraj artımı, bədii və poliqrafik icrası, kitabın sahə quruluşu və
tipologiyası və s. üzrə qazanılmışdır. Kitabçılıq işində bu komponentlərin bəzilərində çox,
bəzilərində isə az nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Açar sözlər: kitab, nəşr, təklif, tələbat, oxucu, redaktor, əsər, naşir, müstəqillik illəri, özəl
nəşriyyat sistemi, dövlət nəşriyyatları
Müasir dövrdə, respublikamızın iqtisadiyyatında mövcud çətinliklərlə əlaqədar nəşriyyat işində
də çox bir çox problemlər yaranmışdır.
Bu çətinliklərdən çıxmağın yollarını respublikamızın eks (keçmiş) prezidenti, ümummilli
liderimiz göstərir: “Keçmişdə nəşriyyat işi dövlətin əlində idi, onun tərəfindən maliyyələşdirilirdi və
bunun sayəsində Azərbaycanda həmin sahə çox genişlənmişdi. İndi, dövlətin imkanları
məhdudlaşdığı, sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyimiz bir vaxtda özəl bölməyə
geniş imkanlar yaratmağa çalışdığımız və Azərbaycanda kiçik də olsa, özəl bölmənin meydana
çıxdığı bir vaxtda biz onun bütün imkanlarını nəşriyyat işinin canlandırılmasına, inkişaf
etdirilməsinə, xüsusən kitab nəşrinin genişləndirilməsinə cəlb etməli, yönəltməliyik” [2].
Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, indiki şəraitdə ölkəmizin firma və şirkətləri cəmiyyətimiz
üçün zəruri elm və bilik sahələri üzrə ədəbiyyat nəşrində iştirak etməli, özlərinin sponsorluq
fəaliyyətlərini daha da genişləndirməlidirlər. Doğrudur, bu istiqamətdə kiçicik də olsa nailiyyətlər
var. Bu problemlə əlaqədar respublikamızın keçmiş prezidenti H.Ə.Əliyevin fikri çox əhəmiyyətlidir: “İndi respublikamızda xeyriyyəçilik fəaliyyəti genişlənir. Arzu edərdim ki, bizim iş
adamları, imkanlı sahibkarlar bütün sahələrdə xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərdikləri kimi bu işdə –
kitabların yayılması və nəşri sahəsində də köməkliklərini əsirgəməsinlər. Zənnimcə, bu xeyriyyəçilik sahəsində yaxşı iş ola bilər. Mən iş adamlarını buna dəvət edirəm. Şübhəsiz ki, dövlətin imkanlarından daha da səmərəli istifadə olunmalıdır. Ancaq, bayaq dediyim kimi, indi biz mülkiyyət
formasını dəyişdiririk, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, özəl bölməyə geniş imkanlar yaradırıq və
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bundan sonra da yaradacağıq. Ona görə də bunların hamısı ümummilli əhəmiyyət kəsb edən kitab
nəşrinə səfərbər edilməli, cəlb olunmalıdır. Ümidvaram ki, belə də olacaqdır!” [2].
Göründüyü kimi, indiki şəraitdə kitab nəşri əsasən iki istiqamətdə aparılmalıdır: birincisi,
dövlətin maliyyələşdirdiyi nəşriyyatlar, ikincisi, isə kitab nəşri üzrə özəl bölmənin yaradılması və
inkişaf etdirilməsi əsasında [1, 195].
Sahə ilə əlaqədar mütəxəssislərin, alimlərin, nəşriyyat işçilərinin və b. böyük əksəriyyəti indiki
şəraitdə kitab nəşri, təbliği və yayılması ilə məşğul olan idarə, müəssisə və birliklərin dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilməsini zəriri hesab edirlər.
Kitab nəşri ümummilli, ümumdövlət əhəmiyyətli bir iş olduğuna görə bu iş – ideoloji cəhətdən
yox, məhz maddi cəhətdən dövlətin və hökumətin qayğısından kənarda qala bilməz. Əlbəttə,
dövlətin siyasətini təbliğ edən kitabların nəşri elmi, elmi-texniki, tədris və habelə uşaq
ədəbiyyatının nəşri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Digər elmlər üzrə kitab nəşrində özəl
bölmənin yaradılması və fəaliyyətlərinin zənginləşdirilməsi obyektivdir, bu nəşriyyatların inkişafı
üçün ölkədə şərait yaradılmalıdır. Biz belə hesab edirik ki, dövlət bu işə xüsusi əhəmiyyət verir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının eks (keçmiş) prezidenti H.Əliyev 2001-ci il, martın ayının 29da Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin tabeliyində olan bir sıra
müəssisələrin özəlləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: “İqtisadiyyatın
liberallaşdırılması, sahibkarlığın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb olunması yolu ilə
iqtisadiyyatın daha sürətlə inkişafına nail olmaq və onun səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək
məqsədilə və Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi II Dövlət Proqramı”na
uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin tabeliyində olan aşağıdakı
müəssisələr özəlləşdirilməyə açıq elan edilsinlər:
- “Qızıl Şərq” icarə mətbəəsi;
- “Şərq-Qərb” mətbəəsi;
- 1 saylı mətbəə;
- 3 saylı mətbəə;
- Qəzet çap kombinatı;
- “Aspoliqraf” təmir zavodu;
“İşıq” nəşriyyatı;
- “Şərq-Qərb” nəşriyyatı;
- “Yazıçı” nəşriyyatı;
- İstehsalat, təchizat və satış idarəsi və s. [3].
Bunun kimi o sərəncam və fərmanlar ölkədə kitab nəşrinə marağı artırmış, yeni-yeni
nəşriyyatlar, poliqrafiya birlikləri və şirkətləri yaranmış və fəaliyyətlərini genişləndirmişlər. İndi
200-dən çox özəl nəşriyyat-mətbəə fəaliyyət göstərir. Bunlar kitabçılıq işi ilə bağlı bir çox məsələləri həll etmək imkanlarına malikdir.
Kitab nəşri ilə bərabər, poliqrafiya avadanlıqlarının respublikaya gətirilməsi və nəşriyyat və
poliqrafiya müəsissələrinin texnika və texnologiyasının təchizatı da respublikanın poliqrafiya
birlikləri və şirkətləri tərəfindən təchiz edilir. İndi respublikamızın nəşriyyatlarında bu yeni texniki
avadanlıqla işləməyi bacaran mütəxəssislər olmalıdır. Deməli, yeni texnika və texnologiya üzrə
kadr hazırlanması əsas və təxirəsalınmadan həll olunması zəruri olan vəzifədir.
Deməli, kitab nəşri, təbliği və yayılmasının əlaqəli şəkildə təşkili və inkişafı üçün hələ çox iş
görmək lazımdır. Bu işlə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyətləri də genişləndirilməlidir.
Amma kitabçılıq işinin dövrün tələbləri səviyyəsində təşkili ölçülüb-biçilməlidir.
Poliqrafiyamızın yeni texnika və texnologiyalara keçirilməsi proqramı da zəruridir. Texnika
təminat və təchizat problemi yaxın gələcək üçün əsaslandırılmış şəkildə həll edilməlidir. Bu
məsələlərin həlli vacib olan ümumxalq, ümumdövlət əhəmiyyətli bir işdir. Çünki haqqında geniş
danışılan nəşriyyat işinin demokratikləşdirilməsi – sistemin indiki iş praktikasına, hazırda gedən
prosesinə uyğun gəlmir. Ona görə də kitab nəşri kompleks şəkildə kökündən dəyişdirilməli həll
edilməlidir. Prof. İ.Ö.Vəliyevin fikri bu mənada diqqətəlayiqdir:
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“Kitab nəşri gedişinin bütün mərhələləri bir-biri ilə sıx bağlanmalı, əlaqələr yeni prinsip əsasında
qurulmalıdır. Özəllikcə də yazar – nəşriyyat, nəşriyyat – redaksiya, nəşriyyat – mətbəə, nəşriyyat –
kitab ticarəti qurumları arasında ilişki və münasibətlər yeni tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır.
Nəşriyyatdaxili işlərin quruluşu və təşkili də yeniləşdirilməlidir. İndiki halda nəşriyyat – redaksiya
əlaqələrində meydana çıxan çətinlikləri yalnız inzibati-amirlik metodu ilə qaydaya salmaq
mümkündür. Əslində isə təsərrüfathesabı və özünümaliyyələşdirmə sistemində nəşriyyat özünün
bütün bölmələri ilə müqavilələr əsasında iş görməlidir. Hər bir əməkdaşın son maaşı və mükafatı
onun əməyinin son məhsuluna görə müəyyənləşdirilməlidir. Nə qədər gec deyil, çətin də olsa, bu iş
qurulmalıdır. Əks halda, axından geridə qala bilərik” [14, 224].
Müəllif-nəşriyyat münasibətlərində müqavilə məsələsi əsas götürülmüşdür. Yalnız ədəbiyyat
növünə deyil, kitabın konkret problemləri, yazılma prosesi və texnologiyası, hazırlıq müddəti
nəzərə alınaraq yazarla fərdi iş qurulmalıdır. Çünki indi fəaliyyətdə olan normalarla işləmək düzgün
deyil, çünki yazarın hüquqları çox məhdulaşdırılmış, imkanları çərçivəyə salınmışdır.
Müasir dövrdə kitab nəşrinin problemlərindən biri də, nəşriyyat – poliqrafiya münasibətlərinin
nizama salınmasıdır. Keçmiş normativ və müqavilə üsulu ilə bu münasibətləri tənzimləmək
mümkün deyildir. Ona görə də, konkret nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələrinin durum və
imkanlarından, əsərin hazırlıq səviyyəsindən və önəmindən asılı olaraq, fərdi müqaviləli iş üsuluna
keçilir.
Kitab nəşrində ən çətin problemlərdən biri kitabın yayılması, yəni ticarəti ilə bağlıdır. Kitab
ticarəti qurumların ləğvi, kitabın yayılmasını, ticarətini bərbad hala salmışdı. İndiki vəziyyət
nəşriyyat və kitab ticarəti üçün çox əlverişsizdir. Çox təəssüf ki, kitaba qarşı son zamanlar
göstərilən münasibət acınacaqlı təsir bağışlayır. Bu kitab ilk növbədə kitab mağazalarının qeyriqanuni özəlləşdirilməsindən başladı. Araşdırmalar göstərir ki, 1997-2000-ci illərdə təkcə Bakı
şəhərində 40-a qədər kitab mağazası qeyri-qanuni özəlləşdirilib.
Özəlləşdirmənin qeyri-qanuni sayılmasına əsas, respublikada ən böyük kitab ticarəti təşkilatı
“Azərkitab”ın ləğvi və onun tabeliyində olan mağazaların özəlləşdirilməsi barədə Prezident
fərmanlarının yalnız 29 amrt 2001-ci ildə imzalanmasıdır... Demək olar ki, bütün kitab mağazaları
özəlləşdirildikdən dərhal sonra öz profilini dəyişdilər [12].
2014-cü ildə “28 may” metrostansiyası yaxınlığında Puşkin 26A ünvanında, “AK Center”in 2-ci
mərtəbəsində yerləşən ölkəmizdə yeni iri “Kitabevim.az” adlanan kitab mağazasının açılış mərasimi
keçirilir. Burada məqsəd oxucuların həm elektron, həm də çap kitab nəşrləri ilə təmin etmək
olmuşdur.
Bakı şəhərində 28 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı
Kitab Mərkəzinin açılışını edirlər. Bu Mərkəzin istifadəyə verilməsi kitaba marağı yenidən bərpa
etməklə yanaşı, eyni zamanda uşaq və yeniyetmələrdə kitaba olan sevgini artırmaq, onlara mütaliə
etmək vərdişləri aşılamaq məqsədi güdür. Təbii ki, bütün bunlar gənc nəslin bilikli, savadlı və
yüksək intellektual səviyyədə yetişməsinə xidmət edir.
Biz bu kitab mağazalarının sayını barmaqla sayacaq qədər sadalaya bilərik. Lakin nəzərə alaq
ki, 10 milyon əhalisi olan Azərbayacanın kitaba olan tələbatını bu sayca az olan kitab mağazaları
ödəyə bilməz. Azərbaycan Televiziyasının müxtəlif özəl və dövlət kanalları mütəmadi olaraq
axşamlar xüsusi xəbərlər proqramlarında yeni nəşrlər barədə ətraflı məlumat verməli, bu problemlə
bağlı rəngarəng verilişlər hazırlanmalı və efirə təqdim olunmalıdır. Hətta yeni nəşr olunan kitabları
hardan ala bilərik ? – oxucu sualına cavab vermək şərtilə.
Göründüyü kimi, kitabın nəşri ilə bərabər onun ticarəti də ciddi problemlərlə üzləşmişdir.
Kitabın təbliği, reklamı və oxucu marağının öyrənilməsi indiki halda tamamilə unudulub və
yarıtmazdır. Burada da yeni bir elmi prinsip və qanunauyğunluq yoxdur. Müasir yayım və reklam
üsulu gücsüz və səmərəsizdir.
Məlum olduğu kimi, kitab müxtəlif elm və texnika sahələri, mövzuları, problemləri üzrə nəşr
edilir. Eyni zamanda müxtəlif elm sahələri üzrə nəşr edilən kitablar tiplər, nəşr tipləri üzrə buraxılır.
Digər tərəfdən sahələr daxilində kitablar növlər, janrlar, tiplər və nəşr tipləri ilə yanaşı seriyalarla da
nəşr edilib yayılır. Bu qeyd etdiyimiz – kitabın sahə quruluşu, tipologiyası və seriyalarla ümumi bir
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məqsəd, yəni çap edilmiş ədəbiyyatın səmərəli təbliğinə və yayılmasına oxucular tərəfindən
səmərəli istifadəsinə xidmət edir.
Bütün nəşriyyatların (dövlət və özəl) fəaliyyətində də bu cəhətlər əsas götürülür ki, onların çap
məhsulları oxucular arasında səmərəli şəkildə yayıla bilsin.
Ancaq indiki mərhələdə ölkəmizdə yuxarıda qeyd etdiyimiz üç istiqamətdə kitab nəşri həyata
keçirilə bilir. Aparılan araşdırmalar, xüsusilə çapdan buraxılmış nəşrlərin öyrənilməsi göstərir ki,
istər sahələr, istər kitab tipləri və istərsə də kitab seriyaları üzrə kitab nəşri oxucuların tələbatına
cavab vermir. Nəşriyyatlar tərəfindən buraxılan və oxuculara təklif edilən ədəbiyyat oxucuların
təklifi, yaxud sorğusu və tələbatı üzrə çap edilməlidir. Buna görə də, respublikamızın kitab məhsulu
oxucuların ehtiyaclarını ödəmir və ödəyə bilməz.
Eyni zamanda təklif və tələbat probleminin vəziyyətini aydınlaşdırmaq məqsədilə, bu illərdə
Azərbaycanda buraxılmış kitab məhsulunu özündə əks edən və üç müxtəlif müəssisə tərəfindən
buraxılmış kataloqa əsaslanmağı məqsədəuyğun hesab etdik.
Son illərdə nəşr edilmiş birinci kataloq “Azərbaycan Ensiklopediyası nəşriyyatı” NəşriyyatPoliqrafiya Birliyi tərəfindən 2000-ci ildə “Yeni kitablar kataloqu” adı ilə (23 səhifə həcmində) nəşr
edilmişdir. Bu yeni nəşrlər kataloqunda 1994-2000-ci illərin “Azərbaycan Ensiklopediyası”
Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi tərəfindən buraxılmış 56 adda müxtəlif ədəbiyyatın, yəni kitabların
annotasiyalı biblioqrafik siyahısı verilmişdir [16, 23].
Nəşrlərin kataloqunda çapdan buraxılmış kitablar üç bölmə: 1) “Ensiklopedik ədəbiyyat və
lüğətlər”; 2) “Bədii və elmi-kütləvi ədəbiyyat”; 3) “Uşaq ədəbiyyatı” – daxilində sistemləşdirilmişdir.
Birinci bölmədə “Şəfa ensiklopediyası” (1997), “Fəlsəfə ensiklopedik lüğət” (1997),
“Ədəbiyyatşünaslıq: ensiklopedik lüğət” (1998), “Dünya xalqları” (1998), “Uşaq ensiklopediyası”
(Kimdir? Nədir? – c.3, 1999), “Azərbaycan Yazıçıları: Ensiklopedik məlumat kitabı” (1995),
“Azərbaycan” (Azərbaycan Respublikası haqqında soraqça) (1997), “Dünya dövlətləri” (1999),
“Rusca-azərbaycanca geofizika terminlərinin izahlı lüğəti” (1996), “Ananın məlumat kitabı”
(1996), ikinci bölmədə M.Füzulinin “Əsərləri” (2 cilddə, 1995), “Füzuli dünyası rəsmlərdə” (Tərtib
edənlər: K.Kərimov, H.Həbibov. 1995), Rəşad Nuri Gültəkin “Yarpaq tökümü. Dəyirman” (1994),
Y.A.Pompeyev “Qarabağ qan içində” (1996), Yan Vasili “Çingiz xan” (3-cü nəşri, 1998),
“Bilqamıs dastanı: Hər şeyi bilən adamın dastanı” (1999), “Hakimlər və hökmlər” (1995),
“Deportasiya” (1998), “Qədim Şərq ədəbiyyatı” (1999), Yan Vasili “Kurqanlardan gələn işıq”
(1996), Qrünebaum Q.F.Fon “Klassik islam (600-1258-ci illər)”, Eldof İsmayıl “Səttar oğlu:
Sənədli roman” (1997), M.Sədi Koçaş “Tarixdə ermənilər və türk-erməni münasibətləri” (1998),
H.Hüseynzadə (Pompeyin Qafqaza yürüşü) (Drammatik xronika. 1995), T.Z.Rüstəmova “Əski
əlifba” (1995), “Xalq təbabəti xəzinəsindən” (1994), A.S.Əliyev “Özün biç, özün tik” (1997),
İ.Novruzov “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) (1997), T.Qəhrəmanov “Cəlladımız zalım idi”
(1997), Y.Qarayev “Şərqin dahisi” (1996), Q.Kəngərli “Qanlı şənbəyə gedən yol” (Xronika. 1997),
“Ailənin intim dünyası” (1994), “Biz öz yolumuza qayıdacağıq” (1997), M.Quliyeva, M.Hacıyeva
“Toxuma” (1996), İ.Musayev “Dil, yaddaş, vətən və vətəndaş” (1995), F.Rəhmanzadə “Yol (tarixi
– publisistik qeydlər)” (1994); Üçüncü bölmədə - “Qanlı bənövşə (nağıl və hekayələr)” (1996),
“Şah və qarışqa” (1995), “Göyçək Fatma (Azərbaycan xalq nağılı)” (1996), İ.Öməroğlu “Qızılqaz
əfsanəsi” (1996), “Tap-tapmaca...” (1996), “Loğman” (Azərbaycan xalq nağılı) (1996), İ.Öməroğlu
“Sarı buğda” (1996), İ.Öməroğlu “Zalım padşahla oğlu” (Nağıl, 1996), İ.Öməroğlu “Pişik balasının
oyunları” (Nağıl, 1996), “Məlikməmməd (Azərbaycan xalq nağılı)” (1996), “Sevdiyim çiçəklər”
(1996), Q.Namazov “Yanıltmaclar” (1996), “Sehirli üzük (Azərbaycan xalq nağılı)” (1996),
İ.Öməroğlu “Zalım pələng və nəcməli quş” (Nağıl, 1996), “Qara kəl asta gedər. Nənəm, ay işmək
qoyun” (1996), “Lətifələr” (1996), “Dəniz səyyahı Sindibadın nağılı” (1996) və s.
Göründüyü kimi, “Azərbaycan Ensiklopediyası” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin “Yeni kitablar”
kataloğunda verilmiş kitabların müəyyən hissəsi soraq-məlumat (birinci bölmə), digər hissəsi
“Bədii və elmi-kütləvi ədəbiyyatı”, üçüncüsü isə “Uşaq ədəbiyyatı”na aiddir.
Deməli, iri dövlət nəşriyyatının kitab məhsulu oxucu qruplarının tələbatının çox cüzi bir hissəsini
ödəyir. Problemə kompleks yanaşdıqda aydın olur ki, nəşriyyat yalnız kitabın bir tipi, yəni soraq147
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məlumat nəşrləri üzrə cəmi – 11 kitab, 30 adda bədii və elmi-kütləvi və 17 adda uşaq ədəbiyyatı ilə
oxucuların tələbatı qətiyyən ödənilə bilməz.
Biz belə hesab edirik ki, kataloqda nəşriyyatın çap nəşrlərinin çox cüzi bir hissəsi verilib. Bu
kataloqu nəşr etməkdə məqsəd, nəşriyyatın buraxdığı kitablarla oxucuları tanış etmək, daha doğrusu
kitabın yayılmasını, yəni ticarətinə kömək etməkdən ibarət olmuşdur.
İkinci çap edilmiş kitablar haqqında məlumatı əks edən kataloq “Yayım Assosiasiyası”
tərəfindən buraxılmışdır [11, 32].
Bu kataloqun 6-cı buraxılışında Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan
kataloqlar öz əksini tapmışdır. Burada aşağıdakı sahələr üzrə nəşr olunan kitablar haqqında
biblioqrafik məlumat və qısa ensiklopediya verilmişdir:
- Dövlət və hüquq;
- İqtisadiyyat və maliyyə;
-Kiçik və orta biznes;
-Dərs vəsaitləri – bu bölmələr üzrə cəmi 66 adda (Azərbaycan və rus dillərində) ədəbiyyat
sistmləşdirilmişdir. Kataloqdakı 66 adda ədəbiyyatın 41-i Azərbaycan dilindədir.
Təhlilə cəlb etdiyim üçüncü kataloq “Azərbaycan şairləri” adı ilə El – Alıiance şirkəti tərəfindən
2003-cü ildə 84 səhifə həcmində çapdan buraxılmışdır. Bu kataloqda ədəbiyyat aşağıdakı bölmələr
üzrə verilmişdir:
- Elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyat;
- Dərsliklər və dərs vəsaitləri;
- Lüğət və ensiklopediyalar;
- Bədii ədəbiyyat;
- Publisistika;
- Uşaq ədəbiyyatı [7, 84].
“Azərbaycan nəşrləri” kataloqunda 156 adda kitab və kitabçanın biblioqrafik təsviri və çox qısa
annotasiya verilib [7, 84].
Əlbəttə, bu cür kataloqlar respublikasa çap edilən bütün nəşrləri əhatə etməyi qarşılarına məqsəd
qoymur. Bunların əsas məqsədi yeni çap edilən nəşrlərin satılmasına, yayılmasına kömək etməkdir.
Bununla bərabər bu cür nəşrlər kataloqu müəyyən dövr ərzində ölkəmizdə nəşr edilmiş yeni
kitablar, onların məzmunu, sahə quruluşu, tipləri barədə məlumat verməklə yanaşı nəşriyyatların
fəaliyyətləri haqqında da müəyyən təsəvvür yaradır. Bu mənada belə nəşriyyat və kitab ticarəti
kataloqlarının əhəmiyyəti vardır.
Digər tərəfdən indi respublikamızda Dövlət Kitab Palatasının fəaliyyətinin 27 ildən çoxdur ki,
dayanması ölkəmizdə nəşr edilən kitab və dövri mətbuat statistikasının da dayanmasına səbəb
olmuşdur.
Bu da məlumdur ki, kitab və mətbuat statistikası əsasında kitabçılıq işinin bir çox elmi və
praktiki məsələlərinə aydınlıq gətirmək mümkündür.
İndiki mərhələdə kitabçılıq işinin mühüm problemlərindən olan təklif və tələbat probleminin bəzi
aspektlərini statistik nəşrlər əsasında aydınlaşdırmaq mümkündür. Məsələn, “Azərbaycan nəşrləri”
kataloqu əsasında müəyyənləşdirə bilərik ki, oxucu qruplarının tələbatında müəyyən əhəmiyyət
kəsb edən elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyat, dərslik və dərs vəsaiti, lüğətlər və ensiklopediyalar nəşr
edilmişdir. Məsələn, “Qədim Şərq Ədəbiyyatı” (1999), “Azərbaycan tarixi” (I – V cildlər) (19982000), Y.Rüstəmov “Mövlanə Cəlaləddin Ruminin sufilik fəlsəfəsi” (2002), Paskal Loro Fransua
Tüal “Geopolitika” (2001), R.Əliyev “Mifoloji şüurun spesifikası” (2001), Azərbaycan
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi (2002), C.Mustafayev “Xanlıqlar dövründə
Azərbaycanda sənətkarlıq” (2002), V.Ömərli “Qarayazı” (2001), T.Svaytoçovski “Rusiya və
Azərbaycan sərhədyanı bölgəsi keçid dövründə” (2000), “Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri”
(2000), Ə.Salamov “Kargüzarlığın əsasları və çap vasitələrindən istifadə qaydaları” (2002),
“Deportasiya” (1998), M.Oruclu “Azərbaycanda və mühacirətdə Müsavat partiyasının fəaliyyəti
(1911-1992)” (2001) və s. nəşrlər kitabın elmi, elmi-kütləvi tipi və kitabın sahə quruluşu haqqında
az da olsa təsəvvür yaradır.
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Kataloqun “Lüğətlər və ensiklopediyalar” bölməsində 22 adda kitab haqqında məlumat əldə edə
bilirik. Məsələn, L.Kərimov və M.Mahmudov “Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğət”
(2002), O.İ.Musayev “Azərbaycanca-ingiliscə lüğət” (1996), “Müasir ingiliscə-Azərbaycanca,
azərbaycanca-ingiliscə lüğət” (2001), O.İ.Musayev “Azərbaycanca-ingiliscə lüğət” (1998),
Ə.Mirəhmədov “Ədəbiyyatşünaslıq: Ensiklopedik lüğət” (1998), “Fəlsəfə ensiklopediyası” (1998),
“Dünya xalqları” (1998), Ə.Nicat “Dünya tarixçiləri” (1998) və s. nəşrlər son 5-6 ildə
respublikamızda nəşr edilən soraq-məlumat nəşrləri haqqında müəyyən təsəvvür yaradır [7, 37-51].
Biz bu nəşrləri oxucu tələbatında, onun ödənilməsində böyük əhəmiyyətini qeyd etməklə
bərabər, çox cüzi olduğunu da deməliyik.
Göründüyü kimi, sahəvi ensiklopediyalar, ensiklopedik lüğətlər, mövzu-soraq kitablarının nəşri
demək olar ki, yox dərəcəsindədir. İndiki oxucu kateqoriyalarının müxtəlifliyi, elmi məlumatın
sürətlə inkişaf etdiyi indiki şəraitdə soraq-məlumat kateqoriyalarına böyük ehtiyac vardır və
artmaqda davam edir.
Araşdırdığımız üç nəşr kataloqundan aydın olur ki, qeyd etdiyimiz mövzularda çox az nəşrlərin
çapı həyata keçirilmişdir (30-a yaxın).
Kitab nəşrinin inkişafından söhbət gedərkən qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1980-ci illərin
ortalarından, xüsusilə axırlarında kitab nəşrinin azalmasına təsir göstərən səbəblər çoxalmışdı. Belə
ki, kitab nəşrinin tədricən tənəzzülü, enmə meyilləri cəmiyyətdə müəyyən müddət hökm sürmüş
mənfi halların məhsuludur: cəmiyyətə az verib, ondan çox qoparmaq faktları, sosial ədalətin
pozulması, rəqəmlərin şişirdilməsi, gözdən pərdə asmaq halları, əməyə görə bölgü prinsiplərinin
pozulması, istehsal münasibətlərinin ləng inkişaf etməsi və s. amillər kitab nəşrinə, təbliğinə və
yayılmasına da öz mənfi təsirini göstərmişdir. Kitab nəşrini dövrün tələbləri səviyyəsində təşkil və
inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə poliqrafiya bazasını, avtomat axın xətlərini, kadr hazırlanmasını
inkişaf etdirmək lazımdır. Səbəb oradan qaldırılsa, nəticəni düzəltmək çətinlik törətməz [1, 154].
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət kitab nəşrinə, təbliğinə və yayılmasına strateji əhəmiyyətli
fəaliyyət sahəsi kimi üstünlük verməlidir. Təəssüf ki, indiyə qədər kitab nəşri sahəsində dövlət
siyasəti müəyyənləşdirilməyib [9].
Məlumdur ki, 1990-cı illərdə müxtəlif elm və bilik sahələrinə aid, müxtəlif tiplərdə az da olsa
kitab çap edilmişdir. Doğrudur, müasir dövrdə kitab az nəşr edilir. Amma müəyyən sahələr üzrə
nəşr edilən kitablar öz bədii və poliqrafik tərtibatı ilə seçilir. Bunu 1990-cı illərin ortalarından nəşr
edilən ictimai-siyasi, xüsusilə H.Əliyevin fəaliyyəti ilə əlaqədar çap edilən kitablar təsdiq edir:
“Qətiyyətin təntənəsi (Sənədli xronika)” (1995, 848 s.); “Azərbaycan: oktyabr – 94, mart – 95:
Qəsd: Dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası” (1995, 816 s.); A.Abbasbəyli, E.Abbasbəyli “Гейдар
Алийев и мировая политика” (1997, 328 s.); N.Xusiyev “Heydər Əliyev və Azərbaycan dili”
(1997, 288 s.); H.Əliyev “Müstəqillik yolu: Seçilmiş fikirlər” (1997, 136 s.); “Aforizmlər (ingilis,
rus və Azərbaycan dillərində)” (1997, 120 s.); “Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunda (1994cü il oktyabr, 1995-ci il mart hadisələrinə həsr edilib)” (1996, 368 s.); “Г.Алиев открывает миру
Азербайджан” (1994, 176 s.); Q.Əhmədov “Birinci şəxs: prezidentin portret cizgiləri” (1997, 208
s.); “Ağsaqqal sözü” (1998, 168 s.) və s.
Ümumiyyətlə, bu mövzuda ölkəmizdə 200-dən çox kitab, böyük tirajla (hər birinin, bəzisinin
4000-5000 nüsxədən çox), gözəl bədii və poliqrafik tərtibatla nəşr edilmişdir. Müasir dövrdə
Qarabağ probleminə, Azərbaycan xalqının və ölkəsinin tarixinə, bəzi maraqlı, əhəmiyyətli
mövzulara dair kitablar da nəşr edilmişdir.
1990-cı illərdən dövlət nəşriyyatları digər sahələrə və mövzulara aid bir sıra kitablar nəşr ediblər.
Bu nəşrlərin çoxu ayrı-ayrı adamların, sponsorların köməyi ilə çapdan buraxılıb. Məsələn,
B.Muradov “Orta məktəblərdə ədəbi əsərlərin öyrədilməsi” (“Maarif” 1992); Y.Axundlu “Tarixi
roman yeni mərhələdə” (1980-1990-cı illər) (“Maarif” 1998); Y.Ş.Kərimov “İbtidai siniflərdə ana
dilinin tədrisinin metodikası” (“Maarif” 1997); Y.Axundlu “Mənim ədəbi dünyam (ədəbi-tənqidi
məqalələr)” (“Maarif”, 1998); M.Nərimanoğlu “Dədə ocağı” (“Gənclik” 1998); N.Ələkbərli “Üç
budaq: Ə.Cavad, M.Müşfiq, A.İldırım” (“Gənclik” 1999); “Azərbaycanın Beynəlxaq çoxtərəfli
qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu” (“Elm” 1997); A.İbrahimov, H.Xəlilov “Uşaq tərbiyəsinin bəzi
aktual problemləri” (“Elm” 1998) və s.
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Əlbəttə, belə nəşrlərin sayını artırmaq olar. Nəticə olaraq, onun qeyd etməliyik ki, istər özəl,
istərsə də dövlət nəşriyyatları elm sahələrinin əhəmiyyətini, oxucu tələbatlarını nəzərə almadan
kitablar nəşr edirlər. Bu da təklif və tələbatda uyğunsuzluq əmələ gətirir.
Prof. B.V.Allahverdiyev çox haqlı olaraq qeyd edir ki, indiki nəşriyyatlar oxucuya, xalqa lazım
olmayan kitabları daha çox (pul qazanmağın xatirinə) çap edirlər [10].
Son dövrlərdə, xüsusilə kitab çapı sahəsində disproporsiya (uyğunsuzluq) yaranıb. Tələblə
təklifin, düz gəlməməsinin səbəbi budur ki, ədəbiyyatın sahə quruluşu nəşriyyat sistemində nəzərə
alınmır. Keçmiş Sovet İttifaqında, o cümlədən Azərbaycanda kitab nəşrində bütün elm və texnika
sahələri üzrə uyğunluq prinsipi nəzərə alınırdı.
Kitab nəşrini, təbliğini və yayılmasını dünya standartları səviyyəsində təşkil etmək nəşriyyat
işindəki geriliyi aradan qaldırmaq üçün nəşrlərin, müəlliflərin, kitab ticarəti işçilərinin
assosiasiyaları (hər sahə üçün) yaradılmalıdır. Bu assosiasiyalar nəşrlərin, müəlliflərin, kitab ticarəti
işçilərinin hüquqlarını dövlət səviyyəsində müdafiə edər [9].
Belə bir fikir söyləmək həqiqətə uyğundur ki, indi müxtəlif zümrə və təbəqələrdən böyük
əksəriyyət Azərbaycan kitabının inkişafından narahatlığını bildirir. Ana dilində zəruri, vacib,
tələbata uyğun gələn kitabın nəşri və yayılması üçün çox az iş görülür. Bu işdə müəyyən irəliləyişə
nail olmaq üçün ümumi səylər – kitabşünas alimlərin, naşirlərin, yazıçıların, jurnalistlərin, bütün
yaradıcı ziyalıların səyləri tələb olunur. İndiki şəraitdə yaradıcı ziyalılar həmişə olduğu kimi xalqın
mənəvi, istiqamətləndirici qüvvəsi olmalıdırlar. Millətlərin mənlik: milli şüurun artdığı bir vaxtda
respublikamızda ana dilində kitab nəşri, xüsusilə zənginləşdirilməlidir.
Kitab nəşri işini dövrün tələbləri səviyyəsində təşkil etmək üçün hər şeydən əvvəl bu sahənin
vəziyyətini dürüst bilmək lazımdır. Həmin sahənin inkişafını təmin edən komponentləri də bilmək
vacibdir [1, 155].
Müasir dövrün şəraiti Azərbaycan oxucusu ilə yanaşı, xarici ölkələrin oxucularının da
tələbatlarını nəzərə almağı da irəli sürür. Belə ki, Azərbaycanı xarici ölkələr müəyyən qədər
tanımalıdır.
Buna görə də, Azərbaycanın tarixi, ölkənin mədəniyyəti, elmi nailiyyətləri, xalqın adət-ənənələri,
incəsənəti, musiqisi və s. haqqında kitablar nəşr etmək (əlbəttə, müxtəlif xarici dillərdə: heç olmasa,
ingilis, alman, rus və fransız dillərində) olduqca vacibdir. Bu mənada dünyada tanınmış, məşhur
Azərbaycan yazıçısı Çingiz Abdullayevin fikri maraq doğurur: “Son illərdə Skandinaviya, ümumən
götürəndə isə Avropada müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş ölkələrin, xüsusən də Azərbaycanın
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə böyük marağın olduğunu bildirmək mənim üçün çox xoşdur. Amma
təəssüfləndirici haldır ki, klassik şairləri Nizami, Füzulini çıxmaq şərti ilə, xaricilərin Azərbaycan
ədəbiyyatı, ümumiyyətlə bizim milli mədəniyyət və tariximiz barədə məlumatları çox məhduddur”
[8].
Ç.Abdullayevin digər bir fikri də kitabın yayılması ilə bağlıdır. Onun intervüsundan aydın alır ki,
Norveçdə çap edilən kitabların ilk min nüsxəsini dövlət öz hesabına pulla alır və kitabxanalara,
təhsil müəssisələrinə paylayır [8].
Göründüyü kimi, kitab nəşrində təklif və tələbat problemi ən mürəkkəb, lakin onların
uyğunlaşdırılması zəruri olan məsələdir. Bunun üçün kitabçılıq işinin bütüm xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalı, nəşriyyatlar, poliqrafiya müəssisələri və kitabın təbliği və yayılması ilə məşğul olan
mütəxəssislər əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Müasir dövrdə kitab nəşrinin vəziyyəti, inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təklif və tələbat
probleminin tədqiqi bir sıra maraqlı, ümumiləşdirici fikirlər söyləməyə, təklif və tövsiyələr irəli
sürməyə imkan verir.
Öyrəndiyimiz müasir mərhələdə kitab nəşri sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətlər: kitabın ad və
tiraj artımı, bədii və poliqrafik icrası, kitabın sahə quruluşu və tipologiyası və s. üzrə qazanılmışdır.
Kitabçılıq işində bu qeyd etdiyim komponentlərin bəzilərində çox, bəzilərində isə az nailiyyətlər
əldə olunmuşdur.
Belə ki, 1980-ci illərin ortalarına qədər kitab nəşri kəmiyyət və keyfiyyət baxımından əsasən
inkişaf etmiş, ayrı-ayrı sahələr üzrə kitab nəşri həyata keçirilmişdir. Lakin 1980-ci ilin ortalarından,
xüsusilə sonundan bu günkü günə qədər kitab nəşri ad və tiraj etibarilə azalmış, bəzi sahələrdə
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məsələn, təbiət elmləri, texnika sahələri, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə kitab nəşri acınacaqlı
vəziyyətə düşmüş disproporsiya yaranmış, təklif tələbata uyğun olmamışdır.
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L Abasova
Adaptation of the demand and supply in the book publication
Summary
The article mentions the publishing system in Azerbaijan over the years of independence and
also provides a comparative analysis of the situation in the publishing system of Azerbaijan in the
late 1980s. In particular, the article analyzed the question of adapting the problem of supply and
demand, the problem was commented, and some results were also obtained.
According to the author, the problem of supply and demand is the most difficult, but their
adaptation is a matter of necessity. For this, the author proposes to take into account all the features
of the book business, and also suggests that publishers, publishing houses, and people playing a role
in book distribution should work together.
The author notes that in the modern era we have gained certain achievements in the field of book
publishing: name and tirage of the book, artistic and printing execution, structure and typology of
the book, and etc.
Some of these components have high achievements in the field of book work, however, at the
same time other components are not successful.
Keywords: book, publication, supply, demand, reader, editor, work, publisher, years of
independence, private publishing system, state publishing houses
Л.Абасова
Адаптация проблемы спроса и предложения в книжном издании
Резюме
В статье упоминается издательская система в Азербайджане за годы независимостиитакже
приведен сравнительный анализ ситуации в издательской системе Азербайджана в конце
1980-х годов. В частности, в статье был проанализирован вопрос адаптации проблемы спроса
и предложения,проблема была прокомментирована,также получены некоторые результаты.
По оценке автора, проблема спроса и предложения является наиболее сложной, но их
адаптация является вопросом необходимости. Для этого автор предлагает принять во
внимание все особенности книжного бизнеса,атакже предлагает что издатели, издательства,
и люди играющие роль в распространение книг должны работать согласованно.
Автор отмечает, что в настоящее время мы добились определенных успехов в области
книгоиздания: название и тираж книги, художественно-полиграфическое исполнение,
структура и типология книги и т. д.
Некоторые из этих компонентов имеют высокие достижения в области книжной работы, в
то время когда некоторые компоненты не достигли успеха.
Ключевые слова: книга, публикация, предложение, спрос, читатель, редактор, работа,
издатель, годы независимости, частная издательская система, государственные издательства
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MƏHƏMMƏD FÜZULİ İRSİNİN
TƏDQİQ TARİXİNDƏN
Məhəmməd Füzulinin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında Şərqin etibarlı məxəzləri hesab
olunan təzkirələrdə yer alır. B.Çobanzadə, S.Mümtaz, A.Sur, H.Araslı, F.Köprülü, H.Mazıoğlu,
A.Qaraxan, Mir Cəlal, M.Quluzadə, R.Azadə, Ə.Səfərli, Ç.Sadıqoğlu, V.Feyzullazadə, T.Kərimli,
A.Mirzəyev və başqaları Füzulinin həyat və yaradıcılığından bəhs edərkən, orta əsr təzkirələri
haqqında zəngin məlumatlar vermişdir. Məlumdur ki, orta əsrlərin təzkirə müəllifləri Füzuli
sənətinin əzəmət və ecazkarlığı qarşısında heyrətdə qalmışdır.
Məhəmməd Füzuli haqqında ilk qədim mənbə Qəstəmonlu Lətifinin “Təzkirətüş-şüəra” təzkirəsi
hesab olunur. 1491-ci ildə Qəstəmonda anadan olan Lətifi Qanuni Sultan Süleymanın adına ithaf
etdiyi bu əsəri 1546-cı ildə tamamlamışdır. Lətifi öz təzkirəsində Füzulinin “Bağdadlı Füzuli”
təxəllüsü ilə şeirlər yazdığını, dövrünün şairlərinin fəzilətlilərindən olduğunu göstərərək yazır: “Bu
dövr şüərasındandır. Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcıığı haqqında məlumat verən ən
mükəmməl təzkirə Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəra” təzkirəsidir. Füzulinin müasiri olan Əhdi
Bağdadi Azərbaycan türkcəsində yazdığı bu təzkirədə XVI əsr Bağdad mühitində yetişən
azərbaycanlı şair və alimlər, o cümlədən Nişani, Baqi, Nihani, Tərzi, Füzuli, Hüsni, Rindi, Zöhdi,
Muradi, Hüzni, Fəzli, Elmi, Kəlayi, Gərmi bəy, Fikri bəy və başqalarının həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verir. Bundan başqa Əhdi Bağdadi məsnəvi növündə “Leyli və Məcnun” kimi
dürri - gövhər yaradan Füzulinin neçə-neçə türkcə və farsca risalələr yazdığını, Mövlana Hüseyn
Vaizinin təriqilə “Rövzətüş-şühəda”nı “Hədiqətüs-süəda” kimi tərcümə etdiyini qeyd edir. Əhdi
Bağdadinin “Gülşəni-şüəara” təzkirəsi bu gün belə füzulişünaslıqda mötəbər mənbə olaraq
əhəmyyətlidir.
Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verən başqa bir mənbə Aşiq
Çələbinin “Məşairüş-şüəra” təzkirəsidir. Onun məlumatına görə, Bağdad və Diyarbəkr müğənniləri
Füzulinin yaratdığı şeirləri ifa edirlər. Aşiq Çələbi öz təzkirəsini 1568-ci ildə tamamlasa da, həmin
dövrdə artıq Füzulinin vəfat etdiyindən xəbər tutmadığı bəlli olur.
Orta əsrlərin Füzuli haqqında məlumat verən qədim məxəzlərindən biri də Həsən Çələbinin
(Xınalızadə) 1586-cı ildə yazdığı “Təzkirətüş-şüəra”sıdır. Həsən Çələbi həmçinin Füzulinin türk
dilində “Xəmsə”si olduğunu, lakin “Leyli və Məcnun”un daha çox şöhrət tapdığını qeyd edir.
Bundan əlavə, Füzulinin mükəmməl bir Divanı olduğunu qeyd edən Həsən Çələbi öz təzkirəsinə
şairin lirikasından çoxsaylı beytlər daxil etmişdir. XVI əsrdə Füzulinin həyatı, dövrü və yaradıcılığı
haqqında məlumat verən qiymətli mənbələrdən biri də Sadiqi bəy Əfşarın “Məcməül-xəvas”
təzkirəsidir. Füzulişünaslıqda çox qiymətli olan bir faktı Sadiqi öz təzkirəsində vermiş və bununla
da Füzulinin həyatına dair mübahisəli məsələlərə son qoymuşdur.
Açar sözlər: Füzuli,təzkirə,Lətifi,Əhdi Bağdadi, Həsən Çələbi
Məhəmməd Füzulinin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında ilkin məlumatlar Şərqin etibarlı
məxəzləri hesab olunan təzkirələrdə yer alır. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında təzkirələr
müntəzəm şəkildə tədqiq obyekti olmuş, şairin şəxsiyyəti və yaradıcılığına dair araşdırmalarda bu
məxəzlər əsas götürülmüşdür. B.Çobanzadə, S.Mümtaz, A.Sur, H.Araslı, F.Köprülü, H.Mazıoğlu,
A.Qaraxan, Mir Cəlal, M.Quluzadə, R.Azadə, Ə.Səfərli, Ç.Sadıqoğlu, V.Feyzullazadə, T.Kərimli,
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A.Mirzəyev və başqaları Füzulinin həyat və yaradıcılığından bəhs edərkən, orta əsr təzkirələri
haqqında zəngin məlumatlar vermiş, orada mövcud olan qiymətli materiallara istinad etmişlər. Bu
gün də Füzuli ədəbi irsinin tədqiq problemləri genişləndikcə, bu ilkin məxəzlər öz əhəmiyyətini
saxlamaqdadır.
Məlumdur ki, orta əsrlərin təzkirə müəllifləri Füzuli sənətinin əzəmət və ecazkarlığı qarşısında
heyrətdə qalmış, onun məna və bəlağətdə bənzərsizliyini xüsusi qeyd etmişlər. Təsadüfi deyildir ki,
H.Araslı Füzuli irsinin öyrənilmə tarixinə nəzər salarkən yazırdı: “XVI əsrin ortalarından
başlayaraq yazılan təzkirələrin hamısı Füzuli haqqında məlumat verir, onun şeirlərindən nümunələr
göstərir və yaradıcılığını Şərq təzkirəçilərinə məxsus bir fəsahətlə tərifləyirlər”. (1, 311)
Məhəmməd Füzuli haqqında ilk qədim mənbə Qəstəmonlu Lətifinin “Təzkirətüş-şüəra” təzkirəsi
hesab olunur. 1491-ci ildə Qəstəmonda anadan olan Lətifi Qanuni Sultan Süleymanın adına ithaf
etdiyi bu əsəri 1546-cı ildə tamamlamışdır. Lətifi təzkirəsinin Çorum nüsxəsi haqqında məlumat
verən Səlahəddin Küçükün yazdığına görə, “Latifi tezkiresi, Anadoluda Sehi Beğin tezkiresinden
sekiz yıl sonra yazılmış olan ikinci ve önemli bir kaynak eserdir. Latifi (ölm. 1582), bu eserini
hazırlarken Ali Şir Nevayinin “Mecalisü`n-Nefais”ini, Molla Caminin “Baharistan”ını ve Sehi
Beğ'in “Heşt Behişt”ini örnek almıştır; ancak, tezkirecimizin, tertip bakımından bu eserlere
uymadığı, şairleri alfabe sırasıyla verdiği görülmektedir. Laitifînin “Tezkiretü'ş-Şu'ara”sı, şairleri
alfabe sırasıyla veren ilk tezkiremizdir.” (11, 279)
Məlumdur ki, hələ Füzulinin sağlığında qələmə alınmış bu təzkirə –müqəddimə, 3 fəsil və
kitabın xətmi hissəsindən ibarətdir. 1-ci fəsildə- Şair-şeyxlər; 2-ci fəsildə-Şair padşahlar; 3-cü
fəsildə - Sultan II Murad dövründə yetişən 300-dən yuxarı şair, o cümlədən Məhəmməd Füzulinin
həyatı və sənəti haqqında məlumat verir. Buna baxmayaraq, Füzulinin doğum tarixi haqqında nə
Lətifi təzkirəsi, nə də başqa mənbələrdə dəqiq məlumat yoxdur. Təzkirələrdə ən çox şairlərin ölüm
tarixinin qeydə alındığını nəzərə almaqla, Füzulinin həyatı, şəxsiyyəti və mühitinə dair tədqiqat
aparmış Türkiyə tədqiqatçısı Abdulqadir Qaraxan 1949-cu ildə yazdığı “Füzulinin həyatı, şəxsiyyəti
və mühiti” əsərində təzkirələrə əsasən Füzulinin ölüm tarixinin təxminən 1495-ci ilə aid olduğunu
qeyd etmişdir. (1,72) Bundan əlavə, başqa bir görkəmli türk alimi Hasibə Mazıoğlu Füzulinin
doğum tarixinə həsr etdiyi “Füzulinin doğum tarixi məsələsi” adlı məqalədə şairin Əlvənd bəyə
yazdığı qəsidəsinə əsasən, şairin bu qəsidəni qələmə alarkən, 25 yaşının tamam olduğunu yazır və
bu hesablamaya əsasən, şairin 1480-cı ildə doğulduğunu təxmin edir. (10,13)
Lətifi öz təzkirəsində Füzulinin “Bağdadlı Füzuli” təxəllüsü ilə şeirlər yazdığını, dövrünün
şairlərinin fəzilətlilərindən olduğunu göstərərək yazır: “Bu dövr şüərasındandır. Nəvai tərzinə qərib
bir tərzdə və üslubi-əcəbi vardır.” (9,133) Lətifi öz təzkirəsində Füzulinin:
Hansı gülşən gülbüni sərvi-xuramanınca var?
Hansı gülbün üzrə qönçə, ləli- xəndanınca var?,
- mətləli qəzəlini tam şəkildə vermişdir. Eləcə də:
Müqəvvəs qaşların kim, vəsmə birlə rəng tutmuşlar,
Qılıclardır ki, qanlar tökmək ilə jəng tutmuşlar (9,134)
- mətləsini, həmçinin “Leyli və Məcnun” əsərindən bir parçanı təzkirəyə daxil etmişdir.
Bundan əlavə, Lətifi Füzulinin Nizami “Xəmsə”sinə cavab yazdığını və məqbul beş ədəd əsəri
olduğunu da qeyd edir.
Füzuli haqqında məlumat verən ikinci mənbə Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami” təzkirəsidir. Sam
Mirzə öz təzkirəsini 1550-ci ildə fars dilində qələmə almışdır. Bu o deməkdir ki, bu təzkirə də şairin
sağlığında yazılmışdır. O, Füzulini “Mövlana Füzuli” deyə adlandırmış, şairin Darüssəlam
Bağdaddan olduğunu qeyd edərək yazır: “Orada Mövlana Füzulidən yaxşı şair peyda olmayıb, hər
iki dildə türk və ərəb dilində şeir söyləyir və onun əksər şeiri dini mənqəbələrdən ibarətdir.”
(13,136)
Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcıığı haqqında məlumat verən ən mükəmməl təzkirə Əhdi
Bağdadinin “Gülşəni-şüəra” təzkirəsidir. Füzulinin müasiri olan Əhdi Bağdadi Azərbaycan
türkcəsində yazdığı bu təzkirədə XVI əsr Bağdad mühitində yetişən azərbaycanlı şair və alimlər, o
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cümlədən Nişani, Baqi, Nihani, Tərzi, Füzuli, Hüsni, Rindi, Zöhdi, Muradi, Hüzni, Fəzli, Elmi,
Kəlayi, Gərmi bəy, Fikri bəy və başqalarının həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək bir çox dünya tədqiqatçılarının araşdırmalarında əsas mənbə
rolunu oynamış bu təzkirənin Sank-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlanılan əlyazma nüsxəsi
Azərbaycan alimi Vəcihə Feyzullayeva tərəfindən nəşrə hazırlanmışdır. Türkiyədə Solmaz
Süleyman tərəfindən bu təzkirənin elmi-tənqidi mətni hazırlanaraq, 2005-ci ildə Ankarada nəşr
olunmuşdur.
Əhdi Bağdadi öz təzkirəsinin “Mövlana Füzuli (aleyhir rahme)-i Bağdadi” adlandırdığı
hissəsində şair haqqında yazmışdır: “Kəmal-i mə’rifətlə kamil və fünun-i fəzayil ile fazil şux-təb’ ü
şirin-söhbət və elm-i həndəsə vü hey’ət ilə əbdan-dan əhl-i hikmət və əhadis ü təfasir ile peyrəv-i
şeri’at hadd-i zatında bənde-i əhl-i tarikatdür. Ol pir-i niku-hisal məzmun-i bəlağət-nümun bulmaqla
bi-misal idi.” (3,241)
Bundan başqa Əhdi Bağdadi məsnəvi növündə “Leyli və Məcnun” kimi dürri - gövhər yaradan
Füzulinin neçə-neçə türkcə və farsca risalələr yazdığını, Mövlana Hüseyn Vaizinin təriqilə
“Rövzətüş-şühəda”nı “Hədiqətüs-süəda” kimi tərcümə etdiyini qeyd edir. (3,241) Təzkirə müəllifi
Füzulinin Nəvayi üslubunda türklər arasında şöhrətləndiyini, onun türk Divanının “Rum zərifləri”
yanında məqbul sayıldığını də nəzərdən qaçırmır. O, Füzulinin:
Buraxdı xakə hüsnün aftab-ı ‘aləm-arayı
Götürdi yer yüzindən mu’ciz-i lə’lün Məsiha’yımətləli qəzəlini bütöv şəkildə (3,243) eləcə də, bir çox şeirlərindən beytləri nümunə olaraq öz
təzkirəsinə daxil etmişdir.
Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəara” təzkirəsi bu gün belə füzulişünaslıqda mötəbər mənbə olaraq
əhəmyyətlidir.
Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verən başqa bir mənbə Aşiq
Çələbinin “Məşairüş-şüəra” təzkirəsidir. Onun məlumatına görə, Bağdad və Diyarbəkr müğənniləri
Füzulinin yaratdığı şeirləri ifa edirlər. Onların rəvayət etdikləri hekayələr Mövlana Füzulidəndir.
Aşiq Çələbinin yazdığına görə, Sultan Süleyman Bağdada təşrif buyuranda, Füzuli padşahın
dərgahına gəlmiş, padşaha və İbrahim Paşaya qəsidələr həsr etmiş, onlara məsləhətlər vermişdir.
Sultan Süleymanın Bağdad vilayətinin mənafeyi və şairin maddi vəziyyəti üçün ona təqaüd
ayrılmışdır.
Aşiq Çələbi həmçinin Füzulinin əsərlərinin bəlağətdə davamlı olmasını, qəzəllərinin eşq
həyacanı ilə dolu olduğunu, qəsidələrində isə romantik və bədii olmasını göstərir, onun Peyğəmbərə
həsr olunmuş nətinin yüksək sənətkarlıq nümunəsi olduğunu xüsusi vurğulayır.
Aşiq Çələbi öz təzkirəsini 1568-ci ildə tamamlasa da, həmin dövrdə artıq Füzulinin vəfat
etdiyindən xəbər tutmadığı bəlli olur.
Orta əsrlərin Füzuli haqqında məlumat verən qədim məxəzlərindən biri də Həsən Çələbinin
(Xınalızadə) 1586-cı ildə yazdığı “Təzkirətüş-şüəra”sıdır. O, Füzuliyə həsr etdiyi bölmədə şairin
“Fəza-yi lətafət-iktizası deli - kəriman ü mən’iman gibi pəhna vü vəsi’ və sahayi – lətafətməsahası ... irfan-ı feyz-i muzahir gibi” bir guşədə, “şəhri-İrəm-ara və firdövs-təzyin olmaqla, bağidad olan” Darüs-səlam Bağdadda anadan olduğunu göstərir və Füzulinin həyatından vəfatına qədər
şeir və yaradıcılığa səy etdiyini, “dilguşa nəzm ilə ali-məniş bir şair” olduğunu qeyd etməklə,
“Neva’i tarzına karib bir üslub-ı bedi’ vü semt-i garibi vardur”, - söyləyir.(7,170)
Həsən Çələbi həmçinin Füzulinin türk dilində “Xəmsə”si olduğunu, lakin “Leyli və Məcnun”un
daha çox şöhrət tapdığını qeyd edir. (7, 170)
Həsən Çələbinin Füzulinin həyatı haqqında verdiyi məlumatlar əvvəlki təzkirələrdən az fərqlənsə
də, həyatına və əsərlərinin təhlilinə dair zəngin məlumatlar verir. O, iki İraqı fəth etmək üçün
Darüs-səlam (Bağdad) diyarında çadırını bəzəyən Sultan Süleymanın cəlalına Füzulinin qoşduğu bir
neçə misranı, həmçinin Xaqana həsr etdiyi “Gül” rədifli qəsidəsindən parçanı təzkirəyə daxil edir.
(7,171) Bundan əlavə, vəzir İbrahim Paşaya, Mövlana adlandırdığı Qazi Qadir Əfəndi Çələbiyə
ithaf etdiyi şeirlərdən bəhs edir və Füzulinin Xaqandan mükafata və hədiyyələrə layiq olduğunu
xüsusi qeyd edir.
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Həsən Çələbinin Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin bəlağət və fəsahətdə orijinallıqları
haqqında obrazlı şəkildə söylədikləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir: “Fi’l-hakika ol hadika-i enika-i
reşikaya şol denlü nihal-i belagat dikmişdür ki, Hüseyn Va’izün Bərg ü Barın görmemişdür ve ol
kadar reyahin-i fesahat ekmişdür ki buy-ı dil-cuyı meşamm-ı münşiyan-ı cihana irmemişdür.”
(7,171)
Bundan əlavə, Füzulinin mükəmməl bir Divanı olduğunu qeyd edən Həsən Çələbi öz təzkirəsinə
şairin lirikasından çoxsaylı beytlər daxil etmişdir.
XVI əsrin əhəmiyyətli təzkirələrindən biri də Bəyani təzkirəsidir. Bəyani də Füzulinin “Darüssəlam Bağdaddan” olduğunu söyləmiş və yaradıcılığı haqqında bunları yazmışdır: “Nevayi ile
Türki ma-beyninde bir üslub-i bedi ihtiyar etmişdür. Tarzında fərid, səmtində vahid bir şa’ir-i
bəlağat-şi’ar ve nazım-i fəsahat-disardur. Şe’ri rasin və nazmi rəngindür. Zəban-i Türkidə Hamsəsi
vardur. Cümlədən “Leyla vü Məcnun”ı ziyadə iştihar bulmışdur. Hüseyn Va’izün “Ravzatü’şşüheda”sı tarzında “Hadikatü’s-sü’əda”sı vardur. Hayli nəfîs kitâb olmışdur. Sefer-i Irakeynde
Sultan Süleyman Hana “Gül” rədif bir latif kasidə vermişdür.” (5,148-149)
Bəyani öz təzkirəsinə “Gül” qəsidəsindən mətlə və Füzulinin “Müretteb ü mükemmel divanı
vardur” söyləyərək, Türk “Divan”ından: Ah eyledügüm serv-i hıramanun içündür
Kan agladugum gonce-i handanun içündür,qəzəlini və başqa qəzəllərindən beytlər daxil etmişdir.
XVI əsrdə Füzulinin həyatı, dövrü və yaradıcılığı haqqında məlumat verən qiymətli mənbələrdən
biri də Sadiqi bəy Əfşarın “Məcməül-xəvas” təzkirəsidir. Füzulişünaslıqda çox qiymətli olan bir
faktı Sadiqi öz təzkirəsində vermiş və bununla da Füzulinin həyatına dair mübahisəli məsələlərə son
qoymuşdur. Onun yazdığına əsasən, Füzuli “Bayat elindəndir. İbrahim xanın xidmətinə Bağdada
gedib, Xan mərhum Sultan Süleyman Xondgarın yanından köçüb İraqa gəldiyində, Mövlana Füzuli
Hillədə sakin olur.”(12,131) Sadiq bəy Füzulinin “Şahü-gəda” əsərinin də olduğunu söyləyir.
Sadiq bəyin “Məcməül-xəvas”ından sonra XVII əsrdə Riyazinin “Təzkirətüş-şüəra”sı (16071609), Faizinin “Zübdətül-əşar” (1621), XVIII əsrdə Lütfəli bəy Azərin “Atəşkədə” təzkirələri
Füzuli haqqında qiymətli məlumatlar verən məxəzlərdir.
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History of the study of the heritage of
mohammed fizuli
Summary
Muhammad Fuzuli invested an immence work for the elevation of level of literary XVI
century.Initial information about Mohammed Fuzuli's life and rich literary heritage are found in the
supposedly credible sources of the East. It is known that the authors of the medieval writings were
amazed at the magnificence and majesty of Fuzuli's art, emphasizing its uniqueness and meaning in
its essence. In the world and Azerbaijan literary criticisms were regularly studied, these facts are
based on the poet's personality and creativity. The article presents the information contained
Fuzuli's life and creativity in the works of the authors, such as Latifi, Ahdi Bagdadi, Sam Mirza,
Hasan Chalabi, Beyani, Sadiq bey Afshar and researches their tezkires.
The most ancient source is “Tazkiretush-Shuara” of Kastamonlu Latifi. In 1491, Kastamonlu
Latifi dedicated this work to the birth of Sultan Suleiman the Magnificent. The second source about
Fizuli is “Tokhfei Sami”, the author of which was Sham Mirza. Sham Mirza wrote his work in
Persian in 1550. But the most reliable information about the life and work of Mohammed Fuzuli
was written in Ahzdi Baghdadi’s tezkire head “Golshane-Shuara”. Ahdi Baghdadi was a
contemporary of Fizuli. İn the tachkire that was mentioned above, he gives information about XVI
century poets and scholars such as Nishani, Bagi, Nikhani, Tarzi Husni, Rindi, and others who
wrote in the Azerbaijani Turkic language. Another source that gives information about the life and
work of Fizuli is "Mashariush-Shuara" wtitten by Ashyg Chelebi. He finished his tezkire in 1568.
By that time Fizuli was not alive, but Chelebi did not know about it. Another of the ancient
medieval sources is “Tezkiretush-Shuara”, written in 1586 by Gosan Chelebi (Khinalizade).
Key words: Fuzuli, tezkire, Latifi, Ahdi Bagdadi, Hasan Chalabi
Г.Бабаева
История изучения наследия
Мухаммеда физули
Резюме
Мухаммад Физули проделал огромную работу, подняв уровень литературного развития
XVI века. Первоначальные сведения о жизни Мухаммеда Физули и богатом литературном
наследии находятся в предположительно достоверных источниках Востока. Известно, что
авторы средневековых писаний были поражены великолепием и величием искусства Физули,
подчеркивая его уникальность и смысл по своей сути. В мировом востоковедении и также в
Азербайджане регулярно изучались данные источники, которые содержат ценные материалы
о личности и творчестве поэта.
В статье представлена информация о жизни и творчестве Физули в произведениях таких
авторов как Латифи, Ахди Багдади, Сам Мирза, Хасан Челеби, Бейани, Садик бек Афшар и
исследования их тезкиров.
Самым древним источником считается «Тазкиретуш-Шуара» Кастамонлу Лятифи. В 1491
году Кастамонлу Лятифи посвятил это произведение рождению Султана Сулеймана
Великолепного. Второй источник о Физули это «Тохфее Сами» автором которого являлся
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Шам Мирза. Шам Мирза своё произведение написал на фарсидском языке в 1550 году. Но
самые достоверные о жизни и творчестве Мохаммеда Физули написаны в тезкире Ахди
Багдади «Гольшане-Шуара». Ахди Багдади являлся современником Физули. Выше
упомянутом тачкире он даёт сведения о поэтах и учёных XVI века таких как Нишани, Баги,
Нихани, Тарзи Хусни, Ринди и других которые писали на азербайджано тюркском языке.
Другой источник который даёт сведения о жизни и творчестве «Машариуш-Шуара» автор
Ашыг Челеби. Он закончил своё тезкире в 1568 году. К тому времени Физули не было в
живых, но об этом Челеби незналю одним из древних средне вековых источников является
написанная в 1586 году Госаном Челеби (Хынализаде) «Тезкиретуш-Шуара».
Ключевые слова: Физули, тезкире, Лятифи, Ахди Багдади, Хасан Челеби
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 06.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 19.04.2019
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Н.В.ХАНЫКОВ О ХАГАНИ ШИРВАНИ
Резюме
В ХIХ в. сведения о выдающемся поэте Азербайджана Хагани Ширвани в России и
Европе были довольно скудны. Выдающийся востоковед Н. В. Ханыков (1819-1878), находясь на государственной службе на Кавказе и в Персии, занимался топографическими,
археологическими, нумизматическими, этнографическими исследованиями; им были
собраны и изучены исторические материалы, древние рукописи. Во время проведения
исследований на Кавказе, Н. В. Ханыков занимался сохранением, изучением и изданием
ценных образцов восточной материальной культуры. Впоследствии ученый был направлен
во Францию для продолжения своей научной работы. Н.В.Ханыков посвятил Хагани
Ширвани свой труд под названием «Воспоминания о Хагани, персидском поэте» («Mémoire
sur Khagani, poète persan») на французском языке. Автор перевел и прокомментировал стихи
поэта, исследовал детали его биографии. Многие ученые использовали в своих научных
разработках сведения из этого труда. Труд не лишен недостатков, но ценность его
заключается в том, что во всех своих заключениях автор исходил из оригинальных текстов
произведений Хагани. Работа Н.В.Ханыкова была опубликована в ведущем научном
журнале Франции «Journal Asiatiques» в 1865-м году. Исследование Н.В.Ханыкова, являясь
первой попыткой научного изложения биографии и образцов поэзии Хагани Ширвани,
высоко оценивается в научных кругах.
Ключевые слова: Н.В.Ханыков, Хагани Ширвани, востоковедение, Кавказ, ХIХ век
Известный российский востоковед Н.В.Ханыков (1819-1878 гг.) прославился своими
заслугами на дипломатическом и на научном поприще. Исследователь жизни и творчества
Н.В.Ханыкова Н.А.Халфин пишет: «Н.В.Ханыкова, самостоятельно изучившего восточные
языки (В.В.Бартольд применил к нему старинное выражение: автодидакт), можно считать в
какой-то степени самородком. Он шел к науке от практической деятельности, пока наука не
поглотила его целиком. Ханыков отдавал ей себя полностью, не гоняясь за чинами и
званиями, – они находили его сами» (1, 23).
Будучи активным сотрудником Русского географического общества, он был
командирован в Закавказье и занялся здесь изучением Кавказа. Его интересовали самые
различные темы, но больше его занимали мусульманские общества Кавказа: «Н.В.Ханыков
проявлял большой интерес к духовной жизни и культуре местного населения. Он изучает
догмы ислама и особенности его распространения на Кавказе и в Закавказье» (2, 8).
Н.В.Ханыков посылал отчеты о выполненной работе в научные общества России. В этих
отчетах проявлялось его обширное знакомство с физикой, геологией, но особенно, с
восточной литературой. По словам Н.А.Халфина, «… в творчестве Н.В.Ханыкова
проявились лучшие черты отечественного востоковедения: искренний интерес и симпатии к
народам Азии, стремление объективно и беспристрастно отразить характерные черты этих
народов на соответствующем этапе их развития, полное отсутствие шовинистических
тенденций…» (1, 23). Исследователи отмечали трепетное отношение ученого к культуре
народов, исследованием которых он занимался: «Ханыков чрезвычайно уважительно, крайне
бережно относился к остаткам материальной культуры кавказских народов, энергично и
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настойчиво стремился обеспечить их сохранность, изучение, публикацию материалов,
которые бы их увековечили…» (2, 70-71).
Ученый отчитывался Б.А.Дорну – одному из основателей и главных редакторов журнала
«Азиатские заметки» – о выполненной работе. Во время работы в качестве генерального
консула в Северной Персии Н.В.Ханыков, откликнувшись «на просьбу Б.А.Дорна и 8 апреля
1857 г. отправил академику обстоятельное сообщение по истории ширваншахов. По
существу, это был подробный реферат о ширваншахах, исторические сведения о которых в
трудах азербайджанского мыслителя и поэта Хакани давно привлекали настоятельное
внимание Н. В. Ханыкова» (2, 117; 3). В 1860 г. Н.В.Ханыков был командирован в Париж для
обработки собранных материалов. Издавая свои труды по результатам экспедиции в
авторитетных источниках, ученый разрабатывал и другие волнующие его темы. Одним из
них стало сочинение о выдающемся мыслителе и поэте Афзаладдине Ибрахиме Хагани
Ширвани (1126-1199). Самая первая известная нам на сегодняшний день информация о
Хагани в Европе была дана в словаре «Восточная библиотека» Бартелеми д'Эрбло, изданном
в 1697-м году в Париже (4). К тому времени получил свое распространение известный труд
Хаммера-Пургшталля (5) с небольшой информацией о Хагани Ширвани.
Обзор жизни и творчества Хагани Ширвани, выполненный Н.В.Ханыковым, состоял из
двух частей. Первая часть была посвящена изучению жизни и характера Хагани Ширвани. В
ней автор сообщает (перевод с французского языка – Г.Б.Тагиевой): «Хагани – одна из самых
выдающихся фигур иранского Парнаса. Современник героев первых крестовых походов. Он
оставил нам точную картину жизни той эпохи, /в деталях/, след которых мы напрасно ищем
в современных хрониках. Так, даже после огромных и очень мудрых работ Рено, а также,
научных и важных исследований де М.М.Дулорье, Дефремери, Уилкена, Уэйля и других
писателей /описавших/ эпопеи крестовых походов, поэтическим свидетельством Хагани
нельзя пренебречь при показе точной идеи тенденций и создания мусульманского общества
ХII века» (6, 137). Далее он отмечает, что Хагани дает очень ценные сведения о
малоизвестных династиях и позволяет судить о том, насколько нравы Халифатской столицы
отражались даже в самых отдаленных провинциях их огромной империи. Н.В.Ханыков
пишет о Хагани: «Его существование, полное лишений и бурь сделало из него свидетеля
длинной серии лет интересного века мусульманской истории… Эта всеобщая печаль, эти
религиозные сомнения, это непостоянство людей и вещей должны были привести поэзию к
мистицизму. И мы находим несколько следов этого уже у Хагани» (6, 138-142).
Н.В.Ханыков указывает, что в восточных договорах о персидских поэтах имеется
слишком мало информации о жизни Хагани, и необходимо выяснить все детали жизни поэта
для составления более ясной ее картины: «Их настолько мало, примерно столько же, сколько
Хаммер уже сообщил о жизни ширванского поэта. Этих фактов немного. Они не учат нас
ничему о характере человека, ни даже качестве писателя. К счастью, более обширный
источник информации был сохранен в произведениях того же поэта. Хагани очень редко
дает нам даты, касающиеся эпохи, где события которые он описывает, завершены, и этот
изъян должен быть исправлен всеми соображениями, которые были взяты вне его
произведений» (6, 144). Необходимо отметить большую заслугу Н.В.Ханыкова в сборе
рукописей различных переписчиков «Дивана» Хагани, над которыми он работал, сравнивая
тексты. В произведении «Тохфатуль-Иракейн» Хагани Ширвани представляет множество
сведений из своей жизни, на основании этого Н.В.Ханыков описывает биографию Хагани,
основные факты которой известны нам из истории литературы. Мы считаем интересным
привести перевод некоторых частей из этого труда. Опираясь на текст «Тохфатуль-Иракейн»
ученый сообщает, что Афзаледдин Хагаиги, прозванный Хагани его наставником Абуль-Аля,
родился в Гяндже, находящейся в Елизаветполе, в 500-м году Хиджры. О родителях поэта
ученый пишет, что его отца звали Али, он был столяром, мать его была гречанка, родом из
Греции. Она была привезена в Кавказские провинции продавцом рабов и приняла Ислам,
после того, как была продана отцу Хагани (6, 144). Н.В.Ханыков, а за ним и остальные
ученые, неверно поняв фразу из «Тохфатуль-Иракейн», приняли за дату его рождения 500-й
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год. Создателем фундаментального труда о Хагани Г.Кендли-Херисчи, на основании многих
фактов, были установлены дата – 1126 (520) г. (7, 61-76). Н.В.Ханыков неоднократно в своем
труде пишет о Хагани, как о ширванском поэте, но называет его персидским поэтом. Эти
искажения проявили себя в трудах последующих исследователей творчества поэта:
К.Залемана, Э.Брауна, А.Крымского, Е.Э.Бертельса, Ю.Н.Марра, А.Н.Болдырева,
О.Л.Вильчевского и др. Азербайджанские исследователи М.С.Султанов, Г.Кендли-Херисчи,
А.Рустамова указывали на эти недостатки.
Н.В.Ханыков описывает со слов Хагани историю его жизни, пишет об отце, бросившем
его, дяде, принявшем его «под свое крыло». Хагани, как отмечает автор, дает детали жизни
при Дворе, но Н.В.Ханыков не затрагивает уже известные факты из жизни поэта. Он пишет:
«Это то же самое, что используется до сих пор. Соответственно, мы не считаем нужным это
отмечать» (6, 147). Конечно, было бы интересным, если ученый прокомментировал бы все
детали, но он проходит мимо некоторых вопросов.
Говоря о ранних годах жизни Хагани, Н.В.Ханыков пишет: «И закончим эти
воспоминания о молодости Хагани, наблюдая, что это именно его дядя, кто каждый вечер
после закрытия своего магазина преподавал ему арабский язык, медицину, астрономию и
метафизику. Несмотря на всю свою привязанность к племяннику, восточный педагог, верный
общей системе образования, принятой в этих странах, часто прибегал к жестким методам,
чтобы стимулировать его усердие к учебе. Поэт говорит об отцовских /paternelles/ методах
воспитания довольно оригинально; он также говорит: «Я ел дубинку! Он мял меня палкой
так, как мнут гранат. Считается в чудесах Моисея, что, бросая палку, она превращается в
змею; но мой дядя открывал истину в моем сердце с помощью палки. Он чертил на моем
теле фигуры змей Моисея...» (6, 146-148).
По поводу псевдонима Хагани Н.В.Ханыков сообщает: «Поэтический талант Хагани
проявился в очень раннем возрасте. Нам известно из легенды, расположенной во главе
касыды, написанной на смерть Абуль-Фавариса, которого не надо путать с поэтом АбульФарисом, умершем в 573-м году Хиджры, что эти строки из стиха были составлены в детстве
поэта. Но так как он уже сам себя назвал Хагани, видно, что его учитель поэзии Абуль-Аля,
скорей всего, представил его до этого момента двору Хагана Манучехра. И получил для
своего ученика тахаллюс, который он сохранил до конца своих дней» (6, 149). Что касается
отношений Хагани и Абуль-Аля, Н.В.Ханыков показывает, как плохо, используя
оскорбительные слова, Хагани отзывается о своем наставнике (6, 155-158). На основании
поэмы «Развалины Медаина» Н. В. Ханыков строит предположения о возрасте Хагани во
время отправления в Мекку: «Из этих указаний можно предположить, что в возрасте 17 – 18
лет он со своим дядей отправились в путешествие в Мекку, и это под предтекстом того, что
шах мог его заслуженно отправить /дать разрешение/ покинуть страну» (6, 162).
Н.В.Ханыковым представлен подробный комментарий «Тохфатуль-Иракейн» Хагани, стихов
написанных им в последние годы жизни. Дату смерти поэта ученый указывает правильно –
595-й год, что сходится с датой, указанной на надгробном камне Хагани.
Вторая часть публикации Н.В.Ханыкова посвящена четырем стихам поэта «Жалоба из
тюрьмы... », «Ода в честь Исфахана», «Хабсийа», «Жалоба на свое состояние» (8). Ученый
выбрал эти стихи по той причине, что в них наиболее полно проявилось художественное
мастерство поэта. Показательно, что внимание ученых, занимавшихся творчеством Хагани,
чаще всего было привлечено к образцам, отобранным Н.В.Ханыковым, в частности «Жалоба
из тюрьмы и просьба об освобождении ...». Несмотря на некоторые неувязки в тексте,
касаемые биографии поэта, попытка Н.В.Ханыкова внести ясность в это нелегкий вопрос,
заслуживает похвалы. Мы считаем, что целью Н.В.Ханыкова было не столько
филологическое исследование, сколько выяснение исторических дат, связанных с
завоевательскими походами русских на Ширван. Используя эти материалы в качестве
достоверных источников, русский историк-славист В.И.Ламанский (1833-1914) написал
магистерскую диссертацию, в которой сообщал о «неизвестном доселе происшествии», т.е. о
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походе на Ширван, и указывал: «Хакани воспевал по преимуществу своего современника
государя Ахистана, на владения которого и нападали руссы...» (9).
После Н. В. Ханыкова творчество Хагани стало привлекать внимание ученых как с
исторической, так и с литературной точки зрения. Ученые Франции – Жуль Моль, Бейнар,
многие вышеупомянутые российские ученые использовали в своих научных разработках
сведения из этого труда Н.В.Ханыкова, порой выражая свое несогласие с отдельными
местами в его переводах. К.Залеман, создавший свой известный труд «Четверостишия
Хагани», опираясь в значительной степени на работу Н.В.Ханыкова, пишет: «…Memore
Ханыкова – образцовая критическая биография, основанная на всестороннем изучении
автора и его времени. Только благодаря таким монографиям может идти вперед история
персидской словесности» (10, 14). Приведем в заключении мнение Н.А.Халфина в
отношении работы Н.В.Ханыкова: «Невозможно, да и незачем предъявлять ученому,
основная деятельность которого протекала в 40-70-х годах XIX века, претензии, исходящие
из требований сегодняшнего дня… В его произведениях встречаются порой гипотезы и
предположения, высказанные слишком категорично и поспешно…» (1,23). В целом, труд
Н.В.Ханыкова был высоко оценен русскими и отечественными учеными, он стал первым
обстоятельным исследованием жизни и творчества Хагани Ширвани, не только в русском, но
и в европейском востоковедении.
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N.Tağıyeva
N.V.Xanıkov Xaqani Şirvani haqqında
Xülasə
XIX əsrdə Rusiyada və Avropada Azərbaycanın görkəmli şairi Xaqani Şirvani haqqında
məlumatlar çox az idi. Məşhur rus şərqşünası N. V. Xanıkov (1819-1878) dövlət xadimi kimi
Qafqazda və İranda xidmət göstərərkən topoqrafik, arxeoloji, nümizmatik, etnoqrafik tədqiqatlarla
məşğul olmuş, tarixi materialları, qədim əlyazmaları toplayıb araşdırmaya cəlb etmiş və Qafqazda
Şərq maddi mədəniyyətinin qiymətli nümunələrinin qorunması, öyrənilməsi və dərc edilməsi ilə
məşğul olmuşdur. Daha sonra öz elmi fəaliyyətini Fransada davam etdirən N. V. Xanıkov XII əsrin
məşhur şairi Xaqani Şirvaninin həyat və yaradıcılığına xüsusi diqqət ayırmışdır. Belə ki, alimin
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Xaqani Şirvani ilə bağlı apardığı araşdırmalar onun fransızca yazdığı «Fars şairi Xaqani barəsində
düşüncələr» («Mémoire sur Khagani, poète persan») adlı əsərində öz əksini tapmışdır.
Burada Xaqaninin həyatı ilə bağlı bəzi məsələlər şairin öz şeirləri əsasında izah edilmişdir .
Sonralar bəzi alimlər Xanıkovun Xaqani ilə bağlı təqdim etdiyi məlumatlara istinad etsələr də, adı
çəkilən tədqiqat işində nöqsanlar da müşahidə olunurdu. Lakin buna baxmayaraq, tədqiqat işində
Xaqani bədii irsi orijinaldan öyrənildiyinə görə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Qeyd edək ki,
Fransanın aparıcı elmi nəşri sayılan «Journal Asiatiques» jurnalında 1865-ci ildə nəşr olunan bu
əsər Xaqani Şirvaninin tərcümeyi-halı və poetik nümunələrinin elmi müstəvidə tədqiq edilməsinə
göstərilən ilk cəhd kimi yüksək qiymətləndirilir.
Açar sözlər: N.V.Xanıkov, Xaqani Şirvani, şərqşünaslıq, Qafqaz, XIX əsr
N.V. Khanykov about Khagani Shirvani

N.Taghiyeva

Summary
In the nineteenth century the information about the outstanding poet of Azerbaijan Khagani
Shirvani was rather scarce in Russia and in Europe. The outstanding orientalist N. V. Khanykov
(1819-1878), while serving in the civil service in the Caucasus and Persia, was engaged in
topographical, archeological, numismatic, ethnographic researches; he collected and studied
historical materials, ancient manuscripts. The scientist N. V. Khanykov was conducted research in
the Caucasus. He was engaged in the preservation, study and publication of valuable samples of
oriental material culture. Subsequently the scientist was sent to France to continue his scientific
work, devoted Khagani Shirvani to his work entitled «Memories of Khagani, a Persian poet»
(«Mémoire sur Khagani, poète persan») in French.
The author translated and commented on the poet’s verses, clarifying the details of his
biography. Many scientists used in their scientific researches information from this work. The work
is not without flaws, but its value lies in the fact that in all his conclusions the author proceeded
from the texts of the works of Khagani. N.V.Khanykov’s work was published in leading scientific
journal in France «Journal Asiatiques» in 1865. It became the first attempt at scientific presentation
of the biography and samples of poetry of Khagani Shirvani.
Key words: N.V.Khanikov, Khaqani Shirvani, Oriental studies, Caucasus, Nineteenth century
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FÜZULİNİN ƏDƏBİ TƏSİRİ
Xülasə
Ora əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatınının ən qüdrətli təmsilçisilərindən biri də Məhəmməd Füzulidir. Onun yaradıcılığı coğrafı hüdudları aşaraq bütün türk islam coğrafiyasına yayılmışdır. Hələ
həyatda olarkən böyük şöhrət tapan Füzuli ədəbi məktəb səviyyəsinə yüksəlmiş, sonsuz sayda
şairlər onun əsərlərini özünə nümunə saymış, bunun nəticəsində çoxlu ardıcılları yetişmişdir. Bu
baxımdan Füzulidən sonra yaranan Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusən də poeziyasında Füzulinin
cazibəsinə bu və ya başqa dərəcədə düşməyən az ədib tapmaq mümkündür.
Füzuli hələ gənc yaşlarından tanınmış bir şairə çevrilmiş, şeirləri Yaxın Şərqin bütün ərazilərinə
yayılmışdır. Onun dövrünün ən geniş yayılmış üç əsas: türk, ərəb və fars dillərində mükəmməl şeir
yazması məhşurlaşması və şöhrətinin islam dünyasının hər təfəfinə yayılması üçün əsas vasitələrdən
biridir. Füzulinin ədəbi məktəb kimi formalaşmasından bəhs açarkən, onun inkişaf mərhələlərindən
də söz açmaq lazımdır. Belə ki, artıq XVI əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda yaranan
əksər ədəbi məhsullarda Füzuli təsiri az və çox dərəcədə hiss olunur. XIX əsrin birinci yarısında bu
təsir bir az səngisə də ikinci yarısından başlayaraq təşkil edilmiş ədəbi məclislərin fəaliyyəti ilə əlaqədar Füzuli əsərlərinə müraciət yenidən artmışdır. Füzuli qəzəlləri dilinin anlaşıqlı olması və
həmçinin kiçikliyinə görə sənətkarlıq dərslərində tədris vəsaitinə çevrilmişdir. Onun ədəbi təsiri
yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına deyil, ümumtürk ədəbiyyatının üzərində bütün orta əsrlər boyu hiss
olunmuş və bu gün də hiss olunmaqdadır.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, Məhəmməd Füzuli, ədəbi təsir, ədəbi məktəb, poeziya,
dibaçə, qəzəl
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatınının ən böyük siması, şübhəsiz ki, Məhəmməd Füzulidir.
Islam Şərqində, xüsusən də, türk dili anlaşılan elə bir yer yoxdur ki, M. Füzulini bu və ya başqa
dərəcədə tanımasınlar. Onun yaradıcılığı coğrafı hüdud tanımadığı kimi, demək olar ki, müəyyən
mənada zaman məhdudiyyəti də tanımır. Belə ki, hələ yaşadığı dövrdə böyük şöhrət tapan Füzuli
ədəbi məktəb səviyyəsinə yüksəlmiş, ardınca gələn sonsuz sayda şairlər onun əsərlərini özünə
nümunə saymış, bunun nəticəsində çoxlu ardıcılları yetişmişdir. Böyük şair ədəbiyyat tarixindəki
mövqeyini özü də duymuş, yeri gədikcə şeirlərində bunu vurğulamaqdan çəkinməmişdir:
Gör nə sultanəm məni-dərviş kim, feyzi süxən,
Eyləmiş iqbalımı asari-nüsrəti məzhəri.
Hər sözüm bir pəhləvandır kim, bulub təyidi-həq,
Əzm qıldıqda tutar təsxiri ilə bəhrü-bəri.
Payimal etməz onu asibi-dövrani-ruzgar,
Eyləməz təsir ona dövrani çərxi cənbəri (1, 360).
Özünün qeyd etdiyi kimi söz aləminin cəngavəri olan Füzuli poeziyası bütün dövrlərdən üzü ağ
çıxmış, təsir gücünü itirməmiş, ketdikcə daha da artırmışdır.
Adətən, ədəbi məktəblər ayrı-ayrı sənətkar şəxsiyyətlərin adı ilə bağlı olur və həmin
sənətkarların bədii irsinə aid xüsusiyyətlər müasirləri və sonrakı xələfləri tərəfindən inkişaf etdirilir.
Yalnız ideya-bədii cəhətdən orijinal bədii əsərlər yazan, bu əsərləri ilə ədəbiyyat tarixində yeni bir
yol açan və irəli sürdüyü ideyaları davamçıları tərəfindən müdafiə olunan sənətkarlar ədəbi məktəb
164

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

yarada bilərlər. (Kamran Əliyevin "Terminlər elmi təfəkkürün ifadəsidir, yaxud metod, cərəyan,
üslub və ədəbi məktəb məsələsi” ArtKaspi , 2017, 8 avqust)
Füzuli ədəbi məktəbi, onun yaranması və inkişafı haqqında bu şairlə bağlı tədqiqatlarda müəyyən
fikirlər əks olunmuş, hətta həmin mövzuda müxtəlif elmi iş və dissertasiyalar yazılaraq müdafiə
edilmişdir. M. F. Axundovdan başlayaraq bir çox ədib və ədəbiyyat tarixçiləri araşdırma və
yazılarında Füzuli yaradıcılığının nüfuz və təsir dairəsi, xüsusən də türkdilli ədədbiyyatda oynadığı
həlledici rol haqqında bəhs açmaqdan geri durmamışlar.
Hələ XIX əsrin ortalarında Füzulidən söz açan klassikimiz S. Ə. Şirvani Füzulini “Bəlağət bostanının
və gözəllik baharının ilk çiçəyi” adlandırır və fikrini davam etdirərək bildirir ki, Füzulidən sonra gələn
türk şairlərinin onun yolunu izlədiyi, nəzirərlər yazdığını və şeirlərindən bəhrələndiyini bildirir (3, 221).
Firudin bəy Köçərli ədəbiyyat tarixində ilk dəfə Füzuli yaradıcılığının özündən sonra yetişən
türk şairləri üçün ədəbi məktəb olması fikrini irəli sürmüş və onu “Ustadül-məkatib” adlandırmışdır
(4, ).
C. Cabbarlı 1938-ci ildə çap etdirdiyi “M.F. Axundov” adlı məqləsində Füzulidən söz açmış və
onu Azərbaycan ədəbiyyatını “Fars və ərəb girdabından dartıb çıxarmış və yeni yaranmış ədəbiyyatı
çiyinlərinə almış” bir şair kimi təsvir etmişdir, sonra fikirlərinə davam edən ədibimiz “Füzuli öz
dühası ilə Azərbaycan parlaq klassik ədəbiyyat verdi, lakin eyni zamanda onun dühası üzərinə
düşüb onu öz ağırlığı ilə əzməyə başladı. El ağzından çıxmış ədəbiyyat bir dahinin qələmi altında
yonuldu və birdən-birə kalssik bir yüksəkliyə qalxdı”. C. Cabbarlının sonrakı qeydlərində
Azərbaycan ədəbi mühitinin bu yüksəkliyə hazır olmadığını bildirir və qeyd edir ki, “Füzulidən
sonra gələn ədəbiyyat bu yüksəklikdə qala bilmədi. Şairlər Füzulini yamsılamağa başladı. ....Füzuli
elə bir tilsim idi ki, ədəbiyyatımız ondan bir addım belə olsun bayıra çıxmayır və uzun illər yeni bir
şəkilə keçmirdi” (5, 118-122).
Göründüyü kimi, Ç. Cabbarlı Füzulinin özündən sonra yaranan ədəbiyyata təsiri, daha doğrusu
ondan sonra yaranan ədəbiyyatın Füzuli sehrindən çıxa bilməməsini və şairlərin ona nəzirələr
yazmasını qeyd etməklə, Füzulinin ədəbiyyatımıza yan təsirlərindən də söz açmışdır.
Füzulini ədəbi şəxsiyyəti və sonrakı ədəbyyata təsiri ilə bağlı XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında bir çox tədqiqatçılar: A. Sur, B. Çobanzadə, S. Mümtaz, H.
Araslı, M. Quluzadə, Ə. Səfərli, A. Rüstəmova, C. Nağıyeva, V. Feyzullayeva, P. Kərimov və b. öz
əsərlərində müəyyən qədər söz açmış və bu məsələyə yer vermişlər.
Füzuli ədəbi məktəbi və bu məktəbin təsir dairəsi haqqında ən ciddi araşdırmanı Aynurə
Mahmudova apararaq birbaşa bu mövzuda elmi tədqiqat işi ortaya qoymuş, ayrı-ayrı məqalələr
yazmışdır. O, “Füzuli ədəbi məktəbi (XVI-XVIII əsrlər)” adlı fundamental araşdırmasında “Ədəbi
məktəb” anlayışını izah etməyə çalışmış, qərb və şərq ədəbiyyatşünaslığında bu məvhumun işlənmə
yeri və fərqli xüsusiyyətlərinə geniş şəkildə aydınlıq gətirməyə cəhd etmişdır. Tədqiqatçı Füzuliyə
münasibətdə ədəbi məktəb və ədəbi təsirin fərqli cəhətlərindən söz açmışdır: “Təsir daha geniş bir
anlayış olub, müxtəlif şairlərin əsərlərində müxtəlif şəkildə üzə çıxa bilər.
Füzulinin Azərbaycan ədəbiyyatına böyük və güclü təsiri olmuşdur. Bir anlıq Füzulidən sonrakı
ədəbiyyatımızı göz önünə gətirəcək olsaq, günümüzə qədər hər şairin, yazıçının yaradıcılığında
Füzulidən bir qığılcım düşdüyünü müşahidə etmiş olarıq. Ədəbiyyatımızda Füzulidən təsirlənməmək, Füzulidən bəhrələnməmək qeyri-mümkün məsələyə çevrilmişdir. Lakin Füzuli ədəbi məktəbi
dedikdə, biz yaradıcılığında Füzuli sənətini yaşadan, sənətdə onunla rəqabət aparmağa cəhd edən,
onu təqlid edən, ona üstün gəlməyə çalışan müxtəlif dövrlərdə yaşamış şairləri birləşdirən bir
yaradıcılıq nəzəriyyəsi sistemini nəzərdə tuturuq. Füzuli sənəti onun ədəbi məktəbinin
nümayəndələri üçün bir məhək daşına çevrilmiş, istənilən vəziyyətdə Füzuli sənətkarlığı onlara
sənət meyarı olmuşdur. Bu baxımdan, Füzuli təsiri və Füzuli ədəbi məktəbi kimi anlayışlar arasında
böyük fərqlərin olduğu məlum olur” (7, 26).
Tədqiqatçının çox doğru olaraq qeyd etdiyi kimi Füzulidən sonra yaranan Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusən də poeziyasında Füzulinin cazibəsinə bu və ya başqa dərəcədə düşməyən az ədib
tapmaq mümkündür. Ona görə də Füzuli təsirinə məruz qalan şairlə, birbaşa Füzuli ədəbi məktəbinə
daxil olan şairləri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır.
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Füzulinin ədəbi məktəb səviyyəsinə yüksəlmə tarixi təxminən şairin elə sağlığında baş vermiş
hadisə olmasını öncə qeyd etdik. Belə ki, Füzuli hələ gənc yaşlarından tanınmış bir şairə çevrilmiş,
şeirləri Yaxın Şərqin bütün ərazilərinə yayılmışdır. Onun dövrünün ən geniş yayılmış üç əsas: türk,
ərəb və fars dillərində mükəmməl şeir yazması məhşurlaşması və şöhrətinin islam dünyasının hər
tərəfinə yayılmasına səbəb olmuşdur:
Mən gözəl bir süfrə açdım sözdən əhli-aləmə,
Оnda min zövq artıran hər dürlü nemət düzmüşəm.
Süfrəmə hər bir qоnaq gəlsə, xəcalət çəkmərəm;
Fərqi yоx, ya türk gəlsin, ya ərəb, yaxud əcəm.
Kim gəlir gəlsin, aparsın hər nə istər xatiri,
Qurtaran nemət deyil, süfrəmdən оlmaz heç nə kəm (6, 13).
Böyük şair öz yaradıcılığına münasibətdə obrazlı şəkildə bir süfrə açdığını və həmin süfrədə min
zövq artıran dürlü nemətlər olduğunu qeyd edir. Milliyyətindən asılı olmayaraq o süfrəyə kim olur
olsun, əl uzadarsa, hər cür nemət tapacağını və tükənməz nemətlərlə zəngin olduğunu iftixarla
bildirir.
Digər tərəfdən, qeyri-adi istedad, geniş mütaliə, ən başlıcasi isə, gərgin zəhmət janrından asılı
olmayaraq M. Füzulinin qələmindən çıxan bütün ədəbi məhsulları: məsnəvi, qəzəl, qəsidə, tərkibənd, rübai, qitə və b. bir yaradıcılıq incisinə çevirmişdir.
Təsadüfi deyil ki, Füzuli estetik görüşlərində şair olmaq, gözəl şeirlər yazmaq üçün böyük
zəhmət və əzmkarlıq tələb olunduğunu dönə-dönə qeyd etmişdir. Sənət və sənətkarlıq məsələlərinə
diqqətlə yanaşan Füzuli şair və şeir yaradıcılığı haqqında fikirlərini əsərlərində, xüsusəndə farsca
“Divan”ının dibaçəsində bildirmişdir: “Elə ki, uşaqlıq dövründə dünya karxanasına etibar nəzərilə
baxdım, maarif kəsb etmək gözəlini özümə məşuqə etdim. Оnunla eşqbazlıq zamanı hərdəm bir fitri
şövqümün hərəkət verəni istedad üzündən məni nəzm məhəbbətinin qapılarına çəkirdi. Amma
maarif kəsb etmək qeyrəti mən eləyirdi ki, hərçənd bu gözəl ürəyəyatandır, madam ki, elm-kamal
təhsilinə manedir, – yaxşı deyildir” (6, 14).
Erkən yaşlarından şeir yazmağa meyilli olan Füzuli ilk öncə mütaliə etməyi və öyrənməyi üstün
tutmuş və sonra şeir yazmağa meyl etmişdir: “Şeirə qarşı özümdə bir meyl də duydum. Artıq qeyrət
qurşağını belimə qurşayaraq оturub düşündüm və şeirə başladım. Bəzən ərəbcə şeir yazdım və ərəb
fəsihlərini müxtəlif mənzumələrimlə şadlandırdım. Bu, mənim üçün asan idi. Çünki mənim elmi
bəhslər (fənlər, yaxud mübahisə) dilim ərəbcə idi. Bəzən türkcə şeir meydanında at çapdım və türk
zəriflərinə türkcə şeirin gözəlliklərilə zövq verdim. Bu da məni о qədər təşvişə salmadı, çünki
türkcə şeir mənim əslimin səliqəsinə uyğundur. Bəzən fars dili sapına inci düzdüm və о budaqdan
könül meyvəsi dərdim”. Şairin hər üç dildə şeir yazması ilə bağlı fikrlərindən aydın olur ki, bu məqsədyönlü şəkildə olmuşdur.
Füzuli yaradıcılq məsələlərində nə qədər diqqətli olduğunu sonrakı qeydlərində bildirir: “İnsan
оnların bütün yazdıqlarını bilməlidir ki, çalışıb vücuda gətirdiyi əsərlərdə özündən əvvəl söylənən
mənalar оlmasın. Elə vaxtlar оlmuşdur ki, gecə səhərə qədər оyaqlıq zəhərini dadmış və bağrımın
qanı ilə bir məzmunu tapıb yazmışam. Səhər оlanda başqa şairlərlə uyğun gəldiyini görüb,
yazdığımı pоzmuşam, оna sahib çıxmamışam. Elə vaxtlar da оlmuşdur ki, gündüz axşama qədər
düşüncə dəryasına dalıb, söz almazı ilə məna gövhərini deşmişəm. (Bunu görənlər:) bu məzmun
anlaşılmır, bu ləfz xalq arasında işlənilmir və xоşagəlməzdir – deyər-deməz, о məzmun gözümdən
düşmüş, hətta оnun üzünü köçürməmişəm. Qəribə bir haldır, söylənmiş bir sözü söylənildiyinə
görə, söylənməmiş bir sözü isə əvvəlcə söylənilmədiyinə görə işlətmək оlmur” (6, 17). Söz
sənətinə bu qədər diqqətlə yanaşan şairin ədəbi məhsullarının sürətlə yayılması, geniş şöhrət
qazanması və ardınca gələn çoxsaylı şaırlərin onu izləməsilə nəticələnmişdir.
Füzuli ədəbi məktəbindən bəhs açarkən onun formalaşması tarixi və inkişaf mərhələlərindən də
söz açmaq lazımdır. Belə ki, artıq XVI əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda yaranan
əksər ədəbi məhsullarda Füzuli təsiri az və çox dərəcədə hiss olunur. Bu təsir XIX əsrin birinci
yarısında bir az səngisə də II yarısından başlayaraq təşkil edilmiş ədəbi məclislərin fəaliyyəti ilə
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əlaqədar Füzuli əsərlərinə müraciət yenidən artır. Füzuli qəzəlləri dilinin anlaşıqlı olması və
həmçinin kiçikliyinə görə sənətkarlıq dərslərində geniş əks olunmuşdur (8,3).
XX əsrdə də Füzuli poeziyasının Azərbaycan ədəbiyyatı üzərindəki cazibəsi öz mövcudluğunu
davam etdirmişdir. Maraqlıdır ki, həmin dövr Füzuli təsiri yalnız, lirik romantik ədəbiyyata deyil,
həm satirik realist ədəbiyyata nüfuz etmişdir. Təsadüfi deyil ki, jurnalın təsisçisi, böyük ədibimiz
Cəlil Məmmədquluzadə etiraf edərək bildirmişdir ki: “Füzuli “Molla Nəsrəddin”in birinci
nömrəsindən başlayıb bu günə qədər məcmuəmizdə iştirak etmiş və şeirlər yazmışdır. ....Füzuli
bizim məcmuədə işləyir. Yenə də işləyəcəkdir. İnanmırsınız, götürünüz “Molla Nəsrəddin” məcmuələrinin 20 illiyin tökünüz qabağınıza. Hansı yerə baxsanız, görəcəksiniz ki, onda Füzulidən bir
duz vardır .....Bizim türk əruz şairlərimiz də şeiri yazanda Füzuli gəlib durur gözünün qabağında.
Deyir ki, ölsən də mənim təsirindən çıxa bilməyəcəksən. Molladan istəsən yazmışam, varlıdan
yazmışam, rüşvətxorluqdan yazmışam. Bu gün get, sabah gəldən yazmışam, yəni zavtra-zavtradan
yazmışam. Bütün işini-gücünü, dərsini buraxıb şeir yazanlardan yazmışam. Müxtəsər, hər şeyi əhatə
eləmişəm. Nə qədər bu üsul varsa, məndə varam. (“Molla Nəsrəddin” məcmuəsi. 23 may 1925-ci il
№21).
C. Məmməquluzadənin bu sözlərinin nə qədər gerçək olduğunu elə onun dediyi kimi “Molla
Nəsrəddin”çilərin əsərlərini diqqət yetirərkən aydın olur. Belə ki, ictimai satiranın ən böyük
nümayəndəsi olan və “Molla Nəsrəddin”çi ədibimiz M. Ə. Sabir yaradıcılığını izləyərkən onun
Füzulinin təsirinə ciddi şəkildə məruz qaldığını müşahidə etmək mümkündür. A. Zamanovun döğru müşahidə etdiyi kimi, M. Ə. Sabir yaradıcılığının həm birinci, yəni “Mollla Nəsrəddin” məcmuəsininin
yazarına çevrilməmiş 1905-ci ilə qədərki dövr, həm də “Molla Nəsrəddin”çi kimi 1905-ci ildən sonrakı
dövrdə Sabir dahi ustadın “çıxılmaz yolundan” cəsarətlə çıxmış, artıq “füzuliyanə” qəzəllər, sadəcə
bənzətmələr, təzminlər yazmayıb, Füzuliyə “Sabiranə” bənzətmələr yazmışdır” (10, 9).
Beləliklə, Orta əsrlər klassik ədəbiyyatımızın ən böyük təmsilçisi M. Füzuli yaradıcılığı ilə özündən
sonra yaranan ədəbiyyata örnək olmuş, xeyli sayda ardıcıllar yetirmişdir. Onun ədəbi təsiri yalnız
Azərbaycan ədəbiyyatına deyil, ümumtürk ədəbiyyatının üzərində bütün orta əsrlər boyu hiss
olunmuş və bu gün də hiss olunmaqdadır.
ƏDƏBİYYAT
1. Füzuli M. Əsərləri: Altı cilddə. Ic., Bakı: Şərq-Qərb, 2005
2. Əliyev K. "Terminlər elmi təfəkkürün ifadəsidir, yaxud metod, cərəyan, üslub və ədəbi məktəb
məsələsi” ArtKaspi , 2017, 8 avqust
3. Şirvani S. Ə. Əsərləri 3 cilddə, II c., Bakı: Elm, 1974.
4. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı: İki cilddə, I c., Bakı, Avrasiya press, 2005
5. Cabbarlı C. M. F. Axundov haqqında. // “Revolyusiya i kultura”Jurnalı, Bakı, 1938, №6-7, s.118122)
6. Füzuli M. Əsərləri: Altı cilddə. IIIc., Bakı: Şərq-Qərb, 2005
7. Mahmudova A. Füzuli ədəbi məktəbi (XV-XVI əsrlər) Bakı: “Elm və Təhsil”, 2019
8. Füzuliyə təxmislər, Toplayan və nəşrə hazırlayan: Cənnət Nağıyeva. Bakı: Yazıçı, 1993
9. Məmmədquluzadə C. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi. 23 may 1925-ci il №21
10. Zamanov A., Əməl dostları. Bakı: Yazıçı, 1979

167

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

Губадов Гадим
Литературное влияние Физули
Резюме
Мухаммед Физули является одним из самых великих, могучих представителей
средневековой азербайджанской литературы. Его творчество, наследие пересекло
географические границы родины и стало неотъемлемой частью тюркской, мусульманской
литературы. Мухаммед Физули стал известным еще при своей жизни, его творчество
повысилось до уровня литературной школы, бесчисленное количество поэтов считали его
творчество истинным образцом для себя, в результате влияния творчества Физули
появились многие последователи его наследия. С этой точки зрения в азербайджанской
литературе, особенно в поэзии, появившейся после смерти Физули, встречается мало
литературных деятелей, в той или иной степени не попавших под влияние творчества
Физули.
Мухаммед Физули еще с юных лет стал известным поэтом своего времени. Его стихи
стали популярными на всем Ближнем Востоке. Он писал свои стихи на трех основных
языках своей эпохи: арабском, персидском и тюркском и именно это обстоятельство
способствовало широкой популяризации его творчества на Исламском Востоке. Говоря о
литературной школе Физули следует отметить также этапы ее развития. Уже со второй
половины XVI столетия в большинстве литературных произведений, появившихся в
Азербайджане, наблюдается влияние литературно-философского наследия Физули. В первой
половине XIX столетия это влияние в определенной степени ослабло.
Но со второй половины этого века, в связи с появлением и деятельностью литературных
меджлисов вновь усилилась тенденция обращения поэтов к наследию Физули. Язык газелей
Физули был понятным для всего народа, его газели были маленькими и именно эти
обстоятельства сделали Физули средством обучения новых литераторов-поэтов.
Влияние литературного наследия Физули наблюдается не только в азербайджанской
литературе, но и в литературе других тюркских народов. Это влияние было заметно в
эпоху позднего средневековья, оно наблюдается и ныне.
Ключевые слова: Азербайджанская литература, Мухаммед Физули, литературное
влияние, литературный школа, поэзия, дибача, газель
Gubadov Gadim
Literary influence of Fizuli
Summary
Mohammed Fizuli is one of the greatest, mighty representatives of medieval Azerbaijani
literature. His work, the heritage crossed the geographical boundaries of the motherland and became
an integral part of the Turkic, Muslim literature. Mohammed Fizuli became famous during his
lifetime, his work has risen to the level of a literary school, countless poets considered his work a
true model for himself, as a result of the influence of the creative work of Fizuli, many followers of
his heritage appeared. From this point of view, in the Azerbaijani literature, especially in poetry,
which appeared after Fizuli’s death, there are few literary figures who were not influenced by
Fuzuli’s work.
168

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

Mohammed Fuzuli from a young age became a famous poet of his time. His poems became
popular throughout the Middle East. He wrote his poems in the three main languages of his era:
Arabic, Persian and Turkic and this circumstance contributed to the wide popularization of his work
in the Islamic East. Speaking about the literary school of Fizuli, one should also note the stages of
its development. Already since the second half of the XVI century, in most literary works that
appeared in Azerbaijan, the influence of the literary and philosophical heritage of Fuzuli is
observed. In the first half of the XIX century, this influence weakened to a certain extent. But since
the second half of this century, in connection with the emergence and activity of literary Majlis, the
tendency of poets to turn to the heritage of Fuzuli again increased.
The language of the Fuzuli gazelle was understandable for the whole nation, his gazelles were
small and it was these circumstances that made Fuzuli a means of teaching new writers and poets.
The influence of the literary heritage of Fizuli is observed not only in the Azerbaijani literature, but
also in the literature of other Turkic peoples. This influence was noticeable in the late Middle Ages,
it is observed now.
Keywords: Azerbaijani literature, Mohammed Fizuli, literary influence, literary school, poetry,
dibacha, gazelle
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 2.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 26.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ruhəngiz Əliyeva tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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XX ƏSRIN ƏVVƏLƏRINDƏ AZƏRBAYCAN UŞAQ ƏDƏBİYYATI
Xülasə
Uşaq ədəbiyyatı ədbiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onun obyektini uşaqlara təşkil etmişdir.
Uşaq ədəbiyyatının başlıca məqsədi uşaqların mənəvi təkamülünə nail olmaqdır. Bu mövzuda yazan
sənətkar uşağın daxili dünyasının incəliklərini bilməlidir. O, həyat yolunun ilk bələdçisi kimi uşağa
həyat yolundakı doğru istiqamət göstərməlidir. Bu ədəbiyyata müraciət edən sənətkar seçdiyi
mövzuya xüsusi diqqət yetirməlidir. Ümumiyyətlə, məna gözəlliyi həmin dövrün şeirləri üçün
başlıca prinsip hesab edilirdi. Uşaq ədəbiyyatının təkcə mündəricəsi deyil, eləcə də dil üslub
xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, yazılan əsərlərin dili səlis, aydın, rəvan olmalı, uşaqlar
tərəfindən aydın şəkildə dərk edilməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatında isə uşaq mövzularına hələ
şifahi xalq ədəbiyyatının bir çox növlərində müraciət olunmuşdur. XIX əsrin sonlarından etibarən
isə Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatına fərqli mövqedən yanaşılmışdır. Bu dövrdə daha çox dərslik
tipli vəsaitlər hazırlanmışdır. 20- ci əsrin əvvəllərində isə M.Ə Sabirin, A.Səhhətin, A.Şaiqin və
digərlərinin yaradıcılıqlarında uşaq ədəbiyyatının əvəzsiz nümunələri yarnmışdır. Onların “Uşaq və
buz”, “Qərənfil”, “Keçi”, “Dovşan” kimi şeirləri özlərində uşaqlara aid ən həssas duyğuları,
düşüncələri, bədii estetik zövqləri özlərində cəmləyir. Bu şeirlərin başlıca xüsusiyyəti, sadə,
anlaşıqlı dildə yazılmış olması və şairin həyata uşaqların gözündən baxmasıdır.
Açar sözlər: uşaq ədəbiyyatı, poetik ifadə, məzmun.
Uşaq ədəbiyyatı bədii ədəbiyyatın tərkib hissələrindən biri olub, onun digər nümunələrindən
özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, bu ədəbiyyatın əsas obyektini uşaqlar təşkil
etmiş, onların duyğu və düşüncələrini, hisslərini, xəyallarını poetik ifadələrlə obrazlı şəkildə özündə
ehtiva etmişdir. Uşaq ədəbiyyatının qarşısında duran başlıca məqsəd uşaqlarda nəcib insani
duyğular yaratmaq, mənəvi aləmlərini zənginləşdirmək, gözəl estetik zövq formalaşdırmaqdan
ibarətdir. Bu mövzuda yazan sənətkar uşağın daxili dünyasının incəliklərini bilməli, həyat yolunun
ilk bələdçisi kimi uşağa həyat yolundakı doğru istiqamət göstərməlidir. Sənətkar öz oxucusunu göz
önünə gətirdikdə kiçik yaşlı uşaq deyil, ən ümdə insani xüsusiyyətləri özündə cəmləyən bir varlıq
görməlidir. Səməd Vurğun “Balalarımız üçün gözəl əsərlər yaradaq” adlı silsilə məqaləsində yazır:
“Uşaq insandır! Onun sadə görünən oynaq, daima xoşbəxt və azad təbiətində böyük insanların
bütün xassələri mövcuddur. Düşünmək, duymaq, sevmək... xəyala dalmaq, ümid və arzulara
bağlanmaq, yaxşılıq, hörmət- bütün insan xassələri uşaq aləmində mövcuddur. Demək istəyirəm ki,
biz uşaqla danışdığımız zaman insanla danışdığımızı, uşaq üçün yazdığımız zaman insan üçün
yazdığımızı unutmamalıyıq” (4, 139)
Göründüyü kimi uşaq ədəbiyyatında başlıca problemlərdən biri şairin nədən, hansı mövzudan
yazmasıdır. Əsərin ideyası, mövzusu oxucunun bədii zövqünü formalaşdırmaqla yanaşı, onun bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasına, kamil insan olmasına yardımcı olan baçlıca amillərdən biri hesab
olunur. Məsələn, Ə.Xaqaninin “Gənclərə Nəsihət”, N.Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi” poemasından
“Sultan Səncər və qarı” hekayəsi, “Kərpickəsən qocanın hekayəsi”, N.Tusinin “Əxlaqi Nasir”,
A.Bakıxanovun “Təhzibül Əxlaq” kimi didaktik xarakterli əsərlərində başlıca məqsəd kiçik
yaşlarından uşaqlara nəsihət verərək düzgün yolu onlara göstərməkdən ibarət idi. Lakin bu əsərlər
bütün oxucular tərəfindən eyni şəkildə dərk edilmir. Buna görə də sənətkar hər zaman əsərin
ideyasını qoyarkən, mövzunu işləyərkən uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. “İdeyaidraki funksiya uşaq ədəbiyyatının başlıca funksiyasıdır” (1, 65 ). M.Qorki yaş xüsusiyyətləri
nəzərə alınmayan bədii nümunələri üzərinə ünvan yazılmamış poçt qutusuna bənzətmişdir.
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Uşaq ədəbiyyatında yaş xüsusiyyətləri pedaqoji təlimlər nəzərə alınmaqla 4 qrupa ayrılır: 1)
bağça yaşlı uşaqlar: 3-6 yaşlılar. 2) kiçik məktəblilər: 6- 10 yaşlılar 3) orta yaşlı məktəblilər: 10-15
yaşlılar 4) yeniyetmələr: 15-17 yaşlılar. Yeniyetmələrin sonuncu yaş pilləsi bəzən 15, bəzən isə 18
yaş olaraq götürülmüşdür. Qara Namazov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”nda isə qeyd etmişdir:
“Uşaq ədəbiyyatı məqsəd və vəzifəsinə görə 17 yaşına qədər müxtəlif oxucu qruplarının təlim,
təhsil və əxlaqi estetik tərbiyəsinə yönəldilən bədii əsərlərə deyilir” (2, 5). Ümumiyyətlə, uşaq
ədəbiyyatının 17 yaşa qədər götürülməsi məqbuldur, çünki 18 yaşından etibarən onlara azadlıq
verilir və öz haqlarından qanun çərçivəsində müstəqil şəkildə istifadə etmələrinə icazə verilir.
Uşaq ədəbiyyatının təkcə mündəricəsi deyil, eləcə də dil üslub xüsusiyyətləri də nəzərə
alınmalıdır. Belə ki, yazılan əsərlərin dili səlis, aydın, rəvan olmalı, uşaqlar tərəfindən aydın şəkildə
dərk edilməlidir. Bu gün bəzi yaş qrupu uşaqlar Nizami, Füzuli tərəfindən yazılan əsərləri
oxumaqda müəyyən çətinliklər çəkirlər. Lakin müasir dövrü nəzərə almaqla yazan sənətkar
bilməlidir ki, o ilk öncə ana dilinin öz oxucularına sevdirməli, onun incəliklərini, sadəliyini onlara
çatdırmalı, uşaqların söz ehtiyatlarını zənginləşdirməlidir. Sözlərin poetikası, obrazlılığı bədii
təsvirin əlvanlığı sadəlik prinsipi əsasında yaradılmalı və nəzərə alınmalıdır ki, bədii nümunələr
vasitəsilə oxucuda şüurlu oxuma vərdişi yaranır.
Uşaq ədəbiyyatın tarixi də müzakirəli mövzu olmuşdur. 17 və18- ci əsrlərdə Avropa
ədəbiyyatında Çarliz Perraultnın “Yatmış Gözəl”, “Qırmızı papaq”, “Çəkməli pişik” adlı kitabları,
Daniel Defoenun “Robinzon Kruz”, Jonathan Sviftin “Qulliver” kimi əsərlərin yazılmasına
baxmayaraq, uşaq ədəbiyyatının sistemli şəkildə inkişafı Aydınlanma dövrünə, 19- cu əsrin sonu
20- ci əsrin əvəllərinə təsadüf edir. Bu vaxta qədər yazılan ədəbi nümunələr isə didaktik əsərlər
kimi qiymətləndirilirdi. Əvvəlki illərdə yazılan nümunələr daha çox siyasətin və dinin tələblərinə
cavab verən insan fiqurlarının yaradılmasını öz öhdəsinə götürmüşdür. 20- ci əsrin əvvələrindən
etibarən isə Avropada uşaq ədəbiyyatının qarşısına yeni tələblər qoyuldu. İlk öncə, yazılan əsərlər
yığcamlığı və dilinin sadəliyi ilə digər ədəbi nümunələrdən fərqlənməli, nəsihətçilikdən uzaq
olmalı, uşaqları əyləndirməklə yanaşı düşündürməyi də bacarmalı idi. Bu cəhətləri nəzərə alaraq
artıq 20- ci əsrdən etibarən E.M.Blitonun “Gizli yeddilər”, Mark Tveynin “Tom Sauyer”, Frances
Burnetin “Balaca Şahzadə” kimi əsərlərində kiçik uşaq dünyaları fəqli rakurslardan, obrazlı, əyani
və canlı şəkildə təsvir olunurdu.
Azərbaycan ədəbiyyatında isə uşaq mövzularına hələ şifahi xalq ədəbiyyatının növləri olan
tapmacalar, nəğmələr, xalq oyunları, yanıltmaclar, atalar sözləri və məsəllərdə müraciət
olunmuşdur. F.Köçərli tapmacalar haqqında qeyd etmişdir ki, uşaqlar üçün yaradılmış kiçik həcmli
folklor nümunələrində təsvir olunan əşyaların xarakterik xüsusiyyətləri sadalanmaqla yanaşı,
uşaqların zehnini, şüurunu inkişaf etdirir. “Tapmacanın sualı, mahiyyəti, fikrin metaforik tərzdə
ifadəsi, mövzu dairəsinin uşaq ruhuna yaxınlığı, kollektiv ünsiyyət məhsulu olması və həm də oyun
xarakteri daşıması onu uşaqlar üçün cazibədar edir”(2, 76). Bundan sonra klassiklərimizinƏ.Xaqaniiın “Gənclərə nəsihət”, Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında “Yaralı uşağın dastanı”,
“Kərpickəsən qocanın hekayəsi”, Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi nasir”, Füzulinin “Söhbətül Əsmar”
A.Bakıxanovun “Təhzibül əxlaq”və s . kimi əsərlərində uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına
təsir edən başlıca xüsusiyyətlər təhlil olunmuş, daha çox onlara gələcək həyatları ilə bağlı ibrətamiz
öyüdlər verilmişdir.
XIX əsrin sonlarından etibarən isə Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatına fərqli mövqedən yanaşılmış,
daha çox dərslik tipli vəsaitlər hazırlanmışdır. Bunun başlıca səbəblərindən biri isə həmin dövrdə
yeni üsullu məktəblərin yaradılması. Bu məktəblərə uyğun A.Çernaşevskinin yazdığı “Vətən dili”,
R.Əfəndiyevin “Uşaq bağçası”, A.Şaiqin “Uşaq gözlüyü”, “Gülzar”, kimi dərsliklərində təlim və
tərbiyə vəhdət şəklində götürülmüş, uşaqlara ilkin olaraq dünyagörüşü, həyat hadisələri ilə bağlı
aydın və dəqiq məlumat verilmişdir. Bu vəsaitlərdə ən mühüm cəhət dil üslub xüsusiyyətlərinə
xüsusilə nəzər yetirilməsi, aydın dildə yazılması və ana dilinin uşaqlara sevdirilməsi idi. F.Köçərli
özünün “Ana dili” adlı məqaləsində bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq yazırdı: “Hər millətin
özünəməxsus ana dili var ki, onun məxsusu malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatının
mayəsi mənziləsindədir... Hər kəs öz anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini də sevir” (2, 86).
Yazıçı 1912- ci ildə “Balalara hədiyyə” adlı dərsliyini hazırlamış və onu digər vəsaitlərdən fərqli
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formada oxucularına təqdim etmişdir. Buradakı hekayələr öz qayəsini folklor nümunələrindən
almış, həyat hadisələrini əyani şəkildə, bədii ifadələrlə təsvir edilmişdir. Məhz bu cəhəti nəzərə
alaraq Seyid Hüseyn yazırdı: “Hərçənd bu kitab zahirdə uşaqlar üçün yazılmışdırsa da, lakin bütün
ənənəyi- milliyyəsi... nağıl və hekayələri,...milli misal və nəömələri, uşaqlara məxsus oyuncaqları
tərtib etdiyindən bizi keçmişimizlə aşina edir... Keçmişimizə qarşı bizdə milli duyğu oyandırır...”
Lakin bütün bu xusiyyətləri nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq
ədəbiyyatının xüsusi bir forma kimi inkişafı Abdulla Şaiqin adı ilə bağlıdır. O, 1911- ci ildə uşaqlar
üçün “Gözəl Bahar” adlı ilk alleqorik səhnə əsərini yazmış, bunun ardınca “Danışan kukla”,
“İntiqamçı xoruz”, “Eloğlu”, ”Vətən”, “Bir saatlıq xəlifə” pyeslərini yazmış və əsərlərin mövzusunu
nağıl və hekayələrdən götürmüşdür.
“Ananın oğula layla” deməsi adlı ilk şeirini isə Dəbistan jurnalında çap etdirmiş, 1906- 1908 ci
illərdə “Xoruz”, “Keçi”, “Yeni köməkçi”, “Layla”, “Çoban mahnısı”, “Səhər”, “Təpəl Kəlim”, “Bir
quş”, “Çütçü”, “Payız” kimi tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən şeirlərini qələmə almışdır. Bu şeirlərin
başlıca xüsusiyyəti, sadə, anlaşıqlı dildə yazılmış olması və şairin həyata uşaqların gözündən
baxması və əşyaları, hadisələrin izahatını onların dərk edə biləcəyi şəkildə vermiş olmasıdır.
Qərənfiləm mən,
Gözəl güləm mən;
Yaşıl saplaqlı
Bir sünbüləm mən.
“Qərənfil” şeirində şair qərənfilin surətini ən incə poetik boyalarla, emosionallıqla təsvir etmiş,
uşaqlar gül haqqında canlı təsvvür yaratmışdır. Abdulla Şaiq “öz əsərlərində uşaq təbiətinin zəruri
tələbindən doğan əyanilik prinsipinə, canlılıq konkretlilik, inandırıcılıq xüsusiyyətlərinə ciddi əməl
edirdi”(2, 132)
Şair “Bahar”, “Payız”, “Payızın son gecəsi” “Ana yurdu” “Vətən nəğməsi”, “Vətən” kimi
şeirlərində canlı peyzajlar, təbiət lövhələri yaratmaqla bərabər, vətəni oxucularına daha yaxından
tanıtdırmışdır.
Çöllərində şən,
Hər yerin gülşən.
Sən nə gözəlsən,
Ey ana Vətən! (1, 72)
“Ana yurdu” şeirindən götürülmüş bu kiçik hissəni təhlil edib görərik ki, şair sadə obrazlı
ifadələrlə, yüksək emosionallıqla vətənpərvərlik duyğularını öz oxucularına aşılayır. Bu kimi
şeirlərdə vətənə qarşı böyük məhəbbət, həssaslıq aydın şəkildə duyulur və uşaqların yaddaşlarına
həkk olunur.
Abdulla Şaiqin “Məktəbdə”, “Məktəbə təğrib”, “Oyan oğlum” kimi şeirlərində məktəbə, təhsilə
olan sevgi təsvir olunmuş, bütün qaranlıq yollara məhz elmin çıraq olduğu göstərilmişdir.
Səhər ziyandır yuxu,
Məktəbə get, dərs oxu.
Al şəfəqli günəş var,
Pəncərədən parıldar (1, 71)
Mirzə Ələkbər Sabir də “Məktəbə təğrib” adlı şeir yazmış, o da təhsil, elm haqqında
düçüncələrini, ən munis duyğularını obrazlı şəkildə təsvir etmişdir. Ümumiyyətlə, məktəb mövzusu
M. Hadinin “Məktəb şərqisi”, “Qızlar bulağı”, “Məktəb”, Əli Nəzminin “Məktəb uşağı”, “Çalışqan
Cəmal”, Abbasağa Nazir Qayıbzadənin “Məktəb”, Ə.Cavadın “Müəllim”, H.Cavidin “Qız
məktəbində” və digər sənətkarların yaradıcılıqlarında tez- tez işıqlandırılır, elm haqqında
düşüncələrini öz qəlblərindən gələn poetik sözlərlə ifadə etmiş, cəhalət və avamlıq dünyasının
məhv edilməsinə qarşı ən böyük silah kimi təsvir edilmişdir. Bu mövzuya müraciət olunmasının
digər səbəblərindən biri avamlıq əleyhinə mübarizə idisə, digəri həmin dövrdə surətlə yeni üsullu
məktəblərin açılması idi. Bu Təhsil ocaqları şagirdlərin ana dilində tədris almasına çalışmaqla
yanaşı, qızlarıda elmə, təhsilə cəlb etməyə, valideynləri cəhalət yuxusundan ayıdıb, övladlarına
gözəl gələcək bəxş etmələrinə səy göstərirdilər. Dövri mətbuat da bu ideyaların gerçəkləşməsinə
yardım etmiş, sənətkarların elm uğrundakı qələm döyüşlərində onlara dəstək olmuşdular.
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“Dəbistan”, “Rəhbər”, “Məktəb” kimi məcmuələrdə bədii nümunələr tez-tez işıqlanıdırılır, təbliğ
olunurdu. “Dəbistan” jurnalında A. Bakıxanov yeni məktəbləri mollaxanlar ilə müqayisə edir,
onlarda tətqbiq olunan cəza üsullarından səəhnəciklər verirdi. N.Nərimanov isə “Məktəb jurnalının
ilk sayında böyük sevinc hissi ilə qeyd edirdi ki, “ Şükürlər olsun ki, bu axırıncı illərdə məktəblər
artır, camaatda məktəbə az da olsa bir rəğbət, bir ehtiyac hissi oyanır” (2, 92). M.Hadi “Qızlar
bulağı”, H.Cavid “Qız məktəbində” adlı əsərlərində isə qızları məktəbə səsləyirlər. Bu şeirlərdə
artıq müasirləşmə meyilləri özünü göstərir və təhsilli qızların obrazları sadə, səliqəli mübaliğəsiz
formada təsvir olunmuşdur.
Qeyd etdiyimiz kimi M.Ə.Sabir də məktəb mövzusunu xüsusi həssaslıqla yanaşmış, “Məktəbə
təğrib” şeirindən başqa “Elmə təğrib”, “Məktəb uşaqlarına töhfə” kimi əsərlərində məhz, uşaqların
dərk edə bilcəkləri şəkildə məktəb haqqında düşüncələrini poetik dillə ifadə etmişdir.
Mənim bağım, baharım!
Fikri ziyalı oğlum!
Məktəb zamanı gəldi,
Dur, ey vəfalı oğlum!
Ey gözüm, ey canım!
Get məktəbə, cavanım!
“Məktəbə təğrib” şeirindən götürülmüş birinci bəndə nəzər yetirsək görərik ki, burada Sabir
uşaqlarla necə sadə və həlimli dildə danışdığını və bu misraların necə böyük məna gözəlliyi ilə
yükləndiyinin şahidi oluruq. Həmçinin, şairin uşaqlar üçün yazdığı “Uşaq və buz”, “Yaz günləri”,
“Qoca bağban”, “Uşaq və pul”, “Təbib və xəstə”, Çütçü kimi əsərləri mövzu ideyasının
rəngarəngliyi, dilinin sadəliyi ilə fərqlənir. “Yalançı Çoban” mənzum hekayəsində qurduğu süjetlə,
yaratdığı real poetic lövhələr ilə sanki uşaqlara həyat dərsi verir.
Bax, yalançı tanindi cünki çoban,
Doğru derkən sözü göründüyü yalan.
Hərgiz, oğlum, yalan demə ki, xuda
Dust tutmaz yalançının əbəda!
Göründüyü kimi Sabirin şeirlərində mündəricə ilə həyat hadisələri vəhdət şəklində olur və dərin
məna ifadə edir. Ümumiyyətlə, məna gözəlliyi həmin dövrün şeirləri üçün başlıca prinsip hesab
edilirdi. S.Vurğun qeyd edirdi ki, “Mənası dayaz, qayə və məqsədi aydın olmayan, ötərgi hisslər və
təsirlər tərənnüm edən əsərlər uşağın hafizəsində ani bir qığılcım kimi parlayıb sönür” (4, 139).
Sabirin də uşaqlar üçün yazdığı şeirlərində də qəlbinin həqiqətlərini həyatla əlaqələndirib poetik
dilin anlaşıqlı sadə forması ilə ifadə etiyinə görə uzunmüddət yadda qalır.
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J.Qahramanova

Early 20th century Azerbaijani children's literature
Summary
Children's literature is an integral part of the literature. Its main subject is children. The main
purpose of children's literature is to help children's development of moral evolution and formulation
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of their personality. The artist who writes on this subject should know the inner world of the child.
He/she as the first guide to the life, he/she should show the right direction to the children. The artist
who addresses to this literature should pay special attention to the subject he/she chooses to
consider. In general, the beauty of meaning was considered to be the principal principle for the
poetry of that era. Not only the context of child literature, but also the language style features
should be taken into account. Thus, the language of written works should be fuzzy, clear, smooth,
and they should be clearly understood by children. In the literature of Azerbaijan, children's issues
were addressed to riddles, songs, folk plays, tongue-twisters, proverbs and sayings, as well as oral
folk literature. Since the end of the 19th century, Azerbaijan has developed a different approach to
children's literature.
In this period mainly manuals such as textbooks were created. At the beginning of the 20th
century, in M. Sabir's, A.Sahhat's, A.Shaig's and others' works, invaluable samples of children's
literature was created. Their poems such as "Uşaq və buz", "Qərənfil", "Keçi", "Dovşan" contains
the children's most sensitive emotions, thoughts and artistic aesthetic pleasures. The main feature of
these poems is that it is written in a simple, understandable language, and that the poet views the
life from children’s perspective.
Key words: children's literature, poetic expression, content
Детская литература начала 20 века
Резюме

ДЖ.Гахраманова

Детская литература является неотъемлемой частью литературы. Его основной предмет дети. Основная цель детской литературы - помочь детям развить нравственную эволюцию и
сформулировать свою личность. Ремесленник,, который пишет на эту тему, должен знать
внутренний мир ребенка. Он /она как первый проводник по жизни, он / она должен
показывать правильное направление детям. Ремесленник,, который обращается к этой
литературе, должен обратить особое внимание на предмет, который он / она выбирает для
рассмотрения. Вообще красота смысла считалась главным принципом поэзии той эпохи.
Следует учитывать не только контекст детской литературы, но и особенности языкового
стиля.
Таким образом, язык письменных работ должен быть нечетким, ясным, гладким, и они
должны быть понятны детям. В азербайджанской литературе проблемы детей были
адресованы загадкам, песням, народным пьесам, скороговоркам, пословицам и поговоркам, а
также устной народной литературе. С конца XIX века в Азербайджане выработался иной
подход к детской литературе. В этот период были созданы в основном учебные пособия,
такие как учебники. В начале XX в. В работах М. Сабира, А. Саххата, А. Шейга и других
созданы бесценные образцы детской литературы. Их стихи, такие как «Uşaq və buz»,
«Qərənfil», «Keçi», «Dovşan», содержат самые чувствительные эмоции детей, мысли и
художественные эстетические удовольствия. Главная особенность этих стихов заключается в
том, что они написаны простым и понятным языком и что поэт рассматривает жизнь с точки
зрения детей.
Ключевые слова: детская литература, поэтическое выражение, содержание
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XƏSTƏ HASAN LİRIKASINDA MƏZMUN ZƏNGINLİYİ
Xülasə
Məqalə Axıska türklərinə məxsus folklor nümunələrinin, daha konkret desək onun ən
görkəmli nümayəndələrindən olan Xəstə Hasanın yaradıcılığındakı mövzu istiqamətlərinə həsr
olunmuşdur. Xəstə Hasanın sənəti və yaradıcılığının böyüklük və ululuğu öz qaynağını ilk növbədə
mühitdən almışdır. Xəstə Hasanın poeziyasının məzmun zənginliyinə həsr olunmuş bu məqalədə
sənətkarın poetik irsinin, xüsusilə Axıskada məşhur olmasının səbəblərinin elmi əsasları təhlil
edilmişdir.
Sənətkarın poeziyası mövzu, janr, bədii məna sistemi baxımından çox zəngindir. Onun
şeirlərinin mövzu əhatəsi dini, vətən həsrəti, məhəbbət, əxlaqi-didaktik və s. baxımından təhlil
edilmişdir. Sənətkarın vətən həsrəti ifadə edən şeirlərində xalqın həyatında baş verən siyasi, tarixi
hadisələrlə bağlılıq diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Dini məzmunda söylənmiş şeirlərdə islamın
müqəddəs kitabı, “Quran”, peyğəmbər Məhəmməd rəsuləleyhüssəlam, 12 imam, Həzrət Əlinin
adları çəkilir. Belə şeirlərdə təkcə Allah, Məhəmməd, Əli və başqaları sadəcə tərənnüm olunmur,
insanlara həmçinin yüksək mənəvi dəyərlər təbliğ olunur. Aşığın poeziyasında məhəbbət
mövzusunun çoxlu çalarları müşahidə olunur. Nümunələrdən göründüyü kimi, aşıq məhəbbət
lirikasında gözəllik motivlərindən istifadə edərək insanın daxili dünyasına sirayət edir, onu gözəl
əməllərə, əxlaqlı və ədəb-ərkanlı olmağa dəvət edir. Qadın gözəlliyinin başlıca əlaməti kimi, əxlaq,
mərifət olduğu nəzərə çatdırılır.
Xəstə Hasan müasir aşıq poeziyasında klassik poetik ənənələrin görkəmli
davamçılarındandır. Burada həmçinin ustad aşığın fərdi üslubunun əsas cəhətləri, bədii təsvir və
ifadə vasitələrindən istifadə məharəti də konkret nümunələr əsasında şərh olunmuşdur. Məqalədən
aydın olur ki, Xəstə Hasan Azərbaycan aşıq poeziyasının mövzu dairəsinin bütün mütərəqqi
ənənələrini davam etdirmişdir. Şeirlərin aktuallıq kəsb etmə məziyyətləri bədii örnəklər vasitəsi ilə
aydınlaşdırılmışdır.
Açar sözlər: məhəbbət, şeir, dini, gözəl, aşıq
Xəstə Hasan Axıska aşıq mühitinin yetişdirdiyi ən görkəmli sənətkarlardan biridir. Onun zəngin
yaradıcılığı mühitin tarixi-mədəni, bədii-estetik mənzərəsini aydınlaşdırmaq baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Tarixi ənənənin yararlığı, sənətin özünəməxsusluğunun qorunuşu ilə
zənginləşməsi timsalında Axıska aşıq mühiti funksional xarakteri ilə seçilir. Aşıq Zülali, Aşıq
Səfili, Ürfani, Qul Qaranı, Aşıq Şenlik, Usta Polad, Aşıq Ömər, Aşıq Teyfi, Aşıq Nuru və s. ustad
sənətkarlar bu mühitin formalaşmasında müstəsna rol oynamışlar. Axısqa aşıq mühitinin ustad
sənətkarı Xəstə Hasan da öz fitri istedadı, zəngin yaradıcı təbi ilə ədəbi-mədəni prosesə töhfələrini
vermişdir. Mövzu zənginliyi ilə seçilən şeirləri aşıqların repertuarında uzun illər türk ellərni
dolaşmışdır. Ayrı-ayrı şeirlərinin zəngin informasiya yükü bunun göstəricisdir. Məsələn, “Yüzdə
bir” rədifli divanisində bu sənətkarların əksəriyyətinin adını çəkir.
Abu çeşmə göllərində sona da bir, qaz da bir,
Süsən sünbül, mor mənəvşə, bülbül ötər yazda bir.
Vaqif dərtdən xəbərdardı, gövhərin qiyməti yox,
Qul Qaranı, Qara Zülal, Aşıq Ömər sözdə bir.
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Molla Xəlis dəlalətdə içdi eşqin badasın.
Küfdadiyə da verildi, onnan da ziyadasın.
Urfanı dərya-ümmandı, keçmək olmaz adasın.
Aşıq Seyfi, Usta Polad, Dəli Tamo sazda bir. (8, 133)
Ustad sənətkarın dövrünün aşıqlarını ayrı-ayrı misra və bəndlərdə xatırlaması onların sənətinə
verilən qiymət idi. Bu gün onların yaradıcılığı tam şəkildə əlimizə çatmasa da, ancaq məlum
nümunələr ümumi təsəvvür formalaşdırmağa imkan yaradır. “Çox aşıqlar gəldi, getdi, Xəstə Hasan
bir” deyən sənətkar özü ilə bağlı dolğun bilgi verir. Həqiqətən də Xəstə Hasan XIX yüzilin birinci
yarısında və ortalarında yazıb-yaradan ən məşhur sənətkar olmuşdur. Xəstə Hasan çoxlu sayda
qoşma, gəraylı, divani, təcnis, müxəmməs və bir neçə dastan yaratmışdır. Həmçinin aşıq dövrünün
görkəmli söz ustaları Qul Qaranı, Usta Polad, Ürfani ilə deyişmişdir. Aşığın lirik poeziyası ideyaməzmun xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Xəstə Hasan saf məhəbbəti, yurdunun gözəllərini
tərənnüm etməklə bərabər, həm də dövrünün ictimai-siyasi hadisələrinə öz mövqeyini bildirir.
Əxlaqi, nəsihətamiz fikirləri ilə insanları doğru yola çağırır. Aşığın lirik poeziyasını mövzusuna,
ideyasına görə aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:
a) Vətən həsrəti ifadə edən şeirlər;
b) dini şeirlər;
c) məhəbbəti tərənnüm edən şeirlər;
ç) öyüd-nəsihət ruhlu şeirlər.
Aşıq sənəti bütün dövlərdə xalqın həyatında baş verən mühüm siyasi, tarixi hadisələri özündə
əks etdirmişdi. Axısqa aşıq mühitinin elə bir saz-söz sənətkarı yoxdur ki, yaşayıb-yaratdığı dövrün
hadisələrinə, ictimai ağrılarına öz münasibətini bildirməsin. Xəstə Hasan da bir ustad sənətkar, el
aşığı kimi baş verənlərə biganə qalmamış, dövrün ictimai, siyasi, mədəni proseslərinə yaradıcı
mövqeyini bildirməyə üstünlük vermişdir. Yurd, torpaq vətən sevgisi bir istiqamət kimi onun
şeirlərində mühüm yer tutur.
Ustad sənətkar vaxtilə qaçqın və səfil erməniləri Axılkələkdəki Dırqına kəndində ürək genişliyi
ilə qarşılamış, onlara yer vermişdir. Əvəzində isə aşıq otlağına yiyələnmiş təzə qonşularının
nanakorluğuyla üzləşmişdir. Bunlar ustad sənətkarın gözündən yayınmamış və ona “Dırqınada”
rədifli gəraylısında öz münasibətini bildirmişdir.
Erməniyə yol açıldı,
Yuva saldı Dırqınada
Yerli getdi, yersiz qaldı,
Əcəb haldı Dırqınada. (4, 20)
Göründüyü kimi, bu nümunə Xəstə Hasanın zamanında ermənilərlə bağlı olanları, onların
Axıskada məqsədli yerləşdirilməsini, dövlət siyasətinin türkə münasibətini, erməni xislətini
aydınlaşdırmaq baxımından faktlaşır. Tarixi prosesin gedişi haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırır.
Ümumiyyətlə, Xəstə Hasanın şeirləri janr və məzmun səviyyəsi baxımından zənginliklə
səciyyələnir. Onun şeirlərinin mövzu əhatəsi təkcə vətən həsrəti, qürbət sıxıntısı, nisgil, ayrılıq
motivləri ilə məhdudlaşmır. Dini məzmunda söylənmiş və yazılmış şeirlər də xüsusi yer tutur. Bu
şeirlər islami xarakter daşıyır və müqəddəs dini dəyərləri tərənnüm edir. Xəstə Hasanın şeirlərində
Allah, Məhəmməd peyğəmbər, islamın müqəddəs kitabı “Quran”, Həzrət Əli, İmam Hüseyn və
başqa müqəddəslərimizlə bağlı dolğun bilgilər vardır. Məsələn:
Yer altında qızıl öküz ürüzgar üsdündədir,
Hax Talanın bir nişanı peyğəmbər üstündədir.
Ömər, Osman, Abubəkir, şafaətçi ya Rəsul.
Bu dünyanın dörd ətrafı bir şahmar üsdündədir.
Ol yaradan Allah ki, çox mal verib vəliyə,
Çox malın çox əziyyəti var, onçun verməz dəliyə,
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Asdanımsan-deyib, əlini çək ki, çəkdi Əliyə, ır
Heç kafıra boyun əyməz, Zülfüqar üstündədir. (8, 130)
Bu tip şeirlər aşıq yaradıcılığında bir istiqamət olaraq özünü göstərir. Qurbani, Abbas Tufarqanlı,
Xəstə Qasım, Aşıq Valeh, Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Şəmkirli Aşıq Hüseyn və s. Sənətkarlar şeirlərində
dini mövzulu nümunələrə daha çox üstünlük vermişlər. Dastanlarda da bu özünə genişliklə yer alır.
Aşıq yaradıcılığında dini mövzuların tutduğu yeri P.Əfəndiyev belə vurğulayır: “Qədimdən bəri el
sənətkarları dini mövzulara da maraq göstərmişlər. Aşıqlar dini qayda-qanunların əxlaqi-fəlsəfi
mahiyyətini dərindən hiss etmiş və öz şeirlərində yeri gəldikcə ondan ümdə bir vasitə kimi istifadə
etmişlər. Xüsusilə dini möcüzələr, peyğəmbərlərlə, imamlarla, cənnət və cəhənnəmlə əlaqədar
mövzular aşıq şeirlərində az da olsa qalmışdır. Bu cür nümunələrə əsas etibarilə ustad aşıqların
deyişmələrində, bağlama və qıfılbəndlərində rast gəlirik.” (3, 282) Axıska aşıq mühitidə bu
müstəvidə tipik nümunələrlə diqqəti cəlb edir. Xəstə Hasan və digər ustad aşıqlar bu cür dini
şeirlərdə Allaha Yaradan, Qəni Sübhan, Mövla, Xudam, Rəbb deyə müraciət etmişdilər:
Bizi yoxdan var eyləyən,
Qəni Sübhan birdi bir.
Abu, atəş, xaki- baddan
Xəlq olun can birdi bir.
Bir qətrədən xəlq eyləyib,
On səkkiz min aləmi,
Canlı, cansız hər nə varsa
Külli cahan birdi bir. (5, 55)
Aşığın şeirlərində təkcə Allah, Məhəmməd, Əli və başqaları yalnız tərənnüm və mədh olunmur,
belə şeirlərdə əsas məqsəd insanlara mənəvi dəyərlərin təbliğ olunmasıdır. Xəstə Hasanın Aşıq
Ömər, Aşıq Qaranı ilə bəzi deyişmələri, həmçinin “Eyləmə”, “Nədi” və s. şeirləri dini mövzudadır.
Bu nümunələr ustadın dini elmlərə, onun qayda və qanunlarına, müqəddəs kitablara lazımı qədər
bələdliyini göstərir.
Qul Qaranı:
Otuz iki fərz içində oxunanı bilməli,
Sayminə səcdə et də, həm salavat qılmalı,
Qaranı yüz yaşasa da axır bir gün ölməli,
Bizi yoxdan var edənin yazdığı fərmana bax.
Xəstə Hasan:
Hasan deyər qiymatda suru çalan kim olu,
Əzrayıl ki, can alandı, onun canın kim alı,
Gələndə ölüm bazarı, tarixlər tamam olu,
Xudam qismət eyləy’sə, beş əşrə Qurana bax. (5. 62)
Şeirdən aydınlaşır ki, həm Xəstə Hasan, həm də Qarani Quranı oxumağı, dini dəyərlərə əməl
etməyi müqəddəs borc bilirdilər. Ona görə də hikmətamiz fikirlərini dini obrazlarla ifadə etmişdilər.
Deyişmələr bu baxımdan xüsusi önəm daşıyır və mühiti öyrənmək baxımından ciddi faktura ilə
müəyyənləşir.
Şeirlərin məna zənginliyində bütün olanlar məhəbbətin ifadəliliyinə köklənir. Yurd, torpaq
sevgisi, insanın mənəvi və zahiri gözəlliyinin təsvir və tərənnümü, lirik mənin hiss və duyğularının
ifadəliliyi bir tərəf kimi aşıq yaradıcılığında özünə geniş yer alır. Bu cəhətdən ustad sənətkarların
aşıq poeziyasında yaradığı bu mövzulu əsərlərə prof.Qara Namazov çox yüksək qiymət verərək
yazır: “İnsan məhəbbəti, insan gözəlliyi: insanın amalı və mənəvi qüdrəti xalq aşığının ilham
mənbəyi olmuş, onu riqqətə gətirmişdir. Buna görə də məhəbbət və gözəllik aşıqların həmişə
müraciət etdikləri mövzu olmuşdur. Daha doğrusu, aşıq sənəti məhəbbət və gözəllik duyğularından
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yaranmışdır. Aşıq sənətinin mövzusu yalnız aşiqanə hisslərin bədii təsviri və tərənnümü ilə
məhdudlaşmayıb, insan qəlbinin nəhayətsiz istəkləri, ülvi duyğuları, hiss və həyəcanları, təbiətin
əsrarəngiz gözəllikləri, bu gözəlliyin insanda doğurduğu əhval-ruhiyyələrlə zənginləşmiş və
rahiyələnmişdir.” (7, 104) Xəstə Hasanın yaradıcılığının da enerji qaynağında bunlar üstünlük təşkil
edir. O, məhəbbət mövzusunda mənalı, dəyərli şeirlər yaratmışdır. Məhəbbət yolunda fədakarlığa
dözmək, sevgi iztirabları, vüsal həsrəti bu cür şeirlərin başlıca mövzusunu təşkil edir.
Könül quşi arz eylədi silahi,
Şimdi yada düşdi sinə səvdügüm,
Həsrətindən yana-yana kül oldum,
Yandım döndüm gülə, səvdügüm.
Həsrətindən üç gün qalsam arali
Geniş dünya bu başima tarali
Nə müddət diyersin qəlbi qarali
Gəl səninən vədə kəsax, səvdügüm. (1. 184)
Göründüyü kimi, burada aşiqin məşuqəsinə olan sevgisi bədii mətnə gətirilir, həsrətdən yanaraq
külə döndüyü, həmçinin geniş dünyanın ona dar gəldiyi ifadəsini tapır. Klassik ənənəyə köklənən
bu nümunələr, eləcə də digər səpkili şeirlər bütünlükdə ənənəni özündə ehtiva edir.
Ümumiyyətlə, qadın gözəlliyi, vətən təbiətinin füsunkarlığı aşıqların telli sazına söz incilərindən
bəzək vermişdir. Klassik aşıqlar öz şeirlərində təmiz, ləkəsiz, boyasız, müqəddəs duyğuları
tərənnüm etmişlər. Onlar lirik şeirlərində aşiqin məhəbbət yolundakı cəfakeşliyini, sabit qədəm
olmasını, aşiq ilə məşuqun iztirab və sevinclərini təsirli boyalarla vermişlər”. (6, 9)
Ustad sənətkar aşıq şeirinin müxtəlif formalarında məhəbbət mövzusunda dediyi əsərləri ilə xalq
yaradıcılığına yeni çalarlar gətirmişdir. Dövrün bədii-estetik mənzərəsi, mühitin ümumi düşüncə
informasiya təfərrüatlı təhlillərə, bilgiyə şərait yaradır. Xəstə Hasan məhəbbət mövzusunda
yaratdığı şeirlərində səlvi boylu, şəkər dilli, mina gərdənli, bədir sifətli, ay camallı, müjgan kirpikli,
hilal qaşlı gözəllərin bədii portretini yaratmışdır. Belə gözəllərin təsvirində aşıq real boyalardan,
təbii bənzətmələrdən yerli-yerində istifadə etmişdir:
Könül, səni müjdələyim savaxdan,
Budur üzü xallı yarım gəliyer.
Əzələri, məzələri, ləbləri,
Dili şəkər-ballı yarım gəliyer.
Ay qız, əbruların gərdənnən aşar,
Bad əsəndə incə belə sarmaşar,
Alların o xala nə xub yaraşar,
Boyu səlvi boylu, yarım gəliyer. (8, 86)
Aşıq qadın gözəlliyini obrazlı bir şəkildə vermək üçün səlvi boylu, şəkər dilli, fitnə qaşlı kimi
bənzətmələrə yer vermişdir.
Xəstə Hasanın şeirlərinin böyük qismi el gözəllərinin tərifindən ibarətdir. Klassiklərin, şifahi və
yazılı ədəbiyyatın görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığında bu bir xətt olaraq özünü göstərir.
Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım, Aşıq Valeh, Ağ Aşıq, Aşıq Hüseyn Şəmkirli,
Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər və başqalarının yaradıcılığında bu tip nümunələrə rast gəlirik. Onların təsvir
etdiyi gözəllər geyimindən tutumuş, yeriş-duruşuna, əhval-ruhiyyəsinə kimi vəsf olunmuşlar. Xəstə
Hasan da elin-obanın gözə gələn qızlarını özunəməxsus deyim tərzində tərənnüm edir, tərif elədiyi
gözəlin adını çəkir və konkret bir şəxsə ünvanlayır:
Təzədən bir gözəl çıxdı aləmə,
Al yanağa, gül buxağa maşallah!
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Onun gözəlliyin aldım qələmə,
Bədir sifət, ay camala maşallah! (8, 101)
Və yaxud:
Xəstənin yarısın ay gözəl Fədi,
Artırdın dərdimi eylədin dəli.
Göylərin ülkəri, elin sərdəri,
Sən getdin, cəsətdə canım da getdi. (8, 82)
Lirik mənin hiss və duyğuları, mənəvi aləminin zənginlikləri, istək və arzuları aşıq tərəfindən
yüksək ustalıqla mətnə gətirilir. Ümumiyyətlə, aşıq yaradıcılığı milli-mənəvi yaddaşın ifadəliliyi
anlamında kifayət qədər ciddi məzmun kəsb edir. X.Hasanın şeirləri də mühitin etnoqrafik
mənzərəsini, inam və etiqadlarını ifadə etmək baxımından müstəsna imkanlılıqla görünür.
Qoşmadan aydın görünür ki, sənətkarın vəsf etdiyi gözəl – Fədi Alosman elindəndir. Fədi Xəstə
Hasanın real həyatda, toyda, yığıncaqlarda rast gəldiyi el qızlarındandır. Xəstə Hasan qadının daxili
və zahiri gözəlliyindən bəhs edərkən onun bütün tərəfləri ilə canlı obrazını yaratmağa çalışır. Aşiqin
sevgisini misra və bənd səviyyəsində obrazlaşdırır.
Yaxşı olar baş qoyasan, bir gözəlin qucağına.
Yanağın bu yanağına, dodağın o dodağına.
Tutasan əllərinnən, dolanasan otağına.
Yuxun da gəlməz yatasan, belə yarın həvəsinnən.
Qarannıxda dadı olmaz, məşhəlini yandırasan.
Həmi sağa, həmi sola, müleyimcə döndərəsən.
O sənnən küşk tutacax, başarginən sən yıxasan.
Yuxun da gəlməz yatasan, belə yarın həvəsinnən. (8, 123)
Onu da qeyd edək ki, klassik poeziyamızda olduğu kimi, aşıq yaradıcılığında da qadın
gözəlliyinin başlıca xüsusiyyəti ədəb, mərifət, vəfa, təmiz addır. Ona görə də qadına, gözələ yalnız
sevgili kimi deyil, həyat yoldaşı, gəlcəyin anası, övladların ilk tərbiyəçisi kimi baxılmışdır. Bu
ruhda olan şeirlərə Xəstə Hasanın sələflərinin xələflərinin yaradıcılığında da rast gəlirik. Qurbani,
Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım yaradıcılığı və s. buna nümunədi. Yazılı ədəbiyyatın
görkəmli nümayəndələri Vaqif, Zakir, M.Aşiq, C.Nəva, Ə.Nəbati, X.Natəvan və s. öz şeirlərində bu
ideyaların ifadəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşır.
Onu da əlavə edək ki, Xəstə Hasanın yaradıcılığı təkcə məhəbbət, sevgi duyğuları ilə
məhdudlaşmır. Didaktik motivli şeirlər bir xətt olaraq özünü göstərir. Ümumiyyətlə, aşıqlar
cəmiyyətdə baş verən hadisələrin qısa təhlilini verir, əxlaqi nəticələr əsasında məsləhət, nəsihət,
ruhlu şeirlər yaradırlar. Öyüd-nəsihət məzmunlu şeirlər aşıq yaradıcılığında geniş yer tutur. Belə
məzmunlu şeirlər aşıq yaradıcılığında ustadnamə və ya nəsihətnamə kimi qeyd olunur. Qoşma
şəklində yazılan belə nümunələrə ən çox məhəbbət dastanlarımızda rast gəlinir. Məhəbbət
dastanlarımızın əksəriyyəti ustad nəsihəti ilə başlayır. Belə ustadnamələr dastanın əsas mətni ilə
birbaşa əlaqədar olmasa da insanlara əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər aşılayır. Aşıq şeirinin bu növündə
insanın mənəvi gözəlliyi, cəmiyyət içərisində davranış qaydaları, xalqın adət-ənənəsinə uyğun
tərənnüm olunur. Belə öyüd-nəsihət ruhlu şeirlər Xəstə Hasanın yaradıcılığı üçün də səciyyəvidir.
Bəyzadalar məclisinə gələndə,
Axlı kamil olan, ayağı gözdər.
Ustadınnan nəsyət alan kimsələr,
Axlı kamil olan, əyaği gözdər. (8, 68)
Qoşmadan da bəlli olduğu kimi, aşıq məclisdə, xalq içərisində özünü mərifətli aparmağı, sadə
olmağı, ustadından nəsihət alan hər kəsin öz yerini bilməsini, var-dövlətinə, gücünə güvənib başa
keçməməyi məsləhət görür. Aşıq elin anası kimi bütün zamanlar boyu milli-mənəvi dəyərlərin
təbliğatçısı, el məclislərinin bəzəyi olmuşdur. Mərifət elmində kamil olan bu şəxslər həmişə xalqla
birgə olmuş, birgə mənəvi dəyərlərə sahib çıxmışlar. O.Sarıvəlli bu səbəbdən də xüsusi olaraq
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vurğulayırdı ki, aşıq eldən alar öz nəfəsini. Xəstə Hasanın ustadnamələri məhz bu dəyərləri əks
etdirmə gücü ilə yaşarlıq qazanmışdır.
Xəstə Hasan nəsihət ruhlu şeirlərində yaşadığı mühitdə gördüyü, eşitdiyi hadisələrə biganə
qalmamış, ona öz münasibətini bildirməyə çalışmışdır. Dövrün ictimai-siyasi problemləri, xalqın
həyatının ən maraqlı, tipik örnəkləri onun şeirlərində mövzuya çevrilmişdir. Ona görə də bu
nümunələrin enerji qaynağı bir problem olaraq həmişə açılma aktuallığı ilə maraq doğurur. Bir
gəraylısında da aşıq insanları, dostluğa, qardaşlığa, birliyə, mehriban olmağa səsləyirdi:
Xəstə Həsən, sözlərimi
Dinləyənə nəsihət.
Yatanda eylə salavat,
Qalxanda et vəsiyyət.
Göydən yağmadı rəhəmət,
Yerdən qalxdı bərəkət,
Keçdi günüm, doldu sinnim,
İxtiyar üstündədi. (2. 176)
Bütün bunlar Xəstə Hasanın yaradıcılığının mövzu və mündəricə zənginliyini, yaradıcı
istedadının imkanlarını, dünyagörüşünü, ustad olaraq hansı duyğularla yaşadığını Axıska aşıq
mühitində yerini aydınlaşdırmaq üçün kifayət qədər material verir.
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Гюнель Тельман Хыдырлы
Богатство содержания в лирике Хесте Гасана
Резюме
Статья посвящена фольклорным образцам турок-ахыска, в частности, тематическим
направлениям в творчестве Хаста Гасана, являющегося одним из самых выдающихся его
представителей. Источником высоты и недосягаемости искусства Хаста Гасана является
окружающая среда. В данной статье, посвящённой богатству содержания поэзии Хаста
Гасана, рассмотрены научные основы поэтического наследия, в основном, причины его
популярности в Ахыска.
Поэзия художника очень богата с точки зрения темы, жанра, системы художественного
смысла. Тема его стихов - религия, тоска по родине, любовь, морально-дидактичекая. В
стихотворениях поэта, выражающих тоску по родине, в центре внимания – связь народа с
политическими, историческими событиями, происходящими в жизни народа. В
стихотворениях религиозного содержания упоминается священная книга ислама Коран, имя
пророка Мухаммеда (Мир ему и благословение!), 12 имамов, Хазрета Али. В таких стихах не
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просто прославляются Бог, Мухаммед, Али и другие, в том числе пропагандируются высокие
моральные ценности.
В поэзии ашуга преобладает много оттенков любви. Как видно из примеров, ашуг,
используя мотивы красоты в любовной лирике, проникает во внутренний мир человека,
призывая его к совершению добрых дел, к морали и добропорядочности. Отмечается, что
под основным признаком женской красоты понимается мораль и воспитанность.
Хаста Гасан является одним из выдающихся последователей классических поэтических
традиций в современной ашугской поэзии. Здесь также подчёркиваются существенные
особенности индивидуального стиля профессионального ашуга, мастерское использование
способов художественного описания и выражения на основе конкретных примеров. Как
видно из статьи, Хаста Гасан продолжил все прогрессивные традиции тем ашугской поэзии.
Преимущество актуальности стихов прояснены с помощью художественных образцов.
Ключевые слова: любовь, стихи, религия, красивая, ашуг
Gunel Telman Khidirli
The richness of content in the lyric of Khasta Hasan
Summary
The article focuses on the folklore samples of the Ahıska Turks, in particular the direction of the
Khasta Hasan, one of his most prominent representatives. Khasta Hasan's art and creativity, first
and foremost, originated from the environment. This article, devoted to the richness of the poetry of
Hasan's poetry, examined the scientific foundations of the artist's poetic heritage, especially the
reason for his popularity in Axis.
The artist's poetry is very rich in subject, genre, artistic sense. The theme of his poems has been
analyzed in terms of religion, homeland longing, love, moral and didactics. The poet's poetry
expressing his longing for his homeland has been maintained in the focus of political and historical
events in the life of the nation. Poems in religious terms contain the holy book of Islam, the Quran,
the Prophet Muhammad, the 12 Imams, and the names of Hazrat Ali. In such poems, not only God,
Muhammad, Ali and others are praised, but also high moral values are being propagated to people.
In the poetry of the ashug, many shades of love are observed. As can be seen from the examples, the
ashug uses the motives of love in the lyric to spread the inner world of the person, inviting him to
do good deeds, morals and morals. As the main sign of women's beauty, it is understood that it is
morals and enlightenment.
Khasta Hasan is one of the outstanding followers of classical poetic traditions in modern ashug
poetry. Here, too, the essential features of the individual style of master lover, the ability to use
artistic expression and expression have also been interpreted on the basis of specific examples. It is
clear from the article that Khasta Hasan continued to pursue all the progressive traditions of the
subject area of ashug poetry. The novelty of poetry's actuality has been clarified through artistic
samples.
Key words:love, poem, religious, beautiful, ashug
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 1.04.2019
çapa qəbul olunma tarixi: 17.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Mahmud Allahmanlı tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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OSKAR UAYLDIN “BÜLBÜL VƏ QIZILGÜL” NAĞILINDA ŞƏRQ MOTİVLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül” nağılı əsasında “bülbül və qızılgül” motivinin
şərq ədəbiyyat nümunələri ilə tarixi poetik müqayisəsi aparılır. Bülbül və gül motivi simvolik
olaraq, aşiqlə məşuqu ifadə edir. Bülbülün gülə məhəbbəti, gül – bülbül mövzulu hekayələr orta
əsrlərdə daha çox yayılmışdır. Bu hekayələrin qaynağı İran ədəbiyyatı olduğu zənn edilir. Bülbül və
qızılgül "Bülbülname", "Bülbüliyye", "Gül ü Bülbül" kimi adlarla xatırlanan əsərlərə mövzu
olmuşdur. Fazil İrəvaninin “Qızılgül və bülbül” əsərində, Rifahinin “Bülbülnamə” məsnəvisində,
Füzulinin ədəbi irsində, Azərbaycan əfsanələrindəki bülbül və qızılgül motivinin oxşar və fərqli
cəhətləri müqayisə edilmişdir. Oskar Uayldın “Qızılgül və bülbül” nağılı mövzu və motiv
baxımından Azərbaycan əfsanələrindəki qızılgül və bülbüllə bağlı əfsanələrlə oxşarlıq təşkil edir.
Bu əfsanələrdən “Qızılgül əfsanəsi”, “Ağ gül və bülbül”, “Bülbül və gül”, “Bülbülün son nəğməsi”
“Bülbül niyə görmür” və s. əfsanələrin adlarını sadalamaq olar. Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül”
nağılında əsl sevgi, humanist ideallara əsaslanan duyğular sınağa çəkilir, əsl sevgi riyakarlıqla
müqayisə olunur. Şərq motivlərinin qərb ədəbiyyatında istifadə şəklinə diqqət yetirilmişdir.
Açar sözlər: Oskar Uayld, bülbül, qızılgül, məhəbbət, Şərq ədəbiyyatı, Azərbaycan əfsanələri.
Nağılın hər hansı bir xalqın adət-ənənəsi, mifik təsəvvürü, tarixi, dünyagörüşü ilə bağlılığı əsas
şərt deyildir. Çünki bütün xalqların ədəbiyyatında nağıllar bir sıra bənzər motivlər əsasında yaranır.
“Hansı xalqın, hansı ölkənin nağılına baxırsansa bax, mütləq reallaşmamış arzuların, xəyalların
ifadəsini, yaşanılmamış sevgilərin, həyatların, güzəranların gerçəkləşmə modelini görəcəksən. İnsan
fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir” (2.5)
Oskar Uayld yaradıcılığında nağıllar xüsusi yer tutur. Oskar yalnız uşaqlar üçün yox,
böyüklərin də oxuya biləcəyi ibrətamiz nağılların müəllifidir. Oskarın bu nağılları maraqlı, təsirli,
cəlbedici və düşündürücüdür. Ədibin yazdığı nağıllar iki kitabda toplanmışdır. Oskar ilk nağıllarını
1884-cü ildə “Xoşbəxt şəhzadə və digər nağıllar” adlı kitabda nəşr etdirir, ikinci hissə isə 1888-ci
ildə işıq üzü görür. Həmin nağıllara “Sadiq dost”, ”Bülbül və qızılgül”, ”Xoşbəxt Şəhzadə” və s.
nağılları misal göstərmək olar. Oskarın nağılları dərin mənəvi problemlərlə zəngindir.
Oskar Uayld “Bülbül və qızılgül” nağılında iki ayrı hekayədən bəhs etmişdir. Hekayədə iki süjet
xətti var: birincisi tələbə ilə zəngin ziyalı qızının, ikincisi isə bülbül ilə gülün hekayəsidir. Beləliklə
Oskar əfsanəvi obrazlarla muasir dövrümüzün sevgi hekayəsini birləşdirib, sintez yaratmışdır.
“Bülbül və qızılgül” nağılında ədib insanın şan-şöhrətə meyilliliyini, pulun insanı necə dəyişdiyini,
sevginin satın alınmasını ustalıqla açıb göstərmişdir. Nağılda bülbül bir tələbənin al qızılgül üçün
ağladığını, necə ah-nalə etdiyini görüb günlərlə oxuduğu o gözəl nəğmələrin sahibini tapdığı üçün
sevinir. Bu sevinc hələ də məhəbbətin, əsil sevginin varlığına olan sevinc hissi idi. Bülbül deyir:
“Budur, həqiqi aşiq. Heç vaxt görməsəm də gecələr boyu onun barədə oxuyuram; hər gecə onun
hekayəsini ulduzlara danışıram, indi isə onunla qarşılaşdım”(5.226). Bülbül bu gənc oğlanın göz
yaşlarına dözə bilmir və həqiqi məhəbbət üçün özünü qurban verir ki, tələbə al rəngli qızılgülü öz
sevgilisinə apara bilsin. Bülbül hələ açılmamış tumurcuq görür və ondan al qızılgül olmasını istəyir,
lakin tumurcuq al qızılgül olması üçün canında taqət qalmadığını bunun ancaq onun qanı ilə
qidalansa edə biləcəyini deyir. Bülbül oxuduğu gözəl musiqilərin səbabkarı bu gözəl, həqiqi sevgi
üçün canından keçməyə razı olur və qəlbini qızılgülün tikanına sancır və sondəfə nəğməsini oxuyur,
səhərə qədər qanı onun gövdəsinə axır, gülün ləçəkləri getdikcə qızarır və allaşır. Tələbə qızılgülü
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görüb sevincək sevgilisinə aparır, lakin sevgilisi tələbənin gətirdiyi o al qızılgülün bir dəyəri
olmadığını əsl dəyərli olan ona varlı oğlan tərəfindən hədiyyə olunmuş cəvahirat olduğunu deyir.
Tələbə məyus olur, sevginin varlığına inamı ölür. Nağılda bülbülün həqiqi sevgi üçün etdiyi
alturizm eqoist qızın nankörlüyü nəticəsində dəyərsizləşir. Əsərdə bülbül və qızılgülün təmsilində
fədakarlıq göstərildiyi halda, tələbə və qızın timsalında qiymət bilməzlik göstərilir. Bülbül həqiqi
sevginin aşiqidir. Tələbə isə ona görə canını verən bülbülün hissiyatsız olduğunu bildirir. Və burada
da saf və təmiz məhəbbətin ancaq qızılgüllə bülbül arasında olduğunu insanlar arasında bu cür
məhəbbətin mümkünsüzlüyü ifadə olunmuşdur.
Əsərdə gərginlik qız və tələbə arasında göstərilsə də, əsas gərginlik tələbənin öz daxilində
yaşadığı sevgi, ağıl və güc arasında qalmasıdır. Sonda isə qazanan ağıl və güc olmuşdur. “Bülbül
və gül” əsərindəki tələbəyə aid olan bu tərz düşüncələr Oskar Uayldın əsərlərindəki bir çox
qəhrəmanların düşüncələri ilə səsləşir. Yazıçının sevgiyə inamsızlığı onun hər bir əsərində özünü
ifadə edir.
Güllərə, çiçəklərə və quşlara olan sevgi ən ülvi, həzin və ünyetməz insan duyğularının əksi,
təcəssümüdür. Təbiət – gözəlliyin ən qədim və ən geniş mənbəyidir. Gözəllik yalnız insan üçün
onun həyatına rəng və məna verən nəhayətsiz ilham və sevgi mənbəyidir. Bu mənada güllərin şahı
sayılan qızılgülün insanların hiss və idrak dünyasında ayrıca yeri və məqamı vardır. Quşlar isə
fərqli yerlərdə yaşayır. Qarğa qarışığı, bayquş enişi, bülbül də gülləri sevir. Bağda, bağçada,
çiçəklərlə dolaşan bülbül, daha çox güllərin budaqları və yarpaqları arasında görülür.
Bülbül və gül motivi simvolik olaraq, aşiqlə məşuqu ifadə edir. Bülbül ilə gül arasında sevgi
şərq ədəbiyyatında Allaha olan sevgi və ilahi sevginin özünə çatma yollarını izah etməyə çalışır.
Bülbül və qızılgül obrazları eşqin daha ilahi formada göstəricisi kimi bir çox şərq xalqların
ədəbiyyatında istifadə olunan obrazlardandır. Bülbül və qızılgül həm qədim, həm də çağdaş
ədəbiyyatımızda da istifadə olunan obrazlardandır.
Bülbülün gülə məhəbbəti, gül – bülbül mövzulu hekayələr orta əsrlərdə daha çox yayılmışdır.
Bu hekayələrin qaynağı İran ədəbiyyatı olduğu zənn edilir. “Gül ve bülbül imajı İran edebiyatından
Arap edebiyatına girmiş, oradan da Doğu kültürünün Avrupa’ya geçişinde önemli iki kapı olan
İspanya ve Sicilya yoluyla Batı’ya ulaşmıştır”. (10.222)
Bülbül və qızılgül "Bülbülname", "Bülbüliyye", "Gül ü Bülbül" kimi adlarla xatırlanan
əsərlərə mövzu olmuşdur. İlk “Bülbülnamə”nin Fars ədəbiyyatında Fəriduddin Əttar tərəfindən
yazıldığı qeyd olunur. Kiçik bir məsnəvi olan bu əsərdə bülbülün gülə qarşı hiss etdiyi sevgini
nəğmə oxuyaraq tərənnüm etməsi digər quşları narahat edir və quşlar Hz.Süleymana şikayətlərini
bildirirlər. Hz. Süleyman adam göndərir, bülbülü yanına gətirir. Bülbül özünü müdafiə edir, gülə
necə aşiq olmasını, ona necə ilahi bir məhəbbətlə bağlı olduğunu deyir və Hz. Süleyman ona haqq
qazandırır, digər quşları bülbülə toxunmamağı əmr edir. Eyni motivlər Fazil İrəvaninin “Qızılgül və
bülbül” əsərində də istifadə olunmuşdur. Həmin əsər Xocens Markar Geğamyan tərəfindən tərcümə
olunaraq 1812-ci ildə erməni və rus dillərində çap edilmişdir. Sonra isə bu əsər Xocens Markarın öz
orijinal əsəri kimi, Avropada fransız və alman dillərində dönə-dönə çap edilmişdir. Fransız
tədqiqatçısı Şarl Jorjien 1892-ci ildə məsələyə aydınlıq gətirərək yazmışdır ki, “Qızılgül və bülbül”
əsəri Fazil və ya Fazili adlı türk müəllifinin əsəridir, Xocens Markar sadəcə olaraq, “Qızılgül və
bülbül”ü erməni və rus dillərinə tərcümə edərək öz əsəri kimi çap etdirmişdir. Kitabın əsl
müəllifinin Fazil Irəvani olduğu bəlli olduqdan sonra belə, ermənilər “Qızılgül və bülbül”ü 1950-ci
ildə yenə də erməni müəllifinin əsəri kimi, Freznoda (ABŞ) çap etdirmişlər. “Qızılgül və bülbül”
əsərinin orijinalı Matenadaranda – Mesrop Maştos adına Qədim Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.
(11.3)
Bülbül və qızılgül motivləri özündə əks etdirən başqa bir əsər Rifahinin “Bülbülnamə”
məsnəvisidir. Alleqorik bir əsər olan “Bülbülnamə” iki obrazlı bir sevgi hekayəsidir. Bülbül aşiqi,
Gül məşuqu təmsil edir. Aşiqlərin arasına girən maneə ayrılıq və gülün tikanları ilə təmsil
olunmuşdur. Məhəbbət mövzulu hekayələrdə olduğu kimi, burada da aşiq bülbülün sevgisini isbat
etmək üçün maneələri keçməlidir. İki sevgili arasında əlaqə yaradan Səbadır. Klassik şeirlərdə də
səba aşiqlə məşuq arasında xəbərləşmə simvolu olmuşdur. Bülbül gülün həsrətindən xəstələnib
halsız düşəndə Gül sevgilisinə Narı göndərmişdir. Burada digər meyvələrin deyil, məhz narın
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seçilməsini onun daha çox mualicəvi xüsusiyyətlərə malik olması kimi düşünmək olar. Həmçinin
burada narın rəngi sevgi alovu, sevginin simvolik rənginin qırmızı olması ilə üst-üstə düşür.
Hekayədə bülbülün gülə fədakarlıq edərək canından keçməsi, gül və bülbül motivli əfsanələrin
ortaq xüsusiyyəti kimi çıxış edir.
Rifahinin “Bülbülnamə”si ilə Oskarın “Bülbül və gül” nağılı arasında fərqli və oxşar cəhətləri
nəzərdən keçirək: Fərqli dövrlərə və fərqli ədəbi mühitə aid olan “Bülbülnamə” və “Bülbül və gül”
hekayəsi istər mövzu, istərsə də yazı tərzinə görə oxşarlıq hiss olunmur. Lakin hər iki hekayədə də
məhəbbət mövzusu gül və bülbül motivi ilə ifadə edilmişdir. Aşiqlər “Bülbülnamə”də ənənəyə,
“Bülbül və Gül” də isə modernizmə əsaslanmışdır. Rifai əsərində təsəffüv, irfani, sonda tanrıya
qovuşma kimi ilahi sevgini göstərir. Oskarın əsərində isə maddi dəyəri olmayan sevginin bir anlamı
olmadığına əsaslanır. hər iki əsərin fərqli mühit və dövrdə yazılmasından asılı olmayaraq eyni motiv
–“bülbül və gül” alleqoriyalarından istifadə olunmuş, “bülbül” həqiqi aşiqi təmsil etmişdir. Rifai də,
Oskar Uayld da həqiqi məhəbbətin səbr və fədakarlıqla vüsala çatacağını bildirmişlər. “Bülbül”ün
sonu ölümdə olsa “gül”ə olan məhəbbəti onu əbədiləşdirmişdir.
“Çü buldu eşq ile ömri nihayet
Olunur dasıtanı ta qiyamət” (6. 25)
Sevgili hər iki hekayədə də məğrur və əlçatmazdır, sevənlərə əzab verir. Ancaq heç bir əzab
insanoğlunun sevgidən uzaqlaşdırmamış, bəlkə də aşiqin ən böyük mükafatı olmuşdur.
Dünya ədəbiyyatında qəzəlləri, pоemaları ilə şöhrət qazanan və qəlb şairi kimi tanınan Füzulinin
ədəbi irsində “bülbül və qızılgül” motivi xüsusi yer tutur. Məcnunu bülbülə, Leylini qızılgülə
bənzədən şairin qəzəl və qəsidələrində bu iki motiv geniş istifadə olunub.
Bülbül kimi könlüm quşu güldən gülə qоnmaz,
Aşiq оdur aləmdə ki, cananəsi birdir. (3.85)
Açdı bülbül dərdini yüz min fəğan ilə gülə,
Keçdi gül dövrü, yenə gül bülbülə ram оlmadı.(3.97)
Füzulinin bu əsərlərində də bülbülün gülə necə aşiq olması lakin bu eşqinin qarşılıqsız olması
gülün bülbülə biganəliyi metaforik şəkildə göstərilmiş və alleqorik formada təsvir olunmuşdur. Şair
sevgisinin bülbül sevgisi kimi sadiq və saf olduğunu yuxarıdakı beytlərlə ifadə etmişdir.
Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül” nağılındakı kədərli son Füzulinin şeirləri ilə səsləşir. Füzuli
“Su” qəsidəsində belə deyir:
Içmək istər bülbülün qanın, məgər bir rəng ilə,
Gül budağının mizacına girə, qurtarə su. ( 3. 32).
Gül hiylə işlədərək bülbülün qanını su ehtiyacını ödəmək üçün içmək istəyər. Su gül budağının
mizacına girər və bülbülü qurtarar. Bu qəsidədə gülün al rəng alması və xoş ətir qazanması
bülbülün qanının içməsi ilə baş tutur.
Oskar Uayldın “Qızılgül və bülbül” nağılı mövzu və motiv baxımından Azərbaycan
əfsanələrindəki qızılgül və bülbüllə bağlı əfsanələrlə oxşarlıq təşkil edir. Bu əfsanələrdən “Qızılgül
əfsanəsi”, “Ağ gül və bülbül”, “Bülbül və gül”, “Bülbülün son nəğməsi” “Bülbül niyə görmür” və
s. əfsanələrin adlarını sadalamaq olar. Bu əfsanələrin hər birində bülbül və qızılgülün sevgisindən,
bülbülün sevgi, həqiqi məhəbbət üçün necə fədakarlıq etməsindən danışılır.
“Bülbülün son nəğməsi” əfsanəsi Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül” nağılı ilə mövzu
baxımından ən çox səsləşən əfsanədir. Hər iki əsərdə maddiyatla sevgi qarşı – qarşıya qoyulur. Bu
əfsanədə bülbül də əsl sevgi üçün özünü qurban verir. Əfsanədə kasıb oğlan dövlətli qızı sevir və
ataları bu məhəbbətə qarşı çıxır, qız məhəbbət acısı ilə saralıb solur onun sağalması üçün al qızılgül
dərmandır. Alqızılgülün dərman kimi qeyd olunması onun rəmzi mənasındadı, al qızılgül sevgi
məhəbbət rəmzi olduğu üçün qızı acaq saf məhəbbət sağalda bilərdi. “Qız məhəbbətin rəngini görən
kimi, məhəbbətin ətrini duyan kimi sağalır.” (1.186) Ata oğlanı alqızılgülü tapmaq üçün göndərir.
Oğlan bülbül kimi yanğılı bir səslə oxuyur, alqızılgülü tapa bilmədiyi üçün qəm-qüssəyə batır.
Bunu görən bülbül həqiqi, saf sevgi üçün özünü qurban verir. Ürəyini ağ qızılgülün tikanına sancır
və ag qızılgül bülbülün qanı ilə al rəngə boyanır. Hər iki nağıl bülbülün alturizmi ilə nəticələnir.
“Qızılgül əfsanəsi” əfsanəsində də Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül” nağılındakı kimi var
dövlətin əsl sevgini üstələməsi, həqiqi məhəbbətin maddiyatla ölçülməsi kimi aktual mövzudan
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bəhs olunur. Bu əfsanədə bülbül və gülün qovuşmaq üçün tanrıdan onları gülə və bülbülə cevirməsi
kimi duaları, bülbülün Qızılın ağ gülə çevrildiyini görərək özünü xəncərlə yaralıyaraq qanının gülün
üzərinə tökməsi və gülün al rəngə boyanması Oskarın nağılı ilə səsləşir. Hər iki nağılda gülün al
rəngə boyanması bülbülün qanı ilə baş verir. Eyni motiv Azərbaycanın digər əfsanələrində də
istifadə olunub. “Ağ gül və bülbül” əfsanəsində də bülbül sevgisinə qarşı biganə olan, onun
sevgisinə inanmayan qızılgülə sevgisini ifadə etmək üçün özünü onun tikanlarına sancır və ağ gülü
al qanı ilə al gülə çevirir.
Oskar Uayldın “Bülbül və qızılgül” nağılında əsl sevgi, humanist ideallara əsaslanan duyğular
sınağa çəkilir, əsl sevgi riyakarlıqla müqayisə olunur. Bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün ədib Şərq
ədəbiyyatında geniş yayılmış bir motivə müraciət edir. Əsərin intetekstual bazasında Şərq
ədəbiyyatı nümunələrinin dayanmasını XIX əsrdə Qərb ədəbi-nəzəri düşüncəsində Şərqlə tanışlığın
artması, Şərqin ezoterik mədəniyyətinə vurğunluqla izah etmək olar.
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Sh.Abdullayeva
Oriental motifs on Oscar Wail's Nightingale and Rose fairy tale
Summary
The article is based on Oscar Wail's "Nightingale and Rose" motif, "Nightingale and Rose" motif
is a historical poetic comparison with eastern literary samples. The bull and flower motif
symbolically expresses passionate love. The bull's love of laughter, and the flower-bull's stories
have become even more common in the Middle Ages.
The source of these stories is believed to be Iranian literature. The bulbul and rose are the subject
of the works known as "Bulbuliname", "Bulbulia", "Gulf Bulbul". Fazil Iravan's "Rose and
Nightingale", similarity and different features of the Bulbul and Rose motif in Azerbaijani legends,
in the literary heritage of "Bülbülname" of Rifahi, Fuzuli's literary heritage have been compared.
Oscar Wail's "Rose and Nightingale" is similar to the legends about roses and nightingale in
Azerbaijani legends in terms of theme and motif.
These legends include "The Legend of Rose", "White Rose and Nightingale", "Nightingale and
Rose", "The Last Nightingale of Nightingale", "Nightingale Does not See" and so on. names of
legends can be listed. Oscar Wail's " Nightingale and Rose" tale is based on true love, humanist
ideals, and the true love is compared to hypocrisy.
The use of eastern motifs in western literature has been emphasized.
Keywords: Oscar Wilde, Nightingale, Rose, Love, Eastern Literature, Legends of Azerbaijan.
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Ш.Абдуллаева
Восточные мотивы по сказке Оскара Уэйла "Бюльбюль и Роза"
Резюме
Статья основана на мотиве «Соловья и розы» Оскара Уэйла, мотив «Соловья и розы»
представляет собой историческое поэтическое сравнение с восточными литературными
образцами. Мотив быка и цветка символически выражает страстную любовь. Любовь быка к
смеху и рассказы о цветочных быках стали еще более распространенными в средние века.
Источником этих историй считается иранская литература. Бюльбюль и роза являются
предметом работ, известных как «Бюльбулинам», «Бюльбюля», «Галф Бюльбюль».
Были сопоставлены литературное наследие Фузули Фазиля Иревана «Роза и соловей»,
сходство и различные черты мотивов Бюльбюля и Роуз в азербайджанских легендах, в
литературном наследии «Бюльбюлнаме» Рифахи. «Роза и соловей» Оскара Уэйла похожа на
легенды о розах и соловьях в азербайджанских легендах с точки зрения темы и мотивов.
К таким легендам относятся «Легенда о розе», «Белая роза и соловей», «Соловей и роза»,
«Последний соловей соловья», «Соловей не видит» и так далее. имена легенд могут быть
перечислены. Рассказ Оскара Уэйла "Бюльбюль и Роуз" основан на истинной любви,
гуманистических идеалах, а настоящая любовь сравнивается с лицемерием. Использование
восточных мотивов в западной литературе было подчеркнуто.
Ключевые слова: Оскар Уайльд, соловей, роза, любовь, Физули, Рифахи, Фазиль Иревани,
азербайджанские легенды.
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AZƏRBAYCANIN MILLI BAYRAMI - NOVRUZ
Xülasə
Novruz Azırbaycan xalqının milli bayramıdır. Bu bayramın köklərinin araşdırılması ilə bağlı
indiyədək xeyli tədqiqatlar aparılmışdır. Bu barədə Əzizə Cəfərzadənin, Bəhlul Abdullanın, Azad
Nəbiyevin, Hüseyn İsmayılovun və başqalarının tədqiqatları vardır.
Xalqımız ayrı-ayrı hökmdarların təbliğ etdıyı bir sıra bayramları, mərasimləri zaman
keçdikcə unutmuşdur. Lakin Novruz bayramı əsrlər boyu xalqın yaddaşında yaşamışdır.
Azərbaycan xalqı bu bayramı gözləmiş, hörmətlə qarşılamışdır. Bu bayramı sevgi ilə qeyd etmişdir.
Novruzda icra olunun mərasimlər, adətlər bu gün də yaşayır: tonqal qalanır, şam yandırılır, süfrə
bəzənir, insanlar yeni libas geyinir, küsülülər barışır və s.
Məqalədə Novruz bayramı və bayram ərəfəsində keçirilən adətlər araşdırılır. Qonşu Türkiyə və
İran ərazisində qeyd olunması ilə bağlı müqayisələr aparılır. Bu bayramın klassiklərin əsərlərində
rast gəlindiyi məqamlar göstərilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Novruz bayramına münasibəti təhlilə cəlb edilir. Qeyd
olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Novruz bayramı şənliklərində
iştirakı, xalqla birlikdə olması insanlara ruh verir. Həmçinin Novruz bayramının 30 sentyabr 2009cu il tarixində YUNESCO-nun dünya xalqlarının qorunan qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil
edilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın böyük rolu olduğu
diqqətə çatdırılır.
Açar sözlər: Novruz, milli, çərşənbə, od, adətlər, fal, nəğmələr, su, el, şirniyyatlar
Novruz bayramı türk-müsəlman dünyasının keçirdiyi "Ramazan", "İsmayıl qurbanı" kimi dini
bayramlardan öz dünyəviliyi ilə fərqlənir.Türk-Oğuz tərəkəmə müdriklərinin, aqillərinin yorumyozumuna görə Yeni ilin yeni günündə, yəni Martın 21-də "Sultan Novruz"da gecə ilə günüz
bərabərləşir. Ana torpağa nəfəs gəlir, yerin donu açılır, ağaclara müqəddəs bahar suyu yüyürür.
Təbiət qış yuxusundan oyanır, hər şey dirilib cana gəlir (4, 112).
Ümummilli Lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, insanları baharın gəlməsi, təbiətin
oyanması, həyatın canlanması ilə müjdələyən Novruz bayramı ən qədim dövrlərdən bəri xalqımızın
sevinc və şadlıq bayramı olmuş, tariximizin müxtəlif dövrlərində bəzi təzyiqlərə, süni maneələrə
məruz qalmasına baxmayaraq, bu günə qədər gəlib çatmışdır (1).
Azərbaycan xalqı bu bayramı xüsusi məhəbbətlə qarşılamağa, qeyd etməyə çalışmışdır.
"Ancaq elə vaxtlar, zamanlar olubdur ki, bu bayramı xalqımızın əlindən almaq istəyiblər, bu
bayramı keçirməyə mane olmaq istəyiblər. XX əsrdə biz bu dövrü yaşamışıq. Ancaq Novruz
bayramının o qədər dərin kökləri var, Azərbaycan xalqının, millətimizin qəlbində o qədər yerləşib
ki, heç bir qüvvə, heç bir hakimiyyət, heç bir siyasi sistem bu bayramı Azərbaycan xalqının əlindən
ala bilməyibdir" (2).
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Novruz bayramı
şənliklərində iştirakı, xalqla birlikdə olması insanlara ruh verir. Həmçinin Novruz bayramının 30
sentyabr 2009-cu il tarixində UNESCO-nun dünya xalqlarının qorunan qeyri-maddi mədəni irsi
siyahısına daxil edilməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
böyük rolu vardır.
Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli ənənələrin
qoruması məsələlərini xüsusilə diqqətdə saxlamışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
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"Novruz bayramı münasibətilə hökumət məmurlarına müavinəti - Nəqdiyyə verilməsi haqqında
qanun" adlanan sənəd bu barədə bir örnəkdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Novruz
bayramının yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin edən bu hüquqi sənəd Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Parlamenti tərəfindən 1919-cu il martın 19-da qəbul edilmişdi. Rusiya əsarəti
dövründə Novruz bayramı rəsmən qeyd olunmurdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
Novruz bayramının keçirilməsinə xüsusi önəm verərək, bu məqsədlə 1919-cu il fevralın 18-də
bayram münasibətilə müavinət verilməsi barədə Parlamentə qanun layihəsi təqdim etdi. Qanun
layihəsi Parlamentin 17 mart tarixli iclasında müzakirə olundu. Müzakirədə Əhməd bəy Pepinov,
Ağa Aşurov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Mustafa Vəkilov çıxış
etdilər. Layihə səs çoxluğu ilə qəbul olundu. Qanuna əsasən, hökumət məmurları əmək haqqına
görə üç kateqoriyaya bölünərək, onlara məvaciblərinin 40-70 faizi qədər müavinət verilməsi qərara
alındı. Hökumətin 1919-cu il 19 mart tarixli qərarı ilə nazirlər, onların müavinləri və hökumətin
işlər idarələri rəislərinin mart ayı üçün maaşları iki dəfə artırıldı (3, 269).
Novruz bayramı ilə əlaqədar indiyədək bir sıra geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Bu təqiqatlar
arasında məsələlər müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmışdır. Bu barədə Əzizə Cəfərzadənin, Azad
Nəbiyevin, Bəhlul Abdullanın, Hüseyn İsmayılovun və başqalarının maraqlı tədqiqatları diqqəti
çəkir. Novruz yeni ilin ilk günüdür və fars dilindən tərcümədə "yeni gün" mənasını ifadə edir.
İnanclara görə, Novruzu hansı əhvalla qeyd edərsənsə, il boyu günün də həmin əhvalla
davam edər. Odur ki, insanlar Novruzu şən əhval-ruhiyyədə keçirməyə can atır, şən, şad-xürrəm
qarşılayır, bol süfrə açır, qohum-əqrəba ilə deyib-gülərək keçirirlər. Hətta dəfn mərasimi varsa, təxir
edilərək ertəsi gündə icra olunmuşdur. Xəstə insanlar ziyarət edilir, küsülülər barışır.
"Novruz bayramı öz mərasimləri ilə birlikdə zaman-zaman Azərbaycanda hakim kəsilmiş
dinlərindən hamıdan çox sadə təsərrüfat bayramı, yəni qışın yola salınması, yazın qarşılanması
mərasimi olmuşdur. Məhz elə buna görədir ki, xalqımız müxtəlif dinlərin, məzhəblərin, siyasi
sistemlərin, ayrı-ayrı hökmdarların təsis etdikləri onlarca bayramları, mərasimləri unutmuş, bunu
isə insanı əməyə, zəhmətə, maddi nemətləri yaratmağa çağıran təsərrüfat bayramı kimi əsrlər boyu
yaşatmış, indi də hər il gözləyir, hörmətlə qarşılayır, xüsusi məhəbbətlə icra edir (6, 115).
Tonqal qalamaq, od üzərindən tullanaraq "Ağırlığım, uğurluğum odda yansın", "Azarbezarım odlara" kimi ifadələrin işlədilməsi atəşpərəstlikdə olduğu kimi odun müqəddəsliyi ilə deyil,
qədim türklərdən gələn - odun təmizləyici rolu ilə bağlıdır. Novruz bayramı sona çatdıqdan sonra
səməninin suya atılması ilk məhsulunqurban verilməsi kimi izah edilir. Həmçinin yumurta
döyüşmək də qurbanvermənin izlərindəndir.
Novruz bayramının qeyd edilməsində bölgələrimizdəki müxtəlif adət-ənənələr də diiqəti
çəkir. Novruz bayramı ərəfəsində "çillə çıxartmaq" adəti də bölgələrimizdə müşahidə edilir. Bəlli
olduğu kimi, böyük çillə 40 gündür, kiçik çillə 20 gündür. Martın 21-nə qədər olan 1ay isə "boz ay"
adlanır. Çillələrlə bağlı aşağıdakı nəğmələr qeydə alınmışdır:
Böyük çillə, boyu bir belə.
Gəldi elə, gülə-gülə.
Ağ gülünü də göstərdi,
Al gülünü də göstərdi.
Pay qoydum xurcununa,
Paylı olsun !
və ya
Kiçik çillə, boyu bir belə,
Hikkəsi bir belə.
Gəlişi oldu hayınan,
Gedişi oldu vayınan.
Əlində qırmanc
Eli, günü yandırdı.
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Görndüyü kimi, Novruzla bağlı el arasında oxunan nəğmələr də, deyimlər də çoxdur.
İnanclar daha da maraq doğurur:
Çərşənbədə lal su ilə fala baxarlar.
Övladı olmayan qadının başından çərşənbədə qırxaçar suyu tökərlər ki, övladı olsun.
Çərşənbədə çırağı, odu söndürməzlər.
İnanca görə, subay qız duzlu kökə yeyib yatar ki, yuxuda su verən oğlan onun gələcək qisməti
olar
Dünyanın yaranmasında iştirak edən 4 ünsür ( su, hava, torpaq, od) bu bayram ərəfəsində 4
çərşənbə olaraq qeyd olunur. Birinci çərşənbə el arasında "əzəl çərşənbə", "su çərşənbəsi",
ikincisinə "üskü çərşənbə", "od çərşənbəsi", üçüncüsünə "ata-baba günü", "ölü çərşənbə", "yel
çərşənbəsi", sonuncuya "ilaxır çərşənbə", torpaq çərşənbəsi" deyilir.
Türkiyədə Novruz əsasən, Anadolu ərazilərində və 21 mart və ya 22 mart tarixində qeyd
olunur. Lakin qeyri-iş günü olmur. Azərbaycanda içra edilən bir sıra adətlər də müşahidə edilir.
Məsələn, qulaq falı adəti orada "qapı pusma" adı ilə icra olunur. Tonqal qalamaq adətinin isə
bölgədə qeyd edilməsi ilə bağlı bir sıra rəvayətlər dolaşır ( Bu qeydi Türkiyədən təhsil almaq üçün
gəlmiş tələbələrdən yazıya almışıq ). İranda isə Novruz 13 gün qeyd edilir. Od çərşənbəsindən
başlayaraq Novruz ab-havası davam edir. Hazırda işlədilən təqvimdə həftə adlarına nəzər salaq:
yekşənbə, doşənbə, seşənbə, çeharşənbə, pəncşənbə, şənbə ( Bu qeydi İrandan təhsil almaq üçün
gəlmiş tələbələrdən yazıya almışıq ).
Tədqiqatçı Ş.Albalıyev bu barədə yazır: "Əgər İslam dünyasında Novruz bayramı Həzrət
Əlinin qırmızı geyinib taxta çıxdığı günlə, yaxud Həzrəti Məhəmmədə peyğəmbərliyin verildiyi
günlə əlaqələndirilirsə və hətta bu münasibətlə Novruz bayramında İslam dünyasının haram
buyurduğu içkinin içilməsi yasq olunursa, bu, Novruzun təkcə türk dünyasında yox, həm də türislam dünyasında, bütövlükdə Şərq aləmində yayıldığını və insanları milli-dini birliyə - dünyadakı
sabit əhval-ruhiyyəni, sülhü qoruyub saxlamağı xidmət edən Bayram olduğunu bir daha
təsdiqləməkdədir. Eyni zamanda əgər Novruz bayramı, ümumiyyətlə, Adəm peyğəmbərin yaradılıbxəlq olunduğu gün kimi düşünülürsə, bu fikir, bu ideya özü də birbaşa mifik-fəlsəfi-dini düşüncədə
bütün bəşəriyyətin vahid babası sayılan Adəmin dünyaya gəldiyi gün kimi müqəddəs hesab olunur
(5, 231).
Mənbələrdə Novruzun 2600 ildən çox yaşı olduğu qeyd edilir. Həmçinin klassiklərin
əsərlərində Novruz adını müşahidə edirik. Məsələn dahi Nizami Gəncəvidə izləyirik:
Cəmşidin Novruzunda, Sədə bayramında,
Onda ki atəşkədələrdə ayinlər yenidən başlardı.
Hər tərəfdən ər üzü görməmiş gözəl qızlar
Evlərdən dışarı çıxardılar.
Məhəmməd Füzuli isə belə ifadə edir:
Hər yerdə ta Novruz ola,
Gül bustanəfruz ola,
Novruz tək Firuz ola
Əyyami şahi övliya.
Novruz bayramı bir mədəniyyət hadisəsi kimi öz təsirini təkcə türk-islam dünyasında yox,
digər dinlərdə və millətlərdə göstərmişdir. Yəhudilərin "Pesah" bayramı, xristianların "Pasxa"
bayramı öz mənşəyini Novruz bayramından götürür.
Demək, Novruz bayramı həm millətləri, xalqları, həm də dinləri bir-birlərinə yaxınlaşdıranqovuşduran tolerantlıq örnəyi kimi bütün dünyada özünün iradəsini - mənəvi gücünü nümayiş
etdirir (5, 231).
Odur ki, insan övladının dünyaya gəldiyindən ta dünyasını dəyişənədək bir-birini əvəz edən
adət-ənənləri, mərasimləri, bayramları qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Bu
istiqamətdə aparılan elmi təhlillər isə xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, etnoqrafiyasının, dilinin
öyrənilməsində olduqca əhəmiyyətlidir.
189

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

Ədəbiyyat

il

1. Əliyev H. Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrik. 19 mart 2000-ci il
2. Əliyev H. Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən ümumxalq şənliyində nitq. 21 mart 2002-ci

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cilddə. II cild. Lider Nəşriyyat, Bakı,
2005, 470 s.
4. Azərbaycan folkloru antalogiyası. XXI kitab. Qazax örnəkləri. Bakı, "Elm və təhsil"
nəşriyyatı, 2012, 376 səh.
5. Albalıyev Ş. Novruz bayramı tolerantlıq örnəyi kimi. Azərbaycan folkloru və milli-mədəni
müxtəliflik - Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. zaqatala, 2016, 237 səh., s. 230-234
6. Təhmasib M. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı, Mütərcim, 2010.
T.Alizadeh
The national holiday of Azerbaijan - Novruz
Summary
Novruz is the national holiday of the people of Azerbaijan. Numerous studies have been
conducted so far on the roots of this holiday. There are studies of Aziza Jafarzade, Bahlil Abdulla,
Azad Nabiyev, Huseyn Ismayilov and others.
Our people have forgotten a number of holidays and ceremonies, which have been
preached by different rulers over time. But Novruz holiday has lived in the memory of the people
for centuries. The people of Azerbaijan welcomed this holiday and met with respect, celebrated this
holiday with love. There are ceremonies and customs that are being performed in Novruz: the
bonfire is burning, the candle is lit, the table is decorated, the people wear new clothes, and so on.
The article examines the traditions of Novruz holiday and holidays on the eve of the
holiday. Comparisons are taking place on the celebration of the holiday in Turkey and Iran. Here
are the moments that are found in the works of classics.
National leader Heydar Aliyev's attitudes towards Novruz holiday are being analyzed. It is
noted that the participation of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev in the
Novruz holiday festivities and the fact that his being with the people gives people a sense of
gratitude. At the same time attention is given to the fact that President of the Heydar Aliyev
Foundation Mehriban Aliyeva has a great role in inclusion of Novruz holiday into the list of
protected non-material cultural heritage of world nations of UNESCO September 30, 2009 year.
Key words: Novruz, national, Wednesdays, fire, customs , folk songs, water, people, sweets.
Т.Ализаде
Национальный праздник Азербайджана - Новруз
Резюме
Новруз - национальный праздник Aзербайджанского народа. До сих порбыли проведены
многие исследовании по изучению корней этого праздника. Об этоместь исследованииу
Азизы Джафарзаде, Бахлула Абдуллаева, Азада Набиева, Гусейн Исмайлова и других. Наши
люди забыли ряд праздников и церемоний, которые были провозглашены разными
правителями.
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Но праздник Новруз веками жил в памяти народа. Народ Азербайджана ждал и чтил этот
праздник. Народ отпраздновал этот праздник с любовью. Церемонии и традиции,
проводимые в Новрузе, живути сегодня: зажигают костер, свечизажигают, стол украшают,
люди надевают новую одежду, мириться и т.д.
В статье рассматриваются праздник Новруз и традиции на кануне праздника. Проводятся
сравнения по поводу празднования соседних Турции и Ирана. В этом празднике есть
моменты, которые встречаютсяв творчестве классиков. Отношение общенационального
лидера Гейдара Алиева к празднику Новруз анализируется.
Ключевые слова: Новруз, национальный, среда, огонь, традиции, гадание, песни, вода,
край, сладости.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ DÖVRLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Azərbaycan bədii düşüncəsinin tarixi minilliklərə gedib çıxır. Ayrı-ayrı mənbələrdə, qaynaqlarda
bu nümənələrin bir hissəsi dövrümüzə qədər gəlib çıxsa da, böyük bir qismi müxtəlif zamanlarda
itib batmışdır. Bizə gəlib çatan nümunələrin böyük bir qismi isə ayrı-ayrı dövrlərdə təzkirəçilər
tərəfindən yazılmış müxtəlif təzkirələrdə yer tutmuşdur. Orta əsrlərdən başlayaraq, XX əsrin
başlanğıcına qədər yazılan təzkirələrdə təzkirəçinin yaşadığı və ondan əvvəlki dövrün bədii
nümunələri yer alırdı. Müxtəlif təzkirələrdə verilən bu bədii nümunələr ədəbiyyat tariximizin
bütövləşməsi üçün önəmli rol oynamışdır. Təzkirələrə dövrün hər hansı bir şairinin bir çox əsərləri
daxil edilir, onun haqqında qısa məlumatlar verilirdi.
20-ci illərdə də ədəbiyyat tarixinin dövrlərə ayrılmasına ciddi elmi əhəmiyyət verilirdi. Əslində
bu problem F.Köçərlinin "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları" əsərinin çapından sonra daha
da aktuallıq qazandı. Çünki rus və digər xalqların ədəbiyyatının yazılmasında müəyyən bir prinsip
gözlənilirdisə, F.Köçərlinin ikicildliyində bu prinsipə əməl edilməmişdi. Yalnız kitaba yazılan "Bir
neçə söz" müqəddiməsində tədqiqatçı kitabı ilə bağlı bəzi prinsplərini verməli olmuşdu. Bu mənada
ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi məsələləri ən çox M.F.Köprülü, İ.Hikmət, Ə.Abid,
B.Çobanzadə, A.Musaxanlı yaradıcılığında qabarıq şəkildə işlənilib.
Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşməsi məsələsində əsas prinsip bədii nümunələri dövrlərə
ayırmaq və milli ədəbiyyatın başlanğıcını müəyyən etmək idi. Bununla yanaşı, ilk dəfə olaraq,
Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbiyyatın bu sistemləşdirmə tarixinə çevrilmə probleminə
münasibəti sistematik şəkildə ortaya çıxdı. Tədqiqatçı periyodlaşdırma məsələsində nəzəri
düşüncələri verməməsinə baxmayaraq, bu, özünə aid olan ünvanına görə qiymətləndirilə bilər.
Açar sözlər: ədəbiyyat, mərhələ, tarixçilik, ədəbiyyatşünaslıq, yaradıcılıq, dövr, məqalə
Ötən əsrin əvvəlləri və 20-ci illəri ədəbi nümunələrin toplanılması, həm də ədəbiyyat
tarixçiliyinin formalaşması baxımından ən zəngin dövr olmuşdur. XX əsrə qədərki Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında ədəbiyyat tarixinə sistemli baxış olmadığı kimi, tarixi hadisələrlə bədii
təfəkkürün tarixiliyi arasında dialektik əlaqə də müəyyənləşdirilməmişdi. Ədəbiyyatın dərkində
təfəkkürün və tədqiq metodunun tarixiliyi də özünün elmi həllini tapa bilməmişdi. Ümumiyyətlə,
XX əsrə qədər ədəbiyyat tarixini yaratmaqla bağlı təşəbbüslər olmamışdır, yalnız epizodik şəkildə
ədəbiyyat tarixinin bəzi məsələlərinə toxunulmuşdur. Çox az bir zamanda F.Köçərlinin,
Y.V.Çəmənzəminlinin, A.Surun, İsmayıl Hikmətin və Əmin Abidin ədəbiyyat tarixləri yazılmışdır.
Bundan başqa Əli Nazim, Atababa Musaxanlı, Hənəfi Zeynallı, S.Mümtaz, M.K.Ələkbərli, Bəkir
Çobanzadə, Ə.Abid kimi kimi tənqidçi və ədəbiyyatşünasların da yaradıcılığında bu və ya digər
şəkildə ədəbiyyat tarixi məsələləri təhlil edilmişdir. Bu ədəbiyyat tarixlərində həm ədəbiyyat
tarixinin mərhələləri, problemləri, həm də yazıb-yaratmış ədəbi şəxsiyyətlərin həyatı, yaradıcılığı və
əsərləri təhlil edilmiş, ədəbiyyat tarixçiliyi nöqteyi-nəzərindən təhlil edilmişdir.
Ədəbiyyat tarixi ilə bağlı ən çox araşdırmalar 20-ci illərdə aparılmışdır. Bu da təsadüfi deyildi;
xalqın ədəbiyyat tarixi hələ tam olaraq ortaya çıxmadığından bu boşluqları doldurmaq lazım gəlirdi.
M.F.Köprülü, Y.Vəzirov, S.Mümtaz, Ə.Abid, İ.Hikmət, A.Musaxanlı, Ə.Nazim və b.
ədəbiyyatşünasların ədəbiyyat tarixinin adı ilə bağlı fərqli fikir və baxışları vardır. Bu baxışlar
arasında "Azəri ədəbiyyatı", "Azəri türk ədəbiyyatı", "Azərbaycan ədəbiyyatı", "Azərbaycan
türklərinin ədəbiyyatı" və s. adlar mühüm yer tutur.
Cümhuriyyətdən sonrakı 20-30-cu illər həm də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin və
ədəbiyyat tarixçiliyinin araşdırılması prosesi bütün yönləri ilə çağdaş elmi-nəzəri düşüncə
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kontekstində inkişaf etmişdir. Bu illərdə yenilikçilik təkcə bədii düşüncədə deyil, elmin, tarixin,
ədəbiyyatşünaslığın araşdırılmasında da bu və ya digər şəkildə özünü göstərirdi. Əgər 20-ci illərə
qədər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, yaxud ədəbiyyat tarixçiliyi ilə müntəzəm şəkildə F.Köçərli və
A.Sur kimi ədəbiyyatşünaslar məşğul olurdusa, 20-ci illərdə ədəbiyyatşünaslıq sahəsinə gələn yeni
qüvvələr (Əli Nazim, İsmayıl Hikmət, Əmin Abid, Atababa Musaxanlı, Bəkir Çobanzadə, Cabbar
Əfəndizadə, Hənəfi Zeynallı və b.) problemi çağdaş metodologiya ilə araşdırırmaq yolunu tutmuş
və bu istiqamətdə müəyyən iş görmüşdülər. F.Köçərlinin ölümündən sonra iki cildlik ədəbiyyat
tarixinin nəşr edilməsi sonrakı ədəbiyyatşünaslar üçün də yeni istiqamətlər açmış oldu. Görkəmli
tədqiqatçı akademik Bəkir Nəbiyev bunu nəzərdə tutaraq yazırdı: "F.Köçərlinin əsərlərinin işıq üzü
gördüyü illərdən bugünə qədər olduğu kimi, bundan sonra da həmişə Azərbaycan ədəbiyyatı və
ictimai fikir tarixi ilə məşğul olanlar bu alimin və tənqidçinin kitab və məqalələrini öyrənmədən
ciddi tədqiqata əl aparmağa özlərini mənən haqlı bilməyəcəklər" (Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. 5
cilddə, I c., Bakı, Çinar-çap, 2009, 268). Tədqiqatçı haqlıdır, F.Köçərlinin əsərləri 20-ci illərdə
Ə.Abid, Ə.Nazim, İ.Hikmət, M.K.Ələkbərli, H.Zeynallı kimi gənc tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar
yeni ədəbiyyat tarixçiliyinin yazılması yolunda çalışır və ayrı-ayrı klassiklərlə bağlı mühüm
məqalələr, əsərlər yazırdılar.
Ədəbiyyat tarixinin yazılmasında ən mühüm məsələlərdən biri dövrləşdirmə məsələsidir.
Belə ki, hər hansı bir materialı toplayarkən, yaxud onun haqqında müəyyən bir fikir bildirərkən
istər-istəməz sistemliliyə əml etmək lazım gəlir. Bu mənada ədəbiyyat tarixçilərinin qarşısında onun
dövrləşdirilməsi məsələsi əsas vəzifə kimi dururdu. Ədəbiyyat tarixinin dövrlərə ayrılması, hər
şeydən əvvəl, müəyyən bir prinsipə əməl olunması demək idi. Elə ədəbiyyat tarixi ilə məşğul olan
tədqiqatçıların əsas narazılıqlarından biri də bugünə qədər bəlli-başlı ədəbiyyat tariximizin
yazılmaması və sistemliliyə əməl olunmaması idi. 20-ci illərdə də ədəbiyyat tarixinin dövrlərə
ayrılmasna ciddi elmi əhəmiyyət verilirdi. Əslində bu problem F.Köçərlinin "Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi materialları" əsərinin çapından sonra daha aktuallıq qazandı. Çünki rus və digər
xalqların ədəbiyyatının yazılmasında müəyyən bir prinsip gözlənilirdisə, F.Köçərlinin ikicildliyində
bu prinsipə əməl edilməmişdi. Yalnız kitaba yazılan "Bir neçə söz" müqəddiməsində tədqiqatçı
kitabı ilə bağlı bəzi prinsplərini verməli olmuşdu. Bu mənada ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi
məsələləri ən çox M.F.Köprülü, İ.Hikmət, Ə.Abid, B.Çobanzadə, A.Musaxanlı yaradıcılığında
qabarıq şəkildə işlənilib.
Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi məsələsində əsas prinsip bədii nümunələri
dövrlərə ayırmaq, milli ədəbiyyatın başlanğıcını müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. Doğrudur,
dövrləşdirmə məsələsində bir-birinə zidd fikirlər, bir-birini təkzib edən, yaxud əsaslandırılmayan
mülahizələr də yer tuturdu. Bununla belə, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan ədəbiyyatının
dövrləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirmək və ədəbiyyat tarixini bu dövrləşdirmə əsasında
sistem şəklində öyrənmək ortaya qoyulurdu. M.F.Köprülünün "Azəri ədəbiyyatının təkamülü"
əsərində ədəbiyyat tariximizin dövrləşdirilməsi məsələsinə də yer verilib. Tədqiqatçı ayrıca
dövrləşdirmə məsələsinə nəzəri mülahizələrini bildirməsə də, təklif etdiyi dövrləşdirmənin özündən
çıxış edərək ona qiymət vermək olar. Tədqiqatçı bu əsərində Azərbaycan ədəbiyyatını aşağıdakı
kimi dövrləşdirir:
1. İlhanlılar və Cəlairlər dövrü (XII ilə XVI əsrlər);
2. Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular dövrü (XV əsr);
3. Səfəvilər dövrü (XVI ilə XVII əsrlər);
4. Avşarlar, zendlər və Qacarlar dövrü (XVII ve XIX əsrlər);
5. Azəri ədəbiyyatında təcəddüd dövrü (XIX-XX əsrlər):
-Birinci dövr (1905-ci ilə qədər);
-İkinci dövr (1905-1920);
-Üçüncü dövr (son dövr).
Göründüyü kimi, M.F.Köprülünün dövrləşdirilməsində anadilli ədəbiyyat əsas götürülmüş
və ən çox tarixilik prinsipinə üstünlük vermişdir. Belə ki, M.F.Köprülü Azərbaycan ədəbiyyatının
daha çox hökmdarların dövrləri ilə adlandırmağa üstünlük vermişdir. Tədqiqatçı ilk şair olaraq
Həsənoğlunu göstərir: "Şimdilik Azəri (Doğu Oğuz) ləhcəsinin ən əski şairi olaraq, Həsənoğlu
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təxəllüsü ilə türkcə və Pur Həsən təxəllüsüylə farsca şeirlər yazmış olan Şeyx İzzəddin Əsfarayini
bilirik" (Köp, kül, 6, s. 51). Tədqiqatçı Azərbaycan ədəbiyyatının XIV əsrdəki ən böyük şəxsiyyəti
olaraq İ.Nəsimini görür. Hər iki fakt onu göstərir ki, M.F.Köprülünün ədəbiyyat tarixində anadilli
nümunələr faktoru başlıca rol oynayır.
Ə.Abidin dövrləşdirmə ilə bağlı tam olaraq fikir formalaşdırmaq bir qədər çətindir. Çünki onun
ədəbiyyat tarixi tam şəkildə əlimizdə olmadığından qəti hökm vermək də olmur. Ancaq
tədqiqatçının öz sağlığında çap etdirdiyi məqalələrində, yaxud bu yaxınlarda nəşr edilmiş
"Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi", eləcə də, İstanbul Universitetində məzuniyyət tezi olaraq
müdafiə etdiyi "Azəri-türk ədəbiyyatı" əsərlərindən çıxış edərək müəyyən nəticələrə gəlmək
mümkündür. "Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi" əsərinin birinci cildində tədqiqatçı
Azərbaycan və qafqaz türklərinin məişətlərinə qısa icmaldan sonra əski oğuz türklərinin yaşadığı
yerlər, iqtisadi həyat, totemçilik, hakim olan dinlər, ağız və yazılı ədəbiyyat, vəznli nəsr və heca
vəzni, ilk heca vəznləri və s. barədə məlumat verdikdən sonra ən qədim ədəbiyyatımızı aşağıdakı
dövrlərə bölür:
I. Əşirət dövrü
1. Qafqaz və azərbaycanda ədəbi həyatın başlanğıcı
2. Yabançı ədəbiyyatların təsiri
3. Xalq ədəbiyyatının əski dövrləri
4. Çadır ədəbiyyatı: əşirət aristokrasisinin vücuda gətirdiyi ədəbiyyat:
a) "Oğuznamə; mövzusu və mahiyyəti
b) "Oğuz xan" mənqəbəsi
c) "Həzrət əl-risalət min kəlamət Oğuznamə əl-məşhur atalar sözü"
d) Miladi XII əsrdə "Koroğlu" mənqəbəsi.
II. Əşirət dövrü ilə dərəbəylik dövrü arasındakı keçid zamanı
Bu hissədə tədqiqatçı "Quran" ədəbiyyatının ədəbiyyatımıza təsiri, islamlaşmış "Oğuznamə"
və "Kitabi Dədə Qorqud əla-lisan taifeyi-Oğuzan" haqqında danışılır.
Ə.Abidin həm bu əsərindən, həm də dərc edilən məqalələrindən onun ədəbiyyat tarixinin
yazılmasında sistemliliyə əməl etdiyini və daha çox icmallara üstünlük verdiyini görmək olar.
Ə.Abidin bu əsərini tədqiq edən N.Şəmsizadə ədəbiyyat tarixççiliyi haqqında yazır: "...Ə.abidin
ədəbiyyat tarixinin əldə olan birinci hissəsi, əsasən, folklora həsr olunmuşdur. Müəllifn xidməti
bundan ibarətdir ki, o ədəbi təkamülün ictimai inkişafla vəhdətdə tədqiqinə çalışmışdır. Lakin
Ə.Abidin bu əsərini mükəmməl elmi-metodoloji sistemə malik ədəbiyyat tarixi adlandırmaq olmaz"
(N.Şəm, Az.əd, s. 128). Əlbəttə, tədqiqatçı burada haqlıdır. Lakin onu nəzərə almaq lazımdır ki,
birinci cild hesab etdiyimiz bu əsər, əslində birinci cildin bir parçasıdır. Ə.Abid türkiyədən
qayıtdıqdan sonra yazdığı ədəbiyyat tarixi cildlərini o zaman Xalq Maarif Komissarlığına verməsi
haqqında müxtəlif məlumatlar vardır. Ona görə də, Ə.Abidin ədəbiyyat tarixçiliyi haqqında
fikirlərini cvə dövrləşdirmə sistemini daha çox onun məqalələrində axtarmaq, məhz oradan çıxış
etmək lazım gəlir. İ.Hikmətin "Azərbaycan ədəbiyyatı" ikicildliyi haqqında "Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi ətrafında" və Ə.Nazimin Moskvada çap olunan ("Peçat i revolyusiya", 1929, iyul)
"Azərbaycan ədəbiyyatı" əsərləri ilə bağlı yazdığı "Zərərli tənqidlər" məqalələrində ədəbiyyat tarixi
və tarixçiliyi haqqında nəzəri fikirlərini ortaya qoymuşdur.
Əlbəttə, XX əsrin əvvəlləri ədəbiyyat tarixçiliyi və ədəbiyyatşünaslığın ilkin axtarış dövrü idi.
Hələ ədəbiyyat tarixçiliyi ilə bağlı vahid bir konsepsiya formalaşmamışdı. Lakin həm ədəbiyyat
tarixçiliyi ilə bağlı yazılan əsərlərdə, həm də müasir ədəbi proses haqqında yazılan məqalələrdə yeni
ədəbiyyatın yaranması zəruriliyi önə sürülürdü. Bu elmi axtarışların sonrakı inkişaf mərhələsi aydın
göstərdi ki, təzkirələr, yaxud bu üslubda yazılan ədəbiyyatşünaslıq əsərləri daha yeni ədəbiyyatı
təhlil etməkdə effektli rol oynamır.
Ədəbiyyat:
1.
2.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, I c., Bakı, "Elm", 1960
Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı. II c., Bakı, Elm, 1981
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3.
Köprülüzadə M.F.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi necə yazıla bilər? "Maarif və mədəniyyət",
1925
4.
Köprülüzadə M.F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər. Bakı, "Azərnəşr", 1926,
5.
Köprülü M.F. Azəri. Bakı, "Elm", 2000, 115 s.
6.
Köprülüzadə M.F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər. Bakı, "Sabah", 1996
1.
Abid Ə. Əşirət dövründəki Azərbaycan ədəbiyyatına aid vəsiqələr. "Azərbaycanı öyrənmə
yolu", 1930, N3, s. 48-52
2.
Abid Ə. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi. Birinci kitab. Avtoqraf.
A. Mushkiyeva
The problems of periodization of azerbaijan literature
Summary
The history of Azerbaijan's artistic thought goes back to millennia. In some sources, some of
these references come to our time, but most of them have disappeared at different times. Most of the
samples which have come to us have been included in various excerpts written by writers at
different times. From the Middle Ages to the beginning of the twentieth century, there were artistic
examples of the surviving writer and of theirs predecessor. These artistic examples given in various
thieves have played an important role in the integrity of our literary history. The poetry contains
many works of any poet of the era, with brief information about it.
In the 20s, the separation of the history of literature was given a serious scientific importance. In
fact, this problem has become even more important after the publication of F.Kocharli's "Historical
Materials of Azerbaijani Literature". Since there was a certain principle in the writing of Russian
and other nations' literature, this principle was not observed in F.Kocherllie's twinning. Only in the
beginning of the book had given some principles of the researcher's book. In this sense, the issues
of the history of literature have been widely studied in the works of M.F.Kepruli, I. Hikmat, A.
Abid, B. Chobanzadeh, A.Musakhanli.
The basic principle of the periodicization of Azerbaijani literature was to distinguish artistic
samples and to determine the beginning of national literature. At the same time, for the first time,
the systematic approach to the problem of transformation of Azerbaijani literature into the history of
systematization appeared. Though the researcher does not give the theoretical ideas in the issue of
periyoding, it can be evaluated according to his own address.
Key words: literature, stage, historiography, literary criticism, creativity, period, article
А. Мушкиева
Проблемы периодизации азербайджанской литературы
Резюме
История азербайджанской художественной мысли восходит к тысячелетиям. В некоторых
источниках некоторые из этих ссылок относятся к нашему времени, но большинство из них
исчезло в разное время. А большинство мемуаров, написанные авторами в разное время,
которые дошли до нас, были включены в различные образцы мемуаров. Начиная со
средневековья в начале ХХ века занимали место художественные образцы мемуаристов,
проживающих до и после того периода. Эти художественные образцы, приведенные в
различных мемуарах, сыграли важную роль в целостности нашей литературной истории. В
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мемуарах содержится много произведений любого поэта той эпохи, с краткой информацией
о нем.
В 20-х годах разделение истории литературы на периоды приобрело серьезное научное
значение. На самом деле эта проблема стала еще более актуальной после издания на свет
произведения Ф.Кочарли «Исторические материалы азербайджанской литературы».
Поскольку в написании литературы на русском и других языках был определенный принцип,
этот принцип не был соблюден в двухтомнике Ф. Кочери. Лишь во вступительной части
книги автор вынужден был дать некоторые принципы о книге. В этом смысле вопросы
истории литературы широко изучаются в работах М.Ф.Крепули, И.Хикмата, А.Абида,
Б.Чобанзаде, А.Мусаханлы.
Основным принципом периодизации азербайджанской литературы было выделение
художественных образцов и определение начала национальной литературы. В то же время
впервые появился системный подход к проблеме периодизации азербайджанской
литературы. Хотя исследователь не дает теоретических идей в вопросе периодизации, его
можно оценить по его собственному адресу.
Ключевые слова: литература, этап, историография, литературоведение, творчество,
период, статья
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 1.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Bədirxan Əhmədov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ BƏDİİ ƏSƏRLƏRİN MƏZMUNUNUN
MƏNİMSƏDİLMƏSİ YOLLARI
Xülasə
Məqalədə bədii əsərlərin məzmununun mənimsənilməsi yolları tədqiq edilir. Qeyd edilir ki,
şagirdləri əsərin qavranılmasına hazırlamaq, onun düzgün başa düşülməsini təmin etmək lazımdır.
Mətnin məzmununun mənimsənilməsi üzrə işin səmərəliliyi oxunun düzgün təşkilindən, interaktiv
metodların tətbiqindən çox asılıdır. Şagirdlərin mətn üzərində müstəqil işinin təşkili böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Şagirdlərin müstəqillik və fəallığının artırılması, yeni təlim texnologiyalarından, interaktiv
metodlardan məqsədyönlü istifadə əsərin məzmununun mənimsənilməsi üzrə işin mühüm
şərtləridir. Nəsr əsərlərinin öyrənilməsi zamanı şagirdlər üçün zəruri olan iş növü kimi nağıletmədən istifadə edilməlidir.
Öyrənilən mətn üzrə söhbət müəllimə oxunmuş əsərin şagirdlər tərəfindən necə qavranıldığını, başa düşüldüyünü, onların hadisələrə və qəhrəmanlara münasibəti barədə dolğun təsəvvürə
yiyələnməyə, təxəyyül və təfəkkürü inkişaf etdirməyə imkan verir. Söhbət şagirdlərə öz
təəssüratlarını və hislərini bölüşməyə, bir biri ilə mübahisə etməyə, düzgün cavab tapmağa kömək
edir. Məqalədə əsər üzrə plan tərtibi, ayrı-ayrı hissələrə ad verilməsi, suallara kollektiv ( qruplar
üzrə) cavab hazırlanması kimi iş formaları da tövsiyə olunur.
Açar sözlər: məzmun, ədəbiyyat, dərs, şagird, тəhsil, interaktiv, bilik, fəallıq, müəllim, strategiya
Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində uğurla həyata keçirilən təhsil islahatı, təlim
prosesində ədəbiyyat fənn kurikulumunun tətbiqi, müasir tələblərə cavab verən yeni nəsil ədəbiyyat
dərsliklərinin və müəllim üçün metodik vəsaitlərin nəşri məktəbdə gənc nəslin ədəbi təhsili,
tərbiyəsi və inkişafını yeni səviyyəyə qaldırmağa zəmin yaratmışdır.
Bununla yanaşı, Təhsilin İnkişafına dair Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, sürətlə
modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına
cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin
Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün təhsili idarəetmə sisteminin yenidən qurulması, bu sahədə insan resurslarının inkişaf
etdirilməsi və müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması zəruridir.
Orta gəlirli ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi, sürətli texnoloji irəliləyiş nəticəsində
ixtisas profillərinin tez-tez dəyişməsi təhsilin keyfiyyətinə tələbi daha da artırmışdır. Digər tərəfdən,
yalnız təhsilə cəlb etmə səviyyəsinin artırılması və təhsil infrastrukturunun genişləndirilməsi
insanların bilik və bacarıqlarının yüksəlməsinə tam təminat vermir. Təhsil infrastrukturu zəruri amil
olsa da, bilik və bacarıqlar təhsil müəssisələrinin sayı və təhsilin müddəti ilə deyil, öyrənmə
prosesinin keyfiyyəti ilə əldə olunur. Son dövrlərdə bir sıra ölkələr tərəfindən təhsilin inkişafı
məqsədi ilə təhsil infrastrukturuna, həmin infrastrukturun yeni avadanlıqlarla təchizatına xeyli
vəsait xərclənsə də, həmin ölkələrdə təhsilin nəticələrində müsbət irəliləyiş əldə edilməmişdir.
Ümumi təhsil pilləsini bitirməsinə baxmayaraq, hesab, oxu və yazı vərdişlərinə malik olmayan
çoxlu sayda insanlar vardır. Həmin səbəblərdən təhsilin keyfiyyətinin təminatı başlıca strateji
prioritetə çevrilməlidir.[2 ]
Ədəbi təhsilin keyfiyyətinin artırılması ümtəhsil məktəblərində ədəbiyyat fənninin tədrisində
yeni yanaşmaların tətbiqini tələb edir. Məlumdur ki, ədəbiyyat şagirdin şəxsiyyət kimi
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formalaşmasında , onda bədii duyumun, yaradıcı qavramanın inkişafında mühüm rol oynayır.
Qarşıya qoyulan mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün müəllim söz sənəti kimi
ədəbiyyatın mahiyyətini, özünəməxsus xüsusiyyətlərini, idraki, estetik, tərbiyəedici təbiətini nəzərə
almalıdır.
Təcrübə göstərir ki, təlim prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü, qavramasını inkişaf
etdirən, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının,
interaktiv metodların tətbiqi yüksək nəticələr verir. Müsbət haldır ki, artıq bu sahədə bir çox
ədəbiyyat müəllimlərinin səriştəsinin artması müşahidə olunmaqdadır.
Bədii əsər üzrə işin müxtəlif yolları və mərhələləri var. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, ədəbiyyat
dərslərində bədii əsərlərin məzmununun mənimsədilməsinin müxtəlif yollarından - giriş məşğələsi,
əsərin oxusunun təşkili, mətn üzrə işlər (lüğət üzərində iş, plan tərtibi,əsərin hissələrinə ad
verilməsi, sitat seçilməsi, sorğu), əsərin məzmununun nağıl edilməsindən istifadə etmək
məqsədəuyğundur. İrihəcmli əsərlərin məzmununun şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi dərsə
qədər müstəqil mütaliə (evdə iş) vasitəsilə reallaşdırıla bilər.
Bu sahədə müəllimin giriş sözü, giriş müsahibəsi çox əhəmiyyətlidir. Müəllif, öyrəniləcək bədii
mətn üzrə düzgün təşkil edilmiş müsahibə şagirdlərin yeni mövzunun mənimsənilməsinə marağını
artırır, yeni biliyin qavranılmasına möhkəm zəmin yaradır. Dərsdə bədii oxu ustasının ifasında
əsərin səs yazısının dinlənilməsi şagirdlərin bədii qavrama, duyum bacarığının inkişafı baxımından
çox əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin diqqətini fəallaşdırmaq baxımından əsərin səsli və ya səssiz oxusu,
dramatik əsərlərin, dialoqların rollar üzrə oxusuna geniş yer verilməlidir. İnteraktiv təlimi təmin
etməyə imkan verən proqnozlaşdırılmış oxu və fasilələrlə oxu təlimin səmərəliliyini artırmağa
imkan verir. Lakin bu metod və üsulların tətbiqində ilk növbədə əsərin mətninin verdiyi imkanlar
nəzərə alınmalı və müvafiq iş növləri seçilməlidir.
Bəzi müəllimlər əsərin məzmunu üzrə iş zamanı şagirdlərin ifadəli oxusunun təşkil etməyə səy
göstərirlər. Halbuki əsərin ideya-məzmununu dərindən mənimsəməyən şagirdin ifadəli oxusu, təsvir
olunanları, müəllif niyyətini səslənən sözlə dinləyicilərə çatdırması qeyri-mümkündür. Metodik
ədəbiyyatda da göstərildiyi kimi, şagirdin ifadəli oxusu yalnız əsərin təhlilindən, mətnin ideyaməzmununu dərindən mənimsəməsindən sonra mümkündür.
Mətnin oxusundan sonra bilavasitə bədii əsərin məzmunu üzrə işin ilk istiqaməti şagirdlər
tərəfindən tanış olmayan sözlərin müəyyənləşdirilməsi və mənasının lüğətlərdən istifadə etməklə
öyrənilməsidir. Bu kurikulumun mətn üzrə işlə bağlı mühüm tələblərindəndir. Lüğət üzrə iş obrazlı
sözün mətndəki rolunun müəyyənləşdirilməsində rolunun aydınlaşdırılması şagirdlərin lüğət
ehtiyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Klassik ədəbiyyatın dil-üslub baxımından şagirdlər
üçün çətinlik yaratdığı nəzərə alınaraq yeri gəldikcə müəllimin şərhinə ehtiyac duyulur.
Ədəbiyyat fənn kurikulumuna bədii əsərin məzmununun öyrənilməsi probleminin həllini nəzərdə
tutan mətnin hissələrə ayrılması, hər hissəyə müvafiq ad verilməsi, plan tərtibi ilə bağlı standartlar
da daxil edilmişdir.
Bədii əsərlərin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üzrə işin təməli mətnin məzmununun
mənimsənilməsi zamanı qoyulur. Bu iş əsas etibarilə hər sinif üzrə standartlara müvafiq bədii təsvir
və ifadə vasitələrinin şagirdlərin öyrənilən mətndə müəyyənləşdirməsini nəzərdə tutur.
Şagirdlərin müstəqillik və fəallığının artırılması, yeni təlim texnologiyalarından, interaktiv
metodlardan məqsədyönlü istifadə əsərin məzmununun mənimsənilməsi üzrə işin mühüm
şərtləridir. Nəsr əsərlərinin öyrənilməsi zamanı şagirdlər üçün zəruri olan iş növü kimi
nağıletmədən istifadə edilməlidir. Mətnin məzmununun nağıl edilməsinin aşağıdakı formaları
vardır:
1. Yığcam nağıletmə; 2.Geniş nağıletmə; 3. Yaradıcı nağıletmə;
Yığcam nağıletmə əsərin məzmunun süjet xəttində, ideyanın açılmasında mühüm rol oynayan
səhnələr, epizodlara diqqət yetirilməsini, təfərrüatlardan, ikinci dərəcəli məsələlərdən imtina
edilməsini nəzərdə tutur. Nağıletmənin məzmununa yalnız əsas hadisələrin, obrazların daxil edilməsi nəticəsində şagirdin nitqi yığcamlıq, aydınlıq, fikri az sözlə çatdırmaq kimi keyfiyyətlər əxz edir.
Geniş nağıletmə şagirdlərin müstəqilliyi, təxəyyülünün inkişafı baxımından faydalıdır. Bu
zaman məktəblilər mətndən kənara çıxmır, əlavələrini onun məzmununa uyğunlaşdırırlar.
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Yaradıcı nağıletmə zamanı şagirdlər müəllifin əsərdə bir neçə cümlə ilə ifadə etdiyi fikri, hadisə,
təbiət, əşya, portret təsvirini genişləndirir, əlavələr edirlər. Onlar hadisələrin gələcək inkişafını necə
təsəvvür etdiklərindən, qəhrəmanların gələcək taleyi ilə bağlı fərziyyələrindən söz açır, əsərin
sonluğunu dəyişdirirlər. [6, səh.7 ]
7-ci sinifdə S.Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin məzmunu üzrə işə 2 saat ayrılmışdır. Müəllim
üçün metodik vəsaitdə əsərin məzmununun mənimsənilməsi üzrə işin təşkili üçün aşağıdakı
metodik tövsiyələr verilmişdir.
1. Əsərin ilk səkkiz bəndinin oxusundan (bunu fərdi səssiz oxu, səsli oxunun dinlənilməsi və
s. şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz) sonra dörd qrupa bolünün. Hər qrup iki bənd üzərində
işləməklə fikirlərinizi ikihissəli gündəlikdə yazın. Bunun üçün aşağıdakı cədvəldən istifadə edin.
Əsərda diqqatimizi daha çox Bunun səbəbi
cəlb edənlər
...
...
Gəldiyiniz nəticaləri müzakirə edin.
Mövzulardan birini seçib şifahi təqdimat hazırlayın.
4.
“Şeirdəki hansı söz və ifadələr Vətənimizin təbiəti barədəki təsəvvürünüzü
zənginləşdirdi?” Öyrəndiyiniz yeni sözlərdən istifadə edin.
5.
Şeirin iki bəndini nəsrə çevirin, məzmununu yığcam danışın. Həmin bəndləri seçməyinizin
səbəbini izah edin.
Əsərin məzmunu üzrə işə həsr olunan ikinci dərsdə aşağıdakı sual və tapşırıqlar üzrə iş təşkil
edilir:
Bilik və bacarıqlarınızı tətbiq edin.
Şeirin məzmununa aid ən azı üç sual yazın.
- Vətənlə bağlı bir neçə atalar sözü xatırlayın. Şeirin məzmunu ilə səsləşən məqamları izah
edin.
- Vətənimizin tarixi ilə bağlı şeirdəki fikirləri təsdiq edən misallar söyləyin.
Şeirin bir bəndindəki həmqafiyə sözləri müəyyənləşdirib yazın.[6, səh. 49-50 ]
Göründüyü kimi, metodik vəsaitdə şeirin məzmunu üzrə iş zamanı interaktiv təlim metodlarıına,
şagirdlərin mətn üzərində müstəqil işinin təşkilinə, fərqli iş növlərinin növbələnməsinə xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Müstəqil işin müxtəlif növlərindən - bərpaedici və yaradıcı müstəqil işlərin
icrası zamanı şagirdlərin fəallıq göstərir.
Öyrənilən mətn üzrə söhbət müəllimə oxunmuş əsərin şagirdlər tərəfindən necə qavranıldığını,
başa düşüldüyünü, onların hadisələrə və qəhrəmanlara münasibəti barədə dolğun təsəvvürə
yiyələnməyə, təxəyyül və təfəkkürü inkişaf etdirməyə imkan verir. Söhbət şagirdlərə öz
təəssüratlarını və hislərini bölüşməyə, bir biri ilə mübahisə etməyə, düzgün cavab tapmağa kömək
edir. Dərsdə müəllim ayrı-ayrı bəndlərin məzmunu ilə bağlı düşündürücü suallar vasitəsilə
şagirdləri vətənlə bağlı ümumi cümlələrdən bilavasitə əsərdə qoyulan problemlər üzrə konkret
mülahizələr söyləməyə sövq edir.
Suallar həm forma, həm də məzmun cəhətdən aydın əhatə edir. Suallar həm forma, həm də
məzmun cəhətdən aydın olmalı və ardıcıllıq gözlənilməlidir. Sualları xırdalamaq, çoxlu sual vermək
olmaz. Suallar elə qoyulmalıdır ki, hər sualın cavabı əsərin bitmiş bir hissəsinin qısa məzmununu
əhatə etsin. “Hə”, “yox” cavabı tələb edən və ya bir neçə mərtəbəli mürəkkəb sual verilməlidir.
Demək, sual-cavab, müsahibə məzmunu mənimsətmək üçün ən yxşı yollardan biridir.
“Azərbaycan” şeirinin məzmunu üzrə iş zamanı şagirdlərin diqqəti vətənpərvərlik, vətəndaş
mövqeyi, yurdumuzun təbiəti, mənəvi sərvətləri ilə bağlı müəllif düşüncələrinə yönəldilir. Vətənə
məhəbbət, vətənin tərənnümü ilə bağlı söhbət insanın vətəndaşlıq borcu, vətənə münasibəti ilə
bağlı geniş müzakirəyə çevrilir.
Şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyinə geniş yer verilməsi, yeni təlim texnologiyalarına, interaktiv
təlim metodlarından məqsədyönlü istifadə olunması
ədəbiyyat dərslərində bədii mətnin
məzmununun mənimsənilməsi üzrə işin səmərəliliyinin mühüm amilləridir.
2.
3.
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Г.Сахибли
Пути усвоения содержания художественного произведения
на уроках литературы
Резюме
В статье исследуется пути усвоения содержания художественных произведений на
уроках литературы.
Отмечается, что надо подготовить учеников к восприятию
произведения, обеспечить правильность его понимания. Эффективность работы по усвоению
содержания художественного текста во многом зависить от правильной организации чтения,
использования интерактивных методов. Важное значение имеет организация самостоятельной работы учащихся над текстом.
Повышение активности
и самостоятельности
учащихся, целенаправленное
использование новых технологий обучения и интерактивных методов является важным
фактором условием работы по усвоению содержания художественного текста. При изучении
прозаических произведений нужно обратиться к пересказу текста, как необходимому для
учеников виду работы.
Беседа по тексту изучаемого произведения. дает учителю возможность представить себе
восприятие и понимание прочитанного учениками, их отношение к событиям и героям,
позволяет развивать воображение и мышление. Беседа позволяет учащимся непосредственно делиться своими впечатлениями и переживаниями, спорить друг с другом и в спорах
находить верный ответ. В статье рекомендуются и такие формы работы, как составление
плана, озаглавливание частей произведения, коллективная ( по группам) подготовка ответов
на вопросы.
Ключевые слова: содержание, литература, урок, ученик, образование, интерактивный,
знание, активность, учитель, стратегия
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Ways of mastering the content of the artwork in literature classes

G.Sahibli

Sammary
The article examines the ways of mastering the content of works of art in literature classes. It is
noted that it is necessary to prepare students for the perception of the work, to ensure the
correctness of its understanding. The effectiveness of the work on mastering the content of an
artistic text depends largely on the proper organization of reading, the use of interactive methods.
Important is the organization of independent work of students on the text.
Enhancing the activity and independence of students, the targeted use of new learning
technologies and interactive methods is an important factor in the work to master the content of the
artistic text. In the study of prose works, one should refer to the retelling of the text as a kind of
work necessary for the students.
Conversation on the text of the studied works. gives the teacher the opportunity to imagine the
perception and understanding of the students read, their attitude to events and heroes, and allows
them to develop their imagination and thinking. Conversation allows students to directly share their
impressions and feelings, argue with each other and find the right answer in disputes. The article
also recommends such forms of work as drawing up a plan, captioning parts of a work, collective
(in groups) preparing answers to questions.
Key words: content, literature, lesson, student, education, interactive, knowledge, activity,
teacher, strategy
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 14.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 22.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Pərixanım Soltanqızı tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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DIVERSITY OF WOMEN WRITINGS IN AMERICAN LITERATURE OF 20TH
CENTURY
( Toni Morrison – Be loved)
Xülasə
Əsərin əsas qadın qəhrəmanı Sethedir,kim ki “Sweet Home” plantasiyasında quldur.Orada başqa
qullar da yaşayırlar.Lakin,yeni sahibkar onlarla normal dəyərlərdə münasibət saxlamır.Həyatları
getdikcə daha da çətinləşməyə başladığı üçün,onlar bu barbar erazidən uzaqlaşmağı qerara
alırlar.Qaçış zamanı yalnız Paul və Sethe həyatda qala biləcək qədər şanslı olurlar,qalanları
öldürülür.İyirmi səkkiz gündən sonra,Sethenin məktəb müəllimi qanunlara əsaslanaraq onu cəzaya
cəzb etməli olur.Onun uşaqlarını əmin-amanlıq içində böyütmək arzusuna çata bimir.Bu situasiya
onu uşaqlarını meşəyə aparıb,canlarına qəsd etməyə səbəb olur.Sethe bele qerara geldi ki, bu
despotizimdə yaşayıb,uşaqlarının zorakılıqlara məruz qalmasının şahidi olmaqdansa, ölüm daha
düzgün və vicdanlı qərardır.O yalnız böyük qızını öldürməyi bacardı.Bundan sonra iki oğlu qaçdı,
yalnız Denver həyatda qaldı və onu öldürməyi bacarmadı.Beləliklə,biryerdə zindana getdilər. Bu
situasiyalardan iyirmi il keçdikdən sonra,Sethe Denverlə birgə həyatını 124 Blustone Road-da
davam edirdi.Qızının ölümünə səbəb olduqları üçün qara irqə məxsus cəmiyyət tərəfindən qəbul
olunmurdular.Yemək hazırlamaq Setheyə həm həyatını qazanmağa,həm də yaşamağa kömək
etdi.Sethe və Paul D-nin başqa cür münasibətləri var idi.Lakin Sevilən isə,ona yaşama səbəbi olan
və şəfa verən insan idi.Sethenin Seviləni xoşbəxt etmək üçün elədikləri getdikcə,bitmək bilməyən
ehtiyaclara çevrildi.
Bununla bərabər,Sevilənin özünü kəşf etmək üçün apardığı mübarəzədə qeyd olunmalıdr.Bu
rushal böyümək prosesi yalnız Sevilənə yox,Denverə də aid idi.Denver artıq bacsının ölümü və
anasının cinayəti ilə barışmış yetkin bir qız idi. Paul D də Sethenin cinayətinin səbəbinin,qızını
quldarlıqdan və təcavüzdən qorumaq olduğunu anlayır.Paul qayıtdanda,onu xəstəlikli vəzietdə
tapır.Beləlikə indi,onlar bölüşdükləri keçmişi unuda bilmək üçün bir-birlərinə sığınırlar.Həyatdan
yeni gözləntilər onlara güc verir.Sonda Sethe,Denver və Paul D-nin gələcək üçün imkanları ümid
bəxş edir.
Açar sözlər: irqi ayrı-seçkilik,irqi təcavüz,qadınların mənəvi gücü .
There is only one source that feeds the author’s mindset is his own life. Everything connected
with what you can get from these experiences, with its sweet and bitter sides. As a black writer
James Baldwin claimed, the only real concern of the artist is to create his art from the irregularity of
the life circumstences. We can use the same expressions for describing Toni Morrison as a black
writer. It should be also considered that there is always the pressure of society for her Negro
identity. These situations demanded from writer to be conscientious for each step of a lifetime. On
the one hand, the frightful indifference of community, in another hand,being trapped between the
artist's sensibility and the self-expression dilemma, Toni Morrison prefers to tell oneself and her
own understanding. Creations begin by selecting scenes from real life. These scenes are positive
and self-explanatory. Literature is the only way to express yourself to someone else. Because she
knows that literature is the only real bridge to mankind. Toni Morrison, who is considered the most
important woman writer of America, deals with racism in all her works in different dimensions. In a
world, where black and whites live together, the identity of the black race,breaks the familiar
patterns of literature and contributes a whole new perspective to social relations.The main parts of
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her direction were poverty,violence,loss of innocence,hopeless past that dominated the lives of the
black raced people.
The male-dominated society and abused women and children are the topics which she gave
main consideration. These two races, who are taught to despise each other throughout their lives,
are living in the same country, growing up their hatred each passing day.The individuality of the
black race is shaped in the middle of this haterade.Even if these people are liberated from slavery,
they couldn't get rid of this dark past memories. The poetic and lyrical thoughts of Toni Morrison
declare itself with the help of brutal, angry and sorrowful feelings.
“Beloved” is one of the outstanding books of the Toni Morrison that won the Pulitzer Prize for
in 1988. This narration takes place in Ohio during the American Civil War. This novel narrates
about the woman who kills her daughter rather than to give to slave traders and develops on the axis
of the slave woman and her family. It describes the days when the racial division prevailed with the
violence, poverty, and passion for freedom.
Sethe, as a slave woman, trying to gain spiritual integrity. The days which she spends with
black friends, they want to share and learn each other's thoughts, names, habits; she wants to learn
where they have been before, what they have done, to share their joys, sadness. They all teach him
to wake up and survive.
All the slaves have become a ghost, as happened to the hero of the novel. Now they are‘human
creatures’ that are discrete from humanity. And by living on the shores of their past, they try to
protect their hearts and souls with their burning memories. They no longer tolerate losses.
Actually,everything in Sethe's life is painful and lost. She was witnessed the death of her eight
children or their disappearanceabruptly. Denver was her eighteen years old daughter, who is the
only alive child among her eight children. The person whom she can share a part of the past with a
certain is Paul D.Sethe no longer had any hope of her husband. Not only she doesn't know about his
fate but also can't tell if he's dead or alive. Life has always been long waiting for her husband. In the
end, she gave up.
She would never give a baby to such kind of cruel world. Ardelia was her favorite daughter.
Sethe had to help her, should let go and free her because she was aware of the daughter’s fortune,
all of them knew that death was waiting for Ardelia.How could she join this as a mother? This
situation would not be able to tolerate.
Beloved was her lovely daughter Ardelia, who came back to thir family. This girl was who she
cutthroat with a chainsaw, became a young girl. Now Sethe would acknowledge everything again,as
if she had just come back to the world.Now Beloved was there and she could look out the window
to see what the sun was doing after lit a fire in the early morning.
From there on, Denver's psychological discrepancy leads to his conscious deafness. She takes
over the role of deafness,it was also formed of self-preservation. Although loves her mother but
knows that she was the that person who killed one of her daughters.That fact made Denver to scare
from her mother. According to her, in Sethe’s soul was such a thing, which gave her a right to kill
children. Her mother had something strange,she didn’t figure out what is that.
Whatever it comes from outside or not; it can happen again at any time. So Denver never left the
house constantly watch the courtyard –in order to not seem appeared. In this way, her mother would
not have to kill her. This fear of Denver comes back at night as a recurring nightmare. This
nightmare detected Denver as real. Transmission of these feelings, show up to the reader as if this
nightmare was real.
Loneliness made Denver a rigid, introverted person. As a result, her attitude changed toward
stubbornness.In the duration of these two years, she became stern and silent. This silence disturbed
by the voice of her dead sister who came home and tried to climb the steps.After two years,for the
first time Denver hears a hoarse touch climbing the steps.Beloved’s coming has been a turning point
in Denver's life. Now she can turn her face to the world. Sweet breath from the mouth of the
Beloved was fascinated and tried to sniff breath.
With the returning of Beloved, family healed their broken identity and missing parts. They will
collect their precious lives with their flawless and beautiful pieces and embrace the world and they
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will all be in safe. Together with the Beloved, they will create a family again.They were waiting for
a long time. The idea of losing Beloved infuriated Denver. Beloved didn't been only her sister, who
returned back after her death, it is also Denver itself. Without her couldn’t know where the body
ends, where the arm is, where it is the foot or the knees. She felt like a piece of ice from the ice
mold on the river - a hard mass floating in the dark, thick, crashing into the corners of the objects
around her. Her individuality was eager to break,melt and cold.
With the return of the Beloved, Denver starts to understand her mother and forgives through
Beloved. She gains empathy for her feelings. Mindest of Sethe helps analyze experiences hence
gained the ability to hear and see with the return of the Beloved. Sensible emotions of her
symbolized Sethe and Denver swounded and drowned personal conditions which were back to their
ego. This soul is also their unique personal identities, not their enslaved souls, but their unique
selves, unlike others. As they healed their own wounded identity, they become more and more
themselves. It makes them happy, to be able to look at each other's eyes, from their presence.
Without remembering or explaining anything but realizing every little moment. Beloved touched
everyone who was valuable for her. This contact changed them and also transformed their souls.
Missions of her end alongside the healing characters in the novel. They will not need Beloved
already. She came from a mysterious world of their lives while leaving her secrets behind, "love"
gives way to "destructive" feelings. On the other hand, while symbolizing purity, we can find out
that she showed up herself like evil as well. Beloved tried to choke Sethe and also she confronts her
with past which they avoided facing.[1,pg.84] The identification of them caused the disappearance
of her spirit. However, Beloved wishes to reach its own self and to be emancipated.Like every
single individual,lives in the need of self-realization with the full potential. Self-discovery was the
remarkable divergency in the narration.Additionally, this is especially the battle of an entire black
community in the sole personification.They want implement prosecute their identity as free as
possible and to be accepted by society. Spiritual growth of Denver that had evolved from negative
to positive side also should be included these circumstances. After she finds out that her mother
cutthroat of Ardelia she ceased the all contact with the outside world, stuck to the depressive
predicament. Till this tragedy happened, Denver was very outgoing and talented towards reading
and learning. Perception of the reason why people were conscientious to her, made her accept to be
excluded by society and start to live in her own loneliness. Denver is the daughter of woman who
cut her daughter’s throat without blinking. When Beloved came to 124, Denver tried to overcome
the years of loneliness which spend without any friends, with the hand of her. Meantime,she healed
herself in the duration of time,also sacrificed herself, at last became the slave to this soul. Sethe's
enthusiasm to Beloved has disturbed Denver as well.She was in the grip of a feeling that did not
even realised about its existence: it was patience. Unless Denver’s estimation was a nature of
affection,while tring to help Sethe, attidute changes regarding her,so becomes crancky. As time
passes, Sethe realizes that Beloved is a daughter whose throat cut by her and this fact changed all
the situations. Now there is no one but she and Beloved in the world. When Denver realized this
tragedy,in sake of her mental health, decides to understand and forgive her in the interest of open up
to the outside world, states.This is an important maturity for Denver. Sethe and Beloved’s abnormal
dependence from each other distracted Sethe's responsibility for life. Denver finds Lady Jones home
and amazes her with arrival. As soon as she comes, Lady Jones immediately remembers Denver,
her very intelligent and hard-working student. Denver received food aid from people and began to
integrate inside of society. Everyone left their meals in front of 124 with the utensils they had
written under their names, helped them without giving attention to her dressing like knees. This
help was organized by Lady Jones. She thanked those who helped Denver. Lady Jones was a guide
for Denver. This was the process of integration into society.
Elderly woman who has lived as a slave for a long time,freedom is a matter to recognize for her
own self-identity.Baby Suggs is a person who has reached spiritual maturity and has an effective
power over the surrounding. She is a precious mother, even in the Sweet Home, where her son buys
the freedom to live and work for a lifetime. Besides from others Baby Suggs didn’t work in cotton
fields and also not tortured. This woman is always so kind and peaceful. It is a personality that
204

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

everyone trusts and needs. Toni Morrison, in her novel, describes Baby Suggs as the holy woman.
Baby Suggs is the trustful women as the leader. Trudier Harris also notes Baby Suggs with her
creativity,sharing and hopeful presence. [2,pg.174]
From this point of view, we can say that Toni Morrison reflects the historical process of slavery
life in Beloved and adds universal value to his work by using the first examples of the common
unconscious. While explaining the contents of a historical process, Morrison has included the
images, motifs, and patterns in the art that we can come across within different details. This is the
clearest indication that Morrison is a universal writer who has gone beyond his own boundaries and
brought his pen for support of entire humanity, not just his own nation.
The difference of this work from Morrison's other novels is its eagerness to analyze slavery and
white despotism as the roots of brutality in African American communities. Morrison clarifies how
and when a white man rides into Sethe's yard in order to take her family back into slavery. She drew
one of her own ways, in the face of the severity of slavery with implementing herself in the only
way possible. Sethe shows how Beloved's crime pursuing a sequence of complementary violence
that entangles the community in the past and gives a start a plot which is equally connected to the
past. Violence crisis of community is externalized in a recursive narrative version, portrayed by
recapitulation and returns of the compressed memories of white severity in slavery. Beloved tells
the abominable mystery of violence in the African American community through this recursive
narrative.[3,pg.3]
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A. Abdullayeva

Summary
The female protagonist of the narrative is Sethe, whose slave on a plantation of Sweet Home.
There are living other slaves as well. The new commander does not deal with all his slaves in
normal values. While their lives start to worsen, at last, they decide to depart from this barbarous
grip. In the duration of their escape, only Paul D and Sethe become prosperous to be secured but the
rest of the people are killed.
Her master, the school teacher after twenty-eight days of freedom, comes to fetch her on the
principle of fugitive act. Her dreams about to live and raise her children in a peaceful state
fractured. This situation made her take all her children to the woods and destine to commit suicide.
Sethe considers death is better and honorable than to continue to live in this tyranny and to allow
her children to be sexually abused. She became successful to kill her eldest daughter only.
Afterward, her two sons run away, Denver been alive and she could not kill her so they went to
prison together.
Sethe appears living in a house 124 Bluestone Road with her daughter Denver after twenty years
of that situation. Because of the violation of their daughter, these two women are suspended from
the black community. The profession of cooking helped to Sethe to earn and be able to survive.
Sethe and Paul D had a different relationship. However, Beloved was her healer and reason to live.
Actions that Sethe started to do for please her ghost daughter ends with her endless needs.
Alongside these circumstances, we can find out about Beloved struggles to clarify her identity
as well. This spiritual grow did not belong only to Beloved but to Denver as well. She was already a
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mature girl within the basis of acceptance of her little sister’s death and mother’s murder. Paul D
also realizes that she did this statement only for the protection of her beloved daughter from slavery
and abuse. He finds her in the diseased condition when he came back. Now, they convince each
other to overcome their shared past. New expectations to live gave them strength. Sethe, Denver
and Paul D’s feasibilities for the better future expected at the end.
Key words: racial discrimination, racist abuse,spritual power of women.
Тони моррисон - возлюбленная

A.Abdullayeva

Резюме
Главной героиней повествования является Сет, которая была рабыней на плантации “
Sweet Home”. Там также живут и другие рабы. Новый владелец не обращается с ними в
нормальном виде. Когда ихняя жизнь начинает ухудшаться, они решили покидать зту
варварную местность. Во время побега только Павел D и Сете имели шанс выжить, но
остальные были убиты. Спустя двадцати восьми дней школьный учитель Сете был осужден
на основе закона. Она мечтала воспитывать своих детей в мирной обстановке, но не смогла
достичь своей цели. Эта ситуация заставила ее забрать своих детей в лес и совершить
самоубийство. Сете считала, что смерть лучше и почетнее, чем продолжать жить в этой
тирании и чтобы позволить своим детям подвергаться сексуальному насилию. Ей удалось
убить только свою старшую дочь. После этогоб обе ее сыновья убежали, Денвер была жива
и она не смогла убить ее, поэтому они вместе отправились в тюрьму.
Спустья двадцать лет, видимо Сета живет со своей дочерью Денвер в доме 124 на улице
Блюстоун. Из-за нарушения их дочери эти две женщины отстранены от чернокожего
сообщества. Кулинарии помогла Сете зарабатывать на жизнь. Сете и Пол Д имели разные
отношения. Но Возлюбленный был ее целителем и поводом для жизни. Действия, которые
Сета начала делать для удовлетворения своей дочери-призрака, заканчиваются ее
бесконечными потребностями. Наряду с этими обстоятельствами, мы можем узнать о борьбе
Возлюбленной, чтобы выяснить ее личность. Этот духовный рост принадлежал не только
Возлюбленному и Денверу также. Она была уже взрослой девочкой на основании принятия
смерти ее младшей сестры. и убийства матери. Пол Д. также понимает, что она совершила
этот акт только для защиты своей любимой дочери от рабства и жестокого обращения. Когда
он вернулся, находит ее в больном состоянии. Теперь они убеждают друг друга преодолеть
свое общее прошлое. Новые ожидания от жизни дали им силу. Возможности Сете, Денвера и
Пола Д. для лучшего будущего ожидаются в конце.
Ключевые слова: расовая дискриминация, расистское насилие,духовная сила женщин.
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QAFQAZ TÜRK DASTANLARININ BEŞIYI KİMİ
Xülasə
Qafqazın mədəni zənginliyini, tarixiliyini, gözəlliyini bütün dünyaya göstərmək üçün türk
dastanları motivlərindən geniş şəkildə istifadə etmək olar. Çoxsaylı dillərin, mədəniyyətlərin beşiyi
olan qədim Qafqazın yer adları ən qədim dövrdən bugünədək dastanların sujet xəttinin təşkilində
siyasi mövqeyə malik oluşdur. Araşdırmada “Alp ər Tonqa”, “Kitabi-Dədə Qorqud” (XI əsr),
“Battal Qazi” (XIII əsr), “Əsli və Kərəm” (XVI əsr), “Koroğlu” (XVII əsr) dastanları və Fəzlullah
Rəşidəddinin “Oğuznamə” əsərindən (XIV əsr) yararlanmışıq. Qeyd edək ki, bu dastanlarda bizə
məlum olan bir çox qədim toponimlərə rast gəlirik: Turan, Aran, Muğan, Gəncə, Bərdə, Dərbənd,
Əlincə qalası, Abqaz eli, Şabəran, Gögcə və s. Türk dastanlarında hadisələrin daha çox qədim
Azərbaycan və Gürcüstan elində cərəyan etməsini müşahidə edirik.
Qeyd edək ki, qədim türk dastanlarında verilmiş toponimlərdən istifadə etməklə adı dəyişdirilmiş
bir çox türk yer-yurd adlarının ilkin formasını üzə çıxarmaq, yer adlarının qədim etnoslarla
əlaqəsini müəyyənləşdirmək olar. Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, türk dastanları
Qafqazın qədim toponimikasını öyrənmək baxımından ən zəngin mənbələrdən biridir.
Açar sözlər: türk dastanları, Qafqazın qədim toponimləri, Turan ölkəsi, qədim oğuz vilayətləri,
Koroğlu dastanında real məkanlar, dastanlarda Azərbaycan toponimləri
Hələ ən qədim zamanlardan vüqarlı Qafqaz çoxsaylı etnosların, şanlı döyüşlərin, tarixi tikililərin
izini özündə qoruyub saxlayan mədəniyyət mərkəzlərindən olmuşdur. Qafqaz regionuna Cənubi
Qafqazın 3 dövləti (Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan), Rusiya Federasiyasının (RF) 2 diyarı
(Krasnodar, Stavrapol) və 7 respublikası (Adıgey, Dağıstan, İnquşetiya, Çeçenistan (İçgeriya)
Kabardin-Balkar, Qaraçay-Çərkəz, Şm.Osetiya (Alanya) daxildir. Qafqaz Qara, Xəzər dənizləri
arasında yerləşir. Onun sərhədləri şimalda Kuma-Manıç çökəyi, cənubda İran və Türkiyə ilə
sərhədlənir. Qərbdən-şərqə və şimaldan-cənuba gedən qədim ticarət yolları və müasir TRASEKA
(İpək yolu) Şimal-Cənub dəhlizi məhz Qafqazdan keçir [12].
Türk dastanları Qafqazın toponimikasını özündə əks etdirən ən zəngin mənbədir. Alp ər Tonqa,
Kitabi-Dədə Qorqud (XI əsr), Battal Qazi (XIII əsr), Əsli və Kərəm (XVI əsr), Koroğlu (XVII əsr)
dastanlarında və Fəzlullah Rəşidəddinin “Oğuznamə” əsərində (XIV əsr) Qafqaz arealının qədim
toponimlərini görə bilərik.
Qədim türk dastanı “Alp Ər Tonqa”da İran, Turan, Amul, Dehistan, Zave dağı, Kabil, Sarı, Rey,
Ceyhun, Serah, Buxara, Səmərqənd, Çaç, Qanq, Çin və s. toponimlər öz əksini tapmışdır. Bu
toponimlərdən Turan toponimi Qafqaza daxildir.
Dastanda Turan toponimi haqqında belə məlumat verilib: “İranın Şimal ülkeleri Turanın oldu”
[13].
İranın şimalı qədim türk məskəni olub, burada Azərbaycana işarə edilib.
Kaşğarlı Mahmudun yazdığına görə, Türküstandakı Barsqan, Sayram və Koyaş şəhərlərini Alp
ər Tonqa saldırmışdır. 12 illik türk dövri heyvan təqvimini də o icad etmişdir. Əski fars
qaynaqlarında onun Xorəzm, Xorasan, İran və Azərbaycanda çox sayda şəhər saldırdığı qeyd
edilməkdədir [9, s. 19]. Məsələn, Sasanilər dövründə pəhləvi dilində qələmə alınan, müəllifi
bilinməyən və elm aləmində şərti olaraq “İran şəhərləri” adlanan bir kitabda Aturpatakandakı, yəni
Azərbaycandakı Gəncə şəhərinin əsasının Əfrasiyab, yəni Alp Ər Tonqa tərəfindən qoyulduğu qeyd
edilir [10,c.19].
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Qafqazın yer adlarını öyrənmək baxımından çox zəngin bir türk
abidəsidir. Dastanda yer adlarının təhlili göstərir ki, hazırda elm aləmində məlum olan Drezden və
Vatikan nüsxələrinin boylarında cərəyan edən hadisə və əhvalatlar əsasən Qafqazı- qədim yurd
yerimiz olan Dərbənddən tutmuş Azərbaycan (Şimal-Cənub), Gürcüstan, indiki Ermənistan
adlandırılan Qərbi Azərbaycan və Türkiyə ərazilərini əhatə etmiş, Naxçıvan və ətraf ərazilər oğuz
qəhrəmanlarının at oynatdığı, qılınc çəkdiyi yer olmuşdur.
Dastanda adı çəkilən bəzi Qafqaz toponimlərinə nəzər salaq:
Qarşu yatan Ala dağdan bir oğul uçurdunsa, degil mana! [8, s.31]; Qazlıq dağının suçı yoqdur [8,
s.33]; Ağam Qazan, sası dinlü Gürcüstan ağzında oturarsan, ordun üstinə kimi qorsan? [8, s.37];
Dəmir qapu Dərvənddəki dəmür qapuyı dəpüb alan, altmış tutam ala gön dərinin ucında ər
bögürdən Qıyan Selcik oğlı Dəli Dondar çapar yetdi: “Çal qılıcın, ağam Qazan, yetdim!” -dedi [8,
s.49]; Bunun ardınca, xanım, görəlim, kimlər yetdi: Həmidlən Mərdin qalasın dəpüb yıqan, dəmür
yaylı Qıpcaq Məlikə qan qusduran, gəlübən Qazanın qızın ərliklə alan, Oğuzun aq saqallu qocaları
görəndə ol yigidi təhsinləyən, al mahmuzt şalvarlı, atı bəhri xotazlı Qaragünə oğlı Qara Budaq
çapar yetdi [8, s.49]; Bərdəyə, Gəncəyə varub vətən tutdı. Doquz tümən Gürcüstan ağzına varub
qondı, qaravullıq eylədi [8, s.135]; Arqu beli Ala dağdan dünin aşdım [8, s.136]; Dəmür qapu
Dərvəndindən xəbər varmış [8, s.139]; Bu yanadan dəxi bazirganlar gəlübəni Qara Dərvənd ağzına
qonmışlardı. Yarımasun-yarçımasun Evnik qalasının kafırləri bunları casusladı [8, s.53]; Nagah
Parasarın Bayburd hasarına gəldilər [8, s.63]; Türkistanın dirəgi! Amit soyının aslanı, Qaraçuğun
qaplanı! [8, s.71]; Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına çıqdınmı, qız?! [8, s.74]; Qan Abqaz elinə
mən gedərəm [8, s.78]; Kafır sərhəddinə, Cızığlara, Ağlağana, Gögcə dağa aluban çıqayın; Məgər
Başı açuq Tatyan qalasından, Aqsaqa qalasından kafırin casusı vardı; Qara dəniz kibi yayqamb
gələn kafirin ləşkəridir [8, s.80]; Andan Şiröküz ucından Gögcə dənizə dəkin at çarpdı; Mərə,
Oğuzdan bir bölük atlı gəldi; Əlincə qalasına zindana bıraqdılar. Katib Ulaş oğlu Salur Qazan [8,
s.145]; “Tumanın qalasında tutsaqdır”, - dedi [8, s.159]; üzərində kafirin Ayasofyası vardı [8,
s.160]; Aq qayanın qaplanının erkəgində bir köküm var; Yol Ağca qala Sürməlidə at oynatdım, Aq
hasar qalasının bürcin yıqdım [8, s.158].
Ağ qaya- Şəkidə, Naxçıvan MR, Babək rayonunda, Şəmkir rayonunda, Gürcüstanın Faxralı
kəndi ərazisində və Türkmənistanda qaya adıdır; Ağlağan, Ağilqan- Ağbaba yaylasının şərq
qurtaracağındadır, Boz Abdal dağ silsiləsinə daxildir; Tumanın qalası- Gürcüstanda Kür çayının sağ
qollarından biri olan Maşaveri çayı üzərində, indiki Dumanisi (Başkeçid) rayonu ərazisində şəhər
xərabəsidir; Tatyan- Azərbaycanın Masallı rayonu ərazisində-Tatyan oba, Biləsuvar rayonu
ərazisindəTatyanovka kəndlərinin adları qeydə alınmışdır; Sürməli- Sürməli Arpa çay axarında –
indiki Naxçıvan MR-in ərazisindədir. Sürməli həmçinin Şərqi Anadoluda, Cənubi Azərbaycanda
Marağa səmtində yer adlarıdır; Bayburd, Bayburd hasarı – Anadolunun şimal-qərbində Çoruh
çayının aşağı vadisində dəniz səviyyəsindən 155 m. yüksəklikdə, yaşıllıqlarla örtülü mənzərəli bir
sahədə yerləşən qəsəbə. Hazırda Gümüşxanaya bağlı bir qəzanın mərkəzidir; Aladağ- Türkiyə
ərazisindədir; Göycə gölü keçmişdə Dədə Qorqud oğuzlarının vətəni daxilində olub, hazırda
Ermənistan ərazisində qalıb; Əlincə qalası Naxçıvanın Culfa rayonunda Qazançı kəndinin
cənubunda olan Əlincə dağının təpəsində yerləşir; Cızıqlar- Ağlağan dağının cənubi-qərbində,
Ağbaba nahiyyəsinin şərqində, Arpa çayının solunda azərbaycanlılar yaşayan qədim bir kəndin
adıdır; Dəmirqapu Dərbənd Qafqaz Albaniyasının qədim şəhərlərindən biridir; Abqaz eli IX-XI
yüzilliklərdəki Gürcüstanın KDQ-dəki adıdır [7].
“Battal Qazi” dastanı XI-XIII əsrlər arasında təşəkkül etmiş, XIII əsrdə qələmə alınmışdır.
Hadisələr əsasən Malatya şəhərində və onun ətrafında cərəyan edir. Deyilənlərə görə “Battal Qazi”
dastanı elə burada da qələmə alınmışdır. Dastanın qəhrəmanının ata və anası da Malatyalıdır.
Əsərdə İstanbul, Bağdad, Şam (Dəməşq), Hindistan, Çin, İraq, Rum, Misir, Yəmən, Xəcaz,
Türkistan, Gürcüstan, Bolqarıstan, müqəddəs İslam torpaqları Mədinə, Məkkə və s. ölkə və
şəhərlərin adı çəkilir ki, bunlardan Gürcüstan qədim Qafqaz arealına daxildir.
Rəşidəddin Fəzlullah ibn Əbil-Xeyrə Əli Həmədaninin XIV əsrdə yazıya aldığı “Cəmi ətTavarix (Tarixlər toplusu)” əsərinin “Tarixi-oğuz və türkan və hekayəti-cahangiri” adlanan bölməsi
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onun ikinci kitabındadır, şərti olaraq “Rəşidəddin Oğuznaməsi” kimi tanınır. Farscaya çevrilmə
sayılan bu “Oğuznamə”də yüzdən artıq türk mənşəli söz və yer adları işlənmişdir.
Əsər tarixçilərə türk-oğuzların Şimali Çinin, Türkistanın, Tibetin, Hindistanın ölkə və
vilayətlərini, Ural dağlarının hər iki tərəfindəki, Emba, Ural və Volqa çaylarının aşağı axarındakı,
Rusiyanın cənububdakı torpaqları, Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya, İran, Anadolu, İraq, Suriya və Misir
torpaqlarını zəbt etmələrinə dair son dərəcə zəngin məlumat verməklə yanaşı Qafqaz arealında
mövcud olmuş yer adlarının tarixini də özündə əks etdirir.
Qafqaz arealında mövcud olan bəzi yer adlarına “Oğuznamə”də rast gəlirik:
Buradan onlar Xəzər Dərbəndinə köçdülər [6, s.14]; Dərbənd ətrafındakı əkilib şumlanmış
çöllərin hamısını başdan-başa toplayıb məhv etməyə çalışmaq lazımdır [6, s.15]; Oğuz Şamaxıya
çatdı və orada on dörd gün qaldı. Bu günlər ərzində Şabaran camaatı bac-xərac verdi. Amma
Şamaxı camaatı bac-xərac verməyi gecikdirirdi [6, s.16]; Oğuz onlardan bac-xərac aldı, bura şixnə
təyin edib, oradan Arran və Muğana tərəf yollandı [6, s.16]; Yay aylarında onlar bu vilayətlərin
bütün yaylaqlarını Sabalan, Alataq və Ağdiberiyə qədər bütün dağlıq yerlərini ələ keçirdilər.
Deyilənlərə görə Alataq adını və Sabalan adını da onlar vermişlər. Türk dilində meydana gələn,
dikələn, bir şeyə sabalan deyilir [6, s.17]; Onlar Azərbaycan vilayətini də tutdular. Həmin yayı
Oğuz Aladağdakı yaylaqda keçirdi. Oradan Bağdad, Gürcüstan, Diyarbəkr və Rakka tərəfə elçilər
göndərib xəbər verdi ki, oralara gələcək [6, s.17]; Bir gündən sonra ona xələt göndərib əmr etdi ki,
Ananda və Yeni Kənd vilayətlərindən üç illik vergini gətirsin [6, s.44]; O iyirmi il müddətində
Mənd və Yenikənddə padşah oldu; Oğuzun ölümündən sonra bəlli oldu ki, Oğuz qədim zamanlarda
bir şəhər salmış, adını Yeni kənd qoymuşdu [6, s.45]; Təkcə türklərin Antak Şəhr adlandırdıqları və
üç yüz altı qapısı olan Antakiya şəhəri tərslik edib müqavimət göstərdi [6, s.19].
“Oğuznamə”də adı çəkilən Şabəran (Şabran) xarabaları Azərbaycan Respublikası, Dəvəçi
rayonunun Şahnəzərli kəndinin yaxınlığında qalan orta əsr şəhəridir. Sabalan (Sevalan)- Ərdəbil
yaxınlığında dağdır, Alatağ və Ağdiberi dağları Van gölündən (Türkiyə) cənubda yerləşir.
Şamaxı hələ uzun müddət xaraba qaldı və yalnız Şirvanşah Qubadın (1043-1049) hökmranlığı
vaxtında Oğuzlar Şirvan torpaqlarından xeyli cənubda yürüş keçirməklə məşğul olub, Şirvana
nəzarəti zəiflətdikdə- Yəzidiyyə (Şamaxı) şəhərinin ətrafına yonulmuş daşlardan möhkəm divar
çəkildi və türk-Oğuzların qorxusundan ona dəmir qapı qoyuldu [11,c. 56].
XVI-XVII əsrlərə aid edilən “Koroğlu” dastanı türk xalqlarının ən möhtəşəm folklor
abidələrindəndir. Koroğlunun adı Baykaldan Balkanlaracan, Altaylardan Anadoluyacan türk
xalqlarının yaşadıqları torpaqlarda məşhurdur. Türkdilli xalqlar arasında ən ortaq görünən
“Koroğlu” epos-dastanıdır. Azərbaycanda Koroğlunun məskəni Çənlibeldir, Orta Asiya və
Türkiyədə Yıldız dağıdır.
“Koroğlu” eposunda bizə tanış olmayan, yaxud uydurma təsiri bağışlayan bir dənə də toponim,
yəni qeyri-real məkan yoxdur: İstanbul, Bağdad, Dərbənd, Naxçıvan, Qars, Ərzincan, Rum və s. [4,
s.67].
Dastanda işlənmiş bəzi toponimlərə nəzər salaq:
Hamı igid, səxavətli, gözəl bir cavanın Göycəbeldə sakin olduğunu cşitdi [5, s.20]; Koroğlu
Qazlı göldən köç edib özünü Çəmlibelə çatdırdı [4, s.23]; Elə bu zaman Lələ gəlib Narınqalaya
çatdı [4, s.200]; Naxçıvan vilayətində Dəmirçioğlu adında qorxmaz, igid bir cavan var idi [4, s.51].
Vəli Хuluflu nəşrinin “Koroğlunun Dərbənd səfəri” qolunda Çənlibеlin yеri aydınca göstərilir.
Qurdoğlu atası Koroğlunun arхasınca Çənlibеlə gələrkən aşağıdakı marşrut üzrə hərəkət еdir:
Dərbənd- Şəki- Zəkərtala (Zaqatala)- Siqnaх- Haçaхaya- Şirək- Qoş Suyu-Tiflis- AğbabaArzurum- Çənlibеl
Bu qolda Çənlibеl Ərzurumla sərhəd yer kimi göstərilir: “Oğul, sənə dеdim ki, bura (Ərzurum –
Е.İ) Koroğlu torpağı, sərhətidi (sərhədidir). Çənlibеl ilə bunun arasında bir o qədər yol yoхdur.
Dəlilər səfərə çıхıb, Koroğlu özü isə Çənlibеldədir” [5, s.120].
Dastanda adı çəkilən yer adlarının böyük bir qismi Qafqaz inzibati ərazisinə daxildir. Məsələn,
Urfa, Ərzurum, Ərzincan, Qars, Rum, Çin, Məkkə, Toqat, Tərcəm eli, Kürdüstan, İstambul,
Naxçıvan, Misir, Narınqala (Şəki), İsfəhan, Gilan, Dərbənd və s. [3].
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1957-ci ildə çap olunmuş “Türkmən xalq yaradıcılığı boyunca oçerk” adlı kitabın “Dastanlar”
bölməsini X.Koroğlu yazmışdır. O, bu hissədə “Əsli-Kərəm” dastanı haqda da öz fikir və
mülahizələrini vermişdir. Tədqiqatçı yazmışdır: “Türkmən dastanı “Əsli-Kərəm” bir vaxtlar
Azərbaycan ərazisindən gəlmişdir. Orada olan ərazi adlarını və Azərbaycana aid etnik elementləri
nəzərə alsaq bu dastanın Azərbaycanda törəndiyini ehtimal etmək olar”. Müəllif dastanın türkmən
variantında Konstantinopolun (İstanbulun) adının yaşamasını əsas tutaraq dastanın yaranma
tarixinin XIV-XV əsrlər olduğunu qeyd edir [2, s.23].
Mərhum tədqiqatçımız T.Xalisbəylinin “Məhəbbətə xalq abidəsi” adlı əsəri bütövlükdə bu
dastana həsr olunmuşdur. O, dastanın hansı dövrün məhsulu olması məsələsinə belə aydınlıq gətirir:
“Əsli-Kərəm” dastanının Azərbaycan variantlarında hadisələr, əsasən Gəncə-Hələb, türk
variantlarında İsfahan-Hələb, türkmən variantlarında Təbriz-Konstantinopol-Təbriz şəhərləri
arasında cərəyan edir. Maraqlıdır ki, Orta Asiya variantlarının əksəriyyətində hadisələrin bitdiyi yer
Konstantinopol göstərilir [2, s.35].
“Əsli və Kərəm” dastanının Azərbaycan variantında hadisələr Göy-göl, Gəncə, Tiflis, Gürcüstan,
Ərzurum, Çolaba, Qars, Nəlrud (Məlrud) dağı, Qeysəriyyə, Hələb şəhərində cərəyan edir. Dastanda
adı çəkilən yer adlarının böyük qismi Qafqaz arealına daxildir.
Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, çoxsaylı dillərin, mədəniyyətlərin beşiyi olan qədim
Qafqazın yer adları ən qədim dövrdən bugünədək dastanların sujet xəttinin təşkilində siyasi mövqeyə
malik oluşdur. Qafqazın mədəni zənginliyini, tarixiliyini, gözəlliyini bütün dünyaya göstərmək
baxımından türk dastanları çox zəngin mənbədir.
Qafqaz regionunda davam edən bəzi münaqişələr (Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Çeçenistan, Cənubi
Osetiya) nəticəsində mədəni vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdir. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində minlərlə mədəni abidə məhv edilib, yer-yurd adları dəyişdirilib. Qədim türk
dastanlarında verilmiş toponimlərdən istifadə etməklə adı dəyişdirilmiş bir çox türk yer-yurd adlarının
ilkin formasını üzə çıxarmaq, yer adlarının qədim etnoslarla əlaqəsini müəyyənləşdirmək olar.
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Кавказ как колыбель турецкого эпоса

XМурсалиева

Резюме
Мотивы турецких эпосов могут широко использоваться для демонстрации культурного
богатства, истории и красоты Кавказа всему миру. Топонимы древнего Кавказа, которые
являются колыбелью для многих языков и культур, занимают политическую позицию в
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организации эпической линии поэмы с самых ранних времен до наших дней. В исследование
вошли «Альпийская Тонга Тонга», «Китаби-Деде Горгуд» (XI век), «Батталь Гази» (XIII век),
«Асли и Керем» (XVI век), «Кероглу» (XVII век) и эпопея Фазлуллы Рашидаддина
«Огузнадэ» "(XIV век). Отметим, что в этих эпосах мы находим много известных нам
древних топонимов: Туран, Аран, Муган, Гянджа, Барда, Дербент, Замок Алин, Абгаз Эль,
Шабаран, Гог и т. д. Мы наблюдаем, что события в турецком эпосе более активны в древнем
Азербайджане и Грузии.
Следует отметить, что можно выявить первоначальную форму многих переименованных
турецких названий земель, используя имена, данные в древнем турецком эпосе, и
отождествить топонимы с древним этносом. В результате проведенного исследования
известно, что турецкие эпосы являются одним из самых богатых источников на Кавказе для
изучения древней топонимики Кавказа.
Ключевые слова: Турецкие эпосы, древние топонимы Кавказа, Туранская страна,
древние огузские провинции, настоящие места в эпосе Кероглу, азербайджанские топонимы
в эпосе
KH.Murseliyeva
Caucasus as the cradle of the Turkish epic
Summary
The motifs of the Turkish epics can be widely used to demonstrate the cultural wealth, history
and beauty of the Caucasus to the whole world. The toponyms of the ancient Caucasus, which are
the cradle for many languages and cultures, occupy a political position in the organization of the
epic line of the poem from the earliest times to the present day. The study included Alpine Tonga
Tonga, Kitabi Dede Gorgud (XI century), Battal Gazi (XIII century), Asli and Kerem (XVI
century), Koroglu (XVII century) and Fazlullah Rashidaddin's epic “Oguznade” "(XIV century).
We note that in these epics we find many ancient toponyms known to us: Turan, Aran, Mugan,
Ganja, Barda, Derbent, Alin Castle, Abgaz El, Shabaran, Gog, etc. We We see that events in the
Turkish epic are more active in ancient Azerbaijan and Georgia.
It should be noted that it is possible to identify the original form of many of the renamed Turkish
names of lands, using the names given in the ancient Turkish epic, and to identify toponyms with
the ancient ethnos. As a result of the study, it is known that Turkish epics are one of the richest
sources in the Caucasus to study the ancient toponymy of the Caucasus.
Key words: Turkish epics, ancient toponyms of the Caucasus, the Turanian country, the ancient
Oguz provinces, real places in the epic Koroglu, Azerbaijani toponyms in the epic
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AŞIQ VƏ MƏŞUQ OBRAZLARININ TƏSƏVVÜFI-ÜRFANI SEMANTIKASI
Xülasə
Təsəvvüfi-ürfani dünyagörüşdə aşiq və məşuqun bir-birinə məhəbbəti bərabər olmalıdır. Biz
bütün məhəbbət dastanlarında bu bərabərliyi görürük. Əgər bu bərabərlik pozularsa, bu dünyada
ilahi məhəbbətə qovuşmaq baş verməyəcəkdir. Bunu “Əsli və Kərəm”də, “Abbas və Gülgəz”də,
“Qurbani”də, “Tahir və Zöhrə”də və başqa dastanlarda da müşahidə edirik. Bu dastanlardakı aşiq və
məşuqlar eşqin zərrələridir, onlar bir-birindən ayrıldıqdan sonra vəhdət-vücuda qovuşa bilirlər.
Ayrılıq baş verməyən dastanlarda isə Allaha qovuşma ürəkdə olaraq özünü göstərir. Ümumi şəkildə
götürsək, bütün məhəbbət dastanlarının aşiq və məşuq obrazları öz zamanlarının sufi və ya
təsəvvüfi ideyalarının təsiri altında yetişir, bu dastanların əsas qəhrəmanlarına çevrilirlər. Bütün
məhəbbət dastanlarında ilahi eşqin mahiyyətini açmaq üçün təsəvvüf anlayışının rolunun
öyrənilməsi vacibdir. Təsəvvüfün dastan poetikasında oynadığı rol isə daha qabarıq görünür. Aşıq
yaradıcılığının təsəvvüf şeiri üzərində qurulması bu yaradıcılıq növünün öyrənilməsini əsas
məsələyə çevirir, aşıqların sufi baxışlarının dini-ictimai, elmi-fəlsəfi və ürfani cəhətdən
araşdırılmasını nəzərdə tutur. Təsəvvüf işarələrinin dastan yaradıcılığında rast gəlinməsi isə Allah –
insan, dünya – ruhani aləm münasibətlərinin aşıq şeirində necə təcəssüm olunmasını öyrənməyi
tələb edir. Bu vaxta qədər bəzi monoqrafiyalarda bu barədə söz deyilsə də, bu, mətləbin hərtərəfli
öryənilməsinə gətirib çıxarmamışdır.
Açar sözlər: Allah ,aşıq, aşiq, məşuq, məhəbbət, təsəvvüf, ürfan, dastan,dərviş, pəri, müqəddəs,
hicran, ruh, yol.
Aşıq dastanlarının strukturunda aşiq və məşuq obrazlarının xüsusi bədii tutumu vardır.
Xüsusilə məhəbbət dastanlarının formalaşmasında aşiq və məşuq önəmli rol oynayırlar. Birbaşa
söyləsək, aşiq və məşuq obrazları olmadan məhəbbət dastanları yarana bilməz. Məhəbbət
dastanlarının strukturunda buta və butavermənin də vacib rol oynadığını xüsusi olaraq təsdiq etmək
lazımdır. Biz buta və butavermə haqqında da çoxlu məlumatlar ala bilirik. Aşiq və məşuq, buta və
butavermə, Xızır, dərviş, seyid, Həzrət Əli məhəbbət dastanlarının süjetinin formalaşmasında vacib
rol oynayır. Bütüt bunlar dastanın təsəvvüfi-ürfani struktur modelində hər birinin özünə məxsus
semantikalarını yaratmağa kömək edir. Hər bir məhəbbət dastanının sufi semantikası insanın Allaha
bağlanmasında ehkamçılığı qəbul etmir, onun bədii-estetik zövqünü formalaşdırmağa yönəlir. Bu
cazibənin daxilində elə bir sonsuzluq vardır ki, onun dərk olunması insanın ilahi mahiyyətini
anlamağa gətirib çıxarır. Bu mənada ürfani məzmunda olan hər bir bədii əsər Allaha, onun
elçilərinə, müqəddəs şəxslərə, övliyalara məhəbbət yaratmaqla Onun ilahi varlığını, ona məxsus
sifətləri vəsf etməyə, insanları bu ruhda tərbiyə etməyə başlayırdı. Bu həm də xalq ədəbiyyatının
sufi-ürfani məzmun almasında, bu mübarək adların təsəvvüf semantikasında bədii şəkildə ürfani
dərəcədə izahına yol açırdı.
XV əsrdən başlayaraq aşıq şeirinin müxtəlif janrlarında sufi-ürfani məzmun genişlənməyə
başlayır. Bu janrların tələblərinin mahiyyətinə yönəlik dini-müqəddəs adların təyini kimi sufi-ürfani
epitetlər də yaranmağa başlayırdı. Məsələn, Həzrət Əlinin adının təyini kimi Şahi-mərdan epitetini
misal göstərə bilərik. Bir çox ustad aşıqlar Həzrət Əlinin adını çəkmək istəsə, Şahi-mərdan deyərək,
ona müraciə edir. Bu xüsusiyyət gizli ad altında şeirdə, dastanda işarələrə malik olan obrazlara da
aiddir. Pəri adı bütün dastanlarda şərti ad daşıyan qızlara verilirdi. Birbaşa olaraq Allahı təcəssüm
etdirən bu qadın butalar obraz kimi təsəvvüfi məzmunda Böyük Yaradana işarə edirdi. Allah adının
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sufi yozumunda qoyulan Pəri adına müstəqil şəkildə həm də əsas ada qoşulan epitet kimi rast
gəlirik. Məsələn, Pəri Allah adını səciyyələndirəndə ilahi gözəlliyə malik qüsursuz eşq mələyini
simvolizə edir, ada (Gülgəz) qoşulanda isə məşuqun xüsusi adına məxsus olur. Hər iki halda Pəri
adını Allaha məxsus məşuqun gizli işarəsi kimi görürük. Amma bəzi məhəbbət dastanlarında məşuq
adları, məsələn, Nigar, Sədəd, Zöhrə, Sərvnaz, Qəndab kimi adlar da dolayısı ilə Allaha məxsusluq
bildirir və qarşı tərəfin, aşiqin sınanmasında rol oynayir. Məhəbbət dastanlarında ən çox adı keçən
məşuq Pəridir. Bu ad “Qurbani”, “Alı xan”, “Seydi və Pəri” dastanlarında Pəridir. Qalan
dastanlarda məşuq adları dolayısı ilə Allaha işarə etməklə bərabər, Onun nurundan yarandığını da
təsdiq edirlər.
“Əsli və Kərəm” dastanı bu cəhətdən hələ də öz gizli işarələrini saxlamaqdadır. Bu məhəbbət
dastanlarındakı Əsli adını Azərbaycan dilinin leksik-qrammatik qaydalarına uyğun olaraq təhlil
etmək olar. Sözün kökü “əsil”dir. Bir şeyin “doğru”, “həqiqi” olduğunu göstərən leksik vahiddir.
Yenə burada nəyin “həqiqi” olduğunu, “doğru”sayıldığını görmək olar. Deməli, doğru olan
Allahdır, həqiqi olan yenə Allahdır. əsli adının semantikasına bu baxımdan nəzər yetirdikdə, bu
adın “Allahın özü” – “Əsl Allah” (Allahın əsli) mənalarında daşlaşdığını görürük. Əsli obrazının
əvvəlki Məryəm adından tamamilə fərqləndiyini görürük. Məryəm xristianlıqda İsa peyğımbəri
dünyaya gətirən qadının adıdır. Məryəm, Mariya semantemləri dini müqəddəslər kimi Əsli adına
transformasiya olunduqda dastanda müqəddəslik statusunu qoruya bilmir, İslam dininin təsiri ilə və
sufi-təsəvvüf düşüncəsinə uyğun olaraq Əsli adını qəbul edir. Əgər xristianlıqda İsa peyğəmbərə
Allahın oğlu deylirsə, deməli, Məryəm də Allaha yaxın müqəddəs şəxsdir. Əsli Allahın surətidirsə,
Kərəm də Həzrət Əlinin dastandakı surətidir. Bəktaşı təriqətində Həzrət Əli Allahın oğlu sayılır.
F.Salim yazır ki, “Əsli və Kərəm” dastanında Kərəmin dilindən söylənən “Mövla” kəlməsi haqda
da bənzər fikirləri söyləmək istərdik. Kərəm də mövladan kərəm istəyir: “Qadir mövlam, budu
səndən diləyim” (5, s.51). “Burada incə bir məqam ondan ibarətdir ki, Kərəmin əsl, göbək adı
Mahmuddur. Onun Kərəm olması, heç şübhəsiz, təsadüfi deyil. “Kərəm” sözü ərəb dilində Allahın
ehsanı, ikramı, lütfü anlamına gəlir. Lakin bu ifadə daha çox ürfani çevrələrdə təsəvvüf mətnlərində
istifadə olunur. Həqiqətdə isə konkret olaraq “kərəm” ifadəsi Həzrət Əlinin lütfünə şamil edilir
...”Əsli və Kərəm” dastanındakı Mahmudun Kərəmə dönüşü Azərbaycan xalq dastanlarında demək
olar ki, ənənə halını almış Həzrət Əli kəraməti, Əli məhəbbəti ilə bağlıdır” (5, s.326 – 327). F.Salim
“haldan hala düşən könlümün” misrası ilə başlanan şeirdəki mənanı – haldan hala düşməni sufiyanə
hallar kimi qiymətləndirir (5, s.329).
Məhəbbət dastanlarında aşiq və məşuq obrazlarının mənalarında təsəvvüfi-ürfani baxımdan sufi
anlamları ya birbaşa olur, ya da dolayısı ilə izah olunur. Dediyimiz dolayısı ilə olan təsəvvüf
anlayışlarının semantikasına “Leyli və Məcnun” dastanında da rast gəlirik. Sufi simvolu kimi
Məcnun adı Allah yolunda canından keçməyə hazır olan qəhrəmanlara verilir. Bu adın hərfi mənası
“dəli” demək olsa da, məcnunluq heç bir aşiqə qismət olmayan təsəvvüfün mərtəbəsidir. Məcnunun
eşqi klassik və aşıq ədəbiyyatında həmişə tədqiqat mövzusu olub. Lakin Məcnun adının daşıdığı
məna təsəvvüfi-ürfani işarə kimi diqqət mərkəzində olmamışdır. Məcnunla Allah arasındakı ruhani
informasiyalarda dini mənaların kodlarını başa düşmək lazımdır. Məsələn, Füzulinin “Leyli və
Məcnun” poemasındakı “Yarəb, bəlayi eşq ilə qıl aşina məni” deməklə Məcnun Allah yolunda
bütün əzablara aşina olmaqla Ona sadiqliyini göstərir. Burada məntiqdən kənar heç bir fanatizm,
xurafat yoxdur. Məcnun eşqin yüksək mərtəbəsinə çatmaq üçün hər cür əzablara dözməyi mümkün
hesab edir. Leyli obrazı da Məcnuna olan sevgisində nə qədər üstün mövqe sərgiləmək istəsə də,
Məcnunun “get, get, sən o Leyli deyilsən” deməsi ilə ayrılığa dözməyərək ölümün qucağına gedir.
Baxmayaraq ki, Leyli gecə mənasında sufi-ürfani düşüncəni əks etdirir. Allahdan qopub Allaha
qayıtma yolunda onun Məcnunla qovuşması o dünyada mümkün ola bilər. Bütün qadın obrazları
kimi Leyli də öz həyatının sonunda bu dünyada sevgisinə, Məcnununa qovuşmaq istəyir. Lakin
Məcnun həqiqətə çatdığına görə ona tanrısı kimi baxa bilmir. Məcnunun sufiyanə çıxışlarından
aydın olur ki, o, öz Leylisinə qovuşa bilməyəcəyini bilirmiş. Dastanda da bu sufiyanəlik bu dünyada
Leylisinə qovuşmamaqda özünü büruzə verir.
“Leyli və Məcnun” poemasında olduğu kimi “Leyli və Məcnun” dastanında da təsəvvüf
elementlərinə çox rast gəlinir.. Əslində “Azərbaycan dastanları”nın ikinci cildində (Bakı, 1966)
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qeyd edilir ki, “Leyli və Məcnun” dastanının variantı 1941-ci ildə nəşr edilmiş “Nizami əsərlərinin
el variantları” kitabında çap olunmuşdur. Bu nəşrdə Nizami və Füzuli “Leyli və Məcnun”
poemalarının məzmunu əsas götürülmüşdür. Dastanda çərxi-fələkŞ fələk, burc, yar, şam, pərvanə,
buta, naxoş, sail, dilbər, cünun, nur, pünhan, divanə, dəli və s. sözlər təsəvvüf semantikasını əks
etdirir və sufi ad-terminləri kimi istifadə olunur.
“Qurbani” dastanında da təsəvvüfi-ürfani məzmunda çoxlu aşkar və gizli mənalar verən sözlərə
təsadüf edilir. Dastanda Qurbani şəriət, mərifət və həqiqət mərhələlərindən keçərək, özünü əsil aşiq
kimi təqdim edir.
Dastanda gizli və açıq mənalarda təsəvvüfi-ürfani söz və terminlər qüdrətli aşığın dövrünün sufi
semantikasını əks etdirir. Dastanın əvvəlində ağıllı, müdrik qocanın doğulan körpəyə Qurbani adı
verməsi təsəvvüfi-ürfani düşüncədə Allaha qurban edilən şəxs məzmunundadır. Buradan aydın olur
ki, Qurbani kimi butavermədə rast gəldiyimiz Pəri obrazı da Allah adının gizli poetik mənası kimi
dastanda kodlaşdırılmışdır. Bütün dastanlarda butavermə qəhrəmanların qəhrəmanların hədd-büluğa
çatması dövründə verilir. Burada da Qurbaninin hədd-büluğ yaşına çatması təsvir olunur və
butavermə hadisəsi də bu yaşdan başlayır. İpək qarının Qurbaninin nəbzini yoxlamasından aydın
olur ki, o, sevdalıdır, eşqdən sərxoşdur, layiməstdir. Buta sərxoşluğu, atası Mirzalı xanın “ölmüsən,
o dünyadan danış, sağsan bu dünyadan” (1, s.101) deməsi o dünya ilə bu dünya arasında Qurbaninin
qeybdən vergi almasını göstərir.
Dastanda haqq aşığı, məşuq, Pəri, könül, xublar ilahı, kan, məkan kimi sözlər sufi məzmunlu,
təsəvvüfi-ürfani düşüncəli söz-terminləriin işlənməsini klassik ədəbiyyatdakı terminlərin aşıq
ədəbiyyatına təsiri kimi qiymətləndirmək olar. Xüsusilə abi-kövsər, payi-Qənbər, kəramət eyləmək
kimi ifadələr məhz dastan poetikasınının təsəvvüfi terminlər üzərində formalaşdığını göstərir.
Fəxrəddin Salim abi-kövsərlə bağlı Qurandakı “Kövsər” surəsində Allahın dilindən peyğəmbərə
“Biz sənə kövsər suyu bəxş etdik” deyilməsini misal çəkir (5, s.334). Məhz dastanda da Qurbaninin
ilahi su ilə dolu eşq camını içməsi abi-kövsərdən su içilməsi ilə bağlıdır. Qurbaninin buta alandan
sonra dediyi “Doxsan min kəlməmə bəyan dedilər” ifadəsinin kəsb etdiyi məna – buta zamanı
doxsan min kəlmənin şərhlərini başa düşmək üçün Qurbaninin həqiqət mərhələsində olmasına, onun
– aşiqin həqiqət elminə çatmasına işarə edir. “Bu ifadə, əsasən, ruhani təkamülün həqiqət
mərhələsində özünə yer almış bir mətləbdir. Həqiqətin mənbələrində üçlər, beşlər, yeddilər, qırx
kimsənə, yetmiş iki pir, üç yüz on üç əsgərlə yanaşı, doxsan min qulamın da adı çəkilir. Doxsan min
qulam anlayəşı da digərləri kimi, nasut (insanlıq) aləminin deyil, lahut (ruhlar və məna) aləminin
atributları olub, bu dünyada yalnız aşiq və ariflərin gözünə görünən, bəlli sayda müqəddəslərin
vücudlarında təcəlli edən varlıqlar kimi qəbul olunur. Deyilir ki, onlar da hülul edir (inkarnasiya
olunur), ərşi-əladakı gerçəkliyin mənzərəsini yaradırlar” (5, s.335).
Qurbaniyə eşq badəsi içirən Həzrət Əlidir. Dastanda işlənən abi-kövsər dini söz olmaqla bərabər
mey, badə məzmununda da qəbul olunur. “Tərəhhüm eylədi abi-kövsərdən” misrasında Qurbaninin
içdiyi eşq şərabının “Doldurub camını eylədi əta” cümləsi ilə bağlı olduğunu görürük. Bildiyimiz
kimi, şəriətdə badə, mey, şərab, içki və s. birmənalı olaraq qəbul edilmir. Amma Qurbani ona eşq
camını əta edənin Həzrət Əli olduğuna işarə edir. Əlbəttə, burada Həzrət Əlinin adının çəkilməsi o
dövrün sufi aşığının priyomu idi, Qurbani özünü cəzadan sığortalamaq üçün onun adından istifadə
edirdi. Həm də Qurbani ilahi eşqin bu mərtəbəsində həqiqət elminə bələd olduğunu təsdiq edir.
Burada həqiqət elmi Qurbaninin xalq təsəvvüfündə Əhli-həqq olmasını göstərir. Eyni zamanda
dastanda Pəri obrazı aşığın Əhli-həqq olması funksiyasını yerinə yetirməsi üçün Allahın şəxsində
seçilən eşq simvoludur. Yəni, Pəri dastanda ilahi varlıqla təması yaradan aşığın sevgilisidir.
Məhəbbət dastanları içərisində təsəvvüfi-ürfani dünyagörüşü əks etdirən dastanlardan biri də
“Şah İsmayıl”dır. “Şah İsmayıl” dastanı qəhrəmanlıq dastanlarının strukturunda olsa da, burada
təsəvvüf baxışları da geniş əks olunmuşdur. Dastanın mətnində rast gəlinən eşq, buta, yol, sınaq, dil,
ürək, könül, kan, məkan, zaman sufi terminləri ilahi məhəbbətə qovuşmaq yolunda məhəbbət
aşiqlərinin dilində işlənir. Başqa dastanlarda olduğu kimi, bu dastanda da aşiq-məşuqun ilahi
məhəbbəti 4 mərhələdən keçir. Bu mərhələlərdən birincisi şəriət pilləsidir. Bu pilləni keçmək üçün
aşiqlər İslamın bütün hökm və qanunlarını dəqiq bilməli və ona əməl etməlidirlər. İkinci mərhələ
təriqət adlanır, ərəbcədən çevirəndə “yol” mənasına uyğun gəlir, yəni bu söz gedilən yolla bağlıdır.
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Bu pillədə aşiq öz nəfsini qorumalı, onu dünyəvi həzzə qurban verməməlidir. Yoxsa getdiyi yol
yarımçıq qalar və o, eşq yolunun yolçusu sayılmaz. Üçüncü mərhələ mərifət adlanır. Bu zaman aşiq
dərketmənin üstün pilləsinə gəlib çıxır, tam şəkildə idraka sahib olur, yəni kamala yiyələnir. Bütün
bu üç mərhələdən sonra aşiq həqiqəti dərk etməyə başlayır, həqiqəti dərk etmək ilahi sevgiyə
qovuşmaq deməkdir. Bu dörd mərhələnin hamısına “Şah İsmayıl” dastanında rast gəlirik. Aşiqin,
yəni Şah İsmayılın bu mərtəbələri keçməsi üçün bir neçə sınaqdan istifadə olunur. Birinci sınaqda
qəhrəman-aşiqin məhəbbət yolunda dözümlülüyü, məqsədə çatmaq uğrunda mübarizəsi əks
olunur.Digər sınaqlarda da Şah İsmayıl qəhrəman-aşiq kimi özünü təsdiq edir.
Dastanda Şah İsmayıl obrazının təsəvvüf semantikasında haqq aşığı olması aydın görünür. Əksər
məhəbbət dastanlarında aşiq haqq aşığı olmaq üçün buta almalıdır. “Şah İsmayıl” dastanında isə bu
problemi onun ata-babasının təkkə ocağı ilə bağlı olması həll edir. Əgər Şah İsmayıl haqq aşığı
olmasaydı, başqa dastanlarda adı keçən eşq, miskin, seyraqub, xuda, nişan, ilqar, cənnəti-rizvan,
dərd, yar, mehriban, divanə, qonaq, gül, dil, fərman, gülşən, yol, məcnun, huri, işvə, naz adları onun
dilindən söylənən şeirlərdə təzahür etməzdi. Məhəbbət dastanlarında sufi qəhrəman əzab-əziyyət
çəkir, sonda ona qovuşur. Allaha məxsus olan sufi təsəvvürlərin hamısı onun seçdiyi yer mənşəli
gözəldə təsvir olunur. Sufi məhəbbətin dialektikasında Allaha qovuşmaq Yer gözəlinin vasitəsilə öz
həllini tapır. Digər təsəvvüfi-ürfani dastanlarda isə yer qızı ilə qovuşa bilməmək o dünyada Allaha
qovuşmaq kimi səslənir – yəni, burada aşiq-məşuqun ölümünü onların Allaha olan məhəbbətinə
qovuşması kimi xarakterizə etmək olar. “Şah İsmayıl” dastanı da birinci sayılan dastanlardandır.
Dastanın sonunda Şah İsmayıl Gülzara qovuşur, çoxlu əzab-əziyyətlərdən sonra onların qovuşması
Allaha qovuşmaq anlamına gəlir. Dastanda təriqət, mərifət və həqiqət pillələri keçilir. Şah İsmayıl
eşqinə qovuşmaq üçün səfərə çıxır. Bu yolda ayrılıq, hicran da vardır. Ayrılıq, hicran da təsəvvüfi
mənada aşiqin halını müəyyənləşdirir. Onun səfərə yola düşməsinə səbəb Gülzardan ayrılmasıdır.
O, bu yolda Allaha doğru məcazi olaraq simvolik yol gedir, üç mərhələdən ibarət yoldan keçir,
sonda kamil bir insana çevrilir. Şah İsmayılın bu yolda qarşılaşdığı dörd maneə onu daha da ilahi
sevgisinə sadiq edir (2, s.82).
Təsəvvüfi-ürfani dünyagörüşdə aşiq və məşuqun bir-birinə məhəbbəti bərabər olmalıdır. Biz
bütün məhəbbət dastanlarında bu bərabərliyi görürük. Əgər bu bərabərlik pozularsa, bu dünyada
ilahi məhəbbətə qovuşmaq baş verməyəcəkdir. Bunu “Əsli və Kərəm”də, “Abbas və Gülgəz”də,
“Qurbani”də, “Tahir və Zöhrə”də və başqa dastanlarda da müşahidə edirik. Bu dastanlardakı aşiq və
məşuqlar eşqin zərrələridir, onlar bir-birindən ayrıldıqdan sonra vəhdət-vücuda qovuşa bilirlər.
Ayrılıq baş verməyən dastanlarda isə Allaha qovuşma ürəkdə olaraq özünü göstərir.
Təsəvvüf semantikasında ov, səfər, körpü, ruh, bədən, könül, kam almaq sözləri dastan
poetikasında məcazi mənada işlənir. Məsələn, ruh və bədən bir-birindən asılı sözlərdir. Bu sözlərin
psixoloji mənada deyil, mənəvi mənada işləndiyini görürük:
Şah İsmayıl, günlər keçdi vətəndən,
Ağıl başdan getdi, ruh da bədəndən,
Yusif kimi ayrı düşdüm Kənandan,
Misirdə alışmış ha yanım indi. (2, s.144)
- misralarında ruhun bədəndən ayrı düşməsini, vətən, alışıb-yanmaq, nişan, ayrı düşmək,
ayrılıq sözləri simvol kimi məcazi mənada işlənmişdir. Bu sözlərin hər birinin ayrıca alt mənaları
vardır. Bu sözlər təsəvvüfi-ürfani düşüncədə konkret simvollara çevrilir.
Şah İsmayıl Allaha doğru ruhani yolun yolçusudur. O, dörd mərhələdən keçərək, öz ilahisinə
qovuşmalıdır Amma bu yolda maneələri dəf etməlidir, həm də bu maneələr Şah İsmayılın həqiqi
eşqində kamil olmasını yoxlamaq üçündür.
“Şah İsmayıl” dastanında təsəvvüfi-ürfani düşüncənin keçdiyi mərhələlər obrazların,
ümumiyyətlə, aşiq və məşuqun mənəvi-ruhani həyatına təsir edərək, onların fərd kimi yetişməsində
rol oynayır. Ümumi şəkildə götürsək, bütün məhəbbət dastanlarının aşiq və məşuq obrazları öz
zamanlarının sufi və ya təsəvvüfi ideyalarının təsiri altında yetişir, bu dastanların əsas
qəhrəmanlarına çevrilirlər. Bütün məhəbbət dastanlarında ilahi eşqin mahiyyətini açmaq üçün
təsəvvüf anlayışının rolunun öyrənilməsi vacibdir. Təsəvvüfün dastan poetikasında oynadığı rol isə
daha qabarıq görünür.
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Aşıq yaradıcılığının təsəvvüf şeiri üzərində qurulması bu yaradıcılıq növünün öyrənilməsini əsas
məsələyə çevirir, aşıqların sufi baxışlarının dini-ictimai, elmi-fəlsəfi və ürfani cəhətdən
araşdırılmasını nəzərdə tutur. Təsəvvüf işarələrinin dastan yaradıcılığında rast gəlinməsi isə Allah –
insan, dünya – ruhani aləm münasibətlərinin aşıq şeirində necə təcəssüm olunmasını öyrənməyi
tələb edir. Bu vaxta qədər bəzi monoqrafiyalarda bu barədə söz deyilsə də, bu, mətləbin hərtərəfli
öryənilməsinə gətirib çıxarmamışdır.
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I.Qacayeva
Sufi semantics of Ashig and Mashug images
Summary

In the Sufi outlook, love and affection must be equal to each other. We see this equality in all of
our love epics. If this equality is violated, it will not be possible to achieve divine love in this world.
We observe it in "Asli and Kerem", "Abbas and Gulgas", "Kurbani", "Tahir and Zohra" and other
saga. Lovers and lovers in these epics are fragments of love, and after separating from one another,
they are able to get together. In episodes that do not separate, the reincarnation of God manifests
itself. In general, the ashig and mashug of all love epics grow under the influence of sufi or
imaginary ideas of their time, and become the main heroes of these epics. It is important to study
the role of Sufism in explaining the essence of divine love in all love epics. Establishing ashug
creativity on the Sufi Poetry makes it a fundamental issue for studying this kind of creativity,
envisaging religious-social, scientific-philosophical and horror-based investigations of the ashugs'
viewpoints. Finding signs of Sufism in the creation of the epic of creation requires that God learn
how to manifest the relationship between the world and the spiritual world. Even though some
monographs have not been mentioned before this, it has not led to a thorough boom.
Key words: God, ashug, ashug, mashug, love, sufism, wisdom, epos, dervish, fairy, separation,
holy, spirit, way.
И.Гачиева
Cуфийская семантика образов Ашика и Машука
Резюме
В суфийском мировоззрении любовь и привязанность должны быть равны друг другу. Мы
видим это равенство во всех наших любовных эпосах. Если это равенство будет нарушено,
невозможно достичь божественной любви в этом мире. Мы наблюдаем это в «Асли и
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Керем», «Аббас и Гулгас», «Курбани», «Тахир и Зохра» и других саг. Любовники и
любовники в этих эпопеях - это фрагменты любви, и, отделившись друг от друга, они могут
собраться вместе. В эпизодах, которые не разделяются, реинкарнация Бога проявляется. В
общем, ашиг и машуг всех любовных эпопей растут под влиянием суфийских или
воображаемых представлений своего времени и становятся главными героями этих эпопей.
Важно изучить роль суфизма в объяснении сущности божественной любви во всех
любовных эпосах. Установление ашугского творчества в суфийской поэзии делает его
фундаментальной проблемой для изучения этого вида творчества, предусматривающего
религиозно-социальные, научно-философские и ужасные исследования точек зрения ашугов.
Нахождение признаков суфизма в создании эпоса творения требует, чтобы Бог научился
проявлять отношения между миром и духовным миром. Хотя некоторые монографии не
упоминались до этого, это не привело к основательному буму.
Ключевые слова: Бог, ашугом, ашуг, машуг, любовь, суфизм, мудрость, эпос,
дервиш, фея, разделение, святой,дух, путь.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20. 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 25.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Seyfəddin Rzasoy tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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QUSTAV FLOBERIN “MADAM BOVARI” VƏ “SADƏLÖVH” ƏSƏRLƏRINDƏ
QADININ MƏNƏVI-RUHI ALƏMININ TƏSVIRI
Xülasə:
Məqalədə Qustav Floberin “Madam Bovari” və “Sadaəlövh” əsərlərindəki qadın obrazlarının
təhlili aparılır. “Madam Bovari”də insanın mənəvi-ruhi aləmində baş verən, ağılla, şüurla dərk
olunmayan hislərin izah olunur. Eyni zamanda Flober Emma obrazı ilə özünə qədər yazılmış daim
romantik arzularla yaşayan qadın obrazlarına kinayə ilə gülür. Flober ailə sədaqətsizliyi kimi geniş
yayılmış bu hadisənin köklərini burjua nikahındakı mənəviyyatsızlıqda görür. Bütün bunlarla
bərabər Emma meşşan insanlar arasında yeganə canlı obrazdır ki, özünə bəzən bəraət qazanır.
Romanda həqiqi insan hislərinə düşmən olan mövcud ictimai quruluş tənqid olunur.
Müəllifin yaradıcılığında digər mühüm əsərlərdən biri də “Sadəlövh”dür ki, burada Flober
Felisite obrazı ilə bütün yaradıcılığı boyu davam etdirdiyi ənənəni pozur. Flober əsərin adının
izahını Felisite obrazı ilə tamamən açıqlayır. Felisitenin əsas psixoloji keyfiyyəti onun
sadəlövhlüyüdür. Floberin fikri bu idi ki, bu xüsusiyyət heç də səfehlik, axmaqlıq deyildir. Eyni
zamanda, bu da göstərilir ki, sadə insanların da zəngin daxili aləmi olur, onların da məhəbbəti
böyük olur, fədakarlıq edə bilirlər.
Mövcud gerçəkliyə daim kinayə ilə baxan bir yazıçının yaradıcılığının yekunuda belə bir mövzu
seçməsi təəccüblü hal deyil. Bu obraz müəllifin indiyə qədər yaratdığı qəhrəmanların bədii yekunu
və Floberin avtoportretidir. Yazıçı bu əsərdə Felisite vasitəsi ilə daha çox şəxsi hiss- həyəcanlarını
ifadə etmiş və daha dəqiq desək, öz şəxsi hisləri ilə bu qəhrəmanı zənginləşdirmişdir.
Açar sözlər: qadın obrazı, daxili aləm, romantizmi tənqid, burjua cəmiyyəti, kinayə
Qustav Flober 1851-57-ci illərdə “Madam Bovari.Əyalət adətləri” (Bundan sonra “Madam
Bovari”) romanını yazmışdır. “Madam Bovari” romanı öz məzmun orijinallığı, üslubi özünəməxsusluğuna görə o dövrədək yazılmış bütün romanlardan fərqlənirdi.
Yazıçının bu şah əsəri dünya ədəbiyyatına ən qalmaqallı əsərlərdən biri kimi düşmüşdür. Bu əsər
elə bir dövrdə yazılmışdır ki, burjua mühitinin meşşanlığı qadınları boğurdu. Flober Emmanın
facisəini əks etdirərək “Bovari mən özüməm” deyirdi. O, Emmanın simasında burjua mühitinin
meşşanlığını tənqid edirdi.
Artıq 30-cu illərdə psixoloji roman ənənələri fransız ədəbiyyatında yaranmağa başlamışdı.
Floberin də yaradıcılıq metodu bu istiqamətdədir. Madam Bovarinin fəlsəfi iztirabında da bunu
görürük. Professor B.Q.Reizov yazır: “30-u illərdə psixoloji roman inkişaf etməyə başlayır və
fəlsəfi problem psixoloji problemlə əvəz olunur. Jül Janen, Güttünger, Sent-Böv, Müsse, hətta, Jorj
Sand aralarında olan bütün fərqlərə baxmayaraq fəlsəfi və ictimai problemləri müasir insanın əxlaqi
şüurunu öyrənərək psixoloji təhlil metodu ilə həll edirdilər”. (4, 223)
Yazıçı bu romanın baş qəhrəmanı kimi, ağılla yox, hisləri ilə yaşayan, öz hislərindən baş çıxara
bilməyən natamam təhsilli əyalət qadınını seçmişdir O,özünə də dumanlı olan və eyni dərəcədə də
müəmmalı olan estetik idealların, ənənəvi tərbiyənin, mühitin idarə etdiyi hislərin hökmü ilə
yaşayır. Elə ona görə də sadə məntiq belə psixologiyanı izah etməyə acizdir” (1, 162).
Emma, ilk baxışda, səviyyəsinə, dünyagörüşünə görə ətrafdakılardan heç də fərqlənməyən bir
qadındır. O, sadəlövh ərini aldadaraq əxlaq normalarını pozur. Əslində, yazıçı oxucuya əxlaq dərsi
vermək niyyətində deyil. O, öyüd verməkdən daha çox bu eybəcər hadisənin köklərini göstərir. Sent
Bövün təbirincə desək, “Flober bunları burjua nikahının mənəviyyatsızlığında görür və asılı qadının
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cansıxıcı ailə həyatına qarşı çıxmaqdan, onu tam mənada, bayağılığa və çirkaba sürükləyən ərinə
xəyanət etməkdən başqa yolu qalmır” (5, 19)
Emma hər şeydən əvvəl, ehtirasın ondan tələb etdiyi kimi davranmır. Emmanın davranışı qeyrirasionaldır. Onun davranışını məntiqi baxımdan qiymətləndirmək olmaz. Floberin psixoloji
ustalığını görmək üçün Emmanın davranışındakı bəzi nüanslara toxunaq: Bir-birlərini sevdiklərini
anlayarkən Emmanın Leonu rədd etməsi, münasibətləri pozulduqdan sonra yenidən Leona qarşı
hissləri, onun özünü aldatmaları buna nümunədir. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərinin
materialist psixologiyasına əsaslanan o vaxta qədərki əsas metod, “hakim ehtiras” metodu idi.
Personajın psixologiyası həmin ehtirasın məntiqindən ibarət olurdu.Flober bu metoddan imtina
etmişdir.”. (1, 162)
Bizim fikrimizcə də Madam Bovarinin davranışlarına məntiqi baxımdan qiymət vermək olmaz.
Əgər bütün bunlara məntiqi baxımdan qiymət versək, bu, nə mövcud reallığa, nə normal əxlaq
prinsiplərinə uyğun gələcək.Onun mənəviyyatında baş qaldıran hislər şüuraltı səviyyəsindədir.
Yazıçı bu obrazı yaradarkən qarşısına müəyyən əxlaq dərsi vermək niyyətində deyildir, o,
hansısa mənəvi- əxlaqi qaydalara əsaslanmır. Müəllif, sadəcə olaraq, mümkün olmayanı əldə etmə
arzusunda olanın psixologiyasını və onun nəticələrini göstərir. Flober öz qəhrəmanını nə suçlayır,
nə də ona haqq qazandırır. O, öyüd verməkdən daha çox bu eybəcər hadisənin köklərini göstərir.
Sent Bövün təbirincə desək, “Flober bunları burjua nikahının mənəviyyatsızlığında görür və asılı
qadının cansıxıcı ailə həyatına qarşı çıxmaqdan, onu tam mənada, bayağılığa və çirkaba sürükləyən
ərinə xəyanət etməkdən başqa yolu qalmır” (6, 456)
Madam Bovarinin daxili aləmində baş qaldıran ziddiyyətli hislərin səbəbini görmək üçün onu
uşaqlıqdan izləyək: Monastrda təhsil alan Emma orada monastır əxlaqına uyğun olmayan bir sıra
əsərlər oxuyur. Kəndə qayıdan Emma onu əhatə edən mühitlə uyğun gəlmədiyini anlayır. Bunun
üçün də özünün kübar hesab etdiyi Şarl Bovariyə ərə getsə də, o, burada da axtardığını tapa bilmir.
Əyalət qızı olsa da, kübar xanımlar kimi davranmaq istəyən Emma Şarlın sevgisinə məhəl qoymur.
Çünki o, xoşbəxt olmadığını anlayır. Məhz elə bu nöqtədən sonra Emmanın daxili aləmində
fırtınalar başlayır. Əslində, Emmanın faciəsinin təməli hələ monastırda oxuyan zaman yaranmışdı.
Flober, sanki, özü də Emmanın xəyalpərvərliyinə acıyır. Bu məqamda Ş.Sent Bövün fikirlərinə
qatılırıq: “Emmanı ilk uşaqlığından bizə göstərərək sonralar monastır pansionunda təhsil alan bu
qızın incə və müəmmalı meylləri vasitəsilə, həm də onun təxəyyülünün çoxluğu üzündən yaranmış
xəyalpərvərliyini və həssalığını təsvir edərək müəllif qəddarcasına ona gülür və - etiraf edəkmi? –
elə ki, ona diqqətlə nəzər salırsan, nəticədə görürsən ki, sən bu qıza özündən daha çox mərhəmət
hissi ilə yanaşırsan” (6, 454)
Flober Emma obrazı ilə öz dövründə romantik xəyallar aləmindəki ədəbi qəhrəmanları tənqid
atəşinə tuturdu. O göstərir ki, insanın mənəvi aləmi mürəkkəb və çox vaxt məntiqi baxımdan
izaholunmazdır.
Emmanın ölümü arzu etdiyi həyata çatmaqda etdiyi cəhdlərin onu uçuruma atmasında deyil,
arzuladığı həyata heç vaxt çata bilməyəcəyinin fərqinə vardığı üçün olmuşdur.
“Madam Bovari”də hadisələrin cərəyan etdiyi məkanlar hər biri ayrı- ayrılıqda Emmanın intihar
yolundakı pillələridir.
Romanın mövzusundakı ən diqqət çəkən cəhət onun romantizmi tənqididir. Emmanı öldürən
zəhər deyildir. Emmanı uçuruma aparan, öldürən ən böyük qüvvə onun romantizmidir.
Floberin yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əsərlərdən biri də “Sadəlövh” povestidir.
Floberin ömrünün sonlarına yaxın yazdığı bu əsər tam ciddi tərzdə, kinayədən, satiradan uzaqdır.
Mövcud gerçəkliyə daim kinayə ilə baxan, dərin yumor hissi ilə yazıb yaradan sənətkarın birdənbirə belə ciddi tərzdə əsər yaratması təsadüfi deyildi. Ağır xəstəlikdən əzab çəkən, bir-birinin
ardınca bütün yaxınlarını itirərək yalqız qalan Floberin yaradıcılığında bu ədəbi dəyişiklik, sözsüz
ki, təzahür olunacaqdı.
Qustav Floberin yaradıcılığında ənənəvi mübət və ya mənfi qəhrəman demək olar ki, yoxdur.
Flober isə həddindən artıq yaxşı və xeyirxah obrazları bəyənmirdi. Hətta onun bu xüsusiyyətinə
görə dostlar, xüsusilə də Jorj Sand ona irad tuturdu. Bu baxımdan Flober “Sadəlövh” əsərindəki
Felisite ilə özünün yaradıcılıq ənənəsini pozmuşdur.
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Əsərlərində, əsasən, əyalət adamlarının həyatından bəhs edən yazıçı, “Sadəlövh” povestində sadə
bir insanın, xidmətçi bir qadının bədii obrazını yaratmışdır.
Felisite Floberin yaradıcılıq süzgəcindən keçirilmiş yeni bir obrazdır. O, həyat eşqi ilə çırpınan,
həyatının mənasını başqalarına xidmət etməkdə görən özü də hiss etmədən özünü başqalarına
qurban verən həssas bir xidmətçi qadındır.
Flober bu qədər səmimi təsvir etdiyi bir obrazın keçmişini ötəri şəkildə təsvir etmişdir. Bunun
da səbəbi onun qəhrəmanının özünün daxili-mənəvi aləmi, hiss və həyəcanları, əxlaqı və
psixologiyası müəllifin əsas diqqət nöqtəsində olması idi. Floberin dostu rus yazıçısı “Sadəlövh”ü
onun əsərlərinin ən uğursuzu hesab edərək qeyd edir: “Orada gicbəsər bir ev xidmətçisi ömrünü
onunla başa vurur ki, müqəddəs ruhu təcəssüm etdirən göyərçinlə dəyişik saldığı bir tutuquşu
üzərində öz məhəbbətini cəmləşdirir”. (4, 480). Qeyd edilən obraz haqqında biz bir qədər fərqli
düşünürük. Yəni yazıçı bu kimsəsiz qızın obrazı ilə daxili məsuliyyət və insani borc naminə özünü
fəda etməyi izah etmiş, digər tərəfdən isə onu getdikcə tənəzzül edən burjua cəmiyyətinə nümunə
göstərmişdir. Bu baxımdan, A.Puzikovun fikri ilə müəyyən mənada razılaşırıq. “Burada kiçik adam
haqqında, xidmətçi Felisite, əbədi zəhmətkeş haqqında bəhs olunur, qismətinə düşən müsibətlərə
baxmayaraq, o, insanlara olan sonsuz xeyirxahlıq hissini, fədakarlığını, qeyri-adi mənəvi təmizliyini
itirmir. Flober heç bir əsərinin qəhrəmanında bu nadir keyfiyyətləri tapmamışdır, budur, indi isə o,
sadə xalqın ən yaxşı keyfiyyətlərini simvolizə edən, heç bir xüsusi adı və şan-şöhrəti olmayan bir
qadına belə yüksək qiymət vermişdir”. (3, 117)
Əsərdə baş verən bütün hadisələr ilk növbədə qəhrəmanın daxili, psixoloji aləminin ayrı- ayrı
nüanslarının açılmasına xidmət edir. Felisite obrazı bütün dolğunluğu ilə bu əsərdə təsvir olunan
bütün epizodlarda ifadə olunmuşdur. Yazıçı, ilk növbədə, qəhrəmanın əsas psixoloji “keyfiyyəti”
olan sadəlövhlük anlayışına aydınlıq gətirmək istəmişdir. Müəllif belə hesab edirdi ki, bu
xüsusiyyət heç də səfehlik, axmaqlıq əlaməti deyildir. Digər tərəfdən, o oxucu kütləsinə demək
istəmişdir ki, sadə insanların da zəngin mənəvi aləmi olur, onlar da böyük məhəbbətlə sevə bilir,
özlərini təmənna ummadan fəda edə bilirlər.
Felisitenin mənəvi saflığı, daxili zənginliyi əsərdə onun bacısı və onun uşaqlarına göstərdiyi
qayğıda da təsvir olunur. Xüsusilə də, onun bacısı oğlu Viktoru balasıtək sevməsi, qayğısına
qalması, Viktorun həlakından sonra hədsiz dərəcədə kədərlənməsi epizodu da Felisitenin dərin
mənəvi aləminin göstəricisi hesab oluna bilər.
Felisitenin kimsəsiz qoca olan Kolmiş babaya göstərdiyi qayğı artıq bəsit bir sadəlövhlük yox,
daxili zənginlikdir: “Felisite qoca üçün dəyişək tapıb gətirdi, komasını səliqəyə saldı. Kolmişin
xərçəng xəstəliyinə tutulduğu məlum olanda isə qızın qayğıkeşliyi birə-iki artdı; o, hər gün qocanı
yuyundurur, hərdən ona kökə gətirir, havaya çıxardır, uzanmaq üçün samanın üzərində ona yer
düzəldirdi”. (2, 38)
Fikrimizcə, əsərin baş qəhrəmanının dərin mənəvi-psixoloji və ruhi dünyasının açılmasında
mühüm rol oynayan epizodlardan biri də tutuquşu ilə bağlı motivdir. Yazıçı Felisitenin yüksək
insani keyfiyyətlərə malik olmasını bu quş ilə olan münasibətində göstərir. Bütün yaxınlarını itirən
Felisite dinə pənah gətirir. Onun yeganə təsəllisi tutuquşu olur. Tutuquşu öləndə isə onun
müqəvvasını hazırlayıb otağında saxlayır. Hələ çox uzun zaman öncə kilsədə Məryəmin başı
üzərindəki “müqəddəs ruh”un şəklini görən Felisite yaşlananda bu quşla “müqəddəs ruh”u öz
beynində eyniləşdirir
Öz sadəlövh dini dünyagörüşünü formalaşdıran və bütün mənəvi- ruhi ideallarını tutuquşunun
üzərində cəmləşdirən Felisitenin ruhu, sanki, ölüm ayağında bu tutuquşu ilə qovuşur: “Onun
dodaqları gülümsəyən kimi oldu. Ürəyi getdikcə daha ağır-ağır, fəvvarənin suyu qurtardığı kimi,
daha yavaş-yavaş, hiss olunmadan döyünürdü. Və son dəfə nəfəsi ağzından çıxanda ona elə gəldi ki,
geniş səmalarda nəhəng bir tutuquşu onun başı üzərində uçur.” (2, 57)
Zənnimizcə, şəxsi həyatı və bədii yaradıcılığında mövcud gerçəkliyə daim kinayə ilə baxan bir
yazıçının ömrünün sonlarına yaxın, mənəvi və psixoloji böhran keçirdən sənətkarın əsəri üçün belə
bir mövzu seçməsi təəccüblü hal deyil. Demək olar ki, bu obraz müəllifin indiyə qədər yaratdığı
qəhrəmanların bədii yekunu və Floberin avtoportreti idi. Yazıçı bu əsərdə Felisite vasitəsi ilə daha
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çox şəxsi hiss- həyəcanlarını ifadə etmişdir. Daha dəqiq desək, Flober öz şəxsi hisləri ilə bu
qəhrəmanı zənginləşdirmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Cəlil Nağıyev.Klassik fransız ədəbiyyatından yeddi portret. Bakı, “Elm və təhsil” 2014, 248 s.
2. Qustav Flober. Sadəlövh. Bakı, “Qanun”, 2014, 140 s.
3. А. Пузиков. Пять портретов. Бальзак. Флобер. Мопассан. Золя, М.: Издательство
Художественной литература, 1972, 464 s.
4. Б. Г. Реизов. Творчество Флобера, М.: Государственное Издательство Художественной
Литературы, 1995, 524 s.
5. В. Е. Шор. Флобер, Краткая Литературная Энциклопедия, т. 8, Флобер — Яшпал. —М.:
Издательство «Советская Энциклопедия», 1975,
6. Ш. Сент-Бёв. Литературная портреты. Критические очерки. М. Издательство
“Художественной Литература”, 1970, 607 s.
Z.Rasulzadeh
Description of the spiritual world of women in the works of Gustave Flaubert "Madame
Bovary" and "Naive"
Summary
The article analyzes female characters from Gustav Flober's "Madame Bovari" and "Sadaulovh".
"Madame Bovari" explains the perceptions that occur in the spiritual and spiritual world of man,
which are not understood with reason and consciousness. At the same time, Flober Emma laughs
laughingly at the woman who lives with romantic desires, which she writes to her with the image of
Emma. Flober sees the roots of this widely spread phenomenon, such as family fidelity, in
immorality in bourgeois marriages. Along with all, Emma is the only living thing in the world,
which is sometimes justified. The novel is criticized by the existing social structure, which is an
enemy of real human emotions.
One of the other important works in the author's works is the "Sadovh", which violates the
tradition of Flober Felicity, which he has continued throughout his creative career. Flober explains
the description of the work fully with the image of Felicity. The main psychological quality of
Felicity is its naivety. The idea of Flober was that it was not a stupid, foolish thing. At the same
time, it also indicates that simple people also have a rich internal world, they have a lot of love and
sacrifice.
It is not surprising that a writer, who is constantly keenly interested in the current reality,
chooses such a subject at the end of his creative work. This image is the artistic summary of the
creator's creations so far, and the self-portrait of Flober. In this work, the writer expressed more
personal feelings through Felicity, and more precisely, enriched this hero with his own personal
feelings.
Key Words: female image, internal world, criticism of romance, bourgeois society, sarcastic
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З. Расулзаде
Описание душевного и духовного мира женщины в произведениях Гюстава Флобера
"Мадам Бовари" и " Наивный"
Резюме
В статье анализируются женские персонажи из произведений Густава Флобера «Мадам
Бовари» и «Садаулов». «Мадам Бовари» объясняет восприятие, которое происходит в
духовном и духовном мире человека, которое не понимается разумом и сознанием. В то же
время Флобер Эмма смеется над женщиной, которая живет романтическими желаниями, и
пишет ей с изображением Эммы. Флобер видит корни этого широко распространенного
явления, такого как семейная верность, в безнравственности буржуазных браков. Вместе со
всем, Эмма - единственное живое существо в мире, что иногда оправдано. Роман
подвергается критике со стороны существующей социальной структуры, которая является
врагом реальных человеческих эмоций.
Одной из других важных работ в творчестве автора является «Садов», который нарушает
традицию Флобера Фелисити, которую он продолжил на протяжении всей своей творческой
карьеры. Флобер объясняет описание работы полностью изображением Фелисити. Основным
психологическим качеством Фелисити является ее наивность. Идея Флобера заключалась в
том, что это не глупая, глупая вещь. В то же время это также указывает на то, что у простых
людей также есть богатый внутренний мир, у них много любви и жертв.
Неудивительно, что писатель, который постоянно остро интересуется текущей
реальностью, выбирает такой предмет в конце своего творчества. Этот образ представляет
собой художественную сводку творений создателя и автопортрет Флобера. В этой работе
писатель выразил больше личных чувств через Фелисити, а точнее, обогатил этого героя
своими личными чувствами.
Ключевые слова: женский образ, внутренний мир, критика романтики, буржуазное
общество, саркастический
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İNGILIS ROMANTIZMINDƏ “GÖL MƏKTƏBI”NIN YERI VƏ ROLU
İngilis və Amerikan ədəbiyyatşünaslığı gölçüləri və onların tərəfdarlarını 19-cu əsrin ən böyük
İngilis şairləri kimi təsvir edir. Tez-tez onları həqiqətən də böyük şairlər olan, öz əsərlərində daim
“Göl məktəbi” şairlərini tənqid edən Bayron və Şellidən yuxarı mövqeyə qoyurlar. Leykistlərin
ədəbi fəaliyyətləri 19-cu əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. Leykistlər köhnə, orta əsrlərdən
qalma patriarxal cəmiyyət münasibətlərinin dağılmağını aydın şəkildə görürdülər, çünki bunlar
gözlərinin qarşısında baş verirdi, amma buna baxmayaraq onlar eyni zamanda inanırdılar ki, bu
dağınıqlıq kapitalizmin yüksək tənəzzülünə gətirib çıxaracaq. XIX əsrin birinci onilliyin ortasında
“Göl məktəbi” İngilis ədəbiyyatının hakim axınını təqdim etmiş yazıçıların rəsmi tanınmış qrupuna
çevrildi. İngiltərəni idarə edən siniflər onlara dəstək göstərib himayə edirdilər. 1809-cu ildə ədəbi
reaksiyanın zəfəri gözlənilməz bir hücuma məruz qaldı: İyirmi yaşlarındakı Bayron “İngilis bardları
və Şotland müşahidəçiləri”də leykistləri kəskin ifşa edən tənqidiylə çıxış etdi. İngilis ədəbiyyatında
tənqidi realizm dövrü yaxınlaşan bir vaxtda, XIX əsrin 20-30-cu illərində hələ də leykistlər öz
estetik prinsiplərini davam etdirməkdə idilər.
Açar sözlər: Bayron, Göl məktəbi, Vordsvort,İngilis romantizmi, Sauti, Kolric
İngilis və Amerikan ədəbiyyatşünaslığı gölçüləri və onların tərəfdarlarını 19-cu əsrin ən böyük
İngilis şairləri kimi təsvir edir. Tez-tez onları həqiqətən də böyük şairlər olan, öz əsərlərində daim
“Göl məktəbi” şairlərinin tənqid edən Bayron və Şellidən yuxarı mövqeyə qoyurlar. Leykistlərin
ədəbi fəaliyyətləri 19-cu əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. 1843-cü ildə artıq “Şeytan məktəbi”
adlandırılan Bayron, Şelli və Kits həyatda olmadıqları vaxtda Vordsvort Sautidən sonra saray şairi
adına layiq görülmüşdü. Özünəməxsus romantik estetik proqramları olan Vilson və de Kvinsi
ədəbiyyatda Vordsvort, Kolric və Sautidən sonra meydana çıxmışlar.
Vordsvort əyalət hüquqşünasının oğlu idi, uşaqlıq və erkən yeniyetməliyini hələ kəndli həyatının
patriarxal tərzi kapitalizmin inkişaf təzyiqinin altında olmayan
İngiltərənin şimalındaKemberlenddə keçirmiş, Kembric universitetində təhsil almışdır. 90-cı illərdə Fransa, İsveçrə,
Almaniyanı ziyarət etmiş ancaq 90-cı illərin ortalarından etibarən kənddə yaşamış və nadir hallarda
Londonda görünmüşdür.
Kolric əyalət kənd keşişinin oğludur. Təhsilini Kembric universitetində almış, publisist və
mühazirəçi kimi çıxış etmiş, jurnallar çıxarmışdır.
Tacir oğlu Sauti Oksford universitetində oxumuşdur. Hələ tələbəlik illərində o Kolriclə
yaxınlaşmış sonradan Vordsvortla tanış olmuşdur. Bir müddət İspaniya və Portuqaliyada qaldıqdan
sonra Vordsvorta daha yaxın olmaq məqsədilə göllər bölgəsinin Kesvik əyalət şəhərciyində
yerləşmişdir.
Leykistlər köhnə, orta əsrlərdən qalma patriarxal cəmiyyət münasibətlərinin dağılmağını aydın
şəkildə görürdülər, çünki bunlar gözlərinin qarşısında baş verirdi, amma buna baxmayaraq onlar
eyni zamanda inanırdılar ki, bu dağınıqlıq kapitalizmin yüksək tənəzzülünə gətirib çıxaracaq.
Leykistlər öz poetik leksikalarının sadəliyi ilə fəxr edirdilər, amma bu sadəlik az istifadə olunan
arxaizm və dialektlərlə zəngin olduğundan adətən, bu şairlərin dilini salon ədəbiyyatının jarqonuna
çevirirdi.
Onların poeziyasının dili həqiqətdən ayrılıb getməyə, leykistlər üçün mürəkkəb və xoşagəlməz
hadisələri sadələşdirməyə vasitə idi. Bayron Vordsvortu tənqid edərkən, həyatın sadələşdirilmiş,
süni-sadəlövh təsvirinə dair romantizmin xüsusilə bu arzusuna təcavüzkar hücum edirdi.
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Şübhəsizdir ki, Vordsvort şeirlərində ingilis təbiəti yeni üslubda durdu: klassisist parafrazlardan
və mifoloji şərtiliklərdən imtina edərək Vordsvort yarpaqların və işıq effektlərinin çalarlarının
ötürülməsi üçün dəqiq və ifadəli sözlər tapırdı. O, bu sözlərlə İngiltərənin meşələri, otlaqları və
çəmənlərini daha da canlı təsvir edirdi. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Vordsvort yaradıcılığı
Bayron və Şelli təbiət təsvirlərindən- peyzajından kəskin fərqlənmişdir.
XIX əsrin birinci onilliyin ortasında “Göl məktəbi” İngilis ədəbiyyatının hakim axınını təqdim
etmiş yazıçıların rəsmi tanınmış qrupuna çevrildi. İngiltərəni idarə edən siniflər onlara dəstək
göstərib himayə edirdilər. Sauti saray nəzarətində idi, Kolricə varlı zavod sahibləri olan Vecvudlar
təqaüd ödəyirdilər, Vordsvort isə xüsusi kilsə imtiyazlarından yararlanır, ingilis hökumətinin
liderləri ilə məktublaşırdı.
1809-cu ildə ədəbi reaksiyanın zəfəri gözlənilməz bir hücuma məruz qaldı: İyirmi yaşındakı
Bayron “İngilis bardları və Şotland müşahidəçiləri”də leykistləri kəskin ifşa edən tənqidiylə çıxış
etdi.
Satiranın şüurlu istiqaməti artıq onun başlığından bəlli idi: Bayron leykistlərə “ingilis
qoruyucuları” deməklə artıq onları ələ salır, onların orta əsr maskaradını və patriarxal keçmişə baş
əymələrini lağa qoyurdu. Bayronun satirasında leykistlər kompakt qrup kimi hamısı birlikdə
nəzərdən keçirilir. O “Göl məktəbi”nin tənqidinə saray karyerasını qurmuş və “balladaların satıcısı”
adlandırdığı Sauti ilə başlayır. Bayron Sauti poemalarının qeyri-real, qeyri-bədii və yöndəmsiz
fantastikasını ayrıca lağa qoyur.
Onu Sauti “məktəbi”nin “axmaq tələbəsi” olan “saf” Vordsvortun ingilis xalqının öz
şeirlərindəki təsviri qəzəbləndirirdi. O Vordsvortun ədalı primitivizminin öldürücü tənqidi üçün
“Dəli oğlan” balladasını işə cəlb edir. O, balladasının yazıq personajı ilə şairin özünü yaxınlaşdırır,
Vordsvort ingilis kənd həyatının səfehliyinin səfeh şairi kimi təqdim edilir.
Üçüncü bard- şair Kolrici tənqid edərkən Bayron onun poeziyasının “qaranlığı”, idealizmi və
mistikasını lağa qoyurdu. XIX əsrin ingilis yazıçısı olaraq o artıq Napaleona qarşı mübarizənin əsl
qəhrəmanlarının şöhrətinə qəsd etməyə çalışırdı. Vordsvorta görə fransız qoşunlarının
məğlubiyyətinin səbəbi “Xalq mübarizə klubu” deyil, “təriqət” və onun tərəfindən açılmış ünsürlər
idi. Vordsvortun bu tarixi həqiqətləri bilərəkdən pozmuş olduğu şeirləri Bayron və Şelli kimi ikinci
qrup romantiklərin yaradıcılığından heyrət doğuracaq dərəcədə fərqlənirdi.
“Varlılara qarşı kasıbların müharibəsi”də qorxmuş Sauti öz fikirlərilə Vordsvortu da
qorxudurdu. 1814-cü ildə Vordsvort daha öncədən təbliğ etdiyi dini itaət və stoisizm ideyalarını
təkrarladığı “Gəzinti” poemasını çap etdirir. Bayron “Don Juan” əsərində Vordsvortun bu
poemasının ikiüzlü ruhunu kəskin ittiham edirdi.
“Məhkəmənin xəyalı” poemasında Sauti ingilis cəmiyyətinin nifrətini qazanmış ölmüş Kral III
Georq haqqında məsələni qaldırır. O, bu poemanın önsözündə “Göl məktəbi” haqqında Bayronun
“Don Juan”daki istehzalı iradına cavab olaraq onu və Şellini açıq nişan vermiş və onları
xəbərçilikdə ifşa etmişdir.
“..Qəlbi çirkin və xəyal gücü əxlaqsız olan insanlar.. insan cəmiyyətinin ən müqəddəs
qanunlarına üsyan etdilər.. Bunların ən xarakterik özəlliyi qürur və həddsizlik cəsarətinin şeytani
ruhudur..” deyə o yazırdı. [4, 53]
Toridəki “Kuryer” qəzetindəki məqaləsində Sauti Bayron və Şelli haqqında “ictimai asayişin
quruluşunu məhv etməyə və eyni zamanda ayrı-ayrı ailələrə infeksiya tətbiq etməyə cəhd edən din
və ailə əxlaqının düşmənləri” kimi danışırdı.
Təsadüfi deyil ki, sonradan daha fərasətsiz yoldaşları Sauti kimi Kolric və Vordsvort yaradıcılığı
da öz tənəzzül mərhələsini yaşayırdı. Kolricin “Sivillanın yarpaqları” şeirlər toplusu bu düşüşün ən
bariz sübutlarındandır. Şair onda müxtəlif illərə (1801-1816) aid olan şeirləri birləşdirir. Amma
bütövlükdə götürdükdə bu toplu ümidsizliyin və ağrılı mistisizmin ümumi rəngiylə rənglənmişdir.
Yazarın təsvirilə desək “məna və məqsədindən məhrum olan bir qaynaq” adlandırılan topluda artan
pessimizm öz əksini tapmışdır. Dünyadakı və yaşamağı dəstəkləyən hər şeyə qarşı düşmənçilik,
cəsarətsizlik və mənəviyatsızlıq “Fərdi ruhun inkişafı haqqında”(1807), “İnsan həyatı:
Ölümsüzlüyün rədd edilməsi”(1815) və s. kimi şeirlərdə hökm etməkdədir. Yaradıcılıq gücləri
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şairdə məhv olurdu. Kolric özü “Məyusluq” odasında dünyadakı bədii anlamasının, yaradıcı
şəxsiyyətinin çöküşünü qabartmışdır.
İstedadın itirilməsi həmçinin Vordsvortun da sonrakı əsərlərində müşahidə edilir. 1819-cu ildə o
qismən daha öncə də bilinən və Bayron tərəfindən gülüş obyektinə çevrilən “Piter Bell” əsərini çap
etdirir. Bu şeirdə Vordsvortun insan şüurunu kiçiltmə və irrasional təfəkkürü ucaltma arzusu çılğın
və gülməli formalar almışdır. Burada Vordsvort sərxoş və axmaq Piter Bellın onun təsiri və öz
iradəsi hesabına güclənərək ruhsal çevrilməsini əks etdirmişdir. Vordsvortun şüurundaki
düşkünlüyün - ekstaz halının ən geniş təsvir edildiyi əsər “Kilsə sonetləri”dir (1822). Əsərin əsas alt
mətn ideası İngiltərə tarixini İngilis keşişlərinin timsalında təsvir etmək idi.
Müqəddəs İttifaqa və Lordlar cəlladlarına qulluq edən “Göl məktəbi”nin biyabırçı düşüşü
Avropa kütlələrində Bayron və Şellinin böyük incəsənətinin çiçəklənməsinin qarşısını alırdı.
İngilis ədəbiyyatında tənqidi realizm dövrü yaxınlaşan bir vaxtda, XIX əsrin 20-30-cu illərində
hələ də leykistlər öz estetik prinsiplərini davam etdirməkdə idilər.
“Don Juan”ın birinci mahnısı olan “İthaf”da göl məktəbinə çağırış edən Bayron yazırdı:
Bəli, siz hamınız cəmiyyətin çirkabları
Alnınızın abırsızlığını örtsün dəfnə ağacları,
Və ya çoxunuzda olmayan vicdan parıltısı.
Yarpaqları və meyvələri çələnglər yaradan
Mən heç istəmirəm də şan şöhrəti hər zaman. (sətri tərcümə) [3, 7]
Eyni mahnının 4-cü bəndində Bayron Vordsvorta səslənir. Ümumilikdə deyə bilərik ki, Bayron
əsəri yazarkən ingilis ədəbi mühitini sarsıtmaqdan qorxmamış və açıq, kəskin tənqidlərlə çıxış
etmişdir:
Və Vordsvort, olduqca uzun bir "Ekskursiya"
(Məncə, quartonun beş yüz səhifəsi var)
Vəhşi versiyasından bir nümunə verdi
Şagirdləri dəhşətə gətirən yeni sistemindən;
Bu şeirdir, ən azından etdiyi iddia ilə,
Və köpək ulduzu sinirləndiyindəBunu anlayan adam, mümkün ola bilər
Babil qülləsinə bir hekayə əlavə etmək. (sətri tərcümə) [3,6]
Eyni mahnının ilk bəndinə nəzər yetirdikdə Bayronun Sauti ilə olan fikir ayrılığı gözdən qaçmır:
Bob Sauti sən şairsən- şair laureat
Və bütün irqlərin nümayəndəsi
Hər nə qədər Torini bağladığın doğru olsa da
Sonunda- ortaq bir davamız oldu.
Və indi mənim Epik ruhanim, burda nə işin var?
Bütün leykistlərlə yan-yanasan?
Gözümdədir həssas bir insan toplusu
Bir çuxurdakı iyirmi dörd Qaraquş kimi (sətri tərcümə) [3, 5]
Lakin onu da göz önündə saxlamaq lazımdır ki, bütün bu qarşılıqlı münaqişələr yalnız ədəbi
fəaliyyətlə bağlı deyil, həmçinin şəxsi münasibətlər zəminində baş vermişdir. Beləki, xüsusilə Sauti
və Bayron arasında başlanan qarşıdurma sonradan Şelli, Vordsvort və Kolricə təsirsiz
ötüşməmişdir. Öz çıxışlarında Sauti Bayronu insest adlandırmış və dövrün əxlaqsız şairi kimi
tanınmasına vəsilə olmuşdur. Məhz bu çıxışından sonra Bayron tərəfindən kəskin tənqidlərə məruz
qalan “Göl məktəbi” öz gözlənilən süqutunu yaşamışdır. Kolric timsalında bütöv bir leykist
yaradıcılığını “uşaqcasına ədəbiyyat” [2, 63] adlandıran Bayron Vordsvortu öz mənəvi müəllimi
adlandırmaqdan da heç çəkinməmişdir.
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G.Alekberli
The place and role of the Lake School
in the English romanticism
Summary
English and American bourgeois literary criticism has long portrayed the Lakers and their
supporters as the greatest English poets of the 19th century. Often they are put above Byron and
Shelley - truly great writers, who in their works constantly criticized the poets of the "Lake School",
fought against their reactionary influence on the English reader. The literary activity of the Lakers
continued until the middle of the XIX century. The lakers could not fail to see the breakdown of the
old middle-aged patriarchal social relations that took place before their eyes, but, mourning her, still
believed in the possibility of preserving the small-property structure in the conditions of rapid
capitalist development. In the middle of the first decade of the 19th century, the Lake School
became an officially recognized group of writers representing the dominant current of English
literature. The ruling classes of England gave them support and patronage. In 1809, the triumvirate
of literary reaction was subjected to an unexpected and decisive attack: Twenty-year-old Byron
made a mockery and revealing criticism of the Lakers in his "English bards and Scottish observers."
It was time for the approval of critical realism in English literature. And yet, in the twenties and
thirties of the nineteenth century, attempts were made to maintain the tradition of Lake School
reactionary aesthetics based on the principles of subjective idealism.
Key words: Byron, Lake school, Wordsworth, English romanticism, Southey, Coleridge
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Г.Алекберли
Роль и значение Озерной Школы
в английском романтизме

Резюме
Английское и американское буржуазное литературоведение с давних пор изображает
лэйкистов и их сторонников крупнейшими английскими поэтами XIX века. Нередко их
ставят выше Байрона и Шелли - подлинно великих писателей, которые в своих
произведениях постоянно выступали с критикой поэтов "Озерной школы", боролись против
их реакционного влияния на английского читателя. . Литературная деятельность лэйкистов
продолжалась до середины XIX столетия. Лэйкисты не могли не видеть ломки старых
полусредневековых патриархальных, общественных отношений, которая происходила на их
глазах, но, оплакивая ее, верили все же в возможность сохранения мелкособственнического
уклада в условиях бурного капиталистического развития. В середине первого десятилетия
XIX века "Озерная школа" превратилась в официально признанную группу писателей,
представлявших господствующее течение английской литературы. Правящие классы Англии
оказывали им поддержку и покровительство. В 1809 г. триумвират литературной реакции
подвергся неожиданному и решительному нападению: двадцатилетний Байрон выступил с
осмеянием и разоблачающей критикой лэйкистов в своих "Английских бардах и
шотландских обозревателях". Близилась пора утверждения критического реализма в
английской литературе. И все же в 20-30-е годы XIX века еще делались попытки поддержать
традицию лэйкистской реакционной эстетики, основанной на принципах субъективного
идеализма.
Ключевые слова: Байрон, Озерная школа, Вордсворт,Англиская романтизм, Саути,
Колридж
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20. 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 25.04.2019
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УСНИЯ АЛИЕВА
С.Рустам33
Бакинский славянский университет
usniyye@mail.ru
О ПЕРЕВОДЧЕСКОМ РЕШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ
РЕЗЮМЕ
В данной статье затрагивается вопрос о роли национальных реалий как важнейшем
факторе фоновой информации в воссоздании языковых и внеязыковых аспектов
художественного перевода. Здесь анализируется проблема передачи значений национальных
реалий на переводящий язык. Приводятся примеры для анализа из художественной
литературы. На примере переводов из фольклорных и литературных жанров отмечаются
объективные и субъективные причины, которые вызывают затруднения в процессе передачи
значений этих лексических единиц. На основе этих примеров анализируются переводческие
решения вопроса национально – культурных реалий. Предпринимаются попытки поисков путей
преодоления противоречий, возникающих между культурными системами, к которым
принадлежат исходный и переведенный тексты. В статье уделяется внимание мысли о том, что
передача национально-культурных реалий находится в самой тесной зависимости от
полноценности перевода в целом. Рассмотрение вопроса передачи национально-культурных
реалий на другом языке является проблемой специфической для перевода художественной
литературы. Это – вопрос о возможности передать национальное своеобразие оригинала в той
мере, в какой оно связано с его языком. Специфичность вопроса обусловлена тем, что именно
художественная литература отражает действительность, связанную с жизнью конкретного
народа. В данном случае язык народа дает основу для воплощения определенного отрезка
времени в произведении. В статье прослеживается мысль о том, что сохранение национальнокультурных реалий подлинника является задачей чрезвычайно сложной. Сложности возникают
именно в практическом решении этой проблемы в переводе на другой язык. Возможности ее
решения на практике связаны со степенью реально имеющихся у переводчика фоновых знаний о
жизни, изображенной в оригинале. Здесь, конечно, лейтмотивом проходит мысль о том, что для
восприятия художественной литературы иноязычным читателем на переводчиков возлагается
очень большая ответственность, которая и в настоящее время не утрачивает своей важности.
Ключевые слова: перевод, культура, национальный, лингвистический, экстралингвистический.
Вопрос воссоздания фоновой информации оригинала на втором языке всегда был пластом
для разногласий на пути полноценного художественного перевода. Вместе с тем эта проблема
никогда не теряла своей актуальности, и изучалась она исходя из различных позиций.
Встречаемые сегодня в научной литературе такие темы как прагматика перевода,
экстралингвистические аспекты перевода, являются относительно узкими вопросами, главной
задачей которых становится освещение этой проблемы. Однако проблема воссоздания
национально-специфических особенностей художественного текста настолько обширна и
многогранна, что порой трудно поддается конкретному научному оформлению. Иначе
говоря, из-за отсутствия определенного рецепта как в практическом решении этого вопроса в
переводе, так и в научном описании, отношение к нему страдают неоднозначностью, во
многих случаях даже незавершенностью. Поскольку данная проблема достаточно
скрупулёзная, характеризующаяся в некотором роде своей «осязаемостью», требует не
схематического описания, а освещения изнутри, освоения психологией и «житейским
бытом» носителей исходного языка (1, 370). Это исходит от характера самого
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художественного творчества, где национально-специфическое и индивидуально – авторское
находясь в тесном переплетении, воспринимаются далеко неидентичными закономерностями
или критериями. Достаточно вспомнить черты национального своеобразия художественного
творчества в оценках даже таких близких по мировоззрению личностей как А.С.Пушкина и
В.Г.Белинского. В свое время Н.Гоголь отмечал, что национальное не выражается в
«сарафанах». Следует отметить, что само понятие «национальные реалии» характеризуется
специалистами по-разному. Некоторые переводоведы (Л.С.Бархударов, А.Д.Швейцер) под
термином «национальных реалий» подразумевают лишь предметы, традиции, имеющие место в
жизненной практике одного народа, отсутствующие у других. Однако данное понятие
охватывает довольно широкие национально-специфические, культурно-исторические
факторы.Практика художественного перевода свидетельствует тому, что с точки зрения
выражения национального своеобразия немаловажную роль играет жанровая специфика
художественного текста. При этом особое место занимают фольклорные жанры, темы, сюжеты,
герои, эстетические нормы и язык, который характеризуется глубокими народными свойствами.
Такая непосредственная народность, традиционность, где явно выражается сочетание слов с
«художественными элементами» других видов народного искусства, нелегко поддаются
передаче на другой язык, не говоря уже о вариантности фольклорных текстов и архаичности их
языка. Следует отметить, что достаточно внушительная временная дистанция оставляет свой
отпечаток на лексическом составе фольклорных произведений: одни лексические единицы
выходят из употребления, а другие приобретают совершенно новые значения или
оттенки.Нерасчленимое единство лингвистического и экстралингвистического аспектов текста,
составляющих неповторимость национально-специфического, всегда ставит перед переводчиком
довольно жесткие требования. Другими словами, не всякая (даже дословная) передача словарного
состава текста на второй язык с точки зрения сохранения семантики может увенчаться успехом. В
истории практики перевода немало примеров грубых искажений смысла слова, вызванных
недооценкой архаизма, омонима, паронима и других факторов. Достаточно вспомнить
многочисленные исправления Г.Араслы и М.Тахмасиба над переводом эпоса «Деде Коркут»,
осуществленным Б.Бартольдом. То же самое отчасти можно сказать и о других переводах
народнопоэтического творчества. Причиной тому является недостаточное владение языком, в
частности разговорной речью носителей исходной культуры. В.Г.Белинский по этому поводу
справедливо отмечал, что для полноценного перевода произведений великого баснописца
И.А.Крылова, которые написаны с помощью всего богатства русской народной разговорной речи,
«переводчику-иностранцу надо выучиться русскому языку и пожить в России, чтобы освоиться с
ее житейским бытом» (1, 369). Это особенно ярко проявляется в современной деревенской прозе.
Здесь будет уместным вспомнить переводы произведений известного русского писателя
Валентина Распутина, где достаточно широко представлены реалии национально-культурной,
религиозно-духовной жизни русской деревни. Азербайджанский переводчик-писатель Видади
Бабанлы в одном случае религиозные реалии переводил описательно (божница – ikonanın yeri), а в
другом – удивительно «синтезировал» эти реалии, давая им азербайджанские и русские окраски
(пельмени – Sibir düşbərəsi), в третьем случае вовсе упростил эти национально-специфические
выражения (Христом-богом просила – sənnən xahiş elədim) (5,42-47). Действительно, без
надлежащего освоения традиций, житейского быта народа немыслимо воспроизведение
неповторимого своеобразия всего произведения, в том числе фольклорных жанров, где
достаточно полно представлена простонародная жизнь. Когда один из первых европейских
переводчиков «Кёроглу» А.Ходзыко отождествлял слова «xoca» (почтенный купец,
образованный человек) и «xacə» (евнух), его как-то можно было бы понять, хотя ошибка
была грубой. Однако и в современных условиях книгопечатания, где вместе с переводчиком
немалую ответственность несет и редактор, допускаются такие непростительные искажения
и упрощения, которые наносят непоправимый ущерб национально-неповторимым и
художественно-эстетическим своеобразиям произведения. Для конкретности обратим
внимание на следующий приведенный пример:
İstanbuldan buta alıb gəlmişəm,
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İstanbulda arzumanım qalmadı.
Сравним:
Отыскал в Станбуле розу я чудесную,
У меня желаний больше не осталось.
(Перевод Ю.Плавника)
Как известно, слово «бута» в азербайджанском языке имеет несколько значений: бутон
(цветочная почка); мелкий миндалевидный узор; тигель (сосуд для плавки золота и серебра);
вещий сон в любовных дастанах (парень во сне пьет воду из рук будущей своей
возлюбленной и после этого начинается его трудный путь поиска любимой девушки). В
приведенном примере «бута» употреблено именно в последнем значении, а переводчик не
имея представления об азербайджанских фольклорных традициях, перевел это слово, выбрав
его в первое значение. Конечно, сглаживание или нивелировку национальных своеобразий
нельзя всецело связать с подменой или искажением отдельных слов. Здесь следует исходить
от традиций, образа мышления, психологии народа, отраженные в переводимом
произведении. Например, в том же эпосе «Кёроглу», с точки зрения отражения информации
о национально-культурной и бытовой жизни народа имеется очень интересное
четверостишие:
Səfərimdi şəhri-Bağdad,
Kimdi mənnən köçən gəlsin!
Yeddi hoqqa, hazar peşə
Mənnən artıq içən gəlsin !
Теперь обратим внимание на перевод:
Мой путь ведет в Багдад –
Кто идет – пусть без слов поедет.
Кто ловок, и кто может пить
Как я, – коль он таков поедет (Перевод И. Плавника)
Следует отметить, что переводчик вовсе опустил слова «Yeddi hoqqa hazar peşə».
Непростительным здесь является и то, что в оригинале отсутствует комментарий к этому
выражению, так как оно не совсем понятно даже современному азербайджанскому читателю.
Составители, включая и редактора, удовлетворились лишь следующим: “Hoqqa - ölçü vahididir”.
Что касается “Hazar peşə”, то – это старинный предмет быта азербайджанцев. Это деревянная
коробка с гнездышками, куда складывали стеклянную посуду. В стихотворении прослеживается
гипербола, олицетворяющая силу героя, который готов семь раз осушить сосуд, наполненный
вином (2, 158). Нельзя забывать и о факте треугольника в поэтическом переводе: поэт,
переводчик и редактор. Последний из них больше ответственен, особенно когда автора нет в
живых, то есть он находится в тесном сотрудничестве с переводчиком и не только контролирует
уровень, качество перевода, но и защищает интерес поэта, его стиль, авторскую концепцию.
Ведь редактор является той последней, решающей инстанцией, после которой перевод
представляется широкой читательской публике.Мы неслучайно здесь подчеркнули роль
редактора. Различие культур и языков между переводом и оригиналом, обусловленное
объективными расхождениями между языками и структурами мышления коллективов ИЯ и ПЯ
требует в переводе определенного сближения с точки зрения восприятия прагматики
информации. В этом деле работа редактора, его проницаемость очень необходимы. От его
замечаний, комментариев зависит очень многое, он не имеет права ошибиться в них. В одном из
изданий (1962) переводов сочинений Шекспира имеются довольно внушительные комментарии
азербайджанских специалистов. Здесь как характерная особенность ренессансной литературы
широко представлены античные мифологические и библейские образы, сюжеты, большая часть
которых недостаточно знакома широкой национальной аудитории. Однако редактор
М.Рзакулизаде в своих комментариях несмотря на отличительные коннотации о греческом и
римском вариантах мифологического образа Меркурия, характеризовал его во всех
произведениях Шекспира как покровителя лгунов. Однако в отличие от «Двенадцатой ночи»,
Шекспир в трагедии «Гамлет» рисует Меркурия как покровителя дороги, изображение которого
«на небом лобзаемой скале» напоминает древнегреческого Гермеса. Расхождения между
230

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

культурными системами, порождающие противоречия в переводе, неизбежно оказывают
существенное влияние как на предметную, так и коммуникативную ситуации. Естественно,
преодоление подобных межпространственных или межкультурных противоречий сопряжено
серьезными языковыми и внеязыковыми предпосылками. Иначе говоря, переводчику
приходится выравнивать (но не нивелировать) непростой межпространственный фактор
культурно-исторического характера. Здесь уместно будет еще раз упомянуть об упрощении,
даже искажении в переводе известного высказывания Гамлета, адресованного Полонию
«fishmonger». Это слово, восходящее к библейскому «fishers of men» (ловцы людей) (Марк 1: 1718), Шекспиром употреблено вовсе не в значении «рыботорговца», как это делали
азербайджанские и большинство русских переводчиков. Автор употребил его в очень грубом
смысле: в значении сводника, сутенера. Об этом должны были знать переводчики авторов
ренессансной литературы, где широко и в то же время творчески употреблены библейские и
мифологические мотивы. Кстати, подобных броских, хлестких выражений культурноисторического и религиозно-мифологического происхождения в творчестве Шекспира немало, о
большинстве которых ни в переводческих примечаниях, ни в общих комментариях к изданию не
упоминается. Например, когда Гамлет говорил Офелии «уйди в монастырь…», он отнюдь не
советовал ей стать монахиней. В жаргонах того времени словосочетание «женский монастырь»
имело несколько значений, в том числе и «публичный дом». По мнению главного героя, в
Дании, имеющей огромные тюрьмы с многочисленными камерами, нет места чистым,
безвинным людям.В художественном переводе фоновые знания, складывающиеся из
разнообразных элементов ситуации (предметных, духовных), требуют соответствующей
стратегии перевода. При этом креолизация, т.е. смещение культур нередко сопровождается
преобладанием творческих традиций одной из сторон. Конечно, это допустимо в определенной
степени, хотя желательны поиски близких соответствий, чтобы как-то оживить в воображении
иноязычного читателя предметную ситуацию исходной культуры, не подменяя ее. Чем больше
культурно-пространственное расхождение между носителями исходного и переводящего
языков, тем сложнее воссоздать обстоятельную фоновую картину на втором языке. Тут речь
идет вовсе не о поисках аналогов, а в достаточном владении переводчиком ведущими
национально-специфическими и общественно-историческими тенденциями изображаемой
действительности в оригинале. Например, перед азербайджанским переводчиком романа
Стендаля «Красное и черное» стояла непростая задача. Он должен был быть хорошо
осведомленным об общественно-политическом и духовном настроении во Франции после
революции 1831 года, когда в обществе бушевало мещанство, развивалась деградация личности.
Переводчику необходимо было знать и о роли католической церкви в судьбах людей с ее
характерными культами, обрядами и богословским учением, не говоря уже о действиях
непримиримых сект. Во избежание острых углов, переводчик искал золотую середину, то есть
местами довольствовался переводческими компенсациями.С точки зрения отдаленности
пространственно-временной дистанции между переводом и оригиналом, гораздо труднее было
переводчику «Божественной комедии» Данте. Благодаря таланту и богатым интеллектуальным
возможностям поэта-переводчика Алиаги Кюрчайлы, азербайджанские читатели имели
возможность не только наслаждаться бесконечной эстетической красотой этого
монументального памятника литературы, но и обогатиться достаточно ценной информацией о
духовной жизни средневековой Европы, основывающейся на античной цивилизации и
христианской этике.Конечно, переводческие неудачи в передаче национально-специфических
реалий не всегда нужно связывать со степенью отдаленности пространсвенно-временной
дистанции. Как известно, к русской прозе об относительно новые деревни (ХХ в.), обращались
самые разные азербайджанские переводчики. Однако эту непростую задачу выполняли они поразному. Например, из-за недостаточного знания местной жизни и донского говора, известный
азербайджанский переводчик романа М.Шолохова «Тихий Дон» Джаханбахш Джавадзаде
допускал местами грубые ошибки. В некотором роде, то же самое встречается и в переводе
простонародной речи героев В.Распутина.Таким образом, для перевода инокультурного текста
переводчику недостаточно владеть языком оригинала, ему необходимо знать об истоках,
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этимологии всех фактов (мотивов), не говоря уже об эстетических взглядах автора, его
национально-духовной ориентации. Переводчик должен быть в курсе эстетических, духовных
взглядов носителей языка оригинала, их мироведения. В противном случае будут теряться
культурно-исторические, коннотативные и прагматические ценности, из которых состоит
переводимое произведение. Следует еще раз отметить, что говоря о необходимости владения
переводчиком фоновыми знаниями, нужно прежде всего исходить от существующих
разнообразных фактов противоречий между оригиналом и переводом. Как видно, в
художественном переводе противоречие между переводом и оригиналом возникает не только по
причине несовпадений лексико-грамматических, собственно-стилистических различий, а также
ситуация усугубляется еще и наличием временных несоответствий. Причем противоречие
особенно усиливается, когда между переводом и оригиналом имеется большая дистанция
времени.Однако, говоря о больших пространственно – временных дистанциях, конечно, нельзя
забывать и о фактах сглаживания или стирания этих противоречий, если речь идет о
средневековой посреднической литературе, в которой отсутствовали четкие границы между
переведенной и оригинальной литературами. По верному замечанию Н.И. Конрада, «наличие
чрезвычайно развитого литературного посредничества как явления было связано со
специфическим у многих народов представлением о переводе, основанном на невыделении
произведений своих или чужих из общего потока письменного слова, на отсутствие
представления об индивидуальном авторстве и понятия о точном филологическом переводе» (3,
348). Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что анализ проблемы передачи
национально-специфических реалий в переводе еще раз доказывает, что перевод ни в коем
случае не может реализовываться прямолинейно. Этот вопрос сопряжен множеством культурноисторических факторов, недостаточное знание которых приводит к серьезным переводческим
ошибкам и искажению общего содержания переведенного материала.
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Milli-mədəni realiyalarin tərcüməsi həlli haqqında

H.Əliyeva

Xülasə
Bu məqalədə əsas diqqət ədəbi tərcümənin linqvistik və qeyri-linqvistik aspektlərinin başqa dildə
yenidən yaradılmasında milli reallıqların rolunun əsas məlumat faktoru kimi qeydə alınmasına
yönəlib. Məqalə milli reallıqların dəyərinin tərcümə dilinə ötürülməsindəyaranan problemləri analiz
edir. Buradakı nümunələr, bədii araşdırmalar təhlil üçün verilir. Folklor və digər ədəbi janrlardan
olan tərcümələrin nümunəsində leksik vahidlərin milli dəyərlərin başqa dilə köçürülməsi
prosesində çətinliklərə gətirib çıxaran obyektiv və subyektiv səbəblərindən bəhs edilir. Nümunələr
əsasında milli və mədəni reallıqlar probleminin tərcümə həlləri təhlil edilir. Orijinal və tərcümə
olunmuş mətnlərin aid olduğu mədəni sistemlərin arasında yaranan ziddiyyətlərin aradan
qaldırılması yollarını axtarmaq üçün cəhdlər edilir. Məqalədə milli və mədəni reallıqların başqa dilə
köçürülməsinin tərcümənin keyfiyyətinə bütövlükdə təsir etdiyi ideyasına diqqət yetirilir. Bir
dildən başqa dilə milli və mədəni reallıqların ötürülməsi məsələsinin nəzərdən keçirilməsi bədii
tərcümədə indi də ayrıca bir problemdir. Orijinalın milli özünəməxsusluğunun onun dili ilə sıx bağlı
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olduğunun dərəcəsini oxuculara çatdırmaq tərcüməçilərin vəzifəsidir. Məsələnin spesifikliyi onun
müəyyən bir insanın həyatı ilə əlaqəli olan gerçəkliyi əks etdirən bir materialın labüdlüyü ilə
əlaqədardır. Bu halda, tərcümə olunan dildə müəyyən bir müddətin və ya zaman periodunun
təzahürü üçün əsas zəmin yaradılır. Məqalədə orijinalın milli və mədəni reallıqlarının başqa dildə
qorunmasının çox vacib bir məsələ olduğu aydın görünür. Çətinliklər bu problemin yazılı materialın
başqa bir dilə tərcümə olunmasının praktiki həllində yaranır. Praktikada bu məsələnin həllinin
imkanları tərcüməçinin bələd olduğu fon biliklərinin orijinalda təsvir olunan həyat haqqında olan
məlumatın uyğunluq səviyyəsi ilə əlaqədardır. Burada, əlbəttə ki, əsas məqam bədii ədəbiyyatın
başqadilli oxucu tərəfindən mənimsənilməsində tərcüməçilərin üzərinə düşən böyük məsuliyyətdən
gedir, və bu məsələ indi də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqda davam edir.
Açar sözlər: tərcümə, mədəniyyət, linqvistik, ekstralinqvistik, milli.

On the translation decision of national and cultural realities

H.Alieva

Summary
This article addresses the issue of the role of national realities as the most important factor of
background information in recreating the linguistic and extra-linguistic aspects of literary
translation. It analyzes the problem of transferring the values of national realities to a translating
language. Examples are given for analysis from fiction. On the example of translations from
folklore and literary genres, there are objective and subjective reasons that cause difficulties in the
process of transferring the values of these lexical units. On the basis of these examples, translation
solutions of the issue of national and cultural realities are analyzed. Attempts are being made to
search for ways to overcome the contradictions that arise between cultural systems, to which the
original and translated texts belong. The article pays attention to the idea that the transfer of
national and cultural realities is very closely dependent on the usefulness of translation as a whole.
Consideration of the issue of transmitting national and cultural realities in another language is a
problem specific to the translation of fiction. It is a question of the ability to convey the national
identity of the original to the extent that it is related to its language. The specificity of the issue is
due to the fact that it is fiction that reflects the reality associated with the life of a particular people.
In this case, the language of the people provides the basis for the embodiment of a certain period of
time in the work. The article traces the idea that the preservation of the national and cultural
realities of the original is an extremely difficult task. Difficulties arise precisely in the practical
solution of this problem in translation into another language. The possibilities of its solution in
practice are connected with the degree of background knowledge about life that the translator
actually has, depicted in the original. Here, of course, the keynote is the idea that for the perception
of fiction, a foreign language reader is assigned a great responsibility on translators, which still does
not lose its importance.
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ƏDƏBİ MATERIALLARIN MƏNİMSƏNILMƏSİNDƏ FƏNLƏRARASI
ƏLAQƏLƏRIN ROLU
Xülasə
Müasir dövrdə inteqrasiya ifadəsindən tez-tez istifadə olunur. İnteqrasiya daimi, sistemli xarakter
daşıyıb, bütövə çevrilmədə mühüm rol oynayır. İnteqrasiya təhsilalanların dünyagörüşünün
formalaşmasında və nəzəri biliklərin təcrübədə tətbiq edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Təhsilin məzmunun mənimsənilməsində də inteqrasiya böyük rol oynayır. İnteraktiv təlim dərslərin
məhsuldarlığına və şagirdlərin təlim prosesində aktvliyinə xidmət edir. Məqalədə inteqrasityanın
mahiyyəti açıqlanır, ədəbiyyat dərslərində fənlərarası əlqədən bəhz olunur. Bundan başqa, məqalədə
bir sıra məsələlərə də aydınlıq gətirilir:
1. Ümumtəhsil məktəblərin fənlərarası əlaqələrin inkişafında rolu;
2. Bu baxımdan məktəblərin qarşısında duran vəzifələr;
3. Ümumtəhsil məktəblərində təlimin yaxşılaşdırılmasına dair müxtəlif pedaqoji yanaşmalar;
4. Həmçinin Ədəbiyyatın Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, İnformatika, Riyaziyyat,
Həyat bilgisi və s. kimi fənlərlə inteqrasiyasına nümunələr verilmişdir.
Açar sözlər: təhsil, inteqrasiya, ədəbiyyat, informasiya, əlaqə.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmləndiyi bir vaxta ölkəmizin bütün
sahələrində, o cümlədən təhsil sahəsində, islahatlar uğurla davam etdirilir. Bu sahədə isə ən önəmli
məsələ gənc nəslin təlim-tərbiyə işinin düzgün aparılmasından asılıdır. İnkaredilməz həqiqətdir ki,
təməl düzgün qoyulmadıqda gələcəkdə həmin sahədə nailiyyətlərdən söz açmaq olmaz. Deməli,
müstəqil Azərbaycanda təhsil sahəsinin yenidən qurulması qarşıda duran mühüm məsələlərdən
biridir. Bu məsələləri həyata keçirmək üçün yeni Təhsil Proqramının qəbul olunması zərurəti
yaranır. Proqram yaratmaq üçün Dövlət Komissiyası təşkil olundu və Proqram hazırlandı. İslahat
Proqramında Azərbaycan təhsil sistemində mövcud olan vəziyyət təhlil olunub, qarşıda duran
vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir.
Hərtərəfli inkişaf etmiş hər hansı bir şəxs ətrafda baş verən hadisələrə biganə qala bilməz, onlar
ətrafda baş verən hadisələrin səbəbini izah etməyə, ona münasibət bildirməyə səy göstərməlidir.
Bunun əası isə, heç şübhəsiz, məktəbdə qoyulur. Məktəbdə tədris olunan fənlər arasında əlaqə
mövcuddur. Müasir dövrdə inteqrasiya (fənlərarası və fəndaxili) ifadəsi çox işlədilməkdədir.
İnteqrasiya hissələrin birləşməsi, bütövləşməsi deməkdir. Metodik ədəbiyyatda inteqrasiya
anlayışının mahiyyəti belə şərh olunur: inteqrasiya müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin
təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa və
özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında
struktur əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməkdir. Bunu təlim fənlərinə şamil etdikdə
fənlərarası və fəndaxili əlaqə kimi özünü biruzə vermiş olur. Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin
dünyagörüşünün formalaşmaında, biliklərin zənginləşməsində, fəallığın təmin olunmasında,
məzmunun hərtərəfli mənimsənilməsində inteqrasiyanın rolu danılmazdır. Təlimdə inteqrativlik
şagirdlərə hər hənsı bir mövzunun mənimsənilməsində, dünyagörüşün formalaşmasına müsbət təsir
edir. Amma bu o zaman mümkün olur ki, tədris olunan fənlər və onları əhatə edən mövzular ayrıayrı deyil, əlaqəli-inteqrativ şəkildə tədris olunsun.
Bu mənada ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proqramında mövzunun daha dərindən mənimsənilməsi
üçün fənlərarasə və fəndaxili əlaqə - inteqrasiya əsas məsələlərdən biri kimi təqdim olunur. Ona
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görə də bu məqalədə ədəbi materialların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsində fənlərarası
inteqrasiyanın ön plana çəkildiyindən danışmaq istərdik. Bədii ədəbiyyat bir növ həyatın inikasıdır.
Bildiyimiz kimi, ətraf aləmdə baş verən hadisələr öz əksini bədii nümunədə tapır. Məhz
inteqrativlik də özünü burada östərir.
Ədəbiyyat elə bir fəndir ki, Azərbaycan dili, tarix, coğrafiya, həyat bilgisi, riyaziyyat,
informatika, təsviri incəsənət və s. fənləri özündə inteqrasiya edə bilir. Ona görə də dərsliklərimiz
hazırlanarkən ədəbiyyatımızın bütün imkanları nəzərə alınır, məktəblilərin dünyagörüşünün
genişlənməsində, estetik zövglərinin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə təsirli ola bilən mövzular
salınır ki, müəllimlər bu mövzulardan istifadə edib, digər fənlərlə inteqrativ əlaqə imkanlarından
istifadə edirlər. Ədəbiyyat müəllimi hər hansı sinifdə olursa-olsun, yeni müvzunun
mənimsənilməsinə zəmin yaratmaq üçün əvvəlcədən inteqrativ əlaqə imkanlarını götür-qoy edir,
dərsin hansı mərhələsində hansı üsuldan istifadə edəcəyi barədə iş aparır. Ədəbiyyatın digər
fənlərlə əlaqəsi zamanı müəllim inteqrasiya olunan fənləri heç olmazsa orta səviyyədə bilməli və
lazım olarsa, əlavə ədəbiyyat oxumalıdır ki, istənilən nəticəni əldə edə bilsin. Ona görə də müəllim
yaradıcı olmalı, öz üzərində daima çalışmalıdır. Bu gün qohum fənlərin yox, bir-birinə az da olsa
yaxınlığı olan fənlərin inteqrasiyası şagirdlərdə daha böyük marağa səbəb olur.
Hər bir müəllim Azərbaycanın gələcəyi üçün kamil insanlar, öz erudisiyası, intellektuallığı ilə
seçilən, milli-bəşəri dəyərlərini qoruyub inkişaf etdirən, vətənpərvər vətəndaşlar tərbiyə etməlidir.
Yüksək elmi biliklərin, təlim metodlarının tələb olunduğu belə bir dövrdə fənlərarası əlaqənin təmin
olunması tədris materiallarının mahiyyəti haqqında daha geniş təsəvvürlərin formalaşdırılmasına,
bilik, bacarıq və vərdişlərin sistemli şəkildə aşılanmasına geniş imkan yaradır. Fənlərarası əlaqə
yolu ilə konkret anlayışlar müxtəlif fənlərdə izah edilir. Şagirdlər yeni bilik qazanmaqla yanaşı,
tədqiqatçılıq qabiliyyətini gücləndirir, müstəqil fikir yürüdürlər. Fənlərarası əlaqənin 4 növü var:
qohum fənlərlə (riyaziyyat, rəsmxətt, kimya, biologiya, astronomiya, fizika, coğrafiya,
təbiətşünaslıq) əlaqə ; ictimai-humanitar fənlərlə (tarix, ədəbiyyat, iqtisadi coğrafiya, insan və
cəmiyyət) əlaqə; praktik fənlərlə (bədən tərbiyəsi, əmək təlimi, rəsm) əlaqə. Ədəbiyyat fənninin
tədrisi zamanı da fənlərarası əlaqədən istifadə etmək mümkündür.
Fikirlərimizi ədəbiyyat dərslərində mövzularla bağlı müxtəlif fənlərlə inteqrasiyasını yarada
biləcək bir neçə nümunə əsasında ifadə etmək istərdim:
“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” əsərinin inteqrasiyasını belə təşkil etmək
mümkündür. Adı çəkilən ərazilərin göstərilməsi və bu gün dünyanın siyasi xəritəsindəki yerini
təyin etməklə (Cızıqlar, Ağlağan, Göyçə dağı, Dərbənd, Ağca qala Sürməli) coğrafiya, dastandakı
hadisələrin Məhəmməd peyğəmbərə (s) yaxın zamanda, Bükdüz Əmənin varıb Peyğəmbərin (s)
üzünü görməsi məqamını dinin meydana gəlməsi ilə əlaqələndirib həyat bilgisi, həmin dövrdə
böyük imperiyalar yaratmış türk xalqlarının tarixi ilə əlaqələndirib ümumi tarix fənləri ilə
inteqrasiyasını təşkil etmək olar (8-ci sinif) (2, 12).
Şah İsmayıl Xətainin “Bahariyyə” əsərinin tədrisində şeirdə o dövr üçün səciyyəvi, lakin bü gün
çətin anlaşılan sözlərin işlənməsinə görə Azərbaycan dili, Şah İsmayılın görkəmli dövlət xadimi və
tarixi şəxsiyyət olaraq Azərbaycan tarixindəki mövqeyi və roluna görə Azərbaycan tarixi, bahar
fəslində bitki və heyvanların oyanışı ilə təbiətdə baş verən hadisələrin təsvirinə görə biologiya və bu
təsvirlərin şagirdlərin rəsmlərdə əks etdirmələrinə görə təsviri incəsənət ilə fənlərarası
inteqrasiyasını təşkil etmək olar (8-ci sinif) (3,43).
Cəlil Məmmədquluzadənin “Qurbanəli bəy” hekayəsinin tədrisində də bir neçə fənnin qarşılıqlı
əlaqəsini göstərmək olar. Azərbaycan tarixinin Rusiya imperiyasından asılılığını göstərən
məqamların bolluğu (kəndin adının Qapazlı olması, kəndlilərin rus mülkədarlarının qulluğunda
müti durması, əsərdə o dövrdə işlənən rus sözləri (qlava, pristav, naçalnik və s.), əsərdə kəndlilərin
yallı getmələri üçün məcbur edilməsi) Azərbaycan tarixi, Qurbanəli bəyin “Uzundərə” rəqsini
oynamaq istəməsi gözəl rəqsimiz haqda daha dolğun məlumat vermək üçün musiqi, Qurbanəli bəy
obrazı haqqında əlavə məlumat vermək üçün internetdən istifadə etmək informatika fənləri ilə
əlaqəni yaratmaq olar (8-ci sinif) (3,92).
Səməd Vurğunun “Ananın öyüdü” əsərinin tədrisində də inteqrasiyanı bir neçə fənn ilə yaratmaq
mümkündür. Şeirin yazılma tarixinə nəzər salınır. Əsər 23 iyun 1941-ci ildə - Böyük Vətən
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müharibəsinin başlandığı gündən bir gün sonra qələmə alınıb. Dünya tarixində ən ağır müharibə
kimi qiymətləndirilən bu müharibə haqqında ümumi tarix, bəşəri dəyərlərin təbliğinə görə həyat
bilgisi, müharibənin əhatə etdiyi dünya ölkələrinə görə coğrafiya fənləri ilə əlaqəsini vermək olar
(9-cu sinif) (2,168).
Maqsud İbrahimbəyovun “Püstə ağacı“ əsərini tədris edərkən fənlərarası əlaqədən istifadə etmək
olar. Belə bir dərsinn telekörpü vasitəsilə keçirilməsi, müxtəlif fənlərlə canlı bağlantının
yaradılması şagirdlərin yeni bilik əldə etməsi ilə bərabər, eyni vaxtda müəyyən fikrə qarşı
mülahizələr yürütməyinə də imkan verir.
“Püstə ağacı ” əsərini öyrənən şagirdlər burada baş verən hadisələrin səbəblərini, mənfi və
müsbət tərəflərini, həlli yollarını və nəticələrini hər üç fəndə: tarix, ədəbiyyat və biologiyada
qarşılıqlı şəkildə izah edə bilərlər.
Belə ki, “Püstə ağacı” əsərində hadisələr Böyük Vətən müharibəsi illərində baş verir. Ədəbiyyat
baxımından əsərlə tanış olan şagirdlər müharibənin acınacaqlı fəsadlarını tarix fənni baxımından da
izah etməyə çalışırlar. Onlar bildirirlər ki, müstəmləkəçilikdən azad olaraq müstəqilliyə nail olmaq
müharibənin müsbət cəhəti hesab edilsə də, mənfi cəhətləri də olduqca çoxdur. Belə ki, saysızhesabsız insan tələfatı, qədim abidələrin məhv olması, sənaye mərkəzlərinin dağıdılması,
müharibələrin mənfi tərəfi kimi qiymətləndirilir. Neçə –neçə insanlar ailə üzvlərini itirir. “Püstə
ağacı“ əsərində də qadın öz həyat yoldaşını itirib. Müharibənin fəsadları qadının psixologiyasında
müxtəlif dəyişikliklərə səbəb olub. O, münaqişələrin zəmnində rəftarını dəyişib. Sosioloji, psixoloji
münaqişələr onun daxili münaqişəsinin yaranmasına yol açıb. Söylənilən fikirlərə biologiya
fənnində iştirak edən şagirdlər də qatıla bilərlər. Sözsüz ki, müharibənin törətdiyi dəhşətlər “ana
təbiət”in üzərindən də yan keçmir. Müharibə tarixdə özünü insanların qanı, ədəbiyyatda göz yaşları
və kobudlaşmış rəftarı ilə göstərirsə, biologiyada bu, canlı təbiətin məhvi kimi önə çəkilir. Hər
üçündə qurbana çevrilənlər canlılardır. M.İbrahimbəyovun “ Püstə ağacı “ əsəri ilə tanış olduqdan
sonra şagirdlər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, münaqişə, müharibə mövzusunu hər üç fənnin arasında (
tarix, ədəbiyyat, biologiya ) müzakirə etmək mümkündür. Tarixdə, biologiyada münaqişələrə,
müharibələrə “yox!” deyildiyi kimi, bədii ədəbiyyat nümunələrində də müharibələr birmənalı olaraq
etirazla qarşılanılır. Dahi Nizami Gəncəvi deyir: Döyüşdən yaxşıdır barışıq, şəfqət Biri dərd gətirir,
biri səadət Madam ki, sülh ilə göyərər dilək, Döyüşə at çapmaq daha nə gərək. Zülmü birdəfəlik
eylə sən kənar, Çünki zülmkarlıq ömrü azaldar. Bir yerdə insafdan olmasa nişan, Quruyar istidən,
çürüyər sudan.
Məlumdur ki, hazırkı dövrdə ədəbiyyat dərslərində müəllimlər üçün ən vacib tələblərdən biri də
şagirdlərə vətənpərvərlik hissləri aşılamaq və onları gücləndirməkdir. Bu baxımdan VI sinifdə
Hikmət Ziyanın “Qarabağda” şeiri xüsusilə xarakterikdir. Bu mövzunu keçərkən motivasiya
yaratmaq üçün kompüterin proyektoru vasitəsi ilə lövhəyə həm Azərbaycanın, həm də Qarabağın
ayrıca xəritələri gətirilir.
Sonra isə müəllim xəritədə şeirdə adları ayrıca hallanan Şuşanı, Bərdəni, Ağdamı, Füzulini
şagirdlərə göstərib, onlar haqqında nə bildiklərini, onlardan hansının ermənilərin işğalı altında
olduğunu soruşur. Burada ədəbiyyat fənninin coğrafiya fənni ilə əlaqəsindən danışmaq olar.
Şagirdlərdən Qarabağın əsrarəngiz təbiəti haqqında məlumat aldıqdan, ermənilərin bu əzəli
Azərbaycan torpaqlarını nə vaxt işğal etmələri haqqında soruşduqdan sonra Hikmət Ziyanın
“Qarabağda” şeirini ayrı-ayrı qruplara hissə-hissə oxumalarını tapşırıq verirəm. Motivasiyada
Qarabağın təbiəti, gözəllikləri haqqında məlumat verməyim, onların şəkillərini İKT vasitəsi ilə
göstərməyim təbiidir ki, şagirdlərdə dərs haqqında ilkin təsəvvür yaradır və nəticə etibarı ilə əqli
hücum rolunu oynayır.
Motivasiyada İKT-dən belə geniş istifadə etməyim həm şagirdlərdə mövzuya maraq, həm də
artıq ilkin təsəvvür yaradır ki, bu da dərsin daha asanlıqla mənimsənilməsinə səbəb olur.
Əlbəttə, ədəbiyyatın yaxın fənlərlə (azərbaycan dili, tarix, xarici dil) inteqrasiya imkaları çox
genişdir və bir çox mövzuların tədrisində tətbiq edilir. Lakin ədəbiyyat dərslərində müxtəlif
mövzuların riyaziyyatla əlaqələndirilməsi şagirdlərdə böyük maraq doğurur və dərs daha canlı
keçir. Bədii ədəbiyyat insanların taleyini, əməllərini söz vasitəsilə əks etdirirsə, oxuculara
çatdırırsa, riyaziyyatda da hər hansı bir təklif teorem, qayda, düstur vasitəsilə öz əksini tapır. Dünya
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ədəbiyyatından məlumdur ki, böyük yazıçılar, şairlər həm də riyaziyyatçı olmuşlar, riyaziyyatı
sevmiş və riyaziyyat haqqında maraqlı fikirlər söyləmişlər. Məsələn, böyük rus şairi A.S.Puşkin
demişdir ki, "Qəlbən şair olmayan əsl riyaziyyatçı ola bilməz", "Həndəsədə olduğu kimi poeziyada
da ilham lazımdır", yaxud M.V.Lomonosovun dediyi başqa bir fikrə görə, "Riyaziyyatı ona görə
öyrənmək lazımdır ki, o zehni qaydaya salır". Əlbəttə, bu müdrik sözlər riyaziyyat və ədəbiyyat
fənlərinin bir-birinə yaxınlığını göstərir. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, məcaz növlərindən biri
təşbehdir (bənzətmədir). Yazıçı bəzən təsvir etdiyi bir əşyanı, hadisəni müəyyən əlamətinə görə
başqa əşya və hadisəyə bənzədir. Odur ki, riyaziyyatda da müəllim hər bir riyazi termini, həndəsi
fiqurları müəyyən rəmzə çevirmək, bənzətmək məharətinə malik olmalıdır. Məsələn: Bənzər
günəşə, aya, Diyirlənər hər yana. Təkər kimi girdədir, Onun adı, de nədir? Şifahi xalq ədəbiyyatının
qədim və maraqlı nümunələrindən olan bayatılar və tapmacalar insanların bədii zövqünü
yüksəltməklə bərabər, həm də zehni qabiliyyətini inkişaf etdirir. Odur ki, riyaziyyat müəllimləri
dərslərində belə bənzətmələrdən - şeirlə ifadə edilmiş məsələ və misallardan geniş istifadə edirlər.
Məsələn, "adi kəsrlər" mövzusunu tədris edərkən adi kəsrin qiymətinin vahiddən böyük olmadığını
belə bir şeir parçası ilə şagirdlərə çatdırırlar.
Müasir dövrdə ölkəmizdə yaradıcı təfəkkürlü şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin
dəyərləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinə zamanın tələbi kimi baxılır. Məhz bunun nəticəsidir ki,
orta ümumtəhsil məktəblərində yaradıcı təfəkkürlü, tədqiqatçılıq bacarığı ilə seçilən yeniyetmə və
gənclərlə məqsədyönlü işlər aparılır. Bu baxımdan yaradıcı təfəkkürlü şagirdləri tədqiqatçılıq
işlərinə cəlb etmək sahəsində ədəbiyyat müəllimlərinin gördükləri işlər, topladıqları təcrübə diqqəti
cəlb edir. Belə şagirdlərin elmə müstəqil yiyələnə bilmək imkanlarını, bacarıqlarını nəzərə
ədəbiyyat müəllimləri onlarda Azərbaycan dilinə, ədəbiyyatına aid elmi anlayışları yetərincə
anlamaq, müstəqil mühakimə yürütmək bacarıqlarını formalaşdırmağa çalışırlar. Onlar şagirdlərin
bu gün mənimsədikləri, öyrəndiləri biliklərin möhkəm bünövrə, güclü təməl üzərində qurulması
üçün ən önəmli metod və üsullardan yararlanırlar.
Ədəbiyyat müəllimlərindən mükəmməl elmi bilik, gərəkli, dəyərli məsləhətlər alan yaradıcı
təfəkkürlü şagirdlər gələcəkdə yüksək istedadlı, dərin bilikli alim, mənəviyyatca zəngin şəxsiyyətlər
kimi yetişirlər.
Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında təhsil sistemində fəal, interaktiv təlim metodlarının
tətbiqi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Strategiyada təhsilin inkişafında mühüm uğurlar
qazanmış ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmiş və belə qənaətə gəlinmişdir ki, informasiyakommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncənin inkişafına çalışan, yaradıcı
təfəkkürlü şagirdlərin təqdiqatçılıq qabiliyyətlərinin fərdi səciyyə daşıdığını gözdən qaçırmayan,
onun diqqətdən yayınmasının qarşısını alan müasir, fəal interaktiv təlim metodları daha yüksək,
önəmli nəticələr verir.
Bununla yanaşı, adıçəkilən dövlət sənədində əksər müəllimlərin digər fənlər kimi, ədəbiyyatın da
tədrisində tətbiq etdikləri metodların müsair tələblərdən geri qaldığı qeyd olunur və bu geriliyin
aradan qaldırılması, yeni təlim metodlarının dərslərdə fəal tətbiqinin zəruriliyi vurğulanıb.
Yaradıcı təfəkkürlü şagirdlərin potensial imkanlarının reallaşması, onlardakı tədqiqatçılıq
qabiliyyətinin üzə çıxması, vərdişə çevrilməsi üçün ilk növbədə fənn müəllimlərinin yetərincə
pedaqoji ustalığı olmalıdır. Araşdırmalar, tədris prosesindən canlı müşahidələr, məktəb təcrübəsinin
öyrənilməsi göstərir ki, fəal, interaktiv təlim probleminin mahiyyətindən və üstünlüklərindən
xəbərsiz olan ədəbiyyat müəllimləri yaradıcı təfəkkürü, tədqiqatçılıq qabiliyyəti ilə seçilən
şagirdlərlə normal pedaqoji ünsiyyətə girməkdə çətinlik çəkirlər. Bu elmi-pedaqoji keyfiyyətin
daşıyıcısı olmaq üçün ədəbiyyat müəllimləri böyük zəhmət sərf etməli, ardıcıl yaradıcılıq
axtarışları aparmalı, zəngin biliyə və metodik hazırlığa yiyələnməlidirlər. Bu məqsədlə hər bir
müəllim elmi-metodik ədəbiyyatı dərindən öyrənməli, qabaqcıl iş təcrübəsi nümunələrinə
həssaslıqla yanaşmalı, fənlərarası əlaqələrin səmərəliyi, vacibliyi barədə şagirdlərə daha dolğun
məlumat vermək üçün əhəmiyyətli, dəyərli, elmi-metodik səciyyəli, pedaqoji tələblərə cavab verən
dərs vəsaitlərindən, məqalələrdən, tədris-metodik işlərdən bəhrələnməlidir. İndi bəzən məktəb
təcrübəsində sınaqdan çıxmayan, səmərəsini göstərməyən uğursuz dərslərin mətbuatda, internetdə
interaktiv təlim nümunəsi kimi təqdim olunması, ədəbiyyat fənni üçün səciyyəvi sayılmayan
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interaktiv təlim nümunəsi adlandırılması kimi hallara da rast gəlirik. Yaradıcı müəllim əsl innovativ
metod və yanaşmaları belə üzdəniraq “metodlardan”, təcrübədən fərqləndirməyi bacarmalıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyat fənni özündə həyati hadisələri ehtiva etdiyinə görə, digər fənnlər
ilə asanlıqla qarşılıqlı əlaqəsini göstərmək olur. Ancaq o da qeyd edilməlidir ki, fənlərarası
inteqrasiya müəllimin özündən də dərin bilik, zəngin dünyagörüşü, güclü bədii təxəyyül, tədris
etdiyi fənnə sonsuz sevgi və daim öz üzərində işləmək keyfiyyətlərini tələb edir. Hesab edirik ki,
məhz bu keyfiyyətlərə görə fənlərarası inteqrasiyanı və fənlərin qarşılıqlı əlaqəsini qurmaq
mümkün olur.
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А.Искендерзаде
Роль интеграции в усвоении литературного материала

Резюме
В современное время слово «интеграция» встречается все чаще и чаще. Интеграция имеет
постоянный, систематический характер и играет важную роль в превращении в единое целое.
Интеграция играет большую роль в усвоении содержания образования, в практическом
применении теоретических знаний и формировании мировоззрений учащихся.
Как мы уже отмечали, литературная наука способна легко взаимодействовать с другими
дисциплинами, потому что она содержит жизненные события. Однако следует отметить, что
междисциплинарная интеграция требует от учителя более глубоких знаний, богатого
мировоззрения, сильного художественного воображения, предмета, которому он учил,
бесконечной любви и постоянной работы над собой. Мы считаем, что возможно установить
междисциплинарную интеграцию и взаимодействие субъектов в соответствии с этими
качествами.
Интерактивное обучение служит для продуктивности уроков и активности учеников в
учебном процессе. В статье раскрывается сущность интеграции, говорится о межпредметных
связях литературы. Кроме того, в статье приводится ясность в некоторые вопросы:
1. Роль общеобразовательных школ в развитии межпредметных связей.
2. Задачи, стоящие перед общеобразовательными школами.
3. Различные педагогические подходы для улучшения качества преподавания в
общеобразовательных школах.
4. В статье также приведены примеры интеграции Литературы с такими предметами как
Азербайджанский язык, История Азербайджана, Информатика, Математика, Познание мира
и т.д.
Ключевые слова: образование, интеграция, литература, информация, связь.
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A.Isgandarzade
The role of integration in learning literature materials
Summary
Nowadays, the term integration is frequently used. Being permanent and systematic, integration
plays an important role in becoming whole. Integration plays an important role in the formulating
the overview of students and applying knowledge into practice, acquiring the content of education.
Integration also plays an important role in acquiring the content of education.
As we have already researched, the literary science is just as easy to interact with other
disciplines as it is a live event. Only then would the interdisciplinary integration be required by the
teacher to be more than a few people, the great healer, the supernatural imagery, the subject, the ten
educated, the infinite love and the constant workmanship. We believe that it is possible to establish
interdisciplinary integration and interconnectivity with the relevant elements.
In the article, the essence of integration is explained and interdisciplinary relation is mentioned.
Besides, some other points are also mentioned in the article:
1.
The role of schools in the development of interdisciplinary relation;
2.
The duties of the schools for this;
3.
Various pedagogical approaches for improving education at schools;
4.
Also examples for the integration between Literature, Azerbaijani language, Azerbaijan
history, Informatics, Mathematics, Life information and etc. subjects.
Key words: education, integration, literature, information, relation
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A VIEW TO HISTORY IN SHAKESPEARE’S HISTORICAL DRAMAS
Summary
The article is devoted to the study of historical facts on the materials of W. Shakespeare in
historical novels. As you know, the era of Shakespeare is the golden age in English literature. The
administration of the king’s country and the queens of the Tudor Dynasty has a special place in the
history of England. "Henry VIII" is considered one of the best historical novels of W. Shakespeare
except for "Henry V", "Henry VII", "Henry VI", etc. unlike the other novels of "Henry VIII"
historical and romantic. The study is based on historical facts during the Renaissance. On the other
hand, Henry VIII as the main image is at the center of all the events. In the course of the study,
there are many similarities between historical events and Shakespeare's historical scenes.Studying
the facts we can say that Shakespeare is not only a great playwright in English literature, he is also a
historian."Henry VIII" is one of their historical novel by V. Shakespeare, which is a historical and
romantic story about palace intrigues and reforms of the time. Historical images like Beckengem,
Cromwell, Katerina, Anna Boleyn, etc. especially different with their speeches and actions
complement different scenes in the novel."Henry VIII" is considered one of the best historical
novels of W. Shakespeare except for "Henry V", "Henry VII", "Henry VI", etc. unlike the other
novels of "Henry VIII" historical and romantic. The study is based on historical facts during the
Renaissance. On the other hand, Henry VIII as the main image is at the center of all the events. In
the course of the study, there are many similarities between historical events and Shakespeare's
historical scenes.
Studying the facts we can say that Shakespeare is not only a great playwright in English
literature, he is also a historian.
Key words: Henry VIII, Wolsey, Anne Boleyn, king, Catherine, baptism.
As the history shows all the Shakespeare’s plays are dramas written and staged for the
entertainment of the people and first theatre began its shows with the plays by W. Shakespeare. The
scholars studing the Shakespeare’s literary legacy discovered a historical element “history” are the
ten plays that cover English History from the twelfth to the sixteen centuries. Each play is named
after the monarch who reigned the kingdom of that period. The plays dealing with the English
History include “King John”, “Richard II”, “Henry IV”, “Henry V”, “Henry VI”, “Richard III”,
“Henry VIII”. Having a look at Shakespeare’s Historic plays everybody can admit Shakespeare is
the greatest historian as well as our finest dramatist.
Harold F. Hutchison is his article expressed his attitude to W. Shakespeare’s historical plays by
saying: “Shakespeare’s fictions are still more patent than the professional historian’s facts” (10,
122). Shakespeare’s historical plays cover not only the lives of the Kings belonging the Tudor
Dynasty but also the historical events happened during that period. In his plays the famous
playwright gave a new lease of life to legends created by 15th – century chroniclers and biographies,
put down by the early Tudor historians Hall and Holinshed.
Processions, court rituals, execution processions, royal ascension, political upheaval and dynastic
succession takes a main place in the plat of plays. Each episode beginning with description of
historical processions reflects the historical moments of English history. Henry VIII takes a
particular place among history plays. Being full of historical events Henry VIII is one of
Shakespeare’s chronically dedicated to one of, the glorious generous representatives of the Tudors
dynasty. The other historical plays and dramas by Shakespeare once more underlined his talent and
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his attitude to the historical events during the Tudors. Every epoch and episode in the plays covers
the historical facts of that period. “Henry VIII” reflects the main political-social atmosphere in
England in the 16th century. The play is very interesting not only with historical events but also with
romantic scenes (5, 21).Henry VIII has long been the subject of scholarly debate that focuses almost
exclusively on its composition date and on issues of authorship. Many critics speculated that
Shakespeare composed Henry VIII as early as 1593, but more recent studies show that – it was
written in 1612. Prior to the twentieth century many critics characterized the play as disjointed and
lacking cohesion, leading to speculation that playwright John Fletcher collaborated with
Shakespeare on the play. For a time, because of the authorship question. Henry VIII was excluded
from discussions on Shakespeare’s history plays in general. The play has now been acknowledged
as one of Shakespeare’s cohesive and clear visions of politics and history.Different opinions were
emphasized after the play gained popularity. Being primarily a historic play, it at the same time
drew heavily on chronicle, biographical and historical sources for its plot. As it was quite different
from Shakespeare’s earlier histories, the critics began to criticize some facts and events. For
example, according to Halio Shakespeare’s depiction of the Reformation doesn’t do much to defend
the reform as it supports English ideas and independence. Shakespeare’s alteration of several
chronological facts is seen as evidence of his intent to present a vision for the future of England that
concentrated deliberately on the use and abuse of power. In this regard, Baillie points to the
alternative title of the play “All is True”, as evidence that Shakespeare intended this play to present
his ideal of political rule, examining and studying Shakespeare’s historical sources, Baillie believes
that the truth presented in the play consists not so much of literal historicity as psychological
realism (2, 9). On the other hand according to Paul Dean’s sayings “Henry VIII” is a history’s play
with romantic scenes and episodes. Henry VIII is less a chronicle play than one that reflects a
deliberate, dialectical movement from romance to history in order to showcase political reality,
personal ambition and religion.King, Henry as the main image attracts the readers attention, with
his relations to his wives. The personification of power, as well as the dangers surrounding its use
and abuse, is most clearly represented by the character of King Henry, especially in his dealings
with Katherine and Anne, Boleyn (2, 8)/ Critical interest in Shakespeare’s female characters in
general has prompted many studies of Katherine and Anne. One of the researches of the
Shakespearian period Kim H.Nolings says: “These powerful and Sympathetic characterizations
should nor be misconstrued as a sign of Shakespeare’s feminism. While the work reflects Henry’s
anxiety regarding his dependence on women for a male heir, it also allows Katherine, both by
physical placement and dramaturgy, to challenge, at least for a short white, the patriarchal” (6,
34).There is an interesting remark by many critics who did research on the plot of the play. Most of
them such as Albert Cook, Jacob, Roy Batten house.
“Although there is a strong Christian note, the play reflects the history and the policy that opened
the way to the national affirmation – a combination of ideas that includes both politics and
Christiany” (1, 125).Referring the courses it becomes clear that the historical Henry VIII wasn’t the
wise, benevolence and virtuous ruler as it is depicted by Shakespeare. During his reign Henry VIII
as the King of England led his people to wars. He wasted the considerable treasure left by his father
on the wars and for his pleasure. Besides that he was a brutally tyrannical ruler, very often he was
inclined to suspect treason without cause and topunish without mercy. For example, in one of the
episodes which deals with the execution of Buckingham because as a king he was afraid the duke, a
distant relative might to seize the throne. He beheaded 68-year old Margaret (the girl of Ricard III)
simply because the was a theoretical rival.On the other hand, the divorce of Katherine of Aragon
was Henry’s idea too. He was much less kind to his long time wife than in the play. After the
divorce Katherine was allowed to live out of the palace in peace without fear. Anne was one of his
unfortunate wives who soon fell victim to Henry’s ambition for a male heir. Henry was already
involved with his next wife when Anne’s second pregnancy ended in stillbirth (5, 165).
The late of Anne as a queen after the coronation was very unlucky. Henry ended his marriage
with Anne and charging her of adultery, incest (with a brother) and treason. After the above said
evidences and facts Anne was beheaded. Henry chose execution as a kind of punishment for failure
241

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

or opposition. Besides his kives Henry was very fierce and cruel to those who lost faith and
devotion towards him. Thomas Cromwell and Sir Thomas More were among his victims.The
King’s contemporaries and Shakespeare, however, had a very positive attitude, to the King. He is
known in the history of England as a national hero, who has led England to Protestantism and
liberated the country from the influence of the Vatican. This positive step made by Henry was
highly by the historians of the Tudor Dynasty, including Shakespeare’s chief source for the play. As
it is published in “Holinshed’s Chronicle” the head character of Henry VIII is a perfectly, plausible
historical figure and thanks, to Shakespeare’s surveys and analysis the play is considered a perfect
reflection of the historical facts related to the name of the Tudor dynasty, Henry VIII (4, 32).Henry
VIII, being among the other History plays reflects English history in another way. It is a symbolic
tribute to the Tudor Dynasty. Like the other plays by Shakespeare, there is an episodic plot line that
makes the Same moral point as the romances – that humanity depends on divine providence. While
reading the play the reader exercises capacity for good through a stead fast spirit, mercy and
forgiveness.King Henry VIII is not only a wise leader and the play celebrates his attainment of
wisdom and the country’s simultaneous refection of the authority of Catholic Rome. A national
myth is embodied in Henry VIII – that England is chosen by providence for Protestant
freedom.Like the romances, Henry VIII is about the triumph of good and the importance of patience
of adversity, putting ahead these propositions by placing them in a schematic plot in which it is
clear that God controls all. But the thing that differs it from the romance is that the plan of the play
is set in an historical world, here the main plot of the play is based on religious scenes as well as
historical events including the intrigues within the royal palace. Henry demonstrates the wisdom
and maturity in the play and expresses, the significance of personal growth that he attains in the
course of the events taking place in that period. On the other hand, the ritual processions such as the
coronation of the King and the Queen, Elizabeth’s christening are the signs and expressions of
moral tone.Divine interventions underlies the play’s developments. in the first part of the play it
becomes clear in the way chance brings, Anne to the King’s attention and exposes Wolsey, it is also
evident in the forgiving attitude and acceptance of God’s will of Wolsey’s victim. Shakespeare
limiting the importance of personality among the play’s chief characters makes the religious theme
prominent in the second part of the play (2, 31)In the course of the play “tragic” characters that
embody the importance of patiently accepting fate take a special part as well as the chief images.
They are restricted in emotional range, precisely to express their thematic significance.
Buckingham, Katherine and Cardinal Wolsey appear only briefly before meeting their fates; they
become important only at their downfalls, when they reply to adversity with the dignity and
wisdom.In the second scene, we see Buckingham’s anger against Wolsey when he was arrested.
Upon his arrest Buckingham he only says: “The will of Heaven. Be done…, I obey. In his speech he
forgives his enemies and accepts his downfall as blessing of fate. At the end of his speech before
the people he expresses his sorrow with a prayer; … I have done, and God forgive me” (4).
According to historic sources, Henry VIII Luzannah Lipscomb in her article “Who was Henry VIII”
touched the characteristic features of the king as a personality. She writes: “Henry’s behavior must
be examined with skeptism. A whole set of cliches truisms and fallacies accompany that famous
silhouette. As a character, the king both repulses and fascinates us. His vast girth, larger than life
persona, grandeur, pomp, arrogance and appetites make us strangely proud of this hyper –
masculine, fabled monarch”. Historian and broadcaster Dr.David Starkey in his article underlined:
“henry is not only England’s best-known king – with his wives, his girth and his blood thirsiness –
he is also our most important single ruler”. Then we read: “When he came to the throne, Henry was
the pious prince who ruled an England, at the heart of Catholic Europe. When he died, he was the
great schismatic, who had created a national church and insular, xenophobic politics that shaped the
development of England for the next 500 years”.
Being the traditional Elizabethan cyclical image of the “wheel of fortune” Henry VIII is in center
of the court intrigues. Henry VIII as the main image doesn’t create the action though he is in the
center of a serious of situations and events. In most of the episodes of the play the King grows from
an easily influenced tool of evil men to a wise and mature ruler. That’s what illuminates the play’s
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themes Shakespeare’s Henry VIII is quite different from the other king of the Tudor Dynasty. He is
not a realistic participant in political or military events, but rather a symbol for the greatness of
England. King Henry is dramatically subordinate to the other figures in each of the play’s episodes,
though he alone appears throughout. In acts 1 and 2 is only about how Cardinal Wolsey deceives
him about the innocent Duke of Buckingham. But the reader don’t blame the King’s ignorance (7).
In the other scene the King falls in love with the virtuous Anne Bullen, who will become the mother
of Elizabeth and who as a protestant anticipates the English Reformation. Henry’s connection to
this righteous woman makes us sympathize with his moral qualms about his marriage to Queen
Katherine of Aragon. He fears his sin of being married his brothers widow and Wolsey manipulates
with him in his situation.
Every time the reader of the play find the King different during the acts. In the play he is wise
and masterful ruler, capable of avoiding the evil intentions of Catholic sympathizers and preserving
the Reformation’s most important leader.
As it is shown in the play Shakespeare de-emphasized Henry’s ruthlessness and altered history to
refocus the play on the themes of forgiveness and mercy. Only a small part of Henry’s reign is
dealt with. His expensive, inconclusive wars and his court’s wasteful extravagance are not
mentioned and the vicious despotism of his later years is ignored. The future execution of Anne
Boleyn is not so hinted at, nor is the existence of Henry’s other ill-fated wives.
Henry VIII is rich in different historical events of the 1526-1527 years. But not all the episodes
clearly reflects of that period. The two scenes don’t coincide with the historic facts. One of them
was the Buckingham trial, the second victim of Wolsey’s plan was Granmer, who was bishop of
Canterbury.Though Gardiner, Granmer and other representatives of the noblemen were in trial
historically after Elizabeth’s baptism, Shakespeare included these episodes in his play.
The central episode is the divorce of Queen Catherine with king Henry VIII and his marriage
with Anne Boleyn: At the beginning of the play, England is under the influence of foreign interests.
Wolsey tries to strengthen an alliance between France and England, while doing deals with the King
of Spain behind King Henry’s back. He plans to marry off the king to the French king’s sister. As a
result of the new relationship with France, bizarre French fashions are creeping into the English
court. At that period, the king is married to the Spanish Queen Catherine, who comes with her own
package of foreign interests: her nephew is King Charles of Spain and the Holy Roman Emperor.
Henry’s behavior must be examined with skepticism. There arose a question if he was suffering
under the negative influence of Wolsey when he ordered the death of Buckingham and the diverse
from Catherine? Or was he really aware of what was going around him in the palace? After the
departure of Wolsey, Henry seems to regain an active role and intervenes in Granmer’s trial, but the
fact that he had access to rumors and gossip about. Granmer suggests that he knew what was going
on before and let people think Wolsey was influencing him. Further episodes is about his marriage
to Anna Bullain after the diverse with Catherine. One of the most important parts of Henry’s reign
is his break with Rome. While the events that brought this about are alluded to (including the
diverse from Catherine and the marriage to Anne). Taking advantage over the Rome the King
decides to break with Rome and name himself the head of the English Church. Henry set up himself
the head of the English Church, became independent of Rome and the Pope. Hewever, it gave a rise
to Protestantism in England, Catholics associated with divisive plots against the monarch and state.
The main hero of the play Henry VIII is one of the representatives of the Tudors. Touching upon
the main historical events in his play Shakespeare showed a man rising to greatness and falling as a
result of a reversal of fortune. The morality of such stories was that worldly power and wealth are
transient and cannot triumph over the final stroke of fortune – death.
Reading the work Henry can be blamed for neglecting his role as king, but if he understood, then
he willingly caused the demise of several people who were not absolutely guilty. Throughout the
play, a series of accusations resulting the downfall of the accused. For example, let’s remind the
scenes where Buckingham blames Wolsey for many crimes and faults, including treason. Marissa
Greenberg in her article named the play as the play of processions and historical events. As all the
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events happens around King Henry VIII historians and writers expressed their ideas in their plays
and works differently.
Throughout the play, a series of trials, ceremonies follow one another with dramatic episodes.
Each victim tries to avoid the accusation turned to him. All the accusations (false or suspect) is set
in motion, resulting in the downfall of the accused. It is made clear that the only way of this
destructive cycle is forgiveness and reconciliations. For example, Buckingham accuses Wolsey of
many crimes, including treason towards the King. The reaction of Wolsey resulted in Buckingham’s
arrest and on charges of treason, he is executed. On the other hand Wolsey himself will
subsequently fall. It is difficult for anyone to blame Catherine for anything because she was
innocent and blame less wife to Henry. But the king asking Wolsey for diverse wants to get rid of
her. According to this procedure she is accused of never having been legally married to the king in
other words not to disturb the King any more. Being very angry she accused Wolsey of malice, and
stirring up trouble between herself and the king. She holds onto her hatred of Wolsey till her death,
when Griffith speaks kindly of forgive Wolsey. The act of fordiving has made her ready to die
“well”, in the state of love and acceptance.
Wolsey’s case is rather different from Buckingham’s and Catherine’s. he is accused of many
crimes and faults by ordinary people (gentlemen, surrey, lord Chamberlain enc.) and royalty
(Catherine), he escapes from them sheltering under the protection of his king, who supports and
relies on him. In the end, his illicit accumulation of wealth and his double – dealing with the Pope
were revealed/ this fact proved that he was really guilty unlike Buckingham and Catherine. When
the king discovered his papers he cast him out of his protection. But the King couldn’t forgive
Wolsey for his disloyalty. He understood that Wolsey abusing the King’s power in his interest and
did a lot of harm towards the innocent people. The play is very rich in the national and religious
ceremonies. At the beginning of the play, England is under the influence of foreign interest. Wolsey
has engineered an alliance between France and England at the same time he did deals with the King
of Spain behind King Henry’s back. Since the rise of Protestantism in England, Catholics had been
associated with divisive plots against the monarch and state. So the King’s attitude to the situation
and political process, his reconciling the council members, and Granmer’s subsequent baptism of
the Protestant Elizabeth attended by a jubilant and unified crowd, were emblematic of England’s
journey towards peace. Prosperity and independent nationhood. Though W.Shakespeare’s historic
and romantic play “Henry VIII” was written centuries ago it takes a popular place among readers
and theatre-goes.
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S.Hacıyeva

Şekspirin tarixi dramlarında tarixilik
Xülasə

Məqalə V.Şekspirin tarixi romanlarının materialları əsasında tarixi faktların tədqiqinə həsr
edilmişdir. Məlumdur ki, Şekspir dövrü İngiltərə Ədəbiyyatında İntibah dövrünün qızıl əsri adlanır.
Ölkənin Tudorlar sülaləsinin kral və kraliçaları ilə idarə olunması İngiltərə tarixində əsas yer tutur.
Henri VIII V.Şekspirin ən yaxşı tarixi romanlarından hesab edilir. Aparılan müqayisələr bir daha
təsdiq edir ki, Şekspirin qələmə aldığı tarixi hadisələr əsl tarixin özüdür. Faktları araşdırdıqda belə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, V.Şekspir dahi dramaturq olmaqla yanaşı, həm də tarixçidir.Henri VIII
V.Şekspirin ən yaxşı tarixi romanlarından hesab edilir. Aparılan müqayisələr bir daha təsdiq edir ki,
Şekspirin qələmə aldığı tarixi hadisələr əsl tarixin özüdür. Faktları araşdırdıqda belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, V.Şekspir dahi dramaturq olmaqla yanaşı, həm də tarixçidir. “Henri VIII”
V.Şekspirin tarixi köklərə əsaslanan və romantik səhnələrlə zəngin olan tarixi romanıdır. Saray
çəkişmələri, dövlətin idarəçiliyində keçirilən islahatlar əsərin mənasını tamamlayır. Tarixi obrazlar,
qəhrəmanlar Bekenhem, Kromvel, Katerina, anna Boleyn və s. Öz çıxışları, nitqləri ilə xüsusi
maraq oyadır. Henri VIII V.Şekspirin ən yaxşı tarixi romanlarından hesab edilir. Aparılan
müqayisələr bir daha təsdiq edir ki, Şekspirin qələmə aldığı tarixi hadisələr əsl tarixin özüdür.
Faktları araşdırdıqda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, V.Şekspir dahi dramaturq olmaqla yanaşı,
həm də tarixçidir.
Açar sözlər: VIII Henri, Volsi, Anna Boleyn, kral, Katerina, baptizm.
Взгляд на историю в исторических драмах Шекспира
Резюме

С.Гаджиева

Статья посвящена изучению исторических фактов на материалах В. Шекспира в
исторических романах. Как известно, эпоха Шекспира является золотым веком в английской
литературе. Управление страны короля и королевами Тудорской Династии имеет особую
месту в истории Англии. «Генри VIII» считается один из лучших исторических романов В.
Шекспира кроме «Генри V», «Генри VII», «Генри VI» и т.д. в отличие от других романов
«Генри VIII» исторический и романтичный.Исследование обосновано на исторических
фактах во время Возрождение. С другой стороны, Генри VIII как главный образ является в
центре всех событиях. По ходу исследовании многое сходства между историческими
событиями и Шекспирскими историческими сценами. «Генри VIII» один их исторических
роман В.Шекспира, который является историческим и романтичной рассказом о дворцовых
интриг и реформах того времени. Исторические образы как Бекенгем, Кромвел, Катерина,
Анна Болейн и т.д. особенно отличаются со своими речами и поступками дополняют разные
сцены в романе.«Генри VIII» считается один из лучших исторических романов В. Шекспира
кроме «Генри V», «Генри VII», «Генри VI» и т.д. в отличие от других романов «Генри VIII»
исторический и романтичный.Исследование обосновано на исторических фактах во время
Возрождение. С другой стороны, Генри VIII как главный образ является в центре всех
событиях. По ходу исследовании многое сходства между историческими событиями и
Шекспирскими историческими сценами.
Ключевые слова: Генри VIII, Волси, Анна Болейн, крал, Катерина, крещение.
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DƏDƏ QORQUD KİTABININ DREZDEN NÜSXƏSİ ƏLYAZMASININ OXUNUŞ
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Qalın Oğuz xalqının ən dəyərli abidəsi olan Dədə Qorqud kitabının iki variantı var:
Vatikan nüsxəsi, Drezden nüsxəsi. Hər iki mətn də ərəb əlifbası ilə yazılıbdır. Bu möhtəşəm abidəni
başqa dillərə çevirib şərhlər yazıb araşdıran böyük alimlərin çoxu Türk olmayıb. Türk olanların da
çoxu ilkin (orijinal) mətndən yox başqa alimlərin latin əlifbasına çevirdiyi mətnlərin üzü ilə bu
eposu araşdırıb. İlkin mətni oxuyanlar isə əslində üç dil, Türkcə, Ərəbcə, Farsca ilə dərindən tanış
olmalıdır. Ona görə ki bu mətni yazan insan Türk dilli bir mətni çox yerdə ərəb və fars dillərinin
orfoqrafik qaydaları əsasına dayanaraq sinədən sinəyə gəlmiş bu mətni qələmə almışdır. Eyni halda
bu hörmətli qələm sahibinin bəzi yazı yanlışları da olmuşdur. Daha böyük bir məsələ Türk dillərinin
fonetikası ilə uyuşmayan ərəb əlifbası türkcə düşünülüb ərəb əlifbası və ad apardığımız o iki dilin
təsiri altında hieroqlifik bir mətnə çevrilir. Yəni bu mətnləri oxumaq üçün ərəb əlifbası ilə
kodlaşdırılmış türkcə leksikonları oxucu əzbərləməlidir. Bu məqalədə biz Dədə Qorqud kitabındakı
bəzi yanlış oxunuşların yeni oxunuşlarını təqdim edəcəyik.
Açar sözlər: Dədə Qorqud kitabı, Oğuz, epos, leksikon, əlifba, ərəbcə, farsca, türkcə, fonetika,
hieroqlifik, oxunuş
Türk xalqı İslam dinini qəbul etdikdən sonra ərəb dilində və ərəb əlifbası ilə yazmaq
mədəniyyəti üstünlük tapır və yazı kodları əski əlifbalardan bir daha dəyişmək zorunda qalır. Hər
dəfə kodlar dəyişdikcə xalq əlbəttə böyük mədəni şoklara tuş gəlir. Bu problemin ağırlığını sadəcə
20-ci əsrin sonlarındakı imkanlara baxmayaraq kiril əlifbadan latın əlifbasına keçən Azərbaycan
xalqının yaşadığı ağır təcrübədə görə bilərik. Hələ də böyük yazıçı və alimlərimiz nə qədər
vətənsevər və öz yeni rəsmi əlifbalarına sadiq olsalar da yeni əlifbada əski əlifba kimi yazmaqda ən
azı çətinlik çəkirlər. İndi eyni təcrübəni neçə yüz il əvvəl yaşayan Dədələrimizin əlindəki imkanlar
və o vaxtın çətinlikləri ilə tutuşdursaq çox məntiqi bir nəticəyə varmaq olar və onların yaşadığı
böyük mədəni şoku daha aydın qavraya bilərik. Bir yandan da Türk dilinin fonetikası ilə ərəb
əlifbasının heç uyuşmaması sorunu məsələni neçə qat dərinlədir. Başqa böyük sorun standart
orfoqrafiya qaydalarının olmamasıdır. Hələ üstəgəl əlyazmaları qələmə alan xəttatları ağız şivəsi və
əlyazma qabiliyyətləri və hər xəttatın imzasına bənzər əlyazması durumu çox vaxt daha anlaşılmaz
hala salır. Bu problemlər əl-ələ verdikdə ərəb əlifbası ilə yazılmış klassik türkcə mətnlər daha çox
hieroqlifik bir mətnə dönüşür, yəni ərəb əlifbası ilə kodlaşdırılmış bu mətnlərin oxucusu kodları
əzbərləməlidir.
Eyni halda bu mətnlər ərəb və fars dillərindən alınmış bəzi sözlərin orfoqrafik qaydasına
görə çox vaxt o dillərin orfoqrafiya kodları əsasında yazılır. Sadaladığımız bu dəlillərə görə klassik
mətnləri, o cümlədən Dədə Qorqud kitabı abidəsini oxumaq istəyən bir araşdırıcı ərəbcə, farsca və
türkcə ilə yaxşıca tanış olmalı və çox vaxt hieroqlifik mətnlər kimi bu dillərin təkcə yazı qaydaları
yox, mədəniyyətləri ilə də tanış olmalıdır. Ona görə ki o mətnləri yazan alimlər dediyimiz o üç dildə
yazıb yaratmış böyük alimlərdir. Nəsimi, Rumi, Füzuli, Əmir Əlişir Nəvayi, Seyyid Əzim Şirvani
kimi alimlərin hər üç dildə ustalıqla yazdıqları göz önündədir.
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Dədə Qorqud kitabı isə bu klassik mətnlərin zirvəsində dayanır. Bu əzəmətli abidənin
boylarındakı mifik təsvirlərin dərinliyindəki rəmzləri, simvolları və kodları anlaya bilmək insan
düşüncəsi tarixində çox böyük sorğulara cavab verə bilər. Ona görə bu kitabı dəqiq oxuya bilib
qavramaq bu abidənin dəqiq oxunuşundan keçir. Tarix boyu bu möhtəşəm abidəni araşdırmağı
özlərinə böyük məqsəd götürmüş hörmətli alimlərin çoxu türk olmayıb. Türk olanların çoxu da hər
üç dildə oxuya bilən olmayıb. Bəzi vaxtlar oxuya bilənlər isə xarici şərqşünasların şöhrətinin
böyüklüyü altında ilkin mətni oxuya bilsələr də xarici şərqşünasların oxuduqlarını qəbul etmək
məcburiyyətində qalıblar. Bu araşdırmanın məqsədi bəzi yanlış oxunuşları göstərib düzlərini təqdim
etməkdir.
Dədə Qorqud kitabının birinci boyu olan Dirsə xan oğlu Buğac xan boyunda ən
anlaşılmaz deyimlərdən biri bundan ibarətdir: “ ﻗﯿﺮﻗﺎﻟﻮ ﺑﻮﯾﻮز.”اﯾﮑﻮﻟﻮ اوﻻﻟﻮر. (4, s. 365) Türkcənin ərəb
əlifbası ilə yazıldığı sorunları bilən oxuculara bu çox da çətinlik yaratmır və hələ də bu gün
Azərbaycanın “Güney Azərbaycan” deyilən bölməsində belə yazılıb başqa cür oxunmaqlar davam
edir. Çox sadə bir misal: “ ”ﷴyazılsa da “Mohəmməd” yox, “Məmməd” oxunur, “ ”اﻣﺘﺤﺎنyazılsa da
“emtəhan” yox, “imtahan” oxunur, “( ”ﺳﻼم4, s. 363) yazılsa da “səlam” yox, “salam” oxunur. Və
eləcə də “ ﻗﯿﺮﻗﺎﻟﻮ ﺑﻮﯾﻮز. ”اﯾﮑﻮﻟﻮ اوﻻﻟﻮرyazılsa da “Öykülü ulalur, qeyr-qalı böyüyür” oxunmalıdır.
Bu ibarət onu demək istəyir ki “Öykusu / Hekayəsi / Dastanı (macərası) olan insan ululara qovuşur,
onun haqqında nağıl edilən dedi-qodu böyüyür yaxud dillərə dastan olur.” “Qeyr-qal” ərəbcə “ ﻗﯿﻞ و
( ”ﻗﺎلqil-o-qal) və Türkcədə haman “dedi-qodu” anlamındadır. Pr. M. Ergindən tutmuş bu günədək
dədəqorqudşünasların hamısı bu ibarəti “İyəgülü ulalur, qabırqalu/qapırğalu böyür” kimi qələmə
almışdırlar. M. Ergin (3, s. 101), S. Tezcan ilə H. Boeschoten (7, s. 168) “Eyegülü ulalur ķapurķalu
böyür”, A. Scmiede “İygülü ulalır, kabarqalı buyur.” (6, s. 148) və KDQ əsil və sadələşmiş dildə isə
“İyəgülü ulalur, qabırqalu böyür” (5, s. 146) kimi qələmə almışlar. Bu ibarət, başqa açıdan, Pr.
Kamal Abdullanın açıqladığı sintaktik paralelizm sayılır, ona görə ki burada mətni təşkil edən
cümlələrin bir-bir ilə sıx qrammatik və eyni zamanda məzmun baxımından əlaqəsini təmin etmək
məqsədi ilə istifadə edilir. (1, s. 287)
Səgrək Uşun qocanın “kiçik” oğludur. Hələ də Türkcədə “kiçik” yazılıb “Kiçiy/kiçih”
deyildiyi sözü KDQ-nin qələmə alanı “ ”ﮐﯿﭽﯽelə haman tələffüz ilə qələmə almışdır; yəni elə
orijinal mətndəki yazı da “kiçiy” oxunur. Bu üzdən “kiçi” oxuyub yazanlar düzgün qərar
verməmişdirlər. Baxdığımız Dədə Qorqud kitablarının hamısında ərəb əlifbası ilə “”درﮐﻮرﻣﯿﮫ ﻟﺮ
yazılmış sözü belə köçürüblər: 1. “yenidən doğanını dirgirmeyeler.” (6, s. 162), 2. “Yeŋi-den
toğanuŋi dirgürmeyeler.” (7, s. 182), 3. “Yenidən toğanını dirgürməyələr.” (5, s. 158), (4, s. 106) 4.
“Yeniden toğanunı dirgürmeyeler” (3, s. 111) 5. M. Ergin DKK II-də hətta “dirgür-” məsdərini
“diriltmek, yaşatmak, canlandırmak” anlamında işlətmişdir. (2, s. 92). Bir halda ki bu cümlədə
“ ”درﮐﻮرﻣﯿﮫ ﻟﺮdeyimi əslində “diri qoymayalar” anlamındadır.
İlkin mətndə ərəb əlifbası ilə yazılmış “ ”ﭘﻨﺠﯿﮏəslində “pəncyek” oxunmalı idi, amma buracan
hamı onu yanlış oxunuş olaraq “pəncik” (4, s. 65) oxuyub qələmə alıb. “Pəncyek” farscadır, ərəbcə
“xums” yəni “beşdəbir” İslam dinində hökumətə veriləsi vacib fərizətlərdən birdir. Burada isə
“pəncyek” xanlar xanı Bayındıra verilir.“Məgər bir gün köprisinin yamacında bir bölük oba qonmuş
idi. Ol obaa bir yaxşı-xub yigit sayru düşmüş idi. Allah əmriylə ol yigit öldi. Kimi “oğul” deyiv,
kimi “qardaş” deyiv ağladı. Ol yigit üzərinə möhkəm qərə şivən oldı. Nagahandan Dəli Domrul
çapar yetdi; ayıdır: “Mərə, qavatlar, nə ağlarsız? Mənim köprüm yanında bu qovğa nədir, niyə şivən
edirsiz?” – dedi. (4, s. 465-466) Burada dilçilik baxımından önəmli olan iki sözün oxunuşudur: ərəb
əlifbasında yazılmış “ ”دﯾﻮifadəsi hələ də bu gün Azərbaycanın Borçalı bölümündə işlənən aksanda
oxunmalıdır, onda bu söz belə yazılmalıdır: “deyiv”. Bu üzdən “deyu” və yaxud “deyü” oxunuş
yanlış sayılır.
Ərəb əlifbası ilə “ ”ﻗﺮهyazılmış “qərə” də oxunur. Bir tərəfdən də fars dili təsirini nəzərdə alsaq,
bu sözü “qarə” də oxumaq olar, bu ənənəyə klassik ədəbiyyatımızda çox rast gəlmək olur,
məxsusən “qarə” sözü rədif-qafiyədə gələn yerlərdə. Bu gün Arazın güneyindəki Türklərin hamısı
“qara” yox, “qərə” sözünü işlətməkdədir. Hətta çoxlu toponimlər də var: Qərə dərə, Qərə dağ,
Qərə təpə, Qəreyni, Qərə Ziyaddın, Qərə qum, Qərə bulaq, Qərə su, Qərə quş və sa və il.Çağdaş
dilimizdə “göyərçin” deyib yazılan semantem ərəb əlifbası ilə “”ﮔﻮﮔﺮﭼﯿﻦ, “gögərçin” şəklində
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yazılmış və bu oxunuş Azərbaycan xalqının bəzi ləhcələrində yamsılandığına görə alışıq şəkil
almışdır. Ona görə hələ də Ərdəbil və Həmədan tərəflərində “göyərçin” yox, “gögərçin”; “düyü”
yox, “dügü” deyilir. Ərdəbil ətrafında novhəxan / mərsiyəxan / məddah başqa bölgələrdən çox olur
və demək olar novhə oxumaq orada millətin qanına işləmişdir, bu faktı Şeyx Səfi və Səfəvilərlə də
əlaqələndirmək ola bilər. Bu novhə oxuyanların ərəb əlifbasında yazılanı oxuduğu sözlər xalqın
danışıq leksikonuna girib bu günəcən özünü saxlaya bilibdir. Bu da hər vaxtın çağdaş mediasının
gücünü meydana qoyur.
KDQnin Drezden nüsxəsində s. 159, son sətirdə, “ ”ﻣﻦ دﺧﻰ ﺑﺮﯾﻮﻣﺶ اوﻏﻼﻧﯿﻢsözünü bir çox bilginlər
“Mən dəxi bir yumuş oğlanıyım” şəklində oxumuşlar:
M. Ergin səhifə (63), Tezcan və Boeschoten səhifə (118), H. A. Schmiede səhifə (100), KDQ
Ensiklopediası I, səhifə (76), KDQ əsil və sadələşmiş mətnlər, S. Əlizadə səhifə (97) və sa və il. Bu
oxunuş mətnin ərəb əlifbası ilə qələmə almış yazıçının buraxdığı səhvdən törənir. Yazıçı bunu belə:
“ ”ﻣﻦ دﺧﻰ ﺑﻮﯾﺮﻣﺶ اوﻏﻼﻧﯿﻢyazmalı idi, amma ərəb əlifbasının fərqli fontları ilə yazılmış “ ”رhərfi ilə
“ ”وhərfi KDQnin orijinal mətnindəki fontda bir-birinə çox yaxın şəkildə olduğuna görə həm mətnin
yazıçısı həm də çağdaş oxucunu yanılda bilmişdir.Drezden nüsxəsi yalnız Ərəb əlifbası ilə
yazılmamış, eyni halda Ərəb yazısı və fars dilinin təsirini də Türkcənin orfoqrafiyasına daxil
etmişdir. Bu da o vaxt Ərəb mədəniyyətinin siyasi-nizami üstünlüyü və bir baxımdan da islamı
qəbul edən türklərin tərəfindən mənimsənilməkdən irəli gələ bilər. Ərəb dilində bir çox leksikonlar
var, örnək üçün: “ ”رﺣﻤﺎنyox, “ ”رﺣﻤﻦyazılıb “rəhman oxunur; “ ”اﻧﺴﺎنyox, “ ”اﻧﺴﻦyazılıb “insan”
oxunur. KDQ Drezden nüsxəsində də “ ”ﺑﺒﺎنyazılıb, “bəban” yox, “baban”; “ ”ﻗﻨﺎﺗﻠﻮyazılıb,
“qənatlu” yox, “qanatlı”; “ ”طﺘﻠﻮyazılıb, “tətlu” yox, “tatlu”; “ ”ﺷﮭﺒﺎزyazılıb “şəhbaz” yox “şahbaz”;
“ ”ﻗﻄﺎرyazılıb “qətar” yox, “qatar”; “ ”ﯾﺼﺪﻗﺪهyazılıb “yəsdıqdə” yox, “yasdıqda”; “ ”ﻗﺮﺷﻮyazılıb
“qərşu” yox, “qarşı” oxunur. Elə bu nədənlə də “ ”دﺧﻰyazılsa da “dəxi” yox, “daxı” oxumalıyıq. O
vaxtın yazıçıları “I” səsi və hərfinin yerinə ərəb əlifbasında çarəsizlikdən “ ى/ ”ي, hərdən “”و
işlətmişlər, bu problem bu gün Azərbaycanın güneyində də yaşamaqdadır. Misal üçün oğluna
“Aydın” adı qoyur, ərəb əlifbasında “ ”آﯾﺪﯾﻦyazılır, sonra haman Azərbaycanlı qardaş dönüb oğlunu
“Aydin” səsləyir! Niyə? Ona görə ki onun ana dilində təhsili yoxdur və təhsil sistemi farsca olduğu
və yazılan kəlməni farslar “Aydin” oxuduğu üçün o da “Aydın”ı buraxıb “Aydin” səsləyir! Aynalı
Azərbaycanın Qərədağ bölgəsində gözəl bir meşəlikdir, amma ərəb əlifbası ilə yazılmış tablolarında
“ ”آﯾﻨﺎﻟﻮyazılsa da xalq onu “Aynalu” yox, “Aynalı” oxuyur, amma fars təhsili almışlar isə “Aynalu”
deyir.
Bu araşdırmadakı örnəklərin hamısı Dədə Qorqud kitabı əlyazmasının Drezden nüsxəsi kimi
Türkcə olduğuna baxmayaraq ərəb əlifbası ilə yazılmış olduğuna görə, o vaxtın katiblərinin
yaratdığı orfoqrafiyanın, ərəb və fars dillərinin az da olsa bu əlyazmalarda olan təsiri kimi amilləri
nəzərdə alsaq günümüzdəki ərəbcə, farsca, eləcə də ərəb əlifbası ilə yazılmış Türkcə ilə tanış
olmayan oxucuya normal olaraq çətinliyi aydın olur. O üzdən belə bir ortamda yazılmış klassik
mətnlərimizi oxumaq böyük məsuliyyət daşıyır. Eyni halda bu mətnlərin düz oxunuşu məsəllərini
aradan qaldırmaq hamımızın milli-mənəvi borcumuzdur.
Milli-mənəvi dəyərlərimiz və sərvətimiz olan klassik ədəbiyyatımız Türk xalqlarının İslamı
qəbul etdikləri dövrdən sonra qələmə alındığına görə ərəb əlifbası ilə yazılmışdır. Təbii olaraq ərəb
və fars dilləri və mədəniyyəti ana dilimiz Türkcədə və onun o vaxtdakı yazılış qaydaları və
orfoqrafiyasında qarşılıqlı təsir buraxmışdır. Bu araşdırmada təqdim olunan örnəklərdə ərəb əlifbası
ilə yazılmış klassik ədəbiyyatımız, o cümlədən Dədə Qorqud kitabının Drezden nüsxəsini
oxumaqda yaranan problemlərin bəzisinin həlli təqdim edildi.
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A.H.Axmedoqlu
The Reading Problems of the Dresden Manuscript of the
Book of Dada Qorqud
Summary
The original manuscript of the book of Dada Qorqud is written in Arabic alphabet. Since
Turkic language phonetics is not compatible with Arabic alphabet, writing Turkic texts with Arabic
alphabet has created many problems in the writing of the Turkic languages. One of the ancient
masterpieces of the Turkic languages is the Book of Dada Qorqud. It has two different editions. One
is the Vatican edition and the other one is the Dresden edition. Both of them have been written in
Arabic alphabet.
The scholars who have transcribed and translated the original text have had several wrong
readings. There are several reasons. One of them is because writing Turkic with Arabic alphabet
looks like hieroglyphics. One should be thoroughly familiar with Turkic, Arabic and Farsi
languages to be able to read the original text exactly.
Our classic literature, which has national and moral values and wealth, is written in the Arabic
alphabet because it was written after the Turkish people accepted Islam. Naturally, Arabic and
Persian languages and culture have been intermingling in our mother tongue in Turkish and in its
written rules and spelling.
The examples presented in this study provide a solution to some of the problems that arise from
the classic literature written by the Arabic alphabet, including the Dede Korkut's Dresden copy.
At the same time the mistakes of the writer of the original text is another cause of the problem.
The study made in this paper has tried to correct some of these misreadings.
Key words: The Book of Dada Qorqud, Arabic, alphabet, Turkic, lexicon, Farsi, phonetics,
misreading, new reading, language
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А.Г.Ахмедоглу
Проблемы чтения дрезденской рукописи книги Дада Горгуд
Резюме
Оригинальная рукопись книги Дада Горгуд написана в арабском алфавите. Так как
тюркская языковая фонетика не совместима с арабским алфавитом, написание, что тюркские
тексты с арабским алфавитом создали много проблем в письме тюркских языков. Один из
древних шедевров тюркских языков - Книга Дада Горгуд. У этого есть два различных
выпуска. Каждый - ватиканский выпуск, и другой - Дрезденский выпуск. Они оба были
написаны в арабском алфавите.
У ученых, которые расшифровали и перевели оригинальный текст, было несколько
неправильных чтений. Есть несколько причин. Один из них - то, потому что написание
тюркских языков с арабским алфавитом похоже на иероглифическое письмо. Нужно быть
полностью знакомым с тюркскими языками, арабским и языками фарси, чтобы быть в
состоянии прочитать оригинальный текст точно.
Наша классическая литература, которая имеет национальные и моральные ценности и
богатство, написана на арабском алфавите, так как она была написана на турецком языке.
Естественно, арабский и персидский языки и культура смешались на нашем родном языке и
в его письменных правилах и правописании. Примеры, представленные в этом исследовании,
позволяют решить некоторые проблемы классической литературы, написанной на арабском
алфавите, включая дрезденскую копию Деде Коркута.
В то же время ошибки автора оригинального текста - другая причина проблемы. Исследование, сделанное в данной статье, попыталось исправить некоторые из этих
неправильных чтений.
Ключевые слова: Книга Дада Горгуд, арабский, алфавит, тюркские языки, словарь,
фарси, фонетика, неправильное чтение, новое чтение, язык
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XX ƏSR TÜRKİYƏ ƏDƏBİYYATINDA ÖZGƏLƏŞMƏ PROBLEMİ
Xülasə
Özgələşmə problemi XX əsrə qədər yalnız fəlsəfənin daxilində öyrənilirdi, lakin zaman
keçdikcə bu problem digər sahələrin də maraq dairəsinə daxil oldu. XX əsrdə özgələşmə problemini
özünün əsas mövzusuna daxil edən cərəyan ekzistensializm cərəyanı idi. Ədəbiyyatda da
özgələşmə problemini XX əsrin bir çox yazıçısı öz əsərinin əsas mövzusu kimi qələmə aldı.
Türkiyə ədəbiyyatında ilk dəfə özgələşmə ilə bağlı əsərlərin yazılmasına Tənzimat dövründən
başlanılmışdır. Tənzimat fərmanının qəbul edilməsindən sonra Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında
olduğu kimi yazılı ədəbiyyatında da qərb mədəniyyətinin təsirləri hiss olunmağa başlanılmışdır.
Türk ədəbiyyatşünasları özgələşməyə ədəbiyyatda “bunalım ədəbiyyatı” adını verirlər. Bu
mövzuda əsər yaradan sənətkarlar özünü dünyada tapa bilməyən, yaradılışını təhlil edən obrazları
əks etdirmişlər. Bunalım ədəbiyyatının nümayəndələri öz romanlarında obrazların absurd
xüsusiyyətlərini qabartmağa çalışmışlar. Bu məqalədə Oğuz Atayın və Y.Q.Qaraosmanoğlunun
romanları özgələşmə problemi kontekstində təhlilə cəlb olunmuşdur. XX əsrdə Türkiyə
ədəbiyyatında özgələşməni öz yaradıcılığında geniş formada əks etdirən yazıçılardan ən tanınmışı
Oğuz Ataydır. Çağdaş Qərb ədəbiyyatında olduğu kimi, onun yaradıcılığında da “Fərdin
cəmiyyətdəki mövqeyi” problemi əsas məsələlərdən biri olmuşdur. O da bir çox Qərb yazıçıları
özgələşməni fərd və cəmiyyət kontekstində araşdırmışdır. Yazıçıya görə, fərd cəmiyyətdəki
problemlərin həllini tapmağa çalışmadan öncə, özünün varlığını, kimliyini sorğulamalıdır.
Açar sözlər: Özgələşmə, ekzistensializm, böhran, bunalım, ziyalı
Müasir dünya ədəbiyyatında əsas problemlərdən olan özgələşmə problemi, yaradılan bədii
əsərlərin məzmunu ilə bərabər quruluşuna da təsir göstərmişdir. Türkiyə ədəbiyyatında ilk dəfə
özgələşmə ilə bağlı əsərlərin yazılmasına Tənzimat dövründən başlanılmışdır. Tənzimat fərmanının
qəbul edilməsindən sonra Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında olduğu kimi yazılı ədəbiyyatında da
Qərb mədəniyyətinin təsirləri hiss olunmağa başlanılmışdır. Qərb ədəbiyyatındakı yenilikləri Türk
yazıçıları da öz əsərlərinə tətbiq edərək dövrün ənənəsinə uyğunlaşırdılar. Y. Ecevitin də dediyi
kimi, bu dövrdə yenilikçi yazıçılar ənənəvi yazıçılardan fərqli olaraq yaratdıqları bədii əsərlərdə,
xüsusən
romanlarda fərdin daxili dünyasını ətraflı şəkildə təsvir etməklə oxucusu ilə
qəhrəmanlarını yaxınlaşdırırdılar. (6)
XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində ölkədə baş verən hərbi çevrilişdən sonra (27 may 1960cı il) sonra meydana gələn ictimai-siyasi vəziyyət və mənəvi-ideoloji böhran Türkiyə ədəbiyyatını
Qərbin modernist-ekzistensialist nəsrinə doğru istiqamətləndirirdi. Türk ədəbiyyatşünasları bu ədəbi
təmayülə “bunalım ədəbiyyatı” adını verirlər. Psixologiyada “depressiya” məfhumu bir şəxsi
itirdikdən və ya həyatdakı müxtəlif uğursuzluqlardan sonra ortaya çıxan kədər, yorğunluq və s. kimi
hisslərin ağuşunda çırpınan insanların düşdüyü vəziyyəti əks etdirir. Bunalım ədəbiyyatı faktoru
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psixoloji ədəbiyyatın müəyyən mərhələsini əhatə edən ədəbiyyat sayılır. Depressiyada olan insanlar
keçirdikləri böhrana görə yaşadıqları mühitdə insanlarla münasibət problemleri yaşayır, buna görə
də özlərini cəmiyyətdən təcrid edirlər. Böhran keçirən insanlar itirməkdən meydana çıxan hissə
görə depressiyaya məruz qalırlar. Ziqmund Freyd itirmək və depressiyanın, həmçinin böhranın
arasında əlaqə olduğunu qeyd etmiş, müxtəlif itkilərlə insanın eqosunun zədələndiyini və buna görə
də özünə qapandığını qeyd etmişdir. (4, s123)
50-60-cı illərdə ölkədə və dünyada baş verən siyasi hadisələr, müxtəlif qadağaların
qoyulması yazıçıların özlərinin daxili dünyalarına sığınmalarına, yaradıcılıqlarında isə keçirdikləri
böhranları, psixoloji vəziyyətləri əks etdirmələrinə səbəb olmuşdur. Türkiyə ədəbiyyatında
ekzistensializm cərəyanının ilk təmsilçiləri Fərid Edgü və Dəmir Özlüdür. Fərid Edgü ilk
təmsilçilərdəndir. O, eyni zamanda 50-ci illərdə “Bunalım” ədəbiyyatının yaradıcısı olmuşdur.
Yazıçının “Yaralı zaman” romanında İraq hadisələrindən qaçan insanların keçirdikləri
sarsıntılardan, müharibənin bu insanlara verdiyi zərərdən təsirlənən Fərid Edgünün öz hisslərindən
bəhs olunmuşdur.
Ekzistensializm cərəyanının və bunalım ədəbiyyatının Türkiyədəki ilk təmsilçilərindən
biri də Dəmir Özlüdür. Onun “Bulantı” adlı hekayə kitabı “Bunalım” ədəbiyyatının ilk nümunəsi
olmaqla yanaşı, J.P.Sartrın eyni adlı kitabından təsirlənmişdir. (1, s.18)
Bu mövzuda əsər yaradan sənətkarlar özünü dünyada tapa bilməyən, yaradılışını təhlil edən
obrazları əks etdirmişlər. Bunalım ədəbiyyatının nümayəndələri öz romanlarında obrazların absurd
xüsusiyyətlərini qabartmağa çalışmışlar. Hadisə və əhvalatlata uzun müddətli yox, yaşadıqları an və
mühitə görə reaksiya verən obrazlar daim sıxıntı, böhran, ruhi təlatüm və tənhalıq keçirir. Təsadüfi
deyildir ki, bu cür ədəbiyyat nümunələrində ən çox istifadə olunan mövzulardan biri də ölüm və
intihar mövzusudur. Böhran keçirən obrazlar tənhalıqdan və insanlardan qaçaraq intihara yönəlir.
Türkiyə ədəbiyyatında özgələşmə anlayışı, xüsusən XX əsrin 70-ci illərindən sonra
sənayeləşmə ilə inkişaf edən sosial-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar olaraq işədilirdi. Tənzimat
dövründən başlayaraq bu günə kimi bir çox türk yazıçısı özgələşməni yaratdıqları bədii əsərlərdə
geniş kontekstdə əks etdirməyə çalışmışlar. Özgələşmə probleminə öz yaradıcılığında geniş yer
verən yazıçılara bunları nümunə göstərmək olar: Yaqub Qədri Qaraosmanoğlu, Atilla İlhan, Yusuf
Atılgan, Peyami Safa, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Vüsat O. Bener, Bilge Karasu, Elif Şafak,
Orhan Pamuk və s. Bunların içərisində təkcə Oğuz Atay Türkiyə ədəbiyyatında özgələşməni bir kult
halına gətirən dahi şəxsiyyət olmuşdur.
XX əsrdə Türkiyə ədəbiyyatında özgələşməni öz yaradıcılığında geniş formada əks etdirən
yazıçılardan ən tanınmışı Oğuz Ataydır. Onun 1970-ci ildə ilk romanı olan “Tutunamayanlar” TRT
Roman mükafatına layiq görülmüşdür. O. Atay Türkiyə ədəbiyyatına çağdaş roman anlayışını
gətirən ilk postmodernist yazıçıdır. O, bütün əsərlərində insanın özündən və yaşadığı cəmiyyətdəki
münasibətlərindən bəhs edir. Çağdaş Qərb ədəbiyyatında olduğu kimi, onun yaradıcılığında da
“Fərdin cəmiyyətdəki mövqeyi” problemi əsas məsələlərdən biri olmuşdur. O da bir çox Qərb
yazıçıları özgələşməni fərd və cəmiyyət kontekstində araşdırmışdır. Yazıçıya görə, fərd
cəmiyyətdəki problemlərin həllini tapmağa çalışmadan öncə, özünün
varlığını, kimliyini
sorğulamalıdır.
“Tutunamayanlar” romanında hadisələr Səlim İşığın intiharı ətrafında baş verir. Roman,
Turqut Özbənin Universitet illərində yaxın dost olduğu Səlim İşığın ölüm xəbərini qəzetdən
öyrənməsi ilə başlayır. Bu xəbər onu dərindən sarsıdır. Bir zamanlar çox yaxın olduğu Səlimi nəyin
ölümə apardığını, niyə bir-birlərinə bu qədər uzaqlaşdıqlarını düşünərək Səlimin intiharının
səbəblərini araşdırmağı qərara alır. Bu romanı ilə O.Atay türk romançılığına yeni istiqamət
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gətirmişdir. “Tutunamayanlar” romanı sosial-psixoloji romandır. Romandakı baş qəhrəmanlar
oxuyan, düşünən, yəni cəmiyyətin o zamankı dəyərləri ilə barışmaz mövqedə olan insanlardır.
Romanda Səlimin məktəblə bağlı düşüncələri, təhsil sistemindəki çatışmazlıqlar, ciddi disiplin və
qorxu üzərinə qurulan qaydalar, şagirdi məktəbə özgələşdirən müəllim-şagird münasibətləri
məktəbin bir təhsil müəssisəsi olaraq həyatdan ayrı düşməsi kimi vurğulanmışdır. Turqut Səlimin
intihar səbəblərini öyrənmək üçün Səlimlə ünsiyyətdə olan yaxın dostlarına müraciət edir. Turqut
onların hər birindən Səlimin müxtəlif xarakterlerini öyrənir. Araşdırmaları zamanı ona məlum olur
ki, Səlimin insanlar tərəfindən anlaşılmaması, təcrid olunması, hətta ətrafındakılar tərəfindən
aldadılması onun həyatda “tutunamayan” bir şəxs olmasına səbəb olmuşdur.
Oğuz Atayın ziyalı qəhrəmanları ilə cəmiyyət arasındakı münasibətdə yalnızlıq, ümidsizlik
və qorxu daha çox hiss olunur. Daxili dünyalarında yaşayan qəhrəmanlar həyatdakı reallıqla
üzləşdikdə özlərini bu dünyaya özgələşmiş hiss edirlər. Qərb mədəniyyətinin dəyərləri baxımından
məsələyə yanaşdıqda, Səlimlik bir az da oblomovluqdur. “Avrupalaşma yolunu tutan her doğu
ulusunda Oblomovluk vardır.” (2, s.69 )
Özgələşmə problemi ilə əlaqədar olaraq bir neçə yazıçının əsərini O.Atayın
“Tutunamayanlar” romanı ilə müqayisəli şəkildə araşdıraq. İlk olaraq isə Yaqub Qədri
Qaraosmanoğlunun “Yaban” romanını təhlil edək.
Y.Q. Qaraosmanoğlunun qələmə aldığı “Yaban” romanı təkcə özgələşmə mövzusuna görə
yox, həm də ilk dəfə olaraq Anadolu kəndlisinin həyatından bəhs edən önəmli əsərlərdən biridir.
Berna Morana görə, “Yaban” romanı ziyalı ilə kəndli arasındakı uçurumu ətraflı dilə gətirdiyi üçün,
həmçinin Anadolu kəndlisinə aid həqiqətləri bütün çılpaqlığı ilə gözlər önünə sərdiyi üçün təqdir
olunsa da, buna baxmayaraq, bəzi həqiqətləri təhrif etdiyi və kəndlinin sadəcə mənfi
xüsusiyyətlərini əks etdirdiyi üçün tənqid edilmişdir. (Bax: 6, s. 949 )
Yazıçı romanda zaman və məkan anlayışlarına xüsusi önəm vermişdir. Romanda I Dünya
müharibəsindən başlayaraq Sakarya zəfərinə qədər olan zamandan, Əskişəhərin kəndlilərindən və
buraya sonradan gələn bir şəxsin həyatından bəhs olunmuşdur. Yazıçı bu romanı vasitəsilə türk
ziyalısı ilə türk kəndlisini qarşılaşdıraraq oxucusuna iki dünya arasındakı fərqləri açıq şəkildə
göstərmək istəmişdir.
I Dünya müharibəsində bir qolunu itirən Əhməd Cəlal Qurtuluş müharibəsinə qatıla
bilməmişdi və işğal altında olan İstanbulda da qala bilmirdi. Məhmət Əlinin də təklifi ilə onunla
birlikdə kəndlərinə gedərək orada yaşamağa razı olur. Əhməd Cəlal gəldiyi kənddə kəndlilər
tərəfindən təcrid olunur və hər kəs onu “yaban” deyə çağırır. O, kənddə Əminə adlı bir qıza vurulur,
ancaq qız Məhmət Əlinin kiçik qardaşı İsmayılı sevdiyi üçün onunla ailə qurur. Kəndlilər tərəfindən
qəbul edilməyən Əhməd Cəlal təkcə Məhmət Əli ilə danışır, ancaq onun da İstiqlal savaşına
çağırılması nəticəsində kənddə tamamilə yalnızlaşır. Romanın sonunda düşmən əsgərlərinin kəndə
gəlib çıxması nəticəsində Əhməd Cəlal Əminəni də götürüb kənddən uzaqlaşmaq istəyir, ancaq
yolda ikisi də yaralanır. Əhməd Cəlal kənddəki günlərini yazdığı dəftərini də orada qoyaraq
uzaqlaşır. Sakarya zəfəri nəticəsində kəndə gələn heyyət uçqunlar arasında bir dəftər tapır. Bu
dəftər Əhmət Cəlalın gündəliyidir, yəni “Yaban” romanıdır. Bu roman ziyalının özgələşməsini tam
şəkildə izah edən bir romandır. Bu baxımdan O.Atayın romanı ilə bir çox ortaq xüsusiyyətlərə
malikdir. Hər iki roman ziyalı insanların həyat faciələrini əks etdirir. Əhməd Cəlal türk ziyalısını
təmsil edir. O, romandakı yeganə ziyalı obrazıdır. Yazıçı onun faciəsini elə Əhmədin öz dilindən
bu şəkildə vermişdir: “Ben Celal Paşanın oğlu Ahmet, İstanbulun en muhteşem konaklarından
birinde doğup ve parıltılı hülya iklimlerine doğru kanat açıp uçtuktan sonra, kanatlarımdan biri
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kırılmış olarak buraya düştüm. Otuz iki yaşında bir emekli asker, bütün geleceği geride kalmış sakat
bir delikanlı...” (5, s. 67)
Əhməd də Səlim kimi millətinin gələcəyini düşünən ziyalıdır. Əhməd ziyalı kimi
yetişməsində oxuduğu kitabların böyük payı olduğunu düşünürdü. O, hər vasitə ilə kəndin
insanlarına göstərmək istəyirdi ki, onların yaban adlandırdığı insan məhz onlar üçün müharibədə bir
qolunu itirmişdir. Kəndin insanları üçün isə bu vəziyyət adi görünürdü. Bunun səbəbini yazıçı
romanda aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir: “İlk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna
rastgeldik mi, hemen sağ yanımı çevirirdim. Hele, yeni yetişen delikanlılarla genç kızlara ne yapıp
yapıp mutlaka bu eksikliğimi hissettirmemeye çabalardım. Bu, benim son süsüm, son gösterişim,
son çalımımdı. Beş-on gün içinde o da gitti. Sağ kolumun yokluğu kimsenin takdirini celbetmek
şöyle dursun, hatta merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira,
burada, sakatlık hemen herkese mahsus bir hal gibidir.” (5, s.19)
Səlimlə Əhməd arasındakı digər bir paralellik isə onları başa düşməyən insanları
heyvanlara bənzətmələridir. Məsələn, Əhməd ona yabançı kimi baxan cahil kəndliləri heyvanlara
bənzədərək deyirdi: “Biliyordum ki, toprak katı, tabiat ise zalimdir. Biliyordum ki, insan
heyvanların en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli olanıdır. Evet, bilhassa en az sevimli olanıdır.”
(5, s.18)
“Tutunamayanlar”da Səlim isə “Qəribə varlıqlar ensiklopediyası”nda insanları da bir növ
heyvana bənzədərək onların xarakterik xüsusiyyətlərini təsvir etmişdir. Bununla hər iki yazıçı, həm
Y.Q. Qaraosmanoğlu, həm də O.Atay elmsiz insanın heyvandan heç bir fərqi olmadığı ideyasını
oxucularına çatdırmaq istəmişlər.
Əhmədlə Səlimi yaxınlaşdıran bir ortaq xüsusiyyət isə hər ikisinin günlük tutması
olmuşdur. Hər ikisi də ziyalı insan olaraq cəmiyyətdə başa düşülmədiklərinə görə ürəklərindəki
sözləri dəftərdə qeyd etməyə məcbur olmuşlar. Əhməd gündəliyində kəndlilərdən həmişə “onlar”deyə bəhs etmişdir. Kəndlilər onu qəbul etmək istəmir, hətta onu özlərinə özgələşdirərək “yaban”
adlandırırdılar. Əsərdə qarşıdurma kəndli ilə ziyalı arasında cərəyan edirdi. Kəndin sakinləri
Əhmədi necə yaban kimi qəbul edirdilərsə, eləcə də Əhməd də onları, öz dilindən desək “ta taş
devrindeki insanlar” (5, s.72) olaraq görürdü: “Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi
yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak... Haydi, bunların hepsini
yapayım. Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? (5, s.68)
Y.Q. Qaraosmanoğlunun bu romanına görə uzun müddət təqiblərə məruz qalmasına səbəb
romanda Anadolu kəndlisinin tənqid olunduğu fikrinin irəli sürülməsi ilə bağlı olmuşdur. Berna
Morana görə isə yazıçının əsas məqsədi kəndlinin tənqdini vermək olmayıb. Yazıçıya görə əsas
məqsəd 1930-cu illərdə Türkiyədəki siyasi hadisələrin insanlardakı təsirini təsvir etmək olmuşdur.
(Bax: 5 s.153)
Əhməd kəndin insanlarına yad olmadığını hər vasitə ilə bildirmək istəyirdi. Hər zaman
onlardan biri kimi davranırdı. Zaman keçdikcə bu düşüncəsinin imkansız olduğunu görməyə başladı
və öz vətənində yabana çevrildi.
Ümumiyyətlə, Y.Q.Qaraosmanoğlu bu romanı ilə türk ziyalısı ilə kəndlisi arasında dərin
bir uçurum olduğunu göstərdi. Bu uçurumu yazıçı romanda aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdir: “Her
memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümresi arasında, aynı derin uçurum var mıdır?
Bilmiyorum! Fakat okumuş bir İstanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark, bir
Londralı İngilizle bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür.” (5, s.36)
Özgələşmə anlayışı bir növ həm də manqurtlaşmadır, desək, heç də yanılmış olmarıq.
Çingiz Aytmatova görə vətənini, ailəsini, hətta özünün keçmişini belə unudan insan manqurt
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sayılırdı. Böyük yazıçı “Gün var əsrə bərabər” romanında bunu aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir:
“İnsanlar bir-birinə qarşı dözümlü ola bilər, amma onlar eyni cür düşünə bilməz. Bununla da onlar
öz insanlıq ləyaqətini saxlayıb insan olaraq qalarlar. İnsanı öz fərdiyyətindən məhrum etmək ən
qədim dövrlərdən bu günə qədər dünya ağalığı arzusu ilə yaşayan imperialist siyasətinin nəticəsidir.
Yaddaşdan məhrum edilmiş, öz xalqının tarixi təcrübəsini yadırğamış insan tarixi inkişafdan
kənarda qalar, yalnız bu günlə yaşaya bilər”. (3, s.4)
Manqurt insanla özgələşən insan arasındakı tək fərq odur ki, manqurt insan başqasının
fiziki tətbiqi nəticəsində məcburi olaraq özgələşdirilirsə, lakin özgələşən insan isə cəmiyyətin
insana göstərdiyi psixoloji təsir nəticəsində fərdin öz istəyi ilə yaxınlarına, ailəsinə, bir sözlə
cəmiyyətə özgələşməsidir.
Oğuz Atay da “Tutunamayanlar” romanın da məhz bunu ifadə etmək istəmişdir.
Cəmiyyətdə başa düşülməmək qorxusu nəticəsində ağıllı insanın ruhən özünəqapanmasına, özünün
daxili dünyasına sığınmasına səbəb olmuşdur. O.Ataya görə özgələşmiş insanın cəmiyyətdə özünə
yer tapa bilməməsində, özünəqapanmasında və ya intihar kimi səhv yolu seçməsində tək səbəb kimi
zülmü və elmsizliyi göstərirdi. O.Ataya görə özgələşən insan düşünmə qabiliyyəti əlindən alınan
insandır. “Tutunamayanlar”da Səlim də ziyalı, ağıllı bir insan olmasına baxmayaraq, cəmiyyətdən
ayrı düşdüyünü hiss etdiyi üçün intiharı seçir.
Ümumiyyətlə, XX əsr istər Türkiyə, istərsə də dünya ədəbiyyatında özgələşmə probleminin
daha çox müraciət edildiyi bir dövr olmuşdur. Bunun səbəbi isə o dövrdə baş verən siyasi hadisələr,
müharibələr idi. Müharibələrin insanlarda yaratdığı böhran, qorxu və s. kimi hallar yazıçıların
yaradıcılığına təsir etməyə bilməzdi. Bunun ən bariz nümunəsini Y.Q. Qaraosmanoğlunun “Yaban”
romanında müşahidə etdik.
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З.Ибрагимова
Проблема отчуждения в турецкой литературе в XX веке
Резюме
Проблема отчуждения изучалась только в рамках философии вплоть до XX века, но со
временем эта проблема была также в области других областей. В XX веке появилась
тенденция экзистенциализма, которая включила проблему отчуждения в свою основную
тему. Проблема отчуждения в литературе была описана многими писателями XX века как
основная тема его творчества. Впервые в турецкой литературе написание сочинений об
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отчуждении началось с эры Тынзимата. После принятия указа влияние западной
цивилизации стало ощущаться как в турецкой литературе, так и в социальной и
политической жизни Турции. Турецкие литературоведы называют это «кризисом
литературы» в литературе. Мастера, создавшие эту работу, отразили образы, которые не
смогли найти себя в мире, и проанализировали их творчество. Авторы литературы Плети
пытались раскрыть абсурдные черты своих персонажей в своих романах. В данной статье
романы Огуза Атая и Ю.Г.Гараосманоглу были проанализированы в контексте проблемы
отчуждения. Огуз Атай, самый известный писатель XX века, широко известен как писатель в
турецкой литературе. Как и в современной западной литературе, проблема «положения
личности в обществе» была одной из главных. Он также исследовал многих западных
писателей в контексте отдельных людей и обществ. По словам автора, человек должен
сначала поставить под сомнение свое су
Ключевые слова: Отчуждение, екзистенциализм, кризис, депрессия, интеллектуальной

Z.İbrahimova
The problem of alienation in Turkish literature in the XX century
Summary
The problem of alienation was studied only within the philosophy until the XX century, but
over time, this problem was also in the domain of other areas. In the XX century, the trend of
existentialism, which included the problem of alienation in its main theme. The problem of
alienation in literature has been described by many writers of the 20th century as the main theme of
his work. For the first time in the Turkish literature, the writing of works on alienation began with
the Tenzimat era. Following the adoption of the decree, the effects of western civilization began to
be felt in Turkish literature as well as in the social and political life of Turkey. The Turkish literary
scholars call it "crisis of literature" in the literature. Craftsmen who created this work reflected the
images that could not find themselves in the world and analyzed their creation. The authors of the
scourge literature tried to cover the absurd features of their characters in their novels. In this article,
the novels of Oguz Atay and Y.G.Garaosmanoglu have been analyzed in the context of the problem
of alienation. Oguz Atay, the most famous writer in the 20th century, is widely regarded as a writer
in Turkish literature. As in contemporary western literature, the problem of "Individual's position in
society" was one of the main issues. He also investigated many Western writers in the context of
individuals and societies. According to the writer, the individual should first question his existence
and identity before attempting to find solutions to problems in society.
Key words: Alienation, existentialism, crisis, depression, intelligent
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20.03.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 29.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elmira Məmmədova – Kekeç tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur
256

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

ADİLƏ SADIXOVA
Bakı Avrasiya Universitetinin
Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev kücəsi 135 a
sadikhova.a@gmail.com

MEHMET AKIF BIR ICTIMAI XADİM KİMİ
Xülasə
Mehmet Akif Ərsoy Türkiyə ədəbiyyatında yazdığını yaşayan və yaşadığını yazan çox az sayda
mütəfəkkirdən biridir. O, Türk dünyasının milli şairi və İslam aləminin birliyi və bütünlüyü üçün
çalışan böyük şəxsiyyətlərdəndir. Şair Türkiyənin Cümhuriyyət dövründə mücadilə, fikir və sənət
adamı olaraq mühüm rol oyanamışdır. O, həyatını və yaradıcılığını milli təfəkkürün oyanışına,
cəmiyyətin inkişafına sərf etmişdir. Əsərlərində batil inanc, cəhalət və tənbəllik kimi cəhətləri
qələmə alaraq xalqını bu xüsusiyyətlərdən xilas etməyə çalışmışdır. Mehmet Akif, ədəbiyyatı və
siyasəti İslam ümmətinin birləşməsi və xilası üçün bir vasitə olaraq görmüşdür. Buna görə də
yaradıcılığında, Quran-i Kərimin təməl prinsipləri olan haqq, ədalət, hürriyət və şəhadət kimi
dəyərlərə əsaslanmışdır.
Dərin intellektual bünövrəsi olan Mehmet Akif Ərsoy Şərq və Qərb ədəbiyyatını mütaliə etmişdi.
Ərəb, fars və fransız dillərini ana dili qədər mükəmməl bilməsi, şairi ədəbi cəhətdən zəngin, realist
bir ziyalı səviyyəsinə qaldırmışdı.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin birinci çağırışına vəkil seçilən Mehmet Akif Ərsoydan və onun
kimi xalqın sevgisini qazanmış sənətkarlar, fikir və din adamlarından ibarət bir birlik yaradılmışdı.
Bu birlik “İrşad Heyətı” adlandırılmışdı. Heyətin üzvləri həm türk xalqını düzgün şəkildə
məlumatlandırmaq, həm də orduya mənəvi dəstək olmaq üçün Anadolunu qarış-qarış gəzmiş,
müxtəlif fəaliyyətlər göstərmişdilər.
Mehmet Akif Ərsoy yaşadığı dövrün acı və şirin həqiqətlərini dərk etmiş və əsərlərində
göstərmişdir. Şair, hürriyyətin ancaq ahəngdar bir birlik nəticəsində əldə oluna biləcəyini
vurğulamışdır. Bu baxımdan böyük ədib, Türkiyə tarixində önəmli hadisələrdən olan Milli
Mücadilə və zəfərin mənəvi memarlarından biridir.
Аçаr sözlər: M.Акif, Şərq dünyаsı, Оsmаnlı Imperаtоrluğu, Islаm аləmi, sənəti.
Tаriхdə еlə şəхsiyyətlər vаr кi, оnlаrın fiкirləri, dаvrаnışlаrı, əхlаqı, yаrаdıcılığındакı dəyərlər
dаr zаmаnа və məкаnа sığmır. Оnlаr öz fiкirləri ilə sаdəcə аid оlduqlаrı millət üçün dеyil, bütün
bəşəriyyət üçün mühüm rоl оynаmışlаr. Bеlə şəхsiyyətlərdən biri də M.Акif Ərsоydur. Mеhmеt
Акif türк dünyаsının milli şаiri və islаm аləminin birliyi və bütünlüyü üçün çаlışаn böyüк
şəхsiyyətlərdən biridir. О, əхlаq, dаvrаnış və düşüncələri ilə gənc nəsillər üçün bir nümunədir.
Mеhmеt Акif Аrnavutlu bir аtаnın, Buхаrаlı bir аnаnın Istаnbullu övlаdıdır. О, Bаlкаnlаrın,
Mаvərаünnəhirin (Оrtа Аsiyаnın) və mərкəzi Istаnbulun bütün dəyərlərini özündə, şəхsiyyətində
birləşdirən bir simvоldur. Оnun biоqrаfiyаsı Оsmаnlı dövrünün sоn, cümhuriyyətin isə ilк dövrünün
хülаsəsidir. Gözünü аçdığındаn bəri bütün Şərq-Islаm dünyаsını Qərb dövlətlərinin hücumunа
məruz qаlmış vəziyyətini, gücünü itirmiş Оsmаnlı dövlətinin çırpınışlаrını görmüşdür. Bu vəziyyət
bütün Şərq dünyаsınа mənfi mənаdа təsir еtmişdir. M.Акif Türкyənin, еləcə də bütün Islаm
аləminin yаşаdığı iztirаblаrı bütün mənliyində hiss еtmiş və bunu əlindən gəldiyincə hаyqırmışdır.
Dövrünün sоsiаl ədаlətsizliyini, mənəvi çöкüşü аğlının və ruhunun süzgəcindən кеçirərəк «Sаfаhаt»
аdlı əsərində dilə gətirdiyi üçün o, cəmiyyətin qəlbi, vicdаnı, аğlı və ruhu оlmuşdur.
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1.Osmanlının süqutu və Mehmet Akif
ХVIII və ХIХ əsrlərə bаxdığımızdа, bu zаmаn кəsiyi yаlnız Оsmаnlı dövləti bахımındаn
dеyil, dünyа tаriхi bахımındаn dа bir çоx təbəddülatların yаşаndığı bir dövrdür. Böyüк dövlətlərin
bir çохunun dеməк оlаr кi, yıхıldığı, yеni dövlətlərin yаrаndığı, qаnlı inqilаblаrın yаşаndığı yеni bir
dövr bаşlаmışdı. Əslində, güclü dövlətlər tərəfindən müstəmləкəçiliк аnlаyışının fərqli bir vеrsiyаsı
оrtаyа çıхmışdı. Həmin dövrdə istismаr olunam və dövlətlərini qurа bilməyən millətlər müхtəlif
müdаfiə üsullаrı fikirləşmişdilər. Bu dövrdə ən çох əziyyət çəкən, mühаribə, zülm və istismаrа
məruz qаlаnlаr müsəlmаnlаr оlmuşdur. Böyüк bir impеrаtоrluq оlаn Оsmаnlı dövləti Islаm
cоğrаfiyаsındа gücünü itirməкlə yаnаşı, öz ərаzisini bеlə qоrumаqdаn аciz qalmışdi (bах: 2,75).
Qərb dünyаsı sürətlə inкişаf еtdiyi hаldа еyni sürətlə Оsmаnlı Imеrаtоrluğu çöкməyə bаşlаmışdı.
Bir dövlət öz əzəmətini hərbi və iqtisаdi sаhədəкi müvəffəqiyyətlərindən аlır. Lакin ХVII əsrdən
sоnrа Оsmаnlı dövləti bütün sаhələrdə оlduğu кimi hərbi sаhədə də böyüк məğlubiyyətlər
yаşаmışdı. Bu məğlubiyyətlər nəticəsində «qəflət yuхusundаn оyаnаn» Оsmаnlı Аvrоpаsаyаğı
islаhаtlаrа bаşlаdı.
Qərb dünyаsınа qаrşı islаm аləminin müvəffəqiyyətsizliyini və çаrəsizliyini görə mütəfəккir və
ədiblər çох götür-qоy еtmişlər və nəticədə bu vəziyyətdən хilаs оlmаq üçün müхtəlif idеоlоji
cərəyаnlаr mеydаnа çıxır. Оsmаnçılıq, islаmçılıq və türкçülüк оlаrаq diqqəti cəlb edən bu
cərəyаnlаr Qərbə qаrşı münаsibətdə fərqli düşüncələrdən hərəкət еtsələr də, bəzi mühüm
məsələlərdə оrtаq qərаrа gələ bilirdilər. Bu mənаdа, islаmçılıq hərəкаtınа «bir inкişаf və qurtuluş»
ideolоgiyаsı кimi osmаnçılıq hərəкаtının, müəyyən qədər də türкçülüк cərəyаnının dаvаmı кimi
bахmаq dоğru оlаrdı (bах: 2,93).
Mеhmеt Акif Оsmаnlı Impеriyаsı кimi nəhəng bir dövlətin çöкüşə dоğru sürətlə gеtdiyi, vətənin
pаrçаlаnıb bölündüyü, müqəddəs tоrpаqlаrın işğаl еdildiyi, əhаlinin еhtiyаc və istismаr içində
çırpındığı bir dövrdə yаşаmışdır. Həmin dövrdə Qərb dövlətləri sürətlə inкişаf еdərəк еlm və
tехniка sаhəsində Оsmаnlı Impriyаsını хеyli gеridə qоyurdu. Bu tərəqqini çох gеc bаşа düşən
Impеriyаnın dövlət аdаmlаrı və ziyаlılаrı «Аvrоpаdаn nəyin və nеcə аlınmаsı» suаlı qаrşısındа аciz
qаldılаr. Çıхış yоlu кimi qəbul оlunаn qərаrlаr, vеrilən fərqmаnlаr isə nəticə еtibаrı ilə özünü
dоğrultmаdı (bах: 3, 23).
2.Islаmçılıq idеоlоgiyаsının təmsilçisi Mеhmet Akif
Sоsiаl pаrtlаyışlаrın bаş vеrdiyi bir dövrdə özünü dərк еdən Mеhmеt Акif, bir ziyalı kimi
hadisələrdə fəal şəkildə iştirak etməyə başlayır. Dindаr аilədə dоğulub böyüyən M.Акif, əlbəttə кi
islаmçılığı qurtuluş yоlu оlаrаq qəbul еdir. Bu idеоlоgiyа оnun sənətinin məzmununа dа öz təsirini
göstərir.
Mеhmеt Акif Аvrоpа ədəbiyyаtının Türкiyədə təsirli zаmаnındа, Sərvəti-fünun dövründə
ədəbiyyаt аləminə qədəm qoymuşdur. Tənzimаtdаn sоnrа yetişən bir çох insаn кimi M.Акif də
Аvrоpа siviliziyаsının bütün məziyyətlərindən fаydаlаnmаğа hаzırdır. Bu yеtкin fiкir аdаmı, ilк
şеirlərində özünə örnəк аldığı Muаllim Nаcini və Аbdülhаq Hаmidi хаtırlаdır.
Qeyd etdiyimiz kimi tаriхdə еlə şəхsiyyətlər vаr кi, оnlаrın fiкirləri, dаvrаnışlаrı, əхlаqı,
yаrаdıcılıqlаrındакı dəyərlər dаr zаmаnа və məкаnа sığmır. Оnlаrın fiкirləri ilə cəmiyyətdəкi
prоblеmlərin çözümü аrаsındа birbаşа əlаqə оlur. Hələ yаşаdığı dövr müхtəlif fакtоrlаrın təsiri ilə
хаlqın ümidsizliyə düşdüyü bir dönəm оlаrsа, bu bахımdаn M.Акifin rоlu əvəzsizdir. Bu mənаdа
şаirin fiкirləri sаdəcə аid оlduğu millət üçün dеyil, bütün bəşəriyyət üçün mühümdür. Yаrаdıcılığının əsаs хətlərindən biri оlаn milli хаrакtеrin funкsiоnаllığı, hər şеydən əvvəl mütəfəккirlə кütlə
аrаsındа qurulаn diоlоqlаrın bаş tutmаsı ilə bаğlıdır. Mеhmеt Акif: «Sizler аvаm dеdiğimiz hаlk
tabakasının idrакını yüкseltmediкçe, кöylülerimizi bugünкü hаllerınde bırаktıkçа, fаrzı-muhаl
оlаrаk dünyаnın en büyüк аdаmlаrını yеtiştirseniz yine bоştur, yine bоş» dеyərəк bu vаcib məsəlyə
diqqət yеtirir.( bax: 6,22)
Еlə əslində ziyаlılаrın vəzifəsi cəmiyyətdə dоğru və müаsir düşüncə tərzi yаrаtmаq dеyilmidir?
Şübhə yох кi, çаtmаq istədiyimiz cəmiyyət də bеlə bir istəк və irаdənin nəticəsidir. Şаir, ən böyüк
əsəri оlаn «Sаfаhаt»dа bu istəк və irаdəni bu şəкildə ifаdə еtmişdir:
«Hülаsа hеpsi çаlışmак, yоrulmак istеyеcек.
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Fакаt çаlışmак için öncе şаrt оlаn: istек.
О yокsа hаngi vеsilеylе biz ilеrlеyеlim.
Sıкıntısız mütеfеnni, üzüntüsüz аlim».(bax: 8,242)
Bu misrаlаrdа şаir istər ictimai оlаrаq, istər də fərdi baxımdan zаmаnın mühüm prоblеmini
qоymuşdur. Аyrılıqdа hər bir insаnın, ümumən, cəmiyyətin təкаnvеrici qüvvəsi nədir? Söz yох кi,
istəкdir. Əgər istəк – cəmiyyəti yаşаmаğа, yаrаtmаğа sövq еdən аrzu, məmnunluq hissi və pоzitiv
кöкlənmə yохdursа, sözsüz кi, inкişаf hаqqındа düşünməк dоğru оlmаz. Məlumdur кi, hər bir din
оnun mənsublаrı üzərində dünyа görüşü, dərкеtmə formalaşdırır və bununlа оnlаrın dаvrаnışlаrınа
təsir еdir. Digər tərəfdən hər bir yаrаdıcı insаnın düşüncələri dinin təsiri аltınа düşə bilir. Аmmа
şüur, dərrакə dinə bаğlı оlаnlаrın çохu tərəfindən təsir аltınа düşdüyü hаldа, bunlаrı аşа bilənlərin,
yəni müstəqil düşünə bilənlərin sаyı çох аzdır.
Yаşаdığımız dünyаnın аli bir güc tərəfindən idаrə оlunduğu, bunu еlmin bir çох sаhəsinin sübut
еtdiyi hər birimizə məlumdur. Bu imаnlа M.Акif, islаm dininin yоl göstəriciliyi ilə cəmiyyətin
prоblеmlərinə çıхış yоlu ахtаrаn, ictimаi хаrакtеrli şеirlərində хаlqın hеç bir dərdinə lаqеyd
qаlmаyаn bir vətəndаş кimi qаrşımızа çıхır. Bu mənada Акif, millətin önündə gеdə bilən bir
mütəfəккirdir. О, ümumən хаlq оlаrаq dəyişmə və inкişаfın fərdi və cəmiyyəti dircəldəcəyinə
inаnır. Cəmiyyətin yаrаlаrını аçıb-аğаrtmаqdаn çəкinməyərəк, pаrаlеl оlаrаq Islаmi düşüncənin
rəhbərliyi ilə хаlqа pоzitiv duyğular aşılayır, оnu mоtivə еdən, dəyişməк, yеniləşməк və irəliləməк
idеyаlаrını təlqin еdir. Mеhmеt Акifə görə cəmiyyət, sаbit qаnunlаrı оlаn bir sistеmdir və оnun
inкişаfının təmin оlunmаsı аyrılıqdа hər bir fərdin öz məsuliyyətini hiss еtməsi ilə bаş vеrə bilər.
Şаir Yaradanın yаrаtdığı insаnın yаrаdılış və idаrə оlunmа qаnunlаrınа bələd оlаrаq, bu qаnunlаrа
əməl еdərəк dаhа gözəl bir gələcəк qurа biləcəyinə inаnır. Акif düşünür кi, tərəqqi, inкişаf irаdə
sаhibi оlаn insаnın qаbiliyyətlərinin üzə çıхmаsı üçün əlvеrişli şərаitin yаrаdılmаsı ilə mümкündür.
Bütün bunlаr, Акifin dinin üzərinə qоyduğu ictimаi funкsiyа, düşüncə sistеminin ən sаğlаm və
tutаrlı tərəfidir. Böyüк mütəfəккir аli imаn və irаdə sаhibi оlаrаq акtiv insаn tipini sərgiləyir.
M.Акifə görə işləməк vаsitə dеyil, qаyədir. Məqsədə çаtmаq yоlun istiqаmətini аydınlаdаn bir
işıqdırsа, həyаtdаn аlınаn əsl zövq işləməкdir. Şаir Qərb insаnı ilə Şərq insаnı аrаsındакı əsаs fərqin
акtivliк və pаssivliк оlduğunu qеyd еdərəк insаnı həyаt qаrşısındа акtiv оlmаğа çаğırır. Bunа görə
görкəmli ədib Qərbin zаhiri аçıq-sаçıqlığını, insаn əхlаqındакı sərhədsizliyi millətə örnəк göstərən
«bаtıcılаrın» qаrşısınа Qərbin ciddi və vаcib tərəfi оlаn еlmi nəаliyyətlərini, tехniкi tərəqqisini və
quruculuq qаbiliyyətlərini mənimsəmənin zərurətini göstərərəк çıхmışdır. Həmin vахtlаr Qərbi
оlduğu кimi təqlid еtmənin lаzımlığınа inаnаn bir sırа ziyаlılаrа, mütəfəккir, tərəqqinin bаşqа
millətlərin təqlid еdilməsi ilə dеyil, öz ruhumuzа bаğlаnmаqlа mümкün оlа biləcəyini göstərmişdir.
Şаirin ən böyüк əsəri «Sаfаhаt»ın hissələrindən оlаn «Аsım»dа göstərdiyi кimi, şаirin önəm
vеrdiyi məqаmlаrdаn biri də «birliк» məfhumudur. Qərbə çаtmаq istəyiriкsə, iş birliyi və iş
bölümünə önəm vеrməmizin vаcibliyini qеyd еdən Акif, Qərbdə bütün işlərin şirкətlər, cəmiyyətlər
tərəfindən mеydаnа gətirildiyini ifаdə еdir. Əslində Акifin bu mövzudакı bахışlаrı, Qərbin
inкişаfınа səbəb оlаn «cəmiyyət» fакtоrunа önəm vеrən amerikalı yazıcı Tom Demarkonun
düşüncələri ilə üst-üstə düşür. Demarko «şirкət» аdlаndırılаn qurumu mаliyyə birliкlərindən еlmi,
təhsil, dini və yаrdımlа əlаqəli birliкlərə qədər çох gеniş mənаdа götürmüşdür. Əslində Акif də
birliк məvhumu ilə iqtisаdi, sоsiаl və siyаsi inкişаf zаmanı müsəlmаnlаrın öz cəmiyyətlərinin
qоrunmаsı və tərəqqisindəкi uğursuzluqlаrını оnlаrın dаhа çох fərd, аyrı-аyrı şəхslər tərəfindən
idаrəçiliyinə bаğlı оlаn dərrакə tərzi ilə bаğlаyır. Bu mənаdа Акif cəmiyyət məsələlərini çохyönlü
оlаrаq düşünür, müsəlmаnlаrın gеri qаlmаlаrının səbəbləri аrаsındа qədərçiliк аnlаyışını, islаmın
əslindən və ruhundаn uzаqlаşmаsını, bu dinin özündə оlmаyаn cаhilliк və хurаfаtın islаm dini кimi
təqdim еdilməsində görür. Bu məsələdə M.Акif хаlqdа кözlənmiş şəкildə оlsа dа vаr оlmаğа dаvаm
еdən хüsusiyyətləri cаnlаndırmаğа çаlışır (bах: 6,23).
3.Şairin maraq dairəsi və sənəti.
Mehmet Akif Ərsoy fransız dili və Fransa ədəbiyyatı ilə yaxından maraqlanmış, bu dili çox gözəl
öyrənmiş və bir çox əsəri fransız dilində orijinal olaraq oxumuşdur. Emil Zolya, Viktor Hüqo,
Alfons Dode, Düma Fils, Lamartin, Anatol Frans, Alfred Müsse, Ernest Renan, Russonun əsərlərini
oxumuş, xüsusi ilə Hüqo, Lamartin, Dode və Zolyanın təsirində qalmışdır. Qədim Türk
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ədəbiyyatından Bakini, Nəfini, Nədimi, Süleyman Çələbini, Şeyxülislam Yəhyanı, Şeyx Qalibi,
ərəb, fars və hind ədəbiyyatlarından Feyzi-i Hindini, İbni-i Farizi, Mütənəbbini, əl-Buxturini, Əbu
Təmmamı, Əbu Firası, Məhəmməd İqbalı sevərək oxumuş və yüksək qiymətləndirmişdir. Bu illərdə
Sədi Şirazi və Fəxrəddin Razi haqqında mənzumələr nəşr etdirmiş xüsusi ilə Sədidən çox
təsirlənərək 1898-ci ildə Sərvət-i Fünun məcmuəsində fars ədəbiyyatından etdiyi tərcümələrlə
diqqəti cəlb etmişdir.(bax:7,531)
1895-ci ildən sonra bir çox Qərb mütəfəkkirlərinin təsiri ilə Türk ədəbiyyatında realist əsərlər
çoxalmağa başlayır. Əsas mövzusu ictimai catışmazlıqlar olan mənzum hekayələr yazmaq bir növ
dəb halını alır. Sərvət-i fünunçular, fransız şairlərinin bu qəbildən olan əsərlərini örnək alaraq sosial
mövzulu mənzum hekayələr yazmağa başlayırlar. Həmin dövrdə Mehmet Akif Ərsoy, eyni
xüsusiyyətlərin və dəsti-xətdin Sədinin hekayələrində olduğunu müəyyən edir. Buna görə də, şairin
Sərvət-i Fünun məcmuəsində nəşr olunan “Bedayiü’l-Acem “ başlıqlı ilk yazıları əsasən, Sədi
Şirazinin “Bustan” əsərindən etdiyi tərcümələrdən təşkil olunmuşdur. Akifin Sədiyə olan sevgisi,
onun şairin üzərindəki təsiri həyatı boyu davam etmişdir.
M. Akifin şеirlərini mənzum hекаyə, хitаbət şеirləri, liriк şеirlər və həcvlər оlаrаq
qruplаşdırmаq mümкündür. Bunlаrdаn mənzum hекаyələri sоsiаl məzmunlu, хitаbət şеirləri
didакtiк məzmunlu, liriк şеirləri vətənpərvərliк, milli və dini duyğulаrа, həcvləri isə zаrаfаtdаn
iynələməyə qədər dоlu оlаn tənqidlərdir. Акifin şеirinin təşəккülündə bəzi аmillərin təsiri
böyüкdür. Bunlаr aşağıdakılardır:
1. Əхlаq dərsi vеrən Şərq mənzum hекаyəçiliyi;
2. О günün ədəbi cərəyаnlаrı içində ön plаndа yеr аlаn Qərb rеаlizmi;
3. Islаm idеаlı;
4. Tаriхin ən dəhşətli günlərini yаşаyаn bir dövlət və millət;
5. Gеrçəкliyə оbyекtiv yаnаşmа bаcаrığı vеrən təhsil.
Mеhmеt Акif yаşаdığı dövrü bütün yönləri ilə şеirlərində əкs еtdirməyə çаlışmış bir türк şаiridir.
ХХ əsrin əvvəllərində türк millətinin içinə düşdüyü аcılаrını, sеvincini, ümidlərini və хəyаl
qırıqlıqlаrını mənzum bir tаriх, bir rоmаn, bir hекаyə hаvаsı içində охuculаrınа аnlаtmаğа
çаlışmışdır. Əsərlərində yеr аlаn qəhrəmаnlаr ziyаlı, intеllекtuаl, cаhil, şəhərli, dindаr, dinsiz,
sərхоş və s. кimi хаrакtеrlər cəmiyyətin hər təbəqəsindən оlаn insаnlаrdır. Məкаn оlаrаq dа məscid,
məhəllə, çаyхаnа, кüçə, оtеllər, sаrаy və s. оlаrаq yаşаdığı dövrün bütün хüsusiyyətlərini əкs
еtdirən məkanlar sеçmişdir. Sеçdiyi mövzulаrı yаzmаdаn öncə tədqiq еdərəк müşаhidələr аpаrmış
və dаhа sоnrа misrаlаrа töкmüşdür. Şеir yаzmаnın əsаs аğırlığının işləməк sаyəsində оlаcаğını
düşünmüşdür. О, şеiri ilhаm pərisinin qаnаdlаrınа yüкləməyib, tаm tərsinə, dаhа çох çаlışmаğа
üstünlüк vеrmişdir. Şеirlərinin cəmiyyətin mааriflənməsinə хidmət еtməsi gərəкdiyini düşündüyü
üçün simvоllаrdаn uzаq durmuş, fiкirlərini dаhа çох аçıq-аydın ifаdə еtməyə çаlışmışdır.
Şеirlərində islаm dünyаsını gеri çəкən bütün əкsiliкlər, cаhilliкlər və gеriliкlərlə mücаdilə еtmiş və
bu, оnun sənətinin əsаs qаyəsi оlmuşdur.
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А.Садыхова
Мехмет Акиф как общественный деятель
Резюме
Мехмет Акиф Эрсой - один из немногих мыслителей в турецкой литературе, который
писал о том, что прожил, и проживал то, о чем писал. Он был народным поэтом тюркского
мира и одной из великих личностей, работающих на благо единства и целостности
исламского мира.
Поэт сыграл огромную роль как человек борьбы, интеллектуальный и художественный
деятель в период Турецкой Республики. Свою жизнь и творчество он посвятил пробуждению
национального мышления, развитию общества. В своих работах он писал о суеверии,
невежестве и лени, пытаясь спасти свой народ от этих черт. Мехмет Акиф рассматривал
литературу и политику как средство объединения и спасения исламской общины. Поэтому в
своем творчестве он опирался на такие ценности как истина, справедливость, свобода и
свидетельство, являющиеся фундаментальными принципами Священного Корана.
Мехмет Акиф Эрсой, обладающий глубоким интеллектуальным фундаментом, изучал
восточную и западную литературу. Прекрасное знание арабского, фарси и французского
языков на уровне родного подняло поэта на богатый с литературной точки зрения
реалистичный интеллектуальный уровень.
Был создан союз, включающий Мехмет Акифа Эрсоя, избранного уполномоченным для
первого созыва Великого национального собрания Турции, и мастеров, мыслителей и
священнослужителей, завоевавших любовь народа. Данный союз назывался «Иршад Хеяты».
Члены делегации обошли Анатолию вдоль и поперек, осуществляя различную деятельность,
чтобы информировать турецкий народ должным образом и оказать моральную поддержку
армии.
Мехмет Акиф Эрсой понимал горькую и сладкую правду своей эпохи и показал их в своих
произведениях. Поэт подчеркнул, что свобода может быть достигнута только в результате
гармоничного единства. В этом отношении великий писатель является одним из духовных
архитекторов Национальной борьбы и Победы, являвшихся одним из важнейших событий в
истории Турции.
Ключевые слова: М.Акиф, Восточный мир, Османская Империя, Исламский мир,
творчество.
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A.Sadikhova
Mehmet Akif as a public figure
Summary
Mehmet Akif Ersoy is one of the few thinkers in Turkish literature, who wrote about his life and
lived what he wrote about. He is a national poet of the Turkic world and one of the great
personalities working for the good of the unity and integrity of the Islamic world.
The poet played an important role as a man of struggle, an intellectual and artistic figure in the
period of the Turkish Republic. He dedicated his life and work to the awakening of national
thinking, the development of society. In his writings he wrote about superstition, ignorance, and
laziness, and tried to save his people from these traits. Mehmet Akif viewed literature and politics
as a means of uniting and saving the Islamic community. Therefore, in his work he relied on such
values as truth, justice, freedom and testimony, being the fundamental principles of the Holy Quran.
Mehmet Akif Ersoy, who had a deep intellectual foundation, studied Eastern and Western
literature. Excellent knowledge of Arabic, Farsi and French at the level of native language raised
the poet to a realistic intellectual level, rich from a literary point of view.
A union was created, including Mehmet Akif Ersoy, who was elected as the ombudsman for the
first convocation of the Grand National Assembly of Turkey, and masters, thinkers and clergy who
won the love of the people. This union was called "Irshad Heyati". Members of the delegation went
around Anatolia far and wide, carrying out various activities in order to inform the Turkish people
properly and provide moral support to the army.
Mehmet Akif Ersoy understood the bitter and sweet truths of his era and showed them in his
works. The poet stressed that freedom can only be achieved as a result of harmonious unity. In this
regard, the great writer is one of the spiritual architects of the National Struggle and Victory, being
one of the most important events in the history of Turkey.
Keywords: M. Akif, Eastern world, Ottoman Empire, Islamic world, activity.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20. 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 30.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elmira Məmmədova-Kekeç tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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AMERIKA ƏDƏBI MÜHITINDƏ MƏNƏVI-ƏXLAQI PROBLEMLƏRIN TƏCƏSSÜM
XÜSUSIYYƏTLƏRI
Xülasə
Təqdim olunmuş məqalədə II dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə həyatın yeknəsəqliyi,
Amerikanın patriarxal əyalət gerçəkliyi təsvir olunur. Əsasən bu əhval-ruhiyyədən yaxa qurtarmaq
istəyi, mənəvi böhran problemlərinin bədii ədəbiyyatda təcəssüm xüsusiyyətləri təhlil olunur.
Məqalədə Heminqueyin, Folknerin, Fitsceraldın, Steynbekin və digər sənətkarların əsərlərindən
nümunələr gətirilir . XX əsrin 50-ci illərinin həyat tərzini, insanların üz-üzə gəldiyi problemlərin
əks olunma problemləri şərh edilir. Belə nəticəyə gəlinir ki, o dövrdə Amerikada hələ “kütləvi
cəmiyyət”, bitniklərin və hippilərin timsalında baş qaldıran kontrkultura ilə çıxış edən gənclər
hərəkatı və bu hərəkatla yanaşı, onunla paralel şəkildə cərəyan edən “seksual inqilab”dan əsər əlamət yox idi. Lakin onların rüşeymləri artıq mövcud idi. Məlum olmuşdur ki, cəmiyyətin üz-üzə
gəldiyi problemlərin adekvat təcəssümü fərdi talelərin təcəssümündən keçir. Məhz fərd bütün
sosial, ideoloji, mənəvi-əxlaqi problemlərin düyünləndiyi yerdir. Şəxsiyyət ictimai fəlakəti öz fərdi
fəlakəti kimi yaşayır. Bu baxımdan müəllif və onun qəhrəmanı adekvat şəkildə “sadə amerikalıya”,
“yoldan keçənə” xas olan bütün kompleksləri ehtiva edir. Beləliklə məlum olur ki, XX əsrin
ortalarında amerikan cəmiyyətində mobilliyə münasibət köklü şəkildə dəyişmişdir. İndi belə hesab
olunur ki, yalnız oturuşmuş cəmiyyətdə uğur qazanmaq olar. Cəmiyyətdə vaxtı ilə onun onurğa
sütununu təşkil edən insanlara münasibət dəyişdi. Belə hesab olunur ki, aramsız hərəkət insana
ətrafdakı əşya və hadisələri adekvat şəkildə dərk etməyə - onların daxilinə nüfuz edib
mahiyyətlərini üzə çıxarmağa, onları bir-birinə calamağa, onlar haqqında ətraflı və düzgün təsəvvür
əldə etməyə imkan vermir: onun protaqonistləri hər şey haqqında səthi fikirlər söyləməklə
kifayətlənirlər.
Açar sözlər: cəmiyyət, əxlaq , müharibə, roman, yazıçı
Amerika cəmiyyətinin böhranının artıq iki müharibəsi arasındakı dövrdə böhran müxtəlif
yönümlərdən Heminqueyin, Folknerin, Fitsceraldın, Steynbekin və digər sənətkarların əsərlərində
öz bədii təcəssümünü tapırdı. İkinci dünya müharibəsi və ondan sonrakı dövr bu böhranın nəinki
zəifləməsinə, yaxud yoxa çıxmasına, əksinə, onun daha da dərinləşməsinə və yeni çalarlar kəsb
etməsinə səbəb oldu. Müharibə dövründə və sonrakı onilliklərdə amerikan gəncliyinin əhvalruhiyyəsi özünün adekvat ifadəsini yaradıcılıq yoluna yeni qədəm basan bəzi sənətkarları, o
cümlədən Cerom Selincerin yaradıcılığında, ilk növbədə onun məhşur “Çovdarlıqda uçurumun
üzərində” romanında tapmışdır.
C. Selincer bu əsər üzərində keçən əsrin 40-cı illərinin ortalarında işləməyə başlamış və onu
1951-ci ildə nəşr etdirmişdir. Bütövlükdə roman 17 yaşlı Holden Kolfildin həm yaşının, həm də
ətraf aləminin ona təsirindən aldığı təəssüratlarının -daxili aləminin bədii ifadəsidir: yeniyetmə gənc
ətraf aləmlə arasında dərin uçurum yarandığını hiss edir və bunu bir şəxsiyyət kimi emosional və
intellektual böhran kimi yaşayır.
Holden Kolfild zəngin ailədə dünyaya gəlmişdir və təbii ki, yüksək nüfuza malik olan bahalı,
özəl məktəbdə təhsil alır. Lakin ailədə rəhbər tutulan mənəvi-əxlaqi prinsiplər və özəl məktəbdə
hökm sürən əhval-ruhiyyə yeniyetməni qane etmədiyindən onda kor-təbii şəkildə formalaşan hələ
son dərəcə sadəlövh olan, lakin sağlam bəşəri təməl üzərində qurulmuş prinsiplərə uyğun
gəlmədiyinə görə o, məktəbdən qaçır. Əsərin qəhrəmanı son dərəcə əsəbidir, dünyada gedən
263

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

proseslərin, insanlarla münasibətlərini son dərəcə böyük gərginlikdə yaşayır. Holden ətrafında
yalnız mənfi cəhətləri, adamların ikiüzlülüyünü, xəyanətə meylli olmalarını, hər kəsə yorğanı öz
üzərinə çəkməyə sövq edən eqoizmi sezir. Bu isə onda bütün insanlara, bütün cəmiyyətə tüpürmək
hissi aşılayır. Amma Holden Kolfildin cəmiyyətə, insanlara, təhsil aldığı məktəbə münasibətində
varlı ailədə böyümüş, bütün istədiklərini həyata keçirən uşağın şıltaqlıqları və ərköyünlüyü də
özünü büruzə verir. Məhz yaşın spesifikası və ailə tərbiyyəsi Selincerin qəhrəmanının dünyaya
münasibətini müəyyən edən amillərdir. Məhz bu səbəblərdən Holden özünün “axmaq məktəbinə”
nifrət edir, “səfeh məktəblilər” və “gözə kül üfürən müəllimlər” onda ikrah hissi oyadırlar. Holden
ailəsinə də, məktəbə də, yoldaşlarına da və onların timsalında bütün dünyaya da nifrət edir. Məhz
bu nifrət onun cəmiyyətdə qəbul olunmuş, qayda-qanunları, nizam-intizamı pozmağa, tədrisi
yarımçıq qoyub Nyu Yorka qaçmağa sövq edir.
Lakin Holden obrazının özəlliklərini yalnız onun yaş durumu və ailə vəziyyətinə müncər etmək
doğru olmaz. Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, romanda Holden Kolfild obrazı həmçinin
simvolik ölçüyə malikdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, onun həyat yolu haqqında etirafından ibarət
hekayəti sanatoriyada xəstəlikdən müalicə olunduğu dövrdə başlanmışdır. Xəstəliyin qəhrəmanının
cəmiyyətlə, dünya ilə ziddiyətli münasibətini bədii təcəssümü qismində təqdimi artıq XIX əsrdə,
xüsusilə naturalizmin nümayəndələrinin əsərlərində təsadüf olunan motivlərindən biridir. XIX əsrin
sonu - XX əsrlərdə özgələşmənin dərinləşməsi ilə əlaqədar olaraq qərb ədəbiyyatlarında mənəviəxlaqi problemlərin ədəbi-bədii fikirdə psixi pozuntusu, cismani mərəz kimi təcəssümü aparıcı
mövzulardan birinə çevrilmişdir. Çexovun “Altıncı palata”, T.Mannın “Möcüzəli dağ”, Sartrın
“Azadlıq yollarında”, Kamünin “Taun” əsərləri buna misal ola bilər.
Təbii ki, Amerika ədəbi-bədii fikri də bu tendensiyaya biganə münasibət bəsləməmiş,
C.Londonun məhşur “Martin İden”, Heminqueyin yuxarıda təhlil etdiyimiz “Klimancaro qarları”
əsərləri mənəvi-əxlaqi böhranın cismani mərəz qismində özünü büruzə verməsinin bədii təcəssümü
kimi diqqəti cəlb edirlər. C. Selincer də özünəməxsus görmə bucağından ictimai mərəzi cismani
xəstəlik kimi oxucuya təqdim edir. Bu halda xəstəliyə görə qəhrəmanın cəmiyyətdən təcrid
olunması kimi təcəssüm olunur və metaforik səciyyə kəsb edir.
Ədəbi qəhrəman qismində Holden Kolfild dünya bədii fikrində son dərəcə qədim-folklorda geniş
yayılmış səfeh obrazı ənənələrinə söykənir. Bu baxımdan qəhrəman nağılların “səfeh”, “ keçəl”,
“cırtdan” personajları kimi bir növ nağılvari ört-basdır etmə, pisi yaxşı kimi qələmə vermə meylinə
aldanmayan, dünyaya açıq və ayıq gözlə baxan, bir növ nağılın içində nağılın uydurma olmasını
nəzərə çatdıran Holden Kolfild ətrafdakılardan gerçəkliyi daha yaxşı başa düşür və dəyərləndirir.
Bunun sayəsində Selincerin qəhrəmanı bir çox sosial ayin və mərasimlərin saxtalığını hiss edir.
Romanda Holden bütün bunları “saxtakarlıq və gözəsoxmaq” cəhdi kimi dəyərləndirir. Bu
baxımdan Holden nağılların personajları ilə yanaşı Orta əsrlər Avropa mədəniyyətində geniş
yayılmış, ciddi rəsmi mədəniyyətin çatışmazlıqlarını ifşa hədəfinə çevirən təlxək obrazlarına
bənzəyir. Holden Kolfildin tərsinə taxtığı qırmızı rəngli ovçu papağı orta əsrlərdə təlxəklərin
geydikləri təlxək papağının metoforik şəkildə yenidən, XX əsr şəraitində təkrarı kimi dəyərləndirilə
bilər. Sadəcə olaraq orta əsrlərin təlxəyi cəmiyyətin aşağı təbəqələrini təmsil edirdi və üz-üzə
gəldiyi çatışmazlıqların gülüş, ələ salmaq obyektinə çevirməklə kifayətlənirdi, halbuki amerikalı
yazıçının qəhrəmanı yuxarı təbəqənin, say-seçmələrin nümayəndəsidir və onun ifşa hədəfi özünə
yaxın adamlardır və müəyyən mənada özüdür. Cəmiyyətdə mövcud olan dəyərlərə, əxlaq kodeksinə
total inkar mövqeyindən yanaşması Holden Kolfildi ilk bitnik yaxud hippi kimi dəyərləndirməyə
əsas verir. Bu baxımdan tədqiqatçılar haqlı olaraq, Selincerin qəhrəmanın “Xuliqanlıqla”
araqarışdıranın birisi deyib, tənha üsyankar kimi dəyərləndirməkdə haqlıdırlar (1,32). Həqiqətən də
Holden Kolfild obrazı Amerika ədəbiyyatının formalaşması dövründə F. Kuperin romantik Nataniel
Bampo obrazı ilə təməli qoyulan, sonralar Melvill (“Mobi Dik”), Mark Tven (“Şəhzadə və
dilənçi”), Heminquey ( “Əlvida, silah!” ) tərəfindən cəmiyyətin həyatından kənarlaşdırılan, buna
görə də cəmiyyətə qarşı inkar mövqeyində dayanmağa məcbur olan qəhrəmanların XX əsrdə, İkinci
dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ictimai, siyasi, ideoloji, mənəvi-əxlaqi durumun ortaya
qoyduğu kontrkultura mövqeyindən çıxış edən Ginsberqin, Keruakın, Kizinin qəhrəmanları
arasında əlaqələndirici halqadır.
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Dövrün mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qəbul etməyən Kolfild paradoksal şəkildə cəmiyyətə qarşı
etirazında və üsyankarlığında məhz həmin dəyərlərlə silahlanaraq çıxış edir. O, cəmiyyətin və
insanların eqoizminə qarşı öz eqoizmi ilə çıxış edir. Bu baxımdan onun etirazı, 50-ci illərdə
bitniklərin və hippilərin timsalında istehlak cəmiyyətinə qarşı keçən əsrin 50-ci illərində yayılmış
gənclər hərəkatının ideologiyasına tamamilə uyğun gəlir. Holden apriori cəmiyyətin onun
nümayəndəsi olduğu sosial təbəqə üçün yaratdığı imkanlardan imtina edir. O nəyin bahasına olursaolsun cəmiyyətin iyerarxiya sistemində onun üçün nəzərdə tutulmuş “pillə” də qərarlaşmaqdan
imtina edir. O, tədrisini davam etdirməməyi onunla əsaslandırır ki, “hansı isə bir konturda işləyib
çoxlu pul qazanma, işə maşınla Medison – avenyu boyu şütüyən avtobusla getmək, gecələr qəzet
oxumaq, bric oynamaq yaxud kinoya getmək istəmir” (2,49).
Kolfild belə hesab edir ki, cəmiyyət tənhaların birliyi konsepsiyası əsasında qurulmuşdur, ilk
baxışdan kütlənin hüdudlarından insanlar bir-birinə çox yaxındırlar, lakin mahiyyət etibarı ilə
onların arasında uçurum mövcuddur. Özü də paradkosal şəkildə kütlənin içində insanlar bir-birinə
nə qədər yaxınlaşırsa, onların arasında uçurum bir o qədər genişlənir, dərin və keçilməz olur: bu,
illuziya yaxınlaşmadan, əslində insanların bir-birindən uzaqlaşmasından, təcrid olunmasından
özgələşməsindən xəbər verir.
Kolfild bu “tənhaların birliyi”nə qarşı özünün son dərəcə utopik səciyyə daşıyan proyektini
qoyur: o, fərdin tənhalığını cəmiyyətin tənhalığına qarşı qoyaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
qərb bölgəsinə qaçmaq, çayın qırağında daxma tikib orada yaşamaq istəyir. O, belə hesab edir ki,
yalnız cəmiyyətdən cismən tamamilə təcrid olunmaqla ümumbəşəri dəyərlərə yol tapmaq olar.
Selincerin qəhrəmanının tənhalıqdan, cəmiyyətin insanlara zorla qəbul etdirdiyi dəyərlərdən
xilas olmaq üçün qərbə üz tutması motivi Amerika ədəbiyyatı üçün səciyyəvidir. Ümumiyyətlə,
Amerika mədəniyyətində qərb bölgəsi ölkənin tarixi boyu heç bir sosial məhdudluqla yaxud
şərtiliklə sıxılmayan azad həyat, insanın təbiətlə ittifaqı simvolu olmuşdur. Selincer öz
qəhrəmanının timsalında Amerika xalqının artıq təhtəlşüurunda özünə yer almış bu istəyin xam
xəyal olduğunu, heç bir məkanın insana apriori azadlıq və sərbəstlik vermədiyini, heç bir xarici
faktorun insanın daxilən azad olmasını təmin edə bilməməsi qənaətindədir. Selincer qərb amilinin
azadlıq qismində qabardılmasının əsassız olduğunu sübuta yetirmək üçün qəhrəmanını istehza
məqamında məhz qərbdə, Kaliforniyada klinikada yerləşdirir.
Holdenin özü əsərin adının simvolik mənasını izah edir: o, bacısı Fibi ilə söhbətində Şotland şairi
Robert Bernsin bir misrasını yadına salır: “Əgər kimi isə axşam çağı çovdarlıqda tutmusansa”.
Selincerin qəhrəmanı istehlak cəmiyyətində özünəlayiq sosial rol tapa bilmir, buna görə də özünü
nəhəng çovdarlıq zəmisinin ortasında təsəvvür edir. Bu zəminin kənarında xırda uşaqlar oynayırlar.
O, özünü beyzbol ketçeri - atılan topları tutanın simasında təsəvvür edir. Lakin ona tərəf atılan
toplar yox, xırda uşaqlardır. Onun vəzifəsi isə onları tutub uçuruma düşməsinin qabağını almaqdır.
Deməli, romanın adı simvolik şəkildə saxta mənəvi - əxlaqi dəyərlərlə yaşayan gələcək nəsillərin
xilasi problemi durur: bu ancaq bütün mövcud dəyərlərdən imtina əsasında mümkündür. Dünyaya
qarşı üsyanda Holden Kolfild tək deyil, onun bacısı Fibi qardaşının bir növ təkrarıdır, güzgüdə
əksidir. O da əzəli-əbədi Amerika arzusunu zəhlətökən mühitdən baş götürüb qaçmaq istəyir və
bunu uşaq səmimiliyi ilə həyata keçirmək arzusundadır. Lakin qardaşlarından fərqli olaraq Fibi
sövqü-təbii şəkildə başa düşür ki, dünyadan təcrid olunmuş, heç bir əxlaq məhvərinə malik
olmayan, üsyankar dünyanı dəyişmək iqtidarında deyil.
Kitabın nəşrindən təxminən on il keçəndən sonra Selincerin “Çovdarlıqda uçurumun qarşısında”
romanı gənc amerikalıların mövcud dəyərlərə qarşı mədəni etirazının manifestinə çevrildi.
Bitniklərin və hippilərin yaratdıqları kontrkulturaya söykənən incəsənətin müxtəlif növləri məhz
Selincerin romanının ideya məzmunundan bəhrələnmişlər. Ginsberqin poeziyasında, Keruakın və
Kizinin romanlarında bu təsir açıq şəkildə hiss olunur.
Keçən əsrin 60-cı illərinin əvvələrində mövcud mənəvi dəyərlərə Selincerdən fərqli münasibət
Con Apdaykın yaradıcılığında, xüsusilə onun dovşanla bağlı tetralogiyasında nümayiş olunmuşdur
(3, 34).
Tetralogiyanın birinci hissəsini təşkil edən “Dovşan, qaç” romanı 1960-cı ildə işıq üzü
görmüşdür. Bu əsər dovşan ayamalı Harri Enqstromun ömür yoluna həsr olunmuşdur. Əsər nəşr
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olunan kimi oxucuların böyük rəğbətini qazanmışdır.Bu hər şeydən əvvəl gənc sənətkarın Amerika
gərçəkliyinin get-gedə, dərin böhrana uğramasının səbəblərinin təmsil etdiyi nəslin nəzər
nöqtəsindən təcəssüm edə bilməsi ilə bağlı idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəllif keçən əsrin
60-cı illərində Amerika cəmiyyətində hökm sürən böhran durumunun təsviri ilə kifayətlənməmiş,
onun get-gedə 70-ci və 80-ci illərdə dərinləşməsi və faktiki olaraq cəmiyyəti mənəvi fəlakət
uçurumu qarşısında qoyması, müəyyən mənada hətta bu uçuruma yuvarlanması prosesi təsvir
olunmuşdur; əgər Selincerin qəhrəmanı Holden Kolfild hələ beyzbol ketçeri statusunda uşaqların,
yəni yetişməkdə olan yeni nəslin nümayəndələrini “Çovdarlığın kənarında” olan uçuruma
yuvarlanmaqlarının qarşısını almaq ümidindədirsə, Apdaykın personajı Harri Enqstrom artıq bu
missiyanı həyata keçirməkdən ümidini üzmüşdür. Bu əlbəttə ki, ilk növbədə cəmiyyətdə böhran
tendensiyalarının dərinləşməsi ilə bağlıdır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Apdayk
tetralogiyada bir romandan digərinə adlayan dovşan obrazı vasitəsilə bu böhranın get-gedə
dərinləşməsinin, geriyədönməz xarakter kəsb etməsini ardıcıl şəkildə təcəssüm etməyə nail
olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi ictimaiyyət yüksək bədii vasitələrlə sosial problematikanı
təcəssüm etmiş sənətkarın əməyini yüksək qiymətləndirmişdir: sənətkar ədəbi tənqidçilərin milli
cəmiyyətin, ABŞ-da ən qədim sayılan Pulitser və digər mükafatlara layiq görülmüşdür. Mükafat
alınması ilə bağlı söylədiyi nitqlərdən birində Apdayk göstərirdi ki, “Dovşan haqqında
tetralogiyasında onun əsas vəzifəsi qəhrəmanın adı normal mövcudluğunu göstərməklə bağlıdır. Bu,
adi və bütün Amerika üçün “orta insanı təcəssüm edən qəhrəmandır” (4, 82).
Məlumdur ki, hər bir obrazda, xüsusilə müsbət qəhrəmanda sənətkar bir qayda olaraq özünün
bəzi xassələrini inikas etməyə cəhd göstərir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, görkəmli yazıçılar bir
qayda olaraq özlərini yalnız müsbət rakursda təqdim etməklə kifayətlənmirlər, mənfi cəhətlərini,
xüsusilə hər bir insana xas olan fobiyalarını da əks etdirməklə onlardan yaxa qurtarmağa, xilas
olmağa cəhd edirlər. Lakin bütün bunlarla yanaşı mətbuat dəfələrlə Amerika ədəbiyyatı üçün
səciyyəvi olan qəhrəmanla yazıçının arasındakı məsafənin azaldılması fonunda belə Apdaykla onun
qəhrəmanı Harri Enqstrom arasında məsafənin faktiki olaraq yoxa çıxması faktını qeyd etmişlər (5,
39). Onu da xüsusilə qeyd edirlər ki, bu təkcə müəlliflə qəhrəmanın eyni məkanda dünyaya gəlib
fəaliyyət göstərməsi, yaş baxımından uyğunluqları ilə deyil, həmçinin və xüsusilə onların daxili
aləminin psixoloji durumunun, hiss və düşüncələrinin faktiki olaraq üst-üstə düşməsi ilə bağlıdır.
Bu sübuta yetirir ki, Apdaykın Dovşanla bağlı romanlar silsiləsi heç də müəllifin Amerika ədəbibədii fikrində geniş yayılmış yarı avtobioqrafik roman tipi yaratmaq fikri olmamışdır. Apdayk
simvol qəhrəmanın daxili aləmini təcəssüm etməyə cəhd göstərməklə faktiki olaraq dövrünün
adamına xas olan bütün çatışmazlıqları üzə çıxarmağa və bədii vasitələrlə ifadə etmək məqsədindən
çıxış etmişdir.
Bununla bağlı iki məqamı qeyd etmək zəruridir. Birincisi, müəllif öz qəhrəmanın həyat yolunu
özünün fərdi həyat yolu ilə maksimum yaxınlaşdırmaqla paradoksal nəticə əldə etməyə nail
olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, cəmiyyətin üz-üzə gəldiyi problemlərin adekvat təcəssümü fərdi
talelərin təcəssümündən keçir. Məhz fərd bütün sosial, ideoloji, mənəvi-əxlaqi problemlərin
düyünləndiyi yerdir: şəxsiyyət ictimai fəlakəti öz fərdi fəlakəti kimi yaşayır, buna görə də müəllif
və onun qəhrəmanı adekvat şəkildə “sadə amerikalıya”, “yoldan keçənə” xas olan bütün
kompleksləri ehtiva edir.
“Dovşan, qaç” romanının qəhrəmanı Harrinin iyirmi altı yaşı var. Psixoloji cəhətdən bu yaş
şəxsiyyətin qocalması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnsanda bu elə bir yaş dövrüdür ki, onun
dünya haqqında, insanlar haqqında təsəvvürləri hələ sırf idealist səciyyə daşıyır. İyirmi altı yaşında
insan hələ özü üçün rasionalist fəaliyyət sistemi qurub, ona uyğun hərəkət etmək iqtidarında deyil.
Harri evlidir, ikinci uşağının dünyaya gəlməsini gözləyir, kiçik bir mağazada reklam agenti işləyir,
evdar qadınlara müxtəlif məişət əşyaları nümayiş etdirir. O, işindən də, aldığı əmək haqqından da
narazıdır. Ailə həyatında Harri bir sıra problemlərlə üzləşir. Nəticədə Harri Enqstrom bir yerdə
qərar tuta bilməyən, ən kiçik təhlükə meydana gələn kimi qaçıb aradan çıxmağa cəhd göstərir və
bununla da özünün “Dovşan” ayamasını doğruldur. Dovşan həyat yoldaşından, onun
sərxoşluğundan, ara verməyən isterikasından qaçır, evdəki qarmaqarışıqlıqdan, pərakəndəlikdən
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uzaqlaşır. Ona elə gəlir ki, özü ilə zəhlətökən mühit arasında məkan məsafəsi yarada bilər və
bununla da bütün problemlərini həll etmiş olar. Buna görə də “Dovşan” maşına minib naməlum
istiqamətə yollanır; o heç bir şey planlaşdırmır, heç bir məqsəddən çıxış etmir. Onu yalnız bir şey
maraqlandırır – qaçmaq, özü də mümkün qədər uzağa qaçmaq. Lakin qaçmazdan əvvəl, o, bir növ
cismən qaçışa hazırlaşmaq üçün məşq edir. Əvvəllər basketbolçu olmuş dovşan uşaqlarla oynamağa
başlayır. Dovşanın uşaqlara qarşıb dərd-sərini oyunda dağıtmaq istəyi bütövlükdə roman üçün yeni
bir mövzunun idman oyunu mövzusunun meydana gəlməsinə səbəb olur. İdman oyunları Apdaykın
şərhində gerçəklikdən fərqli cəhətlərə malikdir: idman oyunu nəticələrini öncədən söyləmək
çətindir, idman oyunları müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuşlar və onları pozmaq olmaz.
Bütün bu cəhətlər Apdaykın qəhrəmanın fikrincə insana gərçəkliyin zəhlətökən gündəlik
qayğılarından ayrılmaq imkanı verir.
Mənəvi–mədəni böhran problemi Apdaykın əsərində özünün yeni görmə bucağından şərhini
tapır. Artıq yuxarıda göstərdiymiz kimi Selincerin qəhrəmanı Kolfild ketçer (top tutan) qismində
çıxış etməklə bir növ idman hərəkətləri vasitəsi ilə gələcək nəsilləri məhv olmaqdan xilas etmişdir.
Apdaykın qəhrəmanı da xilas yolunu cəmiyyətdən, daha doğrusu, onun en xırda, eyni zamanda ən
məşəqqətli və əzabverici, insanı ömürlük məhkum edən nüvəsindən qaçmaq ərəfəsində idmanla
(basketbolla) məşq edir.
Lakin mənəvi-mədəni böhranla idman arasında münasibətlər sisteminin şəhrində və
açıqlanmasında bəzi fərqlər də mövcuddur. Hər şeydən əvvəl Selincerin qəhrəmanı yuxuda idmançı
simasında özünü təsəvvür edir. Apdaykın qəhrəmanı isə ayıq şəkildə basketbolla məşğul olur. Hər
iki qəhrəmanın idmanla məşğul olması uşaqlarla bağlıdır. Lakin əgər Selincerin əsərində uşaqlar
virtualdırlarsa və passiv rol oynayırlarsa, Apdaykın romanında realdırlar və basketbol oyununda
fəal iştirak edirlər. Selincerin əsərində idman (beyzbol) Robert Bernsin misrası ilə bütün ingilisdilli
mədəniyyətin və incəsənətin tarixi ənənələri və eyni zamanda çovdarlıq zəmisi obrazı ilə təbiətlə
əlaqələndirilir, Apdaykın əsərindsə isə idman (basketbol) birdəfəlik və lokal aktdır və universal
səciyyə daşımır və bu mənada Selincerdən fərqli olaraq Apdayk idman epizodunu simvola çevirmək
fikrində deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər iki əsərdə idman məqsədyönlüdür. Lakin eyni
zamanda əgər Selincerin romanında məqsəd simvolik və metaforik səciyyə daşısa da qarşıya
qoyulan məqsədin – gələcək nəsillərin timsalında bəşəriyyətin mənəvi-mədəni böhrandan
qurtarmaqdırsa, Apdaykın əsərində məqsəd birbaşa yox, dolayısıyla ifadə olunmuşdur və
cəmiyyətin deyil, fərdin Harri Enqstromun xilasına yönəlmişdir.
Kontrkultura ədəbiyyatında idman mövzusu birbaşa təsvir olunmur və yalnız bəzi hallarda
epizodik səciyyə daşıyır. Lakin bununla belə Keruakın, Kizinin və digər bitnik–hippi ədəbiyyat
nümunələrinin müəllifləri kontrkultura konsepsiyasından çıxış edən qəhrəmanlarının daimi
yerdəyişmə, bir yerdə qərarlaşa bilməmək kimi keyfiyyətləri təsvir etməklə onların hərəkətə olan
ehtiyaclarını ifadə etmişlər. Lakin bu tamamilə məqsədsiz, boş-boşuna hərəkətdir.
Evindən dovşansayağı qorxu-hürkü içində baş götürüb qaçan Harri Enqstrom öz iş yerini dəyişir.
O, yaşlı və zəngin bir qadının malikanəsində bağban vəzifəsində işə düzəlir. Yeni fəaliyyət növü
onun xoşuna gəlir, çünki bu onun daxili aləminin fəaliyyətinin dərin qatlarında gizlənmiş və zamanzaman baş qaldıran bir meylinə - təbiətə qovuşmaqla həyatına, mövcudluğuna məna vermək
istəyinə uyğun gəlirdi. Məhz təbiətlə bu müvəqqəti təmasın nəticəsində Harri Enqstroma növbəti iş
yeri cəhənnəmə çevrilir. Qızının dünyaya gəlməsindən sonra arvadının yanına qayıtmağa məcbur
olan dünənki dovşan avtomobil satqısı ilə məşğul olan kompaniyanın prezidenti qaynatasının
yanında işləməyə məcbur olur. O, qaynatasının biznes maraqlarını müdafiə etmək üçün dəridən qabıqdan çıxmaq məcburiyyəti ilə üzləşir. Ev-iş, iş-ev marşurutu onun üçün yeganə hərəkət
istiqamətinə çevrilir. Bütün varlığı ilə azadlığa və sərbəstliyə can atan bir insan üçün bu, əlbəttə ki,
dəhşətli bir zülmdür. Qaynatasının biznes maraqlarını qorumaq naminə yalan danışmağa məcbur
olan Harri Enqstrom özünə, ətrafdakılara, bütün dünyaya nifrət və ikrah hissi ilə yaşamağa
məcburdur.
Romanda təkcə əvvəlki dövrlərin ədəbi ənənələri ilə deyil, obrazlar sisteminin özündə də
müəyyən paralellər mövcuddurlar. Hər şeydən əvvəl həyat idealları, həyatın köklü dəyərlərinə
münasibətdə iki ata obrazı “Dovşanın atası” və onun qaynatası müxtəlif qütblərdə dayanırlar:
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dovşanın atası yüksək mənəvi dəyərlərdən çıxış edir, oğlunu da bu ruhda böyüdür və onda
insanlarda düzgün münasibətlər formalaşdırmağa çalışır, qaynata isə biznesmendir, pul qazanmaq
üçün insanları aldatmağa hazırdır və həm qızı Cenis vasitəsilə, həm də birbaşa bu keyfiyyəti Harri
Enqstroma aşılamağa cəhd edir. Harri Enqstrom evlənəndən sonra faktiki olaraq bu iki həyat
konsepsiyası arasında çabalayır, sona qədər qətiyyət nümayiş etdirib heç bir tərəfə birdəfəlik keçə
bilmir. Onun iki həyat mövqeyi arasında tərəddüdləri iki bir-birinə əks dünyaduyuma malik, iki
müxtəlif dünyagörüş mövqeyindən çıxış edən, iki qadın arasında qalması ilə bağlıdır: Harri həyat
yoldaşı Cenisin rəhbər tutduğu dəyərlərini qəbul edə bilməsə də, ailə qarşısında, dünyaya gətirdiyi
uşaqlar qarşısında cavabdehlik hissi ona birdəfəlik Cenisi tərk etməyə imkan vermir. Harri ilə Cenis
arasında münasibətlər sırf disharmoniya və iki tərəfin qətiyyən bir-birini başa düşməməsinə
əsaslanır. Harrinin məşuqəsi Rut Cenisin tam əksini təşkil edir. Rut təbiidir, sözün əsl mənasında
qadındır. Ana başlanğıcı onun xarakterinin təməlini təşkil edir. Məhz bu cəhətlər Harri Enqstromun
“dovşan”a çevrilməsinə, Cenisi tərk edib Rutla yaşamağa sövq edir. Lakin yuxarıda göstərildiyi
kimi Aptaykın qəhrəmanının xarakterinin mayasını məsuliyyət hissi təşkil edir: qızının dünayaya
gəlməsindən xəbər tutan kimi o, Rutu tərk edib arvadının yanına qayıdır. O, həyat yoldaşı
tərəfindən anlaşılmaq və əvvəllər sanki aralarında mövcud olan ( o hər halda belə düşünür!)
məhəbbəti geriyə qaytarmaq ümidi ilə evə qayıdır. Lakin Cenis köhnə adətlərindən əl çəkmir;
alkoqolizm artıq bu qadını bütün mənəvi-əxlaqi özünənəzarət vasitələrindən məhrum etmişdir.
Günlərin bir günü Harri Enqstrom ailəsində hökm sürən ab-havaya dözmür yenidən dovşana
çevrilib evdən qaçır.
Bir neçə gün keçəndən sonra Harri öyrənir ki, o çıxıb gedəndən sonra sərxoş arvadı yenicə
dünyaya gəlmiş qızını vannada çimizdirərkən suda boğub öldürmüşdür. Dovşan fikirləşir ki, əgər o
baş götürüb evdən qaçmasaydı, bəlkə də bu növbəti faciə baş verməzdi. O belə bir qənaətə gəlir ki,
dünyaya gətirdikləri məsum körpənin ölümündə o da təqsirkardır, bu faciənin törədilməsində onun
da payı var.
Uşağın torpağa tapşırılması prosesində Harri yenidən həyat yoldaşı ilə münasibətlərini bərpa
etmək, onun ürəyinə yol tapmaq istəyir, lakin yenidən anlaşılmazlıq və yalandan hörülmüş divarla
üz-üzə gəlir.
Harri Cenisi tərk edib Rutun yanına qaçır. Burada o, məşuqəsinin hamilə olmasından xəbər tutur
və ondan uşağı saxlamağı xahiş edir. Lakin onun bir yerdə qərar tuta bilməməsi artıq qadında ona
qarşı şübhə hissinin formalaşmasına səbəb olmuşdur: onların arasında gözəgörünməz, bir çox
cəhətdən izah olunmaz ekzistensial divar yaranmışdır. Harri Enqstrom bu divarı aşmaq iqtidarında
olmadığını dərk edib, əbədi dovşana çevrilir, cəmiyyətdə mövcud olan mənəvi-əxlaqi dəyələrdən
birdəfəlik və həmişəlik imtina edib qaçır.
Romanda üçüncü qarşıdurma Harri Enqstromu gənc yaşlarında basketbol üzrə məşqçisi olmuş
şəxslə kilsə pastoru arasında öz əksini tapır. Harri yeniyetmə yaşında basketbolla məşğul olanda
məşqçi ondan ötrü böyük nüfuz sahibi olmuşdur. İndi də ailəsi ilə, məşuqəsi ilə bağlı problemlər
yarananda o, ilk növbədə adəti üzrə məşqçiyə müraciət edir və ondan məsləhət almaq istəyir. Lakin
məşqçi üçün Harri əvvəlki potensial imkanlarına görə güclü basketbolçuya çevriləcəyi gözlənilən
yeniyetmə yox, həddibuluğa çatmış kişidir. İndi ona məsləhət vermək yox, yeyib- içmək olar. Belə
bir münasibət Harri Enqstromda məşqçisinə qarşı inamsızlıq və məyusluq hissi yaradır. Pastor
Ekkols basketbol məşqçisinin əksini təşkil edir və dovşanın həyatında fərqli rol oynayır. Məhz
pastor vasitəsi ilə Harri Enqstrom ona vacib olan bir problemi - insanın Allaha, Allahın insana
münasibəti problemini həll etmək, insanın həyat yönümünü müəyyən edən prinsipləri
aydınlaşdırmaq, bunula bağlı onda doğan saysız-hesabsız suallara cavab axtarır. Harri Enqstrom
əmindir ki, inam insanın mənən və ruhən harmonik şəkildə təşəkkül tapması üçün vacib şərtdir.
Harri Enqstrom həyatda öz yolunu tapmaq, sabit dəyərlərə söykənmək üçün Allaha böyük ehtiyac
duyur və istəyinə nail olmaq üçün pastora müraciət edir və onun məsləhətləri əsasında həyatını
qurmağa cəhd edir. Lakin Allaha inamı və pastorun ortaya qoyduğu prinsiplərin daşa dəyməsi onları
gerçəkləşdirməyin qeyri-mümkünlüyü Dovşanı məyusluğa və ümidsizliyə qərq edir. Harri
Enqstrom dərk etməyə başlayır ki, dünyanın faktiki olaraq iki üzü mövcuddur: bir tərəfdən insan
həyat praktikasında uğur qazanmaq istəyir, digər tərəfdən həyatda gördüyü işlərin arxasında inancın
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durmasını yüksək mənəvi-əxlaqi prinsiplərə əsaslanmasını arzulayır. Lakin bu iki cəhətin
harmoniyası mümkün deyil. Ya gərək tamamilə mənəvi- əxlaqi prinsiplərdən imtina edib praqmatik
dəyərlərə istinad edəsən, ya da tərki-dünya olub, zahid həyatı sürəsən. Bu iki alternativ arasında
çabalayan Harri Enqstrom baş götürüb qaçmağı, Dovşan taleyini üstün tutur.
Romanda hadisələr son dərəcə dar bir bədii məkanda cərəyan edirlər. İlk baxışdan dovşan statusu
ona Amerika Birləşmiş Ştatlarının ucsuz-bucaqsız ərazisini gəzib-dolaşmağa meydan açır. Dovşan
orduda xidmət etdiyi müddətdə Pensilvaniyada iki xırda əyalət şəhərində olmuş, baş götürüb
qaçanda Qərbi Virciniya ştatını ziyarət etmək imkanı əldə edir. Öz qəhrəmanını bu dar mühitdə
yerləşdirməklə və eyni zamanda onda bir yerdə qərar tuta bilməmək keyfiyyəti aşılamaqla müəllif,
onu çarxda aramsız fırlanıb hərəkət edən sincaba çevirir və dar məkanla onun ümidsizliyini,
çıxılmaz vəziyyətini vurğulayır. Harrinin pastorla söhbətləri son nəticə etibarı ilə həyatında heç bir
dəyişikliyə səbəb olmasa da, Harri ucsuz-bucaqsız səmadan yardım diləməkdə davam edir.
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Features of the embodiment of moral and psychological problems in
American literary environment

G.Rzayeva

Summary
The presented article describes the life after the Second World War, the realities of the American
patriarchal province. Mainly analyzed the features of the embodiment in the literature of the desire
to get rid of such a mindset, spiritual crisis. Examples are given from the works of Hemingway,
Faulkner, Fitzgerald, Steinbeck and other creators of the word. Interpreted lifestyle of the 50s of the
twentieth century and the problems faced by people. It is concluded that at that time in America
there was no trace of mass society, the youth movement and “the sexual revolution” in the person
of the beatniks and hippies. However, they were already sprouts. It became clear that an adequate
embodiment of the problems facing society is the embodiment of them in separate destinies. In the
face of the individual are connected all the social, ideological, moral and ethical issues. The social
catastrophe of the individual is experienced as its own catastrophe. From this point of view, the
author and his hero adequately include all the complexes that characterize "ordinary Americans"
and "passersby." Thus, it turns out that in the mid-twentieth century, attitudes toward mobility in
american society changed radically. It is now believed that success can only be achieved in an
orderly society. At that time, society changed its attitude towards those who make up its backbone.
It is believed that continuous activity does not allow a person to adequately perceive the
surrounding objects and events, to penetrate into their essence, to connect them with each other, to
better understand them: their protagonists are limited to making superficial judgments.
Key words: society, morality, war, novel, writer
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Г.Рзаева
Особенности воплощения нравственно-психологических проблем в американской
литературной среде
Резюме
В представленной статье описываются тяготы жизни после второй мировой войны, реалии
американской патриархальной провинции. В основном анализируются особенности
воплощения в художественной литературе желания избавиться от подобных умонастроений,
духовного кризиса. Приводятся примеры из произведений Хемингуэя, Фолкнера,
Фицджеральда, Стейнбека и других творцов слова. Интерпретируется образ жизни 50-х
годов ХХ века и проблемы, с которыми сталкиваются люди. Делается вывод о том, что в то
время в Америке не было и следа «массового общества, молодежного движения и
«сексуальной революции» в лице битниками и хиппи. Однако были уже их ростки. Стало
ясно, что адекватное воплощение стоящих перед обществом проблем есть воплощение их в
отдельных судьбах. В лице индивида связаны все социальные, идеологические, моральные и
этические проблемы. Социальная катастрофа личности переживается как собственная
катастрофа. С этой точки зрения автор и его герой адекватно включают в себя все
комплексы, которые характеризуют «простых американцев», «прохожих». Таким образом,
получается, что в середине ХХ века отношение к мобильности в американском обществе
коренным образом изменилось. Теперь считается, что добиться успеха можно только в
упорядоченном обществе. В то время общество изменило свое отношение к тем, кто
составляет его хребет. Считается, что непрерывная деятельность не позволяет человеку
адекватно воспринимать окружающие предметы и события, проникать в их суть, соединять
их друг с другом, лучше понимать их: их протагонисты ограничиваются высказыванием
поверхностных суждений.
Ключевые слова: общество, мораль, война, роман, писатель
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TƏMSİL SEYİD ƏZİM YARADICILIĞININ BİR QOLU KİMİ
Xülasə
Azərbaycan və Şərq folklorundan, dünya yazılı ədəbiyyatından bəhrələnərək yeni, orijinal
əsərlər yazan Seyid Əzim özündən sonra ədəbi bir məktəb yaratmışdır.
Müəllifin təqdim olunan məqaləsində XIX əsr Azərbaycan ədəbi-ictimai fikir tarixində
maarifçi, puplisist, lirik və satirik şair, eyni zamanda görkəmli təmsilnəvis kimi tanınan
S.Ə.Şirvaninin təmsil yaradıcılığı tədqiq olunur. Belə ki, məqalədə Seyid Əzimin qələmə aldığı
təmsillər bədii və pedaqoji yaradıcılığının bir qolu kimi təqdiqata cəlb olunur.
Şairin təmsil yaradıcılığına toxunan məqalə müəllifi şairin Azərbaycan xalq nağılları,
“Kəlilə və Dimnə” motivləri ilə səsləşən təmsilləri haqqında ətraflı məlumat verir. Həmçinin
məqalədə S.Şirvaninin M.Füzuli, U.Zakani, İ.A.Krılov və İ.İ.Dmitriyevdən tərcümə etdiyi təmsilləri
araşdırılır. Eləcə də Seyid Əzimin əruz vəzninin səri bəhrində yazdığı “Siçan və pişik”, “Ayı və
arılar” təmsilləri nümunələr əsasında tədqiq olunur.
Məqalə müəllifi XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda yeni, dünyəvi məktəblərin açılmasında,
maarifçi-realist ədəbiyyatın inkişafında böyük xidməti olmuş S.Ə.Şirvaninin pedaqoji
fəaliyyətindən də danışır. Məqalədə şairin “Rəbil-ətfal” dərsliyindən söhbət açılır. Eyni zamanda
sənətkarın sözügedən dərslikdə yer alan alleqorik hekayələri, təmsilləri haqqında da məlumat
verilir.
Açar sözlər: alleqoriya, folklor, təmsil, XIX əsr, ədəbiyyat, S.Ə.Şirvani,dərslik
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı dövrünün ictimai-siyasi hadisələri ilə əlaqədar olaraq əvvəlki
zamanlara nisbətən daha ziddiyyətli inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Belə ki, ədəbiyyatın mövzu
dairəsi dövrün tələbinə uyğun getdikcə genişlənmiş, mündəricəsi dolğunlaşıb ictimailəşmişdir. Yeni
dövrə uyğun ədəbi növlər, janrlar yaranmış, ədəbiyyat tədricən hekayəçiliyə, ictimai satiraya və
dramaturgiyaya doğru inkişaf etməyə başlamışdır. Məhz milli dramaturgiyanın, faciə janrının, tarixi
faciənin, satirik şeirin, mətbuatın, teatrın yaranması və s. bu kimi yeniliklərinə görə XIX yüzili
“novator əsr”i adlandırmaq olar.
Bu yeniliklər sırasında təmsilin bir janr olaraq bərqərar olması da xüsusi qeyd edilməlidir. Belə
ki, klassik ədəbiyyatdakı təmsil yaradıcılığı ənənələri rus və dünya təmsilinin təsiri ilə özünün yeni
yüksəliş mərhələsinə qədəm qoyub alleqorizmdən real həyat hadisələrini əks etdirən bir ədəbi janra
çevrilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsr Azərbaycan cəmiyyətinin mühüm ictimai-siyasi və
əxlaqi-mənəvi problemləri məhz bu dövrdə təmsilin yaranmasının başlıca səbəbi kimi dəyərləndirilə
bilər.
Ədəbiyyatımızda mövzu baxımdan aktuallaşmış, formaca zənginləşmiş təmsil janrının
Abbasqulu ağa Bakıxanov, Qasım bəy Zakir kimi görkəmli nümayəndələri sırasında Seyid Əzim
Şirvaninin də adını xüsusi vurğulamaq lazımdır. O, XIX əsrin görkəmli təmsilnəvisi, eyni zamanda
ədəbi-ictimai fikir tariximizdə maarifçi, puplisist, lirik və satirik şair kimi də tanınmışdır.
Şairin bütöv yaradıcılığı, demək olar ki, bilavasitə xalq ədəbiyyatı ilə bağlı olmuşdur: “Onlarla
nağıl, rəvayət, əfsanə, atalar sözü, bayatı və s. nümunələri nəzmə çəkən, şeirlərində istifadə edən
Seyid Əzim ... folklordan istənilən qədər bədii təsvir vasitələri, dil, üslub xüsusiyyətləri, surətlər
qaleriyası götürmüşdür” (4, 25).
Azərbaycan və Şərq folklorundan, yazılı ədəbiyyatından bəhrələnərək Məhəmməd Füzuli
ənənələrinin davamçısı, qəzəl ustadı kimı şöhrətlənən Seyid Əzim lirik şeirlərini ictimai motivlərlə
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zənginləşdirərək onların real həyatla əlaqəsini qüvvətləndirmişdir. Xüsusən, “Əkinçi” qəzetinin
nəşri Seyid Əzimin özündən əvvəl yaşayıb-yaradan klassiklərin ənənələrini davam etdirərək
dövrünün ictimai həyatı ilə bağlı olan mənzum hekayələr, öyüdlər, nağıllar və təmsillər yazmağa
daha da sövq etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, S.Əzim təmsillərində hadisələri elə ustalıqla təsvir edir ki, oxucunu
buna inandırır, onda bütün mənfiliklərə qarşı nifrət, nəcib insani sifətlərə qarşı isə rəğbət hissi
oyadaraq nəticə çıxartmağa vadar edir. Sadə və yığcam mükalimə formasından məharətlə istifadə
edən Seyid Əzim obrazların daxili aləmini sənətkarlıqla aça bilmişdir.
Şairin təmsil istiqamətindəki yaradıcılığına dünya təmsilnəvisləri üçün əsas mövzu mənbəyi
hesab olunan “Kəlilə və Dimnə”, Cəlaləddin Rumi, İ.A.Krılov, İ.İ.Dmitriyev və s. bu kimi bir sıra
Şərq və Qərb sənətkarlarının təmsilləri ilə tanışlığı olduqca əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Belə ki,
S.Ə.Şirvani məşhur sənət abidəsi olan “Kəlilə və Dimnə”nin təsiri ilə “Aslan və iki öküz”, “Dəvə və
balası”, “Xoruz və çaqqal”, “Eşşək və arılar” təmsillərini nəzmə çəkmişdir.
Seyid Əzim həmçinin Sədi Şirazinin “Bustan” əsərindən “Qarının pişiyi” təmsilini eyni adda,
“Kəllə və alim” təmsilini isə “Abid və quru kəllə” başlığı altında işləyərək özünəməxsus
orijinallıqla qələmə almışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Sədi “Qarının pişiyi” təmsilində fikirlərini
qısa, konkret üsulla 5 beytdə ifadə etdiyi halda, S.Əzim bu mövzunu forma və məzmun baxımından
genişləndirərək təmsildəki pişik obrazının həm başqa pişiklərlə, həm də qarı ilə dialoqunu verərək
64 beyt həcmində orijinal sənət nümunəsi yaratmışdır. Nümunələrə nəzər salaq:
S.Şirazi:
Düşündü: bu oxdan qurtarsaydım can,
Mən öz xarabamda tutardım siçan.
Səni balçın arı sancmamış hələ,
Keçin doşabınla, qənaət eylə (5, 121).
S.Ə.Şirvani:
Küncə sıxıldı, dedi ki, ey xuda!
Olsam əgər bu ox atandan rəha,
Tışraya çıxsam dəxi viranədən,
Bəsdir mənə məhzəri-pizəzən (6, 115).
Və yaxud S.Şirazinin “Kəllə və alim”i ilə S.Ə.Şirvaninin “Abid və quru kəllə” təmsillərini
müqayisə edək:
S.Şirazi:
Deyirlər Dəclədə bir quru kəllə
Bir arif kişiyə söyləyib belə:
Mən də bir zamanlar hökmdar idim,
Ölkələr fəth edən hökmdar idim.
Bəxtim kömək etdi, diz çökdü yağı.
Aldım qüdrətimlə bütün İraqı.
İstədim Kirmanı tutum sonra mən,
Əfsus kəlləm oldu qurdlara məskən.
Uyma gəl qəflətə qoca dünyada,
Ölən insanları sən gətir yada (5, 40).
S.Ə.Şirvani:
O quru kəllə nitqə gəldi rəvan,
Dedi: − Ey abidi-fəriştənişan.
Şah idim mən cahanda izzət ilə,
Ruzgarım keçirdi şövkət ilə...
Eylədi dəhr eyşimi bərbad,
Mürği-ruhə əcəl olub səyyad...
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Qəbrimi seyl həm fəna qıldı,
Məni bu halə mübtəla qıldı.
Seyyida, bir diyardır bu fəna−
Ki, bərabərdir onda şahü-gəda (6, 94-95).
Hər iki nümunədə abidin kəllə ilə alleqorik üsulla verilən dialoqunda dünyanın faniliyi önə
çəkilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Seyid Əzim eyni zamanda XIV əsr İran şairi Übeyd Zəkaninin “Siçan
və pişik” təmsilini də farscadan ana dilinə çevirərək əsərə geniş müqəddimə yazmışdır. “....Təmsilin
orijinalı 218 misradır. Seyid Əzim isə ona 381 yeni misra əlavə etmişdır” ( 2, 212).
Nəql eləyim gəl sənə bir dastan,
Farsi ilə nəzm eyləyib batan.
Türki ilə mən ani təhrir edim.
Könlünü şad et, sənə təqrir edim.
Bircə qulaq ver belə dəvayə sən,
Eylə nəzər şurişü qövğayə sən.
Bil ki, nə sultan, nə xanın cəngidir.
Bir pişik ilə siçanın cəngidir (6, 78).
Seyid Əzim Məhəmməd Füzulinin “Kürbə və səg” (“İt və pişik”) qitəsinə nəzirə olaraq yazdığı
“İtlə pişiyin söhbəti” təmsilində Füzuli üslubunu saxlayaraq şeiri müasiri olduğu dövrlə
əlaqələndirmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatında Abbasqulu ağa Bakıxanovla başlayan təmsil tərcüməçiliyini
Seyid Əzim davam və inkişaf etdirərək XVIII əsr rus təmsilçiləri İ.İ.Dmitriyevdən “Xoruz, pişik və
siçan balası”, İ.A.Krılovdan “Şir və siçan”, “Bülbüllər” təmsillərini dilimizə tərcümə etməklə daha
da qüvvətləndirmişdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Seyid Əzimin yaradıcılığı birbaşa folklorla bağlı olmuşdur. Belə ki,
mövzusu Azərbaycan xalq nağılı motivlərindən götürülmüş “Zahidi-müstəcabüddəvə” yəni,
“Zahidin nağılı” təmsilində şair afitab (günəş), əbr (bulud), boran (yağış), xak (torpaq), nabat
(bitki), qoyun, siçan kimi alleqorik obrazlar vasitəsilə olduqca maraqlı bir süjet xətti qurmuşdur:
Sözü qıldı təmam çün qəssab,
Gördü zahid ki, düzgəlib bu hesab.
Cins öz cinsinə olur vasil,
Hissən qıldı bu qissədən hasil.
Bu sözə çoxdu hüccəti-qateKi, olur şey əslinə race.
Cins cinsin həmişə cəzb eylər,
Yoxdur bu işdə söhbəti-digər ( 7, 211).
Şairin “Ayı və siçan” təmsili də “Aslan və siçan” Azərbaycan xalq nağılı ilə səsləşir. Nəsr
formasında olan folklor nümunəsini nəzmə çəkən şair insanın fani dünyada etdiyi yaxşılıqların
mütləq özünə qayıdacağı fikrini təmsilində əsas götürür.
Yaşadığı dövrün, mövcud quruluşun eyib və bəlalarını şair “Aslan və qarışqa”, “Dəvə və balası”,
“Eşşək və arılar”, “Xoruz və çaqqal” kimi ictimai məzmun daşıyan təmsillərində üstüörtülü
şəkildə, alleqorik üsulla tənqid edir.
Onu da qeyd edək ki, Seyid Əzimin təmsillərinin dili sadə və aydındır. Belə ki, o xalq danışıq
dilinə yaxın olan təmsillərini əruz vəzninin oynaq bəhrində, məsnəvi şəklində yazmışdır.
Nümunə kimi S.Ə.Şirvaninin əruz vəzninin səri bəhrində qələmə aldığı “Siçan və pişik” təmsilinə
nəzər salaq:
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Müftəilün
Var idi bir
Kim yo xi di

müftəilün

fAilün

şəhr də bir
bir be lə mür

bəd pişik
təd pi şik (6, 75).

Və yaxud şairin eyni bəhrdə yazdığı “Ayı və arılar” şeirini götürək:
Müftəilün

müftəilün

Bi rayı nın
Ba ları sı

fAilün

düş dü yo lu
kən di si nə

bir za man
na gə han (6, 87).

Fikrimizcə, Şirvaninin mahir pedaqoqluq qabiliyyəti onun təmsil yaradıcılığında da bariz hiss
olunurdu. Belə ki, şair avam kütlənin də qavraya bildiyi dildə yazaraq, xüsusən cahil insanlarda
cəmiyyətdəki eybəcərliklərə tənqidi yanaşmaq qabiliyyəti aşılamağa, analitik düşüncə
formalaşdırmağa səy göstərirdi.
Bildiyimiz kimi, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Yaxın Şərqdə olduğu kimi Azərbaycanda
da ibtidai təhsil məscid hücrələrində açılan mollaxanalarda verilirdi. Burada fars və ərəb dilləri ilə
yanaşı, “Quran”dan ayə və surələr də uşaqlara öyrədilirdi. Həmçinin mollaxanalarda fars dilini
öyrənmək üçün uzun müddət Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsəri dərs vəsaiti kimi tədris olunurdu.
Tarixi sənədlərlə tanışlıq göstərir ki, köhnə məktəblərdə bu kitablarla təhsil alan uşaqlar çox vaxt
sadəcə mətnləri əzbərləyir, əzbərlədiklərinin mahiyyətindən bixəbər olurdular.
Məlumdur ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu ana dilində danışmaq, ana dilində yazmaq, bu
dili yaşatmaq, saflığını qorumaq uğrunda mübarizə aparmışdır. Lakin orta əsrlərdə istər məktəb,
maarif, istərsə də şeir, sənət sahəsində ərəb, fars dillərinin hakim mövqeyi ana dilinin təhsil və
tədrisinə imkan verməmişdir. Bu baxımdan sonralar Azərbaycan dilində dərs vəsaitlərini
hazırlamaq, uşaqlar üçün əsərlər yazmaq ehtiyacı yaranmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda baş verən əlamətdar hadisələr
içərisində yeni, dünyəvi məktəblərinin açılması, məktəb və maarif hərəkatının canlanması, maarifçirealist ədəbiyyatının inkişafı xalqın mədəni həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Rus dilində açılmış qəza məktəblərindən başlayaraq XIX əsrin 70-80-ci illərdə yaranmış
“Üsuli-cədid” və “Rus müsəlman məktəbi” kimi yenitipli, dünyəvi məktəblərdə Azərbaycan dilinin
tədrisi uşaq ədəbiyyatının yaranmasına təkan vermişdir. Belə ki, 1874-cü ildən Şamaxıda yeni tipli
məktəbdə müəllimlik fəaliyyətinə başlayan Seyid Əzim Şirvaninin tərtib etdiyi və içərisindəki
mətnlərin bir hissəsinin müəllifi, bir hissəsinin də tərcüməçisi olduğu “Rəbiül−ətfal” ( “Uşaqların
baharı” ) kitabı, əslində, yeni zəmanənin, milli oyanışın təsiri ilə yaranmışdır. “Üsuli-cədid” − yeni
üsullu məktəblərin açılmasında iştirak edən, həmçinin orada müəllim kimi fəaliyyət göstərən Seyid
Əzim uşaqlara ana dilində yeni məzmunlu, asan anlaşılan oxu kitablarının, dərs vəsaitlərinin
yaradılması zəruriliyini dərk edirdi.
Məlumdir ki, bədii yaradıcılığın digər sahələrindən fərqli olaraq uşaq ədəbiyyatının qarşısında
daha çətin vəzifələr durur. Yazıçı və şairlər öyrədici, əyləndirici mahiyyətdə olan uşaq ədəbiyyatı
üçün daha münasib mövzu və məzmun, ifadəli forma tapmalıdırlar. Uşaq dünyasına dərindən bələd
olan, xalq və dünya ədəbiyyatı təcrübəsindən bacarıqla isifadə edən sənətkarlar təmsil vasitəsilə
əxlaqi-didaktik fikirləri ifadə edib kiçik oxucularına həm də janra qarşı maraq oyatmalıdırlar. Belə
ki, Seyid Əzim şagirdlərin dərsliyə olan ehtiyacını nəzərə alaraq tərbiyəvi mahiyyətdə olan mənzum
hekayə, təmsillərini, öyüd və nəsihətlərini uşaqlar üçün hazırladığı “Rəbiül−ətfal” dərs vəsaitində
toplamışdır.
“Rəbiül−ətfal”ın akademik nəşrinin tərtibçisi Süleyman Rüstəmovun yazdığı kimi: “Üç ədəd
şagird dəftərindən ibarət olan bu avtoqraf bir sıra hekayə, lətifə və nadirələri əhatə edir. Birinci
dəftərdəki hekayələrin çoxu Nizaminin “Xəmsə”si, Füzulinin təmsilləri, Sədinin “Gülüstan”,
“Bustan” və “Kitabi-qeyyibat”ı, Mollayi-Ruminin “Məsnəvi”si, Qaaninin “Kitabi-pərişan”ı, habelə
hind xalq hekayə və təmsilləri, Azərbaycan, ərəb və fars folklorundan tərcümə, təbdil və iqtibas
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edilmiş əsərlərdir ki, şairin qələmi altında sadələşmiş, nəzmə çəkilmiş, o dövrün məktəblilərinin
anlayacağı şəklə salınmışdır” (3).
“Rəbiül–ətfal” (1878) .....yuxarı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş və müəllif bu
dərsliyinə nəsr və nəzmlə yazdığı hekayə, təmsil, öyüd və satirik əsərlərini daxil etmişdi. Nizami,
Füzuli, Krılov və başqalarından da tərcümələr daxil etmişdi, lakin Seyid Əzim Şirvani bu dərslikləri
nəşr etdirə bilmir. A.O.Çernıyayevski və S.Vəlibəyov həmin dərsliklərə daxil olan materialların bir
qismini “Vətən dili” kitabına daxil etdilər” (1, 287).
S.Ə.Şirvani “Rəbiül-ətfal” kitabında yer alan alleqorik hekayələrini nəsrlə (“Nuşirəvan və iki
bayquş”, “Tülkü və çaqqal”, “Balaca qarışa və təpə”), təmsillərini (“Xoruz və çaqqal”, “Hekayətşeytanla oğlanın söhbəti”, “Qaz və durna”, “Ayı və siçan”, “Aslan və qarışqa”, “Abid və quru
kəllə”, “Süleyman və qarğa”, “Dəvə və balası”, “İtlə pişiyin söhbəti”, “Qarının pişiyi”,
Hekayət(maralın hekayəti), “Siçan və balası”, “Aslan və iki öküz”, “Dəvə və iki öküz”, “Eşşək və
arılar”, “Siçan və pişik”, “Zahidi-müstəcabüddəvə”) isə nəzmlə qələmə almışdır. Şair bu təmsil və
hekayələrində birlik, dostluq, peşəyə, sənətə dərindən yiyələnmək, əməyə məhəbbət, xeyirxahlıq və
s. bu kimi ideyaları təblig edərək avamlıq, lovğalıq, bədxahlıq kimi mənfi keyfiyyətləri tənqid
edirdi.
Seyid Əzim Şirvaninin çoxşaxəli yaradıcılığının orijinallığı ilə seçilən
təmsil qolu
A.A.Bakıxanovla başlayan təmsilçiliyin formalaşmasında böyük rol oynamış, özündən sonra gələn
təmsilnəvislərin yaradıcılığına istiqamət vermişdir.
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Т. Рустамова
Басня как одна из ветвей в творчестве Сеида Азима
Резюме
Сеид Азим, являющийся автором оригинальных произведений, поэт, который черпал
вдохновение из азербайджанского и восточного фольклора, мировой письменной
литературы, оставил после себя литературную школу. Данная статья посвящена басенному
творчеству С.А.Ширвани, известного публициста, поэта-лирика и поэта-сатирика,
просветителя в истории литературно-общественной мысли Азербайджана XIX века,
одновременно являющегося выдающимся баснописцем. Так, в статье к исследованию
привлечены басни Сеида Азима как ветвь художественного и педагогического творчества.
Автор, статья которого посвящена басенному творчеству поэта, дает обширную
информацию о баснях поэта, которые созвучны с азербайджанскими народными сказками, с
мотивами «Калилы и Димны». В статье также исследуются переводы басен М.Физули, У.
Закани И.А.Крылова и И.И.Дмитриева, осуществленные С.А.Ширвани, приводятся примеры
из басен «Мышь и кот», «Медведь и пчелы» Сеида Азима, написанные в размере сари ритма
аруз.
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Статья охватывает и педагогическую деятельность С.А.Ширвани, который имеет
огромные заслуги в развитии просветительского реализма в литературе, открытии новых
светских школ в Азербайджане в первой половине XIX века, а также учебник «Рабильатфал», дается информация об аллегорических рассказах, баснях мастера, которые были
включены в вышеупомянутый учебник.
Ключевые слова: аллегория, фольклор, басня, XIX век, литература,
С.A.Ширвани,учебник
T. Rustamova
A fable as one of the branches in the creation of Seyyid Azim
Summary
Seyyid Azim, the author of the original works who got inspiration from Azerbaijani and
Eastern folklore, world written literature, left literary school after him. The given article touches
upon fable creation of S.A.Shirvani, the famous writer of political essays, the lyrist and satirist, the
enlightener in the history of literary-social thought of Azerbaijan of the XIX century, who was the
outstanding fabulist at the same time. Thus, the fables by Seyyid Azim as a branch of artistic and
pedagogical creation were brought to the study in the given article.
The author of the article which touches upon the fable creation of the poet gives detailed
information about the fables by the poet which are in keeping with the Azerbaijani folktales, the
motifs of “Kalila and Dimna”. The translations of the fables by M.Fuzuli, U.Zakani, I.A.Krilov and
I.I.Dmitriev made by S.A.Shirvani are also researched in the article too, the author gives examples
from the fables “The mouse and the cat”, “The bear and the bees” by Seyyid Azim written in the
metre of sari of the rhythm of aruz.
The article touches upon pedagogical activity of S.A.Shirvani which had great services in
the development of enlightenment realism in literature, opening of the new high-society schools in
Azerbaijan in the first half of the XIX century, the text-book “Rabil-atfal”, information about the
allegoric short stories, the fables of the master which were included into the above-mentioned textbook is given.
Key words: allegory, folklore, fable, XIX century, literatura, S.A.Shirvani, textbook
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ƏLYAZMA KİTABLARIN BƏDİİ TƏRTİBATI
Orta əsrlərdə, Yaxın Şərqin digər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da mədəniyyətin
inkişafı, dünyəvi ədəbiyyata və incəsənətə maraq əlyazma kitablarına bədii tərtibat verilməsi və
illüstrə edilməsi ehtiyacını doğurmuşdu. Bu dövrdə Quran və başqa dini kitablarla yanaşı, məşhur
alimlərin, şair və yazıçıların təbiət, tarix, habelə ədəbi bədii əsərləri də köçürülürdü.Bədii tərtibatına
görə diqqəti cəlb edən əlyazmalarından olan 1333-cü il tarixli "Şahnamə"də "nəsx" xəttilə dörd
sütunda yazılmış bölmələrin sərlövhəsi "rüqə" xəttilə işlənmişdir.
Müasir təsəvvürlərə görə, cild kitabın əsas atributlarından biri sayılır. Kitabların cildlənməsinə
ilk dəfə qibti və həbəş xalqları başlamışlar. Müsəlmanlarda isə cildə alınmış ilk kitab Qur’an
olmuşdur. Zəmanəmizə qədər gəlib çatmış ən qədim kitab cildi VIII əsrə aid edilir. Bu kitab üzü fil
sümüyü və adi sümüklə qaxılmış sidr ağacından düzəldilmiş, onun səthinə sütunlar üzərində duran
tağlar (arkalar) çəkilmiş, tağların daxili və yuxarı hissəsi dördbucaq və b. həndəsi fiqurlarla
doldurulmuş və palmetta ilə bəzədilmişdir. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim əlyazmaların
cildinə dəri çəkilmişdir.Məqalədə Azərbaycanda bədii əlyazma sənətinin və ilk əlyazma kitablarının
yaranması və tərtibatə tarixindən bəhs olunur.
Açar sözlər: mətnşünaslıq,əlyazma kitabı,orta əsirlər,bədii tərtibat,xətt növü,qədim kitab.
Yazının meydana gəlməsi ilə mətnlərin hər hansı bir material üzərinə həkk edilməsi eyni
vaxta düşmüşdür. Məhz nitqin yazılı formasına olan tələb əlifbanın aktuallaşmasını şərtləndirmişdir.
Müəyyən material üzərində yazılmış yazı isə kitabın yaranma tarixinin başlanğıcını qoymuşdur. İlk
yazının meydana gəldiyi ibtidai dövrdə insanlar öz primitiv mətnlərini daşınmaz materiallar
üzərində (mağaralarda, qayalarda, iri daşlar üzərində) yazırdılar (piktoqrafik yazını çəkirdilər). Belə
materialdan istifadə edilməsi yazının inkişaf etdiyi sonrakı dövrlərdə də təzahür etmişdir.
Dövrümüzə gəlib çatmış külli miqdarda kitabələr, qəbirüstü abidələr və müxtəlif məmulatlar
üzərində həkk olunmuş yazılar buna misal ola bilər. Ancaq bunların heç biri əslində sözün əsl
mənasında əlyazma sayılmır və hər biri həkkaklıq nümunəsidir [1, s.6].
“Əlyazma” anlayışı
hansısa bərk material üzərində oyma, yonma, cızma yolu ilə həyata keçirilən “həkkaklıq” işi
anlayışı ilə eyniləşdirilə bilməz. Həm əlyazma, həm də həkkaklıq “yazı” anlayışı ilə birbaşa
bağlıdır, lakin əlyazma əllə yazma, həkkaklıq isə əllə həkk etmə işinin məhsuludur.[2, s. 32]
XVI-XVII əsrlərdə məzarüstü daşlarda ölən adamın fəlsəfi kəlamları, görkəmli şair və aşıqların
sətirləri, dua, şifahi ədəbiyyatdan gəlmə şeirlər də yazılırdı. Metal məmulatların bəzəyi, rəsm və
naxışları arasında olan ərəb əlifbası ilə yazılmış yazılar içərisində məmulatın hansı usta tərəfindən,
kimin üçün, kimin sifarişi ilə, nə vaxt düzəldiyini bildirən sözlərə, bəzən Qur’andan götürülmüş
kəlmələrə və yaxud klassik Şərq şairlərinin şeirlərinə də təsadüf olunur[9, s.65-67].
Əlyazma əllə, əldə tutulmuş xüsusi yazı ləvazimatı (qələm, lələk və s. ilə, başqa sözlə,
subyekt-ləvazimatla) digər yazı ləvazimatına (materialından asılı olmayaraq, vərəqlər şəklində olan
məmulata, yəni obyekt-ləvazimata) yazı yazmaqdır. Deməli, “əlyazma” anlayışı təkcə yazının
yazıldığı materialla deyil, həmin materialın forması ilə də üzvi şəkildə bağlıdır [3, s.94].
Bəşəriyyət uzun dövrlər ərzində əlyazma üçün daim münasib material axtarışında olmuş,
tapdığı və icad (istehsal) etdiyi hər bir yazı materialını getdikcə daha da püxtələşdirmiş, daha çətin
əldə edilən və baha başa gələn bir yazı materialını daha ucuz başa gələn yeni yazı materialı ilə
əvəzləmişdir.Nəhayət, üzərində yazıya alınmış informasiyanın (mətnin) biryerdə cəmləşdirilməsinə,
mətnin yazı (oxunuş) ardıcıllığının təmin olunmasına (kitab tərtibinə) imkan verən material forması
tapılmışdır. Bu forma - vərəqdir [6, s.121].
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Bütün əlyazma kitabları “əlyazma” anlayışına daxildir, ancaq heç də bütün əlyazmalar kitab
sayıla bilməz. Ancaq bu fikir də həmişə mübahisə doğurur. Məsələn, A.A.Qreçixin funksional
baxımdan əlyazma kitablarını üç növə bölür:
1) Praqmatik təxsisatlı kitablar – işgüzar sənədləşdirmələr.
2) İdraki təxsisatlı kitablar – bədii və elmi ədəbiyyat.
3) Sosial-idarə təxsisatlı kitablar – dini kitablar, kitabxanalardakı kitabların siyahısı və müxtəlif
məcmuələr [11, s.35-36].
Orta əsrlərdə, Yaxın Şərqin digər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da mədəniyyətin
inkişafı, dünyəvi ədəbiyyata və incəsənətə maraq əlyazma kitablarına bədii tərtibat verilməsi və
illüstrə edilməsi ehtiyacını doğurmuşdu. Bu dövrdə Quran və başqa dini kitablarla yanaşı, məşhur
alimlərin, şair və yazıçıların təbiət, tarix, habelə ədəbi bədii əsərləri də köçürülürdü. Orta əsrlərdə
üzü köçürülən Quran "nəsx", yaxud "reyhan", nadir hallarda "riqə" xətləri ilə yazılıb, yalnız
naxışlarla bəzədilirdisə, dünyəvi məzmunlu əsərlər "nəsx" xətti ilə köçürülür, çoxzaman süjetli
miniatürlərlə illüstrə olunur, ornamentlərlə bəzədilirdi [7, s.133].
Yazıların üslubu, miniatürlərin xarakteri və əlyazma kitablarının ümumi tərtibatı
Azərbaycanda bu sənətin daim inkişafda olduğunu göstərir. Yüksək vəzifəli şəxslər üçün tərtib
edilmiş təmtəraqlı əlyazma nümunələri ilə yanaşı, adi həvəskar oxucular, yaxud elm və ədəbiyyat
xadimləri üçün nəzərdə tutulmuş sadə nüsxələr dəyaradılırdı. Lakin əlyazma kitablarının bədii
tərtibinə ən çox tələbat feodal cəmiyyətinin yuxarı təbəqəsi - padşahlar, şahzadələr, əyanlar arasında
olmuşdur. Mahir rəssam, xəttat və cildsazlar tərəfindən uzun müddətə başa çatdırılan bu qiymətli
manuskriptlərin əsas sifarişçisi və sahibi də elə onlar idi [4, s.102]. Kollektiv yaradıcılığın məhsulu
olan əlyazma kitablarının meydana gəlməsində əsas vəzifə əsərin həm də redaktorluq işini yerinə
yetirən xəttatların üzərinə düşürdü. Xəttat nəinki təkcə mətnin səhifədə yerləşdirilməsini, habelə
rəssamın çəkəcəyi illüstrativ şəklin süjetini də müəyyənləşdirirdi. Xəttat ədəbi əsəri köçürərkən
miniatür üçün ağ yerlər buraxır, illüstrə olunacaq hekayənin bu və ya digər parçasını buraya
köçürürdü [5, s.63].
Miniatürçü rəssam isə öz növbəsində illüstrasiyada çərçivəyə alınmış düzbucaqlar şəklində bir
neçə boş sahə buraxırdı ki, xəttat mətni yazarkən süjetlə əlaqədar buraxdığı parçaları bu boş yerlərə
köçürsün. Belə üsul miniatürlərdə əks etdirilən ədəbi süjet təsvirinin anlaşıqlığını artırır, onu
tamamlayırdı. Miniatür üçün ayrılan sahənin seçilməsində yəqin ki, bu və ya digər süjet üçün
müvafiq kompozisiya müəyyənləşdirən miniatürçü rəssam da iştirak edirdi. Lakin buna
baxmayaraq, xəttat bir qayda olaraq, illüstrəçi rəssamı məhdud çərçivədə saxlayır, onu həmin sahə
daxilində yaradıcılıq işi aparmağa məcbur edirdi. Məhdud çərçivəyə salınmış rəssam müvafiq süjeti
canlandırmaq üçün xəttatın buraxdığı ağ sahə daxilində elə düşünülmüş kompozisiya qurmalı idi ki,
verilmiş sahəyə yerləşdirmək şərtilə, ədəbi mətndə nəql olunan epizodu rəsm dilində təsvir edə
bilsin. Belə bir məcburi prinsip əlbəttə, rəssamdan böyük məharət tələb edirdi. Orta əsr rəssamları
öz istedadları sahəsində çox vaxt buna nail olur, vəziyyətdən ustalıqla çıxırdılar. Onlar bəzən bu
işdə hətta son imkana əl atıb, səhifənin geniş kənarlarından da istifadə edirdilər. Çox zaman rəssam
illüstrə edəcəyi ədəbi mətndən yayınaraq öz kompozisiyasına əlavə surətlər, yaxud da bütöv
səhnələr gətirirdi. Bununla o, illüstrə etdiyi süjeti daha da genişləndirir, zənginləşdirir, müvafiq
həyat hadisələri ilə bağlayırdı.
Əlyazmanın tərtibat işlərində nəqqaş da iştirak edir. O, səhifələrdəki mətni çərçivəyə alır,
başlıqları, sərlövhə və sonluqları bəzəyir, bəzən də əlyazma səhifələrinin geniş kənarlarında rəsmlər
çəkirdi. [5, s.51]. Dövrümüzədək mühafizə olunmuş əlyazma kitablarının ilkin nüsxələri, XIII əsrin
ortaları və XIV əsrin əvvəllərinə aiddir. Bu zaman monqol hakimlərinin paytaxtında əlyazma
kitablarını köçürmək və tərtib etmək üçün emalatxanalar yaradılmışdı. Elmi-bədii mərkəz olan
həmin emalatxanalarda yerli alimlərlə yanaşı, memarlar və rəssamlar, həmçinin monqol
hakimlərinin başqa ölkələrdən buraya cəlb etdikləri digər sənətkarlar da işləyib yaradırdılar.
Elxanilərin Xoyda, Marağa, Təbriz və Soltaniyyədəki saray emalatxanalarında, ağır vəziyyətdə
işləyən incəsənət ustaları və sənətkarlarla yanaşı xəttat və rəssamlar da gözəl tərtib olunmuş dini,
elmi və bədii əlyazma kitabları yaradırdılar. XIV əsrin əvvəllərində illüstrasiyalı əlyazmaların
yaradılması ilə əsasən Təbrizin yaxınlığında, Rəşidiyyə adlanan universitet şəhərciyində məşğul
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olurdular. Çox da böyük olmayan bu elmi şəhərcikdə Qazan xanın tarixçisi və vəziri Fəzlullah
Rəşidəddin tərəfindən təsis olunmuş universitet və kitabxanada müxtəlif məzmunlu 60 min kitab
var idi. Rəşidəddinin kitabxanası nəzdində işləyən bədii emalatxanada müxtəlif ölkə və şəhərlərdən
dəvət olunmuş xəttat və rəssamlar da işləyirdilər. Onlar tarixçilərin yazdığı və Rəşidəddinin
redaktoru və müəlliflərindən biri olduğu salnamə toplusu "Cami-ət təvarix"in üzünü köçürür, ona
illüstrasiyalar çəkirdilər. Rəşidəddinin göstərişi ilə "Cami-ət təvarix"in çoxlu əlyazma nüsxəsi
hazırlanır və o zamankı İrana və digər müsəlman ölkələrinə göndərilirdi. Sultan Əbusəidin vaxtında,
1318-ci ildə Rəşidəddin edam edildikdən sonra onun yaratdığı Rubi Rəşidi (Rəşidiyyə) şəhərciyi
dağıdılmış, kitabxana isə qarət edilmişdir [10, s.86].
Saray ustaları tərəfindən Xoyda, Marağa və Təbrizdə köçürülən əlyazmalarının ilk
nümunələrindən olan "Vərqa və Gülşa" (XIII əsrin əvvəli), İbn Bəhtuşinin "Mənafi əl-heyvan"
(1297-1299) və Rəşidəddinin "Cami-ət təvarix" (1307- 1314) əsərlərinin tərtibatında və yazıtərzində
XII-XIII əsrlərdə ərəb ölkələrində, xüsusən Bağdadda hazırlanmış əlyazmaları ilə müəyyənyaxınlıq
və ümumilik vardır [13, s.112].
Azərbaycanda bədii əlyazma sənətinin bu erkən inkişaf dövründə xəttat və digər incəsənət
ustalarının yaradıcılıq fəaliyyəti çox geniş idi. Onların çoxu şair, xəttat və rəssam olmuş, çoxlu
tələbələr yetişdirmiş, əlyazma kitabları və memarlıq abidələrində yazdıqları dekorativ kitabələr kimi
misilsiz sənət nümunələri qoyub getmişlər. Belə məşhur ustalardan biri, Təbrizdə doğulmuş
Mübarək şah Zərrinqələm idi. Bu məşhur xəttat o zaman işlədilən altı klassik xətt növünün mahir
ustası olmuşdur. 1358-1374-cü illərdə hökmdarlıq etmiş Sultan Üveys Cəlayir tərəfindən Nəcəfdə
tikdirilmiş binanın kitabələrini Zərrinqələm yazmışdır. Bu bədii xətt ustasının çox istedadlı və
məhsuldar şagirdi olan Abdullah Seyrəfi Təbrizi (1350-ci ildə vəfat etmişdir) bir çox Təbriz
binalarının daxili və xaricini bəzəyən dekorativ yazıların müəllifidir [14, s.74]. XIV əsrin
əvvəllərində yaşayıb-yaratmış ustad xəttatlardan biri də Abdullah ibn Əhməd ibn Fəzlullah
Marağidir. 1338-ci il tarixli nadir Quran nüsxəsi onun yaradıcılığının məhsuludur.
O zaman yüksək bədii keyfiyyətdə hazırlanan əlyazmaların, xüsusən dini əsərlərin bəzəyi
dekorativ sənətlər sahəsində əl qabiliyyəti olan xəttatların özləri tərəfindən yerinə yetirilirdi.
Əlyazma kitabların bədii tərtibatında bədii cild ustalarının da mühüm rolu olmuşdur [12, s.48]. XIV
əsrin birinci rübünə aid dini kitablardan 1322-ci ildə Şirvanda yazılmış "Musabexx us-sanna" adlı
əsəri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 300 səhifədən ibarət olan həmin nüsxə xəttat Məhəmməd ben
Şüca ben Məhəmməd əl- Katib əş-Şirvani tərəfindən "nəsx" xətti ilə köçürülmüş, çox güman ki,
tərtibatı da onun özünə aiddir. Əlyazmanın başlanğıcında zəngin ornament bəzəkli qoşa səhifədən
ibarət frontispis vardır ki, onun aşağı və yuxarı kartuşlarında müəllifin və əsərin adı
yerləşdirilmişdir. Ayrı-ayrı fəsillərin iri xətlə yazılmış sərlövhəsi qara, qırmızı və yaşıl rəngli tuşla
ifa edilmişdir. Kolofon ayrıca vərəqədə qırmızı və qara "rüqə" xətti ilə yazılmışdır. Zərifliyi və
tərtibat bitkinliyinə görə bu əlyazması XIV əsr Azərbaycan kitab tərtibatı sənətinin nadir
nümunələrindən hesab edilir [8, s.26]. Bu dövrə aid elmi-tarixi və ədəbi-bədii əsərlərin
miniatürlərlə bəzənmiş əlyazma nüsxələrindən Əlaəddin Cöveyinin "Monqolların tarixi" (1290-cı
il), İbn Bəhtaşinin "Mənafi əl-heyvan" (1297-1299), Rəşidəddinin "Cami-ət təvarix" (1307-1314-cü
illər və 1318-ci il), Firdovsi "Şahnamə"sinin 1340-1350-ci il tarixli nüsxəsi ("Demot şahnaməsi")
kimi nadir əsərlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. [12, s.68].
Bədii tərtibatına görə diqqəti cəlb edən əlyazmalarından olan 1333-cü il tarixli "Şahnamə"də
"nəsx" xəttilə dörd sütunda yazılmış bölmələrin sərlövhəsi "rüqə" xəttilə işlənmişdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, tərtib olunan əsərlərin formasını, yaxud iri bölmələr arasındakı səhifələrini bəzəyən
miniatürlü frontispisli əlyazmalara hələ ilk dövrlərdə təsadüf olunur. Məsələn, yuxarıda adı çəkilən
1333-cü il "Şahnamə"sində, poemanın əvvəlində (müqəddimədən sonra) iki vərəqdən ibarət
frontispis verilir. Buradakı miniatürlər kompozisiya və mövzusu etibarilə müstəqil xarakter daşıyır,
poemanın məzmunu ilə əlaqədar olmayır. Onlardan biri ov səhnəsini, digəri isə padşahın saray
məclisini təsvir edir. Bu əlyazması üçün səciyyəvi olan cəhətlərdən biri də budur ki, onun axırında
əsərin məzmunu ilə əlaqəsi olmayan daha bir miniatür vardır ki, bu da əlyazmasının dekorativbəzək elementlərini yekunlaşdırır. Əlyazmanın sonunda,onun kolofonunun altında yerləşdirilən bu
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miniatür Firdovsinin öz poemasını Sultan Mahmud Qəznəviyə təqdim etməsi səhnəsini təsvir edir
[13, s.32].
XIV əsrin birinci yarısında Azərbaycanda cildsazlıq sənətinin ən yaxşı nümunəsinə misal
olaraq İstanbulun Evqaf muzeyində saxlanan (2485 № -li) 1334-cü il tarixli əlyazmasının cildini
göstərmək olar. Bu orijinal cild, usta Məhəmməd Əli tərəfindən Təbrizdə hazırlanmışdır.
Qırmızımtıl-qəhvəyi rəngli dəridən düzəldilmiş cildin sol qapağının iç tərəfində ustanın adı qızılla
yazılmışdır. [9, s.91].
XV əsrdə Azərbaycanın iqtisadi, ictimai və siyasi həyatında baş verən
yüksəliş xalqın mədəniyyəti, ədəbiyyatı və incəsənətinə müsbət təsir göstərir, dövrün qabaqcıl
ideyalarını əks etdirən elmi və bədii əsərlərin yaranmasma səbəb olurdu.
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Ф. Эйлазов
Художественное оформление рукописных книг
Резюме

В средние века, как и в других странах Ближнего Востока, с развитием культуры и
интереса к мировой литературе и искусству, в Азербайджане требовалась потребность в
художественном оформлении и иллюстрации рукописных книг.
В этот период, наряду с Кораном и другими религиозными книгами, были переданы также
природные, исторические и литературные произведения известных ученых, поэтов и
писателей.
Согласно современным представлениям, одним из главных атрибутов книги считался
переплет. Впервые народы гибти и хебеша начали переплетать книги. Первой переплетенной
книгой мусульман был Коран. Переплет самой древней книги, дошедшей до наших дней,
относится к VIII веку.
Эта книга сделана из кедрового дерева, обтянутой слоновой и обычной костью, на ее
поверхности были изображены расположеные на колоннах арки, внутренняя и верхняя части
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арок наполнены четырехугольными и другими геометрическими фигурами, а также
украшены пальметтой. Обложки самых древних рукописей, дошедших до наших дней, были
обтянуты кожей. В статье рассматривается история образования художественного
рукописного искусства и оформления первых рукописных книг в Азербайджане.
Ключевые слова: текстоведение, рукопись, средние века, художественное оформление,
тип шрифта, древняя книга
F.Eylazov
The decoratiom of manuscripts
Summary

In the Middle Ages, as well as in other Middle Eastern countries, in Azerbaijan also there
was a need for the development of culture, interest in secular literature and art, decorating and
illustrating the manuscripts.
During this period, alongside with the Guran and other religious books, nature, history, and
literary works by famous scholars, poets and writers were also copied out.According to modern
ideas, the cover is one of the main attributes of the book. For the first time, the people of Gibti and
Habash began to bind books.
The first book in Muslim world the Guran was the first bound book. The oldest book cover,
coming to our time, dates back to the VIII century. This book was made of cedar tree polished with
ivory and ordinary bone, in its surface arches were drowning on the columns, the inside and upper
parts of the arches were filled with quadrilateral and other geometric shapes and decorated with
palmettos.
The most ancient manuscripts that came to our time are covered with skin.
The article deals with the history of creation of artistic manuscript art and first manuscripts and
their decoration in Azerbaijan.
Key words: textual criticizm,manuscript, Middle Ages, decoration, hand writing type,ancient
book.
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XALQ TƏBABƏTİNİN İZİ İLƏ: AĞCAQAYIN, DAZIOTU, ƏNGİNAR, ƏRKÜDE
Xülasə
Xalq təbabəti şifahi xalq ənənəsinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Xalq təbabəti xalqın
məişətinin, adət-ənənələrinin, onun gündəlik həyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xalq təbabətinin
praktiki əhəmiyyətinin araşdırılması, bütövlükdə müxtəlif ayinlərlə icra edilən bu son dərəcə
mürəkkəb sistemin öyrənilməsi kimi də lazımlıdır. Türkəçarələrin yaranmasına rəvac verən bir çox
üsullarla yanaşı bitkilərin, meyvə və tərəvəzlərin şəfalı nəsnə kimi istifadəsini mütləq nəzərə almaq
lazımdır. Məqalədə xalq təbabətində dərman kimi, şəfalı vasitə kimi istifadə olunan ot və
bitkilərdən söhbət açılır. Əlbəttə, onların şəfaverici funksiyalarının olması min illərin təcrübəsinin
nəticəsidir. Yəni min illər boyu insanlar bu bitkilərdən öz müalicə praktikalarında istifadə etmişlər.
Bu təcrübə bir bilik formasında ümumiləşərək şifahi şəkildə, yaddaşlarda qorunaraq əsrlərdən keçib
gələrək müasir dövrümüzdə yaşamaq hüququ qazanmışlar.
Müəllif əsasən xalq yaddaşında yaşayan ağcaqayın, dağıotu, ənginar və ərküde bitkilərini
tədqiqatına obyekt olaraq seçmişdir. Məqalə çox maraqlı bir quruluşa malikdir. Burada ağcaqayın,
dazıotu, ənginar və ərküdenin xalq təbabətindəki yeri araşdırılmazdan əvvəl, bu sözlərin
etimologiyasına nəzər salınır. Bu anlayışların mifoloji təsəvvürlərdəki yeri öyrənilir. Məqalə çox
böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. Müəllifin bu tədqiqat zamanı gəldiyi nəticələr elmidir və
yeniliyi ilə fərqlənir. Burada həm də tədqiqatın predmetinə yanaşma üsulları da yeni və fərqlidir.
Açar sözlər: xalq təbabəti,etimologiya, ağcaqayın, dazıotu, ərküde
İnsana hava, balığa su lazım olduğu kimi, ağaca da işıq lazımdır. Öz kökləri ilə yerin dərin
qatlarına keçən ağac; öz budaqları ilə göylərə yüksələrək bizi səmaya, ulduzlara bağlayır.
Antuan de Sent-Ekzüperi
Ağcaqayın/Akcaağac/Acer/Klen/Yavor/Yavru Ağac! Ümumiyyətlə, ağac harmoniyanın,
doğumun, intibahın, ölümsüzlüyün rəmzidir. Ağcaqayın; inanılmaz gözəlliyə malik olan, müqəddəs
hesab edilən bir ağacdır. Rus dilində Klen, Latın dilində Acer adlanan 150-dən çox növü olan,
Kanadanın bayrağını bəzəyən bu ağacın yarpaqları Çinar ağacının yarpaqlarına bənzəyir, insan əli
kimi beş barmaqlı quruluşa malik olaraq, insanın beş hissiyatını simvolizə edir və payızda sarı,
narıncı, qırmızı rənglərə boyanır. Əfsanəyə görə Ağcaqayın əslində gözəl, çox gənc bir oğlan uşağı
olub. Lənətləndikdən sonra gözəl bir ağaca çevrilib. Ona görə də bu ağacı kəsmək, kəsib
yandırmaq, ondan tabut hazırlamaq, torpağın altına dəfn etmək olmaz. Belə hərəktlər insanı
öldürüb, yandırmağa, məhv etməyə bərabər tutulur. Qam şaman davulu oğlaq dərisi ilə pərdələnir.
Ağcaağacdan hazırlanmış toxmağı var. Dairəsi və ya çərçivəsi isə Qayın ağacından düzəldilir.
Akcaağac/Ağcaqayın türk xalqlarının inancında; kökləri çox dərnlikdə olub, zirvəsi isə Ağ
ulduza çatan bir dünya ağacı simvolu kimi təsvr olunub. Həm də Ağ ulduzdan gəldiklərinə inanan
babalarımız bu ağacı özlərinin soy ağacı, həyat ağacı hesab ediblər. Altay türklərində Qayın
ağacının altında yatan “Gənc oğlan” əfsanəsi var. “Bay Kayın” adlanan ağac; Altay türklərində
doğum, düyün, bayram tədbirlərində, şaman ayinlərində mühüm yer tutur. Onların inancına görə bu
ağac Umay Ana ilə birlikdə göydən, Ağ ulduzdan gəlmişdi və Tanrı ilə insan arasında bir əlaqə
vasitəsi idi. Şor türkləri Qayın ağacının altında dağ və su ruhları üçün ayinlər icra edərlərmiş. Bir
çox türk xalqlarının söyləncələrində, boy nişanlarında Akcaağaca/ Ağcaqayına rast gəlirik.
“Defter-i Cengiz-Nāme’de Boy Nişanları ve Damgalar 567 Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011
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Çagan: “öreñgi, akça ağaç” ( TTAS/III: 398). Cengiznameden-Cengiz’in belge olarak verdiği
damga Ordaç Bey: Kayın, şahin, kuş kaburgası”.
“Kara Kula, koruyucu ruhu öldürülünce hasta oluyor ve karısı ve Erlik’in kızı olan Kara –
Taacı, kara şamandan onu iyileştirmek için yardım istemeyi düşünüyor: “Kara-Taacı yedi kat
yeraltında Akçaağaç kabuğundan davuluyla Tordoor şamanı getirtip şaman töreni yaptırtsak bir
faydası olur mu? dedi” (4680’den itibaren). Devamında, getirilen şamanın, sonuçsuz kalan ayini,
ayrıntılı tanımlanmaktadır (1).
Serblərin inancına görə Ağcaqayını qış fəslində belə ən günahsız biri səmimi qəlbdən
qucaqlayarsa; həmin an ağac yaşıllaşar. Və ya çox cinayət işləmiş, çox günahkar biri ağaca
toxunarsa o an yaşıl olan ağac quruyar. Belarusiyada Troitsadan əvvəlki şənbə günü ”Klenovoy”
adlanır. İngiltərədə də qədimdən bu günə qədər Ağcaqayın müqəddəs və uzunömürlülüyün simvolu
sayılıb. XIX əsrdə Vest-Qrinsted parkında bir Ağcaqayın ağacını kəsilməsinə qəar verilib. Həmin
ərazidə yaşayan qadınlar yığışaraq həmin ağacın kəsilməsinə etiraz ediblər və əgər ağac kəsilərsə
həmin qəsəbədə doğulan uşaqların ömürlərinin çox qısa olacağını bildiriblər.
Maraqlısı isə odur ki, lənətləndikdən sonra Ağcaqayın ağacına çevrilmiş bu ağacı istər qərbi,
istər şərqi slavyanlar “Yavor, yavoroçek, sınoçik” adlandırır və dəfn mərasimində dünyasını
dəyişmiş gəncə elə “Yavor, yavoroçek, sınoçik”deyə də müraciət edib oxşayırlar.
Yuxarıda demişdik ki, Ağcaqayın lənətlənərək ağaca çevrilmiş gənc oğlandır. Bu ağacın
adının hansı dildə olmasına baxmayaraq türkcə daha dəqiq anlaşılır və eyni məna kəsb edir.
Məsələn: Klen sözündə “Ak-Ağ oğlan”, Yavor sözündə “yavru”, Acer sözündə isə “Ak Er” sözü
gizlidir ki, hər biri elə Ağca Qayın deməkdir. Qayın dedikdə də söhbətin oğlandan, kişidən getməsi
bəlli olur.
Dazıotu. Dazıotu bitkisi; latın d. olan hypericin sözündən götürülüb və Hypericum, rus d. isə
зверобой adlanır. Bitkinin tərkibində antrasenin təsirindən yaranan qırmızı piqment və hiperforin
var. Bu birləşmə qədim dövrdən bu günə kimi depressiyaların müalicəsində müvəffəqiyyətlə
istifadə edilir, psixovegetativ pozuntularda, depressiv vəziyyətlərdə, qorxu və həyəcan hissləri
zamanı qəbul edilir.
Dazıotu preparatlarının sinir sisteminə təsiri antik dövrlərdən məlumdur və bu bitki haqqında
Qədim Misir papiruslarında yazılıb, Hippokrat, İbnsina, Parasels kimi alimlər, filosof və loğmanlar
yazmışlar.
Depressiya, həyəcan hissi, yuxusuzluğu aradan qaldırmaq üçün bu bitkidən alınan dərmanlar;
ilk dəfə 1998-ci ildə Almaniyada, 1999-cu ildə isə Avstriyada lisenziyalaşdırıldı və tez bir zamanda
öz müsbət təsirinə görə populyarlaşdı. ru.wikipedia.org
Məsələn ənənəvi antidepressantlar alan pasiyentlər üçün dazıotu/ Hypericum perforatum
preparatları, bitki mənşəli, alternativ müalicə kimi verilə bilər.
Dazıotunun antik dövrlərdən insanlara məlum olması, onun depressiyaları, qorxu və həyəcan
hissini aradan qaldırması xüsusiyyətlərinə görə bu bitki haqqında bir çox əfsnələr yaranıb, onun
mistik qüvvəyə malik olmasına inanılıb. Beləki bu bitkinin günəşin yay yüksək duruşu vaxtı, 21-22
iyunda çiçəkləməsinə görə kilsə onu İoan Krestitel (24 iyun İoan Krestitelin ad günü) ilə
əlaqələndirib. Müxtəlif dövrlərdə müqəddəs İoan, müqəddəs Con kimi adlarla tanınıb.
Dazıotunun tərkibindəki qırmızı piqmentə görə onu; İisus Xristosun, İoanın qanı, qanlı ot,
qırmızı ot da adlandırıblar. Sevgi fallarında istifadə edilib- gənc oğlan və qızlar onun gövdəsini
əllərində burub əzərdilər, əgər qırmızı rəng şirə çıxsa demək düşündüyü insan onu sevir, rəngsiz şirə
çıxardısa sevməməsinə işarə olduğuna inanılardı (2).
Türk d. Sarı kantaron (Hypericum perforatum), Kılıç otu, Mayasıl otu və
Qoyunqıran/Koyunkıran olaraq da bilinir, sarı kantarongillər (Hypericaceae) familyasına daxil bir
bitki türü (3).
Azərbaycan d. Dazıotu, tükcə qoyunqıran, rus d. isə зверобой adlanan bu bitki adlanmasına
görə bir az yuxarıda göstərilən əfsanələri doğrultmur. Əksinə bu adlarda bir “daz”laşma,
“heyvanların ölümü” anlayışı ortaya çıxır. Bəs nə üçün müqəddəslərlə, qara qüvvələri qovmaqla və
müalicəvi təsirə malik olması ilə məhşur olan bu mistik bitki Dazıotu adlandırılsın.
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Bir sıra alimlərin müşahidələrinə görə açıq çöldə, həm də dazıotunun üstünlük təşkil etdiyi
sahələrdə otlayan, açıq rəngli tükü, dərisi olan heyvanların (qoyun və quzuların) qulaqlarında,
dodaqlarında, göz qapaqlarında dərisi qızarır, dərialtı toxuma ödemləşir. Proses yayılaraq gözün,
burun boşluğunun selikli qişasını zədələyir. Heyvanın görməsində, qidalanma və suvarılmasında
xoşagəlməyən problemlər yaranır. Çox zaman heyvanların belinin dərisi zədələnir və qaşıntı ilə
müşayiət olunur. Onların vəziyyəti pisləşir, mədə-bağırsaq traktı, ürək fəaliyyəti və tənəffüsü
pozulur, selikli qişalarda sarılıq olur, ağır hallarda isə heyvanlar ağ ciyərin ödemindən, ürək
çatışmamazlığında ölür.
Bu cür problemlərin yaranmasını dazıotu yeyən heyvanların orqanizminə ultrabənövşəyi
şüaların (ən çox da uzundalğalı) təsiri və dazıotunun tərkibindəki bioloji aktiv maddələr olur.
Dazıotu bitkisi dəri örtüyünün ultrabənövşəyi şüalara həssaslığını artırır. Ən çox da ağ örtüyə malik
olan və albinos heyvanlarda bu promlem daha qabarıq nəzərə çarpır. (Buradan belə nəticəyə gəlmək
olar ki, dazıotu preperatları və dəmləməli qəbul edən adamlar da fotosensibilizasiyadan qorunmaq
üçün, günəş altında çox gəzməməlidir və ya günəşdın qorunmaq üçün kremlərdən istifadə
etməlidir.) (4, 142)
Daz sözü bildiyimiz kimi əsasən saç, bəzən isə ot bitməyən yerlərə deyilir.Mahmud
Kaşğarinin də lüğətində “daz” sözünün oğuzlara aid olduğu yazılır. Aluk=keçəl, daz (oğuzca).(5)
Alimlərin və heyvandarların müşayiətinə görə dazıotu yeyən heyvanların qulaqlarında, burun
və dodaqlarında, göz qapaqlarında, bel nahiyəsində yaranan yaraların; sonradan nahiyəvi olaraq
tükü tökülür və nekrozlaşmış sahələr əmələ gəlir! Dazlaşır!
Demək əcdadlarımız dazıotu bitkisinin bu xüsusiyyətlərini çox dəqiqliklə biliblər və ona görə
də Oğuz babalarımız bu bitkini məhz Dazıotu və ya Qoyunqıran adlandırıblar.
Ənginar/Cynara. Ənginar bitkisi 5000 ildən artıq bir vaxtdır ki, insanlara məlumdur. Onun
haqqında min illərdir əfsanələr söylənilir, şəfaverici xüsusiyyətləri haqqında tarixçilər və
təbiətşünaslar tərəfindən məlumatlar yazılıb, rəsmləri çəkilib. Bu gün də alimlər tərəfindən
ənginardan müalicəvi dərmanlar alınıb və müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Ənginarın qurudulmuş
yarpaqları, çiçəkləri, kökü, toxumları və şirəsi- qaraciyər hüceyrələrini bərpa edir, onları
toksinlərdən qoruyur, zərərli maddələrdən təmizləyir, maddələr mübadiləsini tənzimləyir, tərkibində
olan sinarin aterosklerozun inkişafının qarşısını alır. Sinarinin eyni zamanda ödqovucu və
sidikqovucu təsiri var, ən güclü təbii antioksidantdır. C vitamini ilə birlikdə sərbəst radikalların
fəaliyyətini neytrallaşdırır, vaxtından əvvəl yaşlanmanın, ürək-damar xəstəliklərinin və xərçəng
hüceyrələrinin yaranmasının qarşısını alır, qan təzyiqi, diabet xəstəliyinin kompleks müalicəsində,
cinsi fəallığının artırılmasında dərman bitkisi kimi istifadə edilir.
Ənginarın ilk elmi təsviri Teofrasta aiddir (e.ə. 371–287) (6).
Ənginarın tarixi, adının mənşəyi və miflər haqqında bəzi məlumatlar:
“F.A. Brokqauz və İ.A. Efrona görə: artişok (yəni Ənginar) Ərəb sözü olan “ardi-schauki”
sözündən alınıb.Yunan dilində Cynara adlanan bu bitkinin elə həmin dildə mənasının “κύον”, yəni
“köpək” demək olduğu yazılır. Çünki onun ləçəkləri köpək dişinə bənzədiyi və tikanlı olduğuna
görə həm də əli cızdığı üçün Yunan d. “κνάω”, yəni “cızmaq”, “scolymus” və ya “σκώλος” kimi
tələffüz edilən “tikan” sözünə bənzəyir (7).
Ənginar; latın d. Cȳnara) — Asteraceae bitki ailəsinə mənsubdur. Rus d. olan mənbələrə görə;
«артишок» sözü İngilis d. olan artichoke, İtalyan d. olan articicco, carciofo sözündən götürülüb ki,
o da öz kökünü Ərəb sözü olan al-khurshūf ( )اﻟﺨﺮﺷ]]]]]ﻮفsözündən almışdır (8).
Qədim Yunanıstanda çox populyar olan bu bitkiyə əfsanə və miflər qoşulub. O əfsanələrdən
biri Zeusla və ona itaət etməyən sevgilisi ilə bağlıdır. Romada varlıların qidası sayılan ənginar;
adətən günəşli yerlərdə bitər.
Egey əfsanələrinə və şair Kvintu Qorasiya Flakkaya görə Ənginar; Zinara adasında yaşayan
Kinara adlı gənc bir qız olub. Əfsanədə söylənilir ki, Zeus qaedaşı Poseydonun qonağı olarkən
sahildə gəzişən gözəl və gənc qız Kinaranı görür. Zeus çox uzun müddət bu gözəl və ölümlü qızı
ona yaxınlaşmadan seyr edir. Amma Kinara Zeusdan çəkinib qorxmadan onu yoldan çıxarır. Baş
Tanrı qızın gözəlliyinə o qədər məftun olur ki, ona özü ilə birgə Olimpdə yaşamağı təklif edir.
Kinara bu təkliflə razılaşır. Bir gün qız öz anası və evləri üçün darıxır və icazəsiz olaraq öz
284

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

əzizlərini və insanları ölümlü dünyada ziyarətə gedir. Kinara qayıtdıqda çox əsəbləşmiş Zeus onu
itələyir, qız yıxılır və həmin an heç vaxt yer üzündə görünməmiş olan Ənginar bitkisi bitir.
Dedilənə görə bu əfsanə məhşur Roma şairi Qorasi (e.ə. 65–8) tərəfindən qələmə alınıb. Həmin mif
F. Rablenin (1494-1553) “Qarqantua və Pantaqruel” romanında da verilib. http://vsaduidoma.com”
Adını Kinara adlı gözəl bir qızdan almış Ənginar bitkisi; bəs Azərbaycan dilində nə
deməkdir?
Ənginar sözü bizdə nə məna verir?
Ənginar/Ən-Ki-Nar:
“Ən: ədat. Keyfiyyət bildirən sifətlərin və zərflərin əvvəlinə gətirilərək üstünlük, şiddət
bildirir/nədir.az/
Ki: qadın/kadın/qarı/karı sözünün kökündə olub, min illərdir elə qadın mənasında işlədilir
(Ki- Şumerlərdə yaradıcı ana tanrıça, Kibela tanrıça, Gera/Qera tanrıça və s.).
Həm də xatırlasaq ki, Ənginar günəşli yerlərdə, ölkələrdə bitir, o zaman dilimizdə günəş
mənasında işlədilən Nar sözünün də mənası aydın olur.
Kinara- Ənginar bitkisinə çevrilmiş və ən günəşli yerlərdə bitən, lənətlənmiş gözəl Qadın”!
P.S. Kinara; Zinara adasında yaşayırdı. Xəzər dənizində Böyük Zirə adası var. Sonralar
isə bu ada Nargin adlandırıldı. Çox qəribə bir təsadüfdür deyilmi?
Əslində isə mənbələrin yazdığına görə: Nargin və Volf adalarının adı I Pyotrla bağlıdır.
İsveçlə müharibədən sonra buralar ona formaca analoji adları olan Fin körfəzindəki Revel
adalarını xatırladıb. Nargin ("Nargin" – almanca, "Nartingen" – estonca) "ensiz boğaz"
mənasını verir. "Vulf" almancadan tərcümədə "canavar, canavar adası" deməkdir.
Azərbaycanda da bir sıra bölgələrimizdə canavara “ul” deyilir. Bəlkə də estonca"Nartingen"
sözü ensiz boğaz deməkdir, amma bizim dilimizdə və anlayışımızda “Nar” günəşin rəmzi və
bəzi türk xalqlarının dilində elə günəş deməkdir. “Gen/Gin” isə Ötügenin yadigarıdır və bu gün də
qadınla bağlı elmlər, xəstəliklər elə eyni terminlə bağlıdır. (Nargin adasından əlavə; “Nar” ilə
başlayan bir çox yaşayış yerləri də var: Nardaran adlı kənd Bakının Sabunçu rayonunda, Siyəzən və
Qobustan rayonunda var, Narlıq kəndi Sabirabadda, Naroba/Narbağı lənkəranda, NərəcanXaçmazda, Narınclar- Kəlbəcərdə kəndlərimizdir. Nargilə, Narınc, Kinara/Tsinaraya çox bənzər
olan Çinara/Çinarə, Gülnar, Gülnara, İnara kimi xanım adlarımızda, Azərbaycanda günəşin, bəzən
alovun simvolu olan Nar meyvəsinin, Tatar, Çuvaş, Mokşa, Çuvaş, Udmurt, Başqırt, Erzya
türklərinin 22 dekabrda keçirdiyi Nardoğan bayramının adında yəqin ki, açılmayan çox sirlər var!
Ərkudə/Müqəddəs Vitex/Ər/Ar Kuday. Ərkudə; latın d. Vitex agnus-castus bitkisi qədim
zamanlardan müalicəvi dərman bitkisi kimi məlumdur. Bu bitki; Müqəddəs Vitex, İbrahim ağacı,
Saf quzu, Saf, toxunulmayan qoyun, yabanı bibər, Monax bibəri və digər adlarla tanınır.
Dəmləmələr və müxtəlif formalarda sinir sistemi, sonsuzluq, cinsi pozuntular zamanı istifadə
olunur. Qədimdə onun budaqlarını yatağın altına bel tərəfdən qoyarmışlarl ki, polyusiyaların və
müxtəlif cinsi xəstəliklərin qarşısını alsın, toz halına salınmış meyvəsini ərinmiş yağ ilə qatıb
testislərin iltihabının, bərkiməsinin müalicəsində istifadə edərmişlər (9).
Çex d. mníšskí pepř , yəni Monax bibəri, “Vitex agnus-castus” [Rystonová 2007: 336],
“jezuitské thé”, “jezuitský čaj”, yəni “İezuit” çayı, (букв. «иезуитский чай») Paraqvay
Çobanpüskülü “Ilex paraguariensis”, “jezuitský ořeh” İezuit qozu, “Çilim Trapa”[Ibid.: 212] kimi
adlarla tanınır (10, 13).Dodaqçiçəklilərə- Lamiaceae ailəsinə mənsub olan Ərkudə, Müqəddəs
Vitex, İbrahim ağacı, Saf quzu, Saf, toxunulmayan qoyun, yabanı bibər, Monax bibəri/Vitex
agnus-castus, “Müqəddəs ananın çarpayısının samanı” kimi adlarla tanınan bu mistik və eyni
zamanda şəfaverici bitki; çox-çox qədimlərdən məlum idi ki, kişilərdə cinsi instinktini azaldır. Ona
görə də orta insan ömrü qədər 55-62 il yaşayan Ərkudəyə məhz Müqəddəs, Saf, Toxunulmamış,
İffətli, Tərbiyəli quzu kimi adlar verilib.
Əfsanəyə görə, Hera Samos adasında Ərkudə/İbrahim ağacının ağacının altında doğulub. Bir
dəfə Samos adasında Zeusla Hera İbrahim ağacının altında bir araya gəlir. Hera həmin adanın
şimalında axan müqəddəs İmbrasos çayında çimir və onun iffəti bərpa olunur. Məhşur Tonay
bayramı zamanı tanrıçanın kult obrazı ətrafında İbrahim ağacı budaqları qoyulur ki, həmin qeyri adi
hadisəni xatırlatsınlar. Qədim Yunanıstanda Ərkudə bitkisi budağı və ya meyvəsi; təmiz, iffətli
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nigahın simvolu hesab edilirdi. Antik dövrlərdə hələ mlum ii ki, Ərkudə bitkisi kişilərdə adi və
sərxoş vəziyyətdə kontrolsuz cinsi münasibətləri idarə edir. Amma qadınlarda tam fərqli təsirə
malikdir Ərkudə. Bu gün də Vitex agnus castus bitkisindən alınan məhlul və tabletlər qadınlarda
klimakterik sindrom, alqodismenoreya, amenoreya, mastopatiya kimi xəstəliklərin müalicəsində
istifadə edilir. www.botanichka.ru
Yuxarıdakı əfsanələr və Ərkudənin digər adları ilə tanış olduqda aydın olur ki, bu bitkidən
kişilərin istifadəsi; onları daha məsuliyyətli, daha diqqətli, daha iffətli edir. Çılğınlığı, temperamenti
azaldır və onları hardasa müqəddəsləşdirir, tanrısallaşdırır.
Bəs Azərbaycan dilində Ərkudə sözünü necə analiz etmək olar, hər sözün yaranmasında və
yaşamasında əməyi olan Oğuz babalarımız nə üçün bu bitkini məhz Ərkudə adlandırıb?
Ərkudə sözünü iki hecaya bölmək olar: Ər və Kudə. Ər sözü isim olub mənası- Arvadın
qanuni və məhrəm yoldaşı olan kişi; zövc. sif. və is. Sözündə möhkəm, mərd; qəhrəman, igid,
qoçaq. Yəni burada söhbətin məhz kişidən getdiyi aydın bilinir və dilimizdə “ər” elə kişi cinsində
olan adam deməkdir.
Bəs Kudə/Kuda nə deməkdir?
Türk d. olan mənbələrə görə: Kelime Kökeni Eski Türkçe kut sözcüğünden evrilmiştir.
kut "tanrısal rahmet, baht, talih" Orhun Yazıtları (735) www.etimolojiturkce.com
Kut, Kuday, Xuday türk mifologiyasında (Altay, Qazax, Tatar, Qırğız, Xakas) insanı, təbiəti
və bütün canlıları yaradan baş tanrıdır (11).
Demək Ərkudə sözünün mənası aydın oldu: Ərkudə; çəlğınlıqan, ehtirasdan uzaq,
Tanrısallaşmış və müqəddəsləşmiş kişi/adam!
P.S. Vitex sözü isə latın d. olan “viere” sözündən alınıb ki, mənası toxumaq, hörmək,
ilgəkləmək deməkdir. Çünki ərkudənin çubuqlarından zənbil və bir çox əşyalar hazırlanarmış.
www.botanichka.ru
Burada da “viere” sözü ilə eyniləşən bir əyirmək sözü diqqəti cəlb edir. Dilimizdə əymək,
əyirmək deyə bir feil var. Bu gün də eyni mənalarda işlənilir. Viere sözü ilə
əyir/eyir/eymek/eyirmek biri digərindən tğrənmiş sözlərdir. Mahmud Kaşğarinin lüğətində də bu
söz eyni mənada göstərilir: Əgir-=sövq etmək, döndərmək; əyirmək; çevirmək; mühasirə etmək. I,
229-14. ~di I, 229-9, 229-10, 229-11, 229-13
“Vitex agnus castus” bitkisinin adında bir kastrasiya sözü ilə eyni kökdən olan “castus”
(alman d. castriren, latın d. castrare), rus d. isə “oскоплять, охолостить” “kastrasiya” etmək
deməkdir Mənbə: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов
А.Н., 1910)sözü də var ki, Kaşğarinin lüğətindəki “ərət” sözü ilə tanış oluqda çox mənalar yenə də
işığa çıxmış olur.
Ərət-=xayanı çıxarmaq, axtalamaq; uşağı sünnət etmək, kişilər cərgəsinə qoşmaq. Bax\ ərədh, arıt-. ~ti 1,252-5. / Ər=ər, adam, kişi./ (5)
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Ф.Рустамова
По следам народной медицины: клен,
зверобой, артишок, орхидея
Резюме
Народная медицина составляет важную часть устной народной традиции. Народная
медицина является неотъемлемой частью повседневной жизни людей, их истории, прошлого
и народного быта. Изучение практического значения народной медицины также необходимо,
так как изучение этой чрезвычайно сложной системы, которая реализуется на различных
церемониях и обрядах, приведет к интересным и значимым научным результатам. В
дополнение ко многим методам, поощряющим формирование знахарства, необходимо
учитывать использование растений, фруктов и овощей в качестве лечебного источника. В
статье рассматриваются травы и растения, используемые в качестве лекарственного
растительного средства в народной медицине. Конечно, их лечебные функции являются
результатом тысячелетнего опыта. То есть на протяжении тысячелетий люди использовали
эти растения в своих целительных практиках.
Этот опыт обычно используется в форме знания, которое прошло через века и было
сохранено в памяти, в устной форме и дошло до нашего времени. Автор выбрал в качестве
объекта исследования такие растения и деревья, как клен, зверобой, артишок и орхидею.
Статья обладает очень интересной структурой. Автор в первую очередь затрагивает
этимологию этих слов, а аткже место этих растений и деревьев в культуре разных народов и
их народной медицине. Затем эти понятия изучаются в мифологическом аспекте. Статья
имеет большое практическое значение. Выводы автора в ходе этого исследования и
отличаются научным подходом и своей новизной.
Ключевые слова: народная медицина, этимология, береза, зверобой,орхидея
F.Rustamova
About traditional medicine: maple,
St. John's wort, artichoke, orchid
Summary
Traditional medicine takes an important place in oral national tradition. Traditional medicine
is an integral part of everyday life of people, their history, last and national life. Studying of
practical value of traditional medicine is also necessary as studying of this extremely complex
system which is implemented at various ceremonies will result in interesting and significant
scientific results. In addition to many methods encouraging sorcery formation it is necessary to
consider use of plants, fruit and vegetables as a medical source. In article the herbs and plants used
as medicinal vegetable means in traditional medicine are considered. Of course, their medical
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functions are result of thousand-year experience. That is throughout the millennia people used these
plants in the salutary practicians. This experience is usually used in the form of knowledge which
passed through centuries and was kept in memory, in an oral form and reached our time. The author
chose as a research object such plants and trees as a maple, a St. John's wort, an artichoke and an
orchid. Article has very interesting structure.
The author first of all mentions etymology of these words, and the place of these plants and
trees in the culture of the different people and their traditional medicine. Then these concepts are
studied in mythological aspect. Article has great practical value. The author's conclusions during
this research also differ in scientific approach and the novelty.
Keywords: traditional medicine, etymology, birch, St. John's wort, orchid
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İRAQ-TÜRKMAN LİRİK FOLKLORUNUN POETİKASI
Xülasə
Sözün gücü ilə insanın yaşadığı zaman çərçivəsində istiqamətli, davamlı “addımlamasına”,
həyatda tutduğu mövqeyinin müəyyən bir düzəmdə formalaşmasına, eyni zamanda yeni dəyərlər
əsasında qurulan yeni yanaşmaların bərqərar olmasına, o cümlədən bir- birini qarşılıqlı sevən
gənclərin belə “isti” yaxınlığına “soyuqluq” qataraq aralarındakı münasibətlərin dəyişməsinə və s.
nail olmaq olar.
Hətta bu münasibətlərin dəyişməsində heç kim rol oynamasa belə, aşiqin sevdiyi insanın
ürəyini özü tərəfindən qırması və bunun da xalqın qəlbləşmiş ifadələri ilə səsləşən, bədii
gözəlliklərlə təcəssüm etdirilən lirik nümunələrdə əksi bir daha söz çələnginin poetik
mahiyyətindən çıxış edərək sehrli dalğaları ilə insanı təsirləndirməklə özünə çəkir. Həyatın sözlü,
ifadəli aynası olan bədii nümunələrdə gerçəkliklərin uzun zaman keçidindən keçməsinə rəğmən halhazırkı dövr üçün mahiyyətini itirmədən əks olunması bir daha onu yaradan şəxslərin sözün
mahiyyətini dərindən bilib anlayaraq bundan məharətlə istifadəsini göstərir.
Məqalədə İraq-türkman lirik folklorunun örnəklərinin poetik xüsusiyyətləri araşdıırılmışdır.
Müəllif xüsusilə qarğışlarda və bayatı-ağılarda istifadə olunan poetik vasitələr araşdırılmışdır.
Açar sözlər: folklor, lirika, İraq-Türkman, alqış, qarğış
Ta qədim zamanlardan sözün sehrinə, hikmətinə, gücünə inanan xalq ona dəyər verərək
“qızıl söz” adlandırmışdır, lakin istifadə məqamından asılı olaraq “...söz var kəskin qılınc kimidir:
dostluğu kəsər, öldürər, qəlbdə müalicəsi mümkün olmayan yaralar açar, qəlb bağçasındakı
yaşıllıqları, sevgi çiçəklərini qış mövsümü kimi öldürər.” (2, 136-137)
Bədii sözün leksik-semantik məna yükünü daşıyan şifahi xalq ədəbiyyatı da xalqın həyata baxışını,
təsəvvürlərini əks etdirmişdir.
Sevgililər tərəfindən deyilən qarğışlar daha çox ayrılığa yönələn mövzudan qaynaqlanır və
əsasən, qovuşacaqlarına ümidi olmayan bir insanın dilindən deyilən ifadələrdir.
Qarğışlarda ifadəsini tapan mövzunun əsas mahiyyətini qarşı tərəfin maddi varlıqla deyil,
insan üçün daha önəmli sayılan səhhətində problemlər arzulamaq durur, bu ayrılığı həyatda yaşam
təminatı verən sağlıqla yanaşı tutaraq, əməlinin əvəzi olaraq sağlamlığının itirilməsini- kor, lala,
ümumiyyətlə, şikəst olmasını, həyatdan köçməsini istəyir.
Narıncı dilim-dilim,
Gəl otu mənim gülüm.
Nə dedim, küsdün gənə
Lal olsun ağzım-dilim. (3, 147)
Sevdiyi qızı dediyi sözlərlə incidən aşiq halını bədii dillə təcəssüm etdirərək mükəmməl
bənzətmələrdən yararlanmaqla daha obrazlı, poetik fiqurlarla real şəraiti canlandırmağa çalışmışdır.
Xalq şifahi deyimində tez-tez rastlaşdığımız “ürəyim parça-parça oldu” frozoloji ifadəsinin bədii
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örnəklərdə sözün digər sehrli gücü ilə çatdırılmasına şahid oluruq, belə ki “Narıncı dilim-dilim”
poetik material olaraq bənzətmənin kamil, mükəmməl nümunəsi kimi işlənmiş və aşiqin ürəyinin
parçalandığını tərənnüm edən vəziyyətə işarə vermişdir.
Digər misrada prozopopeyanın şəxsləndirmə növündən yararlanmaqla sevdiyi qızı təbiətin
gözəllik təcəssümü kimi dəyərləndirirərək “gülüm” deyə müraciət etmişdir.
Sevgili-gül qarşılığının istər şifahi, istərsə də klassik nümunələrdə işlənmə paraleliklərinin
tez- tez qarşımıza çıxması, fikrimizcə, yalnız görünüş gözəlliyindən dolayı təsadüf edilən bir fakt
kimi baxmaq kifayyət etməz, çünki müdrik xalq yalnız görünüşü əsas tutaraq belə bəsit yanaşma
kondeksindən bu dərəcədə çox yararlanmazdı. Deyilənləri əsas tutaraq, əsas mahiyyətində uzaq
keçmişdən süzülüb gələn mifopoetik anlamın üstündə durmağı məqsədəuyğun bildik.
Gül ənənəsinin mifoloji dərinliyinə varanda görürük ki, ilahilər su zanbağından törəmiş,
buna görə də ilahilər-butlar üçün, əsasən, su zanbağı çiçəkləri qoyulurdu. Təmizlik təcəssümü olan
su zanbağı ilə eyni formallığı daşıyan butlar eyniləşdirilirdi. Uyğurların əhd olaraq butlara
qoyduqları lotus çiçəyi sonralar gül təqdim etmək adətinin formalaşmasına gətirmiş və təkamül
proseslerindən biri kimi irəliləyən “gül” ənənəsi xalqın obrazlı, poetik söz, sənət dünyasına daxil
olmuş, klassik ədəbiyyatlarda tez- tez rastlaşdığımız sevgili –but ikiləşmələrinin digər görüntü
versiyası olaraq sevgili-gül metaforası kimi işlənmişdir. (1, 126)
Bu lirik nümunədə aşiq sözlərindən inciyərək ondan uzaqlaşan sevgilisini barışığa
səsləməklə ayrılığın sona çatmasını istəyir və cəza olaraq günahlarının əvəzini isə özünü qarğamada
görür. Elə də ciddi olmayan səbəblərdən ayrılığa mübtəla olan günahkar özünü cəzalandırma üsulu
olaraq seçdiyi qarğışlarda caza da yüngül seçimlə kifayətlənməli olur, yəni artıq cəza olaraq ölüm
seçmir.
Lakin ciddi səbəblərdən ayrılma olarsa, artıq cəza da “ağırlaşır”, daha burada həyatla
vidalaşaraq, digər dünyaya-ölümə sövq edən bəddualar səslənir. Çünki bir-birini sevən aşiqlərin hər
hansı bir səbəbdən ayrılması onların könül dünyalarından ayrılması, məhvi deməkdir, bir növ bu
ayrılıq onların dünyalarının sonu olaraq dəyərləndirilir və odur ki, səbəb olan tərəfin qarşılıq olaraq
öz dünyasından ayrılaraq, digər dünyaya-əbədi dünyaya sakin olmasına bəddualarda tez-tez rast
gəlmək mümkündür:
Yarı mənnən,
Doldur iç yarı mənnən,
Kül olsun ağ ciyəri
Kim etdi yarı mənnən. (3, 100)
Türk xalqının əski görüş və təsəvvürləri ilə bağlı hadisələrin bədii- poetik nümunələrdə
gizləndiyini bir daha bu bədduada görmək olar. Atəşə təmizləyici qüvvə olaraq baxan türklər ölən
insanları yandırmaqla pislik və günahlardan qurtardıqlarını düşünürdülər. Qədim Misir və Hind
mifologiyasında isə külün yenidən dirilmə- yenidən doğuşa inamından irəli gələrək ölülərin
yandırılması faktına rast gəlmək olar. (1, 123) Bir sözlə, müxtəlif səbəblərdən asılı olmayaraq,
nəticə olaraq ölən şəxsin yandırılaraq külə çevrilməsi ənənəsi sonradan bəddualar üçün poetik fiqur
olaraq işlədilmişdir, qarşı tərəfə bədii sözün gücü ilə ölüm arzulayaraq “Kül olsun ağ ciyəri” deyir.
Yaxud:
… Torpaq onun başına
Bedasıla bel bağlar.
Gəl, gəl gənə, ay gülüm!
Mənə zülm edən öz bəgim! (3, 138)
“... toprağın bir qarğış içində işlədilməsi ölümlə olan bu əlaqənin təbii bir sonucudur.
Torpağın, doğrudan, ölümə dəvət edən bir çağırış biçimi də “topraq başına” qarğışıdır.” “Torpaq
onun başına” ifadəsindəki “topraq” və “başına” sözləri bir yerdə işlənərək, insanların bəlaya düçar
olması, ölüm və ölümdən də betər bir vəziyyətə düşməsi mahiyyətini ifadə etmişdir. ( 4, 173)
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Rəqib dərdin beş olsun,
Beşikdən on beş olsun.
Düşəsən uca dağdan,
Boynun xurdaxaş olsun
Yorğanın çaqır tikən
Döşəyin çim daş olsun. (3, 100)
Rəqibdən heyifini almaq istəyən aşiq qarşı tərəfin lap gənc yaşında (Beşikdən on beş olsunyəni on beş yaşına çatanda) qəza qurbanı olmasını arzulayır, bunun da nəticəsi olaraq mükəmməl
bənzətmələrdən istifadə edərək “Yorğanın çaqır tikən, Döşəyin çim daş olsun” misralarında poetik
dillə qəbirdə yatmasını diləmişdir.
Bağlardan dərdim qora,
Kimsəm yox dərdim sora.
Səni məndən edəni
İmansız ensin gora. (3. 98)
Burada bədii-poetik yanaşmadan irəli gələrək prozopopeyadan (şəxsləndirmədən) istifadə
olunmuş, üzümün dəyməmişi, kalı mənasını ifadə edən “qora” kəlməsi heç də təsadüfi anlamda
verilməmiş, əslində daşıdığı semantik məna tutumundan çıxış edərək kal, dəyməmiş, yəni nakam
məhəbbətinin və bununla bağlı olaraq hələ arzularının “yetişməmiş meyvə”sinin dərdini çəkən
aşiqin iztirab dolu qarğışlarını görürük.
Mifopoetik anlam daşıyan “İmansız ensin gora” misrasında əski təsəvvür və görüşlərdən,
həmçinin son islami dini inanclardan qaynaqlanan mahiyyət, anlam daşımış, ölən insanın o biri
dünyaya “köçümü”nü köməkçi vasitələrlə, məsələn mollanın- din adamının müşayiəti olmadan
həyata keçirilməsini istəmişdir. Dini inanclara söykənən türk xalqları ölünün son mənzilə yola
salınmasını mollanın vasitəçiliyi ilə icra edirlər, yəni dini qaydalara bələd olan molla dini ayinlərə
riayət etməklə ölən insanın o biri dünyaya urvatlı çatacağına kömək edir. Sevgilisindən ayrılan
insanın rial dünyada rahatlığının pozulmasının qarşılığında daha ağır “cəza” ilə əvəzlənməsi istəyi
durur. Belə ki, daha sağlamlığında hər hansı bir problemin olması ilə kifayyətlənməyərək, bəzən
daha ağır cəza –ölüm, yaxud da ölmə bərabər situasiya arzulayır və bununla da qane olmayaraq, o
biri dünyaya mollasız getməklə orada “əzab-əziyyət” çəkməsini istəyir. Burada amac isə ölən
insanın o biri dünyada da rahatlıq tapmamasını arzulayan aşiq həmin din adamının oxuduğu
ayələrin köməkliyi ilə düşdüyü “qərib” ölkədə müxtəlif mifoloji obrazların köməyindən
yararlanmamasını istəyir.
Bundan əlavə, məsələyə digər aspektdən yanaşsaq, fikrimizcə, yanılmarıq. Kimsəsiz, dərdini
soracaq birinin olmadığını bildirən aşiq əslində isə bu “imkanı” ondan alan, buna səbəb olan şəxsin
də onun kimi kimsəsiz, tək qalmasını, hətta o biri dünyaya belə yaxınları olmadan getməsini ehtiva
etmişdir.
Bəzən sazlamaq ölən insanın öz dilindən də söylənilir, onu narahat edəcək rituallar təxmin
edərək bədii poetik dillə çatdırmağa çalışılır. Yas zamanı ayinlərə əsaslanaraq insanların qəbir üstə
getmək adətini dolayı da olsa, bu sazlamaqda görmək olar. Lakin müəyyən müddət keçdikdən sonra
məzarda yatan mərhumun tək qaldığı, hətta sevdiyi insanı sormağa belə bir kimsə tapmadığı
göstərilir.
Bu yola xanım gedər,
Xanımnan canım gedər.
Cigərdən yaralıyam
Gözümnən qanım gedər. (3, 113)
Bu xoyratda da o biri dünyaya gedən yoldan danışılaraq xanımından sarı ağlamasını
mübaliğəli şəkildə obrazlı ifadələrlə işlədərək göz yaşlarının qana çevirilməsini bildirmişdir.
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Nəticə. Ümumiyyətlə, sevgiyə dair olan ədəbi nümunələrdə qarğışa mübtəla olan tərəf ,
əsasən, onların qovuşmasına mane olan və bunun da nəticəsi olaraq ayrılmaqlarına səbəb olan
qüvvələrdir ki, bu qüvvələri sevgilisinin özü, rəqib, ətrafdakı insanlar, fələk və s. təmsil edir.
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U.Dadashova
Poetics of Iraqi-Turkman lyrical folklore
Summary
With the power of the word, it is possible to achieve an oriented and continuous stepping
within the framework of the human’s life, formation of a certain level of position in life,
simultaneously establishment of new approaches based on new values, as well as the change of the
relationships between two young people who love each other mutually through adding coldness to
their hot relations.
Even if nobody has a role in changing these relationships, breaking the heart of a loved
person by a lover himself, and its reflection in the lyrical works, which are common with the folk’s
heartfelt expressions and are embodied with artistic beauty, demonstrates once again the poetic
nature of the word-wreath and impresses the human with magic waves. Reflection of the reality in
the artistic works, which are the verbal and expressive mirror of the life, without losing its
importance for the present period despite the long passage of time, once again shows that the
creators of such artistic works know deeply the essence of the word and are able to use it masterly.
In article poetic features of Iraqi-Turkman lyrical folklore are considered. The author studies
the poetic means which are especially used in damnations and bayati.
Key words: folklore, lyrics, İraqi-Turkman, wishful thinking, damnation
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У. Дадашова
Поэтика Ирако-Туркманского лирического фольклора
Резюме
В рамках времени, в котором проживает, человек силой слова может достичь
устойчвой и навравленой «поступи», в определенном порядке формировать свою жизненную
позицию, в то же время добиться становления новых подходов, строящихся на основе новых
ценностей, в том числе, в «теплые» отношения двух любящих молодых людей примешивая
«холодок» изменить их взаимоотношения.
Даже если в изменении этих отношений никто никакой роли не будет играть сам факт
разбития влюбленным сердца своей возлюбленной и отражение этого в лирических
образцах, в прекрасных с художественной стороны словах перекликающихся душевными
фразами народа, выступая словарным букетом поэтической сущности своими магическими
волнами производит дополнительное впечатление на человека. Несмотря на прохождение
через длительный временной проход отображение в художественных образцах, которые
являются устным, выразительным зеркалом жизни, реалий жизни без утери для настоящего
времени значения слова показывают, что создавшие их личности глубоко познали сущность
слова и умело использовали это.
В статье рассматриваются поэтические особенности Ирако-Туркманского лирического фольклора. Автор изучает поэтические средства, особенно используемые в проклятиях
и баяты.
Ключевые слова: фольклор, лирика, Ирако-Туркман, благопожелание, проклятие
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“ROBINSON CRUCOE” BY DANIEL DEFOEE AND
ITS LITERARY VALUE
SUMMARY
Daniel Defoe (1660-1731) is considered the founder of the European realistic novel. His
work covers all periods of development of English literature. Defoe, one of the most prominent
figures in the history of the novel-romance genre, also created the genre of realist novels, reflecting
the great preponderance and character of the social environment in the 19th century.
D. Defoe wrote adventure, psychological, satirical, etc works bringing innovation to the genre
of the novel. Although he writes works in so many genres, he is best known for his adventure
novels. In his own work, the internal structure of these forms has not yet been improved, Defoe
determined the general line of development of the new genre of the novel.
In fact, Daniel Defoe began his writing career very soon. The writer was about 58 years old
when he wrote ‘Robinson Crusoe’. But this novel brought Defoe an incredible reputation. Since the
publication of the work, there is still no country in the world that this novel is not published.
“Robinson Crusoe” is at the forefront of the most popular works translated into world
languages, and one of the main reasons for this is the unique artistic coloring of the novel and the
high professionalism of “literary painting”. With this novel, Daniel Defoe breaks old stereotypes,
bringing new quality and inspiration to the traditional European genre of the novel.
Key words: Daniel Defoe, english literature, realism, novel, Robinson Crusoe
The European society of the eighteenth century is known as a "epic of enlightenment" as a sociocultural sphere. Characterized by the fact that Feodal intra-institutional relations gave place to
bourgeois-capital relations, this era, as well as in social life, is a challenge to radical changes in
social-philosophical thought, including artistic-aesthetic thinking. The main directions of
Enlightenment Literature were classics, enlightenment realism, sentimentalism, and early romance.
In each European country, these streams were unique to the national environment. In English
literature, this period involves the creative activity of Alexander Pope, Jonathan Swift and Daniel
Defoe.
In this new era Daniel Defoe (1660-1731) is considered to be the founder of the European realist
novel. His creativity covers an entire era in the evolution of the English literature. Apart from being
the first in the history of the novel of ‘novelty’, Defoe’s creativity led to a realistic novel reflecting
the enormous view of the social environment in the 19th century [4].
D.Defoe laid the foundations for the colorful species of the novel’s adventure, biography,
psychological, historical and educational novels. In his creativity, although the internal structure of
these forms was not yet fully perfected, Defoe worked in his own way and determined the general
development line of the novel genre.
D.Defoe started his literary activity in 1697 and wrote the brochures on civil liberties that he
pursued in his journalistic work in the direction of journalism and proposed a series of economic
and social reforms in the ‘Project Experience’ (1697) [4].
In 1685, he became a participant of the rebellion led by King Monroe. Defoe anonymously wrote
the pamphlet ‘The Way to Dissertation’ (1702). For defending freedom of religion in Pamphlet,
Defoe was fined for a large sum of money, condemned to a high shameful pill and sentenced to
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prison. Defoe, who has agreed to become a government secret, has been released from jail. After
these events, Daniel Defoe decided to leave politics forever. After spending his time in prison, he
started his creative career. In his writings he was openly or indirectly referring to the injustice,
cruelty, and anti-humanist aspects of society’s internal mechanism. The writer attempted to exploit
all possible variants of interference with artistic words.
The intellectual spirit of Defoe reflecting political and literary-aesthetic views was the
manifestation of that trend. Undoubtedly, his most monumental and successful work is the novel
called ‘The Farther Adventure of Robinson Crusoe’, a unique trace in the history of world literature.
This work is the most famous work of the writer to ‘conquer’ the world. Ever since the nove; has
been published, there is not a single point in the world so far that it does not print. It is because of
its high artistic qualities, skillfully illustrated in events, in a very interesting way of drawing a plot
line, and in general, the ‘Robinson Crusoe’ was in the front line of the most circulated works. In this
work, Daniel Defoe brought new qualities to the novel genre in Europe, disseminating old
stereotypes. In fact, they do not consider him one of the founders of Europe’s new novelty.
One of the most interesting aspects of this masterpiece is that novel relates to a sea trip, but
Daniel Defoe once traveled to Portugal during his youth and spent his entire life in his homeland.
The writer was fifty-nine at the time when the first part of Robinson Crusoe was published in 1719,
reflecting the economical and moral ideas of the educators. With this essay, D. Defoe gained
‘immortality’ in the world literature. The second part of the work was published in 1720 and the
third part was published in 1721. Daniel Defoe’s novel was presented as Robinson’s real memoir,
and the work was also adopted by the writer's contemporaries. Robinson Crusoe also influenced
XVIIIth century literature, philosophy and political economy. Simplicity of entertainment and
artistic beauty - all these are qualities that make Daniel Defoe’s novel attractive to readers for many
years. The first section in which the hero’s lonely life depicts more ideas and artistic value.
D. Defoe for the first time exists in an exotic manner, but in the literature he has worked in the
creative labor and selflessness season. It was his job that helped Robinsone lose his face as a human
being on a lonely island. The protagonist of Daniel Defoe, who is left alone with nature, works
tirelessly, prepares the necessary things for boats, sows and collects his first harvest. Robinson, who
embraces a number of difficulties, has various skills.
Everything he has made is described to the smallest details. Daniel Defoe encourages his reader
to examine Robinson’s hard work and his thoughts in all its subtleties. The writer used this artistic
manege to bring the reader psychologically to the core of that environment. Daniel Defoe notes his
novel in allegorical terms. Indeed, the description of Robinson’s adventures are of great
generalization, where the linear meanings represented by the symbols. The novel reflects Defoe’s
views on human life and the history of humanity [2, p.5].
In the novel, the struggle against the forces of nature and a man who falls on the island without
humanity is praised for his determination, willpower, endurance and creative work. The novel was
translated into many languages, including Azerbaijani by Abdulla Shaig in 1909. It was published
in Baku in 1958 as "The Life of Robinson Crusoe".
After spending his time in prison, he wrote his most famous work, Robinzon Crusoe, who
conquered his world in 1719. Defoe has brought an incredible reputation, since there is no country
in the world that has been published since its creation, for its high artistic qualities, skillfully
illustrated in the profane language, in a very interesting the plot line, and, in general, Crusoe "is in
the front line of most translated, most circulated works”.
Defo took the plot from life itself. Those periods were full long journeys from sea countries in
the 16th-18th centuries,. And the sailors were very excited about these trips. Defo listened to a story
about a Scottish sailor surviving for four on a small island without human foot, and subsequently
being saved by coincidence. Generally, every great writer take the plots from real life and make a
synthesis between his or her own imagination ability and the circumstances of real life, this is where
all the great writers stand and differentiate from the crowd.
Daniel Defoe is particularly interested in the description and presentation of adventure and epic
scenes. Daniel Defoe explains the importance of living conditions in the formation of human
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personality in his works with convincing illustrations and convictions. He shows his heroes clash
with the brutal and ruthless world with harsh life scenes. As a rule, these people are orphans,
dumped, robbers who are deprived of the right to live [2, p.5].
It must either act within the bounds of the bourgeois world or become its victim. Each of them is
alone in the struggle and relies solely on his own strength. D.Defoe has thus demonstrated his
philosophical views; according to his view, the society is constantly crushing and declining with its
relentless laws. The way to get rid of it is to have a tough character and self-confidence. The
outstanding writer who preserves humanity and embodies the qualities created by those qualities
that rescued his spiritual world has been eternally immortal with this choice.
In fact, Daniel Defoe began his artistic career very late. The writer was about 58 years old when
he wrote this novel. But this novel has brought an unbelievable glory to Defoe. Ever since the work
has been published, there is no country in the world so far that it has not been printed. It is because
of its high artistic qualities, skillfully illustrated in a profound way, in a very interesting way of
drawing a plot line, and is typically beautifully written that Robinson Crusoe is at the forefront of
most translated, most reputed works. In this novel, Daniel Defoe brought new qualities to the novel
genre in Europe, disseminating old stereotypes.
Daniel Defoe used realism to enhance his novel, Robin Crusoe. Many critics agree with this
statement, while some think that he should have been more accurate with his realism. Critics also
found the book to be very enlightening and beneficial to read and they found that it appealed to a
very wide variety of people including the rich and poor and the young and old. Last but not least,
some critics found that it showed lack of ability to create characters and events.
Some critics have debated Robinson Crusoe’s status as a novel per se: its structure is highly
episodic, and Defoe’s uneven narrative pacing and niggling errors - a goat that is male, for example,
later becomes female as circumstances demand-suggest that he may not have planned or executed
the work as a single unified whole. In many ways, however, its heterogeneity - the fact that it draws
together features of the genres of romance, memoir, fable, allegory, and others - argues that novel is
the only label large enough to describe it.
The main periods which are depicted in the novel were happening in the 16th-18th centuries,
long journeys from sea countries. And the sailors were very excited about these trips. Defoe listened
to a story about a Scottish sailor surviving for four or more months on a small island without human
foot, and subsequently being saved by coincidence.
The talented writer skillfully composed these events and forced his reader to spend hours, hours,
and overcome difficulties with the island with Robinson Crusoe. Everyone reading the novel lived
through with Robinson himself. And it was due to the author's incompetent talent [3].
Robinson Crusoe's extraordinary story is ‘painted’ by Daniel Defoe, a writer of art, in a lively
and inexplicable form. This has been achieved thanks to the fact that the information about reality is
presented and rendered realistic.
D.Defoe describes the hero’s life with extraordinarily subtle sophistication, each with a deep
sense and meaningful meaning. D.Defoe is a master of imagery in the epic submarine of events, as
well as creating landscapes, natural boards. He creates a bright view of the southern nature as an
artist painting, with the diversity of the year, with its own landscapes and nature boards. These
extraordinary sea descriotions are even more remarkable. The writer often prefers deliberate
presentation of epic imagery to inspire senses. Although it seems somewhat ‘dry’ and tedious, it is
the most appropriate artistic place to convey the observation of the lonely man and the internal
psychological state of the island.
The second part of this novel was published in 1719. After settling in England, he begins to live
a comfortable lifestyle, marry, and have children. Nevertheless, he still decided to travel. Although
Robinson Crusoe is already in his teens, he goes to Siberia and goes to China. He even goes to the
island he falls during his first journey, gets acquainted with the situation there, and creates a law
there. In 1720, Daniel Defoe published the third part of this novel. This novel is called ‘Robinson
Cruoe’s serious thoughts throughout his lifetime’. This novel is weaker than the previous one. It
does not matter that one of Defoe’s competitors has devoted pumps to this novel.
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The second and third parts of Robinson Crusoe are substantially different from both the depth of
the content and the level of their artistic quality. These sections discuss Robinson’s life and
activities after leaving the island, traveling to India, China and Siberia, and the transformation of his
island into a colony. Robinson Crusoe overcomes many obstacles, but this time talking about
adventure, business adventure and ‘shopping’. So the character himself is described here as a
bourgeois liar. The third part of the novel is Robinson’s didactic judgments on life. Apparently, the
writer was not able to express exotic creativity [3].
After this great success, the writer was enthusiastic and wrote several works about travel.
‘Colonel Jack’, ‘Travel around the World’, ‘Memoirs of a Cavallier’ and ‘Moll Flanders’ were
printed, but they did not get out of the shadow of Robinson Crusoe.
Generally, Daniel Defoe has been incredibly productive, even though he has started his writing
career very late. He has more than 200 books and brochures that have been read keenly by readers
for hundreds of years. For many years, the British people called him as the ‘Britain’s fortune’ for
being proud of his talent.
Literature used:
1. Daniel D. Robinson Kruzo: Roman. - Bakı : Altun kitab, 2007. - 112 s.
2. Daniel D. Robinson Kruzo : Roman. - Bakı : Şərq – Qərb, 2009. - 476 s.
3. Yusifoğlu B. Qəhrəmanı özündən məşhur yazıçı yaxud, yoxsulluq içərisində ölən “varlı”... //
Ədalət. – 2010
4. www.wikipedia.org
L.Əhmədova
“Daniel Defonun yaradıcılığında “Robinzon Kruzo” əsərinin rolu”
Xülasə
Daniel Defo (1660-1731) Avropa realist romanının banisi hesab olunur. Onun yaradıcılığı İngilis
ədəbiyyatının təkamülündə bütün dövrləri əhatə edir. “Yenilikçi roman” janrının tarixində ən
görkəmli simalardan biri olan Defo, həmçinin, öz yaradıcılığında 19-cu əsrdə sosial mühitin böyük
təbddülatını və təvirini əks etdirən realist roman janrını yaratmışdır.
D.Defo roman janrına yenilik gətirməklə macəra, psixoloji, satirik və s. janrlarda əsərlər qələmə
alsa da, ən çox öz macəra romanları ilə tanınır. Öz yaradıcılığında bu formaların daxili quruluşu
hələ tamamilə təkmilləşdirilməmiş olan Defo yeni roman janrının ümumi inkişaf xəttini müəyyən
etmişdir.
Əslində, Daniel Defo bədii karyerasını çox gec başlamışdır. “Robinzon Kruzo”nu, öz şahəsərini
yazarkən yazıçı təxminən 58 yaşında idi. Lakin bu roman Defoya inanılmaz bir şöhrət gətirdi.
Əsərin nəşr olunduğundan bu günə qədər dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, bu roman nəşr
olunmasın.
“Robinzon Kruzo” dünya dillərinə ən çox tərcümə edilən, ən çox tanınmış əsərlərin sırasında ön
cərgədə dayanır və bunun əsas səbəblərindən biri də romanın özünəməxsus bədii koloriti və yüksək
peşəkarlıqla, “ədəbi rəssamlıq”la yazılmasıdır. Bu romanla Daniel Defo Avropanın ənənəvi roman
janrına yeni keyfiyyət və nəfəs gətirərək köhnə stereotipləri qırmışdır.
Ключевые слова: Даниэль Дефо, английская литература, реализм, роман, Робинзон
Крузо
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Л.Ахмедова
«Роль Робинзона Крузо в творении Дэниела Дефона»
РЕЗЮМЕ
Даниэль Дефо (1660-1731) считается основателем европейского реалистического
романа. Его творчество охватывает все периоды развития английской литературы. Дефо,
одна из самых выдающихся фигур в истории жанра «роман-роман», также создал жанр
романов-реалистов, отражающих великий перевес и характер социальной среды в 19 веке.
Д. Дефо, приключенческий, психологический, сатирический и т. д., Привносящий
инновации в жанр романа. Хотя он пишет произведения в жанрах, он наиболее известен
своими приключенческими романами. В своей собственной работе внутренняя структура
этих форм еще не усовершенствована, Дефо определил общую линию развития нового жанра
романа.
На самом деле Дэниел Дефо начал свою художественную карьеру очень скоро. Писателю
было около 58 лет, когда он писал «Робинзона Крузо». Но этот роман принес Defo
невероятную репутацию. С момента публикации произведения до сих пор нет ни одной
страны в мире, чтобы этот роман не публиковался.
«Робинзон Крузо» стоит в авангарде самых популярных произведений, переведенных на
мировые языки, и одной из главных причин этого является уникальная художественная
окраска романа и высокий профессионализм «литературной живописи». Этим романом
Дэниел Дефо ломает старые стереотипы, привнося новое качество и вдохновение в
традиционный европейский жанр романа.
Açar sözlər: Daniel Defo, ingilis ədəbiyyatı, realizm, roman, Robinzon Kruzo
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20. 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 30.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəridə Məmmədova tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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maharramova.sevinc@mail.ru
ŞAH XƏTAİNİN YARADICILIĞINDA NƏFƏS JANRI
Xülasə
Ş.İ.Xətainin yazdığı şeirlərin böyük bir hissəsini türk ədəbiyyatında dini mövzuda yazılmış şeir
şəkli, ilahilər olan nəfəslər təşkil edir. Türkdilli şeirə aid olduğu üçün, əsasən, heca vəznində
yazılmasına baxmayaraq Xətai öz nəfəslərini yazarkən əruz vəznindən də istifadə etmiş və bunun
nəticəsi olaraq nəfəsə daha geniş ərazidə və fərqli mühitdə yayılma imkanı yaratmışdir.
Xətainin yaradıcılığında nəfəslərin özünəməxsus yeri var. Həm əruz, həm də heca vəznli
yaradıcılığında dönə-dönə nəfəsə müraciət edən Xətai onu digər şeir şəkillərindən üstün tuturdu.
Nəfəs insan yaşantısının səbəbi, sübutudur. Nəfəsin başlanğıcı həyatın başlanğıcı, nəfəsin sonu
həyatın sonudur. Nəfəs məna yükü çox ağır bir kəlmədir. Bəzən “söz” yerinə, “səs” yerinə də
işlənib.
Xətai nəfəslərində qabarıq şəkildə əks olunan mövzulardan biri də ümumilikdə yaradıcılığının
ruhuna hopmuş sufizm ideyalarıdır. Bu nəfəslərdə Xətai mürşid və mürid münasibətlərinə xüsusi
diqqətlə yanaşmış, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmişdır. Çünki, Xətai özünü həmişə mürşid kimi
təqdim etmiş, əsgərlərini isə mürid hesab edərək onlardan itaət tələb etmişdir. Xətainin nəfəsləri
kifayət qədər ustalıqla yazılmışdır. Təsadüfi deyil ki, həm öz dövründə, həm də bu günümüzə qədər
gəlib çatan uzun bir zaman kəsiyində onun nəfəsləri aşıqlar, ozanlar tərəfindən sevilə-sevilə
oxunmuş, təbliğ olunmuşdur.
Məqalədə Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığında nəfəs janrına tədqiqatçı münasibəti əks olunmuş,
onun nəfəslərinin təhlili aparılmış və tərbiyəvi təsir imkanları işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: Şah Xətai, nəfəs, qızılbaş, mürşid, əruz, ədəbiyyat, janr
Ş.İ.Xətainin yazdığı şeirlərin böyük bir hissəsini türk ədəbiyyatında dini mövzuda yazılmış şeir
şəkli, ilahilər olan nəfəslər təşkil edir. Türkdilli şeirə aid olduğu üçün, əsasən, heca vəznində
yazılmasına baxmayaraq Xətai öz nəfəslərini yazarkən əruz vəznindən də istifadə etmiş və bunun
nəticəsi olaraq nəfəsə daha geniş ərazidə və fərqli mühitdə yayılma imkanı yaratmışdir.
Bu şeir janrı nə üçün məhz nəfəs adlandırılmışdır?
Nəfəs insan yaşantısının səbəbi, sübutudur. Nəfəsin başlanğıcı həyatın başlanğıcı, nəfəsin sonu
həyatın sonudur. Nəfəs məna yükü çox ağır bir kəlmədir. Bəzən “söz” yerinə, “səs” yerinə də
işlənib. “Tanrının verdiyi nəfəsi boşuna tükəndirmə” kimi bir deyim də var dilimizdə. Tanrı sevib
seçdiyi insanlara daha qüdrətli nəfəs verib, onları xalqın sevimlisinə, inam yerinə çevirib. Nəfəslər
də məhz bu insanlar tərəfindən yazılıb. Bəli, məhz, Tanrının verdiyi nəfəsdən alıb adını bu şeir
şəkli. Alıb və ilahiləşib, Tanrıya, onun seçdiyi insanlara ünvanlanıb, onları vəsf edib.
Xətainin yaradıcılığında nəfəslərin özünəməxsus yeri var. Həm əruz, həm də heca vəznli
yaradıcılığında dönə-dönə nəfəsə müraciət edən Xətai onu digər şeir şəkillərindən üstün tuturdu.
“Dinlə nəfəs canlıdır.” -deyərək nəfəsləri diqqətlə dinləməyi, ona bir zövq vasitəsi kimi yox, canlı
insan kimi yanaşmağı tələb edir, bu şeirlərin alınan nəfəs qədər dəyərli olduğunu bildirirdi. Xətai
nəfəslərə o qədər önəm verirdi ki, “Adam öldürsən qan olmaz, nəfəs öldürsən qan olur.” -deməkdən
belə çəkinmir, nəfəslərin adi şeir olmadığını, Tanrının qüdrəti ilə yarandığını, anlayıb bilənlər üçün
könül incisi, ilahi güc olduğunu, sevildiyini qeyd edirdi.
Nəfəsi əhli-dilin gövhəri-candır bilənə,
Nitqimiz qüdrəti-həq, ruhi-rəvandır bilənə.
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Nəfəsin qiymətini anlayan, onun saf bir inci olduğunu bilən, sözün bir söyləyənləri həqiqi aşiq,
gerçək ər hesab edirdi Şah Xətai.
Nəfəs bir gövhərdir anı bir bilənlər,
Sözün bir söyləyənlər gerçək ərdir.
Şah Xətai öz nəfəslərini Tanrı sevgisi ilə yazırdı. Bu sevgi saf, təmiz, vazkeçilməz sevgi idi. Bu
sevgidən dönmək Tanrıdan dönmək, özündən dönmək idi. Xətai öz məhəbbətindən əmin idi. O
qədər əmin idi ki, özünü Tanrının dostu, nəfəslərini Haqq nəfəsi adlandırmaqdan da çəkinmirdi.
Məhəbbət dediyin xaslar xasıdır,
Məhəbbət olmayan Haqqın nəsidir?
Dost Xətainin bu Haqq nəfəsidir,
Məhəbbətdən keçən Haqdan da keçər.
“Dörd şey vardır bir qarındaşa lazım, bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz”, - söyləyən şair
bildirirdi ki, nəfəslərdə əks olunan öyüdlərə, nəsihətlərə mütləq əməl olunmalıdır. Çünki nəfəslər
adi insanlar tərəfindən deyil, yalnız Tanrı vergisi olan şəxslər - həqiqi aşiqlər tərəfindən yazılır.
Ərənlər bizə busudur
Yalan söyləyən asidir
Bu, gerçəklər nəfəsidir.
Qalsın, könül, yol qalmasın.
Nəfəsi “səksən min kəlamın başı” adlandırır Şah Xətai. Məşhur “Söz” rədifli şeirində də, əslində,
adi sözü yox, nəfəsi öyür.
Sözünü bir söyləyənin
Sözünü edər sağ bir söz.
Pir nəfəsin dinləyənin
Yüzünü edər ağ bir söz.
Əgər insan “pir (mürşid) nəfəsin”dəki öyüd-nəsihətləri dinləyib əməl edirsə, sözünə sadiq
qalaraq öz fikrindən dönmürsə hər yerdə hörmət görər, sözü dinlənilər. Bənddən də göründüyü kimi
“insanın özünü ağ edən söz” nəfəsin sözləridir.
Bir söz vardır xəlq içində,
Dəxi söz var xülq içində,
Olmaya ki, dəlq içində,
Deyəsən çarqadağ bir söz.
Şair bu bənddə xalq içində işlənən adi sözlə insanın daxili aləmini, düşüncələrini, əxlaqını ifadə
edən sözü müqayisə edərək üstünlüyü “xülq içində” olana, yəni nəfəsə verir. Nəfəs söyləyən hər bir
sufi dərvişin sözə diqqətlə yanaşmasını, nəfəsləri səhvsiz, təhrif etmədən söyləməsini tələb edir.
“Dildə nəfəs öldürməzlər, Yezid qövmün güldürməzlər”, - söyləyərək düşmənlərinin qarşısında
sözünün kəsərinə, gücünə xələl gəlməsini qəbul etmirdi.
Söz vardır kəsdirər başı,
Söz vardır kəsər savaşı,
Söz vardır ağulu aşı,
Bal ilən edər yağ bir söz.
Düşmənləri ilə təkcə qılıncı ilə deyil, eyni zamanda sözü ilə də mübarizə apararaq şeirdən güclü
təbliğat vasitəsi kimi istifadə edən Xətai öz şeirləri ilə düşmənlərinin canına vəlvələ salır, onu sevən
minlərlə insanı isə ruhlandıraraq ardınca aparırdı. Bunun üçün nəfəslər daha məqsədəuyğun idi.
Çünki, həm xalqa daha yaxın olan heca vənində yazılırdı, həm də aşıqlar tərəfindən geniş bir
ərazidə yayılmaq imkanı var idi.
Xətainin nəfəsləri bəzən qəzəblənib qan tökdürər, baş kəsdirər, bəzən də sülh yaradıb savaşları
durdura bilirdi, düşmənləri çaşdırar, sevinclərini gözlərində qoyar, ürəklərinə dağ çəkirdi.
Şah Xətai ayatından,
Sözün söylə öz zatından,
Olmaya kim, pir qatından,
Səni edə irağ bir söz.
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Xətai nəfəslərini Quran ayələrinə, Mənəmməd peyğəmbərin, Əlinin kəlamlarına uyğun
səviyyədə söyləməyə çalışır, hansısa səhv bir fikirin, düşünülmədən söylənilən bir sözün onu
nüfuzdan sala biləcəyinə, pir qatından – mürşidlik taxtından endirəcəyinə inanırdı.
Düşmənlərindən - qanlılarından atasının, qardaşının intiqamını almaq yolunda apardığı
mübarizədə nəfəslərini qılıncına bərabər tuturdu, nəfəsləri ilə döyüşürdü Şah Xətai. Qəlbində Haqq
sevgisi vardı, “adam öldürən suçludur”,- deyib düşmənlərini mənən öldürmək üçün sözün “dişi”nə,
sözün qüdrətinə, nəfəslərinə güvənirdi şair.
Səksən min kəlamın başı,
Qanlıdır nəfəs öldürər.
Budur övliya buyruğu,
Qanlıdır nəfəs, öldürər.
Xətainin nəfəslərinin böyük qismini qızılbaş məfkurəsini təbliğ edən dini-siyasi şeirlər təşkil
edir.
Tədqiqatçı alim Əzizağa Məmmədov Xətainin məhz qızılbaşlıq ideyasını təbliğ edən şeirlərini
“nəfəs” adlandıraraq yazır: “Xətai ilə şöhrətlənən bu şeir cərəyanı yazılı mənbələrdə qızılbaş
ədəbiyyatı adı ilə daha çox məhşur olmuşdur. Ədəbiyyatda heca vəzni ilə qızılbaşlığın təbliğinə dair
yazılmış bu şeirlərə “nəfəs” adı verilmişdir.”(2. 92)
Qızılbaşlar arasında daha çox yayılan bu nəfəslərdə Xətai şeyxlik və şahlıq missiyasını birlikdə
daşıyaraq öz müridlərinə - əsgərlərinə həm hökmdar, həm də mürşüd kimi müraciət edirdi. O, şeirin
insanlara təsir gücündən məharətlə istifadə edərək öz ideyalarını, dini və siyasi görüşlərini
nəfəslərdəki vürğunun vasitəsilə təbliğ edir, cəsarəti, igidliyi, sərkərdəlik bacarığı ilə yanaşı sözün
də qüdrətindən yararlanaraq tərəfdarlarının güvənini qazanmağı bacarırdı.
Xətai öz ardıcıllarına təmiz məhəbbətlə, sədaqətlə yola çıxaraq gedəcəkləri yolun doğru yol
olduğuna zərrə qədər də şübhə etməmələrini, bunun üçün isə həmişə ayıq olmağı, öz dostlarını,
yoldaşlarını ehtiyatla seçməyi, hər kəsə sirr verməməyi, kin saxlamamağı, özlərini başqalarından
üstün tutmamağı, ürəklərini pis fikirlərdən, kin-küdurətdən həmişə təmiz saxlamağı tapşırırdı.
Gəlib ixlas ilə yola gedənin
Zərrəcə könlündə güman gərəkməz.
Sil-süpür qəlbini, evin pak eylə,
Möminin aynası duman gərəkməz.
Əsgərlərinə “qazi” deyərək müraciət edən Şah İsmayıl döyüşlərdə qılınc çəkərək iştirak edir,
əsgərlərini cəsarətli və sadiq olmağa dəvət etməklə yanaşı özünü və onları öyərək növbəti döyüşlərə
ruhlandırırdı.
Biz əzəldən ta əbəd meydana gəlmişlərdəniz,
Şahi-mərdan eşqinə mərdanə gəlmişlərdəniz.
Xətai döyüşçülərinə müraciətlə yazdığı belə şeirlərdə özünü onlara dost, yoldaş adlandırır,
ürəyinin onlarla bir olduğunu söyləyirdi. Bu isə onun xalq tərəfindən daha çox sevilməsi, uğrunda
mübarizə apardığı ideyaya daha çox imanılması ilə nəticələndi.
Mənim qazilərimə hörmət eylən,
Könül evində onların biriyəm.
Məni onlardan ayrı sanmanız siz,
Vəleykin onların mən sərvəriyəm.
1946 və 1956-ci illərdə nəşr etdirdiyi “Şah İsmail Sefevi, Türkce divanı ve nefesleri” kitabına
Xətainin 100 nəfəsini daxil etmiş S.N.Ergin yazır: “Xətainin ədəbi sahədəki ən mühüm fərqliliyi
məhz nəfəslər vücuda gətirməsində aranmalıdır.
...Onun xalq zövqünə uyğun şəkildə yazdığı bu növ şeirlərdə sənət düşüncəsindən çox təlimi bir
məqsəd təqib etdiyi və Anadolu türklərinə İmamilik əqidəsini aşılamaq qayəsini güddüyü açıqca
görünür. Və yəqin ki, Şah İsmayıl Səfəvi bu tərz hərəkətləri ilə böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmiş,
İmamilik əqidəsini Türkiyənin bir çox yerlərinə məhz bu vasitə ilə daha asanlıqla yaymaq imkanını
əldə etmişdir.”(5. 31)
Azərbaycanda Səfəvilər dövlətinin ən yaxşı tədqiqatçılarından olan Oqtay Əfəndiyev Xətainin
qızılbaş məfkurəsini təbliğ edən şeirlərini qızılbaşlar hərəkatının ideologiyasını açmaq üçün ən
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gözəl mənbə hesab edir. “Hekayə üslubunda olan mənbələr qızılbaşlar hərəkatının ideologiyası,
yəni onun iştirakçılarının ictimai və siyasi məramı haqqında mühakimə yürütmək imkanı vermir. Bu
cəhətdən Şah İsmayıl Xətainin öz divanı (şeirlər külliyyatı) böyük əhəmiyyət kəsb edir.”(3. 52 )
Xətai nəfəslərində qabarıq şəkildə əks olunan mövzulardan biri də ümumilikdə yaradıcılığının
ruhuna hopmuş sufizm ideyalarıdır. Bu nəfəslərdə Xətai mürşid və mürid münasibətlərinə xüsusi
diqqətlə yanaşmış, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmişdır. Çünki, Xətai özünü həmişə mürşid kimi
təqdim etmiş, əsgərlərini isə mürid hesab edərək onlardan itaət tələb etmişdir. Mürşidin hər bir
sözünü Tanrı sözünə bərabər tutaraq ona əməl etməyənləri asi, günahkar adlandıran Xətai tutduğu
yolun doğru yol olduğunu və bu yoldan heç bir zaman ayrılmayacağını bildirir və müridlərinə
onlardan razı qalacağı halda Tanrının da məmnun olacağı fikrini təlqin edirdi.
Mürşidin nəfəsi Haqq nəfəsidir,
Mürşid sözün tutmayanlar asidir.
Mürşidin rizası Haqq rizasıdır,
Haqq deyib tutduğum yoldan ayrılmam.
Xətai hər bir həqiqi sufinin nəfəslərdə deyilənlərə inanmalı olduğunu, lazım gəlsə öz məsləki
yolunda canından belə keçməyə hazır olmasını söyləyərək “iqrar”ından, yəni təriqət yoluna qədəm
qoyarkən mürşidinə bu yolun bütün hökmlərinə əməl edəcəyinə dair verdiyi sözdən dönəni
lənətləyir və bunu Tanrıdan dönmək kimi qiymətləndirir.
Gerçək olan bir nəfəsə inana,
Canımız veririz qurban canana,
Lənət olsun iqrarından dönənə,
Məhəbbətdən keçən Haqdan da keçər.
“Talibi rəhbərdir Haqqa yetirən”, - söyləyən Xətaiyə görə mürşid öz talibini doğru yola çəkərək
cahillikdən xilas etməli, onun hər bir nöqsanını aradan qaldırmalıdır. Səhvə yol verən mürid öz
nöqsanını düzəltdikdən sonra bağışlanmalı və mürşid onun təriqətin dörd qapısının hər birindən
keçməsinə köməklik göstərməlidir.
Pir oldur ki, pir yurdunda otura,
Talibin nöqsan yerini yetirə,
Təsəlli veribən yola gətirə,
İlişdirə dörd qapını cəminə.
Xətai “dörd qapı” dedikdə sufizmin dörd mərhələsini – şəriət, təriqət, mərifət və həqiqəti nəzərdə
tutur. Bunlar sufizmdə hər bir sufinin son məqsədə çatmaq üçün keçməli olduğu 4 mərhələdir. İlk
mərhələ olan Şəriətdə İslam dininin qayda-qanunları qəbul edilərək Təriqət mərhələsində icra edilir.
Mərifət Tanrını dərketmə, Həqiqət isə Tanrıya yetişmək, ilahi əxlaqa yiyələnməkdir.
Xətai bildirirdi ki, Həqiqətə çatmaq heç də asan deyil. Bunun üçün müvafiq pillələri tədricən,
öyrənərək, sirlərə vaqif olaraq aşmaq lazımdır. Bu sirləri isə məhz nəfəslər vasitəsilə çatdırırdı
Xətai müridlərinə.
Dinlə nəfəs canlıdır
Tutmayanlar qanlıdır
Xətayi həzər eylə
Bu yol nərdivanlıdır.
Xətai öz nəfəslərində bu mərhələləri böyük sevgi ilə tərənnüm edir və bu yolu keçməyin heç də
asan olmadığını, “dörd qapının qırx məqamı” (hər mərhələnin on məqamı) olduğunu bildirir.
Ala gözlü pirim gəldi,
Duyan gəlsin iştə meydan.
Dörd qapını, qırx məqamı,
Bilən gəlsin iştə meydan.
Xətainin nəfəslərinin böyük bir qismini şiə imamlarına, xüsusilə, Həzrəti Əliyə bağlılığını əks
etdirən şeirlər təşkil edir. Həzrəti Əli Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.v) zamanında, həm də ondan
sonrakı illərdə islam dininə olan xidmətləri və yüksək əxlaqi keyfiyyətləri ilə Şah İsmayılın və
ümumilikdə qızılbaşların ifrat sevgisini qazanmış və bu sevgi bütövlükdə Xətai yaradıcılığının
ruhuna hopmuşdur.
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Şah Xətai aydır; -Bu doğru yoldur,
Doğru yoldur, bu həm eşq məqamıdır.
Əksigə qalmayan pirim Əlidir,
Qəlbində şübhəsi olan gəlməsin.
Həzrəti-Əliyə sonsuz məhəbbət və sayğı göstərərək onu özünə örnək alan Xətai müridlərindən də
onu uca tutmağı, sayğı və ehtiram göstərmələrini istəyirdi. Döyüşcülərini onun eşqi ilə ruhlandırır,
ölümün gözünə dik baxmağı, qorxmamağı təlqin edirdi.
Belə nəfəslərində Xətai Həzrəti Mühəmməd peyğəmbərlə Həzrəti Əli arasındakı bağlılığı və
sevgini də xüsusi məhəbbətlə tərənnüm edirdi. Təriqətdə bu bağlılığı ifadə edən “müsahib olmaq”
ifadəsi “axirət qardaşı olmaq” anlamına gəlir və bu mövzuda olan nəfəslər əsasən Şah Xətainin adı
ilə bağlıdır.
Xətainin nəfəsləri kifayət qədər ustalıqla yazılmışdır. Təsadüfi deyil ki, həm öz dövründə, həm
də bu günümüzə qədər gəlib çatan uzun bir zaman kəsiyində onun nəfəsləri aşıqlar, ozanlar
tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuş, təbliğ olunmuşdur. Bu gün də Türkiyədə çox sevilən bu nəfəslər,
təəssüf ki, Azərbaycanda təbliğ olunmur.
Halbuki, başdan-başa dərin mənalı öyüd və nəsihətlərlə, atalar sözləri və məsəllərlə zəngin olan
bu şeirlər gənc nəslin təlim tərbiyəsində mühüm rol oynayırdı.
“Bir nəfəscik söyləyəlim, dinləməzsən neyləyəlim?” -deyib gözü yolda qalan şah babamızın
Tanrı qüdrəti ilə yazılan, insana daxili güc, həyat sevgisi bəxş edən nəfəslərinə qovuşub könül
evimizi arıdaq, təmizləyək, pak edək.
Qəba səba olsun həmən yük olsun,
Arıdalım könül evi pak olsun.
Şah Xətai nəfəsimiz Haqq olsun,
Biz nəfəsimizdən ayrılmayalım.
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S. Maharramova
Breath genre in the creation work of Shah Khatai
Summary
Most of the poems written by Ş.İ. Khatai are a poem written in Turkish literature and breaths
with divine names. Although it was written in the syllabus of the Turkic-speaking poetry, Khatai
also used an aleurashes while writing his breath and, as a result, gave the opportunity to spread
breath in a wider area and in a different environment.
The breathing has a special place in the work of the era. Khatai, who used to go back to the
breath repeatedly in his creed and sermon, was superior to other poetry figures. Breath is the cause
of human life. The beginning of life is the beginning of the breath, the end of breath is the end of
life. The burden of a burden is very heavy. Sometimes instead of "word", "voice" has been worked
out.One of the issues reflected in the Xatai breaths is the ideas of Sufism, which generally aspired to
the spirit of their creativity. In these breaths, Khatai was specifically attentive to murshid and murid
relationships, clarifying some issues. Because Khatai always presented himself as a murshid and
considered his soldiers as mere professed obedience. The breaths of the era are written with skill. It
is no coincidence that his breaths were exposed and promoted by the ashugs, poets, in a long period
of time, both in their time and in the present day.
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In the article, Shah Ismayil Khatayi's work reflects the researcher's attitude towards the breath
genre, his breaths analyzed, and his educational impressions have been illuminated.
Key words: Shah Khatai, breath, gyzylbash, murshid, aruz, literature,genre
Жанр дыхания в творчестве Шаха Хатаи

С.Магеррамова

Резюме
Большинство стихов, написанных Э. И. Хатаи, - это стихотворение, написанное в
турецкой литературе и содержащее вдохновение с божественными именами. Хотя это было
написано в программе тюркоязычной поэзии, Хатаи также использовал алейраш, когда писал
свое дыхание, и, как следствие, дал возможность распространять дыхание в более широкой
области и в другой среде.Дыхание занимает особое место в работе эпохи. Хатаи, который
неоднократно возвращался к дыханию в своих вероучениях и проповедях, превосходил
других поэтических деятелей. Дыхание - причина человеческой жизни. Начало жизни - это
начало дыхания, конец дыхания - это конец жизни. Бремя бремени очень тяжелое. Иногда
вместо «слова» вырабатывается «голос».Одной из проблем, отраженных в дыхании ксатаев,
являются идеи суфизма, которые в целом стремились к духу их творчества. В этих вздохах
Хатаи был особенно внимателен к муршидным и мрачным отношениям, проясняя некоторые
вопросы. Потому что Хатаи всегда представлял себя как муршид и считал своих солдат
простым исповеданным послушанием. Дыхания эпохи написаны с умением. Неслучайно его
дыхания были открыты и поддержаны ашугами, поэтами в течение длительного периода
времени, как в их время, так и в наши дни.
В статье работа шаха Исмаила Хатаи отражает отношение исследователя к жанру
дыхания, анализ его дыхания и его просветительские впечатления.
Ключевые слова: Шах Хатаи, дыхание, кызылбаш, муршид, аруз, литература, жанр
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20. 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 30.04.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vaqif Allahverdiyev tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ
Резюме
Изучение понятия «символ» в мировой литературе и искусстве уходит вглубь веков.
Ещё античные писатели и философы (Софокл, Аристотель, Сократ, Лукреций, Платон и
другие) воспринимали мир как произведение искусного художника, а все то, что талантливо
создано руками человека, приравнивали к божественному созданию. Тем самым
произведения искусства представляли для античных поэтов-драматургов и учёных
вместилище ценной информации, сознательно заложенной в художниках богом и доступной
для восприятия других лиц. Символ используют философы, историки, культурологи,
исследователи искусства. Он становится предметом теологических, эстетических,
мифологических, лингвистических и художественных, концептуальных направлений.
Символ в античной эстетике в целом и общем ярче и доходчивее для древнего читателя
передавал сущность и характер той многоликой категории, которую характеризовала ранняя
христианская философии. Ведь она была неразрывно связана с религией, культурой и этикой
тех времён. Диапазон символических значений в античности был очень большим; в нём
находило ясное отражение иллюзорное подражание, зеркальность знака, пластика образного
мышления.
Ключевые слова – символ, образ, миф, искусство, античность, философы.
Изучение понятия «символ» в мировой литературе и искусстве уходит вглубь веков.
Ещё античные писатели и философы (Софокл, Аристотель, Сократ, Платон и другие)
воспринимали мир как произведение искусного художника, а все то, что талантливо создано
руками человека, приравнивали к божественному созданию. Тем самым произведения
искусства представляли для античных поэтов-драматургов и учёных вместилище ценной
информации, сознательно заложенной в художниках богом и доступной для восприятия
других лиц.
Уже в те, бесконечно отдалённые от нас времена, мыслители подступили к понятию
«символ», хотя конечно, ни о каком целенаправленном и стройном учении говорить сегодня
не приходится. Тем не менее, ещё Аристотель в «Поэтике» указывал, что символ – это ключ,
с помощью которого можно получить необходимую информацию, хранящуюся в «тайниках
произведений человеческого и божественного искусства». В драматургии Эсхила, Софокла и
Еврипида мир описан в формах конкретно-чувственного выражения замысла автора. А на
вербальном уровне философами нередко использовался ряд таких терминов, как
изображение, образ, подобие, подражание, символ, зеркало, знак, аллегория, знамение,
загадка и т.д. Если эти слова-понятия растянуть в виде цепочки лексических синонимов, то
станет очевидным, что символ является в них стержневым, потому что именно нём, на наш
взгляд, заключена главная мировоззренческая идея глобального образного выражения
духовной реальности в окружении предметов материального мира.
Литературоведы наших дней чаще апеллируют к понятию «образ», в основном исходя
из требований современных теорий или черт романтизма и символизма. Действительно,
«образ» – это более широкая и общая категория, включающая в себя большое поле самой
различной терминологии, связанной не только с литературой и искусством, но и другими
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смежными науками, которые не входят в круг нашего критического анализа. Между тем
именно символ в античной эстетике в целом и общем ярче и доходчивее для древнего
читателя передавал сущность и характер той многоликой категории, которую
характеризовала ранняя христианская философии. Ведь она была неразрывно связана с
религией, культурой и этикой тех времён. Диапазон символических значений в античности
был очень большим; в нём находило ясное отражение иллюзорное подражание, зеркальность
знака, пластика образного мышления. Известный исследователь греческой и римской
литератур и культур И.М. Тронский подчёркивал, что «с помощью символа находила своё
яркое художественное отражение содержательность античных форм в литературе.
Общественные связи в тот период были ещё относительно несложными. Тем не менее
проблемы, которые античность выдвигала и успешно разрабатывала, изображаемые ею
конфликты и выражаемые эмоциональные чувства в созерцательно-символической форме
уже выходили за переделы собственно античного мышления» [10,8].
Несложно продолжить мысль исследователя. Проблемы, о которых писал Тронский, по
нашему мнению, всецело охватывают универсум человеческого сообщества. Произведения
рук человеческих в античности отождествляли со священным Писанием. Символы
органично входили в число объектов, попадающие в сферу внимания интеллекта в целом.
Так, по указанию В.В.Бычкова, «знаменитая александрийская школа, во многом
опиравшаяся на методы и суждения философа античности Филона, последовательно и
виртуозно претворяла в искусство образно-символическое мышление. Более того, –
продолжает критик, - самый дух символического философствования был ориентирован на
эмоциональные сферы сознания не только греков, но также присущ и мало-азийцам,
римским патрициям и карфагенским христианам» [1,248].
Сирийский грекофил Феофил ввёл целую систему символов. Солнце в его философских
трудах – это прообраз Бога; луна – человека. Он даже с этой целью использовал цветовую
гамму. Например, яркий свет звезд олицетворяет пророков, а менее ярких – праведников.
В отношении определения искомого понятия интересен следующий факт: свойства или
признаки символа, по понятным причинам, в античном искусстве и литературе
разрабатывались теоретиками. Ими были в первую очередь греческие и римские философы.
Символикой могли также по необходимости пользоваться и древние поэты. Однако, как
показывает Н.А.Машкин, и обычное гражданское население мыслило «символическими
знаками и категориями». Например, «для греков содержание мироздания всегда было
пространственным. История для них являлась лишь повторением пройденного. Жили они,
главным образом, настоящим. Поэтому символом пространства и космоса для греков являлся
круг» [3,99]. Ф. Меер раздвигал пространственные границы круга, считая «земное царство
древних олицетворением небесного царства» [4,77].
Ф.Меер является известным специалистом в области античной литературы, культуры и
искусства. Он пишет о раздвижении пространственных границ, своеобразно, как нам
представляется, превращая одну геометрическую фигуру – круг – в небесную сферу не
конкретизированного объёма. Между тем этот объём предельно уточняет и расширяет
Платон. Никто из греческих философов или поэтов-драматургов не расширил символ круга
до максимальных пределов. И лишь в работах Платона возникает и повсеместно
используется символ космического пространства, уточняемого в своих колоссальных
размерах в согласии с научными и сугубо мистическими познаниями того времени.
Для Платона символ космоса – это не только показатель бесконечности. Греческий
философ не ограничивается пространственными категориями, но отождествляет космос с
понятиями красоты.
Причём, стремление к разрешению острой и актуальной для своего времени проблемы
объединяло стоиков, гностиков, платоников и других александрийских учёных.
После смерти Платона его дело продолжили ученики. В период господства Римской
империи в литературе и искусстве возникает и развивается философское направление –
неоплатонизм. В духе и стиле Платона оно охватывает огромное количество разнообразных
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проблем, главным образом, исследующих значение мифов, связанных с описанием подвигов
легендарных литературных героев. Оставляя в стороне многочисленные вопросы, не
касающиеся избранной нами темы, укажем, что «неоплатонисты создали систему,
изобилующую мистическими воззрениями и символами.
Суть «теории символа», в трактовке неоплатонистов, заключается в воссоздании особой
духовной атмосферы, охватывающей всю интеллектуальную жизнь платоновского времени»
[7,2]. В общем виде символы выстроены на базе философского и религиозного синкретизма,
который в представлении теоретиков неоплатонизма мог органично соединить основные
греческие и восточные фантастические и мистические идеи в хаотической форме.
Хаотическое в данном случае выражалось в том, что символы, мифы и божества народов
мира сливались в единое и системное целое. Неоплатонисты систему обозначаемых ими
символов уподобили «идеальному виду пантеона». Так они, надо полагать, решали придать
символам грандиозное значение.
Особое место в античной эстетике занимал символ «света». Это прежде всего идеал
красоты. Автор знаменитого «Экклезиаста» восклицал: «Как сладок и ярок свет, приятно для
глаз солнце видеть» [2,7]. Свет играл существенную знаковую роль в работах философа
Платона и некоторых его последователей. Но, как отмечал А.Ф. Лосев, «свет у Платона – это
только зародыш символического знака, один из первых ростков в мировой античной
философии» [5,417].
Определённый интерес представляют символы из мира фауны. Животные в античности
– это басенный прототип людей (хотя этого жанра и в помине не было), которые не ведают
Бога. Хищные звери и птицы – это подобие алчных и злых людей. Тертуллиан добавлял:
«Вселенная и её природный круговорот – это символ умирания, а затем возрождения жизни в
животном и растительном мире» [9,47].
Суть «теории символа», в трактовке неоплатонистов, заключается в воссоздании особой
духовной атмосферы, охватывающей всю интеллектуальную жизнь платоновского времени»
[7,2]. В общем виде символы выстроены на базе философского и религиозного синкретизма,
который в представлении теоретиков неоплатонизма мог органично соединить основные
греческие и восточные фантастические и мистические идеи в хаотической форме.
Хаотическое в данном случае выражалось в том, что символы, мифы и божества народов
мира сливались в единое и системное целое. Неоплатонисты систему обозначаемых ими
символов уподобили «идеальному виду пантеона». Так они, надо полагать, решали придать
символам грандиозное значение.
Хотелось бы отметить, что в древнерусской литературе образ жизни животных также
истолковывался, как правило, в сугубо иносказательном ключе, в традициях русской
православной символики. Изображение животных порою давалось под двойным ракурсом. С
одной стороны, это аллегория, которая содержит в себе общечеловеческую символику. С
другой, вполне реалистическое изображение и объяснение повадок конкретных животных.
Двойной ракурс делал символическое изображение самостоятельным, не зависимым от
иносказательной функции. Понятно, что животным придавались черты людей, им также
задана некая двузначность.
Позднее, к концу летоисчисления эпохи до нашей эры, вслед за Филоном
Александрийским, Платоном и вышеизложенной неоплатонической теорией символа
последовали и некоторые другие философы, которые внесли свой вклад в изучаемый нами
вопрос. Например, Лукрецию в поэме «О природе вещей» удалось виртуозно соединить
монументальный стиль с живой и полнокровной символикой. И это на фоне небывалого
ранее отрицания божественных сил. Оригинальная трактовка света, о которой мы сказали
выше, также нашла своё продолжение в римской литературе в лице Лукреция.
На какие же символы опирается Лукреций? Во-первых, в сюжет поэмы он вводит
монументальный символ «Матери-природы», «прародительницы» всего живого на земле.
Этот символ непосредственно актуализирован в образе «животворящей» или «первородной»
природы. Правда, до Лукреция (а это I век до н.э.) на праздники Дионисий и ранее
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выставлялись драматургические произведения, в которых авторы отталкивались от идеи
«Матери-природы», «девственной природы», «земной чистоты и непорочности» и т.п. Но
Лукреций усилил символический момент прежде всего тем, что попытался в разумной и
доступной степени очеловечить философские теории. Так, скажем, возникает символ луча
или «светового потока» (разумеется, идущего только от солнца). В эфире (так представляли
космос древние предки) движутся атомы. Их пылинки попадают в круг световых лучей. Они
оживают, очеловечиваются в буквальном смысле. Луч света становится прообразом любви,
притягательности, интимных переживаний. И никоим образом не иронии или сатиры.
(Сопоставим: в пламя свечи попадает мошкара, когда Тартюф совершает священный
символический обряд моления; но здесь звучит только едкая усмешка Мольера). Лукрецию,
бесспорно, удалось вдохнуть в символ новую жизнь; с помощью «световой» символики он
подчинил теоретические установки греческих предшественников (речь идёт уже о закате
эллинизма и господстве Римской империи), как утверждает А.А. Тахо-Годи, «предметам
чувственной очевидности» [8,301]. Вот в каком необычном синтезированном виде предстал
символизм одного из творцов ново-римской литературы и культуры.
Следует непременно особо отметить, что придание античному искусству
символического характера уникально в том смысле, что эта категория продолжала иметь
немаловажное значение и в средневековой культуре. И.М. Нахов в одной из своих статей
писал: «Символ и символика в целом в его средневековом понимании – это далеко не
простая и обыденная условность. Данная категория обладает очень большим значением,
исполнена глубокого идейного смысла. Символичны не только отдельные предметы: вообще
символичен в Средневековье весь потусторонний мир; поэтому и вещи любого порядка
обладают двойными или даже множественными смыслами» [6,69]. Из слов учёного
становится очевидным, что символ в средневековой культуре носит объективный характер.
Он общезначим. Пути к познанию мироздания в этот исторический период, как и в античной
эстетике, лежат через интеллектуальное постижение символа, его подлинного смысла. Таким
образом, в целом отношение к символу в эпоху Средневековья было таким же значимым, как
и в поздней греко-римской античности. Утилитарным трактовкам противостояло прежде
всего разумное начало. Однако средневековая символика имеет и ряд отличительных
особенностей. Теоретики нового в литературе жанра – поэмы в стиле так называемого
«дидактического морализма» предлагали без тени иронии мир читать, словно книгу, которая
написана рукою Бога. Удивительно, но ещё за 7-9 веков до Ислама некоторые греческие
теологи считали книгу Бытия ниспосланной с небес, но при этом непременно указывали, что
изучать её надо в символико-аллегорическом ключе. Конечно, с правомерностью таких
резких суждений можно спорить и в наши дни, однако, установлен факт, что, скажем,
теоретик-философ Филон Александрийский тем самым показывал греческим христианам
пример высоко духовного символико-аллегорического толкования Писания. Выясняется, что
это мнение отчасти сохранилось и в средневековой литературе и культуре.
Далее, если в античной литературе, культуре и искусстве наблюдалось непроизвольное
смешение понятий символа и аллегории, то в средневековье они уже предстали в
дифференцированной форме. Образ, символ, аллегория, знак получили своё индивидуальное
теоретическое толкование, хотя, надо признать, что границы между этими понятиями вплоть
до эпохи барокко в искусстве и классицизма во французской литературе всё равно
оставались достаточно расплывчатыми.
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Simvollar və onların antik dövrdə mənaları

S.liyeva

Xülasə
Dünya ədəbiyyatında və incəsənətində “simvol” anlayışı çox qədim zamanlara gedir çıxır.
Hələ antik yazıçılar və filosoflar (Sofokl, Aristotel, Sokrat, Lukretsiy, Platon və s.) dünyanı
bacarıqlı bir rəssamın əsəri kimi qəbul edirdilər, və istedadlı insan əli ilə yaranmış hər bir şey, ilahi
yaranışa bağlayırdılar. Bununla da, incəsənət əsərləri antik dövrün şair-dramaturqları və alimləri
üçün, Allah tərəfindən yaradıcılara qəsdən verilmiş və anlayışı asan olan bir qiymətli məlumat
toplusu kimi qəbul olunurdu. Simvoldan filosoflar, tarixçilər, kuturoloqlar, incəsənət tədqiqatçıları
istifadə edirlər. O, teoloji, estetik, mifoloji, linqvistik və bədii, konseptual cərəyanların predmeti
olur.
Əgər antik ədəbiyyatda, incəsənətdə və mədəniyyətdə simvolda aliqoriyanın özündən aslı
olmayaraq qarışma baş verirsə orta əsirlərdə o artıq diferensal formada baş verir. Obraz simvol
aliqoriya, işarə öz indevidual nəzəri anlamını alır, amma bunuda qeyd etmək lazimdırki, bu
fikirləer arasında sərhəd incəsənətdə borokko ve klassizim dövrünə qədər tam aydın olunmamışdır.
Qədim estetikanın bir bütün olaraq simvolu və ümumiyyətlə, qədim oxucu üçün daha parlaq
və daha aydın anlaşılır, erkən xristian fəlsəfəsi ilə xarakterizə edilən çoxtərəfli kateqoriyanın
mahiyyətini və xarakterini çatdırdı. Bu, həmin dövrün dini, mədəniyyəti və etikası ilə bağlı idi.
Antik dövrdə simvolik mənalar çox geniş idi: burada illüzor imitasiya, əlamətin aynalı təsviri,
məcazi düşüncənin plastikası aydın əks olundu.
Açar sözlər – simvol, obraz, mif, incəsənət, antik, fəlsəfə.

S.liyeva
Symbols and their meanings in the period of antiquity
Summary
The study of the concept of "symbol" in world literature and art goes back centuries. Even
ancient writers and philosophers (Sophocles, Aristotle, Socrates, Plato and others) perceived the
world as a work of a skilled artist, and everything that was skillfully created by human hands was
equated with a divine creation.
Thus, works of art represented for ancient poets, playwrights and scholars a repository of
valuable information, consciously embedded in artists by God and accessible to others for
perception. The symbol is used by philosophers, historians, cultural scientists, and researchers of
art. It becomes the subject of theological, aesthetic, mythological, linguistic and artistic, conceptual
areas.
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In the same way as in antiquity literature, culture and art have been observing the
unprecoverable mood of the symbols and allegories, in which they have already appeared in a
differentiated form. The image, the symbol, the allegory, the acquaintance of the individual
theoretical overtones, though it is necessary to admit that these rows of edges between the epoch
and the baroque in art and classicism in French literatures all have remained unobtrusively
fragmentary.
The symbol in ancient aesthetics as a whole and in general brighter and more intelligible for
the ancient reader conveyed the essence and character of that many-sided category that was
characterized by early Christian philosophy. After all, it was inextricably linked with the religion,
culture and ethics of those times. The range of symbolic meanings in antiquity was very large; In it
the illusory imitation, the mirror image of the sign, the plasticity of the figurative thinking found a
clear reflection.
Key words – symbol, image, myth, art, antiquity, philosophers.
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YAZIÇILAR İNTİHAR LABİRİNTİNDƏ
Xülasə
İntihar şüurlu, qəsdən və tələsik şəkildə özünü həyatdan məhrum etmə aktıdır. Depressiya,
bipolar pozuqluq, şəxsiyyət pozuqluqları, orgiastik maddələrdən asılılıq da daxil olmaqla, ruhi
pozuqluqlar intihar aktının baş verməsi üçün risk faktorlarıdır. Bəzi intihar hadisələri isə maliyyə
çətinliklərinin, ictimai münasibətlərdəki problem və ya çətinliklərin, intihara sövq edəcək
zorakılığın gətirdiyi stress səbəbiylə də baş verir. İntihar etmə riski xüsusilə də, daha əvvəl intihara
cəhd etmişlər arasında üstünlük təşkil edir. İntihar sosioloji, bioloji, psixoloji və fəlsəfi bir
fenomendir, eyni zamanda bədii düşüncəyə əsaslanan ədəbi bir fenomendir. İntihar qədim dövrdən
günümüzə qədər ədəbiyyatın əsas mövzularından biridir. Tədqiqatlar göstərir ki, yazıçılar digər
insanlara nisbətən iki dəfə daha çox intihara meyllidirlər. Yaradıcılıq və ruhi xəstəliklər arasındakı
əlaqələr olduqca geniş müzakirə mövzusudur və məlum olduğu ki, ədəbi dünya öz yarıdıcı
nümayəndələrinin önünəqəsdinə, intiharına görə böyük itkilər vermişdir. Təsadüfi deyildir ki,
intihar etmiş insan qrupları arasında yazıçılar çoxluq təşkil edir, məsələn, Cek London, S. Yesenin,
Yukio Misima, rus ədəbiyyatının tanınan simalarından biri olan Marina Svetayeva, İsveçrə şairəsi
Karin Boye, çox fərqli intihar növü seçən ingilis yazıçısı Virciniya Vulf, XX əsr amerika
poeziyasının ən qalmaqallı və ən qəribə fiqurlarından biri olan Silvia Plat, E.Hemenquey, Stevan
Sveyq, Mayakovski, Maykl Doris, Harri Kodil, Nil Kassidi və b. Belə ki, suisid hər şeydən öncə
yaradıcı-fəlsəfi fikrin məhsuludur.
Açar sözlər: intihar və yazıçılar, fəlsəfi intihar, absurd və ölüm.
Labirint - çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük tikili
İntihar - mürəkkəb və qarışıq düşüncələrdən hörülmüş və yeganə çıxışı ölüm olan labirint...
Müasir dünyada getdikcə daha çox aktuallığa malik olan sosioneqativ davranış aktlarından
biri intihardır. İntihar insanın şəxsi problemi deyildir. İstisna halları nəzərə almasaq, əminliklə
demək olar ki, intihar sivilizasiyanın, cəmiyyətin, cəmiyyətdə yaşayan mənəvi boşluğun, insanların
özgələşməsinin, soyuqqanlılığının, diqqətsizliyinin, insanların bir-birinə dayaq durmamasının
yaratdığı problemdir. Suisidentlər (intihar edənlər) obyektiv və ya subyektiv səbəblərə görə daxili
hormoniyasını itirmiş və əldə olunan disharmoniya ilə yaşaya bilməyən insanlardır.
İntihar digər tərəfdən insanın şəxsi problemidir. İnsanın şəxsi problemlərin bataqlığında
boğulmasına biganə qalmaq istəməyənlər üçün bu, bir qədər qəribə səslənə bilər, belə ki, rasional
düşüncə insanın yaşamaq hüququ olduğu kimi onun ölmək hüququnun mövcudluğunu da qəbul
edir.
İntihar bütün xalqlarda və bəşəriyyətin bütün inkişaf dövrlərində müşahidə olunmuş
hadisədir. Əhdi-ətiqə görə ilk homosidin (adamöldürmənin) müəllifi Qabil (Kabil) olmuşdur. İlk
suisidin müəllifi isə tarixə məlum deyildir, lakin məlumdur ki, intihar hələ çox qədimlərdə, insanın
“homo sapiens” mərhələsinə qədəm qoyduğu dövrlərdə də baş verirdi. İntiharın qədim tarixə malik
olmasını Qobustandakı qayaüstü rəsmlər, Avstriyanın Ausburq yaşayış məntəqəsi yaxınlığında
aşkar edilmiş arxeoloji tapıntılar əyani sübut edir.
İlk, yəni ən qədim, ibtidai mərhələdə intihar insanın çətin vəziyyətə düşdüyü, məsələn, qida
tapmadığı zamanlarda baş verirdi və altruistik xarakter daşıyırdı. Beləliklə, ilk intihar insanın özünə
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əl qaldırması şəklində deyil, öz istəyi ilə başqaları tərəfindən öldürülməsi şəklində meydana
çıxmışdır. Bunu tarixi faktlar da təsdiq edir. İbtidai icma quruluşunda qıtlıq, quraqlıq, eləcə də təbii
fəlakətlər zamanı təbiətin fövqəladə qüvvələrinə qurban vermə mərasimləri təşkil olunurdu.
Məsələn, atəşpərəst əcdadlarımız elin gözəl qızlarını oda qurban verirdilər. Belə ki, ibtidai şüur
hesab edirdi ki, bu yolla ilahi qüvvələr onları hər cür bəladan hifz edəcəkdir. Azərbaycan ərazisində
intiharın totemləşməsi eramızdan altı min il əvvəl müşahidə olunurdu. Dəniz sahillərində yaşayan
insanlar ildırımlara, şimşəklərə sitayiş zamanı özlərini hündür qayalardan dənizə atardılar, ovçuluq
və balıqçılıqla məşğul olan qəbilələrdə isə sitayiş zamanı ekstaza düşmüş insanlar özlərini şaquli
yerə basdırılmış daş ucluqlu nizələrə sancardılar. Qədim insanların ağır həyatı hətta elə səviyyəyə
çatırdı ki, qıtlıq üzündən qəbilənin qoca üzvləri könüllü olaraq aclığa başlayır və bununla da
qəbilənin sağ qalması üçün ən gərəkli və son addımlarını atırdılar. Qədim Avropada qotlarda belə
bir adət vardı ki, qəbilənin aclıqdan məhv olmaq təhlükəsi yaranan kimi qocalar özlərini qayadan
ataraq intihar edirdilər. Bu qaya qotlar tərəfindən “Nəsillərin qayası” adlandırılırdı. Bu cür
mərasimlərdə intihar etmiş şəxslər qəhrəman səviyyəsinə qaldırılır, onların cənazəsinə xüsusi
ehtiramla yanaşardılar.
Qeyd edək ki, intiharın formalaşmasının ilkin mərhələsini altruistik intihar, yəni kollektivin
mənafeyi naminə olan intihar forması təşkil edirdisə, zamanla fərdin psixologiyasına cəmiyyət
psixologiyasının, eyni zamanda sosial, ictimai, iqtisadi amillərin təsiri nəticəsində eqoistik intihar
halları formalaşmağa və intihar hadisəsinin əsasını təşkil etməyə, yəni altruistik intiharı üstələyərək,
çoxluq təşkil edən suisid hadisəsi olaraq önə çıxmağa başladı. Müxtəlif tarixi dövrlərdə bu və ya
digər xalqların mentalitetinə uyğun olaraq intihar ya tamamilə pislənmiş, ya da əksinə olaraq şərəfli
addım hesab edilmişdir. Hətta bu iki qiymətləndirməyə eyni xalqda və eyni dövrdə rast gəlmək
mümkündür. Məsələn, antik Romada altruistik intihar müsbət qarşılandığı halda, eqoistik intihar
(fərdiçiliyi və şəxsi mənafeyi ilə seçilən insanın intiharı) pislənilirdi. Ayrı-ayrı fərdlərin intiharı
altruistik mahiyyət daşımadıqda və deməli ümumi işin xeyrinə olmadıqda bu intihar mənasız və
neqativ addım kimi qiymətləndirilirdi. Təbii ki, bunun da tarixi formasiyalara uyğun olaraq əsas
səbəbləri var idi (4, 12).
Digər azadlıqlar kimi insanın bu dünyanı öz istəyi ilə tərk etmək, bu dünyadan könüllü
getmək, yəni, intihar etmək azadlığı da asan əldə edilməyib. Tarixdən məlumdur ki, intihara dinin
mənfi münasibətinin əsasında dövlətin intihara ənənəvi tənqidi münasibəti formalaşmışdır Məsələn,
Rusiyada intihara görə cinayət məsuliyyəti haqqında maddə digər Avropa ölkələrində olduğu kimi
uzun dövr, 1917-ci ilə qədər qüvvədə qalmışdır. İngiltərədə isə intihara cəhdə görə cinayət işinin
açılması 1961-ci ilə kimi qalmaqda idi. Fransa inqilabından sonra, ilk dəfə olaraq intihar hüquqi
mənada cinayətlərin sırasından çıxarıldı. İndi dünyanın əksər ölkələrində intihar və intihara cəhdə
görə suisidentin hüquqi məsuliyyət daşımadığı qəbul olunmuşdur (8, 36).
Zaman-zaman intihar mövzusuna bir çox cəhətlərdən yanaşılıb, onu bir çox aspektlərdən
araşdırmışlar. Bir insanın intihara meylliliyi və bu meylin nəticəsi olaraq ortaya çıxan
özünüöldürmə aktı ilk növbədə həmin insanın daxilində baş verən psixoloji halətləri, psixoloji
böhranları, bir sözlə psixoloji amillə sıx bağlıdır. Belə ki, intihar dünyada ən çox yayılmış ölüm
hadisələrindən biridir. Hər il dünya üzrə yarım milyondan çox insan intihar edir və statistik
hesablamalara görə isə yaradıcı insanlar, xüsusilə də yazıçılar bu suisident qruplar arasında on
səkkiz dəfə çoxluq təşkil edir. Suisident qruplar arasında yazıçıların bu cür çoxluq təşkil etməsi isə
onların təxəyyülünün, fikir, ideya emalı qabiliyyətinin genişliyi, dolaşıq, bir-birini izləyən amansız
fəlsəfi görüş və düşüncələrin fəlsəfi intihara yol açma meyli ilə izah olunur.
İntiharın psixoloji nəzəriyyəsi ilk dəfə olaraq XX əsrin əvvəllərində Z.Freyd tərəfindən
verilmişdir. Bu nəzəriyyədə insanın özünə yönəlmiş təcavüzü (avtoaqressiya) əsas yer tutur.
Amerika psixiatrı Menincer Freydin ideyaları əsasında belə qənaətə gəlmişdir ki, hər bir suisidin
əsasında qarşılıqlı əlaqədə olan üç şüuraltı səbəb durur. Bunlardan birincisi intiqam-nifrət, ikincisi
depressiya-ümidsizlik, üçüncüsü günah hissidir. Bu səbəblər də öz növbəsində uyğun olaraq
müəyyən təcavüzkar meyllərin hesabına gerçəkləşir: öldürmək istəyi, ölmək istəyi, öldürülmək
istəyi. Başqa sözlə, intiqam-nifrət hissi kimisə öldürmək meylinə uyğun yaranır və bu aqressiv meyl
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mühitin qadağalar məngənəsində avtoaqressiyaya çevrilərək, suisidə rəvac verir. Günah hissi və
ümidsizlik isə birbaşa intihara aparan avtoaqressiv meyllərlə akkumulyasiya olunur (4, 39).
Məşhur fransız sosioloqu Emil Dyurkheym intihara bu cür tərif vermişdir: “İntihar insanın
özünü bilavasitə və ya vasitəsiz zərərçəkən vəziyyətinə salmış və ölüm hadisəsinə gətirib çıxarmış
elə müsbət və ya mənfi davranışın nəticəsidir ki, o bu addımın nəticəsini qabaqcadan bilmiş olsun.”
Amerika sosioloqu Moris Farber isə qeyd etmişdir ki, “intihar insanın öz həyatını şüurlu surətdə,
bilərəkdən və yubandırmadan məhv etməsi deməkdir.” (4, 34)
Statistika və ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, insanlar əsasən sosial-mənəvi və sosialmaddi səbəblər üzündən intihar edir. Bu səbəblər arasında konkret insan tərəfindən həlli müşkül
hesab edilən, əslində isə problematikliyi şişirdilmiş əhəmiyyətsiz məsələlər (məsələn, uğursuz
məhəbbət, ailədaxili münaqişə, maddi problemlər, kənardakılar tərəfindən təhqir olunma, yəni
şəxsiyyətin alçaldılması və s.) çoxluq təşkil edir. Bu məsələlərin əhəmiyyətsizliyi onların “insan
həyatı” adlanan dəyərlə nisbətdə nəzərdən keçirdiyimizdə müşahidə edilir. İnsanın həyatı bütün
dəyərlər sistemində birinci yerdə durduğu üçün heç bir sosial problem insanın intiharına haqlı
zəmin yarada bilməz. Bu halda praktiki həyatla bağlı olan və səhv addım hesab edilən bu cür
intiharları şərti olaraq “güzəran intiharı” (şüursuz intihar), ondan yararlanan suisidenti isə “güzəran
insanı” adlandırmaq olar. Güzəran intiharından özünün mücərrədliyi ilə seçilən digər intihar modeli
öz mahiyyətində ontoloji (varlıq) və essensial (mahiyyət) arqumentləri birləşdirir və bu intiharı şərti
olaraq, “fəlsəfi intihar” (şüurlu intihar), ondan yararlanan insanları isə “fəlsəfi insan” və ya “fəlsəfi
suisident” adlandırmaq olar (7, 140). Qısacası, həyatdan hər hansı xırda, əhəmiyyətsiz, dözülə
biləcək problemə görə qaçanlardan fərqli olaraq, fərdi-fəlsəfi prinsiplərə görə gedənlərin, yəni
şüurlu şəkildə ölüm fəlsəfəsinə baş vuraraq, heçliyi seçənlərin suisidi təqdir olunmasa da, şüursuz
şəkildə intihar edənlərin ölümü ilə nisbətdə mənalılıq qazanır və əgər fəlsəfi insan anlayışı müəyyən
kateqoriyalara bölünməli olsaydı, o zaman ilk yeri yazıçılar tutardı. Səbəblər müxtəlifdir. Aclıq və
ehtiyac, gələcəkdən qorxma, depressiya, yaradıcı krizis, böyük uğur və şöhrət əldə etdikdən sonra
yaranan boşluq, xəstəlik, qocalıq... Ən əsası, yazıçılıq qorxulu peşə sayılır.
İntihar edən yazarların siyahısı çox böyükdür. İntihar edən yazarların hər biri şüurlu
həyatlarının ölümə doğru irəlilədiyini anlasalar da ölümə doğru irəliləməkdən çəkinməyiblər. Paul
Verlayn, Edqar Alan Po, Artur Rimbaud, Mayakovski, Cerard Nerval, Silvia Plat, Sergey Yesenin,
Bəşir Fuad, Aleksandr Fadayev və indi adını unutduğum onlarla dahini xatırladıqca yaradıcı
insanların həyatlarına son verməklərini başa düşməkdə məntiq çətinlik çəkir. Yaşamağa, həyata,
sevgiyə bağlanmaq cəlbedici görünsə də, qələm adamları daha ağrılı və geri dönüşü olmayan yolu
seçir.
İntihar mövzusu tarix boyunca filosofları və düşüncə adamlarını məşğul etmiş ciddi
mövzulardan biridir. İntihar haqqında fikirlər dinə və mental dəyərlərə görə dəyişir. Bəzən
utancverici və qəbuledilməz bir vəziyyət hesab olunsa da, bəzi mədəniyyətlərdə intihar çıxılmaz
vəziyyətdən xilas olmağın ən qürurlu yoldur. Müasir tibb elmi intiharı insan psixologiyası və ruhi
durumla bağlayır. Depressiv insanların intihara daha yaxın olmasını tibb elmi artıq sübut edib.
Deməli, yaradıcılıq axtarışları ilə çabalayan və depressiyaya meyilli olan yaradıcı adamların intihar
etməsi başa düşüləndir. Dünya şöhrətli filosoflar, Aristotel, Platon, Epikür və Kant intihara qarşı
olsa da, Zenon və Nitşe intiharı müdafiə edir. Avtomobil qəzasında həyatını itirən böyük yazıçı və
filosof Alber Kamyu intiharı fəlsəfi olaraq çözməyə çalışırdı. O düşünürdü ki, “yeganə fəlsəfi
problem intihardır”. Kamyu yazırdı: “Həyat, yaşamağa dəyməyəcək qədər mənasızdır, amma
bununla belə yaşamaq lazımdır”.
Psixologiya elmi intihar səbəblərini müxtəlif cür araşdırır.
İntihar səbəbləri kimi cinsiyyət, sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlığı, ata-ana münaqişələri, ixtilaf,
immiqrasiya, psixi pozuntular, şiddətə meyllilik və düşüncə pozuntuları göstərilir. Psixoloqların
qənaətinə görə intihar edən şəxslərin doxsan faizi depressiya xəstəsidir. Depressiyada olan kişilərin
intihar nəticəsində həyatını itirmə nisbəti qadınlara görə daha yüksəkdir. Deməli, kişilər
depressiyanı daha ağır yaşayır. Problemləri həll etmə bacarığının kifayətsizliyi, stress və ümidsizlik
hissləri ilə intiharın yaxın əlaqəsi olduğu göstərilir. Öz gücünə uyğun olmayan məqsədlərlə
yaşamaq, müvəffəqiyyət qazana bilmədiyində tənqidə məruz qalmağa tab gətirə bilməmək kimi
səbəblər insanları intihar cəhdlərinə yönəltməkdədir.
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Hər intihar edən yazıçının da məhz ədəbiyyatla ciddi məşğul olduğunu birmənalı olaraq söyləmək
də düzgün olmaz. Yəni, sənətkarın intihar etməsi onun həqiqiliyinin göstəricisi deyil. Bu mövzuda
Qriqoriy Çxartişvilinin (Boris Akunin) “Yazıçı və intihar” adlı əsəri var. Həmin əsərdə müəllif
yazıçı intiharlarını dövrlərə, coğrafi məkanlara, dinlərə, mentalitetə, səbəblərə uyğun olaraq
təsnifatlandırıb. Sənət dünyasında (xalqa və xalqın sayına görə müəyyən etsək) ən çox intihar
edənlər yəhudilərin payına düşür. Və əgər hər hansı bir ədəbiyyat intihar edən yazıçılarının say
çoxluğu ilə öyünməli olsaydı, o zaman əminəm ki, dünya tarixində əhəmiyyətli yer tutan iki böyük
ədəbiyyat, yapon ədəbiyyatı və amerika ədəbiyyatı bu sıralarda xüsusilə fərqlənərdi.
İntihar ədəbiyyatda çox işlənmiş mövzudur. Rüneskedən tutmuş Selincerə, Tolstoydan,
Dostoyevskidən tutmuş Andre Moruaya, Heminqueyə qədər bir çox məşhur və qeyri-məşhur
yazıçılar intihar mövzusunu öz əsərlərində istifadə edərək bədii həllini yaradıblar. Bəziləri açıq
şəkildə bu mövzunu işləyiblər, bəziləri isə örtülü şəkildə. İntihar o demək deyil ki, mütləq özünü
asmalısan, zəhər içməlisən, özünü qatarın altına atmalısan, tapançanı ağzına soxub, yaxud gicgahına
dirəyib atəş açmalısan. Xeyr. Anna Karenina özünü qatarın altına atdı. Bu açıq intihar idi. Qraf
Vronski isə məhz ölmək üçün müharibəyə getdi. Bu isə örtülü intihar idi. İntihar etmiş yazıçıların
siyahısı, onların intihar səbəbləri və s. kimi məsələlərə keçməzdən öncə müasir ədəbiyyatın ən çox
oxunan müəlliflərindən olan fransız yazıçısı Martin Pajın intihar mövzusunda qələmə alınmış “Mən
necə idiot oldum” əsərində qoyulmuş əsas problemə, “intiharın insana azadlıq bəxş etməsi”
məsələsinə toxunmamaq olmaz. Çünki bu əsər sadəcə dövrünün ən oxunaqlı fəlsəfi romanı olmaqla
qalmır, o eyni zamanda da intihardan qaçmış, ona qarşı çıxmış, həyat eşqi və həyatın gözəlliyi
ideyalarını təbliğ edən və yaxud da ən başından ölümə vurğun olan hər bir yazıçının ölümdən
sonrakı etirafıdır.
Belə ki, əsərin qəhrəmanı Antuan intihar etmək qərarına gəlir. Antuanın heyran olduğu
böyük şəxsiyyətlər ölüm saatlarını müəyyən etmək üçün özlərində güc tapmışdılar. Antuan düşünür:
"Əgər həyat başdan-başa işgəncəyə çevrilibsə, başqa nə etmək olar?"
Antuan insanlara intihar etmək üçün yardım edən cəmiyyətə müraciət edir və cəmiyyətin
yerləşdiyi binaya gedir. Pajın təsviri ilə desək, burada otuza qədər adam toplaşmışdı. Bəziləri oturub
nəsə oxuyur, bəziləri sadəcə gözləyir, qalanları isə kiçik qruplara bölünərək qızğın söhbət edirdilər.
Kvartet Şuberti ifa edirdi... Burada kişilər, qadınlar, cavanlar, qocalar, bir sözlə, cəmiyyətin bütün
təbəqə və zümrələrindən insanlar vardı. Onlar çox sakit idilər. Çantalarını eşələyir, mübahisə edir,
bir-birlərinə kağız-kuğuz verirdilər. Əksəriyyətinin bloknotu, ya da dəftəri vardı. Onlar qələmlərini
hazır tutub mühazirənin başlanmasını gözləyir, pıçıldaşaraq xısın-xısın gülürdülər. Dörd divarın
hamısına məşhur intihar edənlərin portretləri və fotoşəkilləri vurulmuşdu. Jerar de Neval, Merlin
Monro, Jil Delez, Stefan Sveyq, Misima, Romen Hari...
Daha sonra dinləyicilərə professor Edmonun özünü öldürməsi haqqında məlumat verilir –
“Xanımlar və cənablar, hər şeydən öncə icazə verin, sizə artıq bir çoxunuzun xəbəri olsa da
professor Edmonun özünü uğurla öldürməsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. O bunu etdi!
Madam Astanaviç pultu götürüb ağ taxta paneldən olan divara tuşladı. Divarda mehmanxana
nömrəsində ilgəkdən asılmış kişi şəkli göründü. Onun damarları da kəsilmişdi və qəhvəyi
rəngli qan palazın üzərinə iki böyük və qara ləkə salmışdı. Meyitin şəkli çəkilərkən, çox güman ki,
yellənirmiş, ona görə də, üzü o qədər də yaxşı düşməmişdi. Antuanı əhatə edən camaat çəpik çaldı...
- O bunu etdi. Və gördüyünüz kimi, yəqinlik hasil etmək və kəndirin qırılması ehtimalını
sığortalamaq üçün damarlarını kəsmişdir. Hesab edirəm ki, bu hərəkət əlavə alqışa layiqdir...
-Adamlar yenidən çəpik çalırlar. Antuan isə insan ölümünün gurultulu alqışlarla
qarşılanmasını təəccüblə izləyir. Sonra mühazirəçi Antuanı adamlara təqdim edir:
-Bu gün daha bir qardaşımız bizə qoşulacaq. Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin.
Hamı Antuana tərəf döndü. Bu qədər insanın qarşısında çıxış edəcəyindən ürkən Antuan
dərhal ayağa qalxdı və rəğbətli baxışları görüb, auditoriyanın susqun dəstəyini hiss etdi.
- Mənim adım Antuandı, mənim iyirmi beş yaşım var.
- Salam Antuan! - onu xorla salamladılar.
- Antuan, səni bura nəyin gətirdiyini bizə danışa bilərsən?
- Mənim həyatım dəhşətli dərəcədə alınmadı. Ancaq ən dəhşətlisi bu deyil. Ən dəhşətlisi
314

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

odur ki, mən başa düşürəm ki...
- Ona görə də, sən həyatla haqq-hesabı üzüb, yoxluğa qovuşmağa qərar verdin.
- Ümumiyyətlə, deyəsən, mən həyat üçün yararsızam və ölümdə özümü təsdiq edə bilərəm.
Yəqin ki, buna daha çox uyğun gəlirəm.
Əminəm ki, Antuan, səndən həqiqətən də dahi bir mərhum çıxacaq. Mən də elə sənə, bizə çox az
şey verən və çox şeylər alan həyatdan necə qurtulmağı öyrətmək üçün burdayam... (9, 75)
Belə ki, romanı oxuduqca anlayırsan ki, bütün güclərini birləşdirərək onlara qoşulan hər
növbəti üzvün cəsarətlənməsinə, öz azadlığını, yəni ölümünü tapmasına səfərbər edən cəmiyyət
əslində müəllifin vəziyyətindən, zamanından və yerindən aslı olmayaraq intihar etmə və azad olma
hisslərini içində boğan və bütün ömrü boyu ölümündən daha çətin və əzablı həyatı yaşamağa
məhkum olan insanlara qarşı duran, onları qınayan real cəmiyyətə qarşı silahıdır. Professorun
intiharla bağlı fikirləri də onu göstərir ki, bu cəmiyyətin istədiyi tək bir şey var, o da özlərinə
məxsus olan həyata, zamana onların ziddinə işlədiyi zaman, xoşbəxtlik gətirməkdənsə əbədi əziyyət
gətirdiyi zaman son qoya bilmək istəyidir.
Ümiddən məhrum olmaq insan bədbəxtliyinin son həddidir. Remark deyirdi ki, insan yalnız
intihardan əvvəl tənha olur. İnsanın şüursuz məxluqdan üstünlüyü odur ki, o hər cür bədbəxtlikdən
xilas olmaqdan ötrü vasitə bilir. Bu vasitənin adı intihardı. İntihar etmək çətindir, amma yaşamaq
ondan da çətindir.
Belə ki, romanda professorun dilindən səslənən, - “Mənim nəzəriyyəm ondan ibarətdir ki,
həyat bizdən hər şey almamış ondan qurtulmaq lazımdı. Ölüm üçün silah-sursat, barıt, güc
olmalıdır, yoxsa bu bədbəxt və əsəbi qocalar kimi tamamilə aciz və əldən düşmüş halda ölmək nəyə
lazımdır... İntihar pislənilir. Dövlət, din, cəmiyyət, hətta təbiət özü ona qarşıdı, çünki təbiət
adlandırdığımız nazənin gözəl özünə qarşı azad münasibəti qətiyyən qəbul etmir, bizi sonadək öz
hakimiyyəti altında saxlamaq yanğısıyla alışıb-yanır, bizim əvəzimizə özü qərar qəbul etmək
istəyir. İnsanın nə vaxt öləcəyinə kim qərar verir? Biz qərar verməyi xəstəliklərə, qəzalara, canilərə
həvalə edərək yüksək azadlığımızdan imtina etmişik. İnsanlar bunu ya tale, ya da qəzavü-qədər
adlandırırlar. Yalandır! Bu, qəzavü-qədər deyil, bizi gözlərini döyə-döyə zəhərləyən, müharibələrdə
və qəzalarda məhv edən cəmiyyətin gizli iradəsidi... Bizim nə vaxt öləcəyimizə cəmiyyət qərar
verir. Çünki yediyimiz ərzağın kefiyyəti, ətraf mühitin durumu, işlədiyimiz və yaşadığımız şərait
ondan asılıdı. Doğulanda bunu istəyib-istəmədiyimizi heç kəs bizdən soruşmur, dilimizi, ölkəmizi,
dövrümüzü, ehtiraslarımızı və zövqümüzü, həyatımızı belə özümüz seçmirik. Bizim azadlığımız
yalnız ölümdədi. Azad olmaq ölmək deməkdir... Ancaq bütün bunlar sözdür. Həqiqət isə... Gəlin,
dürüst olaq. Əgər biz sağlam, layiq olduğumuz tək sevimli, hörmətli olsaydıq və günəşin altında öz
layiqli yerimizi tutsaydıq, əminəm ki, indi bu zal bomboş olardı.” (9, 89) ifadələri bütün açıqlığı ilə
müəllifin əziyyətlərdən, iztirablardan qurtulmaq üçün ölümü qucaqlayan insanların intihar arzusuna
hörmət, onların özünü əziyyətdən, yəni həyatdan məhrum edərək, azadlığa, yəni ölümə qovuşmaq
hüququnun varlığına cəmiyyəti inandırmaq üçün bir cəhd, bəzilərinə görə intihar günah belə olsa bu
günaha bəraət qazandırmaq istəyi idi. Və demək ki, Paj bu cəsarətli addımı ilə bir zamanlar
cəmiyyətin ən vacib simalarından olan və ölümü, daha doğrusu intiharı ilə dillərə düşən, bəzənsə də
qınanan qələm dostlarına dəstək olmaqda idi, ən əsası isə bir çox filosofların, bəzənsə də sadə
adamların cavabsız olduğunu iddia etdiyi o məşhur “niyə?”-ləri cavablandırmaqda idi.
Beləliklə, fəlsəfi intihar insanın bütövlükdə dünyanın gərdişinə, lokal mənada isə öz
həyatının oriyentirləri ilə yaşamağına etiraz etməsi fonunda baş verən intihardır. Onu da qeyd edək
ki, fəlsəfi intiharın qurbanları mücərrəd suisidentlər deyil, statistik çəkisi olan insanlardır. Bu
barədə müasir rus suisidoloqu İ.Krasnenkova qeyd edir: “İntihar hallarının 17-20 %-ni psixi xəstələr
təşkil etdiyi halda, özünə əl qaldıranların böyük əksəriyyəti heç bir psixopatiya ilə əlaqəsi olmayan,
şəxsi həyatını ciddi, problemsiz yaşayan, neqativ meylləri olmayan, lakin bununla belə illərlə
həyatdan getmək fikrini özlərində gəzdirən və planlaşdırdıqları bir gün intihara baş vuran
insanlardır.” (4, 56)
Beləliklə, fəlsəfi intihar mövcuddur və həm də o, intiharın fəlsəfi-etik aspektinin predmeti
kimi mövcuddur. Fəlsəfi intihar həyatın mənası kimi etik problem ilə əlaqədardır. Buna görə də
insan həyatının mənası və bunun intiharla əlaqəsi haqqında fikir və konsepsiyaları nəzərdən
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keçirmək çox önəmlidir.
Öncəliklə, qeyd edək ki, həyatın mənası məsələsini bəzi mütəfəkkirlər səhvən psixi
xəstələrin yaşadığı problem hesab edirdilər. V.Frankl Freydin “əgər bir kimsə həyatın mənası və ya
həyatın dəyərliliyi haqqında sual verirsə, deməli, o, xəstədir” fikri ilə razılaşmayaraq qeyd edir ki,
həyatın mənasızlığı haqqında düşüncələr hansısa patoloji fenomenin ifadəsi deyil. Həyatın
mənasızlığından doğan daxili boşluğu Frankl “ekzistensial vakuum” adlandırır. Ekzistensial
vakuum həyatda məqsədinin nə olduğunu bilməyən insanların keçirdiyi hisslərdir. Təbii
instinktlərin insana nə etməli olduğunu deyə bilmədiyi zaman ekzistensial vakuum insanı haqlayır.
Həyatın mənası amili fəlsəfi intihar üçün çox vacib amildir. Həyatın mənası haqqında
düşüncələr hələ dünyagörüşün aşağı forması olan mifologiyada öz əksini tapmışdır. Bir qədər sonra,
dini təsəvvürlərin formalaşması ilə həyatın mənası problemi qabarıq şəkil alır. Yeklesiastın
kitabında “hər şey fanidir” qənaətinə gələn çarın həyatın mənası haqqında fikirləri olduqca
maraqlıdır: insanın gördüyü işlərinin ona nə xeyri? Ürəyimə dedim ki, şənlən və xeyirdən həzz al.
Lakin bu da fanidir! Və həyata nifrət etdim, çünki günəşin altında görülən bütün işlər mənə iyrənc
göründü; belə ki, hər şey fanidir!
Şopenhauer hesab edirdi ki, dünyanın varlığı prinsipinin əsasları yoxdur, bu varlığın məqsədi
mövcud deyil, dünya kor iradədir və bu iradə həyata yönəlmişdir: “Əgər həyat özlüyündə nə isə
xeyirli bir şey olsa idi, onda niyə onun çıxış qapılarını ölüm və ölümün dəhşətləri kimi qorxunc
keşikçilər qoruyur? Ölüm belə qorxulu olmasaydı kim həyatda qalmaq istəyərdi? Və həyat
xoşbəxtlik demək olmasaydı, kim ölüm haqqında düşüncələri həzm edə bilərdi? İndi ölümün yaxşı
tərəfi də var, çünki o, həyatın sonudur. Həyatın əzablarında özümüzü ölümlə, ölümdə isə həyatın
iztirablarını toxtayırıq. Həqiqət isə belədir; həyat da, ölüm də bir ayrılmaz tam, eyni aldanmaların
labirintidir. Bu labirintdən çıxmaq arzu olunduğu qədər çətindir.” (3, 113)
Beləliklə, həyatın mənası haqqında düşüncələrin səbəbi insanın bir ekzistensial varlıq kimi
mənəvi dünyasının tamamilə təmin edilməməsidir. Həyatın mənası haqqında sualların meydana
çıxmasının səbəblərindən başlıcası insan mahiyyətinin mənəvi ehtiyaclarının mütləq mənada təmin
olunmazlığı, ikincisi isə həyati dəyərlər sisteminin özünü doğrultmamasıdır.
Məlumdur ki,
A.Kamyu intiharı fəlsəfənin əsas problemi elan edərək fəlsəfənin əsas məsələsini bu cür
qoymuşdur: “Həyat onu yaşamağa dəyərmi? Bu suala cavab vermək fəlsəfənin fundamental
məsələsini həll etmək deməkdir”. İntiharı sosial fenomen kimi deyil, təfəkkürlə əlaqədə təhlil edən
fransız ekzistensialisti qeyd edir ki, intihar etmək həyatın mənasız olmasını, yaşamağa dəymədiyini,
gündəlik həyatın illüzorluğunu etiraf etmək deməkdir. Belə ki, Kamyunun fəlsəfi təhlilinin əsasını
təşkil edən “absurd” anlayışı onun intiharla bağlı fikirlərində də özünü göstərir. Kamyuya görə,
absurd hissi insan və onun həyatı arasındakı uçurumdur, mövcud olmaq absurddur, özü də
absurdluq insanda və ya dünyada deyil, onların birgə mövcudluğundadır. Lakin filosofun fikrincə,
yaşamağın absurdluğu intihar etməyə əsas vermir, baxmayaraq ki, ölməklə insan özünü
mövcudluğun absurdluğundan qurtarmış olur (5, 7). Həyatın mənası haqqında yazan digər dahi
yazıçı L.Tolstoy Şopenhauerin həyat fəlsəfəsi ilə tanışlıqdan sonra qeyd edirdi: “Bu gün olmasa da,
sabah xəstəliklər, ölümlü sevimli adamların üzərinə, mənim üzərimə gələcək və bizdən yalnız
çürüntü və qurdlar qalacaqdır.” (4, 61) Yaradıcılığının əsas mövzusu insan psixologiyasında olan
konfliktlər və insan mənəviyyatı olan, o cümlədən çəkinmədən öz psixi dəyişkənliyini də
bütünlüklə yaradıcılığında əks etdirən intihar etmiş məşhur yapon yazıçısı Rüneske Akutaqava isə
yazılarından birində belə bir ifadə işlədir: “Bu cür mənəvi böhran içərisində yaşamaq işgəncədir.
Yəni bir adam tapılmayacaq ki, elə yuxuda ikən məni boğsun?!” (2, 29) Fəlsəfi insanlar arasında
elələrini də tapmaq olar ki, onlar ömürlərinin sonunadək intihar etmirlər, bununla belə həyatın
heçliyi və bundan doğan tragizmi hərfi mənada başa düşülməyən intiharla eyniləşdirirlər. Məsələn,
H.Hesse “Yalquzaq” romanında intiharın bu formasını belə açıqlayır: “yalnız gerçəkdən canına
qəsd edənlərə özünü öldürənlər demək düzgün deyil.” Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq
olar ki, fəlsəfi insan intiharın çıxış yolu olması ilə bağlı tərəddüd keçirə, Kamyunun absurd
insanının vəziyyətinə düşə bilər və yaxud intiharla bağlı planlarını naməlum müddətə təxirə sala
bilər. Bu tip insanların fəlsəfi-suisidoloji strategiyası həyatda “ləngiməklə” onun boşluğu, puçluğu
haqqında subyektiv dəlilləri bir daha saf-çürük etməyi nəzərdə tutur. Belə suisidentlər sanki “özünü
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öldürmək üçün yaşamaq lazımdır” prinsipi ilə hərəkət edirlər.
İntihar etmiş və nəinki ölümü, hətta yaradıcılığı ilə yaddaşlarda qalan, özündən olanlar üçün
normal, cəmiyyət üçün isə Tanrının onlara bəxş etdiyi fövqəladə anomaliya olan yazıçılar cərgəsinə
yapon ədəbiyyatının “ölümə vurğun iblis”-i Yukio Misima da daxildir. O, 1948-ci ildə yazırdı:
“İçimdə oyanan və mənə rahatlıq verməyən bir istəyi-qatil olmaq istəyini boğa bilmirəm. Al qırmızı
qan görmək üçün dəhşətli dərəcədə susamışam. Təəccüblü deyil ki, qadınların sevmədiyi kişilər
həmişə məhəbbətdən yazarlar. Mən isə kimisə öldürüb ölüm hökmü qazanmamaq naminə bu
əsərləri yazmağa məcburam.” (2, 10) Misimanın yaratdığı qatil obrazlarına yanaşması isə xüsusilə
diqqət çəkir: “O, başqalarını qətlə yetirə-yetirə özünü də ölümə yaxınlaşdıraraq yaşayırdı”. Onu da
deyirdi ki, “qatili başa düşən olmadıqda o ölür.” Yəni, qətl Misima üçün qurtuluş yox, ölümün
cazibə dairəsinə daha çox yaxınlaşmaq deməkdir. Bəzilərinə görə qatil olmaq istəyən, amma
öldürmək ehtirasını yazı ilə boğan Misima fikrimcə sadəcə ölümə çox aşiq idi. O, əslində ölməyin,
ölümün, nəfəs və cansızlığın nə demək olduğunu dərk eləməyə çalışırdı və yaratdığı hər qatilin əli
ilə başqalarının qanını tökən Misima üçün bu zaman kəsiyi nə zamansa cəsarətini toplayıb özünü
təslim edəcəyi qatili tanımaq müddəti idi. “Belə yazıçılar bizdə iki, hətta üç əsrdən bir dünyaya
gəlir” fikrini Yukio Misima haqqında deyən məşhur yapon yazıçısı Yasunari Kavabata, bütün
qadınlar kimi müəmmalı və dumanlı aləmə sahib olan, xarakterinin ikili xüsusiyyətləri,
poeziyasının intimliyi ilə seçilən və nəhayət, “Mən özüm insan olmayanların cərgəsini seçmişəm,
nə edim ki... Özümü çox pis hiss edirəm, tənhayam, əsl dostlarım yoxdur” ifadələri ilə mənəvi
ölümünü təsvir edən rus ədəbiyyatının tanınan simalarından biri olan Marina Svetayeva, “Allah
bizə daşdan ağır ruh verib”, deyən İsveçrə şairəsi Karin Boye, çox fərqli intihar növü seçən ingilis
yazıçısı Virciniya Vulf, XX əsr amerika poeziyasının ən qalmaqallı və ən qəribə fiqurlarından biri
olan Silvia Plat, E. Hemenquey, Cek London, Stevan Sveyq, Mayakovski, Maykl Doris, Harri
Kodil, Nil Kassidi və b. öz ölümünü vaxtından tez gətirmiş, suisidi ilə intihar etmiş yazıçılar
halqasına qoşulan fəlsəfi insanlardandır. Beləliklə, cəm halında yaşayan kəslərin bir-birinə
özgələşməsi nəticəsində tənhalığın, nihilizmin pəncəsinə düşən bu insanlar ardı-arası kəsilməyən
dolaşıq, qarışıq fikir və düşüncələrdən, mənbəyi məlum olmayan can sıxıntısı və əbədi mənəvi-ruhi
tənhalığın gətirdiyi iztirablardan qurtulmaq üçün yeganə çıxış yolunu özünəqəsddə görür. Və onlar
arasında bəziləri yalnız ruhən ölməyi bacarsalar da, bəziləri özlərindəki yüksək cəsarət hissindən
yararlanaraq həm ruhən, həm də cismən ölməyi bacarırlar.
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L. Gurbanova
Writers in the labyrinth of the suicide
Summary
Suicide - a conscious, deliberate and rapid deprivation of life oneself. Mental disorders,
including depression, bipolar disorder, schizophrenia, personality disorders and substance abuse—
including alcoholism and the use of benzodiazepines—are risk factors. Some suicides are impulsive
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acts due to stress, such as from financial difficulties, troubles with relationships, or bullying. Those
who have previously attempted suicide are at a higher risk for future attempts. Suicide is a
sociological, biological, psychological and philosophical phenomenon, but also is a literary
phenomenon based on artistic thought. Suicide is one of the main themes of literature from ancient
times to the present day.
Studies show that writers are twice as likely to commit suicide than
other people. Although the correlation between creativity and mental illnesses is open to discussion,
there is no doubt that the literary world has suffered many losses, as many geniuses have had
troubles making peace with life. It is not by chance that among those who commit suicide there are
many writers, for example, Jack London, S. Yesenin, Yukio Mishima, Marina Svetaeva, one of the
most recognizable figures in russian literature, the swiss poet Karin Boye, english writer Virginia
Wulff, who chooses a very different suicide method, Silvia Plat, one of the most scandalous and
most strange figures of the 20th century american poetry, E.Hemingway, Stevan Sveyq,
Mayakovsky, Michael Doris, Harry Kodil, Nil Cassidy and others. Thus, suicide is, above all, a
product of artistic philosophical thought.
Key Words: suicide and writers, the philosophical suicide, absurd and death
Писатели в лабиринте самоубийства

Л. Гурбанова

Резюме
Самоубийство - это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни.
Психические расстройства, включая депрессию, биполярное расстройство, шизофрению,
расстройства личности и злоупотребление психоактивными веществами, в том числе
алкоголизм и использование бензодиазепинов, являются факторами риска. Некоторые
самоубийства являются импульсивными действиями из-за стресса, например, из-за
финансовых трудностей, проблем с отношениями или издевательств. Те, кто ранее пытался
покончить с собой, подвергаются большему риску будущих попыток.Суицидальное - это
социологическое, биологическое, психологическое и философское явление, но и
литературное явление, основанное на художественной мысли. Самоубийство одна из
основных тем литературы с древнейших времен до наших дней.Исследования показывают,
что авторы в два раза чаще совершают самоубийства, чем другие люди. Хотя взаимосвязь
между творчеством и психическими заболеваниями открыта для обсуждения, нет никаких
сомнений в том, что литературный мир понес много потерь, поскольку многие гении
испытывали проблемы с миром с жизнью. Не случайно, что среди те, кто совершает
самоубийство есть много писателей, например, Джек Лондон, С. Есенин, Юкио Мисима,
Марина Светаева, одна из самых узнаваемых фигур в русской литературе, швейцарский поэт
Карин Бойе, английская писательница Вирджиния Вульф, одна из самых скандальных и
самых странных фигур американской поэзии 20-го века Сильвия Плат, Э.Хемингуэй, Джек
Лондон, Стеван Свейк, Маяковский, Майкл Дорис, Гарри Кодил, Нил Кассиди и другие.
Таким образом, самоубийство - это, прежде всего, продукт художественной философской
мысли.
Ключевые слова: самоубийства и писатели, философское самоубийство, абсурд и смерть.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 01.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.05.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Cəlil Nağıyev ərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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LİRİK ƏSƏRLƏRİN TƏDRISI YOLLARI (V-IX SİNİFLƏR)
Xulasə
Şagirdlərin həyata baxışlarının formalaşmasında lirik şeirlərin çox böyük rolu vardır. Onlar bu
əsərləri maraq və həvəslə mənimsədikcə, ətraf mühitdə və öz həyatlarında olan gözəllikləri dərk
edir, mənəvi cəhətdən zənginləşir və kamil bir şəxsiyyətə çevrilirlər. Şagirdlər lirik əsərlər vasitəsi
ilə həyat hadisələri və insanların hiss və həyəcanları ilə yaxından tanış olurlar. Orta ümumtəhsil
məktəblərində tədrisinə hər zaman ehtiyac duyulan lirik əsərlərə tədris proqramlarında imkan
daxilində yer ayrılır. Bu da ədəbiyyat müəllimlərinin öz üzərilərində metodik cəhətdən yüksək səylə
işləməyi tələb edir. V – IX siniflərdə lirik əsərləri elmi – metodik əsaslarla öyrətməyi bilmək
müəllimlərin qarşısında duran ən əsas vəzifədir.
Dərsdə lirik şeirin məzmunu janrından asılı olaraq misra-misra, beyt-beyt, bənd-bənd şərh
edilir. Lirik poeziyanın qavranılması üçün şagirddən xüsusi həssaslıq, incəlik, müəllif niyyətini
dərindən duymaq qabiliyyəti tələb olunur. Lirik əsərlər üzərində iş zamanı şagirdlərin emosional
təəssüratı dərinləşdirilir, tanış olmayan sözlərin mənası aydınlaşdırılır. Sözlərin düzgün yazılışı və
deyilişi ilə bərabər məna çalarlarını da öyrənirlər. Bunlarla yanaşı həmçinin şagirdin Lüğət ehtiyatı
zənginləşir, nitqində canlılıq yaranır. Təhlil şagirdlərin əsəri ilkin qavraması nəzərə alınaraq
aparılır.Qeyd etməliyik ki, lirik şeirləri şagirdlərə hələ ibtidai siniflərdən öyrətməyə başlayırlar.
Əgər ibtidai siniflərdə tədris edilən şeirlər düzgün metodik nəzəri əsaslarla öyrədilərsə, bu bir növ
yuxarı siniflərdə lirik şeirlərin öyrədilməsi üçün əsaslı zəmin olar. Belə bir zəmin əsasında
öyrədilən lirik şeirlər isə daha da güclü və təsirli emosional hisslər yaradır.
Açar sözlər: ədəbiyyat, tədris, inteqrasiya, lirika
Bədii ədəbiyyat yüksək tərbiyəvi təsir gücünə malik olub, şagirdlərə hər tərəfli sağlam əxlaqi- estetik
düşüncə, mənəvi saflıq, nitq zənginliyi və başqa bu kimi keyfiyyətlər aşılayır. Lirik əsərlər bu cəhətdən
daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də lirik əsərlərin öyrədilməsinə daha geniş imkanlar
yaradılır. Lirika insanda yeni duyğular yaradıb onları mənən kamilləşdirir. V.Q.Belinskinin dili ilə
desək, lirika dilsiz duyğulara söz və surət verir. [3, səh 6] Lirik əsərlər vasitəsilə həyat hadisələri, əhatə
olunduqları şərait və insanların hiss və həyəcanları ilə yaxından tanış olurlar. Şagirdlərin əxlaqi -estetik
tərbiyəsinin inkişafında lirik əsərlərin rolu əvəzsizdir .
Bu səbəbdən də əsl həyati duyğuları özündə əks etdirən şeirləri oxuyarkən oxucunu həyacanlandıran,
hisslərinə təsir edən, duyğularını inkişaf etdirən lirik əsərlərin tədrisi mənəvi ehtiyacdan doğan
zərurətdir.Lirik əsərlərdə əşya və hadisələrin təsirindən yaranan hiss və həyəcan ifadə olunur. Şair lirik
əsərləri yaradarkən vəzn, heca, qafiyə, rədif və s. kimi cəhətləri gözləməlidir. Az sözlə dərin mənalı fikir
demək, folklorun nadir incilərindən, klassiklərin hikmətli sözlərindən istifadə etmək lirik əsərlərə
gözəllik və ölümsüzlük bəxş edir. Şair bədii sözün gücü ilə canlı həyat lövhəsi yaradır. Lirik əsərlərdə
işlənən bədii ifadə və təsvir vasitələri şeiri daha canlı edir, onun bədiiliyini gücləndirir.
5-ci sinifdən başlayaraq lirik şeirlər elmi-nəzəri əsaslarla şagirdlərə öyrədilir. Proqramda verilmiş
şeiri tədris edərkən nəzəri-metodik baxımdan giriş hissədə bu məlumatların verilməsi daha
məqsədəuyğundur:
1.Şairin dövrü, həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat;
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2. Tədris edilən şeirin yazıldığı tarixi şəraiti konkret şəkildə şərh etmək;
3. Şagirdlərdə şeirin ideya və məzmununa maraq yaratmaq;
4. Lüğət üzərində iş, mətndəki çətin söz, ifadə və cümlələrin izahı;
5.Şeirin poetik məzmunu;
6. Şeirin vəzni üzərində iş a) heca vəznində yazılması, janrı, hecası, qafiyəsi və s; b) əruz
vəznində yazılması, janrı, bəhri, bəhrin qəlibi, qafiyəsi c) sərbəst yazılması, qafiyə sistemi və s.
misal çək şairin həyatı yaradıcılığından nümunə.
Lirik əsərlərin öyrədilməsində müəllimin xüsusi elmi-nəzəri hazırlığı və pedaqoji-metodik
ustalıq səriştəsi lazımdır. Lirik əsərlərin tədrisi zamanı müəllimlər aşağıdakı tələbələrə əsaslanaraq
dərslərinin səmərəli olmasına nail ola bilərlər:
1.Tədris prosesində müəllim şagirdlərinə konkret elmi məlumat verməlidir;
2. Təlimin texniki vasitələrindən səmərəli istifadə edərək mövzunu dərindən mənimsətməlidir;
3. Keçilən mövzuları yaxın mövzularla, başqa fənlərlə inteqrasiya etməyi bacarmalıdır;
4. Müasir texniki tərəqqini izləmək və onun son nailiyyətləri ilə dərsləri bağlamaq müəllimin ən
öndə vəzifəsidir;
5. Materialları asan yolla, həm də hərtərəfli şəkildə şagirdlərə çatdırmağı bacarmalıdır;
6. Yeni təklifləri, mülahizələri və mütərəqqi iş üsullarından düzgün istifadə edib dərsin
intensivləşdirilməsinə nail olmağı bacarmalıdır;
7. Lirik əsərlərin tədrisi zamanı məzmun və ideya ilə bərabər, mövzununun tərbiyəvi
əhəmiyyətini də ön plana çəkə bilməli;
8. Hər bir dərsin şərhində təlim, tərbiyə və bilikdən vəhdətdə istifadə etməyi bacarmalıdır;
9. Şagirdlərdə vətənpərvərlik və milli iftixar hissi yaratmalıdır.
Lirik şeirlərin tədrisində onun təhlili məsələsi də digər vacib amillərdən biridir. Müasir texniki
tərəqqi ilə əlaqədar lirik əsərləri təhlilini köhnə, ancaq ənənəvi təlim əsasında aparmaq heç də
məqbul hesab edilmir. Elə məhz bu səbəbdən də təhlil müasir dərs tələblərinə uyğun formada
aparılmalıdır. Belə olduğu halda, şagirdlər bu zaman şeirin mövzusu, ideyası, janr xüsusiyyətləri, dili,
yazılma səbəb və s kimi bir çox məlumatlara yiyələnirlər. Lirik qəhrəman, eləcə də əsərdəki emosional
hallar şeir haqqında şagirdlərdə müəyyən qədər təsəvvürlər yaradır. Qısacası, lirik şeirləri öyrənən
şagirdlər sənətkarı, yazıçını ilhamlandıran ideyalarla tanış olur, onun şeirdə ifadə etməyə çalışdığı hiss
və emosiyalar anlamağa çalışırlar.
. Təhlil şagirdlərin əsəri ilkin qavraması nəzərə alınaraq aparılır. Lirik əsər həcmcə yığcam olduğu
üçün təhlil zamanı sənətkarın hər sözü, ifadəsi, əsərin hər misrası, təsvir olunan səhnənin detalları, bədii
təsvir və ifadə vasitələri üzrə iş əhəmiyyətlidir.
Lirik əsərin təhlili üçün sualların tərtibi zamanı aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilir.
1. Əsərin mövzusu, problmatikası;
2. Lirik qəhrəmanın səciyyəsi;
3. Əsərdəki emosional ovqat;
4. Əsərin janr, kompozisiya, dil, üslub xüsusiyyətləri, şairin novatorluğu;
5. Lirik əsər üzrə ədəbi- nəzəri anlayışların mənimsənilməsi (janr, vəzn, misra, beyt, bənd,
qafiyə, ölçü və s.);
6. Əsərin oxucuda doğurduğu təəssürat;
7. Sənətkarın niyyəti (əsərin ideyası).
[2, səh77]
Şeirlərin yaxşı yadda qalmasının bəzi özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri də vardır. Belə ki,
hər şagirdin anlama səviyyəsi, yaddasaxlama qabiliyyəti bir deyildir. İlk növbədə, şeirin
uzunmüddətli yadda saxlanılması üçün məzmununun şagird tərəfindən yaxşı öyrənilməsi vacibdir.
Məzmunu tam şəkildə mənimsəyən şagird şagird üçün həmin şeiri əzbər öyrənmək, həm də yadda
saxlamaq asan olar. Digər bir tərəfdən şeirin yaxşı yadda saxlanılmasında onun müəllim tərəfindən
mükəmməl formada öyrədilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Lirik əsərlərin düzgün dərk olunmasında
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oxunun sürəti də vacibdir. Oxunun düzgün sürəti şeirin məzmununun tam və şüurlu şəkildə
anlaşılmasını təmin edir. O, cümlədən onlarda həmin şeirlərə öz şəxsi münasibətlərini bildirmək,
burada verilən duyğularla yaşamaq bacarığı tərbiyə olunur. Təhlil ilk növbədə məzmunun necə
mənimsənilməsi ilə şərtlənir. Əslində mənimsəmə ilə təhlil bir- birinə yaxın proseslərdə. Çünki
məzmun mənimsədilərkən müəyyən mənada təhlil aparılır.
Hər bir əsərin sinifdə öyrədilməsi onun oxunması ilə başlanır. Müəllim tərəfindən şeirin ifadəli
oxunması təcrübəyə əsasən demək olar ki., şagirdlərə daha yaxşı təsir edir. ifadəli oxu zamanı
çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər şeirin məzmununu, ideyasını və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini daha
dərindən və şüurlu şəkildə anlasınlar. Qeyd etməliyik ki, birinci növbədə ifadəli oxunun texniki
şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Belə şərtlərdən biri oxucunun səsinin tonudur. İfadəli oxu zamanı
sözlərin düzgün tələffüz edilməsi şeirin təbiiliyini və rəvanlığını artırır və bu da mətnin dərindən
qavranılmasına səbəb olur. Lirik şeirlərin tədrisinin rolu şagirdlərin həyata münasibətlərinin
fəallaşmasında da özünü göstərir. Lirik əsərləri əzbərləməyə şagirdlərin meyli hər zaman çox olur.
Onlar bu əsərləri mənimsədikcə , ətraf mühitdə özünün və başqasının həyatında olan həqiqi
gözəllikləri dərk edir, özünü mənəvi cəhətdən zənginləşdirir və bir şəxsiyyət kimi kamilləşdirir.
Məktəb təcrübəsində müəllimlərin yol verdiyi səhvlərdən biri dərs zamanı keçilən şeirin bütün
şagirdlərdən əzbər soruşulmasıdır. Eyni mətnin dönə-dönə təkrar edilməsi əsərdən alınan təəssüratın
sönükləşməsinə, maraqsızlaşmasına gətirib çıxara bilər.[1, səh 114] Bu zaman şeirin hissələrə
bölünüb hər şagirddən həmin bölgü üzrə əzbər soruşulması daha məqsədəuyğundur. Şeirin təhlili
zamanı əsərdə istifadə olunan bədii təsvir və ifadə vasitələrinin izahı yazıçının dilinin zənginliyinə
dəlalət edir. Əslində, bu şeirin həm qısalığı, həm də onun ahəngdarlığı, rəvanlığı, musiqililiyi,
lakonikliyi və s cəhətləri ilə birbaşa bağlıdır. Lirik əsərdə yazıçı həyata qarşı öz münasibətini,
həyatın onda oyatdığı hisslərlə ifadə edir.
Lirikada hiss və həyəcanın daşıyıcısı olan lirik qəhrəman obrazının təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Lirik qəhrəman bir sıra hallarda şəxsiyyəti, təbiəti baxımından müəllifə yaxın olsa da, aralarında
fərqlər mövcuddur. Daxili aləmin, psixoloji ovqatın, düşüncələrin, hiss və duyğuların dərindən, canlı
ifadə olunduğu lirik əsərin qəhrəmanının heç də hər zaman şairin özü olduğunu söyləmək olmaz. Lirik
əsərin qəhrəmanında sənətkarın şəxsiyyəti ilə səsləşən cəhətlər olsa da, digər ədəbi növlərdə olduğu
kimi burada da müəyyən tipikləşmə, şərtilik, ümumiləşdirmənin olması nəzərdən qaçırılmamalıdır.
Lirik əsərdə sənətkarlılığın mühüm elementləri olan peyzaj detalları, portrert təsvirləri, əşya obrazları,
məcazlar da əsərdəki ovqatın, qəhrəmanın xarakterinin, yaşantılarının aydınlaşdırılması baxımından
əhəmiyyətlidir.
Lirikanın məzmunu insanın hiss və həyəcanını təşkil edir, çünki insanın keçirdiyi hisslər uzun
müddət davam edə bilməz. Beləliklə, həyəcanın təsirini artırmaq üçün lirik əsərlər bəzi hallarda çalğı
alətinin müşaiyəti ilə oxunur. Bu cür əsərlər qədim yunanların simli musiqi aləti lira ilə bağlı olmuşdur .
Zaman ötdükcə bu alətin müşaiyəti ilə oxunan şeirlər lirik əsərlər adlanmağa başladı. Şeirdə həyatın
məziyyətləri öz əksini tapır.[4, səh 15] Öyrədilən zaman şagirdlərin bunu duyması və qavraması ən
başlıca məqsəd olmalıdır. Orta ümumtəhsil məktəblərində tədrisinə hər zaman ehtiyac duyulan lirik
əsərlərə tədris proqramlarında lazımınca yer ayrılır. Bu da ədəbiyyat müəllimlərinin öz üzərlərində
metodik cəhətdən səylə işləməyi tələb edir.
Lirik əsərlər oxunan zaman şagird yazıçının qələmini, üslubunu öyrənir. Burada əvvəlcə
mövzunun nədən bəhs edildiyi müəyyən edilir. Və beləliklə mətnin daxilindəki obrazlar, obyektlər
təhlil edilir.
Əgər mövzu təbiət təsvirinə həsr olunubsa təhlil obyekti kimi dağ, Günəş, ulduz, Xəzər dənizi,
çay, meşə, ağac və s kimi təbiətə aid olan varlıqlar götürülür.
Əgər mövzu vətənpərvərlik mövzusudursa əsas təhlil obyekti kimi igid qəhrəmanlar, əsgər
obrazı, kişilərlə çiyin- çiyinə vuruşan fədakar qadın obrazı təhlil edilir. Və yaxud da insanın
daxilində olan vətənpərvərlik, vətən sevgisi kimi hisslər təhlil obyekti olur.
Sevgi motivli lirik əsərlərdə vüsal, hicran, iztirab, eşq, aşiq, yar, canan, kimi obraz və hisslərə
yer ayrılır.
Müəllim təhlil zamanı öz rəyini bildirərək şagirdin fikrinə müdaxilə etməməlidir. Belə olduğu
halda şagirdlər sərbəst düşünüb öz fikrilərini sərbəst şəkildə ifadə edə bilmirlər. Təhlil zamanı
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verilən sualların cavabını şagird özü düşünməli, araşdırıb tapmalıdır. Müəllim burada yalnız həmin
tədqiqat prosesini təşkil etməlidir. Və xüsusilə bu qaydanı unutmayaq ki, təhlil prosesi əsərin
məzmunu qavranıldıqdan sonra aparılmalıdır.
Məlum məsələdir ki, təhlil əsərin məzmunu öyrənildikdən sonra aparılır. Yəni, əvvəlcə şagird
verilən mətnin məzmun və ideyasının nədn ibarət olduunu anlayır, daha sonra təhlil edir.
Şeirin əzbərlənməsi ilə təhlil edilməsi arasında fərq gözlə görüləcək qədər çoxdur. Əzbərlənən
zaman bəzən nəyi oxuyub, nəyi və niyə əzbərlədiklərini belə bilmədən oxuyurlar. Lakin təhlil
zamanı onlar düşünürlər, nəyi təhlil edirik, niyə edirik. Mövzu nədir, nədən bəhs edir kimi bir sıra
suallara cavab tapırlar.
Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin təhlili zamanı şagird Azərbaycan dili fənni ilı ədəbiyyat
arasında fənlərarası inteqrasiya yaratmış olurlar.
Çünki bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tərkibi Azərbaycan dili qrammatikası ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, bədii əsərlərin təhlili dərsləri müəllimdən dərin ədəbiyyatşünaslıq biliyi, metodik
ustalıq, yaradıcı fəaliyyət, həmçinin, şagirdin maraq və təlabatlarını, psixologiyasını bilməyi tələb
edir.
Ədəbiyyat:
1. Bilal Həsənli “ Ədəbiyyatın tədrisi metodikas” Bakı,2016
2. Fəxrəddin Yusifov “ Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” Bakı, 2012
3. Lirik əsərlərin tədrisi yollarına dair (Metodik tövsiyə). Azərbaycan ElmiTədqiqat
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4. V.Q. Belinski. Seçilmiş əsərləri, Bakı, 1948
А. Адигезалова
Способы преподавания лирических произведений
(V-IX классы)
Резюме
Лирические стихи играют большую роль в формировании мировоззрения учеников. По
понимании этих произведений с интересом и энтузиазмом, они понимают красоту
окружающей среды и их жизни, становятся морально обогащенными и становятся
совершенной личностью. Школники близко знакомятся с жизненными событиями,
чувствами и эмоциями людей через лирические произведения. Лирические произведения,
которые необходимо преподавать в средних школах, всегда доступны в образовательных
программах. И это требует от учителей литературы усердно работать над собой в
методологическом плане. Умение преподавать лирические произведения на научнометодической основе в V - IX классах - важнейшая задача, стоящая перед учителями.
В уроке содержание лирического стихотворения объясняется часть за частью. Чтобы понять
поэзию поэта, студенту нужна особая чуткость, изощренность, способность глубоко
понимать замыслы автора.
Эмоциональное впечатление учеников при работе над лирическими произведениями
углубляется, выясняется значение незнакомых слов. Они изучают значение слов, а также
правильное написание и произношение.Следует отметить, что лирические стихи еще
начинают преподавать в начальных классов. Если бы стихи, преподаваемые в начальных
классах, преподавались правильно на теоретической основе, это было бы прочной основой
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для усваивания лирических стихов в высших классах. И лирические стихи, преподаваемые
на такой основе, создают еще более сильные и более эмоциональные чувства.
Ключевые слова: литература, обучение, интеграция, лирика
A.Adigozalova
Methods of teaching of lyric poems (V-IX grades)
Summary
Lyrical poems play a big role in formulating the students' worldview. By understanding these
works with interest and enthusiasm, they understand the beauty of the environment and their lives,
become morally enriched and become a perfect personality. Schoolchildren are closely getting
acquainted with the life events, feelings and emotions of people through lyrical works. Lyric poems
that need to be taught in high schools are always available in educational programs. And this
requires literature teachers to work hard on themselves in methodological terms.
The ability to teach lyric poems on a scientific and methodological basis in classes V - IX is the
most important task facing teachers. To understand poet’s poetry, the student needs special
sensitivity, sophistication, and ability to deeply understand the author’s plans. The emotional
impression of students while working on lyric poems deepens, it turns out the meaning of
unfamiliar words. They study the meaning of words, as well as correct spelling and pronunciation.
At the same time it enriches the student's vocabulary and speech. The analysis is carried out taking
into account the initial perception of lyric works by pupils. It should be noted that lyric poems are
still to be taught at primary grades. If the poems were taught in elementary classes properly on a
theoretical basis, this would be a strong basis for learning lyrical poems in the upper classes. And
lyrical poems taught on such a basis create stronger and more emotional feelings.
Key words: literature, teaching, integration, lyrics
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İSMAYIL ŞIXLI NƏSRİ MÜASİR TƏHLİLDƏ
Xülasə
İsmayıl Şıxlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür” “Ölən
dünyam” kimi möhtəşəm romanların müəllifidir. Eyni zamanda yazıçı çoxsaylı elmi, tənqidi,
publisistik məqalələr yazmışdır. Həmin məqalələr ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinə həsr
olunmuşdur.
Müasir dövrümüzdə İsmayıl Şıxlının əsərlərinin yenidən araşdırılmasına, təhlil olunmasına
böyük ehtiyyac vardır. Çünki yazıçının əsərləri ideoloji təsirlərə az məruz qalmışdır. Bu mənada
yazıçı ustalığına, məharətinə təəccüblənməmək olmaz. İsmayıl Şıxlı hər bir əsərində yenilikçidir,
novatordur. Yazıçının təsvir etdiyi obrazlar millidirlər, koloritlidirlər.
Onlar təkrar olunmazdırlar. Hər birinin ədəbiyyat tarixində müstəsna yeri vardır. Məqalədə
məhz yuxarıda göstərilən problemlərin araşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Yazıçının gələcək
yaradıcılıq yolunu məhz bu roman müəyyənləşdirmişdir.
Düzdür, “Dəli Kür” romanının onun yaradıcılığında müstəsna yeri və rolu vardır. Bu fikri
ədəbi tənqid də dönə- dönə vurğulamışdır. “Ayrılan yollar” romanının ilk hissələri əvvəlcə
“Azərbaycan” jurnalında, sonra isə ayrıca kitab şəklində çap olunmuşdur. İsmayıl Şıxlı ilk əvvəl
fəhlə və kəndlilərin həyatından iri həcmli oçerk yazmağı planlaşdırırdı. Lakin sonradan fikrini
dəyişdi. “Ayrılan yollar” romanı haqqında Mirzə İbrahimov və Mehdi Hüseyn dəyərli fikirlər
söylədilər və əsəri 50-ci illər Azərbaycan nəsrinin böyük uğuru kimi dəyərləndirdilər.
Açar sözlər: İsmayıl Şıxlı, nəsr, təhlil, müasir.
İsmayıl Şıxlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür”, “Ölüləri
qəbirstanlıqda basdırın”, “Ölən dünyam” kimi möhtəşəm əsərlərin müəllifidir. Yazıçının hər bir
əsəri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mühüm bir mərhələni təşkil edir.
İsmayıl Şıxlı sovet dövründə ideoloji təsirlərdən yan keçə bilmiş, əsrlərin sınağından çıxa
biləcək əsərlər yaratmışdır. Müasir tədrisin əsas vəzifələrindən biri İsmayıl Şıxlının əsərlərini milli
mənlik, həqiqət, düzlük, doğruluq kimi meyarlardan çıxış edərək araşdırmaqdır.
İsmayıl Şıxlının ilk iri həcmli əsəri “Ayrılan yollar” romanıdır. Yazıçının gələcək yaradıcılıq
yolunu məhz bu roman müəyyənləşdirmişdir.
Düzdür, “Dəli Kür” romanının onun yaradıcılığında müstəsna yeri və rolu vardır. Bu fikri
ədəbi tənqid də dönə- dönə vurğulamışdır. “Ayrılan yollar” romanının ilk hissələri əvvəlcə
“Azərbaycan” jurnalında, sonra isə ayrıca kitab şəklində çap olunmuşdur. İsmayıl Şıxlı ilk əvvəl
fəhlə və kəndlilərin həyatından iri həcmli oçerk yazmağı planlaşdırırdı. Lakin sonradan fikrini
dəyişdi. “Ayrılan yollar” romanı haqqında Mirzə İbrahimov və Mehdi Hüseyn dəyərli fikirlər
söylədilər və əsəri 50-ci illər Azərbaycan nəsrinin böyük uğuru kimi dəyərləndirdilər.
“Ayrılan yollar” romanında XX əsrin 40-50-ci illərindəki Azərbaycan kəndi təsvir
olunmuşdur. Ancaq yazıçı 20-30-cu illərə qısaca da olsa ekskurs etməyi qarşısına məqsəd
qoymuşdur və fikrimizcə buna tam şəkildə nail olmuşdur. İsmayıl Şıxlının qənaətinə görə
Azərbaycan kəndində 50-60-cı və daha sonrakı illərdə baş verən sosial bəlaların kökünü
müharibədən əvvəlki dövrlərdə- kollektivləşmə siyasətində axtarmaq lazımdır.
Yazıçı müxtəlif illərdə dərc etdirdiyi məqalələrdə yuxarıdakı fikri dönə- dönə vurğulayırdı.
“Ayrılan yollar” romanında şərin, əyriliyin, oğurluğun, kolxozu talan etməyin, kəndin həqiqi
zəhmətkeşlərini, əmək adamlarını əzməyin “mücəssəməsi” hesab edilən kolxoz sədri Qurban
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Kosaoğlunu uzun müddət rəhbər vəzifədə işləməsi, yerini möhkəmlədib qalması təsadüfi ola
bilməzdi. XX əsr Azərbaycan kəndinin Xudayar bəyi, Qurbanəli bəyi- Qurban Kosaoğlu cəzasızlıq
mühitində yaşayıb işləmişdi.
Qurban Kosaoğlu kimilər tək deyildilər. Cəzasızlıq, nəzarətsizlik, özbaşınalıq mühitində onlar
“yağışdan sonra bitən göbələklər kimi çoxalmışdılar”. İsmayıl Şıxlının ustalığı və yazıçı kimi
böyüklüyü ondan ibarətdir ki, o, Azərbaycan kəndini, eyni zamanda cəmiyyətini narahat edən
problemləri qələmə almışdır. Fikrimizcə, ali və orta məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisi zamanı
yuxarıda göstərilən məqamlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Yeni tədris metodlarından və
üsullarından istifadə məhz bunları nəzərdə tutur.
“Ayrılan yollar” romanında Qurban Kosaoğlunun etdiyi hərəkətləri, cinayətləri təsadüfi
hesab etmək düzgün olmazdı. Qurban Kosaoğlunun keçmişi ləkəlidir.
Müharibədə sol qolunu qəsdən yaralamış, döyüş yoldaşlarını dar ayaqda qoymuş,
“qəhrəman”, dezertir kimi evlərinə qayıtmışdı. Məsələnin üstü açılanda həyat yoldaşı Sayalının
qarşısında diz çökmüş, onu balalarının başına çevirməyi, güllələnməkdən qurtarmağı xahiş etmişdi.
Sayalının “kimlərisə görməsi” nəticəsində Kosaoğlu hərbi tribunaldan, güllələnməkdən canını
qurtarmışdı. Kəndə, evlərinə qayıtdı. Əvvəlcə briqadir, sonra isə kolxoz sədri seçildi. İlk zamanlar
hamıya yaxşılıq etdi. Əsgər ailələrinə xüsusi qayğı ilə yanaşdı. Qorxurdu ki, onun özünü qəsdən
yaraladığını yuxarılara xəbər verərlər. Kosaoğlu yavaş- yavaş rayon rəhbərlərindən özünə dost
tutmağa başladı. Müharibə illərində kişilərin əksəriyyəti cəbhəyə getmişdi. Çoxları müharibədən
qayıtmadı. Qısa zaman kəsiyində Qurban Kosaoğlu kolxozun hesabına etdiyi “hörmətin”,
“yaxşılıqların” sayəsində çoxlarının and yeri oldu.
Beləliklə, dünənki dezertir bügünün “qəhrəmanına” çevrildi. Kosaoğlunun həyat yoldaşı
Sayalı “özünün və ərinin keçmişini” tamamilə unutmuşdu. Kənddə “yeni ağalara” müqavimət
göstərən, hüquqlarını tələb edən insanların müqavimətini amansızcasına qırır, onları cəzalandırır,
təhqir edirdilər.
Nəsib kişinin və aqranomluğu yenicə qurtarmış İmranın kəndə gəlməsi “kəndin şəriksiz
ağasının”- Qurban Kosaoğlunun kürkünə birə saldı. Nəsib kişinin, İmranın, Zeynəbin gərgin və
inadlı mübarizəsi nəticəsində Kosaoğlu tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldı, xalqa zidd əməlləri ifşa
olundu. Doğrudan da İsmayıl Şıxlının “Ayrılan yollar” romanı, dövrü, zamanı qabaqlayan əsərdir.
Fikrimizcə, yazıçının hər bir əsəri yenidən təhlil olunmağa, araşdırılmağa layiqdir. Müasir dövrdə
ədəbiyyatın tədrisi zamanı bütün bu deyilənlərin nəzərə alınması vacibdir...
İsmayıl Şıxlının ikinci iri həcmli əsəri “Dəli Kür” romanıdır. Yazıçı roman üzərində
təxminən on il işləmişdir. Əsərin ayrı- ayrı hissələri əvvəlcə “Azərbaycan” jurnalında çap
olunmuşdur. “Dəli Kür” romanı dərhal tənqidçilərin və ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir.
Bir faktı vurğulamaq lazımdır ki, “Dəli Kür” romanı haqqında ədəbi mübahisələr və mülahizələr bu
gün də davam edir.
Bəzi tənqidçilər və alimlər “Dəli Kür” romanını Azərbaycan bəylərinin və bəyliyinin süquta
uğramasının səbəbləri haqqında əsər hsab edirdilər. Əlbəttə, bu fikrin tamamilə yalnış olduğunu
söyləmək düzgün deyildir. Digər tərəfdən Azərbaycan bəyliyinin süquta uğraması səbəbləri Nəcəf
bəy Vəzirovun “Müsibəti- Fəxrəddin”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz
cavan”, və Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Qurbanəli bəy” və digər
yazıçıların əsərlərində aydın şəkildə göstərilmişdir. Fikrimizcə, İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı
daha geniş və əhatəli problemləri əks etdirmişdir. Eyni zamanda “Dəli Kür” romanı XIX əsr
Azərbaycan həyatının ensiklopediyasıdır.
Əsər dünya ədəbiyyatının nadir incilərindən olan L.Tolstoyun “Hərb və sülh”, M. Şoloxovun
“Sakit Don”, M. Auezovun “Abay”, Ə. Nurpeisovun “Qan və tər” romanları ilə bir sırada dayanır.
Romanın obrazlar silsiləsi zəngin və koloritlidir. Cahandar ağa, Zərnigar, Şamxal, Əşrəf, rus
Əhməd və digərləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər, seçilirlər. İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür”
romanındakı təbiət təsvirləri ana yurdun, doğma Azərbaycanın füsunkar, əsrarəngiz gözəllikləri
haqqında nağıldır, əfsanədir, balladadır. Romanın dili Azərbaycan dilinin zənginliklərini,
üstünlüklərini özündə ehtiva edir. Ona görə də İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı müasir tədris və
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təlim metodlarına ən çox uyğun gələn əsərlərdəndir. Bu mənada roman hələ də öz tədqiqatçılarını
gözləyir. Başqa sözlə desək, “Dəli Kür” romanı keşmişin, bugünün və gələcəyin əsəridir...
“Əsər iki baş qəhrəmanının – Cahandar ağanın və Kür çayının xarakterindəki yaxınlıqda,
səsləşmədə daha aydın duymaq olar, hər iki surət mühitin səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirir, qələmə alınan həyat tərzinin koloritinin təcəssümünə çevrilir” (3, s.143-144).
“Tragik pafos “Dəli Kür” romanında qəhrəmanların duyğu və düşüncələrinin geniş şəkildə
ifadəsini şərtləndirən amillərdən biridir” (5, s.17).
“Ölən dünyam” romanı İsmayıl Şıxlının son əsəridir. Roman 1995- ci ildə yazılmışdır.
Yazıçı müxtəlif səbəblərdən “Cəbhə gündəliyi”, “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür” əsərlərində deyə
bilmədiklərini “Ölən dünyam” romanında qələmə almışdır. Bəlkə də “Ölən dünyam” romanı
yazıçının gələcək nəsillərə ağsaqqal məsləhəti, mənəvi vəsiyyətidir.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında heç bir əsəri xalqın tarixi keçmişi, faciəvi taleyi “Ölən
dünyam” romanında olduğu qədər dəqiqliklə, geniş və əhatəli şəkildə əks etdirilməmişdir. Həm də
əsər cəmiyyətdə baş verən siyasi hadisələr və insanlar haqqında həqiqətlər toplusudur. Doğrudan da
İsmayıl Şıxlı bütün dövrlərdə siyasi, ideoloji təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq həqiqəti
söyləmişdir. Həqiqət isə hər zaman acı olur. Bu mənada bir faktı vurğulamaq yerinə düşər ki, hər
üçn əsər bir-biri ilə əlaqəlidir və müəllif mövqeyinin aydınlaşdırılmasına xidmət edir.
“Ölən dünyam” romanı XIX əsri, Müsavat hakimiyyətini və XX əsrin 20- 30- cu illərindəki
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti uğrunda gedən kəskin, barışmaz mübarizəni əhatə edir.
“Ölən dünyam” əsərində “Ayrılan yollar” və “Dəli Kür” romanlarında olduğu kimi zəngin,
koloritli, mürəkkəb obrazlar sistemi vardır.
Ömər koxa Cahandar ağanın, Güllü xanım isə Zərnigar xanımın eynidir.
Digər iki əsərdən fərqli olaraq “Ölən dünyam” romanında yeni sosialist quruluşunun
nümayəndələrinin- kommunistlərin obrazı təsvir edilmişdir.
İsmayıl Şıxlı ənənəvi yazıçı kredosuna sadiq qalaraq kommunist surətlərinin təsvirində də
bədii və həyat həqiqətlərinə sadiq qalmışdır. Əlbəttə, “Ölən dünyam” romanında yoldaş Fətullayev
və keçəl Xondulu obrazlarının təhlilinə geniş yer verilmişdir. Onlar yeni sovet quruluşunun “tipik
nümayəndələridir”. Fətullayev və keçəl Xondulu heç kimə rəhm etmirlər, hər yerdə gözlərinə
“nüzür ünsürlər”, “sinfi düşmənlər” görünür.
“Ayrılan yollar” romanında Qurban Kosaoğlunun etdiyi hərəkətləri, cinayətləri təsadüfi hesab
etmək düzgün olmazdı. Qurban Kosaoğlunun keçmişi ləkəlidir. Müharibədə sol qolunu qəsdən
yaralamış, döyüş yoldaşlarını dar ayaqda qoymuş, “qəhrəman”, dezertir kimi evlərinə qayıtmışdı.
Məsələnin üstü açılanda həyat yoldaşı Sayalının qarşısında diz çökmüş, onu balalarının başına
çevirməyi, güllələnməkdən qurtarmağı xahiş etmişdi.
Sayalının “kimlərisə görməsi” nəticəsində Kosaoğlu hərbi tribunaldan, güllələnməkdən canını
qurtarmışdı. Kəndə, evlərinə qayıtdı. Əvvəlcə briqadir, sonra isə kolxoz sədri seçildi. İlk zamanlar
hamıya yaxşılıq etdi. Əsgər ailələrinə xüsusi qayğı ilə yanaşdı. Qorxurdu ki, onun özünü qəsdən
yaraladığını yuxarılara xəbər verərlər. Kosaoğlu yavaş- yavaş rayon rəhbərlərindən özünə dost
tutmağa başladı. Müharibə illərində kişilərin əksəriyyəti cəbhəyə getmişdi. Çoxları müharibədən
qayıtmadı. Qısa zaman kəsiyində Qurban Kosaoğlu kolxozun hesabına etdiyi “hörmətin”,
“yaxşılıqların” sayəsində çoxlarının and yeri oldu.
Bəzi tənqidçilər və alimlər “Dəli Kür” romanını Azərbaycan bəylərinin və bəyliyinin süquta
uğramasının səbəbləri haqqında əsər hsab edirdilər. Əlbəttə, bu fikrin tamamilə yalnış olduğunu
söyləmək düzgün deyildir. Digər tərəfdən Azərbaycan bəyliyinin süquta uğraması səbəbləri Nəcəf
bəy Vəzirovun “Müsibəti- Fəxrəddin”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz
cavan”, və Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Qurbanəli bəy” və digər
yazıçıların əsərlərində aydın şəkildə göstərilmişdir. Fikrimizcə, İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı
daha geniş və əhatəli problemləri əks etdirmişdir. Eyni zamanda “Dəli Kür” romanı XIX əsr
Azərbaycan həyatının ensiklopediyasıdır.
Beləliklə, dünənki dezertir bügünün “qəhrəmanına” çevrildi. Kosaoğlunun həyat yoldaşı
Sayalı “özünün və ərinin keçmişini” tamamilə unutmuşdu. Kənddə “yeni ağalara” müqavimət
326

Filologiya məsələləri, № 7, 2019

göstərən, hüquqlarını tələb edən insanların müqavimətini amansızcasına qırır, onları cəzalandırır,
təhqir edirdilər.
Kommunist Kabı Kəsəmənli və qəza firqə (partiya) komitəsinin sədri Abdal kişi də yeni
quruluşun insanları xoşbəxt edəcəyinə əmindirlər. Və bu yolda canlarından keçməyə hazırdırlar.
Həm də onlar ədalətlidirlər, insaflıdırlar, vicdanlıdırlar. Ən başlıcası isə milli və yerli xüsusiyyətləri
nəzərə alırlar. Bilirdilər ki, insanlar bir- birilərinə qırılmaz tellərlə bağlıdırlar. Ucdantutma hamını
həbs edib cəzalandırmaq düzgün deyildir.
Fikrimizcə, İsmayıl Şıxlının “Ölən dünyam” romanında kommunist, əqidəli bolşevik Kabı
Kəsəmənlinin dili ilə dediyi “əməl var ki, danlarlar, əməl var ki, damlarlar” sözlərində dövrün sərt
və acı həqiqətləri “gizlənmişdir”. Eyni zamanda bunlar 20- 30- cu illərdə və sonrakı illərdə baş
verən qanunsuzluqlara və 37-ci ilin hadisələrinə açar rolunu oynayır.
Bu mənada İsmayıl Şıxlının və digər yazıçıların əsərlərinin yenidən nəzərdən keçirilərək təhlil
olunmasında müasir tədrisin rolu əvəzsizdir.
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Ismail Shikhli's prose and methods of analysis
Summary

G.Mammadli

Ismayil Shikhli is the author of great novels such as "Divisible Ways", "Dali Kür", "My
Dead World" in the 20th century of Azerbaijani literature.
At the same time, the writer has written numerous scientific, critical, publicist articles.
Ismail Shikhli is an innovator. The images depicted by the writer are national and colouring. They
are unrepeatable. Each has a unique place in the history of literature. The article examines the
above-mentioned problems.
These articles are devoted to various problems of literature. In modern times, there is a
great need to re-examine and analyze Ismayil Shikhli's prose. Because the writer's prose was less
exposed to ideological influences.
In this sense, we should not be surprised by the skill of the writer. Ismail Shikhli is an
innovator. The images depicted by the writer are national and colouring. They are unrepeatable.
Each has a unique place in the history of literature.
The article examines the above-mentioned problems. In modern times, there is a great need
to re-examine and analyze Ismayil Shikhli's prose. Because the writer's prose was less exposed to
ideological influences. In this sense, we should not be surprised by the skill of the writer.
Keywords: Ismayil Shikhli, prose, analysis, modern
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Проза Исмаила Шихлы в современном анализе
Резюме

Г.Мамедли

Исмаил Шихлы в азербайджанской литературе ХХ века является автором таких
романов, как «Дороги расходятся», «Буйная Кура» и «Мой мир умерший». Одновременно
писатель написал множество научных, критических, публицистических статей.
Исмаил Шихлы в каждом новом произведении новатор. Изображенные писателем
образы колоритные, национальные. Одновременно они – неповторимые. Каждый их них
играет особую роль в истории азербайджанской литературы. В данной статье предусмотрено
анализировать вышеназванные проблемы.
Эти статьи посвящены многочисленным проблемам литературы. В настоящее время
настала необходимость заново анализировать произведение Исмаила Шихлы. Потому что
идеологические воззрения очень мало повлияли на творчество писателя. В этом смысле
невозможно не удивляться умению и художественному мастерству писателя.
Исмаил Шихлы в каждом новом произведении новатор. Изображенные писателем
образы колоритные, национальные. Одновременно они – неповторимые. Каждый их них
играет особую роль в истории азербайджанской литературы. В данной статье предусмотрено
анализировать вышеназванные проблемы.
Ключевые слова: Исмаил Шихли, проза, анализ, модерн.
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