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MORFEM SƏRHƏDLƏRİNDƏKI ÇEVRİLMƏLƏRDƏ FARS DİLİNİN FONETİK
MƏHDUDİYYƏT QANUNU FAKTORU
Xülasə
Bu məqalədə Fars dilinin fonetik məhdudiyyət qanunu araşdırılmışdır. Fars dilində iki saitin
bir söz daxilində, hətta morfem birləşmələrində, dəyişmələrində də yanaşı gələ bilməməsi
məlumdur. Bu dilin fonetik məhdudiyyət qanunundan irəli gəlir. Bu zaman dil mövcud
məhdudiyyətdən qaçmaq üçün morfem sərhədlərindəki iki sait arasına müxtəlif samitlər,fasilə əlavə
edir:
I V + V iki sait fonm arasına əlavə olunan samit C = γ / g /: [teşne+an→teşneğan];
[daye+ək→dayegək]
II iki sait arasınas əlavə olunan samit C =  ی/ y / : [həva+e bəhar→həva-ye bəhar ];
[daru+e mofid→ daruye mofid]
III iki sait arasınas əlavə olunan samit
C = و
/v/ -[əbru+an→əbrovan];
[donya+i→donyəvi]
IV iki sait arasınas əlavə olunan samit ء, C =  ء/ ~/ burada birləşmə arasında fasilə verilir
ki, bu da təxminən bir samiti əvəz edir : [daneşcu+i→ daneşcu~i] ; [dana+i→dana~i]
Yuxarıda bəhs etdiyimiz qanunauyğunluq dilin morfoloji, sintaktik cevrilmələrində hakim
bir faktor, sistem kimi daim özünü göstərir.
Açar sözlər : samit, sait, heca, fonetik məhdudiyyət qanunu, morfem, leksem
Giriş: Danışıqda o səs fonem hesab edilir ki, həmin səs söz tərkibində fiziki cəhətdən öz
müstəqilliyini qoruyub saxlamış olsun, sözün daxilində həmin səs dəyişməsin. Lakin artikulyator
akustik baxımdan fonem variativliyə meyilli olan dil vahididir. Belə hallarda onun söz tərkibindəki
mövqeyi, fonetik şəraiti əsas götürülür. “Dilin fonemləri paradiqmatik qarşılaşmada olduğu kimi
sintaqmatik qarşılaşmada da çıxış edirlər. Bunu müəyyənləşdirmək üçün bir dilin fonemlərinin
danışıq aktının bu və ya digər yerində işlənib-işlənməməsini, yəni düzüm xüsusuiyyətlərini
araşdırmalıyıq.” ( 1, s. 250)
Araşdırmalardan aydın olur ki: 1. Fars dilində saitin samiti, samitin saiti izləməsi qanunu
hökm sürür. 2. Fars dili sözlərində iki sait fonem bilavasitə yanaşı işlənə bilmir. 3. Farsların
özlərinə məxsus sözlərində söz başında iki samit yanaşı işlənə bilmir.
İki sait yanaşı işlənə bilmədiyi üçün, bunlar arasına bir samit səs əlavə edilir. Əlavə edilən samit
səs müxtəlif ola bilir:
I. V+ V birləşməsində əlavə edilən samit fonem, başqa sözlə C=  گ/g/- dır. (Qeyd: burada – Vsaitlərin; C-samitlərin göstəricisidir.)
a)  گ/g/ samiti “ha-ye qeyre - məlfüzla”- la, “ ”هilə bitən sözlərə /an/ cəm şəkilçisi əlavə
edildikdə /e/ və /a/ sait fonemləri arasına artırılır: [teşne+an→teşneğan] – təşnələr;
[azorde+an→azordeğan] - incimişlər; [nevisənde+an →nevisəndeqan] – yazıçılar və s.
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.  ﭼﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﯾﻨﻄﻮر آﺛﺎر را دوﺳﺖ دارم، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎﻧﺘﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
[ nevisəndeqan-e dastanha-ye fantazi moured-e əlağeyəm həstənd, çon mən fəğət in tour asar-ra
dust darəm.]
/Fantastik hekayələr yazan yazıçılar məni çox maraqlandırır, çünki, mən yalnız belə əsərləri
sevirəm./
b) /e/-  هilə bitən sözlərə kiçiltmə və nəvaziş bildirən  ک/ək/ şəkilçisi artırıldıqda iki sait
arasına  گ/g/ əlavə olunur: [daye+ək→dayegək] - dayəciyəz; [came+ək→camegək] kiçik libas,
yaraşıqlı paltar və s.
(و داﯾﮕﮑﯽ ﺑﺎ وی ﻓﺮاﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ )ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺳﺰاﺷﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰ
[ sezaşan bebəxşid besyar çiz və dayegəki ba vey ferastad niz.]
/Ona layiq olan çox şeylər bağışladı, eləcə də əziz, nazənin bir dayə də göndərdi./
c) /e/ səsi ilə bitən sözlərə “yay-e məsdəri” və “yay-e nisbət” artırıldıqda əlavə olunur:
[avare+i→avaragi]- avaraçılıq; [biçare+i→biçaregi] - çarəsizlik; [ahəste+i→ahəstegi] - astagəllik
və s.
 ﯾﮑﻮﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد آورﮔﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و راه رھﺎﯾﯽ، ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯿﺸﺪ، داﻧﺸﮑﺪه را ول ﮐﺮده ﺑﻮد
(3،204 ﭼﺮا ﮐﭽﻠﮭﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟، )ﺷﮭﺮام ﺷﻔﯿﻌﯽ.[از آن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖdaneşkəde-ra vel
kərde bud, ba hiç kari həm məşğul nemişod, yekvəğt ehsas kərd ke bonyad-e avaregi-ra qozaşte əst
və rah-e rəha-yi əz an xeyli moşkel və səxt əst.]
/Universiteti tərk etmişdi, heç bir işlə də məşğul olmurdu, bir vaxt möhkəmcə avaraçılığın
əsasını qoyduğunu və ondan xilas olmağın isə çox çətin və müşkül olduğunu hiss etdi./
II. İki V arasına əlavə edilən C= /y/(iki sait fonem arasına əlavə edilən samit /y/ ی-dır)
a) izafət birləşməsinin birinci tərəfi /a/, /u/ fonemləri ilə bitərsə, təyin olunan sözün sondakı sait
səsilə izafət əlaməti, /e/ arasına birləşdirici “ یy”
əlavə olunur. Qrafikada sözün bitdiyi saitdən
asılı olaraq aşağıdakı variantlar mümkündür: (2. s.53)
- leksem /a/ ilə bitərsə, bu saitlərdən sonra qrafikada “ ”یəlavə edilərək /ye/ tələffüz olunur:
[həva+e bəhar→həva-ye bəhar ]; - bahar havası; [seda+e → sedaye bolbol]- bülbülün səsi;
 ﻣﻦ و ﺑﺎﺑﺎم ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮی دﺳﺘﻢ ﺷﯿﺸﮫ ی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﺮ از ﺗﺨﻢ ﮔﻠﮭﺎی.ھﻮای ﺑﮭﺎر ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
(4،211، ﯾﮏ ﺑﺎﻏﭽﮫ ﭘﺮ از ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ، )ﻧﻮرا ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ.ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم
[həva-ye bəhar həme ca-ra fəra gerefte bud. Mən o babam kenar-e bağçe neşeste budim o tu-ye
dəstəm şişe-ye kuçeki por əz toxm-e qolha-ye nilufər bud ke payiz cəm` kərde budəm.]
/Bahar havası hər tərəfi bürümüşdü. Atamla mən bağçanın kənarında oturmuşduq. Əlimdə
payızda yığdığım nilufər gülünün toxumları ilə dolu kiçik şüşə var idi./
- leksem /u/ saiti ilə bitərsə izafət əlaməti ilə sözün son səsi arasına yenə də /y/
bitişdirici samiti əlavə edilir: [daneşcu+e sai →daneşcuye sai ] - çalışqan tələbə; [daru+e mofid
→daruye mofid ] – faydalı dərman; [ həyahu + e mərdom→həyahuye mərdom] – adamların hayküyü və s.
 ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺷﻮر ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ وھﯿﺎھﻮی ﻣﺮدم،ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ او اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ رﻧﺠﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﺪه
(5،177 ، ﭘﮭﻠﻮان ﭘﯿﺮ، )ﻣﯿﺮﮐﯿﺎﻧﻨﯽ.ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﻮ اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را اﻧﺠﺎم دھﺪ
[midanəm ke u emruz kəm lotfi kərd,vəli rənci be del rah nədeh, çon mən xeyal
mikonəm ke şur-e mosabeğe və həyahu-ye mərdom mane` şode əst ke hərif-e to in vəzife-ra əncam
dəhəd.]
/Bu gün onun sənə etinasızlıq etdiyini bilirəm, lakin ürəyini sıxma, incimə düşünürəm ki, bu
vəzifəsini yerinə yetirməsinə yarışın həyəcanı, adamların hay-küyü mane olmuşdur./
- təyin olunan söz /i/ saiti ilə bitərsə, o zaman qrafikada heç bir hərf əlavə edilməsə də şifahi
nitqdə yenə də iki sait arasında “y” tələffüz edilir və dilin fonetik qanuniyyətinə uyğun olaraq “ye”
şəklində ifadə olunur. Məs.: [boxari+e seyah→ boxariye seyah] - qara buxarı; [səndəli +e rahəti→
səndəliye rahəti] - kreslo
 )ﻣﺼﻄﻔﯽ.روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﮑﺮد،راھﯽ ﭘﯿﭗ در دﻣﺎﻏﺶ در آﺧﺮ ﺳﺎﻟﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ-آﻗﺎی ﻗﻠﻮزاده ﺑﺎ ﻟﺒﺎس راه
(6،62،ﺧﺮاﻣﺎن
[ağa-ye qoluzade ba lebas-e rahrahi pip dər dəmağeş nə axer-e salon ru-ye səndəli-ye rahəti
neşeste, ruzname mixand.]
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Quluzadə ağa salonun axırında (baş tərəfində) mil-mil paltarda, qəlyan damağında kresloda
oturub qəzet oxuyurdu.
- izafətin birinci tərəfində duran söz /e/ saiti ilə bitirsə, izafət əlaməti ilə bu söz arasına
qrafikada “y” samiti yazılır və /ye/ kimi tələffüz edilir: [bəççe+ye həmsaye] – qonşunun uşağı; və
s.
Qeyd etmək lazımdır ki, klassik orfoqrafiyada burada iki variantlı yazı (qrafika) mövcuddur.
Yəni izafətin birinci tərəfindəki /e/ ilə bitən söz həm “həmzə” ilə, həm də “”یsaiti ilə yazılırdısa,
müasir orfoqrafiyada yazını bir qədər sadələşdirib, ikinci variantı qəbul etmişlər. Məs.: // ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ
[ﺧﺎﻧﮫ ی ﺑﺰرگxaneye bozorg] – böyük ev və s.
b) /a/, /u/ ilə bitən sözlər  ان/an/ şəkilçisi ilə cəmlənərkən iki sait fonem arasına əlavə olunur:
[dana+an→danayan] – alimlər; [daneşcü+an →daneşcüyan] tələbələr və s.
.ھﻤﮫ ی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای درﺧﺘﮑﺎری در ﺑﺎغ ﺗﺎزه ی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺷﻮق و ھﻮس دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
(روزﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎھﯽ.)
[həme-ye daneşcuyan-e ma bəra-ye derəxtkari dər bağ-e taze-ye daneşqahi ba şouq o həvəs
dəstecəm`i aməde budənd.]
/Tələbələrimizin hamısı böyük həvəs və maraqla universitetimizin təzə bağında ağac əkmək üçün
gəlmişdilər./
c) leksem /a/, /u/ saitləri ilə bitərsə, belə sözlərlə onlara əlavə edilən I şəxs tək və III şəxs cəm
xəbər şəkilçisi arasına əlavə olunur: [mən daneşcu+əm→mən daneşcuyəm]- mən tələbəyəm; [anha
daneşcu+ənd → anha daneşcuyənd] – onlar tələbədirlər və s.
 آﻧﮭﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ.اﻣﺴﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ورودی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
( )ﻣﺠﻠﮫ ی ﺳﺨﻦ.اﻧﮭﺎ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
[emsal çənd nəfər əz dustaneman dər emtəhanha-ye vorudi şerkət kərde vo movəffəq şodənd.
anha digər daneşcuyənd və əz in lehaz ma bayəd anha-ra təbrik bequyim.]
/Bu il dostlarımızdan bir neçəsi qəbul imtahanlarında iştirak etmiş və müvəffəq olmuşlar. Onlar
artıq tələbədirlər və buna görə də biz onları təbrik etməliyik./
ç) saitlə başlanan fellərlə onlara artırılan əmr və müzareni bildirən /`be/ prefiksini artırdiqda
onların arasına /y/ samiti artırılır. [`be +a→`biya] – gəl; [ bayəd `be +ari→bayəd`biyari]gətirməlisən və s.
وﯾﻦ ﯾﮏ دم ﻋﻤﺮ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮﯾﻢ
 ﺗﺎ ﻏﻢ ﻓﺮدا ﻧﺨﻮرﯾﻢ،ای دوﺳﺖ ﺑﯿﺎ
(ﺑﺎ ﺻﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﮕﺎن ﺳﺮ ﺑﺴﺮﯾﻢ )ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم
ﻓﺮدا از اﯾﻦ دﯾﺮ ﮐﮭﻦ در ﮔﺬرﯾﻢ
[ey dust`biya, ta qəm fərda nəxorim,vin yek dəm-e omr-ra qənimət şomarim,
fərda ke əz in deyr-e kohən dər qozərim, ba səd hezarsaleqan sər be sərim.]
/Ey dost, gəl sabahın qəmini yeməyək, bu bir dəm ömrü qənimət bilək.
Sabah bu köhnə deyrdən(dünyadan) köçəndə,yüz min ilin ölüləri ilə bir olacayıq./
d) saitlə başlanan fellərlə onlara artırılan inkar ədatları “nə” və “mə” arasına əlavə olunur.
Məsələn, [ nə+aməd→nəyaməd] – gəlmədi; [ mə+a→məya] – gəlmə və s.
. ﻣﺴﺘﯽ ﻓﺰاﯾﺪ،از آن ﮔﺮ ﻧﺎن ﭘﺰی
،ز ﺧﺎک ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ اﯾﺪ
()ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم.ﮐﮫ در ﺑﺰم ﺧﺪا ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎﯾﺪ
،ﻣﯿﺎ ﺑﯽ دف ﺑﮫ ﮔﻮر ﻣﻦ ﺑﺮادر
[ze xak – e mən əgər gəndom bər ayəd, əz an gər nan pəzi, məsti dər ayəd.
Məya bi dəf be qur-e mən bəradər, ke dər bəzm-e xoda qəmgin nəşayəd]
/Torpağımdan əgər buğda bitsə, ondan çörək bişirsələr, məstlik artırar.
Qardaş, dəfsiz qəbrimin üstünə gəlmə, Allahın bəzminə qəmlilik yaraşmaz./
e) Sait səslə başlanan fellərlə onlara artırılan /`mi/ prefiksləri (həm indiki, həm də davamedici
keçmmiş zaman formasınıın yaradılmasında işlədilir) arasına əlavə olunur:
[
`mi+a+ənd→`miyayənd]- gəlirlər; [` mi+aməd→miyaməd ] – gəlirdi və s.
.  ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯿﻢ
( ﭼﺸﻢ در اﻧﺘﻈﺎر،)وﺟﯿﮭﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
[ təğribən yek saət əst ke həmegi montəzer-e işan həstim, vəğtike miyayənd, ma niz hərəkət
xahim kərd.]
/Təxminnən bir saatdır ki, onları gözləyirik, gəldiklərində biz də yola düşəcəyik. /
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ə) İsimlər /a/ və /u/ səsləri ilə bitərsə onlara artırılan nisbət şəkilçiləri
arasına əlavə olunur: [
pa+əm→payəm ] - ayağım; [pa+əş→payəş] - ayağnan və s.
 وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ،  از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮدم و ﺑﮫ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎدم،  ﻣﻦ ﺑﮫ آن ﺟﻮان ﺳﺮﮐﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ وارد آن ﻣﯿﺪان ﻧﺸﻮد، ﭘﮭﻠﻮان
(179،5، ﭘﮭﻠﻮان ﭘﯿﺮ،)ﻣﯿﺮﮐﯿﺎﻧﻨﯽ
. اﺻﻼ ﺣﺎل وھﻮای دﯾﮕﺮی دارد،ﭼﺮا ﯾﮏ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
[pəhləvan, mən be an cəvan-e sərkeş qoftəm ke vared-e an meydan nəşəvəd, əz u xaheş kərdəm və
dəst o payeş oftadəm, vəli nemidanəm çera yek cur-e digər şode əst, əslən hal o həva-ye digəri
darəd.]
/Pəhləvan, mən o məğrur cavana bu meydana girməməsini dedim, ondan xahiş etdim, əlayağına düşdüm, lakin ona nə olduğunu bilmirəm,doğrusu başqa cür olmuş, çox dəyişilmişdir./
f) Ərəb dilindən alınmış və mənsubiyyət şəkilçisi /i/ /yay-e nesbət/ qəbul etmiş sözlər ilə ərəb
cəm
forması
/un/
arasına
artırılır:[enqelabi
+un→enqelabiyun]-inqilabçılar;
[ruhani+un→ruhaniyun] – ruhanilər və s.
.  )ﻧﻮرا ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ.ﺣﺎﻻ اﻣﺎم و روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮدم ﯾﮏ طﺮف ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺘﯿﺎرو ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ارﺗﺶ ھﻢ طﺮف دﯾﮕﺮ
(136،4 ، زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰ
[ hala emam o ruhaniyun o mərdom yek tərəf budənd və bəotiyar o təhmandeha-ye ərteş tərəf-e
digər.]
İndi imam, ruhanilər, xalq bir tərəfdə, Bəxtiyar höküməti, ordunuu kəm-kəsir qalıqları da başqa
bir tərəfdə idilər.
III. İki V arasına artırılan C=  و/v/ samitidir
a) Uzun /u/ ilə bitən sözlərə an, cəm şəkilçisi əlavə edildikdə, iki sait arasına
 و/v/ artırılır, uzun /u/ isə qısalaraq /o/-ə çevrilir: [əbru+an→əbrovan] -qaşlar ;
[banu+an→banovan] - xanımlar və s.
 )ﻧﻮرا. ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم و اﻓﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎھﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪاﻧﻢ،آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺤﺘﺮم
(4،130، زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰ. ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ
[ağayan o banovan-e mohtərəm, mən mixahəm məs`əlei-ra ba şoma dər miyan
beqozarəm o əfkar-e ərcemənd-e şomaha-ra dər in bare bedanəm.]
/Möhtərəm xanımlar və ağalar, mən sizinlə bir məsələ barəsində məsləhətləşmək və sizin
qiymətli fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm./
b) Bəzi saitlə bitən sözlərə artırılan nisbət şəkilçiləri arasına əlavə olunur:
[feranse+i→feransevi] - fransalı; [donya+i→donyəvi] – materialist və s.
( )ﺟﻤﺎل زاده.ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ
[həme midanənd ke ətr o odekolon-e feransevi dər təmam –e cəhan məşhur əst. ]
/Fransız odekolon və ətirlərinin bütün dünyada məşhur olduğunu hamı bilir./
IV. Leksemlərdə yanaşı gələn iki V arasına artırılır : C=”həmzə” və ya /y/-dir.
a) /a/ və /u/ səsləri ilə bitən sözlərə /i/ (yay-e nəkəre və yay-e vəhdət) artırıldıqda şəkilçi ilə söz
arasına əlavə olunur: [daneşcu+i→ daneşcu~i] –bir tələbə; [seda+i → seda~i] – bir səs, naməlum
bir səs və s.
ﺻﺪاﯾﯽ دﻟﺨﺮاﺷﯽ دل ﺳﺮدار ﻟﻨﮓ را ﺑﮫ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﺸﺎط از ﮐﯿﺴﺖ
()ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﺮﮐﯽ
[seda~i delxəraşi del-e sərdar-e ləng-ra be şur o həyəcan əndaxt və fərman dad ta bedanənd in
fəryad-e xali əz neşat əz kist.]
Tükürpədici bir səs topal sərdarın ürəyini həyəcana, iztiraba saldı, bu qəmli fəryadın kimin
olduğunu öyrənmək üçün əmr verdi.
b) /a/, /u/ ilə bitən leksemlərə əlavə olunan ikinci şəxs tək və cəm, birinci şəxs cəm xəbərlik
şəkilçisindən əvvəl artırılır: [dana+i→dana~i]; sən alimsən; [bənna+id→bənna~id]- bənnayıq və
s.
(6،60، ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﮔﭻ ﮐﺎری دﯾﻮارھﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ؟ )ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮراﻣﺎن- :او ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﮭﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ
[ u ba təəccob beheş neqah kərd o porsid: - şoma məgər bənna~id ke inca ba gəçkari-ye
divarha məşğulid?]
/O təəccüblə ona baxıb, soruşdu: - Məgər siz bənnasınız ki, burada divarlara mala
çəkirsiiniz? /
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Morfoloji və sintaktik çevrilmələr anında yuxarıda sadaladığımız dəyişikliklər dildə hər an
bir sistem kimi baş verir. Lakin burada aydın görünür ki, fars dilinin fonetik sisteminə ana fonetik
qanun, yaxud əsas fonetik qanun hakimdir.
Dildə olan fonetik qanunlar, fonetik hadisələr fonemlərin bir-birinə münasibəti, onların məxrəc
sabitliyinin nə qədər qorunub saxlanması, tarixi cəhətdən malik olduqları dəyişikliklər və s.
prosesində baş verir. Deməli hər bir dildə baş verən fonetik qanun və hadisələr fonetik məhdudiyyət
qanunun təsiri altında olur. Təbii ki, fonetik məhdudiyyət qanunu özünü bütün nitq vahidlərində,
fonem, fonem birləşmələrində, morfem və onların söz köklərinə birləşmələrində biruzə verir.
Nəticə: Araşdırmamızda Fars dilinin fonetik məhdudiyyət qanunu, yəni iki saitin yanaşı gələ
bilməməsi və onun nəticəsində baş verən fonetik hadisə öyrənilmişdir. Tədqiqat göstərir ki, fonetik
məhdudiyyət qanunun təsiri altında dil tələffüzü asanlaşdırmaq, çətinliklərdən uzaqlaşmaq üçün
müxtəlif fonetik hadisələrdən geniş şəkildə istifadə edir. Buraya assimilyasiya, eliziya, metateza,
dissimilyasiya, proteza kimi fonetik hadisələr daxildir. Morfem çevrilmələrində, yeni leksemlər
yarandıqda iki sait yanaşı gələ bilmədiyi məhdudiyyətindən proteza fonetik hadisəsi formalaşır.
Proteza fonetik hadisəsi həm saitlərə, həm də samitlərə aiddir. Sərhəd dəyişmələrində, söz daxilində
iki sait yanaşı gələ bilmədiyi kimi, söz başında da iki samit yanaşı gələ bilmir. Bu məqalədə iki
saitin yanaşı gələ bilməməsi tədqiq edilmişdir.
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А.Mammadova
The factor of the Persian languages phonetic limitive rule in the border
of the morphem`s changes
Summary
This article examines the phonetic limitation law in the Persian language. It is known that in
the Persian, two vowels can not be directly operated by one another. According to the phonetic
limitation of this language, two consonants can not come alongside words, as well as two vowels
inside the syllabic and words. The language adds a variety of consonant phonemes between the two
vectors in order to quit this situation.
I The consonant phoneme added in the V + V combination, in other words C = گ
γ/
g / :[teşne+an→teşneğan]; [daye+ək→dayegək]
II C =  ی/ y /, which is added to two Vs: [həva+e bəhar→həva-ye bəhar ]; [daru+e mofid→
daruye mofid]
III C =  وv / - is increased by two Vs: [əbru+an→əbrovan]; [donya+i→donyəvi]
IV Increased between IV.V + V: C =  ء/~ / (pause) : [daneşcu+i→ daneşcu~i] ;
[dana+i→dana~i]
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Changes we have mentioned above at the moment of morphological and syntactic
transformation occur as a system at any time in the language.
Key words: consonant, vowel, syllable, phonetic limitive rule , morphemes, lexemes
А.Маммадова
Фактор фонетического закона ограничение в изменениях морфемный границей в
Персидском языке
Резюме
В этой статье рассматривается закон фонетического ограничения на персидском языке.
Известно, что в персидском языке две гласные не могут стоять рядом друг с другом в одном
слове, даже в границах двух морфемах. Это явление соответствует фонетического закона
ограничение персидского языка. Язык добавляет множество разных согласных фонем между
двумя гласными, чтобы выйти из этой ситуации.
I Согласный который добавляется между двумя V является  گ/g/, то ест, C =  گ/γ//g/:
напр. [teşne+an→teşneğan]; [daye+ək→dayegək]
II Согдасный который добавляется к двум V является ی, то ест, C =  ی/y/: напр. [həva+e
bəhar→həva-ye bəhar ]; [daru+e mofid→ daruye mofid]
III Согдасный который добавляется к двум V является  و, то ест, C = و/ v /: напр.
[əbru+an→əbrovan]; [donya+i→donyəvi]
IV Согдасный который добавляется к двум V является ء, , то ест, C =  ء/ ~/ здесь
увеличивается (пауза): напр. [daneşcu+i→ daneşcu~i] ; [dana+i→dana~i]
Изменения, которые мы упоминали выше в момент морфологического и
синтаксического преобразования, происходят как система в любое время на языке.
Ключевые слова:
морфема, лексем,

согласный,

гласный,

слог,

фонетическое

закон

ограничение,
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TƏLƏBƏLƏRİN XARİCİ DİLİ MƏNİMSƏMƏSİNDƏ İKT-nin VƏ MÜASİR
METODLARIN ROLU
Xülasə
Bu məqalədə ingilis dili tədrisində istifadə edilən müasir metodlardan bəhs olunur. Hal hazırda
müəllimlər xarici dillərin öyrənilməsi prosesində bir sıra müasir interaktiv təlim metodlarından
istifadə edirlər. Nəticədə praktik dərslər daha maraqlı və informativ olur. Bu həm də tələbələri dili
öyrənməyə daha da ruhlandırır. Məqalədə dünyada. eləcə də ölkəmizdə geniş yayılmış kooperativ
dil öyrənmə metodundan bəhs edilir. Burada dil üzrə xarici ekspertlərin bu üsula verdiyi dəyərdən
danişılır. Nəticə etibarilə müasir tələbə auditoriyasında bu metodun tətbiqi araşdırılır. Uzun
müddətdir ki, dillərin tədrisində geniş istifadə olunan ənənəvi təlim metodları artiq lazımi nəticəni
vermir. İndi bu metodlar xarici dillərin tədrisilə bağlı müasir tələlərə cavab vermir. Dərsdə
qoyulmuş məsələnin ətraflı təhlili və işlənməsi üçün indi daha müasir olan cooperativ dil öyrənmə
(CLL) metodundan istifadə olunur. Verilmiş tapşırıq dərsdə grup şəklində yerinə yetirilir.Bu üsulla
həm də tələbələrin ünsiyyət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, dərslərin hazırlanması, tələbələrin
dərslərdə yüksək motivasiya ilə iştirak etməsi araşdırılır.
Hal hazırda Project building, Presentation kimi təlim metodlarından da geniş istifadə olunur.
İngilis dilinin tədrisində istifadə olunan müasir təlim metodları dərsdə hər bir tələbənin fərdi
fəallığına, dərsin məntiqi ardıcılığına əsaslanər. Bir sözlə, məqalədə deyilənləri ingilis dilinin
tədrisinə müasir yanaşmalar da demək olar. Dərslərində uğur gazanmaq istəyən, yüksək nəticələrə
nail olmaq arzusunda olan hər bir kəsin bu metodlara müraciət etməsi məqsədyönlü olardı.
Açar sözlər: müasir informasiya texnologiyaları, internet, kooperativ dil öyrənmə, ingilis dili,
kommunikativ ünsiyyət, pedaqoji metodlar, tələbə
Dil, insan cəmiyyətinin ən əhəmiyyətli ünsiyyət vasitəsidir. Cəmiyyətin mövcudluğu və
inkişafını onsuz təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Sosial münasibətlər, kommunikasiya
vasitələrinin tətbiqindəki mövcud dəyişikliklər (yeni informasiya texnologiyaların istifadəsi)
tələbələrin kommunikativ bacarıqlarının yüksəlməsini və onların filoloji təhsillərinin
yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Başqaları ilə qarşılıqlı əlaqələr zamanıl və danışıq normalarından
istifadə edərək və real ünsiyyət vəziyyətinə uyğun ünsiyyət davranışını seçmək üçün müxtəlif
hallarda fikirlərini bölüşmək üçün dil vacib şərtdir. Başqa sözlə, xarici dilin öyrədlməsində əsas
məqsəd ünsiyyət qabiliyyətinin formalaşdırılmasıdır, bu bir əcnəbi ilə dilin daşıyıcısı arasında
fərdlərarası və mədəniyyətlərarası əlaqə yaranmasının tərkib hissəsidir.
Hal hazırda digər bir dil öyrənərkən tələbələrin kommunikativ bacarıqlarını formalaşdırmaq
üçün müxtəlif təhsil texnologiyalarından istifadə olunur. Burada əsas məqsəd dərsin gedişində
tələbələr arasında aktiv qarşılıqlı ünsiyyət vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Təbii ki, hər hansı bir
təhsil texnologiyasından istifadə etmək, tələbələrin bacarıqlarını və yaradıcılığınmın aşkarlanması
və inkişaf etdirilməsi baxımından gözlənilən nəticəni verməyə də bilər.Odur ki, müəllim düzgün
seçim etməyi bacarmalı,istifadə ediləcək təlim texnologiyasını müəyyənləşdirərkən auditoriyanın
xarakterik xüsusiyyətlərini, ümumi səviyyəsini nəzərə almalıdır.Eyni zamanda ayrı-ayrı
texnologiyaların mənfi və müsbət cəhətlərini təhlil edərək ən yaxşılarını, mövcud şəraitə və
auditoriyaya uygun olanlarını seçməlidir. Bununla da o,müəyyən bir auditoriyada qarşisına
qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün lazım olan mükəmməl bir texnologiyaya yiyələnir.
9
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İngilis dili tədrisinin müasir texnologiyaları sistemin xüsusiyyətlərini, prosesin məntiqi
quruluşunu, fərdi hissələrin bütövlüyü və bir-biriilə qarşılıqlı əlaqəsini özündə əks etdirməklə
aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir.
konseptual.
Hər hansı bir yeni metod psixoloji və sosial-pedaqoji baxımdan təhsil məqsədlərinə nail olmaq
üçün məntiqi olan elmi anlayışdan ibarət olmalıdır;
Effektivlik.
Yeni metod təhsil standartlarına cavab verən bir nəticə təmin etməlidir
Çeviklik(flexibility)
Metod tələbələrin və müəllimin rahatlığı və qarşılıqlı əlaqələrindən asılı olaraq dəyişə bilən
olmalıdır;
Dinamizm.
Seçilmiş texnologiya həmişə inkişafa və gələcəkdə dəyişmə perspektivinə malikdir;
İstifadəyə hazır
Hər hansı bir texnologiya digər təhsil müəssisələrində müxtəlif müəllimlər və tələbələr
tərəfindən istifadə edilə bilməsi üçün anlaşılan olmalıdır.
Müasir tələbə auditoriyasında xarici dilləri öyrənmək, verilmiş dildə ünsiyyəti asanlaşdıra
bilən effektiv təhsil texnologiyalarından istifadə etməyi tələb edir. Son illər xarici dillərin tədrisində
çox məşhur olan Cooperative language learning (CLL) (Kooperativ dil öyrənmə) müasir
texnologiyalardan biridir.
Qeyd edək ki, bəzi təhsil müəssisəsində CLL texnologiya sayılır. Xarici müəlliflərsə bu
texnoloqiyanı tədtisə bir yanaşma, bir metod kimi qiymətləndirirlər. Seçilmiş termindən asılı
olmayaraq (yanaşma və ya texnologiya) tədqiqatçılar CLL üsullarının xarici dillərin öyrədilməsində
uğurla tətbiq oluna biləcəyini qəbul edirlər. Bu isə, xarici təhsil təcrübəsinin bu nümunəsinin ətraflı
öyrənilməsinə zərurət yaradır.
Kooperativ dil öyrənmə (CLL), daha çox ümumi dil öyrənmə yanaşmasının bir hissəsidir,
həm də Collaborative Learning (CL) olaraq da bilinir. Kooperativ öyrənmə sinifdə cütlüklərin və
kiçik tələbə qruplarının cəlb edildiyi birgə fəaliyyətlərdən maksimum istifadə edən bir öyrənmə
yanaşmasıdır. Kooperativ öyrənmə ənənəvi qrup işindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Kooperativ
öyrənmə qaydaları çox sərtdir: hər bir qrup iştirakçısı zəif icra edilən qrup işinə görə şəxsən
məsuliyyət daşıyır, əksinə müvəffəqiyyət vəziyyətində isə zəfər hissi ilə tam şəkildə paylaşır. Bu
metod aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
Kooperativ dil öyrənmə - bir qrup şəklində öyrənmə fəaliyyətidir. Bu fəaliyyət qrupdakı
tələbələr arasında kommunikasiyadan asılıdır. Yəni qrupdakı hər bir tələbə həm öz biliklərinə görə
cavabdehlik daşıyır həm də motivasiya yaranır ki, o başqa qrup iştirakçılarının da öyrənmə
qabiliyyətini yüksəltsin. Bir tərəfdaş ilə və ya kiçik bir qrupla işləyərkən tələbələr fikirlərini
paylaşır, bir-birinin səhvlərii düzəldirlər, kollektiv olaraq yeni məlumatlar alırlar, öyrənilən
materialın ümumi bir anlayışını yaradırlar və inkişaf etdirirlər. Proses hər kəsin digərinin uğurundan
qazanacaq şəkildə təşkil edilməlidir. Bütün iştirakçılar qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün çalışırlar.
Yeni pedaqoji texnologiyaların axtarışı xarici dil öyrənən tələbələrdə müsbət motivasiya
olmaması ilə bağlıdır. Müsbət motivasiya qeyri-adekvatdır, çünki xarici dil öyrənərkən tələbələr
ciddi çətinliklərlə üzləşirlər və şəxsi psixoloji xüsusiyyətləri üzündən materialları öyrənmirlər. Halhazırda, daha çox müəllim İngilis dili öyrənmədə kooperativ ünsiyyət üsuluna müraciət edir. Bu
metodun məqsədi nitqdir. Bu üsul ilk növbədə bizi ünsiyyətə öyrədir.
İngilis dili tədrisinin uzunmüddətli təcrübəsi ənənəvi texnologiyalardan istifadə edərək
tədrisin müəyyən bir akademik intizamda əsas keyfiyyətləri inkişaf etdirməyə imkan vermədiyini
sübut edir, buna görə də tədris prosesinin radikal şəkildə yenidən qurulması zəruridir. Məsələn,
Ümumdünya Veb resurslarının müəllimlər tərəfindən fəal şəkildə istifadə edilməsi xarici dil
müəllimlərinin öz təhsillərinin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. İnternet xidmətlər son
sosial-mədəni, linqvistik və digər dəyərli məlumatlara çıxış təmin edir. Aydındır ki, müəllimin rolu
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hazırda dəyişir; onunla stajçı arasında sərhədlər şəffaf olub, əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Tələbənin
də rolu artır, belə ki, tələbə yalnız bilik almaqla kifayyətlənmir o həm də aldığı biliyi inkişaf etdirir
və praktiki bacarıqlara çevrilməsinə nail olur [1, 189–194.]. Öyrənmə prosesinin bugünkü
mərhələsində tələbələr arasında münasib ünsiyyətin formalaşmasında təhsilin kommunikativ
yanaşması fəal rol oynayır. Kommunikasiya yəni rabitə üsulu tələbələrin böyük fəaliyyətini nəzərdə
tutur. Bu işdə müəllimin əsas vəzifəsi auditoriyada olan bütün tələbələri ümumi söhbətə cəlb
etməkdir [2, 108–111.]. Dilin daha yaxşı yadda qalması və istifadəsi üçün bədənin bütün qəbul
kanallarını yükləmək lazımdır. Kommunikasiya üsulunun mahiyyəti real ünsiyyət vəziyyətlərini
yaratmaqdır. Dialoqu qurarkən, tələbə əvvəllər əldə edilmiş bütün təcrübələri tətbiq etmək imkanı
qazanır.
Rabitə üsulunun çox mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o çoxsaylı tapşırıqlara malikdir:
burada
rol oyunları, dialoqlar və real ünsiyyət simulyasiyası istifadə olunur. [3,
http://www.education.uci.edu/person/warschauer_m/tslt. html(дата обращения: 02. 12. 2015)]. Son
zamanlarda, daha çox müəllim bir xarici dildə ünsiyyət qurmaq üçün tələb olunan ünsiyyət və
danışma bacarıqlarının formalaşmasında müasir məhsuldar yaradıcı yanaşmalardan biri kimi xarici
dilin tədrisi prosesində layihə metodundan istifadə edir Layihə metodunun əsas məqsədi tələbələrə
müxtəlif mövzularda qoyulmuş praktiki vəzifələrin həlli prosesində müstəqil şəkildə məlumat əldə
etmək imkanı verməkdir. Layihə metodikası haqda bir pedaqoji texnologiya kimi danışırıqsa, o
zaman bu texnologiya bir sıra tədqiqatlar, axtarış və problem metodlarının yaradıcı üsulla həllini
əhatə edir. Layihədə müəllim müəllif, koordinator, ekspert və məsləhətçi kimi çıxış edir.
Bu texnologiya tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına kömək edir və onların
xəyallarını və maraqlarını inkişaf etdirir. Layihələrin hazırlanması zamanı tələbənin yaradıcı və
intellektual potensialı ortaya çıxır. Layihə metodu tədqiqat aparmaq, komandada işləmək,
müzakirələrdə iştirak etmək, problemləri həll etmək qabiliyyətini inkişaf etdirir. Layihə metodu
xarici dil tədrisində tələbələr üçün praktik əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla hər bir mövzu üzrə istifadə
edilə bilər [4, https://www.ted.com/ (дата обращения: 12. 05. 2018)]. Son illər tədris
proqramımıza daxil olan bir çox mövzularda (Jane Eyre, N.Mandela Y. Arafat Peace nobel, Victor
Hugo, William Shakespeare, Z. Tağıyev, History of Britain, Getty family, Gence, The Wonders of
our Universe və s. ) layihə metodundan istifadə etmişəm. Bu dərslərdə tələbələrin qruplara
bölünərək mövzu ətrafında və mövzulara daxil edilmiş müxtəlif qrammatik tapşırıqların yerinə
yetirilməsində birgə çalışmaları çox effektiv olmuşdur. Dərs boyü mövzulara əsasən müxtəlif
üsullarla (rəngli qələmlıər, şəkillər, rol oynayaraq) müstəqil prezentasiyaların hazırlanıb təqdim
edilməsi onların qrup şəklində işləmək və ümumi biliklərinin paylaşmasında mühüm rol
oynamışdır. Bu metod tələbələrdə dərsdən qabaq və sonra mövzu ətrafında internet və
dərsliklərdəki məlumatları incələmək üçün maraq yaradır.
Müasir cəmiyyətdə yaşayan tələbələr öz fikirlərini inkişaf etdirmək, təcrübəni dərk etmək,
sübut zəncirlərini qurmaq, özlərini açıq və inamlı ifadə etmək kimi qabiliyyətləri həvəslə inkişaf
etdirirlər. Tələbələrin tənqidi düşüncə tərzinin inkişafı tələbələrin suallarını həll etmək və problemin
həlli üçün lazım olan məsələləri əhatə edir. Kritik düşünmə fərdi bir xarakter daşıyır, hər kəs öz
fikirlərini bildirir, müstəqil olaraq inandığı doğruları tərtib edir, problemin özünəməxsus həllini
tapır və onu ağlabatan, məqbul və inandırıcı arqumentlərlə dəstəkləyir. Kritik düşüncə sosial
xüsusiyyətlərə malikdir, çünki hər bir düşüncə başqaları ilə paylaşdıqda sınanır. Şagirdin əvvəlki
bilik və konsepsiyaları son zamanlarda əldə edilənlərlə müqayisə edilərkən onün aktiv həyat
mövqeyi xüsusi ilə anlaşılır. Tələbələrin tənqidi düşüncələrinin inkişaf etdirilməsini əhatə edən
müxtəlif iş növləri vardır: esse, esse-motivasiya, müzakirə, dialoq, rol oynama və s. Xüsusi bir yeri
olan tədqiqat texnologiyaları var ki, bu zaman tələbə yüksək səviyyəli biliklərə, müstəqil
fəaliyyətlərə və problemin yeni bir baxış nöqtəsinin inkişafına nail olur. Tədqiqat çərçivəsində
ümumiləşdirilmiş əsas model, yaradıcı bir axtarış kimi öyrənmə modelidir: bir problemi görmək və
həll etməkdən bir hipotezin inkişaf etdirilməsi, test edilməsi və biliklərin nəticələrdə və idrak
prosesində əks olunmasına qədər gedən işdir. Tədqiqat modelinin variantları - oyun
modelləşdirilməsi, müzakirə, müsahibələr, problemlərin həlli və s.
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İntensiv təlim elementləri əlavə saatlarla deyil, metodları seçməklə istifadə olunur.
Tələbələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün onlara ingilis dilli bir
ölkənin mədəniyyəti, adət və ənənələri ilə bağlı tam məlumatlar vermək lazımdır ki, onlar xarici dil
mühitinə "tam daxil olsunlar” və nəinki danışa bilsinlər, eyni zamanda ingilis dilində düşünsünlər,
və özləri şəraitdən asılı olaraq bir ünsiyyət stilini seçə bilsinlər. İngilis dili dərslərində
mədəniyyətlərin dialoqunun modelləşdirilməsi vəziyyətləri tələbələrə ölkəmizin və dilini
öyrəndikləri ölkələrin insanlarının həyat tərzini müqayisə etməyə və ölkəmizin mədəniyyətini
ingilis dilində daha yaxşı təmsil etmək imkanı verir [5,8-25.].
Bu metodu istifadıə edərkən mütləq şərtlərdən biri kimi hər dərsdə qiymətləndirmənin
aparılması və portfel yaradılması vacibdir. Belə ki, bu tələbənin müəyyən bir iş dövrü üçün əldə
etdiyi uğurları, bilik və bacarıqlarından praktik istifadə imkanlarını nümayiş etdirmək üçün bir
yoldur. Portfel, tələbələrin müxtəlif fəaliyyət sahələrində əldə etdikləri nəticələri nəzərə almağa
imkan verir: təhsil, sosial, kommunikasiya və s. Tələbələr tədqiqatın bütün dövrlərində (layihələr,
sertifikatlar, təhlillər, fərdi yaradıcılıq fəaliyyətlərinə) baxır və əldə etdikləri nailiyyətlərini görürlər.
Beləliklə onlarda motivasiya artır.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları tədris prosesinin təşkilində getdikcə daha
çox istifadə olunur, onlar bütün mümkün aspektləri səmərəli şəkildə nəzərə almağa və xarici dildə
danışıq fəaliyyətini təkmilləşdirməyə imkan verir. Onların istifadəsi tələbələrin dil və
mədəniyyətlərarası bacarıqlarının artırılmasına, elektron mühitdə ünsiyyət mədəniyyətinin
qurulmasına, ümumiyyətlə informasiya mədəniyyətinin artırılmasına və kompüter bacarıqlarının
inkişafına kömək edir: məlumatların axtarışı, emalı, ötürülməsi, məlumatların sistemləşdirilməsi və
tələbələrin tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrini təqdim edir. İnteraktiv yanaşma interaktiv dərs zamanı
tədris materialının öyrənilməsi ilə bağlı müəyyən bir tələbə fəaliyyətidir. İnteraktiv yanaşmaların
əsasları tələbələr tərəfindən həyata keçirilən interaktiv təlimlər və vəzifələrdən ibarətdir. İnteraktiv
təlimlər və adi olan dərsin arasındakı əsas fərqlilik yalnız artıq keçilmiş materialları birləşdirməklə
yanaşı, həm də yeni materialın öyrənilməsidir. Müasir pedaqogika interaktiv yanaşmalarla
zəngindir, o cümlədən:
• Yaradıcı tapşırıqlar.
• Kiçik qruplarda işləmək.
• Təhsil oyunlarında (rollu oyunlar, təqlidləri, biznes oyunları və təhsil oyunları).
• Dövlət ehtiyatlarından istifadə (mütəxəssisin dəvəti, ekskursiya).
• Sosial layihələr və təhsilin digər üsulları universitet xaricində (sosial layihələr, müsabiqələr,
radio və qəzetlər, filmlər, çıxışlar, sərgilər, tamaşalar, mahnılar və povestlər).
• Təlim
• Yeni materialların öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi (interaktiv mühazirə, əyani vəsaitlər,
video və audio materiallarla işləmək, "tələbə müəllim kimi ", "hər kəs hər kəsi öyrədir").
• Çətin və mübahisəli məsələlərin və problemlərin müzakirəsi. Yaradıcı tapşırıqlar
çərçivəsində tələbələr məlumatları tək təkrarlamağa deyil, həm də yaradıcı yanaşmailə araşdırırlar ,
çünki tapşırıqlar özündə gözlənti elementini əks etdirir və bir qayda olaraq problemin bir neçı
yanaşması var.
Beləliklə, informasiya texnologiyaları da daxil olmaqla, müasir təhsil texnologiyalarının
istifadəsi yalnız təhsil prosesinin təşkilinin yüksək keyfiyyətini təmin etmir, həm də universal
şəxsin inkişafı üçün ideal şərait yaradır. Müasir təhsil texnologiyalarından istifadə öyrənmə
prosesini məhsuldar, maraqlı, informativ formada təşkil etməyə imkan verir. Auditoriyada yeni
pedaqoji texnologiyaların tətbiqi ilə İngilis dilinin tədrisi prosesi keyfiyyət baxımından yeni
mahiyyət kəsb edir və şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji mexanizmlərini mənimsəməklə daha
yüksək nəticələrə nail olmağa imkan yaradır.
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Резюме
В этой научной статье анализируются современные методы преподавания английского языка. В настоящее время учителя используют ряд интерактивных технологий в процессе изучения иностранных языков. Благодаря этому практические занятия стали более
интересными и информативными. Это также повышает мотивацию студентов к изучению
иностранного языка. Учитывая это, в статье анализируется совместное изучение языков как
широко распространенная методология в мире и в нашей стране. В статье указываются
преимущества применения современных информационных технологий в процессе изучения
иностранных языков. Здесь подробно рассказывается о методах такие как Cooperative
language learning(CLL), Project, Presentation. Практика использования этих методов в нашей
современной студенческой аудитории анализируется в данной статье. Опыт долгосрочного
обучения английскому языку основан на опыте обучения навыкам с использованием
традиционных методов. Но эти методы не отвечают современным требованиям к изучению
иностранным языкам Метод совместного изучения языка используется для анализа
предмета в группе. Выполнение заданий на уроке выполняется в форме группы. Он также
анализирует развитие коммуникативных способностей учеников и учителей, подготовку
урока и оценку после курса как мотивацию для dsанглийскому языку предоставляют
информацию об основных характеристиках системы, чтобы отразить характеристики
подходы к современной педагогике. Важность использования современных технологий для
учеников в современном изучении иностранных языков широко освещается в статье.
Ключевые слова: Современные информационные технологии, интернет, kооперативное
изучение языка, английский, коммуникативное общение, педагогические методы, студент
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Summary
This scientific article analyzes modern English teaching methods. At present, teachers use a
range of interactive technologies in the learning process of foreign languages. As a result practical
lessons become more interesting and informative. It also enhances students' motivation to learn a
foreign language. Given these, the article analyzes co-operative language learning as a widespread
methodology in the world and in our country. This article reflects the price given by external
experts. As a result, the practice of using these methods in our modern student auditorium is
analyzed in our country. The experience of long-term English teaching is based on the experience of
teaching skills using traditional methods. But now these methods don’t meet modern requirements
given to the teaching of foreign languages. A co-operative language learning method is used to
analyze the group's subject matter in the group. Performing assignments in the classroom is carried
out in the form of a group. It also analyzes the development of student’s communication skills, the
preparation of the lesson and post-course assessment as a motivation for students to learn the
language . Modern English teaching methods reflect the characteristics of the system and the
interaction of the logical structure of the process. . Interactive approaches to modern pedagogy are
discussed. The importance of the use of modern infantry audiences for inflammatory technologies
in learning a new foreign language for modern social development has been widely covered in the
article.
Keywords: Modern Information Technologies, Internet, Collaborative Learning, English,
Communicative Intercourse, Pedagogical Methods, Student
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ON HISTORICAL EVENTS IN AMERICA
REFLECTED IN IDIOMS
Summary
All over the world free using idioms in speech is a difficult problem for people learning the
English language as a foreign one. Idioms often cause serious difficulties even with people who
know English very well. And if they intentionally avoid using idioms, in this case their oral and
written speech, most likely, will be dull and high-flown. So we think that this research is
quite actual.
Idioms make our speech more expressive, vivid, and imaginative. Having a rich vocabulary of
idioms, you can not only understand shades of meaning, stylistics, emotion, but you also will enrich
your speech, made it more natural, that, of course, will make your intercourse easier with foreign
colleagues and friends.
People, who improving in English language, should precisely understand that using idioms in
daily intercourse isn't foppery or tribute to a style of XXI century. On the contrary, understanding
and right using idioms testifies about high level of possession of the English language. There are
approximately 25,000 idioms in the English language alone.
Key words: America, history, event, idiom, research
Any language has a lot of idioms. Idiomatic expressions are a vital component of English in
particular. They reflect mentality and culture of the people speaking this language. An idiom is a
phrase or expression that has a meaning different from what the words suggest in their usual
meaning. All idioms have some sort of meaning behind them such as “Butterflies in my
stomach”. The meaning is a feeling caused by nervousness. Idioms can be really funny but some
are really tricky. Idiom - an expression conforming or appropriate to the peculiar structural form of
a language; in extend use, an expression sanctioned by usage, having a sense peculiar to itself and
not agreeing with the logical sense of its structural form; The term red herring, an idiom meaning
'false trail', is used of something which is neither red nor a herring.
Many idioms are similar to expressions in other languages and can be easy for a learner to
understand. Other idioms come from older phrases which have changed over time.
To hold one's horses means to stop and wait patiently for someone or something. It comes from a
time when people rode horses and would have to hold their horses while waiting for someone or
something. "Hold your horses," I said when my friend started to leave the store.
Other idioms come from such things as sports that are common in the United Kingdom or the
United States and may require some special cultural knowledge to easily understand them. To cover
all of one's bases means to thoroughly prepare for or deal with a situation. It comes from the
American game of baseball where you must cover or protect the bases. I tried to cover all of my
bases when I went to the job interview.
There is a common saying in English. You've probably heard it. If I were to say, "Fred kicked
the bucket," what would you think? Now, you could take this literally, in that Fred actually walked
up to and kicked a bucket in his path. However, those familiar with the English language would not
take this sentence literally, knowing that this is a common saying or idiom that conveys a different
meaning implying that a person has died. This idiom has a rather dark origin. It came from a
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reference to someone hanging himself by standing on a bucket and then kicking it away, thus
"kicking the bucket" [1; 7-9].
It is interesting to note that while there are different idioms for each individual language, many
languages have equivalent idioms found in their respective languages. For instance, the
phrase "kick the bucket" in English which implies, as we've discussed, that someone has died, can
be translated into a phrase that means the equivalent in Ukrainian, "to cut the oak" (as in, building a
coffin); in German, "to look at the radishes from underneath;" or in Swedish, "to take the sign
down," and so on.
Most of us use idioms every day and yet many of us don't know how these same phrases
originated. It's very interesting to learn the origins behind the phrases and how they came into
existence. As you learn about idioms, you also learn about history, geography and culture. Idioms
are usually derived from local culture and customs in each individual language.
The development of the language is always connected with the development of society. In this
context it will be of great interest to see the relationship between history and language. Perhaps the
most obvious demonstration of this relationship will come from identification and analysis of those
idioms which reflect American history or rather American culture of this or that historic period.
Talking up a blue streak - 8th Century America birthed this humorous little phrase used to
describe incredibly quick speech patterns. Most etymologists and word geeks tend to think the
"blue" refers to lightning tinged with the specific color. So the idiom's original metaphorical intent
has stayed pretty much the exact same throughout the centuries.
Fly off the handle - Handmade axes in the United States' pioneer days weren't always the
crowning achievements of technology and craftsmanship. Occasionally, a particularly poor design
would result in the head unexpectedly zooming off its handle. Many people found this an apt
metaphor for passionate bursts of rage, eventually birthing the phrase still in use centuries later.
Ballpark estimate - Etymologists and word junkies alike attribute America's allegedly favorite
pastime to the creation of this idiom. Similar to "in the same ballpark," it means an approximation
rather than a definitive answer. The phrase refers to an outdated newspaper strategy used to gauge
the number of attendants at a baseball game when nothing existed to measure it exactly.
Heard through the grapevine - The wires utilized in America's first telegraph stations oftentimes
swooped and draped in twisted, random patterns. Professionals and onlookers alike believed the
tangled masses resembled grapevines somewhat, eventually birthing a common idiom still used
today, especially in catchy songs by Smokey Robinson and The Miracles.
Etymological analysis of the data obtained showed that it is possible to distinguish several
groups of idioms according to the period in the history of the USA they reflect.
Idioms reflecting events of the 17th century
A very important historic event is reflected in the idiom “a witch-hunt”, the idiomatic meaning
of which is: "a search for, and persecution of people whose views are regarded as evil: The
McCarthy witch-hunt in the United States from 1950-54 sought out members of the Communist
Party" [2; 123]. The prototype of the idiom refers to the organized hunts for witches. And though it
took place both in America and in Britain the idiom originally appeared in the United States.
Against the background of extreme stress (being a colony of England, the country was in a state of
war with the French and their Indian allies and in 1690 northern frontiers of New England and New
York were devastated by enemy attacks) there occurred an outbreak of witch-hunt that led to
accusations in witchcraft. It was especially severe in Salem Village. In 1692 nineteen people were
hanged, another was pressed to death by heavy stones, and more than one hundred people were
jailed. To explain this puzzling episode, the authors of the book “A People and A Nation” write, "to
be understood it must be seen in its proper context - one of political and legal disorder, of Indian
war, and of religious and economic change. It must have seemed to Puritan New Englanders as
though their entire world was collapsing" [3; 68].
Idioms referring to the 18th century
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There are some idioms, which reflect everyday life of people during the 18th century. It refers to
the idiom “have an axe to grind”, the idiomatic meaning of which is "to have a personal, often
selfish, reason for being involved in something: I have no axe to grind - I just want to help you.
"The etymology of this idiom presents a great interest. It represents a story as it is believed, told by
Benjamin Franklin (1706-1790), American statesman, diplomat, author, scientist, and inventor,
about a man who "had once asked him to demonstrate how his father's grindstone worked - and had
then produced an axe which he wanted to sharpen".
Idioms referring to the 19th century
Most idioms describe the everyday life; they are connected with the tools. “Fly off the
handle” idiomatically means "to lose one's tempo: He flew off the handle when he heard that the
boys had raided his garden again." The metaphor is based on the possibility of an axe head to fly off
the handle while one is using it. According to D.Boorstin the idioms came into use in 1825 [4; 47].
Tools and implements play an important role in the life of Americans, as in a life of any people.
They are often used in idioms. The prototype of the idiom “get the hang of (something)” originally
meant, "to learn to use this or that tool." Idiomatic meaning is "to learn, or begin to understand, how
to do (something): It may seem difficult at first, but you'll get the hang of it after a few weeks."
A very important facet of life is disclosed in the idiom “bark up the wrong tree”, which
presently means "to attempt to do the wrong thing or to do something in the wrong way or from the
wrong direction: You're barking up the wrong tree if you think you will be able to influence the
judge." The metaphor comes from raccoon-hunting, where dogs were used to locate raccoons up in
trees.
There are many idioms including elements denoting hunting in the common vocabulary stock,
most of them were inherited by American English. It is noteworthy to underline that the idioms
describes hunting a new animal, raccoon, the habitat of which is the North America. D. Boorstin
refers this idiom to 1833 [3; 54].
Selling like hotcakes - Around 1839, this tasty term likened anything that sold out quickly to one
of America's most popular foodstuffs. Hotcakes and pancakes have always enjoyed a beloved spot
in the nation's culinary heart, and serve as some of the best metaphors for anything that flies off the
shelves. They never blew up as one major "flash in the pan" fad, but rather endured as a classic,
reliable comfort food.
Meet a deadline - To finish something in time. This phrase has sinister origins, first appearing
during the American Civil War (1861-1865). A line was drawn 20 feet from the inside wall of the
stockade where Federal prisoners of war were kept. This line set the boundaries for the prisoners
and was known as a deadline because any prisoner who attempted to cross it was shot.
An arm and a leg - That's going to “cost you an arm and a leg!” This is a common phrase that
means simply it's going to cost to the point of sacrifice. It's going to hurt. The price is high. Where
did such a phrase come into existence? If we step back in time to George Washington's day, we
would not see any cameras. For a portrait to be produced, it had to be painted or sculpted. If you
notice old pictures, you will notice something interesting. The paintings may consist of just a
person's face. At other times, a person is portrayed with one arm behind their back or both arms
may be visible. Interestingly enough, portraits were not charged by the number of people who
appeared in the picture, but rather by the number of limbs that were painted. If they wanted a
cheaper painting, then it would "cost them an arm and a leg." Artists knew it took more time and
effort since arms, hands and legs were more difficult to paint.
Lunatic fringe - During the Roman Empire, moon goddess Luna was thought to influence one's
mental health with her moody tendencies. Millennia later, President Theodore Roosevelt allegedly
co-opted the word in order to best describe his opinions regarding Anarchists on the outer edges of
the political spectrum. Although still largely used when referring to one's opinions on government
systems, like many other idioms this one gradually expanded to include other subjects as well.
Idioms referring to the 20th century
The period of Prohibition gave rise to several idioms pertaining to the organized crime. Many
Americans first heard about this type of crime in the early 1920s when it was started by notorious
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Al Capone with bootlegging in Chicago. Later he came to control much of illegal activities:
extortion, gambling, prostitution, narcotics, etc. [5; 97]. The activity of gangsters is reflected in the
idiom “take (someone) for a ride”, which had a variant take (someone) for a one-way ride, the
etymological meaning was "to kill someone in a moving car"; it was originally gangster's slang
reflecting a common practice of exterminating a person without attracting attention. Metaphorical
meaning is: "to trick, chit or deceive (someone)": He doesn't actually work for a charity at all, so the
people who have sent him money have been taken for a ride.
“Give (someone) the works" metaphorically means "to give someone the full treatment: They've
certainly given her the works at the hairdresser's - she's had her hair cut, tinted and permed." The
prototype meant, "to kill someone".
Though the prototype of the idiom “stool pigeon" meaning "a pigeon tied to a stool and used as a
decoy" goes back to the 1830's, the spread and active use refers to the 1920's [5; 119]. Idiomatic
meaning is “an informer or spy especially for the police: The police received information about the
planned robbery from a stool pigeon.”
A later period can be seen in the idiom “on the breadline" meaning "with barely enough money
to live on: The widow and her children were living on the breadline." The idiom reminds about The
Great Depression (1929 - the late 1930's). But the worst period was between 1929-1933, when
unemployment reached 13 million people in 1933, which comprised one fourth of the labor force. It
is at that time that soup kitchens were opened by such organizations as Red Cross and Salvation
Army in the United States, the poorest people queued in breadlines. So, the prototype of the idiom
meant literally "queues of destitute people waiting for free food from soup-kitchens, especially run
by the government."
Piece of Cake - We've all heard this one. "Oh, don't worry. That's a piece of cake!" We know this
signifies something that is easy, managed with no difficulties. We can do it with our eyes closed.
Where did this idiom originate? This one's almost self-explanatory. What's easier than eating a
piece of cake? The first reference to this was in the 1930s, when American poet Ogden Nash, who
wrote Primrose Path, was quoted as saying, "Life's a piece of cake." This sweet idiom has stuck
around ever since.
Back to square one - Several different possible histories of this curious idiom exist, though only
one from 1952 seems the most likely. Snakes and Ladders, known as Chutes and Ladders in the
United States, may not have sent unlucky players straight to the first square. But this did not stop
an Economic Journal article from wielding it as a metaphor for having to start over from the very
beginning.
To sum up, I would like to underline that American studies perspective enabled to find cultural
elements in idioms which store the information about historic events, ethnographic details, and
ways of life of different periods in the history of the USA.
Researching the history of American idioms I've known that many authors call attention to the
fact that idioms can more easily than other language units cumulate and store facts about the past,
cultural semantics of a nation, traditions, folklore, etc. because of the so-called "cumulative"
function of the language. When I've read it I've tried to prove or disprove this affirmation, so, I've
run through a great number of different books and came to some conclusions, which were expressed
in my work.
The future of idiomatic expressions in the English language seems certain. They are more and
more based on American English. This development will continue through new mediums like the
Internet and interactive mediums. It is hard to say what this will do to idioms and what kind of new
idioms are created. This will be an interesting development to follow, and by no means does it
lessen the humor, variety and colour of the English language.
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İdiomlarda əksini tapmış Amerika tarixi hadisələri haqqında
Xülasə

T.S.Quliyev

Məqalədə idiomlarda əksini tapmış Amerikanın tarixindəki müxtəlif hadisələrdən bəhs edilir.
Dilin inkişafı həmişə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olur. Bu mənada tarixlə dil arasında əlaqənin
araşdırılması böyük maraq doğurur. Guman etmək olar ki, bu əlaqənin müəyyənləşdirilməsı
Amerika tarixini, bu və ya digər dövrün mədəniyyətini əks etdirən idiomların aşkar edilməsi ilə
mümkündür. Əldə edilmiş etimoloji araşdırmalar göstərir ki, ABŞ-ın tarixindəki müəyyən bir dövrü
əks etdirən idiomların bir neçə qrupunu müəyyənləşdirmək mümkündür.
Nitqdə idiomların işlədilməsi ingilis dilini əcnəbi dil kimi öyrənənlər üçün həmişə böyük bir
problem olmuşdur. İdiomlar ingilis dilini hətta çox yaxşı bilən adamlar üçün də tez-tez ciddi
çətinliklər törədir. Əgər onlar bilərəkdən idiomları işlətməkdən vaz keçsələr, bu halda onların şifahi
və yazılı nitqi cansıxıcı olar.
İngilis dilində təkmilləşən insanlar dəqiq başa düşməlidirlər ki, idiomların gündəlik ünsiyyətdə
işlədilməsi ədəbazlıq və ya XXI əsrin dəbinə bəxşiş deyil. Əksinə, idiomların başa düşülməsi və
düzgün işlədilməsi ingilis dilini mükəmməl bilməyin yüksək səviyyəsini təsdiqləyir.
Hər bir dildə çoxlu miqdarda idiomlar vardır. İdiomatik ifadələr xüsusilə ingilis dilinin vacib bir
komponentini təşkil edir. İdiomlar bu dildə danışan adamların mentalitetini və mədəniyyətini əks
etdirir.
“On Historical Events in America, Reflected in Idioms” (İdiomlarda əksini tapmış Amerika
tarixi hadisələri haqqında) adlı məqalədə bir sıra maraqlı və aktual məsələlərə toxunulmuşdur.
Məqalədə konkret olaraq XVII, XVIII, XIX və XX əsrlərdə baş vermiş bəzi tarixi hadisələr
araşdırılmış və onların idiomlarda necə əksini tapmasi müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin sonunda qeyd edilmişdir ki, Amerika tarixinin müfəssəl öyrənilməsi müxtəlif
dövrlərdə tarixi hadisələr, etnoqrafik incəliklər və insanların həyat tərzi haqqında məlumatı özündə
ehtiva edən idiomlarda mədəni elementləri müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Açar sözlər: Amerika, tarix, hadisə, idiom, tədqiqat

Об исторических событиях в Америки, отраженные в идиомах
Резюме

Т.С.Гулиев

В статье рассматриваются исторические события, отраженные в идиомах. Развитие языка
всегда связано с развитием общества. В этой связи исследование связи между истории и
языка вызывает большой интерес. Возможно, более очевидное проявление этой связи
выявится распознаванием и анализом тех идиом, которые отражают историю Америки или
же американскую культуру того или иного исторического периода. Этимологический анализ
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приобретенных данных показал, что возможно распознать несколько групп идиом согласно
периоду в истории США, которые они отражают.
Употребление идиом в речи как иностранный всегда вызывал большие проблемы.
Идиомы часто создают серьезные трудности даже для людей, которые очень хорошо знают
английский язык. Если они умышленно будут избегать употребления идиом, то их устная и
письменная речь будет докучающей.
Наоборот, понимание идиом и правильное употребление их в речи подтверждает высокий
уровень знания английского языка в совершенстве.
В каждом языке имеется множество идиом. Идиоматические выражения составляют
важный компонент в особенности английского языка. Идиомы отражают менталитет и
культуру людей, говорящих на этом языке.
В статье под названием “On Historical Events in America, Reflected in Idioms” (Об
исторических событиях в Америки, отраженные в идиомах), было затронуто ряд интересных
и актуальных вопросов.
В статье исследовано некоторые исторические события, произошедшие конкретно в XVII,
XVIII, XIX и XX веках и выявлено их отражение в идиомах.
В конце статьи отмечено, что детальное изучение истории Америки позволяет выявлять
культурные элементы, которые сохраняют информацию об исторических событиях,
этнографических деталях и образа жизни людей в различных периодах истории США.
Ключевые слова: Америка, история, событие, идиома, исследование
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РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОКЛЯТИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
Резюме
В данной статье речь идет об изучении понятия вербальной агрессии. Понятие
«речевая агрессия» в современной лингвистической науке появилось не так давно. Как нам
известно, диалог людей носит совместный характер, он предполагает взаимодействие
мотивов, целей, планов, а также стратегий. Сегодня чрезвычайно высок уровень
агрессивности в речевом поведении людей. Активизировался речевой жанр использующий
многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата. Он может
изменяться от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного
словоупотребления, до грубой просторечной лексики. Сегодня положение общества
подталкивает людей к агрессивным речевым проявлениям. Среди этих проявлений свое
место занимает и речевой акт проклятия. Обращение к проклятию как к виду речевой
агрессии объясняется, во-первых, частотой использования высказываний. А также
соответствующей интенциональной семантикой. Во-вторых, тем, что проклятие усугубляет
коммуникацию и приводит тем самым участников диалога к конфронтации. Вербальная
агрессия может изменяться по уровню интенсивности и способам ее проявления. Очень
часто на уровень речевой агрессии влияет социальный фактор. В данной статье также
представлены различные точки зрения зарубежных ученых, касающиеся определения
понятия вербальной агрессии. Мнения ученых по этому поводу расходятся.
Ключевые слова: речевой акт, проклятие, вербальная агрессия, мотив, диалог,
коммуникация.
Изучение понятия вербальной агрессии коснулось не только вопросов существования и
функционирования языка, но также определило область проблем, связанных с
взаимоотношениями говорящих людей. Диалог людей носит совместный характер, он
предполагает взаимодействие мотивов, целей, планов, а также стратегий. «Важнейшая в
генетическом плане функция речи - служить организации совместной деятельности
общающихся. Коммуникативная функция подчинена ей и вырастает из нее, поскольку
передача информации не имеет самодовлеющего значения, сам этот процесс предполагает
каждый: раз определенное воздействие на общающихся, вовлечение их в той или иной роли
в какуюлибо деятельность или по крайней мере изменение информационного состояния
партнеров по общению» [1, c. 3-12]. К сожалению, сегодня положение общества невольно
подталкивает людей к агрессивным речевым проявлениям, среди которых свое место
занимает и речевой акт проклятия. Обращение к проклятию как к виду речевой агрессии
объясняется, во-первых, частотой использования высказываний с соответствующей
интенциональной семантикой, во-вторых, тем, что проклятие усугубляет коммуникацию,
приводя тем самым участников диалога к конфронтации.
Как отмечает Л.П. Крысин, «в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в
речевом поведении людей. Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы,
использующий многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата 21
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от экспрессивным слов и оборотов, находящихся в пределах литературного
словоупотребления, до грубой просторечной и бранной лексики. Все эти особенности
современной устной и отчасти книжно-письменной речи — следствие негативных
процессов, происходящих во внеязыковой действительности; они тесно связаны с общими
деструктивными явлениями в области культуры и нравственности» [2, c. 385]. Ученые,
занимающиеся исследованием данного вопроса, говорят о нормальной природе агрессии и о
том, что агрессия — естественное состояние. Агрессия, при этом рассматривается как
«инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду, у животных и у человека [3, c.
5]. Понятие «речевая агрессия» в современной лингвистической науке появилось не так
давно и объясняется неоднозначно. Агрессия - одна из форм человеческого поведения.
Субъект и объект речевой агрессии - человек,' поэтому налицо обращение к
антропоцентрической парадигме. А.П. Сковородников определяет речевую агрессию как «не
аргументированное вовсе или недостаточно аргументированное открытое или скрытое
воздействие на адресата, имеющее целью изменение его личностных установок (ментальных,
идеологических, оценочных)» [4, c. 38].
О.Н. Быкова речевую агрессию представляет как «форму речевого поведения, нацеленную
на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации
или обществу в целом. Речевая агрессия мотивирована агрессивным состоянием говорящего
и зачастую преследует цель вызвать или поддержать агрессивное состояние адресата» [5, c
49].
Е.Н. Шолохова отмечает: «Предложенное О.Н. Быковой определение не учитывает два
очень важных (но одновременно и спорных) момента. Во-первых — степень осознаваемости
говорящим агрессивности своей речи. Во-вторых — вероятность восприятия речи
собеседником как агрессивной. Речевая агрессия может быть очевидна в силу
лингвистических характеристик высказывания (наличие грубых обращений, просторечной,
жаргонной и т.п. лексики, инвективных выражений, особых синтаксических конструкций),
но, с точки зрения слушающего, не нести в себе ничего обидного, оскорбительного. Одно и
то же выражение, произнесенное в разных ситуациях, может быть воспринято по-разному,
произвести разный эффект». Мотивов, способствующих возникновению речевой агрессии,
может быть много, Л.В. Енина, Н.А. Купина: «Если обратиться к собственному опыту и
вспомнить, что явилось сильным раздражителем в последнее время, что вызвало агрессивное
состояние, у каждого это будет свой ответ. Выбор большой, жизнь предоставляет много
возможностей для формирования агрессивного состояния» [6, c. 67]. «Поскольку агрессия
является реакцией на самые разнообразные ситуации, то и речевая агрессия как реакция на
вербальные и невербальные раздражители возникает достаточно легко. Напряженность в
общении может создаваться коммуникантами как преднамеренно, так и непреднамеренно
«вследствие незнания этикетных, конвенциональных норм и принципов общения,
культурных стереотипов» [7, c 120].
Во многих областях общественной жизни степень агрессивности в речевом поведении
участников диалога достаточно высока. В последнее время в сфере политической
коммуникации наблюдаются значимые изменения: выступления на митингах, агитационные,
избирательные кампании способствовали появлению агрессивных, инвективных дискурсов.
В этой области, как обычно, речевая агрессия обусловлена побуждением самого адресанта.
Что касается области официально-делового общения человек, обладающий более высоким
социальным статусом, часто проявляет речевую агрессию по отношению к подчиненному.
В обиходном, семейном, дружеском общении, где этикетные нормы сокращены до
минимума (по сравнению с другими сферами коммуникации), участники диалога чувствуют
себя сравнительно раскрепощенно, в следствии чего может быть допущена речевая агрессия.
Очень часто на уровень речевой агрессии влияет социальный фактор: в культурной языковой
среде, т.е. среди носителей литературного языка, уровень толерантности выше, чем в среде
малокультурной, - например, среди носителей просторечия или носителей уголовного
жаргона [8, c. 888].
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Являясь одной из особенностей человеческого поведения, агрессия находит разнообразное
выражение в языке. Речевая агрессия в различных областях жизнедеятельности человека
обладает огромным количеством функций. Основные из них:
1) средство воздействия на адресата;
2) желание причинить боль;
3) средство выражения власти, собственного превосходства и языкового насилия.
Вербальная агрессия может изменяться по уровню интенсивности и способам ее проявления:
от высказывания неприязни и недоброжелательности до словесных оскорблений. Речевая
агрессия, которая является «первым шагом на пути к агрессии физической», не всегда видна
наблюдателю со стороны, но зачастую болезненнее и оскорбительнее, чем физическая. Мело
можно отметить, что такие слова и едкие выражения ранят едва ли не больше, чем прямое
физическое воздействие. А. Басе определяет вербальную агрессию как «выражение
негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание сложных
ответов [9, c. 32].В психологическом аспекте Л.В.
Енина выделяет несколько видов вербальной агрессии: в том числе, активную прямую
(непосредственно и ясно выраженные требования к другому человеку) и активную непрямую
(распространение злостной клеветы и сплетен) [10, c. 230]. Более дробную классификацию
видов агрессивной стратегии дает К.Ф. Седов, выделяя в ней следующие тактики: угроза,
оскорбление, обвинение, возмущение, упрек, колкость, насмешка, демонстрация обиды,
угрожающее молчание, проклятие, злопожелание, отсыл, создание отрицательного образа,
высказывания, снижающие образ политического оппонента, нагнетание деталей,
дискредитирующее утверждение [11, c. 161-176]. В связи с тем, что проклятие — выражение
агрессии, то проклятие как речевой акт — вербальная агрессия. По определению- Ю.В.
Щербининой, агрессия – “это любое действие, имеющее целью причинение вреда
объекту”[12, c. 342].
Проведенный анализ научных источников показывает, что термины «речевая агрессия» и
«вербальная агрессия» обозначают единое явление и употребляются в рамках одного
контекста в тождественных позициях. Сложность определения понятия «вербальная
агрессия» заключается, прежде всего, в том, что данный феномен нельзя считать единой
формой поведения, отражающей какое-то одно побуждение. Этот термин употребляется
применительно к самым разнообразным речевым действиям, весьма неоднородным по
мотивации, ситуациям проявления, формам словесного воплощения, интенциональной
направленности и потому не может быть исчерпывающе определен посредством таких
обобщенных понятий, как «патогенная коммуникация», «негативное речевое воздействие»,
«грубость речи» и т. п.
Попытки формулировать научное определение вербальной агрессии предпринимались
преимущественно в зарубежных исследованиях, анализ которых позволяет предположить,
что наиболее близок к адекватному определению этого понятия А. Басе: «вербальная
агрессия — это выражение нега тивных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и
через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань)» [13, c. 132]. Ю.В.
Щербинина дает более уточненное и дополненное определение вербальной агрессию как
словесному выражению негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной
речевой ситуации форме. В рамках терминологической системы Дж. Остина акт вербальной
агрессии в более широком смысле может быть, на наш взгляд, определен как деликт (лат.
delictum — «поведение против закона») - «нарушение поведенческих норм; поведение,
которое (по конвенции в данной среде) считается предосудительным», синонимами которого
в разных ситуациях выступают такие понятия, как промашка, проступок, провинность,
прегрешение, преступление, грех, вина [14, c. 86].
Таким образом, можно сказать, что вербальная агрессия - это негативный способ
коммуникативного взаимодействия, отрицательное речевое воздействие, деструктивное
общение и проявление грубости в речи. Необходимо также отметить новейшую тенденцию
словесной агрессии в средствах массовой информации, играющую роль языка вражды (от
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английского hate speech). Во многих научных работах понятие вербальной агрессии сужается
до инвективного словоупотребления [15, c. 626], так как полностью отождествляется с
инвективой [16, c. 76], что представляется терминологически неточным и не вполне
соответствующим реальной языковой действительности.
Однако вполне ясно, что во многих ситуациях грубого, вульгарного, фамильярного
словоупотребления, использования стилистически сниженной и даже обсценной лексики
может отсутствовать направленность на оскорбление, унижение адресата. А. Басе
представляет три шкалы описания агрессивных действий: - физическая / вербальная активная / пассивная- прямая / непрямая.
В.Ю. Щербинина, используя комплексный системный подход, определяет следующие
виды вербальной агрессии: - по интенсивности (по степени выраженности): слабые
(«стертые», «размытые») и сильные («максимальные»; «предельные»); - по степени
осознанности говорящего и целенаправленности речевого воздействия: осознанная и
неосознанная; - по способу выражения: выражение агрессии и в форме, и в содержании;
выражение агрессии посредством формальных признаков; выражение агрессии в
содержании; - по отношению к объекту: переходная и непереходная речевая агрессия; - по
числу участников: массовая, социально замкнутая (Щербинина 2008) .
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что виды вербальной агрессии
классифицируются на разных основаниях, что находит свое объяснение в многообразии как
самих агрессивных выражений, так и речевых ситуаций, в которых они проявляются.
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N.Seyidova
Lənət məzmunlu nitq aktı verbal aqresiyanın
təzahürü kimi
Xülasə

Məqalə verbal aqresiya anlayışının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Nitq aqressiyası düşüncəsi son
vaxtlarda yaranmışdır. Mütəxəssislərə məlum olduğu kimi insanların dialoq kommunikasiya
səciyyəsi daşıyır, motivlərin, məqsədlərin, planların, həmçinin strategiyaların qarşılıqlı təsirini
nəzərdə tutur. Nitq aqressiyasının təzəhür motivləri çox ola bilər.
Bugün insanların nitq davranışında aqressiya səviyyəsi müstəsna dərəcədə yüksəkdir. Adresatın
davranış və şəxsiyyətini neqativ dəyərlərdən müxtəlif vasitələrdən istifadə edən nitq aktı
aktuallaşmışdır. Belə nitq aktı ədəbi dil normaları daxilində işlənən söz və ifadələrin
ekspressivliyindən, kobud adi danışıq leksikasına qədər dəyişə bilər. Hazırki dövrdə cəmiyyətin
vəziyyəti insanları aqressiv nitqin təzahür olunmasına təhrik edir.
Aqressiv nitq forması kimi, lənət məzmununa müraciət olunması birincisi bu anlayışa uyğun
intensional semantikanı söyləmlərin işlənmə tezliyi ilə bağlıdır. İkincisi, lənət məzmunu
kommunikasiyanı dərinləşdirir. Bununlada dialoq iştirakçılarını konfrantasiyaya gətirib çıxarır.
Verbal aqressiya intensivlik səviyyəsi və onun üzə çıxması üsullarına görə dəyişə bilir. Nitq
aktının səviyyəsinə bir çox hallarda sosial amillər təsir edir.
Məqalədə, həmçinin verbal aqressiya anlayışının müəyyən olunmasına aid müxtəlif xarici
amillərin mülahizələri də nəzərdən keçirilmişdir. Bü məqalədə alimlərin fikirləri bü mövzuda
fərqlidir.
Açar sözlər: nitq aktı, bəddualar, şifahi təcəvüz, motiv, dialoq, kommunikasiya.
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N.Seyidova
The speech act of a curse as a manifestation
of verbal aggression
Sammary
This article is about studying of a concept of verbal aggression. The conception of speech
aggression has appeared recently. As we know, the dialogue of people has joint character, it
involves the interaction of motives, goals, plans and strategies. There can be a lot motives of
manifestation of the speech aggression. Today the level of aggression in speech behavior of people
is extremely high.
The speech genre has been intensified using various means of negative assessment of the
addressee‘s behavior and personality. It can vary from expressive words and phrases that are within
literary usage to coarse colloquial lexicon. Today, position of society pushes people to aggressive
speech manifestations. Among these manifestations, the speech act of a curse takes its place.
Appeal to the curse as a type of speech aggression is explained firstly by the frequency of use of
statements with the corresponding intentional semantics. Secondly,the fact that the curse aggravates
communication.
Thereby leads the participants of the dialogue to confrontation. Verbal aggression can vary in
intensive level and ways of its manifestation .
Very often the social factor affects the level of speech aggression .Various points of view of
foreign scientists regarding the definition of the concept of verbal aggression are also presented in
this article. Opinions of the scientists about this matter differ.
Key words: speech act, curse, verbal aggression, motive, dialogue, communication.

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 29.03.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 01.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Gülnarə Sadıxova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.

26

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

GÜLƏR HƏSƏNOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Rəşid Behbudov 134
ADU
guler@mail.ru
DİL FAKÜLTƏLƏRİNDƏ KOMMUNIKATV SƏRİŞTƏNİN
FORMALAŞDİRILMASINDA AUDIO VƏ VIDEO MATERIALLARIN 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. Əksər hallarda ixtisası dil olan fаkültələrdə
dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbələr xarici ədəbiyyаt nümunələri olan və dünyа
ədəbiyyаtının хəzinəsinə dахil еdilmiş əsərlərlə tanış deyillər. Bəzən onlar həmin əsərlər hаqqındа
hеç bir məlumаta malik deyil. Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, klаssik ədəbiyyаt
nümunələrində pеrsоnаjlаrın istifаdə еtdiyi nitq modelləri, bu gün istifаdə еdilən dildən əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənir. Buna görə də audio və video materialların seçiminə diqqət yetirmək lazımdır.
Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır.
O, həm də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində
işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara
yiyələnməlidir. Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır.
Qloballaşma prosesinin
labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil
sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər
sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar
deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları
da gündəmi zəbt edir. Bu zaman audio və video vasitələrdən istifadə vacib sayılır.
Açar sözlər: kommunikasiya, səriştə, metod, texnologiya, nitq
Bu gün təhsildə müasir təlim texnologiyalarından istifadəyə xüsusi ehtiyac duyulur. Bu işin
uğurla yerinə yetirilməsində audio və video vasitələrin də rolu az deyildir. Tədris materiallarından
düzgün istifadə bu işin keyfiyyətini daha da artırır.
Bildiyimiz kimi, tələbələr dinləyib- anlama ilə bağlı problemlərlə az qarşılaşmır. Əgər tələbə
dinlədiyi mətni başa düşmürsə bu onu həvəsdən salır. Dil səviyyəsinə uyğun olan qısa mətnlər isə
tələbələr tərəfindən rahat mənimsənilir. Ekstensiv dinləmədən fərqli olaraq, intensiv dinləmə dərsdə
həyata keçirilir. İntensiv dinləmə üçün istifadə olunan audiomateriallar müəllim tərəfindən seçilir.
Bu zaman müəllim bir çox məsələləri diqqətdə saxlamalıdır. Burada əsas amil tələbələrin dil
səviyyəsi ilə bağlıdır. Hər bir audiomaterial tələbələrin dil səviyyəsinə uyğun şəkildə
müəyyənləşdirilməlidir. Əks təqdirdə dərs prosesində istifadə olunan materiallar heç bir nəticə
vermir. C.Harmer intensiv dinləmə zamanı istifadə edilən audio materilların müsbət və mənfi
cəhətlərini haqqında fikirlər səsləndirmişdir.
Audiomateriallardan istifadə tələbələrə müxtəlif danışıq formalarını eşitmək imkanı yaradır ,
fərqlı danışıq tərzləri ilə yaxından tanış olan tələbə dil daşıyıcıları ilə ünsiyyəti zamanı heç bir
problem yaşamır[5,100].
Audiomaterillardan istifadə zamanı problemlər də az olmur. Belə ki, auditoriyada səsləndirmə
ilə bağlı problemlər yarana bilər. Bu zaman tələbələr audio mətni tam şəkildə eşitmədiklərinə görə
başa düşə bilmirlər.
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Yeni texnoloji vasitələrdən istifadə (proyektorlar, slaydlar, videoçarxlar ) tədris prosesində çox
imkanlar açır. Tədqiqatlar onu göstərir ki, audio və video materialların
tədris prosesində
istifadəsinin faydalılığının başlıca səbəbi onların dilöyrənənlərin duyğu orqanlarına birbaşa təsir
etməsidir. Bu məsələdə ən öndə gedəni motivasiya amilidir. Dərs zamanı müəllimin yararlandığı
müxtəlif qısa metrajlı filmlər, mahnılar və s. tələbələrə təsir edərək onların maraqlarına səbəb olur,
diqqətlərini artırır.
Bəzən adı çəkilən vərdiş və bacarıqların formalaşdırılmasının zamanla baş verəcəyi güman
edilir. Bu mübahisəli məsələ xarici dillərin tədrisini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir, ingilis
dilində bacarıqların aşılanması prosesinə mənfi təsirlərlə səciyyələnir.
Bu gün dil aspektlərinin mənimsənilməsi, nitq vərdiş və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi deyil,
daha çox ingilis dilində kommunikativ kompetensiyaya yiyələnməyin vacibliyi meydana çıxır.
Məlum olduğu kimi, kommunikativ səriştə tələbələrdə şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi məqsədini daşıyır. Təlim materiallarının məzmunu bir stimul olaraq, öyrənilən dildə
kоmmunikаsiyа prоsеsinin yaradılmasına tələbatın əmələ gəlməsinə səbəb olur və nəticə etibarilə,
tələbələrin fəallığına səbəb olur.
Dil fakültələrində ingilis dilini tədris еdən müəllim tələbələrə хаrici dildən ünsiyyət vаsitəsi kimi
istifаdə еtmək qаbiliyyətini аşılаmаqda maraqlı olmalıdır. Tələbələrin xüsusi еhtiyаc və
tələbаtlаrının nəzərə alınması, təlim prоsеsinin ingilis dilinin öyrənib-öyrədilməsi istiqаmətində
təşkil еdilməsi tədrisdə vacib məsələ hesab edilir. Bu zaman dilöyrənənlərin mаrаq və еhtiyаclаrı ön
planda olmalıdır.
Onu dа nəzərə аlmаq vаcibdir ki, dilöyrənənlərin rаst gəldikləri ünsiyyət situаsiyаlаrı da xüsusi
maraq doğurur. Bu zaman müхtəlif situаsiyаlаrdа ünsiyyət qurmаğın strаtеgiyаlаrı öyrədilməlidir.
Beləliklə, bütün bunlar dilöyrənənlərə tədris еdilən хаrici dildə vеrbаl və qеyri-vеrbаl dаvrаnış
nоrmаlаrının аşılаnmаsına yönəldilir. Bеlə ki, ingilis dilini öyrənənlərin hаmısınа üzr istəmək,
təşəkkür еtmək, münаsibətini, məmnun оlduğunu аdеkvаt şəkildə, yəni bu dildə mövcud оlаn
nоrmаlаrа uyğun şəkildə bildirmək və s. buraya aid edilir.
Dinləyib-anlama zаmаnı yerinə yetirilən tаpşırıq və çаlışmаlаrın əhəmiyyəti və kеyfiyyəti təlim
prоsеsinin keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir göstərir. Belə ki, bu zaman dinləyib-anlamanı
plаnlаşdırаrkən, yеrinə yеtiriləcək tаpşırıq və çаlışmаlаrın növ və аrdıcıllıqlarına хüsusi diqqət
yеtirilməlidir.
Məlumdur ki, dil fаkültələrində təhsil аlаn tələbələrə iхtisаs dilində dinləyib-anlama vərdişlərinin
tələb еdilən səviyyədə аşılаnmаsı məqsədilə аpаrılаn iş məqsədyönlü, sistеmli, plаnlаşdırılmış
şəkildə təşkil еdilməlidir. Bеlə ki, dinləmək üçün nəzərdə tutulmuş mətn və yахud digər mətn
mаtеriаllаrı daşıdığı məzmuna görə üç əsаs mərhələdən ibаrət оlmаsı ilə seçilir:
1. Dinləmədən əvvəl həyаtа yerinə yetirilən tapşırıqlar;
2. Dinləmə prоsеsində yеrinə yеtirilən tаpşırıqlаr;
3. Dinləmədən sоnrа yеrinə yеtirilən tаpşırıqlаr.
Birinci mərhələdə yеrinə yеtirilən çаlışmа və tаpşırıqlаr dinləyiciləri mətnin əsаs idеyаsı, jаnrı dа
hаqqındа məlumatlandırır, оnlаrı mətni qаvrаmаğа hаzırlаşdırmаq vəzifəsini yеrinə yеtirir. Bu
mərhələdə mətnin bаşlığı ilə tanış olaraq tələbələr məzmunа dаir fərziyyələr söyləyir, mətnin
məzmununu özündə ehtiva edən əsаs məna daşıyan cümlələri seçir, оnlаrı düzgün аrdıcıllıqlа
düzür, mətnin məzmununа dаir, əsаs hаdisələri və məlumаtı əhаtə еdən suаllаrı cavablandırır,
mövzuyа оlаn münаsibətlərini, fikir və rəylərini söyləyə bilər.
Bundаn əlаvə, hаzırlıq
mərhələsində yеrinə yеtirilməli оlаn tаpşırıqlаr siyаhısınа аşаğıdаkılar daxildir:
1) аçаr sözlər təqdim еdilir və оnlаrdаn istifаdə еtmək şərtilə mövzuyа dаir fərziyyələrini
bildirmək tаpşırığı vеrilir;
2) mətndə müzаkirə оbyеkti оlаn mövzuyа dаir bir nеçə mübаhisəli оlаn fikir və rəylər
bildirilir;
3) оnlаrа аid əsаslаndırılmış şəkildə mövqеlərini bildirmək təklif еdilir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırlıq mərhələsində yеrinə yеtirilən tapşırıqlar həm də оnlаrdа
mоtivаsiyа və mаrаq yаrаtmаlı, оnlаrın dinləmə prоsеsində fəаl iştirаkını təmin еtməlidir. Bu
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mərhələdə tələbələrə təqdim еdilən çаlışmа və tаpşırıqlаr rəngаrəng, tələbələrin bilik, zəka
səviyyələrinə uyğun оlmаlı, оnlаrdа mаrаğın yаrаnmаsını təmin еtməlidir.
İkinci mərhələ mətnlə tаnışlığı nəzərdə tutur.
Dinləmə prоsеsində yеrinə yеtirilən tаpşırıqlаr tələbələrin diqqətini mətnin хüsusiyyətlərini
özündə ehtiva məsələlər üzərində cəmləşdirir. Bu zaman yеrinə yеtirilən tаpşırıqlаr tələbələr üçün
хüsusi əhəmiyyətə malik olur və оnlаrdа dinləyib-anlama qаbiliyyətinin kеyfiyyətcə yüksək
səviyyədə fоrmаlаşdırılmаsı məqsədini daşıyır[3,401].
Burаdа аşаğıdаkı tаpşırıq və çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsi məqsədə uyğun hesab edilir:
• Dinlədiyiniz mətnin növünü qeyd edin(hеkаyə, rоmаn, nаğıl, qəzеt, jurnаl).
• Mətnin pоtеnsiаl dinləyicilərini deyin (uşаqlаr, müəllimlər, siyаsətçilər, iqtisаdiyyаtçılаr,
mütəхəssislər, yеniyеtmələr, охucu kütləsi).
• Mətndə irəli sürülən məqsədi deyin (dinləyiciləri məlumаtlаndırmаq, inаndırmаq,
mоtivləşdirmək, əyləndirmək, güldürmək).
• Mətnin əsаs məlumatını özündə əks etdirən pаrçаnı göstərin.
• Mətnin əsаs idеyаsını ikinci dərəcəli məlumаtlаrdаn fərqləndirin.
• Mətndə əsаs mənа dаşıyаn cümlələri qeyd edin.
• Müəllif və pоtеnsiаl dinləyicilər аrаsındа yаrаnа bilən münаsibətləri dəyərləndirin.
Münаsibətlərin fоrmаl və ya qеyri-fоrmаl оlduğunu ayırd edin.
• Mətndə оlаn xüsusi funksiyаlаrı göstərin.
• Mətndə оlаn sitаtlаrın müəlliflərini tapın.
• Mətndə mətnə aid söz və sözbirləşmələrini axtarın.
• Mövzuyа аid оlmаyаn cümlələri mətndə verməyin.
• Mətndə оlаn zərfləri qruplaşdırın.
• Tələbələrə pərаkəndə şəkildə yаzılmış cümlələr təqdim еdilir və оnlаrı düzgün şəkildə düzərək
yеni cümlələr qurmаq tаpşırılır.
• Dinləyicilərə strаtеgiyаlаrdаn istifаdə haqqında düşünmək tapşırılır.
• Nаməlum sözlərə rаst gəldikdə оnlаrın mənаlаrı nı bаşа düşməyə və dinləməyə kömək edən
strаtеgiyаlаr hаqqındа fikir söyləmək tapşırılır.
Mətnlə tаnışlıqdаn sоnrа аşаğıdаkı tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsi tövsiyə еdilir:
• Vеrilən söz və ifаdələrdən istifаdə еdərək mətnin məzmununu dаnışmаq;
• Tövsiyə еdilən fəаliyyət növlərindən dаnışаrkən, bu zaman cütlüklərdə və qruplаrdа iş
fоrmаlаrını da nəzərə alın.
• Tələbələrə bir nеçə, bəzən biri-birindən fərqli оlаn fikir və idеyаlаr təqdim еdilir. Sоnrа həmin
idеyаlаr tələbə yоldаşlаrı ilə təhlil edilir.
• Mətndə оlаn söz və söz birləşmələrindən istifаdə еdərək, mövzuyа münаsibətinizi bildirin.
Хаrici dildə dinləyib-anlamanın kоmmunikаtiv-yönümlü təlimi zamanı burаdа rоllu оyunlаr
хüsusi əhəmiyyət daşıyır.
• Mətndə оlаn söz və ifаdələrdən istifаdə еdərək,qeyd edilən prоblеmlə bağlı münаsibətləri
bildirmək tövsiyə еdilir.
• Kоmmunikаtiv yönümlü təlim dinləyib-anlama vərdişlərinin intеrаktiv, inteqrativ şəkildə
inkişаf еtdirilməsini nəzərdə tutur.
• Tələbələrə mövzu tapşırılır və оnlаra dаir inşа yаzmаq tapşırığı verilir.
Onu dа qeyd etmək lаzımdır ki, bu fəаliyyət növlərinin hаmısının həyаtа kеçirilməsi hеç də
vacib dеyil. Səmərəli nəticələrin əldə еdilməsi üçün əsаs şərt dinləyib-anlamanın təlimi prоsеsinin
mərhələli, sistеmli şəkildə təşkil еdilməsidir.
Beləliklə, audio və video materiallardan istifadə zamanı material seçimi, tələbələrin maraqları,
müəllimin istiqamətverici
olması, motivasiyaedici mühiti yaratması, təlim prosesinin
tələbəyönümlülük prinsipi əsasında təşkili bu işdə məqsədə çatmağa kömək edir, dərsin
səmərəliliyini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırır.
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G.Hassanova
The role of audio and video materials in developing communicative
competence in language faculties
Summary
The article deals with the role of audio and video materials in developing communicative
competence in language faculties and working out effective ways of listening skills.Today the
main goal of teaching and learning foreign languages in the global world is developing language
learners’ ability to use the target language for communication.
The process of teaching 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: communication, competence, method, technology, speech
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Г. Гасанова
Роль аудио и видео материалов на формирования коммуникативную компетенцию
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. В анализе
большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор пытается
раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также
подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время анализа
еще более ясно, а также более разнообразном колорите. Основной целью Государственной
программы является формирование единой обшенациональной среды образования путём
внедрения и использование современных информационно-коммуникативных технологий и
обеспечением возможностью качественного образования, а также создания условий для
интеграции государственной системы образования в мировую систему образовании.
Одной из основных целей изучения языка является обладение умением эффективно
общаться на изучаемом языке.
Ключевые слова: коммуникация, компетенция, метод, технология, речь
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BƏDİİ MƏTNİN ƏNƏNƏVİ LİNQVİSTİK TƏHLİLİNDƏ STATİSTİK METODUN
TƏTBİQİ
Xülasə
Məqalə bədii mətnin linqvistik təhlilində statistik metodun tətbiqi məsələsinə həsr olunmuşdur.
Yazıda linqvistik təhlil anlayışına yanaşma prinsipləri nəzərdən keçirilir. Qeyd olunur ki, ənənəvi
üsulla linqvistik təhlil dilin müxtəlif səviyyələri – fonetik, leksik, qrammatik səviyyələr üzrə
aparılır. Qrammatik səviyyədə linqvistik təhlil həm morfoloji, həm də sintaktik təhlili əhatə edir.
Bununla yanaşı, bədii mətnin linqvistik təhlili əsərin kompozisiya və süjetə görə də təhlilini nəzərdə
tutur. Bədii mətnin linqvistik təhlilində statistik metodun tətbiqi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalədə fonetik səviyyədə statistik metodla araşdırmalara yer verilir, fərqli janrlarda olan bədii
nümunələr təhlilə cəlb olunur. Konkret poetik nümunələr əsasında aparılan statistik hesablamaların
nəticələrinin bilavasitə öyrənilən əsərə aid olması faktı təsdiq olunur, bədii mətnin kəmiyyət
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin vacibliyi dəqiqləşdirilir.
Bədii mətnin fonetik səviyyədə linqvistik təhlili ahəng qanunu, fonetik əvəzlənmələri, səs artımı,
səs düşümü, assimilyasiya, dissimilyasiya, metatez, vurğu, fasilə, intonasiya və s. məsələləri də
aydınlaşdırmağı tələb edir.
Təhlil göstərir ki, bədii dil ədəbi dildən, danışıq dilindən, sözün geniş mənasında ümumxalq
dilindən təcrid olunmur; onun tutumlu, cilalanan, təzədən işlənən bir qolu, təsirli sahəsidir. Buna
görə də ümumxalq dilində işlənən, canlı danışıqda çox çevik, çox işlək görünən bütün sözlər bədii
dilə keçə bilir, asanlıqla bədii əsərdə özünə yer tapır. Bədii mətndə işlənən hər bir söz «sınaqdan
çıxarılır», xəyal və təfəkkürlə təmasa gətirilir.
Açar sözlər: mətn, bədii mətn, linqvistik təhlil, fonem, statistik təhlil, bayatı, tezlik, sait, samit,
sonor, fonetik təhlil
“Linqvistik təhlil” anlayışı çoxcəhətliyi, müxtəlif yozum və izahları ilə seçilir və bunun əsas
səbəbi terminoloji söz birləşməsinin tərkib komponentlərinin özlərinin geniş əhatə dairəsinə malik
olmasıdır. A.Qurbanov “Linqvistik təhlil” anlayışını izah edərkən yazmışdır: “Linqvistik təhlil
dedikdə, müxtəlif mövzuya və sahəyə aid olmasına baxmayaraq, hər hansı mətnin dilçilik cəhətdən
araşdırılması, elmi süzgəcdən keçirilib ümumi nəticələr çıxarılması nəzərdə tutulur” [1, s.32].
Müəllifin istifadə etdiyi “dilçilik cəhətdən araşdırılma” ifadəsi ümumi səciyyə daşıyır və bütün
linqvistik qatları, yarusları əhatə edir. Şübhəsiz ki, fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik cəhətdən
araşdırma ilk növbədə yada düşməklə müəyyən iyerarxiya da aşkara çıxır. Təsadüfi deyil ki,
A.Qurbanov konkret bədii əsərlər əsasında linqvistik təhlil nümunələri verərkən “fonetik təhlil”,
“leksik təhlil”, “frazeoloji təhlil”, “morfoloji təhlil”, “sintaktik təhlil” kimi yaruslara ardıcıl
ayırmışdır [1, s.66-70]. Bu düzümə “frazeoloji təhlil” daxil edildiyi kimi, şəxs adlarının təhlili
məsələsi də ayrıca qoyulmuşdur. Nəzm əsərlərinin linqvistik təhlili ilə bağlı A.Qurbanov “əsərin
ideyası”, “əsərin quruluşu və kompozisiyası” kimi təhlil obyektlərini də ortaya atır, bədii mətnin
onomastik, orfoepik və fonetik xüsusiyyətlərindən danışırsa, nəsr əsərlərində “nitqin quruluşu”,
“semantik xüsusiyyətlər”, dram əsərlərində isə “pemarkaların dili”, “dialoqların dili”,
“monoloqların dili” məsələlərinə də toxunur. Müəllif konkret əsərlərin linqvistik təhlili ilə bağlı
“Qəzəldə istifadə olunmuş bədii ifadə vasitələrini aydınlaşdırın”, “Portret yaradan ifadələri
göstərin”, “Poemanın üslub xüsusiyyətlərini aydınlaşdırın, nitqin fərdiliyinə fikir verin – müəllif
dilinin nisbətən qəlizliyi, Leylinin anasının dilindəki xəlqiliyi fərdilik faktı kimi səciyyələndirin”,
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“qoşmalarla müqayisə edib qəzəlin janr xüsusiyyəti ilə bağlı söz və tərkibləri göstərin”, “nəsr dilinə
məxsus ifadələrin işlənməsini əsərin epik təsviri ilə əlaqəli izah edin” və s. tapşırıqlar verir ki,
bunların bəziləri üslubiyyatla, digərləri ədəbi janrlarla, başqaları isə ədəbiyyatşünaslıqla əlaqəsi ilə
seçilir [1].
Qeyd etmək lazımdır ki, ötən əsrin 80-ci illərinə qədər Azərbaycan dilçiliyində ayrı-ayrı yazıçı
və şairlərimizin, eləcə də konkret əsərlərin, yazılı abidələrin dili ilə bağlı tədqiqat işlərinin
aparılmasına üstünlük verilmişdir. Belə tədqiqatlar bu gün də aparılmaqdadır. Məsələn,
R.Məhərrəmovanın “Sabirin dili” monoqrafiyası üç fəsildən ibarətdir. Birinci fəsil “Sabirin satirik
şeirlərinin lüğət tərkibi”, II fəsil “Sabirin dilində söz yaradıcılığı”, III fəsil “Sabirin dilində
ekspressiv, emosional xarakterli sözlər və frazeoloji vahidlər” adlandırılmışdır [2].
R.Eyvazova Kişvəri “Divan”ının dilini morfoloji səviyyədə araşdırmışdır. Onun monoqrafiyası
iki fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Kişvəri dilində hal, mənsubiyyət, kəmiyyət, xəbərlik
kateqoriyaları, beş nitq hissəsi (isim, sifət, say, əvəzlik, zərf), ikinci fəsildə isə feil araşdırılır [3].
Qeyd olunan aspektdə tədqiqatlarda sintaksisə, eləcə də üslubiyyata dair araşdırma və təhlillərə
rast gəlinir.
Təbii ki, şair, yaxud yazıçının dili, yaradıcılığı ilə əlaqədar linqvistik tədqiqatlar konkret bir əsəri
deyil, müəllifin, demək olar ki, bütün yaradıcılığını əhatə edir. Bu halda müxtəlif mətnlərdən
müvafiq nümunələrin seçilib təhlilə cəlb olunmasına diqqət yetirilir. Onu da qeyd edək ki, belə tipli
tədqiqatlarda leksikanın öyrənilməsinə daha çox cəhd göstərilmişdir. Bu işlər üçün məişət
sözlərinin, terminlərin, dialektizmlərin, arxaizmlərin, alınma sözlərin, tarixizmlərin, omonimlərin,
sinonimlərin, antonimlərin, çoxmənalı sözlərin və s. toplanıb qruplaşdırılması, bəzi sözlərin
semantik, struktur izahı, onların daha hansı mənbələrdə qeydə alınması, bu sözlər barədə
söylənilmiş fikirlər barədə məlumatların verilməsi, əsərlərdən nümunələrin gətirilməsi səciyyəvidir.
Aydındır ki, morfoloji, sintaktik xüsusiyyətlərin öyrənilməsində də oxşar yanaşma prinsipi aşkar
hiss edilir. Belə görünür ki, linqvistik təhlilə ilkin yanaşma üsulu dilin müxtəlif bölmələri əsasında
araşdırmalar aparmağı əhatə etmişdir.
Şair və yazıçının dili, bütün yaradıcılığı öyrənildikdə onun əsərlərinin əksəriyyəti, bəzən isə
hamısı linqvistik təhlilə cəlb edilmişdir. Təbii ki, bu halda eyni məsələyə dair nümunələr bütün
əsərlərdən deyil, müxtəlif əsərlərdən seçilmişdir. Konkret əsərin dilinin tədqiq edilməsi zamanı isə
həmin əsərin mətni əsas götürülmüşdür. Şair və yazıçının dili ilə bağlı araşdırmalar və konkret bədii
mətnin linqvistik təhlilinə ilkin yanaşma üsulunun mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün bəzi tədqiqat
işlərinə müraciət etmək lazım gəlir. Hər şeydən əvvəl, A.Qurbanovun bədii linqvistik təhlil üçün
müəyyənləşdirdiyi tədqiqat ardıcıllığını və onda irəli gələn nəticələri nəzərdən keçirməyə çalışaq.
A.Qurbanov bədii mətnin linqvistik təhlilində səslərin ifadə və təsvir imkanlarını dərin və ətraflı
aydınlaşdırmağın vacibliyini qeyd etmiş, fonetik amillərin ekspressiv-üslubi keyfiyyətə malik
olduğunu və fonetik xüsusiyyətlərin şeirlərdə daha çox rast gəldiyini göstərmişdir. Müəllif
S.Rüstəmin “Çapayev” şeirinin linqvistik təhlilində 16 misra əsasında fonemlərin işlənmə
tezliklərini hesablamış, a, ə, i, ı saitlərinin, r, n, l, m, y, ç, p samitlərinin çox işləkliyini
müəyyənləşdirmişdir. Tədqiqatçı bu qənaətə gəlmişdir ki, bədii mətndə sait və sonor samitlər
məhsuldardır. Bu şeirdə “ç” və “p” fonemlərinin yüksək tezliklə işlənməsi bədii təkrir – alliterasiya
ilə bağlıdır. A.Qurbanov yazır: “Mətndə sözlərin heca tiplərindən də məqsədəuyğun istifadə
edilmişdir. 16 misradakı 91 sözdən 60-ı bir və ikihecalıdır. Məlumdur ki, şeirdə ahəngi
yüngülləşdirmək üçün azhecalı sözlər daha faydalıdır. Digər tərəfdən, həmin mətndə hecaların çoxu
(100-ə qədəri) açıqdır. Açıq hecalar öz melodikliyi ilə şeirin bədii təsir gücünü artan amillərdən
hesab olunur” [1, s.65; 4,s. 395-396]
Bədii mətnin linqvistik təhlili dildə müxtəlif səviyyələrdə mümkün qanunauyğunluqları, spesifik
xüsusiyyətləri aşkara çıxarmaqla yanaşı, konkret ədəbi nümunənin özünəməxsus cəhətlərini,
həmçinin müəllifin üslubunu müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur. A.Qurbanovun “Çapayev” şeirinin
fonetik təhlilindən aldığı nəticələrin nə dərəcədə ümumi səciyyə daşımasını öyrənmək üçün ya
mövcud tədqiqatlarla müqayisə, ya da bu istiqamətdə əlavə araşdırmalar aparmaq lazımdır.
C.Rəhmanovun “Azərbaycan dili mətninin statistik-distributiv təhlili” adlı işində fonemlərin
rabitəli mətndə mətndə işlənmə tezlikləri müəyyənləşdirilmişdir. Müəllif göstərir ki, Azərbaycan
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dilində ən yüksək tezliklə “A”, “Ə”, “İ” fonemləri işlənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində çox
işlənən on fonemin tezliyə görə düzülmə ardıcıllığı belədir: A, Ə, İ, N, D, R, L, I, M, B. Azərbaycan
dilində “Ç” fonemi işlənmə tezliyinə görə 27-ci, “P” fonemi isə 32-ci mövqedə durur [1, s.32].
C.Rəhmanovun tədqiqatı yalnız bədii deyil, elmi, publisistik, rəsmi və s. mətnlər əsasında
aparılmışdır. Azərbaycan dilində fonemlərin kəmiyyət xarakteristikaları şeir mətnləri üzrə
aparılmamışdır. Şeir mətninin fonetik səviyyədə linqvistik təhlili nəzm əsərləri əsasında fonem və
hecaların statistikasının öyrənilməsinin də vacibliyini təsdiq edir.
“Çapayev” şeirində alliterasiya yaratmaq məqsədilə “ç” və “p” fonemlərinin çox işlədilməsi
faktdır. Əlbəttə, alliterasiya emosional, ekspressiv təsiri, eləcə də bədii ifadə gücünü, melodikliyi,
ahəngdarlığı gücləndirir. Lakin bütün şeirlərdə alliterasiyadan istifadə olunmur və bu, mütləq
deyildir. Buna baxmayaraq. Azərbaycan poeziyasında alliterasiyaya malik olan şeirlər az deyildir.
Qeyd etmək lazımdır ki, şifahi xalq yaradıcılığının kiçik janrlarından biri olan yanıltmaclarda səs
ahəngi, oxşar və yaxın səslərin, hecaların ardıcıl işlənməsi, təkrarlanması hadisəsi baş verir.
Yanıltmaclar özünü üç tipdə göstərir: 1) sözlərin yerini yanlış demək yolu ilə yaranan yanıltmaclar;
2) çaşdırmalar; 3) çətin sözlərin tələffüzü yolu ilə yaranan yanıltmaclar [6, s.56].
Yanıltmaclar nitqi inkişaf etdirmək, səlisləşdirmək məqsədi daşıyır. Onlar üçün məzmun vacib
şərt olmasa da, bu janr nümunələri də dilin normaları əsasında yaradılır, yanıltmağın komponentləri
arasında müəyyən məna əlaqələri gözlənilir. Məsələn, “bu mis nə pis mis imiş, bu mis kaşan misi
imiş”, “Mollanı əmmamələməlimi, əmmamələməməlimi”, “Getdim gördüm bir bərədə bir bərbər
bir bərbəri bər-bər bəyirdir. Dedim sən bərbər bu bərbəri niyə bər-bər bəyirdirsən. Dedi bu bərbərin
atası bərbər mən bərbərin atası bərbəri bər-bər bəyirtdiyindən mən bərbər bu bərbəri bər-bər
bəyirdirəm” və s.
Yanıltmacların spesifik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlarda bir-birinin təkrarı olan, birbirindən cüzi fərqlənən fonem birləşmələri ardıcıl sıralanır. Nümunələrdən birində mis-pis, imiş
aş/iş, i-i: misi imiş düzülüşü, digərində bir, bər, bər-bər, bəy-bər, yir-bər fonem birləşmələri
ardıcıllığı tələffüz zamanı yanıltmağa zəmin yaradır Alınma əmmamə sözünün öz tələffüzündə
çətinlik varsa, ona artırılan -ləməli və -ləməməli şəkilçi zəncirləri bu çətinliyi maksimallaşdırır.
Yanıltmacların sürətli canlandırılması da psixoloji ekstralinqvistik amil kimi öz təsirini göstərir.
Göründüyü kimi, yanıltmac bədii mətn nümunələrinin komponentləri arasında da məna əlaqələri
vardır. Buna baxmayaraq onların linqvistik təhlili daha çox struktur və fonetik planda aparılandır.
“Getdim gördüm bir bərədə bir bərbər bir bərbəri bər-bər bəyirdir. Dedim sən bərbər bu bərbəri
niyə bər-bər bəyirdirsən. Dedi bu bərbərin atası bərbər mən bərbərin atası bərbəri bər-bər
bəyirtdiyindən mən bərbər bu bərbəri bər-bər bəyirdirəm” yanıltmacını fonetik səviyyədə statistik
təhlilə cəlb etsək, tərkibdəki fonemlərin tezliyə görə “ə-42, r-40, b-39, i-22, d-12, n-9, m-6, y -6, a4, s -4, t-4, e-3, g-2, ı-2, ö-1, ü -1” düzülüşünü alacağıq. Göründüyü kimi, burada 16 fonem iştirak
edir, onlardan 7-si sait, 9-u samit fonemdir. Yanıltmacda fonemlərin işlənmə ranqını 10 rəqəmi ilə
müəyyənləşdirsək, onda birinci ranqda Ə-42, R – 40 fonemləri, 2-ci ranqda 39 işlənmə tezliyi ilə B
fonemi, 3-cü ranqda 22 tezliyi ilə İ fonemi, dördüncü ranqda 12 tezliyi ilə D fonemi duracaqdır.
Digər fonemlər tezlikləri 10-dan az olduğuna görə 5-ci sırada qerləşəcəkdir. Statistik təhlilin
nəticəsi sübut edir ki, yanıltmacın tərkibində “Ç” və “P” fonemləri işlənməmişdir.
Qeyd olunduğu kimi, A.Qurbanov şeir mətni üzrə fonetik səviyyədə bir statistik təhlil
aparmışdır. O, S.Rüstəmin “Çapayev” şeirini bu təhlilə cəlb etmiş və bu nəticəyə gəlmişdir ki,
“mətndə saitlər və tələffüzcə onlara yaxın olan sonor samitlər (n, l, m, r, y) əsas yer tutur. Qalan
samitlər içərisində məhsuldar işlənən “p” və “ç” samitləridir” [1, s.67]. Yanıltmacın və “Çapayev”
şeirinin statistik fonetik təhlilinin nəticələri nəinki bir-biri ilə üst-üstə düşmür, hətta kəskin
fərqlənir. Yanıltmac və “Çapayev” şeirinin statistik təhlilinin nəticələrini fonemlərin ümumi
statistik təhlili ilə müqaysədə də fərqlənmə aşkar nəzərə çarpır.
Poetik janra məxsus olan daha bir bədii mətnin fonetik səviyyədə statistik təhlilini nəzərdən
keçirək. Məlumdur ki, bayatılarda səs ahəngi vacib məsələlərdən biri sayıla bilər. Bu poetik
nümunələrdə yaxın məxrəcli səslərin bir-birini izləməsinə xüsusi diqqət verilir, misra daxilində eyni
fonemlə başlayan sözlərdən istifadəyə daha çox diqqət yetirilir. Hər misranın yeddi hecadan ibarət
olması misranın söz dərinliyinin, demək olar ki, dördlə məhdudlaşmasına imkan yaradır.
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“Başında sarı sancaq,
Sancaq olub oyuncaq;
Mənim nə təqsirim var,
Sən naşı, mən utancaq” [7, s.99].
Bu bayatıda birinci iki misradan hər birində 3, üçüncü, dördüncü misraların hər birində isə dörd
söz vardır. Dörd misrada 14 söz işlənmişdir ki, bu da misranın söz dərinliyinin 14:4=3,5 olduğunu
göstərir. 14 sözdən 4-ü “s”, 2-si “o”, 2-si “n”, 2-si “m” və yerdə qalan dörd söz müvafiq olaraq “b”,
“t”, “u”, “v” ilə başlanır. Anlautda sait fonem 3 dəfə qeydə alınır. Birinci misradakı sözlərin heca
quruluşu SV-SVS-SV (başında), SV-SV (sarı)SVS-SVS (sancaq), ikinci misrada SVS-SVS
(sancaq), V-SVS (olub), V-SVS-SVS (oyuncaq), üçüncü misrada SV-SVS (mənim), SV (nə), SVSSV-SVS (təqsirim), SVS (var), dördüncü misrada SVS (sən), SV-SV (naşı), SVS (mən), V-SVSSVS (utancaq).
Bayatının fonem səviyyəsində statistik təhlilinin nəticəsi aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonem
a
N
ə
s
q
c

F
12
10
5
5
5
4

№
Fonem
F
№
Fonem
F
7.
M
4
13.
o
2
8.
I
3
14.
ş
2
9.
I
3
15.
t
2
10.
U
3
16.
d
1
11.
R
3
17.
e
1
12.
B
2
18.
v
1
Cəmi 18 fonem; 68 fonemişlənmə
Cədvəldə F fonemin işlənmə tezliyini göstərir. Statistik təhlil göstərir ki, ən yüksək tezliklə a
(F=12)və n(F=10) işlənmişdir. Bundan sonra üç fonem – “ə”, “s”, “q” – 5, iki fonem – “s” və “m” –
4, dörd fonem – “i”, “ı”, “u”, “r” – 3, dörd fonem – “b”, “o”, “ş”, “t” – 2 və üç fonem – “d”, “l”, “v”
– 1 dəfə işlənmişdir. Ümumiyyətlə, 18 fonem cəmi 68 işlənməyə malikdir. Faiz hesabı ilə “a”
fonemi bütün işlənmələrin 17,64%-ni, “n” fonemi isə “14,7%-ni təşkil edir. Bu iki fonem ümumi
fonem işlənmələrinin 32,34%-ni əhatə edir. Yuxarı tezlikli 5 fonem cəmi 37 dəfə qeydə alınır ki, bu
da ümumi fonem işlənmələrinin 54,4%-ni təşkil edir.
Bir bayatı əsasında apardığımız statistik təhlildə “p” və “ç” fonemləri, ümumiyyətlə, qeydə
alınmamışdır. Halbuki, A.Qurbanovun statistik təhlilində bu fonemlər məhsuldardır. Qeyd
olunduğu kimi, S.Rüstəmin “Çapayev” şeirində “ç” və “p” samitləri bədii təkrar-alliterasiya
məqsədilə istifadə edilmişdir. Müəllif tərkibində “ç” və “p” samitləri olan sözlərdən (çap, çınqıl,
çay, çap, çapa-çapa, çapay və s.) daha çox istifadə etmişdir və bu səbəbdən də həmin fonemlər
adıçəkilən şeirdə məhsuldar mövqe tutmuşdur.
Bayatıdakı saitlərin və A.Qurbanovun qeyd etdiyi sonorların (n, l, m, r, y) işlənmə tezliyini təyin
edək. Hesablama göstərir ki, təhlilə cəlb etdiyimiz bayatıda “a”, “ə”, “ı”, “i”, “u” və “o” saitləri
iştirak edir. Mətndə “ü”, “ö”, “e” saitləri yoxdur. İşlənən saitlər kəmiyyətcə belə paylanır: a=12,
ə=5, i=3, ı=3, u=3, o=2. Bu saitlər cəmi 28 dəfə istifadə edilmişdir və altı sait bütün fonem
işlənmələrin 41,18%-ni əhatə edir. Samitlər ümumi işlənmənin 58,82%-ni təşkil edir. Sonorlar
bayatı mətnində işləkliyə görə belə paylanmışdır: n=10, m=4, r=3, l=1. Sonorların ümumi sayı 18-ə
bərabərdir. Sait və sonor samitlər bir yerdə toplam 48 dəfə işlənmişdir. Deməli, bu on fonem bütün
fonem işlənmələrinin 70,58%-ni təşkil edir ki, bu da poetik mətndə sait və sonorların daha çox
işlənməsi haqqında A.Qurbanovun qənaətini təsdiq edir. Əlbəttə, bayatıların fonetik təhlilinin
kəmiyyət göstəricilərini bir bayatı mətni əsasında dəqiq saymaq olmaz. Dəqiq nəticə üçün bayatı
mətnlərinin sayını artırmaq lazımdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bayatıların spesifik qafiyə
sistemi vardır. Məlumdur ki, qafiyə poetik nümunələrdə misraların sonundakı sözlərin
həmahəngliyi, oxşarlığı, forma uyarlığı, tələffüz eyniliyi və ya oxşarlığıdır. Azərbaycan
poeziyasında həm daxili, həm də misra sonuna görə qafiyələnmə mümkündür. Yalnız bir səsin
təkrarı ilə yaranan qafiyələr mücərrəd, bir neçə səsin təkrarı ilə formalaşan qafiyələr mürəkkəb
qafiyələr adlandırılır. Həmahəng sözlərdə bir-birinə uyğun gələn bir neçə səsin təkrarlanması ilə
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yaranan qafiyələr natamam qafiyələrdir. Misranın sonundakı sözlərin bir neçə hecası eyni olduqda
qafiyə tam sayılır. Tələffüzə görə qafiyələr qulaq qafiyəsi adlandırılır. Qafiyəyə xas xüsusiyyətlər
onun tərkibinə daxil olan fonemlərin işləkliyinə təsir göstərir.
Bədii mətnin fonetik səviyyədə linqvistik təhlili ahəng qanunu, fonetik əvəzlənmələri, səs artımı,
səs düşümü, assimilyasiya, dissimilyasiya, metatez, vurğu, fasilə, intonasiya və s. məsələləri də
aydınlaşdırmağı tələb edir.
Bədii dil ədəbi dildən, danışıq dilindən, sözün geniş mənasında ümumxalq dilindən təcrid
olunmur; onun tutumlu, cilalanan, təzədən işlənən bir qolu, təsirli sahəsidir. Buna görə də
ümumxalq dilində işlənən, canlı danışıqda çox çevik, çox işlək görünən bütün sözlər bədii dilə keçə
bilir, asanlıqla bədii əsərdə özünə yer tapır. Bədii mətndə işlənən hər bir söz «sınaqdan çıxarılır»,
xəyal və təfəkkürlə təmasa gətirilir.
Bədii yaradıcılıq xüsusi, spesifik sahədir, həyatın obrazlı təfəkkürə məxsus ifadə formasıdır.
Bədii yaradıcılığa aid olan hər bir əsərdə zamanın ictimai-siyasi quruluşu, xalqın həyat tərzi, adətənənəsi, arzu və istəkləri təsvir olunur. Buna görə də milli dil əsasında yaranmış hər bir bədii əsər
dövrün aynası, onun xüsusiyyətlərini əks etdirən vasitə rolunu oynayır.
Bədii mətnin ənənəvi linqvistik təhlili dil vahidlərini mətndən təcrid edilmiş şəkildə
götürdüyündən ədəbi təhlil sahəsinə ehtiyatla yaxınlaşır, onun dərinliklərinə linqvistik arsenalın
köməyi ilə nüfuz edə bilmir. Nəticədə məzmun, mövzu, kompozisiya, süjet, leytmotiv, açar sözlər,
fabula və s. anlayışlar, həmçinin mətnin təşkili, onun qurulması, əlaqələr sistemi, seqmentasiyası,
bitkinliyi, informativliyi və s. linqvistik təhlil hüdudlarından kənarda qalırdı. Qeyd edilənlər dilin
bütün sisteminə aid linqvistik təhlil aparmaq müddəasının izahında təsdiqini tapır. Bu məsələni izah
edərkən, A.Qurbanov dil sisteminə dair linqvistik təhlili xüsusi və ümumi təhlil olmaqla iki yerə
ayırmışdır. Ənənəvi linqvistik təhlil prinsiplərinə görə, “xüsusi linqvistik təhlil prosesində hər hansı
bədii mətndə müəyyən dil hadisəsi, müəyyən konkret sistem araşdırılır, onun müxtəlif variantları,
yaranma yolları və s. aşkar edilir. Bu cür xüsusi linqvistik təhlildə fonetik hadisələr, ayrı-ayrı nitq
hissələri, hal və mənsubiyyət şəkilçiləri, nitq hissələrinə məxsus qrammatik kateqoriyalar, sözün
quruluşu, sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilər, cümlə, cümlənin növləri, sadə cümlə, mürəkkəb
cümlə və s. mövzular məqsəd kimi qarşıya qoyula bilər. ...Ümumi linqvistik təhlildə isə hər hansı
bədii mətn fonetik, leksik, semantik, frazeoloji və qrammatik baxımdan araşdırılır, bunlar arasında
münasibət, kəmiyyət və keyfiyyət əlamətləri, xüsusiyyətləri meydana çıxarılır [1, s.37].
Yuxarıda nəzm əsərlərinin linqvistik təhlili prosesində fonetik səviyyədə satatistik təhlil
metodunun tətbiqi məsələsini iki xalq yaradıcılığı nümunəsi və bir şeir əsasında nəzərdən keçirtdik.
Tədqiqat və təhlil göstərir ki, bədii mətnin statistik təhlili bilavasitə əsərin özünə aid olan və bu əsər
üçün ümumi sayıla biləcək nəticələr verir. Bir əsərin fonem səviyyəsində statistik təhlili dilin
fonemlər sisteminin ümumi statistik nəticələri ilə üst-üstə düşmür. Buna baxmayaraq, bədii mətnin
linqvistik təhlilində statistik metodun tətbiqi vacibdir və bu zaman alınan nəticələr təhlilə cəlb
edilən konkret əsərə aid olur. Eyni janrdan olan daha çox əsərin statistik təhlili bu janr üçün ümumi
kəmiyyət göstəricilərini müəyyənləşdirməyə əsas verə bilər.
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П.Азизова
Внедрение статистических методов при традиционном лингвистическом анализе
художественного текста
Резюме
Статья посвящена проблеме внедрения статистического метода в лингвистическом
разборе художественного текста. В статье просматриваются принципы отношения к понятию
«лингвистический разбор». Отмечается, что проведенный традиционным методом
лингвистический разбор ведется по фонетическому, лексическому и грамматическому
уровню языка. На грамматическом уровне лингвистический разбор охватывает как
морфологический, так и синтаксический разбор. Вместе с тем, лингвистический разбор
художественного текста подразумевает разбор произведения и по композиции, и сюжету. В
лингвистическом разборе художественного текста особое значение приобретает внедрение
статистического метода. В статье особое место отводится исследованиям статистическим
методом на фонетическом уровне, к разбору привлекаются художественные образцы
различных жанров. Доказывается факт непосредственного отношения результатов,
проводимых статистических расчетов к изучаемому произведению на основе конкретных
поэтических образцов, уточняется необходимость изучения количественной особенности
художественного текста.
Лингвистический анализ художественного текста на фонетическом уровне позволяет
рассмотреть такие вопросы, как закон гармонии, фонетические чередования, ассимиляция,
диссимиляция, эпентеза, метатеза, ударение, интонация и др.
Исследование показало, что художественный язык не может быть изолирован от
литературного языка, разговорного языка и является своеобразной системой языковых
средств, обладающих особой эстетической функцией, поэтому все слова, употребляющиеся в
общенациональном языке, в разговорной речи, с легкостью переходят в художественный
язык и занимают особое место в художественном произведении.
Ключевые слова: текст, художественный текст, лингвистический разбор, фонема,
статистический разбор, баяты, частота, гласные, согласные, сонорные, фонетический разбор
P.Azizova
Use of statistic method in traditional linguistic analysis
of the literary text
Summary
The article is devoted to the problem of introducing a statistical method in the linguistic analysis
of literary text. The article defines the principles of attitude to the concept of “linguistic analysis”. It
is noted that the traditional linguistic analysis is carried out on the phonetic, lexical and grammatical
level of the language. At the grammatical level, linguistic analysis covers both morphological and
syntactic analysis. At the same time, linguistic analysis of a literary text implies analysis of the
work both in composition and in plot. In the linguistic analysis of the literary text, the introduction
of the statistical methods is of particular importance. In the article, a special place is given to studies
by the statistical method at the phonetic level literary samples of various genres are involved. The
fact of direct association of results of statistic calculation to studied work on the base of certain
poetic patterns, is proved, and necessity of studying of quantitative features of the literary text is
precised.
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The linguistic analysis of the artistic text at the phonetic level allows us to consider such issues
as the law of harmony, phonetic alternations, assimilation, dissimilation, epenthesis, metathesis,
stress, intonation, etc.
The study showed that an artistic language cannot be isolated from a literary language, a spoken
language and is a peculiar system of linguistic means with a special aesthetic function, therefore all
words used in the national language, in colloquial speech, easily translate into an artistic language
place in the artwork
Key words: text, literary text, linguistic analysis, phoneme, statistic analysis, bayat, frequency,
vowels, consonants, sonorous, phonetic analysis
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“OĞUZNAMƏ”LƏRDƏ ONOMASTİK VAHİDLƏR
Xülasə
Məqalədə salnamələrdə eposlarda xalqın tarixini yaşadan, türklərin keçmişini əks etdirən
qaynaqların arasında “Oğuznamə”lərin xüsusi yer tutduğu qeyd olunur.
“Oğuznamə”lər oğuzların tarixini, mədəniyyətini nəsildən-nəslə keçirən həyat kitabıdır.
Burada qeydə alınmış onomastik vahidlərin tədqiqi, təhlil edilməsi türk xalqlarının, o cümlədən,
Azərbaycan xalqının tarixi onomastikasının öyrənilməsinə xidmət edir.
“Oğuznamə” dedikdə, qədim oğuz tayfalarının keçmişi, Oğuz xan (Oğuz kağan) ilə bağlı
hadisələr, əfsanələr nəzərdə tutulur. Bu abidələrdə oğuzların tarixi, döyüşləri, dünyagörüşləri,
mifoloji baxışları və s. ilə bağlı məlumatlar verilmişdir.
Məqalədə türklərin islama qədərki təfəkkürü, baxışları ilə bağlı dolğun informasiya vardır.
Məqalədə Fəzlullah Rəşidəddinin xələc onomastik vahidi ilə bağlı əfsanə qeydə alınmışdır.
Bundan əlavə, “Oğuznamə”də Muğan toponiminə rast gəlinir. Muğan toponimi etnonim əsasında
formalaşmışdır.
“Oğuznamə”lərdə qeydə alınmış türk mənşəli onomastik vahidlər müxtəlif dövrlərin
məhsuludur. Yer adlarında türklərin tarixi izlərini qoruyub saxlamış toponimlərin öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. Antik mənbələrdə bir sıra tayfalarla bağlı toponimlərə “Oğuznamə”lərdə rast gəlinir.
“Oğuznamə”lərdəki toponimlərin paralellərinin müəyyən edilməsi sübut edir ki, bu adlar
türk xalqlarının ümumdüşüncə tərzinin məhsuludur.
Tədqiqata əsasən, türk xalqlarının, o cümlədən, Azərbaycan xalqının etnogenezi ilə bağlı
məqamları da aydınlaşdırmaq mümkündür. “Oğuznamə”lər əsasında qədim türklərin coğrafi
areallarını təyin etmək mümkündür.
Açar sözlər: Oğuznamə, Səlcuqnamə, Topqapı, etnonim, etnogenez, Atropaten, Aderbadaqan, oronim, qıpçak, oykonimlər.
Salnamələrdə, eposlarda, daş kitabələrdə xalqın tarixi yaşayır. Türklərin
keçmişini əks etdirən qaynaqların arasında “Oğuznamə”lər xüsusi yer tutur. Oğuz türklərinin
folklor nümunələri kimi yaranan “Oğuznamə”lərin tarixi çox qədimdir. “Oğuznamə”lər bir deyil,
bir neçə qohum xalqa məxsus abidələrdir. Tarixdə öz qəhrəmanlıqları, şücaətləri ilə iz qoymuş
oğuzların möhtəşəm və şanlı tarixini əks etdirən “Oğuznamə”lər ümumtürk mədəniyyətində misilsiz
dəyərə malikdir və onlar dünya mədəniyyəti xəzinəsinin nadir yaradıcılıq incilərindən hesab edilir.
Uzaq keçmişdə baş vermiş hadisələr «Oğuznamə»lərdə əks olunmuşdur.
«Oğuznamə»lər oğuzların tarixini, mədəniyyətini nəsildən-nəslə keçirən ümumtürk abidəsi və
həyat kitabıdır. Bu abidələr dünyanın ən nüfuzlu kitabxanalarında yer alsa da, indiyədək kifayət
qədər öyrənilməmişdir.
“Oğuznamə”lərin türk xalqlarının tarixini, keçmişini, etnik tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, tarixi
coğrafiyasını öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. Bu abidələrdə üzərində araşdırma
aparılmasına ehtiyac duyulan, linqvistik baxımdan maraq doğuran onomastik vahidlər çoxdur.
Oğuzların uzaq keçmişindən soraq verən onomastik vahidlərin öyrənilməsi ümumtürk, eləcə də
Azərbaycan onomalogiya elmi üçün çox vacib və təxirəsalınmaz məsələlərdəndir. «Oğuznamə»lərdə qeydə alınmış toponimlərin araşdırılması türk dillərinin, eləcə də türklərin tarixi leksikanın
öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
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«Oğuznamə»lər oğuzların tarixini, mədəniyyətini nəsildən-nəsilə keçirən ümumtürk abidəsi və
həyat kitabıdır. Burada qeydə alınmış onomastik vahidlərin tədqiqi, onların linqvistik xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, təhlil edilməsi türk xalqlarının, o cümlədən, Azərbaycan xalqının
tarixi onomastikasının öyrənilməsinə xidmət edir. Mənbələr üzrə aparılan toponimik araşdırmalar
türk xalqlarının tarixini, etnogenezini, etnoqrafiyasını öyrənmək üçün qiymətli linqvistik fakt kimi
dəyərləndirilməlidir.
«Oğuznamə»lərdə qeydə alınmış bu milli və mədəni sərvətin tarixi-linqivistik istiqamətdə
tədqiqi türk xalqlarının tarixi onomastikasını öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. Buradakı türk
mənşəli onomastik vahidlərin müəyyənləşdirilməsi, dil xüsusiyyətlərinin hərtərəfli araşdırılması
böyük əhəmiyyət daşıyır.
Türklər tarix boyu yaşadıqları ərazidəki yaşayış məntəqələrinə, dağlara, dərələrə, düzlərə,
təpələrə, çaylara, göllərə və s. öz ana dilində ad vermişlər. «Oğuznamə»lərdəki türk mənşəli
toponimlərin böyük bir qismini ayrı-ayrı tayfa və tayfa birləşmələrinin adları təşkil edir ki, bu da
əhalinin mənşəyi, etnik tərkibi haqqında tutarlı faktları özündə əks etdirir. Belə toponimlərin
araşdırılması xüsusi maraq doğurur. «Oğuznamə»lərdə qeydə alınmış ən qədim və qədim
toponimlərin tədqiqi nəticəsində bu ərazilərdə türkdili tayfaların yaşama tarixini, areallarını
aydınlaşdırmaq olar. Mənbədəki toponimik vahidlər zəngin material kimi onların qədim, tədqiq
olunmamış areallarının müəyyən olunması baxımından xüsusilə qiymətlidir.
«Oğuznamə»lərdə qədim oğuz-türk tayfaları və onların əsatiri əcdadı Oğuz xan (Oğuz xaqan)
haqqında epik rəvayətlər toplanmışdır. «Oğuznamə» dedikdə qədim oğuz tayfalarının keçmişi,
Oğuz xan (Oğuz kağan) ilə bağlı hadisələr, əfsanələr nəzərdə tutulur. Bu abidələrdə oğuzların tarixi,
döyüşləri, dünyagörüşləri, mifoloji baxışları və s. ilə bağlı məlumatlar verilmişdir. «Oğuznamə»lərin türklərin, o cümlədən oğuzların qədim tarixini, dilini, etnogenezini öyrənmək baxımından
əhəmiyyəti böyükdür. Abidələrin tədqiqi sayəsində oğuz qrupu türk dillərinin qədim lüğət tərkibi
barədə zəngin, maraqlı fikirlər əldə etmək mümkündür. «Oğuznamə»lərdə türklərin islama qədərki
təfəkkürü, baxışları ilə bağlı dolğun informasiya vardır. Bu abidələr türk dilləri və dilçiliyi üçün
qiymətli mənbədir.
«Oğuznamə»nin ən qədimi XIII-XIV əsrlərə aid (başqa ehtimala görə X əsrə) karlıq-uyğur
versiyasıdır. Qədim uyğur əlifbasıyla yazılmışdır. XV əsrə aid əlyazması Paris Milli kitabxanasında
saxlanılır. Həm başlanğıcı, həm sonluğuyla, həm də deyim tərzi ilə digərlərindən fərqlənir.
«Oğuznamə»nin müxtəlif variantları Rəşidəddinin «Cami ət-təvarix», Dəvadərinin «Kənz əd-əldürər və cami əl-qürər», Yazıçıoğlu Əlinin (XV əsr) «Oğuznamə» (yaxud «Səlcuqnamə»), Əbü-lQazinin «Şəcəreyi-tərakimə», «Şəcəreyi-türk» və s. əsərlərdə türk xalqlarına məxsus zəngin
onomastik vahidlər öz əksini tapmışdır. «Kitabi - Dədə Qorqud» boyları, habelə oğuzların
qəhrəmanlıqları barədə ozanların qoşduqları mahnılar «Oğuznamə»lər adlanır. Türk tayfalarının
erkən tarixini daha ətraflı əks etdirən abidələr içərisində XIV əsr tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddmin
“Cami ət-təvarix” (“Tarixlər toplusu”) əsərinin müstəsna, yeri vardır. Əsərin tam mətni, məlum
olduğu kimi, dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Lakin onun ayrı -ayrı hissələrində də nadir və
qiymətli məlumatlar vardır. «Cami ət -təvärix»in nəzərdən keçirdiyimiz və elm aləmində
«Oğuznamə» adı kimi tanınan hissəsi İstanbulda Topqapı kitabxanasında saxlanılır. Əlyazması
bütünlüklə bir xəttat tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Əsərinin qiymətli cəhətlərindən
biri də ondan ibarətdir ki, burada ayrı-ayrı onomastk vahidlərin izahı verilir. «Cami ət təvarix»
tarixçilərə türklərlə bağlı zəngin məlumat verir. Burada həmçinin oğuzlarla bağlı əfsanələr öz əksini
tapmışdır. «Oğuznamə»lərdə bir sıra etnonimlərə, etnotoponimlərə rast gəlirik. Fəzulullah Rəşiddədin əsərinin qiymətli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, buraya ayrı-ayrı tayfa adlarının
mənşəyi araşdırılr. Abidədə türk tayfaları ilə bağlı bir sıra əfsanələr verilmişdir. Azərbaycanda
həmin etnoslarla bağlı toponimlər vardır.
Bütün türklərin mifik ulu babası olan Oğuz kağan, onun törəmələri, oğuz boyları, onların toylarda yerləri, onqonları barədə müfəssəl məlumat verən Xivə xanı, hərbçi və tarixçi Əbülqazi
Bahadır xanın «Şəcəreyi - tərakimə» (Türkmənlərin soy kitabı) «Oğuznamə»lərin türkmən variantı
olub, elm aləmində «Cağatay Oğuznamə»si kimi tanınır.
Zəngin tarixə malik olan türk xalqlarının qiymətli mədəni (irsi kimi «Oğuznamə»lərin dilçilik
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aspektində öyrənilməsi türkologiyanın vacib məsələlərindəndir. Abidələrdə qeydə alınmış
onomastik vahidlərin tədqiqi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Məlumdur ki, onomastik vahidlərin təqiqi
etnogenez problemlərinin həllində açar rolunu oynayan vasitələrdəndir. Bu baxımdan
«Oğuznamə»lər rast gəlinən türk mənşəli onomastik vahidlərin araşdırılması əhəmiyyətlidir.
Fəzlullah Rəşiddədin «Oğuznamə»də müxtəlif tarixi hadisələrlə bağlı bəzi yer adlarını
çəkərkən onların mənalarını izah etmişdir. Onların bəzilərinə nəzər salaq. Tarixi mənbələrdə
qədimdən Atropaten, Adərbadaqan, Atərpatakan, Azərbaycan və s. kimi qeyd edilən Azərbayacan
toponiminə Fəzlullah Rəşiddədinin «Oğuznamə» əsərində eyni formada rast gəlinir. Müəllif bu yer
adı ilə bağlı yaranmış əfsanəni əsərə daxil etmişdir. Əfsanədə deyilir: «Oğuz əmr etdi ki, təpə
yaratmaq üçün hərə ətəyində torpaq gətirsin və onu bir yerə töksün. Əvvəl o özü ətəyində torpaq
gətirib tökdü. Bunu o özü etdiyi üçün bütün döyüşçülər də Oğuz kimi bir ətək torpaq gətirib tökdülər. Böyük bir təpə düzəldi və adını Azərbaycan qoydular». Sonra müəllif Azərbaycan toponiminin «azər» və «baycan» sözlərindən yarandığını göstərir. Türkcə «azər» sözünün uca, «baycan»
sözünün varlıların, böyüklərin yeri mənasını bildirdiyini yazır (l.s. 22).
Abidədə Savalan dağının izahı ilə qarşılaşırıq. Hazırda bu dağ İran ərazisində Cənubi Azərbaycanda yerləşir. Fəzlullah Rəşiddədinin «Oğuznamə» əsərində türk dillərində «meydana gələn»,
«dikələn bir şeyə» savalan deyildiyini yazır (l.s. 22).
Tədqiqatçılar yazırlar: Savalan oronimi saval və -an (burada cəmlik bildirir) komponentlərindən
ibarətdir. Azərbaycan dilinin dialektlərində və bəzi türk dillərində sava “soyuq, sərt hava şəraiti”
mənasında, türk dillərində sala “barmaq, çıxıntı”, yakut dilində saal “dağ yalı” mənalarında
işlənməkdədir. Bu baxımdan güman etmək olar ki, oronim ”zirvələr, barmaqlar” mənasındadır. (2.
s. 180).
Abidədə bəzi türk tayfaları ilə bağlı əfsanələr verilmişdir. Azbrbaycanda həmin tayfa adlarına
bir sıra toponimlərin tərkibində rast gəlinir. Fəzlullah Rəşiddədinin «Oğuznamə»sində qıpçaq onomastik vahidinin mənası belə izah edilir: «Oğuz ordusunda bir boylu qadın vardı. Döyüşdə öldürülmüş əsgərin arvadı idi. Bu döyüşün baş verdiyi yerdə həmin qadının doğuş vaxtı gəlib çatdı.
Yaxınlıqda içi koğuş bir ağac bitmişdi və həmin qadın öz uşağını bu ağac koğuşunda dünyaya
gətirdi. Uşağı Oğuzun yanma gətirəndə bu əhvalatı danışdılar və Oğuz onu Qıpçaq adlandırdı.
Çünki Qıpçaq adı Kabuk (azərbaycanca ağac qabığı) sözündən düzəlmişdir. Türk dilində içi çürük
və boş ağacı belə adlandırırlar. Başqa türklərin dediklərinə görə, bütün qıpçaq tayfaları həmin
qıpçağın törəmələridir. Başqa mülahizəyə görə, qıpçaq etnonimi «boş ərazi», «oyuq, koğuş, içərisi
boş, çılpaq sahə» mənasında izah edilmişdir (1. s.18).
Əbül Qazi Bahadır xan bu hadisə ilə bağlı yazır ki, qədim türk dilində içi çürük ağacı qıpçaq
adlandırırdılar, oğlan koğuşda doğulduğundan, ona Qıpçaq adını yerdilər. Hal - hazırda içi çürük
ağacı çıpçaq adlandırırlar. (3. s.56)
Qıpçaq tayfa adının etmologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardır. O.Süleymenovun
qənaətinə görə, qıpçaqların «iki üfüqi xətt» tamqasının bir vaxtlar iki-pçak [eki-pşak] adlanmış və
sonralar bu söz cümlə qovuşma prosesində «kipcak»a çevrilmişdir (4.s. 135).
Qax rayonunun Cəlayir kəndi ərazisində Qıpçaq düzü, Qıpçaq kəndinin ərazisində Qıpçaq dərəsi,
Qıpçaq təpəsi və digər oronimlər qeydə alınmışdır. Azərbaycanda Qıpçaq çayı vardır.
Fəzlullah Rəşiddədin «Oğuznamə»də xələc onomastik vahidi ilə bağlı əfsanə qeydə almışdır.
Əfsanədə deyilir ki, bir qadının yolda uşağı olur. Əri ona yemək vermək üçün ordudan geri qalır.
Bir neçə gündən sonra onlar Oğuzun ordusuna çatırlar. Oğuz səbəbi biləndə qəzəblənib deyir ki,
qadının doğacaq deyə geri qaldınız, onda burada qal ac. Bu ad xalac kimi dilə yatmış və xalac
qəbiləsindən olanlar bu kəsin övladları və törəmələridir (1. s.31) Əbül Qazi Bahadır xan da yazır ki,
qida çatışmazlığı üzündən arvadı doğan bir əskəri ordudan geri qaldığına görə Oğuz xanın yanına
gətirirlər. Oğuz xan ona at, yemək ehtiyatı verib deyir ki, sən ordunun arxasınca getmə! Onu qal ac
adlandırır. Bütün qalaç eli həmin adamın törəmələridir (3.s.31).
«Oğuznamə»nin uyğur versiyasında bir əhvalat danışılır: “Kağanın qarşısına damı altundan,
pəncərələri gümüşdən, qapıları dəmirdən bir ev çıxır. Çeriqdə bir bəyə kağan temirdü kağul
deyərdilər. Kağan ona deyir ki, sən burada qal, aç. Qapını açandan sonra gəl orduya (6.s. 26).
Azərbaycanda xalac etnonimi ilə bağlı Xələc oronimləri (Sədərək, Şamaxı), oykonimləri (Xızı,
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Qubadlı, Səlyan, Şərur, Ucar) vardır.
Fəzlullah Rəşiddədin «Oğuznamə»də Kök xanın oğlanlarından birinin Beçənə adlandığını
göstərir. M.Vəlili yazır ki, peçeneq adı ilə bağlı türk əfsanələrinə baxılarsa, o öz adını Gök xanın
ikinci oğlu «Peçene»dən almışdır. Digər tərəfdən peseneq sözü digər türk sözü olan biçənəyə də çox
oxşayır ki, bu da «ot biçini çölü» deməkdir. Çox ehtimal ki, «biçənək»i, əvvəllər xəngərlərin
heyvanları otardıqları səhraya vermişlər və sonra o adı özlərinə qəbul edib, biçənək və ya peçeneq
demişlər (7.s. 42). O.Süleymenov ( 4.s, 139), N.A.Baskakov peçeneq sözünü «bacanaq» sözü ilə
bağlı hesab edir (5. s.201) Q.Qeybullayev türkologiyada paçanak (peçeneq) etnoniminin türk
dillərində «arvadın bacısının əri» mənasında olan badja sözü ilə bağlı olması fikri ilə
razılaşmayaraq göstərir ki, etnonimin sonunda işlənən ak komponenti bir çox türk etnonimlərində qazax, kıpçak, kencək, sirak, şamalc, kaymak (kimak) və s. də işlənir və Azərbaycan ərazisində
qədimdə peçeneqlərin və kəngərlərin məskunlaşdığı ərazilərdə indiyə kimi ç-ts (u) fonetik
xüsusiyyəti saxlanılır (8.s.103-104).
Fəzlullah Rəşidəddinin «Oğuznamə»sində Muğan toponiminə rast gəlirik: Bu ölkələrə elçi
göndərəndən sonra qışlamaq üçün Arran və Muğana tərəf yollandı (1.s.22)
Muğan toponimi etnonim əsasında formalaşmışdır. M.İsmayılov yazır: «Azərbaycanda
Muğan adlı həm şəhər, həm də düz olmuşdur. IX yüzillik ərəb müəllifi ibn Xordadbed Xəzər dənizi
sahilində Dərbəndlə Ərdəbil arasında Muğan şəhərinin adını çəkir. Tarixi ədəbiyyatlarda Muğan
oykonimini və oronimini hələ miladdan əvvəl yaşamış Hekatey Miletli və V yüzillik müəllifi
Heradotun qeyd etdiyi myuklar, muğlar soyunun adı ilə bağlayırlar. Həmin müəlliflər bu ərazidə
myukların - muğların məskun olmalarını göstərirlər. Tədqiqatçıların bəzilərinin fikrincə, Myuk-muğ
və İran dillərində cəm göstəricisi «an» sonluğunun birləşməsindən Muğan toponimi yaranmışdır.
Lakin digər tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Muğan Azərbaycan dilinin kökündə dayanan dilə aid
toponimdir, belə ki, muğan etnonimi hunların tərkib hissəsi olmuş, IV-V yüzilliklərdə Muğan
düzündə məskunlaşmışlar. Hazırda Azərbaycan ərazisində Muğan etnonimi ilə bağlı on üç
oykonimin olması onların yayılma ərazisinin böyüklüyünü göstərir (9.s.272).
Azərbaycanda muğan tayfa adı ilə bağlı toponimlər geniş yayılmışdır: Muğanlı (Ağdam,
Ağcabədi, Bərdə, Zaqatala, Zəngilan, Qazax, Qubadlı, Kürdəmir, Şamaxı rayonları), Muğan (Əli Bayramlıda, Beləsuvarda Muğan), Muğan Gəncəli (Sabirabadda) və s.
Gürcüstanda Yor-Muğanlı, Taş-Muğanlı, Kirəc Muğanlı kəndləri vardır.
Cənubi Qafqazda muğanla bağlı on doqquz toponim mövcuddur (10.s. 342.).
XIX əsrdə Azərbaycanda avşar etnonimi ilə əlaqədar Yelizavetpol quberniyasının Şuşa
qəzasında Ovşar, Zəngəzur qəzasında Avşarlı, İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında Avşar
oykonimləri qeydə alınmışdır. Avşar etnonimi öz adını Oğuzun üçüncü oğlu Ulduz xanın oğlu
Avşardan almışdır. Bu barədə Fəzlullah Rəşidəddin «Oğuznamə» də yazmışdır. (1 .s.40)
«Oğuznamə»nin karluq-uyğur versiyasında Barak toponiminə rast gəlirik: Baraka deqən bir yer
turur. (Baraka deyilən bir yer vardı). Rəşidəddin «Oğuznamə» əsərində türk mənşəli barak
tayfasının adını qeyd edir. (l.s.122)
XIX əsrdə Zaqatala dairəsində Gözbarax, Yelizavetpol quberniyasının Qazax qəzasında Baraxlı,
Ter vilayətinin Narzan dairəsində Barax və s. oykonimlər qeydə alınmışdır. Tədqiqatçılar Zaqatala
rayonun inzibati-ərazi bölgüsündə Gözparaq kimi göstərilən yaşayış məntəqəsinin adının göz
(bulaq, qaynaq) və paraq (mal - qara saxlamaq üçün hasarlanmış yer) sözlərindən yarandığını
yazırlar. (2. s.211) Bu yanlış bir fikirdir. Barak türk tayfalarından birinin adıdır. F.Sümər yazır:
«Baraq kəlməsinin çox sıx tüklü bir köpəyə deyildiyini və adam adı olaraq işləndiyini bilirik: Baraq
Hacib, Baraq xan, Baraq Rəis. Bu oymağın öz adını bir şəxsdən aldığına şübhə yoxdur». (11.s.201)
K. Vəliyev Barak it adı ilə bağlı yazır: Barak adı verilən uzun tüklü caydaq köpəyi şumerlər
müqəddəs sayırdılar. Bu it yaxşı qaçır, ovu yaxşı saxlayırdı. Şamanlar əfsanəyə görə Barak adlı itə
minərək göyə çıxırdılar. Qırğızlar da cins itə Barak deyirlər . (12.s.21)
«Oğuznamə»nin karluq-uyğur versiyasında Tanğut toponiminə rast gəlirik:
Kenə bu (kök) tülüklüq kök yalluğ erkək beri birlə Sındu Tanğut takı Şağam yanğaklarığa atlab
ketti. (yenə bu boz tüklü, boz yallı erkək qurdla Sındu Tanğut Şağam yanlara adlayıb getdi. ( 6.s.28)
Burada Tanğut dedikdə Tibet nəzərdə tutulur.
Azərbaycanda Qax rayonu ərazisində Tanğıt
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oykonimi vardır. T.Əhmədov Tanğıt kənd adı haqqında yazır: «Toponim şimal-qərbi çin ərazisində
yaşamış və M.Kaşğarinin qeyd etdiyinə görə, mənşələrini ərəblərlə bağlamış türk tayfalarından olan
tanğutla əlaqədar yaranmışdır. Mənbələrin birində Tanğut adlı vilayətin hələ Teymurun 1386-cı il
səfəri zamanında Şəki zonasında mövcud olduğu göstərilmişdir. Q.Qeybullayevin fikrincə, tanqutlar
monqollarla bu əraziyə gələn tayfalardandır. Mənşələrinə görə Tibet tayfalarına məxsus olan
tanqutlar XI əsrdə hücum edərək uyğurların Beşbalık əyalətini ələ keçirmiş və orada öz dövlətlərini
yaratmışlar. Həmin dövlət 1227-ci ildə monqollar tərəfindən dağıdılmış, əhalisi monqolların
tərkibinə daxil olmuş və onlarla (monqollarla) qərbə doğru hərəkət etmişlər. Görünür, tanqutlar
Azərbaycana monqolların tərkibində gəlmiş və oturaqlaşmaqla bir sıra kəndlərin, o cümlədən
Tanğıt kəndinin əsasını qoymuşlar.(13.s.77)
Azərbaycanda Astara rayonunda Sərək kəndi vardır. Araşdırmalarda bu toponim ilə bağlı
yazırlar: «Tədqiqatçıların bir qismi kəndin adını sak tayfa adı ilə əlaqələndirir, digər qismi isə fars
dilində zərəng (hərfi mənası qızılı rəng) adlanan ağac növünün adı ilə bağlıdır». (2.s. 187)
Fikrimizcə, bu fikir yanlışdır. Türklər arasında belə adət var: itlərə İrək və ya Sərəkadı verirlər. (3.
s. 101) Orta Asiyada sərək tayfa adı olmuşdur. Etnonim it adı əsasında yaranmış tayfa
adlarındandır.
Sərək toponimi qədim sərək tayfa adını özündə yaşadır.
Əbülqazi Bahadur xan «Şəcəreyi tərakimə» əsərində Salur tayfasından olan Ulaşın Oğuz xanı
görən şəxslərdən olduğunu və onun haqqında Dib Bakuy xana söhbətlər etdiyini yazır. (3.s.73)
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Ulaş oğlu Qazan xan ifadəsi işlənmişdir. Ulaş tayfa adının
şəxs adından yarandığını ehtimal etmək olar.
A.Bayramov yazır: «Ulaş derivatlı etnonimlərin kökündə Ulaş şəxs adı
dayanır. Həmin şəxs adının kökündə ula/maq feli dayanır. Bir çox türk dillərində ulaşmaq
«çatmaq», «birləşmək», «qovuşmaq», «çağırmaq» mənalarında işlənməkdədir. Ula sözünə qoşulan
-s feldən isim və feldən fel düzəldən şəkilçidir. Ulu və ula sözlərinin kökü homogendir. Yeriş, tanış,
sarış və s. sözləri də ulaş sözləri ilə eyni modeldir. (14.s.94) XIX əsrdə ulaş etnonimi ilə bağlı
toponimlərə Ter vilayətinin Qroznı dairəsində Ulaşçu, Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur
qəzasında Birinci Ulaşlu; ikinci Ulaşlu, Bakı quberniyasının Göyçay qəzasında Ulaştı-Şıxlı və s.
kənd adları qeydə alınmışdır.
«Oğuznamə»lərdə Çəkur - tayfa adı, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında isə şəxs adı kimi Qara
Çəkur xatırlanır: «Oğuzlarda dörd yigid niqabla gəzirdi. Biri Qanturalı, biri Qaraçəkur və oğlu
Qırxqunuq və bozayqırlı Beyrək». (15.s.58)
«Səlcuqların kırık tayfasının sol qanadının ayaması (titulu) çakır (qırğı) idi. Bəzən bunlara arslan
da deyirdilər. Sonralar «çakır» sözü tələffüz nəticəsində təhrif edilərək «çaxır» şəklində düşmüşdür.
Türkmənlərdə çakır tayfası vardır. Q.Qeybullayev qədim türkmənşəli bulqar tayfalarının arasında
çakar tayfasının olduğunu göstərir. (15.s. 135) Çakırlar yer adına Kiprdə rast gəlinir.
M.Kaşğari «Divani-i lüğət-it türk», F. Rəşidəddin «Oğuznamə» əsərində bayandur etnoniminin
adını çəkir. Azərbaycanda Tərtər rayonunda Bayandur və Bayandurlu kənd adları, Laçın rayonunda
Bayandur adlı çay vardır. Türkmənistanın, Türkiyənin toponimiyasında bayandur etnonimi ilə bağlı
toponimlərə rast gəlinir. Azərbaycanda Bayandur toponimi ilə bağlı əfsanə də mövcuddur.
Əfsanəyə görə, keçmişdə İbili adlı bir qaçaq padşaha, onun adamlarına divan tuturmuş. Qaçaqla
bacara bilməyən padşah ona xəbər göndərir ki, haranı istəyirsən, oranı sənə verim, orada yaşa. İbili
çox yer gəzdikdən sonra bir yerə gəlib çıxır, orada məskən salır. Onun üçün də buranın adına
«bəyən dur» deyirlər. Bu toponimin xalq etimologiyasına əsasən oxşar sözlərlə bağlı izahı özünü
doğrultmur. Bayandur etnotoponimdir və yaşayış məntəqəsi oğuzların bayandur tayfasının adını
daşıyır.
«Oğuznamə»nin uyğur versiyasında Ağacəri onomastik Vahidinə rast gəlirik: B(a)şı Uyğur erdi
Yığac ər bilə bularnınq barında yok erdi kilə. (Öndə gələn Ağacəri ilə Uyğur idi; bunların haqqında
ölçü yoxdur)
Ağacəri etnonimi əsasında formalaşan oronimlərdən biri də Tovuz rayonu ərazisində yerləşən
Ağacəri dağıdır. Dağın hündürlüyü 1769 metrdir.
S.Ataniyazov ağaceri tayfasının orta əsrlərdə yaşamış türkmən tayfası olduğunu yazır. Müəllif
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Rəşidəddinə əsaslanaraq qeyd edir ki, bu yerlərə oğuzlar gələndə, meşə ətrafında məskunlaşanları
«ağac əri» (ağac-ağac, ər- kişi, insanlar) adlandırırlar, bu da « meşə adamları» mənasındadır,
yurdları meşə ətrafında yerləşən bəzi monqol tayfalarına «xoynirgen» adı vermişlər. Bu sözün də
mənası «meşə adamları» kimi başa düşülməlidir. (16.s. 13)
Tədqiqatçılar ağacəri etnonimini «ağac ərləri» (meşəlikdə yaşayanlar, meşə adamları) kimi izah
edirlər. T.İbrahimov F.Sümərin «Qaraqoyunlular» əsərində ağacarılarıağaceri adlandırdığını və
Qaraqoyunluların bir oymağı hesab etdiyini yazır. (17.s.85)
Əbülqazi Bahadur xan «Şəcəreyi tərakimə» (Tükmənlərin soy kitabı) əsərində Ala-Kənk
toponiminə rast gəlirik: O zamanlar Ala-Kənk və Qara qaş adlanan yerlərdə Kanklı xalqı yaşayırdı.
(3.s.99) Sırdərya çayı hələ orta əsrlərdə Kanqa çayı adlanırdı. Kanq sözü ilə bağlı fikirlər
müxtəlifdir. C.Heyət yazır ki, əskidən ataya «qank» və ya «kank», anaya da «ök» deyilirdi. IX
əsrdən sonra «ata» və «ana» sözləri «kank» və «ök» yerini tutdu (18.s.46). T.Ə.İbrahimov «Rozətusəfa» əsərində oğuzlar haqqında belə bir məlumatın yazıldığını qeyd edir: «Guya oğuz xan
vuruşmaların birində küllü miqdar qənimət almışdır, bu qəniməti daşımaqda atlar, öküzlər kifayət
etmədikdə, hərbçilərin biri bir araba qayırmış və böyük miqdar qənimət onun vasitəsilə
aparılmışdır. Araba hərəkət edərkən «qanq-qanq» səsi çıxardığına görə, araba qayıranın mənsub
olduğu qəbilənin adı da qanqlı adlandırılmışdır. (17.s.81)
Kanq sözü ilə bağlı bir sıra türk etnonimləri vardır. Q.Qeybullayev kəngər,
kanqlı, kanqay, kanqalas, kanqat və s. türk etnonimlərinin kanq (Kanquy dövləti b.e.ə.II əsr)
sahəsinin adına gedib çıxdığını yazır. (19.s. 103)
Fikrimizcə, Ala-Kənk oykonimi kanqay, kanqat, kəngər, kanqlı və s. türk etnonimlərinin
kökündə dayanan kanq sözü ilə bağlıdır və bu sözün yaranması çox
qədimlərə - bizim eradan əvvəllərə təsadüf edir. Qafqaz ərazisində XIX əsrdə Ter vilayətinin
Vladiqafqaz dairəsində Kanq oykonimi mövcud olmuşdur.
«Oğuznamə»nin karluq-uyğur versiyasında Xıtay onomastik vahidinə rast
gəlirik.(6.s. 46) F.Rəşidəddin Oğuznamədə Xitay məmləkətinin adını çəkir: Onlar ancaq Xitay
məmləkətində olurlar.(1 .s.40)
M.Vəlili yazırdı ki, Xəta keçmiş Şərqi Çinin və Xətayi türklərinin adıdır (7. s.78). Xətayların
qədim məskəni Anadolu və Azərbaycandır. XX əsrin 40-cı illərində 15 min xataylı ailə Ərdəbildə,
40 min ailə isə Təbrizdə yaşayırdı. Şah İsmayıl Ərdəbildə məskunlaşmış xataylardandır.
Ümumiyyətlə, bu nəsildən yalnız Şah İsmayıl yox, 20-yə yaxın görkəmli şair, alim və sərkərdə
çıxmışdır. (20.s.212) XIX əsrdə Qafqazda Qaradəniz quberniyasının Tuapse dairəsində Kutay
yaşayış məntəqə adı qeydə alınmışdır. Çelyabinsk vilayətində Katay gölü vardır.
Fəzulullah Rəşidəddin «Oğuznamə»də Kayı dərə toponimini qeyd edir. Toponimin tərkibində
kayı/qayı tayfa adına rast gəlinir. Fəzulullah Rəşidəddin şahin quşunun ən böyüyü olan ağdoğanın
kayı tayfasının onqonu olduğunu yazır. Mənbələrdə (Mahmud Kaşğarlı, Fəzlullah Rəşidəddin və b.)
görə, oğuz tayfaları sağ və sol qollara bölünürdü. Kayılar sağ qolun əsas tayfası hesab olunurdular.
Kayı adı öz izini Qubadlı rayonunda bir kəndin adında da saxlamışdır (21 .s, 155)
«Oğuznamə»nin karluq-uyğur versiyasında Çeriq yer adına rast gəlirik: Çeriqdə bir y(a)kşı beq
bar erdi (Çerikdə bir yaxşı bəy vardı) (6.s.23). Qədim türk dillərinə məxsus sözlə ifadə olunmuş
coğrafi adlardan biri də Çeriq toponimidir. Orxon-Yenisey abidələrində çərik «qoşun, ordu»
mənalarında işlənmişdir.(22.s.384) Bu sözə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında çəri formasında rast
gəlinir.(23. s. 193) 1590-cı ildə İrəvan əyalətinin Zebil nahiyəsində Çeriklik kənd adı olmuşdur.
Görünür, çerik sözü ilə bağlı toponimlər hərbi düşərgə, ordunun dayandığı, durduğu yer mənalarını
bildirmişdir.
«Oğuznamə»nin uyğur versiyasında Muz tağ oroniminə rast gəlirik: Kırık gündün son Muz tağ
deqən tağnun adağına keldi. (Qırx gündən sonra Buz dağın ətəyinə gəldi) Toponimin tərkibində
iştirak edən muz sözü Azərbaycan dilində buz, tağ leksik vahidi isə dağ şəklində işlənir.
«Oğuznamə»lərdə qeydə alınmış türk mənşəli onomastik vahidlər müxtəlif dövrlərin, əsrlərin
məhsuludur. Yer adlarında türklərin tarixi izlərini qoruyub saxlamış toponimlərin öyrənilməsi
əhəmiyyətlidir. Türkdilli etnosların dil materialları əsasında yaranmış ən qədim vahidləri daşlaşmış
formada mühafizə etmiş toponimik vahidlərin tədqiqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Antik mənbələrdə,
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Orxon-Yenisey abidələrində və s. adları çəkilən bir sıra tayfalarla bağlı toponimlərə
«Oğuznamə»lərdə rast gəlinir. Bu da həmin toponimlərin nə qədər uzaq keçmişdə yarandığını
göstərir.Türk xalqlarının soy kökünün təşəkkülündə və formalaşmasında iştirak etmiş tayfa adları
(avşar, peçeneq, ağacəri, bayandur, qıpçaq və s.) ilə bağlı toponimlərə Azərbaycan ərazisində rast
gəlinir.
Tədqiqata əsasən türk xalqlarının o cümlədən, Azərbaycan xalqının etnogenezi ilə bağlı
məqamları da aydınlaşdırmaq mümkündür. «Oğuznamə»lər əsasında qədim türklərin coğrafi
yayımını, areallarını təyin etmək mümkündür.
«Oğuznamə»lərdə rast gəlinən onomastik vahidlərdə qədim türk qəbilə, tayfa dillərinə, eləcə də
sonrakı dövrlərdə onlar əsasında formalaşmış türk dillərinə aid çoxlu leksik vahidlərə təsadüf
olunur. Bəzi sözlər dilimizdə fərqli fonetik variantda işlənir. Onomastik vahidlərdə rast gəlinən
qədim elementlərin bir hissəsi Azərbaycan dili baxımından arxaik sayılır. Onlara yazılı mənbələrdə,
müasir türk dillərində, dialekt və şivələrində az və çox dərəcədə rast gəlinir. «Oğuznamə»lərdə
onomastik vahidlərin tərkibində işlənən leksik vahidlərin bəziləri fərqli fonetik formalarında qohum
türk dillərində işlənir.
«Oğuznamə»lərdəki toponimlərinin türk xalqları yaşayan digər ərazilərdə paralellərinin müəyyən
edilməsi sübut edir ki, bu adlar türk xalqların ümumdüşüncə tərzinin məhsuludur.
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Д.Гаджарлы
Ономастические единицы в “Огузнаме”
Резюме
В статье отмечается, что “Огузнаме” занимают особое место среди источников,
отражающих в хрониках, эпосах историю народа, прошлое тюрков.
“Огузнаме” – это книги жизни, которые передают из поколения в поколение историю и
культуру огузов. Здесь проводится исследование, анализ зарегистрированных
ономастических единиц, изучение исторической ономастики тюркских народов, в том числе,
азербайджанского народа.
Под словом “Огузнаме” понимается прошлое древних огузских племен, события, легенды,
связанные с Огуз ханом (Огузским каганом). В этих памятниках литературы представлена
информация об истории, сражениях, мировозрении, мифологоческих взглядах огузов.
В статье отражена подробная информация о доисламском мышлении и взглядах тюрков.
В статье приведена легенда, посвященная ономастической единице халадж Рашидаддина
Фазлуллаха. Кроме того, в “Огузнаме” встречается топоним Муган. Топоним Муган
сформировался на основании этнонима. Ономастические единицы тюркского
происхождения, отмеченные в “Огузнаме” являются плодом различных времен. Изучение
топонимов, сохранивших исторические следы тюрков в названии местностей, имеет
существенное значение. В античных источниках топонимы, связанные с рядом племен,
встречаются в “Огузнаме”.
Определение параллелей топонимов имеющихся в “Огузнаме”, доказывает, что эти
названия являются продиктом общего стиля мышления тюркских народов.
На основании проведенных исследовании, также можно праяснить моменты, связанные с
этногенезом азербайджанского народа. На основании «Огузнаме» можно определить
географический ареал древних тюрков.
Ключевые слова: Огузнаме, Сельджугнаме, Топкапы, этноним, этногенез, Атропатена,
Адербадаган, ороним, кыпчак, ойконимы.

Onomastikal Units in “Oghuznameh”s

J.Gajarli

Summary
The article is dedicated the specific place of “Oghuznameh” in which reacted the sources of
turkishs’ past times and the history of ancient lived people in these eposes.
“Oghuznameh” is the alive book which passes oghuzs’ history and culture from nation to
nation. The investigation and analysis of onomastical units noted here serves to learning of turkish
and at the same time Azerbaijanian people’s historical onomastics.
While saying “Oghuznameh” we mean the ancient oghuz tribes’ past times, the stories and
legends connecting with Oghuz khan (Oghuz khagan). The Oghuzs’ history, fightings, outlook,
world vision and myphological points are given in these momements.
There is also given turkish’s thoughts and points according thoroughful information till
preislamic religions in the article.
The legend tied with Feyzlullah Rashidaddin’s onamostical unit of khallage is noted in the
article.
Besides this we can meet Mughan’s toponimsin “Oghuznameh” Mughan toponims are
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formed by the sourse of ethnonims. The onomastica units based on turkish origion are different
periods’ products which are noted in “Oghuznamehs”. Learning of toponims is very useful which
are always kept Turkish historical traces in the names of places. We can cross with a lot of
toponims connecting with numerous tribes in the ancient sources in “Oghuznameh”. The defining of
the parallels of toponims in “Oghuznameh” proves that all these names are the products of turkish
people’s common thought style.
It’s possible to clear up the moments connecting with turkish people’s eynogenous in the
investigation. According “Oghuznameh” it is possible to define the turkish people’s geographical
areas.
Key words: Oghuznameh, Saljugnameh, Topgapi, etnonimus, etnogenez, Atropatena,
Aderbadagan, oronimus, kipchag, oykonims.
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(Nəsimi)

Nəsimi öz yaradıcılığı ilə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında müəyyən bir dövr açmışdır.Onun
dili yaranmaqda olan orta əsr türk ədəbi dilərinin sonrakı inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Nəsimi
şeirlərinin sənətkarlığı söz, ifadə və obrazlılıqla zənginliyindədir. Şair öz yaradıcılığında bədii təsvir
və ifadə vasitələrindən ustalıqla istifadə etmişdir. Onun şeirlərində fonetik xüsusiyyətlərdən
başlamış leksik və qrammatik üsul və vasitələrinə qədər mükəmməl bir sənətkarlıq istiqaməti nəzərə
çarpır. Nəsiminin əsərlərində misralarda səs ahəngdarlığı melodik təsir bağışlayır. Şairin şeirlərində
epitetlər üslubi vasitə kimi çox işlənir.
Şeirlərdə poetik nitqdə ahəngdarlığı artırmaq, mənanı qüvvətləndirmək üçün sinonim sözlərə
geniş yer verilir. Nəsiminin poetik dilində bir beyt, bəzən də bir misra daxilində əksər hallarda
sinonim, antonim, omonim sözlər eyni vaxtda işlədilir.Onun əsərlərində poetik ifadə tonu,
ahəngdarlığı, axıcılığı təmin etmək məqsədilə sintaktik vasitələrdən də geniş istifadə olunur. Şairin
şeirlərində sintaktik təkrarların müxtəlif növləri də diqqət çəkir. Sintaktik-üslubi vasitələrdən biri də
sintaktik paralelizmdir. Şeirlərdə sintaktik paralelizm özünü müxtəlif şəkillərdə göstərir. Nəsiminin
şeir dili, bədii təsvir, ifadə vasitələri baxımından çox zəngindir. Azərbaycan dilinin klassik şeir
dilinin ən yaxşı nümunələrindəndir.
Açar sözlər: Nəsimi, Azərbaycan ədəbiyyatı, şeir dili, bədii təsvir vasitələri, təkrar, sintaktik
paralelizm
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında öz yaradıcılığı ilə müəyyən bir dövr açmış Nəsiminin dili
yaranmaqda olan orta əsr türk ədəbi dillərinin sonrakı inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Böyük söz
sənətkarı İmadəddin Nəsiminin bədii sənətkarlığı, onun mübariz ruhlu üsyankar şeirləri, fəlsəfi və
ictimai məzmunlu əsərləri yeni istiqamətdə yaranan klassik Azərbaycan şeirinə ruh vermiş, onu
daha da canlandırmışdır.
Nəsimi şeirlərinin sənətkarlığı söz, ifadə və obrazlılıqla zənginliyindədir. Şair öz dövrünə görə
xalq dili ifadə və deyimlərini, xalq dilinin leksik-semantik xüsusiyyətlərini bütün incəliyi ilə ədəbi
dilə gətirmiş, əsərlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini bədii cəhətdən saf cilalamışdır.
Böyük sənətkarın şeirlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini bədii cəhətdən əzəmətli edən
cəhətlərdən biri də əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrindən ustalıqla istifadə etməsidir. Şairin
şeirlərində fonetik xüsusiyyətlərdən başlamış leksik və qrammatik ifadə üsul və vasitələrinə qədər
mükəmməl bir sənətkarlıq istiqaməti nəzərə çarpır.
Nəsiminin əsərlərində misralarda səs ahəngdarlığı melodik təsir bağışlayır. Görkəmli dilçi alim
T.Hacıyev bu barədə yazır: “Ayrı-ayrı misraları, beytləri, bəzən bütöv şeirləri səs mətni olur-bədii
məna eyni və uyğun səslərin, hecaların təkrarı ilə yaranan ahəngin, melodiyanın müşayiəti ilə verilir
(4, 197).
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Səslərin ahəngindən yaranan fonetik alliterasiya, assonans kimi ritmik-intonasion xüsusiyyətlər
Nəsimi şeirlərində xüsusi ahəngdarlıq yaradır. Alliterasiya poeziyada, el ədəbiyyatında, canlı
danışıqda hadisələrin daha canlı, ahəngdar təsvirini ifadə edən əsas fonetik vasitədir:
Çəkdi məni bəlaya bəlasının bəlası...
Gül kimi gülə-gülə gəl, oradan pərdə götür
Xəbəri bilən xəbirün xəbəri özündən olmaz,
Nə derəm sana eşit kim, bu xəbər əzəb xəbərdir
Şair “xəbər, xəbərdar” sözlərini beyt daxilində elə təkrarlayır ki, şeirdə melodik bir ahəngdarlıq
yaranır.
Beyt yanıltmac təsiri bağışlayır:
Vaxtilə görkəmli rus dilçisi A.Peşkovski bədii dilin estetik səslənmə cəhətindən danışarkən
ritmik-intonasion xüsusiyyətləri, o cümlədən alliterasiyanı mətndə əksolunmasına görə iki yerə
bölürdü: 1.Məzmunla bağlı olanlar; 2. Məzmunla bağlı olmayanlar (6, 141).
Nəsiminin şeirlərindəki alliterasiya məzmunla bağlı olmayıb sadəcə ritmik axarlığa yönəkdilən
vasitədir.
Şairin əsərlərində assonans da üslubi vasitə kimi özünü göstərir. Mətn daxilində, cümlədə, sözlər
arasında saitlərin assonanslıq təbiəti səbəbsiz olmayıb hansısa hadisəyə, nitqə assosiativlik xassəsi
gətirir:
a səsinin təkrarı:
Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü,
Alın gör nə al eylər, kimsə irişməz alinə
Dünya turacaq yer degil, ey can, güzar eylə,
Aldanma anın alinə, ondan həzər eylə.
ə səsinin təkrarı:
Hər kimsə səni görməz, görməz səni hər kimsə...
Şairin şeirlərində epitetlər də bədii üslubi vasitə kimi çox işlənir. “Nəsiminin epitetləri ancaq
zahirən konkret və mücərrəd ola bilər, əslində isə həm konkret, həm də mücərrəd epitetlərində bir
mübhəmlik (qeyri-müəyyənlik-A.N., S.C.), tanrı, Allah görünməzliyi, “pərdə” var (5, 184):
Afərin ol gül yanağlu dilbəri-rənaya kim,
Hüsn bağında sərvi-rəvan olmuşdur.
Şol gül üzrə tağılıb ənbər sifətli sünbülə
Ənbərin reyhan əcəb, ya miski-tər dersəm nola.
Epitetlər bəzən substantivləşmiş şəkildə işlənir:
Düşənbə güni razi-dilini dedim axır
Ol gözləri nərgis, yüzi gül, qaşı kəmanə
Şair bəzən substantivləşmiş epitetləri ritmik şəkildə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlədir və burada
mənsubiyyət şəkilçisi morfoloji üslubi vasitə rolunu oynayır, prof. Y.Seyidovun qeyd etdiyi kimi
“Buradakı mənsubiyyət şəkilçiləri eyni şəxsə (birinci şəxsin təkinə) aid olsa da, şeirdəki sözlərin
hamısına əlavə edilmiş, hər söz bir dəfə işləndiyi halda, şəkilçi sözlərin sayı qədər təkrar olunmuş,
bununla da, həm şeirin ümumi ahənginin tənzimləyici ünsürünə çevrilmiş, həm də ona milli vüsət
vermişdir (7, 155).
Nigarım, dilbərim, yarım, ənisim, munisim, canım
Rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım
Eyni sintaqmatik sıralanma M.Füzulidə:
Canım, gözüm, əfəndim, sevdiyim dövlətlü sultanım mənim
M.P.Vaqifdə:
Sənsən mənim ayım, günüm, hilalım,
Dövlətim, iqbalım, cahım, cəlalım
Nəsiminin şeirlərində sinonim sözlər də poetik nitqdə ahəngdarlığı artırmaq, mənanı
qüvvətləndirmək məqsədilə işlədilir.
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Beytlərdə, misralarda sinonim sözlər, milli sözlər, alınma və milli sözlər, alınma sözlər şəklində
işlədilir:
Ey təbibi-ammi əl çək çarə qalmaqdan bana
Eşqə çün dərman bulunmaz, keç əmindən, ey həkim
Sən bu Nəsiminin dilin anla, sözün bil
Kim, var bu dildən özgə bizim lisanımız?
Çeşmeyi-heyvan xəcildir ləblərindən daima
Abi-kövsər şərbəti şirin totağından gəlir.
Nəsiminin poetik dilinin özünəməxsusluğu həm də ondan ibarətdir ki, şair bir beyt, bəzən də bir
misra daxilində əksər hallarda sinonim, omonim, antonim sözləri işlədir:
Diriş, bu mərifətin xirqəsinə çəm ola gör,
Tağılma dörd yana, aşıq, ki qandasan, heyhat
Bu beytdə şair yalnız “diriş” və “cəm ol” sinonim fellərini deyil, eyni zamanda onların antonimi
olan “tağıl” felini də işlətmişdir.
Görkəmli dilçi alim V.Aslanov Nəsiminin dilində diriş felinin “özünü ələ almaq, cəhd etmək”
mənaları daşıdığını qeyd edir (1, 175).
Şairin şeirlərində antonim sözlərdən bədii təzadı ifadə etmək məqsədilə istifadə olunur:
Əvvəlü axir hüvəl-həyyul-ləzi sən layəmut,
Zahirü batin hüvəl-baqi sən allahüs-səməd
Aşıq Qurbani, Ş.Xətai yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tarixində əsası qoyulan təsnis şeir şəklinin ilk
nümunələrinə Nəsimi yaradıcılığında rast gəlinir:
Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə,
Kim nə bilür, bu könlümün fikri nədir, xəyalı nə
Ey sözün toğru, hədisün cümlə çin
Düşdi ənbər çin saçundan miski-Çin
Nəsiminin şeirlərində metafora da bədii üslubi vasitə kimi işlənmə tezliyinə malikdir. “Metafora
üslubi məcaz növü kimi müəyyən bir əşyaya məxsus əlamət və keyfiyyətin başqa bir əşya üzərinə
köçürülməsidir. Metaforaya gizli müqayisə də deyilir” (2, 115):
Kipriyin oqına, qaşın yayına
Aşiqin sinəsin sipər dedilər
Şol təmam ayun yüzündən çünki rəf oldu
Zülmətin dövranı keçdi, zahir oldı afitab niqab
Şairin şeirlərini daha axıcı və obrazlı edən ifadə vasitələrindən bir də bənzətmədir. “Nəsiminin
təşbehlərini, obrazlarını anlaşıqlı, şəffaf göstərən cəhətlərdən biri onun müqayisələrindəki məntiqli
əşyavilikdi. Onun sözü oxucunu mücərrədliyə, boşluğa çəkmir, göz qarşısında konkret obraz
yaradır” (4,210).
Zülfün nə damü qəmzən nə oxdur ki, gözlərin
Aşiqləri həmişə anunla şikar edər
Şair burada məşuqun zülfərini aşiqləri şikar edən (oxlayan, oxa bənzədir).
Məzmunca, ifadə şəklinə görə bənzətməyə yaxın olan təsvir vasitələrindən biri də müqayisədir.
Nəsiminin şeirlərində müqayisə üslubi vasitəsi müxtəlif formalarla təzahür edir:
a)Leksik yolla. Müqayisə bu yolla ifadə olunduqda “bənzəmək, oxşamaq” fellərindən biri
işlədilir:
Gördim yüzin, oxşatdım anı mahi-təbanə...
Bənzəmiş mahi-hilalə qaşların,
Başladı məkr ilə alə qaşların
b) Morfoloji yolla. Bu zaman arxaik “clayn, ciləyin” və müasir kimi (kibi) qoşmalarından
istifadə edilir:
Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var?
Bunca möhnət hər dikəndən çəkməyincə bir zaman
Bülbülü aşiq kibi çağırma, gülzar istəmə
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c) Sintaktik yolla: Bu üsulla müqayisə mənasının ifadəsində “de” felindən, onun müxtəlif
şəkillərindən istifadə olunur:
Ləblərin qəndinə şəkkər dedilər,
Cani-şirinə gör nələr dedilər...
Surətin bədrinə qəmər dedilər
Müqayisə mənasının bu ifadə üsulu müasir poeziya nümunələrində də nəzərə çarpır:
Ömür dedikləri bir karvan yolu... (S.Vurğun)
Ömür dedikləri coşğun çay kimi
Kükrəyib, köpürüb hər zaman gedir...(M.Rahim)
Müqayisə mənası Nəsiminin dilində “dönmək” felinin məcazi mənası ilə də ifadə olunur:
Hilala döndü qəmər qaşların hilalından
Boyandı qanə qızılgül yanağın alindən
Dönmək felinin müqayisə mənası yaratması canlı danışıq dili xüsusiyyətidir: Xəstə arıqlayıb
çöpə dönmüşdü; Çay buza dönüb və s.
Mübaliğə də bədii üslubi vasitə kimi Nəsiminin şeirlərində müəyyən bir hadisənin daha
təsirli görünmək üçün həddindən artıq böyüdülmüş şəkildə təsviri ilə bağlıdır:
Yandırdı, yaqdı bəni yarın fəraqi, neyləyim,
Taqətim, səbrüm tükəndi, yanərəm zər üştə gör
Zülfünüz çəkdi çəri, gəldi Xuma Çin üstünə
Xalınız qopdu Həbəsdən, Rum elinə çapdı
Sonuncu nümunədə mübaliğə ilə yanaşı, metafora da vardır.
Şairin əsərlərində poetik ifadə tonunu, ahəngdarlığı, axıcılığı təmin etmək məqsədilə
sintaktik vasitələrdən də geniş istifadə olunur. Belə sintaktik-üslubi vasitələrdən biri sintaktik
paralelizmdir. Nəsiminin şeirlərində sintaktik paralelizm özünü müxtəlif şəkildə göstərir:
a)Cümlə üzvü şəklində paralelizm:
Kiprigin oxuna, qaşın yayına
Aşiqin sinəsin sipər dedilər
Yaman qonşı, yaman yoldaşi-bəd xoy,
Yaman övrət siyasətdür, siyasət.
Aşıq Ələsgərdə: Bu dünyada üç şey başa bəladır
Yaman oğul, yaman arvad, yaman at
b) Sadə cümlə şəklində paralelizm:
Qamu yerlərdə bulundum, qamu sözlərdə bulundum,
Qamu pərdə çün çalındım, bu ulu bəyanə gəldim
Bir əcaib şahə düşdi könlümüz
Yüzi bədrü mahə düşdi könlümüz
c) Tabeli mürəkkəb cümlə şəklində paralelizm:
Görmüşəm şol bədrü kim, nöqsanı yox,
Bulmuşam şol gənci kim, viranı yox
Bu misraların hər biri təyin budaq cümləsi şəklində işlənmişdir.
d) Adlıq cümlə şəklində paralelizm:
Beli incə, ləbi qönçə, xəti rəna, ruxi niku
Nəsimi şeirlərində sintaktik təkrarların müxtəlif növləri də diqqət çəkir. Belə təkrarlardan
biri anaforadır. Anafora eyni nitq vahidinin ardıcıl işlənən və ya bir-birinə yaxın yerləşən
misraların, bəndlərin, ya da cümlələrin əvvəlində təkrar olunan söz və ya ifadədir.
Anafora da sintaktik-üslubi fiqur kimi, ifadə olunan fikri qüvvətləndirməyə, ahəngdarlığı
təmizləməyə xidmət edir:
Şol fitnəsi çoq eynin uyguda sanan yarı,
Şol fitnə qanı kim, ol oyanmadı xabından...
Cövhəri nadan əlindən müştəri alır ucuz,
Cövhəri bilməz, nə bilsin cövhərün bazarını
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Dahi şairin şeirlərində anaforanın əksi olan epifora üslubi fiquru da rast gəlinir. Bu sintaktiküslubi vasitə eyni nitq vahidlərinin ardıcıl işlənən və ya bir- birinə yaxın yerləşən misraların,
bəndlərin, ya da cümlələrin, abzasların sonunda təkrar edilməsidir. Epiforik sonluqlarla bitən
şeirlərdə daxili qafiyədən istifadə edilir:
Bivəfa dünyadan usandı könül,
Yox dedi, dünyanı yox, sandı könül,
Düşdü eşqin oduna, yandı könül,
Vəhdətin qəndabına qandı könül
Eyni misra və ya beyt daxilində də müxtəlif təkrarlar diqqət çəkir:
Misralar daxilində xəbərlərin təkrarı:
Mülk ilə malik bənəm, mühyirü halik bənəm,
Mürşidü salik bənəm, abidü əsnamü lat
Birinci cümlənin izafət birləşməli xəbərinin ikinci tərəfi ikinci cümlənin mübtədası olur:
Mən mülki-cahan, cahan mənəm, mən
Mən ərşi-məkan, məkan mənəm, mən
Ikinci misra birinci misranın tərsinə təkrarıdır:
Hər kimsə səni görməz, Görməz səni hər kimsə...
Kəndün çəkədür hicran, Hicran çəkədür kəndin....
Ümumiyyətlə, Nəsiminin şeir dili bədii təsvir, ifadə vasitələri baxımından zəngindir və
Azərbaycan dilinin aparıcı mövqeyi ilə səciyyələnən klassik şeir dilinin ən yaxşı
nümunələrindəndir.
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A.Nagdaliev,
S. Jafarova
Artistic illustration and expression tools in
Nasimi poems
Summary
Nasimi has started a certain period in Azerbaijan literature with his own activities. His way of
writing effected greately to the emerging turkish literal languages of Early Medival Period.
Nasimi’s poetry is rich with the words, expression, figurativeness.Poem used different forms of
expressions skilfully in his creativity. A strong craft direction from phonetic to the lexical,
grammatical features can be observed in his poetry. The sound harmony in the verses of his works
gives a melodical impression. Ephitets are used as stylistic devices in his poetry.Synonyms are
used widely in order to emphasize the meaning, increase harmony.
In Nasimi’s poetic language synonyms, homonyms, antonyms majorly are used in couplets,
sometimes in the lines.Syntactic objects are also rapidly used to boost the harmony, the tone of
poetic expression and flowability in his works. Also various forms of parallel syntaxs capture
attention in his works. Parallel Syntax is one form of the Syntactical Stylistic Devices. Syntactic
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parallelism presented itself in different forms in the poetry. Nasimi’s poetic language is overly
affluent in terms of different forms of expression, artistic description and is one of the best
examples of classic poetic languages that is distinguished with the leading position of Azerbaijan
literature

Ключевые слова: Насими, азербайджанская литература, поэтический язык,
художественные средства выражения, повтор, синтаксический параллелизм

А.Нагдалиев,
С.Джафарова
Художественные средства выражения в стихотворениях Насими
Резюме
Насими своим творчеством создал определенный период в классической азербайджанской
литературе. Его язык оказал сильное влияние на дальнейшее развитие средневековых
тюркских литературных языков. Мастерство искусства Насими заключается в том, что его
поэзия богата словом, выражением и со своей образностью. Поэт мастерски использовал художественное описание и средства выражения в своем творчестве. В его стихах начиная фонетическими до лексикo-грамматических особенностей чувствуетсяусовершенствованное направление его таланта (умения). В произведениях Насими межстрочная гармония голоса дает мелодический эффект. В стихах дается большое место
синонимичным словам, чтобы усилить его смысл, увеличить гармонию поэтической речи.
На поэтическом языке Насими в одном бейте, иногда же в одной строке синонимы,
антонимы и омонимы в большинстве случаев используются одновременно. В его
произведениях широко используются синтаксическими средствами (особенностями) для
обеспечения тона, гармонии и беглости поэтического выражения. Одним из синтаксических
стилей является синтаксический параллелизм, который проявляется по-разному. ((Различные
типы синтаксических повторений также замечательны в его стихах.)) Поэтический язык
Насими очень богат художественным описанием и средствами выражения. Поэзия Насими
является одним из лучших примеров азербайджанской классической поэзии.
Keywords: Nasimi, Azeri literature, poetic language, artistic means of expression, repetition,
syntactic parallelism
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Çapa qəbul olunma tarixi: 20.05.2019
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REKLAMLAR VƏ ORFOQRAFİK NORMA
Xülasə
Ədəbi dilin üslublar sistemində fəaliyyət göstərən işgüzar üslub müəyyən tarixi inkişaf yolu
keçmişdir. Müstəqillik illərində dilxarici və dildaxili amillərin təsiri nəticəsində işgüzar üslubun
işləklik dairəsi genişlənmiş və özünəməxsus xüsusiyyətləri müəyyənləşmişdir.
Müasir dövrdə işgüzar üsluba aid olan reklamlar informasiya vasitəsi kimi insanların bu və ya
digər həyat fəaliyyəti sahələri ilə əlaqələrinin intensivləşməsində mühüm yer tutur. Reklamlar
bütün sosial-mədəni hadisələri əhatə edərək hər bir xalqın mədəniyyətini, onun mentalitetini və
milli xarakterini özündə əks etdirən güzgüdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində reklamların dil və üslub xüsusiyyətləri lazımi
səviyyədə araşdırılmamışdır.
Məqalədə reklamları səciyyələndirən linqvistik və ekstralinqvistik amillər müəyyənləşdirilir.
Kommunikativ əlaqələrin inkişafı zəminində istehlakçını reklam olunan mallara, xidmətlərə və s.
sövq etmək əsas məqsəd kimi özünü göstərir. Burada reklam mətnlərini üçün spesifik olan dil
xüsusiyyətləri araşdırılır.
Bu məqalədə reklamlar və ədəbi dil normalarının qarşılıqlı əlaqəsi, eyni zamanda fonetik və
orfoqrafik normanın pozulması halları müəyyənləşdirilir. Məlum olmuşdur ki, reklam mətnlərinin
dilindəki nöqsanlar həmin reklamların təsir gücünü və informativliyini zəiflədr.
Açar sözlər: reklam, dilçilik, biznes, orfoqrafiya, norma
Müasir dövrdə qəzet, jurnal səhifələrindən oxuduğumuz, televiziya ekranlarından seyr
etdiyimiz, küçələrdə, metropolitendə geniş lövhələrdə, bir sözlə, hər yerdə rastlaşdığımız reklamlar
bir sıra xarakterik dil xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Dil vasitələrindən düzgün istifadə hər
hansı reklamın keyfiyyətinin, effektivliyinin göstəricisidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində reklamların dil və üslub xüsusiyyətləri
lazımi səviyyədə araşdırılmamışdır. İlk növbədə, reklamların dilin hansı üslubunu təmsil etməsi
məsələsi mübahisəlidir. A.Mirzəyeva bu münasibətlə yazır: ”Reklamlar Azərbaycan dilinin ən işlək
yarımüslublarından biri olub özünəməxsus leksikası, sintaktik quruluşu ilə seçilir” (1, s.178).
Müəllif “reklamların Azərbaycan dilinin ən işlək yarımüslublarından biri olmasını” qeyd edərkən
onun hansı üslubun tərkibinə daxil olduğunu gösrərmir.
Ümumiyyətlə, reklamların ədəbi dilin hansı üslubuna daxil edilməsi məsələsi dilçilər
tərəfindən birmənalı qəbul edilməmişdir. Prof. T.Hacıyev reklamları rəsmi-işgüzar üslubun
tərkibində verməyi lazım bilmişdir: “Rəsmi və işgüzar sənədlərin dil təzahürünə rəsmi-işgüzar
deyilir. Rəsmi-işgüzar üslubda fikir (informasiya) müəyyən standart formalarda və olduqca yığcam
şəkildə verilir, artıq sözlər, obrazlı ifadələr işlədilmir, fərdi nitq ünsürlərindən qaçılır” (2, s.105).
Adından da göründüyü kimi, rəsmi və işgüzar sənədlərin dilini əhatə edən bu üslubda yığcam lüğət
tərkibinin, məhdud sintaksisinin və möhkəm normalılığın xarakterik olduğunu qeyd edir.
Bir üslub adı altında getsə də, işgüzar sənədlər öz mahiyyətinə, xarakterinə görə rəsmi
sənədlərdən olduqca fərqlənir. Belə ki, “rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq işgüzar sənədlər xüsusi
dövlət əhəmiyyəti daşımır, ancaq bu və ya digər konkret məsələ ilə bağlı tərtib edilir: ərizə,
tərcümeyi-hal, bildiriş (elan), arayış, protokol, izahat, reklam, etiket və s. işgüzar sənədlərə aiddir”
(2, s.112).
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Tədqiqatçı G.Məlikova “Azərbaycan reklamlarının dili” mövzusunda yazdığı dissertasiya işində
reklamları dilin ən yüksək yarımüslublarından biri yox, publisistik üslubun tərkib hissəsi olan və
özünəməxsus dil və üslub xüsusiyyətləri kəsb edən bir janr üslubu kimi səciyyələndirir. Müəllif
ümumi dilçilikdə müxtəlif münasibətlərlə söylənilmiş və özünə tərəfdarlar qazanmış fikirlərə,
mülahizələrə hörmətlə yanaşaraq bu problemi araşdırmış və belə qənaətə gəlmişdir (3, s.135).
Ədəbi dilin bütün fəaliyyət sahələrində, bütün üslublarında normalara əməl olunması başlıca
şərtdir. M.Yusifov yazılı dilin normalarından bəhs edərkən belə bir fikrin üzərində dayanır: “Yazılı
dilin normaları ilə şifahi dilin normaları arasında müəyyən fərqlər vardır. Şifahi dil normaları nitq
qanunları əsasında yaranır və bu qanunlar vasitəsilə tənzim olunur.
Həmin qanunların təsiri və tələbi ilə nitq üçün ümumi səciyyə qazanmış vahidlər sabit normalara
malik olurlar. Belə ki, dilin bütün daşıyıcıları üçün ümumi səciyyəvi olan nitq formaları hamı
tərəfindən eyni şəkildə işlədilir. Bu qəbildən olan vahidlərin ümumnitq səciyyəsi onların vahidlər
necə deyilirsə, necə ifadə olunursa, yazıda da həmin şəkildə işlədilir. Yazılı dilin normaları isə
bilavasitə yazının meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Bu normalar üçün daim təsir göstərən xüsusi
qanunlar yoxdur. Yazılı dilin qaydaya salınmasında, başlıca olaraq uyğunlaşdırma prinsipindən
istifadə edilir” (4, s.139).
Müşahidələrdən aydın olur ki, bugünkü reklam mətnlərində dil və üslub baxımından bir sıra
nöqsanlar özünü göstərir. Bu problemin böyük sosial və elmi əhəmiyyət daşıması “Dövlət dili
haqqında Qanun”da da öz əksini tapmışdır. Həmin qanunda reklam və elanlara ayrıca maddə həsr
olunmuşdur. Bu məsələyə həssaslıqla yanaşan dilçi alim T.Hacıyev qeyd edir: “Nəhayət, bu gün
dövlət dilinin işlənməsi haqqında qanun təsdiqləndi. Dövlət dili haqqında fərman verilmişdi, ancaq
onun işlənməsində qismən kənara çıxmalar vardır. Xüsusilə xarici şirkətlərin respublikamızdakı dil
əlaqələrində, reklamlarında, xaricdən gələn dərman və ərzaq məhsullarının üstündəki yazılarda bu
qanun lazımi ardıcıllıqla gözlənmirdi. Cənab prezidentin imza qoyduğu dil qanunu bu məsələdə
istisnalara son qoydu. Bu qanunda məcburiliklə bağlı həm də çox məsələlərə aydınlıq gətirildi” (5,
s.9). Məlum olduğu kimi, reklamlarda əcnəbi dillərə üstünlük verilir, dilimizin normalarına əməl
olunmurdu. Həmin qanunda göstərilirdi ki, respublikamızın bütün ərazilərində reklam və elanlarda
dövlət dili aparıcı olmalıdır, yalnız bəzi zəruri hallarda Azərbaycan dili ilə yanaşı digər dillərdən də
istifadə oluna bilər. Bir şərtlə, əcnəbi dildə verilmiş reklam Azərbaycan dilindəki yazıdan sonra
gəlməli və əhatə dairəsi də böyük olmamalıdır.
Məlumdur ki, reklam mətnlərinin dilindəki nöqsanlar həmin reklamların təsir gücünü və
informativliyini zəiflədr. Kommersiya xarakteri daşıyan reklamların tərtibi zamanı iqtisadi maraqlar
önə çəkildiyi üçün, bir növ, dilçilik qanunları arxa plana keçir və dil normaları pozulur. Tədqiqatçı
G.Məlikova reklamlarda rastlaşdığımız dil və üslub səhvlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 1.
orfoqrafik normaların pozulması; 2. söz seçiminin düzgün aparılmaması və leksik vahidlərin məna
cəhəti baxımından fərqləndirilməməsi; 3. varvarizmlərə aludəçlik; 4. qrammatik normaların
pozulması; 5. müxtəlif xarakterli dil pozuntuları; 6. üslubi baxımdan səhvlər (3, s.122-123). Bu tip
nöqsanlar ən çox sözlərin düzgün yazılmasında, durğu işarələrinin yerində qoyulmamasında, ümumi
isimlərin böyük hərflərlə yazılmasında və s. özünü göstərir.
Reklamlar hər hansı bir müəssisənin öz malı deyildir. Onlar hamı üçün hazırlanır, kütləvidir.
Ona görə də reklamların dilinə diqqət yetirilməsi ümumxalq vəzifəsidir. Bu gün reklamların
gətirdiyi bir çox yeniliklər müasir dilimizə müxtəlif cəhətdən öz təsirini göstərir. Təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, kommersiya məqsədi ardınca qaçaraq dilimizin illərdən bəri möhkəmlənmiş
qayda-qanunlarını pozmaqla, yaxud onlara etinasız yanaşmaqla reklamlar yazı və nitq
mədəniyyətinə təsir göstərir. Reklamların savadsız hazırlanması çox zaman bu sahədə çalışan
texniki ixtisaslı mütəxəssislərin dil normalarını mükəmməl bilməməsindən irəli gəlir.
Reklamların dilində fonetik normanın pozulması hallarına daha çox təsadüf olunur. Bu tip
nöqsanları sözlərin düzgün yazılmamasında, ümumi islərin böyük hərflərlə yazılmasında, durğu
işarələrinin yerində işlədilməməsi və s. hallarda müşahidə etmək olar. Məsələn, şirkət adlarının,
ticarət nişanlarının reklamında hərflərin böyük və kiçik yazılma qaydaları tez-tez pozulur: AzərDuz,
SimSim, Azər-Türk Bank, MobiTel və s.
55

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

Dilimizin yazılış qaydalarına görə ixtisar olunmuş sözlərdən ibarət olan mürəkkəb adlar böyük
hərflərlə yazılır. Həmin sözlər bir-birindən nöqtə ilə ayrıldıqda hər biri böyük hərflə yazılır.
Tədqiqatçı K.Həbibova dilimizin normalarına təsir göstərən reklam mətnlərində orfoqrafik
səhvlərin mövcud olması məsələsinə toxunur və yazır: “Azərbaycan dilində böyük hərflər alman,
ingilis və s. dillərlə müqayisədə çox məhdud çərçivədə işlənir. Amma müasir dövrdə qeyd edilən
məsələ ilə yaranmış çaşqınlığı hər şeydən əvvəl dilimizə güclü bir axınla təsir etməkdə olan romangerman dillərində axtarmaq lazımdır.
Məsələn, alman dilində bütün isimlər böyük hərflərlə yazılır. İngilis dilində isə bununla yanaşı
bir çox adlarda bütün hərflər (SUİTS şirkəti, BEKO, SONY və s.) böyük yazılır. Bu baxımdan
əcnəbi reklamlar vasitəsilə dilimizə daxil olan müxtəlif firma, şirkət, müəssisə, müxtəlif ticarət
nişanlarının adları olduğu kimi qəbul edilir və öz dilimiz əsasında yaranan bu qəbil yeni adlar artıq
əcnəbi dildəki mövcud adları “yamsılayır”. Təbii ki, bu zaman dəblə ayaqlaşmağa can atan bir sıra
şəxslər dilimizin yazı normalarını nəzərə almırlar. Unutmamalıyıq ki, bizim öz dilimiz, öz
orfoqrafik normalarımız var və hərflərin istənilən yerdə böyük və ya kiçik yazılması kobud səhvdir”
(6, s.52-53).
Reklamlarda orfoqrafik səhvlərdən danışarkən mətndəki sözlərin baş hərflərinin böyük yazılması
hallarını da göstərmək olar. Məsələn: Mohobbat, Ən Uzun Dənli Hindistan Basmati düyüsü, Azər
Türk Bank, Əfsanəvi Brendlər, İnanılmaz Kompaniya, BETA TEA – Çayların Dünyası, Dünyaların
Çayları, İNTERTURAN – Mebel Mərkəzi, “Gülüm” yağları – El - Obamızın Gülü və s.
Bir çox hallarda reklam mətnlərində verilən əcnəbi sözlər yad dilin orfoqrafiyası ilə təqdim
olunur. Məsələn, “Elektrolux” markalı soyuducunun və ya “Hyundai” markalı avtomaşınlarının
reklamı zamanı ingiliscə yazılmış bu sözlər daha çox tələffüz formasına əsaslanmalı və ana
dilimizin orfoqrafiyasına uyğun olaraq “Elektroluks”, “Hunday” şəklində yazılmalıdır.
Reklam mətnlərində nəzərə çarpan orfoqrafik səhvlərdən biri də durğu işarələrindən düzgün
istifadə olunmamasıdır: Prostamol Uno
Rahat həyat üçün!
Və yaxud: Cəmi 5 manata
Demək olar ki havayı.
Birinci nümunədə nida işarəsi əvəzinə nöqtə, ikincidə isə “ki” bağlayıcısından sonra vergül
işarəsi qoyulmalı idi.
Bəzən də “o”, “bu” əvəzlikləri ilə ifadə olunan mübtədalarla işarə əvəzlikləri kimi işlənən “o”,
“bu” əvəzlikləri qarışıq salınır və belə mübtədalardan sonra vergül qoyulmasına riayət olunmur.
Reklamlarda fonetik normanın pozulması hallarından danışarkən yerlik hal şəkilçisi “-da, -də”
ilə qüvvətləndirici “da”, “də” ədatının qarışıq salınmasını və bu ədatların sözə bitişik yazılmasını
qeyd edə bilərik. Məsələn: Bu kreditə sizdə qoşulun. Və yaxud: Baner və Vinil çapı, Demək olarki
havayı. Bu nümunələrdə “də” ədatı və “ki” səhvən özündən əvvəlki sözə bitişik yazılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə bəzi reklamların savadsız hazırlanması bu sahədə çalışan
mütəxəssislərin dilimizin qayda-qanunlarını mükəmməl bilməməsindən irəli gəlir. Reklam
yaradıcılığı yalnız kommersiya maraqları çərçivəsində məhdudlaşdırılır. Bu da nəticədə keyfiyyətli
reklamın yaranmasına əngəl törədir.
Eyni zamanda, dil səviyyəsində mövcud normalara, qəbul edilmiş qanun-qaydalara riayət
etməməklə reklamlar bir çox hallarda onları kobud şəkildə pozur və bununla da ədəbi dil
normalarına təsir göstərir.
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Рекламы и орфографическая норма

Ф.Нифталиева

Резюме
Деловой стиль функционирующий в системе литературного языка прошел определенный
период исторического развития. За годы независимости под влияние интралингвистических
и экстралингвистических факторов деловой стиль расширил область применения и
специфические особенности.
На современном этапе рекламные тексты, относящиеся к деловому стилю, в качестве
средства информации занимают важное место в интенсификации связей людей с теми или
иными областями их жизнедеятельности. Реклама - это зеркало культуры страны, ее
менталитета и национального характера, в котором отражаются все социально-культурные
явления. Надо отметить что, в Азербайджанском языкознании язык и стилистические
особенности реклам не были расследованы на нужном уровне.
В статье выделяются основные черты, присущие языку рекламных текстов: как
лингвистические, так и экстралингвистические. Язык рекламы рассматривается как особая
языковая структура, которая развивается по своим законам, иногда нарушая
общелитературные нормы. Основной коммуникативной целью рекламного текста видится
побуждение потребителя к выбору рекламируемой продукции, товара, услуги и т. д.
Рассматриваются и собственно лингвистические особенности рекламных текстов.
В этой статье были рассмотрены взаимосвязи рекламы и норм литературного языка. В то
же время выяснились случаи нарушения фонетических и орфографических норм. Было
определено что, языковые изъяны в содержании реклам ослабляет силу влияния и
информативность рекламы.
Ключевые слова: реклама, языкознание, бизнес, орфография, норма
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The advertisements and orthographic norm

F.Niftaliyeva

Summary
Business style existing in the systems of the styles in our literary language has passed a certain
historic development way. In this article it is noted that in the years of independence with the
influence of the extralinguistic and intralinguistic factors its sphere of usage is extended and its
specific peculiarities are determined. Nowadays advertising texts dealing with the working style
play an important role as information means in intensifying the ways of human life activities.
Advertisement is a mirror of the country, its mentality and national character that reflects all
social and cultural events.
It should be noticed that language and style peculiarities of advertisement have not been clearly
investigated in linguistics of Azerbaijan. The article describes basic characteristics peculiar for
advertisement texts: both linguistic and extra-linguistic. The language of advertisement is
considered as a specific linguistic structure that develops according to its on laws, breaking
sometimes standard norms. The main communicative aim of an advertisement is to force the
consumer to choose the products, goods or services advertised. Linguistic peculiarities of
advertisement texts are studied in the article.
Mutual relation of advertisements and language normatives are investigated in this article. At the
same time deterioration of phonetical and orthographic normatives are shown. It is clarified that
deficiencies in advertisement texts reduce the power and informativity of the advertisement.
Keywods: advertisement, language, business, orthographic, norm
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“CODEX CUMANİCUS”DA MÜRƏKKƏB SÖZLƏR
VƏ TƏRKİBI FEİLLƏR
Xülasə
Bu məqalədə qıpçaq abidəsi “Codex Cumanicus”un dilində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı
prosesi araşdırılmışdır. Müəllif məqalənin girişində söz yaradıcılığı haqda məlumat vermiş, türk
dillərində sintaktik üsulun yerinə toxunmuşdur. Daha sonra sintaksis üsulla söz yaradıcılığının
nəticəsi olaraq mürəkkəb sözləri və tərkibi feilləri sistemli şəkildə tədqiqata cəlb etmişdir.
“Mürəkkəb sözlər” yarımbaşlığında əvvəlcə mürəkkəbləşmə hadisəsinin elmi əsaslarını təhlil etmiş,
son illərdə aparılan araşdırmalara istinad edərək bu dil hadisəsinin əsas şərtlərini sadalamışdır. Daha
sonra abidənin dilində işlənmiş mürəkkəb sözləri 3 başlıq altında vermiş, bir çox mürəkkəb sözlərin
tərkib hissələrinə aydınlıq gətirmişdir.
“Tərkibi feillər” yarımbaşlığında tərkibi feillərin meydana gəlməsinin zərurliyindən bəhs edən
araşdırmaçı “Codex Cumanicus”un dilindən bir çox nümunələr vermişdir. Tərkibi feillərin əmələ
gəlməsində iştirak edən əsas köməkçi feilləri müəyyənləşdirmiş, nümunələri tərkibi feillərin
strukturuna görə qruplaşdırmış və nümunələr vermişdir.
Köməkçi feillərin işlənmə xüsusiyyətlərinə də toxunan müəllif belə bir qənaətə gəlmişdir ki,
tərkibi feillərin əmələ gəlməsi, ümumiyyətlə tərkibi feil anlayışı alınmaların hərəkət məzmununu
bildirmə zərurətindən ortaya çıxmamışdır, əksinə dildə tarixən var olmuşdur.
Açar sözlər: “Codex Cumanicus”, mürəkkəb söz, tərkibi feil, köməkçi feil, sintaksis üsul.
Türk dillərinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində və yenilənməsində əsas rol oynayan dil
proseslərindən biri də söz yaradıcılığıdır. Dil təfəkkür və mədəniyyətin inkişafı paralel addımlayır.
Cəmiyyət həyatında baş verən dəyişikliklər insan təfəkküründə, o da dildə özünü göstərir. Bu
baxımdan təfəkkür və mədəni həyatın inkişafı bir proses olduğu kimi buna adekvat cavab verən söz
yaradıcılığı da bir prsoes kimi özünü göstərir. Söz yaradıcılığı dəyişən sivilizasiyanın, həyat
tərzinin, dövrün, cəmiyyətin, adət-ənənələrin, dünyagörüşün tələblərinə dilin cavab reaksiyası,
həmçinin dildaxili qanunauyğunluqların təzahürüdür.
Dil materialları nümunəsində söz yaradıcılığı üsullarının keçmişinin araşdırılması dilin tarixi
mənzərəsini aydınlaşdırmaq baxımından önəmlidir. Bildiyimiz kimi, türk dillərində söz
yaradıcılığının ən geniş yayılmış üsulu morfoloji üsuldur. Sintaksis üsulun imkanları, daha doğrusu
dilin ona verdiyi funksiyanın sahəsi morfoloji üsulla müqayisədə dardır. Bu məqalədə XIII əsrdə
yazıya alınmış qıpçaq əsəri “Codex Cumanicus”un [CC] qıpçaq lüğətində sintaksis üsulla söz
yardıcılığı araşdırılmışdır. CC-də əksini tapan qıpçaq dili materiallarında sintaksis üsulla söz
yaradıcılığına dair nümunələr az olsa da, qeyd edilən üsulun ümumi mənzərəsini vermək
baxımından əhəmiyyətlidir.
Ərəb və fars dillərinin təsirindən uzaq, Qara dənizin şimal sahillərində, dini və milli çeşidlilik
mühitində yazılan CC-nin dil materialları bu dillərin təsirinə məruz qalan bir çox türk dilləri –
Məmlük qıpçaqlarının və oğuzların dili ilə müqayisədə daha təmiz qalmışdır.
CC-nin qıpçaq lüğətində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı prosesi maraqlı xüsusiyyətlər kəsb edir.
Sintaksis üsulla söz yaradıcılığı prosesinin nəticəsi kimi adlarda mürəkkəb sözlər, feillərdə isə
tərkibi feillər termini ilə izah edilən yeni məzmunlu sözlər yaranır.
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Mürəkkəb sözlər
Bildiyimiz kimi, sintaktik üsulla söz yaradıcılığı söz yaratma prosesinin ən qədim növlərindən
biri olub [Cəfərov, 1960: s.132] mürəkkəb sözləri əmələ gətirir. “Dildə mürəkəbləşmə prosesi
təfəkkürlə, şüurun inkişaf dərəcəsi ilə bağlı, həyati zərurətdən doğan, insanlar arasında ünsiyyət,
anlaşma vasitəsi kimi meydana çıxan bir prosesdir” [Zeynalov, 2008: s.88].
Azərbaycan, həmçinin türkoloji dilçilikdə son illərdə mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsinə
yanaşmalar, demək olar ki, bir-birindən fərqlənmir. Y.Seyidov kitabında mürəkkəb sözlərin əmələ
gəlməsi üçün konkret şərtlərdən bəhs etmiş və fikirlərini əsaslandırmışdır. O hesab edir ki,
mürəkkəb söz fonetik, leksik və qrammatik cəhətdən formalaşmalı, bu formalaşma da onun tərkib
hissələrinin bitişik yazılmasına əsas verməlidir [Seyidov, 2002: s.82].
Buradan aydın olur ki, mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi üçün fonetik, leksik və qrammatik
şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunur. Ə.Rəcəbliyə görə isə “sözlərin birləşib mürəkkəb söz əmələ
gətirməsi” fonetik, qrafik, leksik, qrammatik əlamət və sintaktik vəzifə yönlərindən birləşməni
zəruri edir [Rəcəbli, 2004: s.363].
Ümumiyyətlə mürəkkəb sözlər nisbi xarakter daşıyır, bir dövrdə mürəkkəb quruluşa malik bir
söz, məsələn, qarınincə, müasir türk dilində karınca şəklinə düşərək sadə sözə çevrilmişdir. Bu dil
prosesi nəticə etibarilə sözlərin fonetik cəhətdən qarışmasına, müstəqil kök formasının itirilməsinə
doğru gedir.
CC-dəki ad bildirən mürəkkəb sözləri bu şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür:
1. Müxtəlif mənalı sözlərdən əmələ gələn mürəkkəb sözlər
Tünəkün “dünən” [36r]; eŋburun “ilk, öncə” [30v]; balavuz “bal mumu” [41r]. Bir çox türk
dillərində və dialektlərində balaqız, balağız, balavuz, balawız şəkillərində işlənən bu söz ehtimal ki,
bal və ağız sözlərindən əmələ gəlmişdir [ESTY, 1978: s.51].
Tutsaq “dustaq, əsir, məhkum” [38r]. Bu gün dilimizdə işlənən dustaq sözünün ilkin və orjinal
forması olan bu mürəkkəb söz iki feildən əmələ gələn isimdir: dut [tutmaq] və saq [saqlamaq,
saxlamaq].
Bugün “bu gün” bugün aqırlalıq ol ulu künni “bu gün o müqəddəs günü ehtiramla qarşılayırıq,
qeyd edirik” [61v].
Badbakt “bədbəxt” [49v]. Eyni səhifədə farsca sütundakı bad “bəd” sözünün qarşılığı kimi
qıpçaq sütununda yaman “yaman, pis” sözü verilmişdir.
Yolabars “zolaqlı qaplan” [60v]; qulabars “alaca qaplan” [60v]. Hər iki nümunəyə bir
tapmacada rast gəlirik. Bars sözü “qaplan, pələng” mənasında işlənmişdir. Bəzi şivələrimzdə
gəlincik adlı sincaba oxşar heyvana alafars deyirlər. Sözün forması qalsa da, ala sözü ilə birləşərək
fərqli məna kəsb etmişdir. Nümunələrdən də göründüyü kimi, qıpçaq dilində də müstəqil deyil,
hansısa təyinedici [kula, yola] sözlərlə işlənmişdir. Yolabars mürəkkəb sözüdnəki yola, yaxud yol
sözü yola bənzədilərək “zolaqlı, xətli” anlamından izah edilmişdir [EDT, 1972: s.368]
Bozaq “boz” [47r]. Bu söz qıpçaq əsərlərindən yalnız CC-də işlənmişdir. KDQ-də eyni sözlərin
əksinə birlşməsinə rast gəlinir: Ağ boz atlar binübən yortışdılar [KDQ, 2004: 133]. Yixöv “kilsə”
Kim ansızım kelsə bizim yıxövgə “Kim qəflətən bizi ibadətgaha gəlsə...”[61r] KTS-də yıx öv
şəklində qeyd edilmişdir. Qabağındakı CC qeydindən də görünür ki, qıpçaq əsərlərindən yalnız CCdə işlənmişdir [KTS, 2007: s.320]. Ehrimal ki, CC-nin yazıldığı Qara dəniz qıpçaq ellərinə xas
məhəlli sözdür.
Alaboqa “delfin, iri balıq” mənalarına gəlir. Ehtimal ki, delfinlərin rəng [ala] və irilik [buğa
kimi] kimi xüsusiyyətləri əsas götürələrək düzəldilmişdir [80v]. Qoltuq “qoltuq” [65v]. Qol və tük
sözlərində meydana gəlib “qolun altı, tük olan nahiyəsi” mənasını bildirir.
CC-də elə sözlər var ki, quruluşca deyil, məna yönündən mürəkkəbləşmişdir, yəni iki söz bir
məna bildirsə də, fonetik və qrafik şərtlərə cavab vermir: içi kor “qısqanc, xəsis, paxıl” [50r];
artındaqı [qaş] “yəhərin arxa hissəsindəki çıxıntılı yer” [52r]. Ola bilsin ki, ərəb dilindən qıpçaq
dilinə yenicə keçən və qəbul edilib ümumişlək fonda düşən bəzi əcnəbi sözlər [paxıl və s.] bu kimi
ifadələrdə mürəkkəbləşmə prosesinin qarşısını almışdır.
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2. Eyni sözün təkrarından əmələ gələn mürəkkəb sözlər:
Kündə kündə “hər gün”[30v]. Yöp-yöp “yavaş-yavaş” 56r]; uzun uzun “çox uzun, uzun-uzun”
[60v]; qısqa qısqa “qısa-qısa” [60v].
3. Sinonim və yaxın mənalı sözlərin yanaşı işlənməsindən əmələ gələn mürəkkəb sözlərə
nümunə azdır:
Toz topraq “toz-torpaq” Əgər toz topraq kuyaşdan yü[z] min curla yarıq bolsa edi hanuz
teŋriniŋ yarıxlıqına körə qaraŋqıdır “Əgər toz-torpaq günəşdən yüz min dəfə aydınlıq olsa idi, yenə
də tanrının nuruna görə qaranlıq olardı”[59r]. Alan qulan, qulan alan “ala bula” [60r]
CC-nin qıpçaq lüğətində izafət tərkibləri çox azdır. Sadəcə bir-iki nümunəyə rast gəlirik: rəngilak “cilalama işində istifadə edilən qatran növü” [41r]; kətani-xam “xam kətan” [47r].
Tərkibi feillər
CC-də köməkçi feillərlə düzələn tərkibi feillərə aid çoxlu nümunəyə rast gəlirik. Bu feillər dilə
gələn yeni məfhumların və alınma adların hərəkət mənasının ifadə ehtiyacı nəticəsində meydana
çıxır. Dilə gələn alınma sözlər tədricən qəbul edilir, şifahi nitqdə işlənir, müəyyən fonetik
dəyişikliyə uğrayır və bir müddət sonra mənimsənilir. Ancaq türk dilləri qeyri-türk dillərindən hazır
feillər qəbul etmir, alınma adları feillərlə birlikdə işlədərək hərəkət məzmunlu tərkibi feillər
meydana gətirir. Köməkçi feillərin alınmalardan əvvəl türk mənşəli ad bildirən sözlərlə işlənməsi
göstərir ki, tərkibi feil hadisəsi alınmaların təsiri ilə baş vermir, bu dil hadisəsi türk dilinə xasdır və
sadəcə alınmalara cavab reaksiyası kimi fəallaşır. Məsələn, et- feili ərəb mənşəli niyyət isminin
qıpçaq dilin gəlməsindən əvvəl türk sözü saqış ismi ilə işlənərək tərkibi feil əmələ gətirmişdir: saqış
et- “niyyətlənmək” [76r]. CC-dəki tərkibi feillərə aid nümunələri aşağıdakı təsnifat üzrə vermişik:
Ad+köməkçi feillər
ad+al- köməkçi feili. Yetə al- // tüm al- “Yevxaristiya və ya çörək-şərab ayinində iştirak edib
İsanın bədənini simvolizə edən çörəkdən yemək və qanını simvolizə edən şərabdan içmək” [63r].
Qayırı al- “geri almaq” [23v]; öç al- “qisas almaq” [66r].
ad+ber- köməkçi feili. amanat ber- “əmanət etmək” [24r]; selam ber- “salam vermək” [26v]
tanıxlıx ver- “şahidlik etmək” [66v] yıxrar ber- “inanmaq, təsdiq etmək” [7v]; ögünç ber“tərifləmək” [71r] yüvüt ber- “təsəlli vermək” [58r]; yemiş ber “yetişmək” [72r];
Ad+ bol- köməkçi feili. CC-də bol- sözü müstəqil feil kimi də işlənir: Səndən, Yesus, sövünçimiz
bolsun “İsa, sevincimiz səndən olsun” [73r]; Adam yazuxı üçün ölümlüx boldux edi “Adəmin günahı
üçün ölümlü olmuşduq” [73r].
CC-də bol- köməkçi feili ilə adlardan və feillərdən düzələn xeyli miqdarda tərkibi feil vardır:
Bernəlü bol- “borclu olmaq” [10v]; aç bol- “ac olmaq” [13r]; peşman bol- “peşman olmaq” [10v];
tım bol- “sakitləşmək” [28r]: etiz bol- “vücuda gəlmək” söz etiz bolup turur arı qız Mariamdan
“Söz vücud libası geyindi qutsal bakirə Məryəmdən” [73r]. yeŋdəçi bol- “məğlub etmək” [72v].
Ad+et- köməkçi feili. Et- 1. Əsas feil kimi. Məs. Kim hər yılda anı etməz, ol teŋridən daqı
papdan qarqışludur “Kim bunu hər il yerinə yetirməsə, tanrının və papanın lənətini qazanar” [63r]
2. Köməkçi feil kimi. Məs. yıraq et- “uzaqlaşdırmaq” [4r]; tamam et- “tamamlamaq” [6v; 57v];
bərk et- “möhkəmlətmək” [12v]. Bu forma bərkit- felindəki -it şəkilçisinin kökünü izah etməyə
imkan verir. Bunyat et- “təməl qoymaq” [13r]; yarıx et- “işıqlandırmaq” [15v]; yara et- “yaralamaq,
öldürmək” [16r]; qulluq et- “xidmət etmək” [27r]; satov et- “ticarət etmək” [56r]; saburlux et“səbir etmək” kim egi köŋül bilə sabırlux etər “kim gözəl qəlblə səbir edər” [62r]; yaman et- “pislik
etmək” [63v]; təsnif et- “şeir yazmaq” [66r]; erksiz et- “zərərsizləşdirmək” [71r]; saqış et“niyyətlənmək” almazlıqqa saqış etti “almamaq qərarına gəldi” [76r] və s.
ad+qıl- köməkçi feili. əgri qıl- “əymək” [30v]; yımışaq qıl- “yumşaltmaq” [30v]; erksiz qıl“zəiflətmək” [69v].
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Maraqlı məqamlardan biri də eyni adlara müxtəlif köməkçi feillərin qoşulmasıdır: Məsələn, etvə qıl- erksiz et- [71r]- erksiz qıl- [69v]; et- və bol- mədət et- [79r] - mədət bol- [73v] və s.
ad+tut- köməkçi feili. tut- Bu feil müstəqil işlənmişdir: Məsələn: alar anı tuttular “Onlar onu
tutdular” [63r]. Tərkibi feil kimi: oruç tut- “oruc tutmaq” [15r]; törə tut- “törəyə, adətlərə əməl
etmək” [29r]; yavuqun tut- “yükünü tutmaq” [62v].
ad +ur- köməkçi feili. baha ur- “dəyər vermək” [12r]; baş ur- “əyilmək, baş əymək, təzim
etmək” [62r]; höküm ur- “hökm vermək” [63r].
Birinci hissəsi feil olan tərkibi feillər
Adlarla işlənən bəzi köməkçi feillər [et-, qıl-, bol-] bu cür tərkibi feillərin ikinci tərəfində, demək
olar ki, işlənmir.
-a, -ə şəkilçili feili bağlama + feil. Bu cür tərkibi feil formalarında da əsas məna yükü birinci
tərəfə düşür. İkinci tərəf daha çox “bacarmaq” mənasını ifadə edir:
Ayta bil- “söyləyə bilmək” [72r]; bara bil- “gedə bilmək” Kişi yolsuz bara bilməs “İnsan yolsuz
vara bilməz” [62r].
Aça ber- “açmaq” [82v]; itə ber- “itmək” [58r]. Bu tərkib müasir türk dilində eyni mənada
işlənir, ancaq birinci sözün son saiti qapalı olur: açı ver- “açmaq”, deyi ver- “demək” və s.
Müstəqil feil + -tur köməkçi feili. H.Mirzəzadə -durur feilinin müstəqil bir feilə yanaşaraq
mürəkkkəb feil əmələ gətirdiyini və XVIII əsrə qədər Azərbaycan ədəbi dilində öz əksini tapdığını
qeyd etmişdir [Mirzəzadə, 1990: s.135]. Durur köməkçi feili həm indiki zaman anlayışı, həm də
özündən əvvəl gələn feli bağlama şəkilçil feildə ifadə olunan iş və ya hərəkətin bitmədiyini, davam
etdiyini bildirir.
Burulıp tur- “burulmaqda olmaq” [69v]; olturup tur- “oturmaqda olmaq” [70v]; susap tur“susamaq” [71v]; sövünç bizgə bolup turur “Sevinc bizə verilməkdədir” [73r]. Küyüp tur“gözləməkdə olmaq” Küyüp turuptırmen ölülərniŋ qopmaqlıqın daqı meŋü tirilikni “Ölülərin
dirilişini və əbədi həyatı gözləyirəm” [74v].
Nəticə etibarilə, CC-də sintaktik üsulla söz yaradıcılığı morfoloji üsul qədər məhsuldar olmasa
da, buradakı nümunələr o dövrkü qıpçaq, ümumən türk dillərində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı
prosesini müəyyən aspektlərdən izah etməyə imkan verir. Əlavə edək ki, CC-də KDQ-dəki qədər
rəngarəng məzmun və formalı mürəkkəb sözlərə rast gəlinmir. Bunu Dəşti-Qıpçaq türklərinin yazı
ənənəsinin oğuz dilindən geri qalması, o dövr Şərqin mədəniyyət mərkəzlərindən uzaq olması,
həmçinin KDQ-nin dastan ədəbiyyatının şah əsərlərindən olması ilə izah etmək olar.
CC-də mürrəkəb quruluşlu ad bildirən sözlər olduqca azdır. Bəzi sözlər, məsələn, bu gün “bu
gün”, qaraquş “qartal” sözləri abidədə həm ayrı, həm də bitişik qeyd edilmişdir. Ərəb dilinin təsiri
ilə bir çox türk dillərinə keçən, o cümlədən Azərbaycan klassik ədəbiyyatında geniş işlənən izafət
tərkibləri isə, demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
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Imanyar Guliyev
Complicated words and compound verbs in Codex Cumanicus
Summary
In this article, Kipchak monument "Codex Cumanicus" in the creative process of the syntactic
method was investigated. The author of the article talked about the entrance of the word, instead of
the syntactic method in the Turkic languages. As a result of the creative process, then the syntactic
structure of complex words and compound verbs has systematically investigated. In the chapter
"Complex Words", he first analyzed the scientific bases of the complication process and cited the
basic terms of the language phenomenon, referring to recent studies.
Later, the complex language of the monument, under the heading of 3 monuments, clarified the
composition of many complex words. The Codex Cumanicus, a researcher talking about the
necessity of the formation of compositional characters in the composition of "Compound Verbs ",
gave many examples. The composition of the formation of the auxiliary verbs determined the
composition of the samples and examples of verbs classification structure. Consequently, although
syntax as CC is not as productive as morphological method, the examples here provide an
explanation of the process of syntax word procession in the Turkic language in general.
Additionally, the CC does not have as much colorful content as the KDG and complicated words.
This can be explained by the fact that the summer tradition of the Dashti-Kipchak Turks was left
out of the Oghuz language, at that time being far from the cultural centers of the East, as well as
being a masterpiece of the KDG's epic literature.
Referring to the characteristics of the development of auxiliary verbs such as the author
concluded that, the composition of the formation of verbs in general, did not reveal the need to
notify the contents of the compound verbs approach to purchases, on the contrary, it has historically
been.
Key words: "Codex Cumanicus" compound word, compound verb, auxiliary verbs, syntax
method.
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Сложные слова и сложный глагол в
«Кодекс Куманикусе»

Иманьяр Гулиев

Резюме
В этой статье, кыпчаки памятник «Кодекс Куманикус» в творческом процессе
синтаксического метода исследовался. Автор статьи говорил о входе слова, вместо
синтаксического метода в тюркских языках. В результате творческого процесса систематически исследовалась синтаксическая структура сложных слов и сложных глаголов. В главе
«Сложные слова» он сначала проанализировал научные основы процесса усложнения и
привел основные термины языкового феномена, ссылаясь на последние исследования. Позже
сложный язык памятника, под заголовком 3 памятника, уточнил состав многих сложных
слов.
«Кодекс Куманикус», исследователь, говорящий о необходимости формирования композиционных символов в композиции «Составные глаголы», привел множество примеров.
Состав образования вспомогательных глаголов определяли состав образцов и примеры
структуры глаголов. Следовательно, хотя синтаксис как CC не так продуктивен, как
морфологический метод, примеры приведены здесь. Кроме того, в CC не так много красочного контента, как в КДГ и сложных словах. Это факт, что летняя традиция дашти-кипчака
является названием эпической литературы КДГ, которая не входит в огузский язык.
Ссылаясь на особенности развития вспомогательных глаголов, таких как автор пришел к
выводу, что состав образования глаголов в целом не выявил необходимости уведомлять
составное содержание глаголов о подходе к покупкам, напротив, оно имеет исторически
сложилось.
Ключевые слова: составное слово, «Кодекс
вспомогательные глаголы, синтаксический метод.

Куманикус»,

составной

глагол,
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SOME PROBLEMS IN TEACHING BELLES-LETTRES STYLE
Summary
In high education system, literature study is not related to language learning. Language learning
and literary study are interdependent and, in a specialist context, should be seen as complementary
at all stages in the educational process. Our students have learned how to analyse sentences
grammatically and frequently have a considerable awareness of English phonological structure.
They are often more consciously aware of linguistic structure. Stylistics entails linguistic analysis, it
also develops the learner’s literary competence. Stylistics may therefore be seen as an aid to
intuition and a preparation for literary appreciation.
Of all the functional styles of language, the most difficult to define is the belles-lettres style.
Literary create their own world. Each is a unique entity. Words are the raw material of literature and
writers stretch them to their limits. Literature contains some special reading-study skills that should
be presented to student reading at about the intermediate-grade level or higher.
A functional style of language is a system of interrelated language means which serves a definite
aim in communication. FSs appear mainly in the literary standard of language. In the English
literary one of the FSs is the language of belles-lettres style with three sub-styles:
1) the language of poetry, 2) emotive prose, 3) the language of drama
This article has been dedicated to the investigation of these sub-styles of the functional styles of
the English language.
Key words: stylistics, reading skills, critical, sonnet, archaic words.
In our country, students of the English faculty are required to read literary works of famous
English and American writers. Generally, it is not easy for nonnative speakers, thus Shakespeare,
S.Maugham, who is easy for native speakers. Students may be asked to produce works of literary
criticism when they manifestly lack the analytical methods required to approach a difficult text
containing low frequency or archaic lexis, grammatical construction, and some literary devices. So,
given appropriate training, however, learners of English as a second or foreign language can
develop the necessary skills to find their own way into even quite difficult works of literature.
In high education system, literature study is not related to language learning. Language learning
and literary study are interdependent and, in a specialist context, should be seen as complementary
at all stages in the educational process. Our students have learned how to analyse sentences
grammatically and frequently have a considerable awareness of English phonological structure.
They are often more consciously aware of linguistic structure. Stylistics entails linguistic analysis, it
also develops the learner’s literary competence. Stylistics may therefore be seen as an aid to
intuition and a preparation for literary appreciation.
Of all the functional styles of language, the most difficult to define is the belles-lettres style.
Literary create their own world. Each is a unique entity. Words are the raw material of literature and
writers stretch them to their limits.
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Literature contains some special reading-study skills that should be presented to student reading
at about the intermediate-grade level or higher. Literature includes the following special readingstudy skills:
-understanding specialized vocabulary
-the study of word origins, figurative language, slang, connotations of words, and words with
some meanings
-the development of sensory images
-making inferences about characters, events and settings
-critical evaluation of what is read
-developing flexible style of reading and of reading rate.
There are some important reading-study skills that make reading textbook so difficult for
most students. Such as: the extremely difficult technical vocabulary, to ability to read and retain
many important details, the meaning of the suffixes and prefixes that may help to decode the
polysyllabic English vocabulary.
A functional style of language is a system of interrelated language means which serves a
definite aim in communication. FSs appear mainly in the literary standard of language. In the
English literary one of the FSs is the language of belles-lettres style with three substyles:
1) the language of poetry, 2) emotive prose, 3) the language of drama.
Poetry is a fairly difficult genre to teach effectively. It is best presented by having student to
listen to the oral reading of poetry. They should learn that poetry contains rich spoken language,
with imagery and figurative language being very important. In poetry it is not unusual to find the
sustained use of lexis from a particular semantic field throughout the work. For example, an initial
reading of the one of the sonnet by Shakespeare would probably mean little to most students, but its
message emerges after thorough lexical analysis.
The students should understand that in the sonnet Shakespeare exploits the multiple
meanings of certain words. Also there are some archaic words. As an example we give some part of
one of Shakespeare sonnets;
So oft have I invoked thee for my Muse,
And found such fair assistance in my verse,
As every alien pen hath got my use,
And under thee their poesy disperse.
Thine eyes, that taught the dumb on high to sing,
And heavy ignorance aloft to fly,
Have added feathers to the learned’s wing,
And given grace a double majesty. (5:sonnet 78)
Poetry is by nature highly patterned language, and as such it is sometimes useful to analyse
the grammatical forms and syntactic structure. Such as, in Longfellow’s poem “The Rainy Day”.
We choose the modern poem and give one extract as example:
My life is cold, and dark, and dreary,
It rains, and the wind is never weary,
My thoughts still cling to the mouldering Past,
But the hopes of youth fall thick in the blast,
And the days are dark and dreary.
We can follow several lexical difficulties in this poem; the words dreary, weary, cling,
mouldering are likely to be new to many learners. Dreary follows the adjectives cold and dark, it
natural to suppose that it describes something unpleasant. Usually the vocabulary can be understood
from context.
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Drama, also is a difficult type of literature that demands a great deal from the students who read
it. Students who read drama must be able to visualize the details of the characters, the setting, and
the action. They must be able to understand the gaps in the story that are unique to drama. The
language of plays is entirely dialogue. The author’s speech is almost entirely excluded except for
the playwright’s remarks and stage directions. Such as;
Freddy rushes in out of the rain from the Southampton Street side, and comes between them
closing a dripping umbrella. He is a young man of twenty, in evening dress, very wet round the
ankles.
The daughter. Well, havnt you got a cab?
Freddy. Theres not one to be had for love or money.
The mother. Oh, Freddy, there must be one. You cant have tried.
The daughter. It’s too tiresome. Do you expect us to go and get one ourselves?(4: 1)
In these extract we can see some archaic words and dialects, which should be explained for
students.
Elements of drama are: characters, setting, plot, dialogue, acts and scenes. The cast of characters
is listed at the beginning of a play. Sometimes the cast list includes a brief description of one or
more characters. The setting is identified at the beginning of the play, after the cast of characters.
The plot of drama is the series of related events in which a problem, or conflict, is explored and
then solved. The conflict may be a struggle between people, ideas or between other forces. Most of
the plot and characterization in a play is revealed through the dialogue. Plays are divided into acts
and scenes, which indicate a change in location or the passage of time. Eg:
Characters
Escalus – Prince of Verona
Paris-a young count, kinsman to the Prince
Montague
Capulet
An old man of the Capulet family
Romeo-son Montague
Juliet –daughter to Capulet
………………………………
Act I
Scene I
(Verona. A public place)
Enter Sampson and Gregory with swords and small shields, of the house of Capulet.
Sampson. Gregory, on my word, we’ll not endure insults.
Gregory. No, for then we’d be as low as colliers.(4:6,7)
Another example:
Othello
The Moor of Venice
Characters
Duke of Venice
Brabantio, a senator
Other senators
Othello, a noble Moor in the service of the Venetian State
Cassio, his lieutenant
Iago, his ancient
…………………………………..
Act I
Scene I. Venice. A street.
Enter Roderigo and Iago
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Roderigo. Tush, never tell me; I take it much unkindly
That thou, Iago, who hast had my purse
Iago. Sblood, but you will not hear me: (4:339)
A key to reading and understanding a play is to use the stage directions and the dialogue to help
the reader “see” the play in their mind.
The emotive prose has the same common features as other substyles in general, but all these
features are correlated differently in emotive prose. It would perhaps be more exact to define this as
a combination of the spoken and written varieties of the language, as there are always two forms of
communication present-monologue, the writers speech, and dialogue, the speech of the characters;
Eliza, John and Georgiana were now gathered round their mama in the drawing room at
Gateshead, their home. She lay resting by the fireside and with her loved ones near her, for the time
neither quarrelling nor crying, she looked perfectly happy…..
“But what have I done?”
“Jane, I don’t like questions or objections. Children should not speak to those older than
themselves in such a way. Sit down somewhere, and until you can speak pleasantly, remain sileny.”
A small breakfast room lay next to the drawing room. I crept in there. It contained bookshelves,
and I soon took possession of a book, making sure that it should be one full of pictures.(1:1)
The short story is a compressed segment of fictitious life with some kind of plot. It has no length
or rigid form. Student should be encouraged to use their imaginations in interpreting the short story.
One of the most effective ways of presenting literature is to read aloud as often as possible. It is
an excellent way to instill a good appreciation of literature in children and to facilitate vocabulary
and concept development.
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M.Təhməzova
Bədii-ədəbi dil üslubunun tədrisində
bəzi problemlər
Xülasə

İngilis dili tədris olunan universitetlərdə tələbələr həmin dildə bədii əsərlər oxumalıdırlar. Bədii
əsərlər müxtəlif üslubda yazılır, bu zaman tələbələr bəzən müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Ingilis
dilinin tədrisində müxtəlif funksional üslubların öyrədilməsi, onların fonetik, leksik və qrammatik
baxımdan səciyyələndirilməsi çox önəmlidir. Dilin müxtəlif situasiyalarda fikirləri müxtəlif cür
ifadə etməsi də onun funksional fəaliyyəti ilə bağlıdır ki, funksional üslubların da yaranmasına
səbəb məhz bu cəhətdir.
Bu məqalə ingilis dilinin Funksional Üslublarından biri olan bədii-ədəbi dil üslubunun nəzm dili,
nəsr dili və dram dilinin tədrisindən bəhs edir. Bədii üslub- milli bədii təfəkkürün ifadəsidir. Bədii
üslub anlayışı ədəbi dilə bağlıdır, bədii ədəbiyyatın üslubudur. Bədii üslubun obrazlığı həm fonetik,
həm leksik, həm də qrammatik səviyyədə özünü göstərir. Şeir dili müəyyən ahəngə, ölçüyə malik
olur. Bu üslubda geniş şəkildə arxaik, köhnəlmiş sözlərin işləndiyini görürük. Arxaik sözlərin
işlənməsi əslində bu üsluba bir çalarlıq qatır. Lakin müasir dili öyrənənlər üçün bu cür sözlərin
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mənasını anlamaq çətin olur. Poeziyada söz sırasının pozulması nəinki mümkündür, hətta vacibdir.
Amma nəsr dilində söz sırasının pozulmasına ehtiyac yoxdur. Nəsr dili hekayə, povest və romanın
dilidir. Bu üslubda obrazı, surəti daha parlaq, daha canlı təsvir etmək üçün ən əlverişli sözü və ya
ifadəni tapıb işlətmək tələb olunur. Müəllifin təsvir etdiyi varlığa necə münasibət bəslədiyini
bildirmək və ya onu dinləyən, və ya oxuyan şəxslərin hansı istiqamətdə təsirlənmələrini təmin
etmək üçün uyğun nitq vasitələri seçilir. Dramaturgiya dili monoloq və dialoqlardan ibarət olan
səhnə əsərinin dilidir. Məqalədə bu dil üslubları şərh olunur və fikirlər bədii əsərlərdən verilmiş
nümunələrlə əsaslandırılır.
Açar sözlər: üslubiyyat, oxu vərdişləri, tənqidi, sonet, arxaik sözlər.
М.Тахмазова
Некоторые проблемы в преподавании
художественного стиля речи
Резюме
Литература играет важную роль в преподавании английского языка. Студентам дается
литература в ее первоначальной форме, чтобы они могли развивать свою литературную
компетенцию на изучаемом языке. В этой статье стилистика определяется как наука о
подсистемах литературного языка и его стилях. Каждый стиль языка можно точнее всего
определить по характеру использования в нем средств языкового выражения. Именно
своеобразие взаимодействия этих средств и дает возможность отграничить один стиль от
другого. В стиле языка художественной литературы- поэзии, художественной прозы,
драматургии особенно проявляется многообразие языковых средств. Именно в этом стиле
своеобразное использование средств привело к образованию стилистических приемов.
Литературная стилистика изучает совокупность средств художественной выразительности,
характерных для литературного произведения, автора, литературного направления или целой
эпохи, и факторы, от которых зависит художественная выразительность.
Литературоведческая стилистика, изучая языковые и другие средства литературнохудожественного изображения действительности, является, как и позтика, разделом теории
литературы и занимает важное места в истории литературы.
Многие вопросы, освещаемые в статье, касаются литературного стиля английского языка.
Ключевые слова: стилистика, умение чтение, критический, устаревшее слова.
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karimlifirangiz@gmail.com
«ŞƏHRIYAR»IN LEKSİKASI
Xülasə
Məqalə yeni dövr Azərbaycan ədəbi dilinin leksik normasının inkişaf təmayüllərini əks
etdirən mənbə kimi “Şəhriyar” dastanının lüğət tərkibinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Dastandakı
mətnlərin leksikası mənşə baxımından araşdırılaraq statistik hesablamalar aparılır.
Təxmini hesablamalar belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, mətnin leksikonu öz dövrünün
ədəbi normativliyi baxımından 90%, müasir dövrə görə isə 75% anlaşıqlıdır. Müşahidələr göstərir
ki, “Şəhriyar” ın türk mənşəli leksikonunda feillər böyük üstünlüyə malikdir, sonra isimlər gəlir.
Dastanın leksikonu XVII – XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili üçün səciyyəvi olan bu
inkişaf meyillərini əks etdirir:
a) türk mənşəli ümumxalq dili leksikasının kütləviliklə yazılı ədəbi dilə axını;
b)ərəb və ya fars mənşəli alınma sözlərin şifahi ədəbi dildə xüsusilə aşıq ədəbiyyatının dilində
daha geniş, miqyas alması;
c) leksik normanın həm funksional, həm də fərdi üslubi diferensiasiyasına meylin güclənməsi.
Açar sözlər: leksik norma dastan, klassik üslub, ədəbi dil, yazılı abidə, funksional, türk
mənşəli, kütləvi, ümumxalq, inkişaf meyilləri, aşıq ədəbiyyatı, alınma sözlər, müasir dövr.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbi dili leksik normasının inkişaf təmayüllərini əks etdirən mənbələr
sırasında yeganə əlyazması Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
saxlanılan «Şəhriyar»ın xüsusi yeri vardır. Əsəri ilk dəfə Həmid Araslı üzə çıxararaq araşdırmış,
Əlyar Səfərli isə nəşr etdirmişdir.
Əlyar Səfərlinin fikrincə, «Şəhriyar» «şifahi deyil, yazılı ədəbiyyat nümunəsidir. Belə ki, bu əsər
şifahi yox, yazılı şəkildə bizə gəlib çatmışdır. Mövzunu xalq ədəbiyyatından alan yazıçı onu yeni
bir biçimdə, yeni bir süjet və məzmunda qələmə alaraq müstəqil bir əsər yaratmış, dastan üzərində
özünəməxsus bir yaradıcılıq işi aparmışdır» (1, s. 6).
Yaqub Babayev göstərir ki, «Şəhriyar»ın «XVIII yüzilliyin məhsulu olması şübhəsizdir. Bununla
belə əsərin əsas nüvəsini təşkil edən «Şəhriyar və Sənubər» adlı xalq dastanının daha əvvəllər, yəni
ən geci XVII əsrdə yarandığını söyləmək olar» (5, s. 744). Onun qənaətincə, müəllif dastan
üzərində «xeyli yeniləşmə əməliyyatı aparmış, ən başlıcası XVIII əsr nəsr dilimizin mənzərəsini
dolğun şəkildə təsəvvür etməyə imkan verən əsər meydana gətirmişdir. «Şəhriyar» dastanı həm də
XVII- XVIII əsrlərdə xalq yaradıcılığının yazılı ədəbiyyata təsirini göstərən mühüm bədii faktdır»
(5, s. 745).
Tofiq Hacıyev «Şəhriyar»ın dilini «dastan- roman dili» kimi təyin edərək yazır:
«Bu dastan- roman dili bütövlükdə leksika və sintaksisi ilə xəlqiliyi özündə olan, XVIII əsrin
norma kontekstinə düşən xalis yazılı ədəbi nitq sistemidir» (2, s. 476).
Sevil Mehdiyeva «Yazılı dastanların dili («Şəhriyar» dastanının materialları əsasında)»
monoqrafiyasında göstərir ki, «əsərin dilində işlənmiş külli miqdarda atalar sözü və məsəllər,
hikmətli ifadələr, aforizmlər, dastanın xalq deyim tərzi, xalq müdrikliyi inciləri ilə zəngin bir yazılı
abidə olması həqiqətini göstərən səciyyəvi cəhətlərdir» (6, s. 16).
Əsərin dilini XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili kontekstində araşdırmış Nizami Cəfərov isə bu
qənaətdədir ki, «Şəhriyar»ın dastan mənşəli əsər olmasına baxmayaraq, onda stilizasiya güclüdür,
adi məişət söhbətlərinin klassik üslubda aparılması da bunun göstəricisidir… «Şəhriyar»ın dili, bir
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tərəfdən, M.Füzulinin nəsr dili, başqa tərəfdən, M.F.Axundovun dramaturgiya dili ilə əlaqədardır»
(3, s. 192- 193).
Məlumdur ki, orta əsrlərin sonu, yeni dövrün əvvəllərində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyat
nümunələri kütləvi şəkildə yazıya alınır. Etnokulturoloji ehtiyac səviyyəsinə yüksələn bu prosesin
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şifahi ədəbi dilin demokratizmi yazılı ədəbi dilin klassisizminə qarşı
yönəlməklə kütləvi anlaşılma mövqeyindən müəyyən kompromis tələb olunur. Lakin məsələ
burasındadır ki, şifahi ədəbiyyatdan yazılı ədəbiyyata, eləcə də şifahi ədəbi dildən yazılı ədəbi dilə
keçid hər hansı halda mexaniki səciyyə daşımır. Ümumiyyətlə, burada üç əsas məqamı nəzərə
almadan, fikrimizcə, məsələnin nə düzgün qoyuluşuna, nə də az- çox qənaətbəxş həllinə nail
olmaq mümkün deyil.
1) şifahi xalq ədəbiyyatının dili adi danışıq dilindən fərqli olaraq elə nitq normaları formalaşdırır
ki, onlar yazılı nitqin bilavasitə astanasında dayanır;
2) şifahi xalq ədəbiyyatının yazıya alınması üçün həmin dildə kifayət qədər mükəmməl yazı
ənənəsinin mövcudluğu tələb olunur;
3) xalqın ümumi ədəbi ünsiyyət mədəniyyəti o səviyyəyə çatır ki, şifahi ədəbiyyat (və ədəbi dil)
ilə yazılı ədəbiyyat (və ədəbi dil) arasındakı yaxınlaşma ümummilli ehtiyaca çevrilir.
Lakin bu mürəkkəb, çoxmərhələli qarşılıqlı «anlaşma» prosesindən sonra da yazıda şifahi ədəbi
dillə yazılı ədəbi dil arasındakı fərqlər nə fonetik, nə leksik, nə də qrammatik səviyyədə heç vaxt
sonacan aradan qalxmır.
Nizami Cəfərov yazır:
«Şəhriyar»ın mətnində klassik üslub bir sıra hallarda folklor üslubu ilə mexaniki şəkildə
birləşdirilir – bu, prinsip etibarilə, XVII əsr və XVIII əsrin birinci yarısı üçün tipik hadisədir;
məsələn, əsərin əvvəlindəki ustadnamə tipli iki şeirdən birincisi folklor, ikincisi isə klassik
üslubdadır» (3, s. 191).
Statistik hesablama göstərir ki, folklor üslubundakı birinci şeirdə (1, s. 31) həm əsas, həm də
köməkçi olmaqla 94 söz işlənir. Onlardan 55- i türk, qalanı isə ərəb və ya fars mənşəlidir. Lakin 39
alınma söz içərisində ən az anlaşılanları mənzur (nəzərdə tuutlan), əğyar (rəqib), çeşm (göz),
həmrah (yoldaş), sidq (səmimilik), dil (ürək) və kuy (qapının ağzı) leksemləridir ki, onların heç biri
«Şəhriyar» dövrü üçün qeyri-normativ sayıla bilməz.
Klassik üslubdakı ikinci şeir (1, s. 32) isə öz leksik tərkibinə görə birincidən fərqlənir. Belə ki,
burada işlənən 213 sözdən yalnız 89- u türk mənşəlidir ki, onların çoxu köməkçi funksiya daşıyır.
124 alınma sözə gəldikdə isə onlardan mütləq əksəriyyəti ərəb mənşəli olub həm terminoloji, həm
də obrazlı mənaları ilə şeirin ideya- informativ məzmununu müəyyən edir; məsələn: mazi,
təqəddüm, elm, alim, bəşər, dövr, zaman, ənbiya, övliya, dünya, əyyam, rəzzaq, ruzi, peyğəmbər,
zövq, nəhy, əqd, eşq və s.
Doğrudur, folklor üslubundakı şeirdə alınma sözlər 42, klassik üslubdakı şeirdə isə 59 faiz təşkil
edir, bununla belə, alınma sözlərin ədəbi dildə mənimsənilmə və ya normativləşmə səviyyəsi
kifayət qədər yüksək olduğundan həmin fərq leksik normaya deyil, üslub texnologiyalarına
münasibətdə özünü göstərir.
Ümumiyyətlə, «Şəhriyar»ın şeir dilində, tamamilə təbii olaraq, folklor üslubu demokratik
leksikonu ilə aparıcıdır, ara- sıra istifadə edilən klassik üslub nümunələrinə gəldikdə isə, onların
lüğət tərkibi janrın tarixən formalaşmış stilistik tipologiyasının verdiyi hüdud
daxilində
demokratikləşmə və ya xəlqiləşmə imkanları nümayiş etdirir. Üslub- norma münasibətlərində əsas
qanunauyğunluq ondan ibarətdir ki, xalq şeiri janrlarının dilinə klassik poeziya leksikası nüfuz
elədiyi kimi, klassik poeziya janrlarının dilinə də xalq danışıq dili sözləri ardıcıl şəkildə daxil olur.
«Şəhriyar»ın müəllifi mövzunu xalq ədəbiyyatından alıb təhkiyəni ümumən dastan süjeti
zəminində aparsa da, həm sintaksisdə, həm də leksikonda mümkün qədər klassik yazı dili
texnologiyasının tərəfdarı, hətta demək olar ki, aludəçisi kimi çıxış edir; məsələn:
«Raviyani- əxbar və mühəddisani- xoşgüftar, naqilani- dürərbar, tutiyani- şəkkərşikən, şirinasari
– hər əyyam keçən ruzigari- zəmanədən xəbər verür. Qərəz ki, bəni- Adəm saqiyi- ruzigari- müxalif
əhlindən məclisi- nişat naənbüsati – dünyada əgər eyş və işrət və əgər qüssə və möhnət camın nuş
edə, lazımdır xub və xürrəmi için şükür və qüssə və ğəmi içün səbr qıla. Ta ki mürəttəbi- dərgah
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olan zaman öz əməli- napəsəndindən şərməndə və xəcil olmaya və əməli- şayəstə səbəb ilə sərəfraz
və byenələmsal vəl- əqran yanında rusəfid və xürrəm ola və indi ustadi- kamillər olan vaqiatisərgüzəştin bə´zisin nəzm və bə´zisin nəsr qılıub izhar eyləməkdən səbəb budur. Əgər dünyayifanidə bir kəsə çox dövlət və bəxt və iqbal verə, məğrur olmaya və əgər zərrə göstərə, ğəm
çəkməyə, çünki çərxi- əyyami- ruzigardur. Adəmdən bəri belə dövran ilə gərdiş edüb və genə
edəcəkdür» (1, s. 32- 33).
Əlbəttə, burada leksikonu «qəlizləşdirən» səbəb, yaxud maneralardan biri orta əsrlər şərq (ərəb)
təhkiyəsi üçün səciyyəvi olub yüksək ədəbi üslub faktı sayılan səcli nəsr texnikasını təqlidə meyldir.
Lakin əsas odur ki, başlanğıcda deyildiyi kimi, müəllifin qayəsi insanın bu dünyadakı missiyası
barədə fəlsəfi bir mükalimə açmaqdan ibarətdir. Və həmin qayə istər- istəməz özünəməxsus lüğət
tərkibi tələb edir.
Ümumiyyətlə, mətndə 134 söz işlənir ki, bunlardan 91- i əsas, 43-ü isə köməkçidir. Əsas
sözlərdən 81- i ərəb və ya fars, yalnız 10- u türk, köməkçi sözlərdən isə 26- sı ərəb və ya fars, 17- si
türk mənşəlidir.
Lakin məlum olduğu kimi, bu, mütləq statistikadır və bundan əlavə mətnin nə dərəcədə
anlaşıqlı- olub olmamasını göstərən nisbi statistika da vardır. Təxmini hesablamalar belə bir qənaətə
gəlməyə imkan verir ki, mətnin leksikonu öz dövrünün ədəbi normativliyi baxımından (biz bunu
həmin dövrün demokratik dil təzahürləri, məsələn, M.V.Vidadi, M.P.Vaqif dili ilə müqayisədə
müəyyən edirik) 90, müasir dövrə görə isə 75 faiz anlaşıqlıdır.
Əlbəttə, nəzərə almaq lazımdır ki, raviyan (rəvayət edənlər), mühəddisan (hədis və ya hadisə
danışanlar), naqilan (nəql edənlər) kimi sözlər öz qrammatik (cəmlik) forması ilə leksik bütöv təşkil
etməklə müəyyən mənada terminoloji məzmun daşıyır. Ruzigari- zəman, bəni- Adəm, eyş və işrət,
mürəttəbi- dərgah, əməli- şayəstə, ustadi- kamil, çərxi- əyyami- ruzigar və s. birləşmələr də, əslində,
Azərbaycan dilinə öz qrammatik tərkibini hiss etdirmədən, demək olar ki, mürəkkəb söz- terminlər
kimi gəlir.
Mətnin leksikonunda diqqəti çəkən faktlardan biri də budur ki, məsələn, məğrur sözü adət
edildiyindən fərqli olaraq «qürurlu» yox, «iddialı» mənasında işlənir. Həmin mənalar arasındakı
əlaqə mənbə dildə (ərəbcədə) təsadüfi olmayıb eyni leksik- semantik qaynaqdan törəsə də,
Azərbaycan dili üçün «qürurlu» və «iddialı» anlayışlarının assosiasiyası xeyli dərəcədə metaforik
səciyyə daşıyır.
«Şəhriyar»ın dilində türk mənşəli leksikon bütün leksik- qrammatik söz qruplarını əhatə edir;
məsələn:
İsimlər: ata, oğul, iş, yoldaş, ana, tarı (tanrı), söz (1, s. 47), ögüt, od, yol, bağ (1, s. 49), quş,
yuxu, baş, yorğan, ayaq (1, s. 61), uşaq, qulağ (1, s. 79), el, yüz, bağır, yazı, ox (1, s. 105), qulluq
(1, s. 119), dodaq, xan, qız, oğlan, qaş, doğruluq (1, s. 133), ad, qonaqlıq (1, s. 145), qol- boyun,
gecə- gündüz, yemək, içmək, yer, gög (1, s. 166) və s.
Sifətlər: yazuq (1, s. 45), yalan (1, s. 47), doğru, gözəl (1, s. 51), ağır, sınıq (1, s. 54), yaxşı (1, s.
55), buralı, ballı (1, s. 66), qanlı (1, s. 77), ağ (1, s. 111), qara (1, s. 112) və s.
Saylar: bir, iki, yeddi (1, s. 38), bir neçə (1, s. 42), min (1, s. 49), çox (1, s. 50), altı (1, s. 100),
yeddi yüz (1, s. 101), doqsan min (1, s. 102), əvvəla, ikiminci (1, s. 189) və s.
Əvəzliklər: mən, sən, o, öz, kimsə, bir kəs, bu, hər (1, s. 36), kim, nə, necə (1, s. 42), belə, heç
(1, s. 43), biz, siz, onlar (1, s. 59), hamı, kimi, hər kim (1, s. 62) və s.
Feillər: ağlamaq, yemək, görmək, çıxmaq, gətürmək, çağırmaq, göndərmək, aparmaq, satmaq,
almaq (1, s. 37), yetürmək, qucalamaq (qucaqlamaq), yatmaq, gəlmək, yalvarmaq (1, s. 44),
saxlamaq, gözdəmək, ölmək, öpmək, demək, söyləmək (1, s. 47), getmək, baxmaq, tökmək,
qurtulmaq (1, s. 62) və s. və i.
Buraya işlənmə tezliyi çox böyük olan köməkçi feilləri (olmaq, etmək, qılmaq) da əlavə etmək
lazım gəlir.
Zərflər: yavıq, uzaq (1, s. 46), dişqaru (1, s. 61), yaxın (1, s. 63), içərü (1, s. 68), özbaşıma (1, s.
77) və s.
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Müşahidələr göstərir ki, «Şəhriyar»ın türk mənşəli leksikonunda feillər böyük üstünlüyə
malikdir, sonra isimlər gəlir. Saylar və əvəzliklər bütün tarixi imkanları ilə təmsil olunsa da, sifət və
zərflərin işləkliyi məhduddur.
Mətnin o yerləri ki, real həyat səhnələrini əks etdirir, orada türk mənşəli leksikon həm fəallaşır,
həm də təhkiyənin bədii gücü artır:
« - Ey oğlan, səni Şamama bəgim istər, gərək tez gedək.
Şəhriyar dedi:
- Vallah, suya saru qurbağanı bir vursalar, iki sıçrar. Mən ki Şamama bəgimin qulluğuna layiq
olam, əlbəttə, tez gedərəm.
Biri dedi:
- Yazuq, hələ cahilsən. Çox aşiqlər şadman gedüb və hala dustaq yatallar.
Şəhriyar dedi:
- Odu da Allah bilür, görək nələr gəstərür.
Həkim Sadiq dedi:
- Mən sənə demədimmi, axır bir böyük xan qızı, onun yalanı bizim gerçəgimizdən irəlü gedər?!
sözümü qəbul etmədin.
Şəhriyar dedi:
- Ey cəfakeşim, əgər görsən bir kimsə əjdaha müqabilinə gedər, gərək ürək verəsən, nə ki
qorxudasan. Allah kərimdür!..» (1, s. 95).
«Şəhriyar»ın müəllifi mövzunu nə qədər folklordan alsa da klassik üslubun tərəfdarı olduğuna
görə tərəkəmə qızı Pərizadın nitqini də həmin səviyyəyə yüksəldir:
«Bizlər səhranişin, arif- ürəfa görməmiş və sahibnəzərlər məclisində söhbət etməmiş, nə təriq
ixtilat etməyə qadir oluruq ki, sizin təbi- nəbi- şərifinizə layiq ola» (1, s. 185).
Bununla belə, lesikon seçimində maraqlı bir üslubi paradoks da özünü göstərir: tərəkəm qızı
Pərizadın nitqini ədəbiləşdirən müəllif Kirman xanının qızı Sənubərin və onun yaşadığı saray
mühitinin nitqini lorulaşdırmaqdan çəkinmir:
«Sənubər gözün açub dedi:
- Əbləh, şair olubsan?
Qarabaş dedi:
- Xanım, mən görəni əgər sən görsən, vallah, kəcavədən düşərsən.
Hayxırıb «kəs!» döyüb genə yuxuya getdi.
… Oyanmadı. Şirin qarabaş saz əlinə alub dedi:
- Gör indi sənə nə paz yonaram, özün də həzz edəsən (1, s. 130).
Sənubərin leksikonu hətta həsrətində olduğu Şəhriyarla ilk görüşündəki deyişmədə belə xeyli
dərəcədə nəzakətdən uzaqdır: kəm əqlsən, əqlin gedüb; kimə dersən; buyurram cəllada, tökəllər
qanın; dəxi demə; buyurram qullara, çəkəllər darə; vətən avarə oldun; düşərsən ahü zarə; tövbə
eylə; get bu yerdən; babam bilməsin; rəqiblər səni burda görməsin; bir da demə; mən kəniz deyiləm,
o məni sata və s.
Lakin bu hərbə- zorbalar, əslində, ondan ötrüydü ki, Sənubər Şəhriyarı daha yaxından tanısın.
Xalq danışıq dilində loru leksikona aid olan elə sözlər, yaxud ifadələr vardır ki, ədəbi statusdan
məhrumdur. Məsələn, qanmaq sözü «anlamaq», yaxud «başa düşmək» mənasında xalq danışıq dili
üçün kifayət qədər səciyyəvi olsa da heç zaman ədəbi funksiya daşımamışdır. «Şəhriyar» bu sözü
məhz həmin funksiya və ya statusda təqdim edir:
Məqsudini inad ilən qanduran,
İdrakında kamil olan yar hanı?! (1, s. 31).
Həmin cəhd sonrakı dövrlərdə də özünü göstərsə də. «qanmaq» müsbət (ədəbi) mövqe qazana
bilməmişdir.
«Şəhriyar» ədəbi dilə xalq danışıq dilinin zəngin frazeologiyasını daxil edir: çırağını söndürmək
(1, s. 31), boş qaytarmaq (1, s. 36), yol üstə çıxmaq (1, s. 37), yerinə yetirmək, qulaq vermək, səs
gəlmək (1, s. 40), gözü yolda qalmaq, yola salmaq (1, s. 46), baş əymək, əl əl üstə qoymaq (1, s.
59), kölgən ağırdır (1, s. 73), qulaq asmaq, qoxusu gəlmək, başına dönmək (1, s. 77), boynunda
qalmaq (1, s. 89), yola salmaq (1, s. 104) və s.
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Frazeoloji vahidlərin tərkibində ərəb və ya fars sözlərinin geniş mövqe qazanması da dövrün
leksik- frazeoloji norması üçün səciyyəvidir: səfərə çıxmaq (1, s. 38), mehman getmək (1, s. 40),
siyah bağlamaq, sövdaya düşmək (1, s. 46), cəfa çəkmək (1, s. 60), cuşə gəlmək, rüsxət vermək (1,
s. 77), huşunu əlindən almaq (1, s. 84), canı çıxmaq, xeyir- dua vermək, cavab vermək, əmələ
gəlmək (1, s. 89), fikir çəkmək (1, s. 108), düşmən əlində qalmaq, adam göndərmək (1, s. 109),
nəzər salmaq (1, s. 115), həvəsə düşmək, mətləbə yetmək (1, s. 119), xəbər aparmaq (1, s. 123) və
s.
«Şəhriyar»ın dilindəki ərəb və ya fars mənşəli sözləri dövrün ədəbi dil normasına münasibətdə
üç yerə ayırmaq mümkündür:
1) ümumxalq səciyyəsi daşıyan sözlər; məsələn: arvat (1, s. 36), saat (1, s. 37), müddət (1, s.
39), həkim (1, s. 40), fayda (1, s. 41), dərd (1, s. 43), fikir (1, s. 45), səbəb, dost, cavab (1, s. 49),
hal, namaz, aftaba, ləgən (1, s. 61), naxoş, məhəbbət, peşkəş (1, s. 75), nağıl, şəhər, nəğmə (1, s.
94), xəbər, cavan, namus, qeyrət (1, s. 111), bülbül, bahar, zülm (1, s. 127) və s.
2)ümumxalq dili üçün səciyyəvi olmasa da, ədəbi (yazılı) dildə normativlik qazanmış sözlər;
məsələn: iqrar (1, s. 33), ixtilat (1, s. 39), cünun (1, s. 45), sövdagər (1, s. 47), iltimas, təəhhüd (1, s.
51), rüxsət, bərgah, mürəxxəs (1, s. 68), şərh (1, s. 82), huşyar, pünhan, lisan (1, s. 83), məbadə,
mətləb, xürrəm (1, s. 94), tərəhhüm, mükalimə (1, s. 102), fəhm, sövq (1, s. 110), təvəqqə, ruzigar,
müddəa, ziyadə (1, s. 117) və s.
3)ədəbi normativlik qazanmamış sözlər; məsələn: xub, güftar, gürizan (1, s. 33), fariğ, təharət,
ənduh (1, s. 34), nədim, püst, zənah, qəlil (1, s. 35), təsərrüf (1, s. 36), istida, tərəhhüm, tənavül (1,
s. 37), dadxah (1, s. 45) və s.
Əlbəttə, yeni dövrün əvvəllərindən başlayaraq ədəbi dilin leksik norma axtarışları üç alternativ
qarşısında qalır: türkcə, farsca və ərəbcə. Hər birinin öz gerçək üstünlüklərinin olması heç bir şübhə
doğurmur. Türkcə etnoqrafik, farsca poetik, ərəbcə isə dini- intellektual keyfiyyətilə leksik
normanın təşkilinə təsir edir ki, bu təsirlərin hər biri digər müdaxilələri məhdudlaşdıran nüfuz
sferaları yaradır. Müşahidələr aydın şəkildə göstərir ki, dini- intellektual leksika bütünlüklə
ərəbcənin səlahiyyətindədir. Bu isə o deməkdir ki, ərəb mənşəli sözlərin həm etnoqrafik, həm də
poetik sferalara müdaxilə imkanı daha güclüdür.
«Şəhriyar»ın dilində ictimai- inzibati leksika XVII- XVIII əsrlərin heç bir mənbəsi ilə müqayisə
edilməyəcək qədər zəngindir ki, onun da mütləq əksəriyyəti ərəb mənşəlidir: vilayət (1, s. 44), əmr,
məşvərət (1, s. 46), söhbət (1, s. 47), rütbə, mənsəb (1, s. 52), şəhər (1, s. 55), əhd, şərt, xalq,
mühafirət (1, s. 57), vəzir, vəkil, məqam, mürəxxəs (1, s. 58), şahid (1, s. 62), əhli- vilayət, ayin (1,
s. 68), xərac, ziyafət (1, s. 70), məsləhət (1, s. 72) siyasət, təqsir (1, s. 74), hakim, hüzur, dərəcə,
mərhəmət (1, s. 140), mirzə, hökumət (1, s. 151), mərasim (1, s. 152) və s.
Əsərin dilində ticarətə və ya tacirlik sənətinə aid çoxlu söz, yaxud ifadələrin işlənməsi də
müşahidə edilir ki, bu, «Şəhriyar»ın ideya- məzmunundan irəli gəlir: ticarət, sövdagər (1, s. 39),
məsrəf (1, s. 46), var- yox, səfər, tədarük (1, s. 47), çərçilik (1, s. 52), sövda, müamilə, tədarük,
sifariş (1, s.57), mədaxil, karvansaray, dövlət- mal, yük, məta (1, s. 69), cəvahir, qiymətli, sərraf (1,
s. 70), qafilə (1, s. 71) və s.
Nizami Xudiyev göstərir ki, tacir- sövdagərin nitqində işlənən sözlər «onun yüksək
mədəniyyətini, tərbiyəsini, bir sözlə, cəmiyyət adamı olduğunu təsdiq edir» (4, s. 437).
«Şəhriyarı»ın dilinin leksik- semantik sistemini (sinonim, omonim və antonimləri) araşdıran
Sevil Mehdiyeva belə bir nəticəyə gəlir ki, «dastanda işlənmiş sinonim, omonim, antinimlərin bir
qismi mütləq xarakter daşıyırsa, digər qismi müəllifin üslubu ilə bağlı olaraq yeni- yeni mənalarda
işlənən sözlər – üslubi sinonimlər, omonimlər, antonimlərdir» (6, s. 127).
Müəllif sözyaradıcılığı probleminə də toxunur. Və yazır:
«…Dastanın dilində işlənmiş düzəltmə sözlərin əksəriyyəti xalqın məişətində, gündəlik
həyatında istifadə etdiyi ümumxalq sözləridir» (6, s. 49).
Ümumiyyətlə isə, «Şəhriyar»ın dilində sözyaradıcılığı xüsusi məhsuldarlığı ilə seçilməsə də bir
sıra diqqəti çəkən faktlar nümayiş etdirir; məsələn: bəndəlig (1, s. 33), göndərdigi, verməgi,
gəlməgi, göstərməgi (1, s. 71), xoşxanluq, nəvaxanluq (1, s. 79), xanluq (1, s. 115), mehribanluq (1,
s. 117) və s.
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Göründüyü kimi, həmin misallarda söz mücərrəd məna qazanır ki, bu, yeni dövrün əsas
sözyaradıcılığı tendensiyasıdır.
Beləliklə, «Şəhriyar»ın leksikonu XVII- XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili üçün səciyyəvi olan
aşağıdakı inkişaf meyllərini əks etdirir:
1) türk mənşəli ümumxalq dili leksikasının əvvəlki əsrlərlə müqayisə edilməyəcək qədər
kütləviliklə yazılı ədəbi dilə axını;
2) ərəb və ya fars mənşəli alınma sözlərin şifahi ədəbi dildə xüsusilə aşıq ədəbiyyatının dilində
daha geniş miqyas alması;
3) leksik normanın həm funksional, həm də fərdi üslubi diferensiasiyasına meylin güclənməsi.
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Shahriyar's lexicon

F.Karimli

Summary
The article is devoted to the study of the vocabulary structure of the “Shahriyar” epos which is a
source reflecting the development tendencies of the lexical norm of the Azerbaijani literary period.
The lexicon of the texts in the epos is being studied in terms of origin and statistical calculations are
in making process.
The caption clearly reveals that this is a religious and intellectual lexicon full of Arabic. It
implies that the possibility of mixing Arabic writings with ethnographic and poetic spheres is still
strong.
Estimated calculations conclude that for its own period the lexicon of the text is 90% intelligible
in terms of its literary normality and 75% for the modern era. Observations show that in the Turkish
language lexicon of "Shahriyar", verbs count are in great advantage, then followed by nouns.
The lexicon of the epos reflects these distinctive trends which is specified for the Azerbaijani
literary language of the 17th and 18th centuries:
a) the massive flow of the Turkish national lexicon into the written literary language;
b) the widespread of the borrowed arabian or persian origin words in oral literary language,
especially in the language of ashug literature,
c) lexic norm’s strong tendency to the functional and individual stylistic differentiation.
Key words: lexical norms epos, classic style, literary language, written memorial, functional,
turkish origin, mass, national, development trends, ashug literature, borrowed words, modern era.
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Лексика дастана «шахрияр»
Резюме

Ф.Керимли

Статья, как источник, отражающий тенденции развития лексических норм современного
азербайджанского языка, посвящена исследованию словарного состава дастана «Шахрияр».
Лексика текстов дастана проанализирована с точки зрения происхождения и проведены
статистические подсчеты. Приблизительные подсчеты позволяют заключить, что лексикон
текста по литературной нормативности своего времени понятен на 90%, а для современного
периода – на 75%. Наблюдения показывают, что в лексиконе «Шахрияр»а тюркского
происхождения преобладают глаголы, а затем следуют имена существительные.
Наблюдения ясно показывают, что религиозная и интеллектуальная лексика полностью
арабская. Это означает, что возможность смешивать арабские слова с этнографической и
поэтической сферами еще сильнее.
Лексикон дастана отражает эти тенденции развития, характерные для азербайджанского
литературного языка XVII – XVIII веков:
а)массовый поток лексики общенародного языка тюркского происхождения в
литературный письменный язык;
б) более обширный масштаб употребления в устном народном творчестве и, особенно, в
ашыгской литературе заимствованных слов из арабского или персидского языков,
в) усиление тенденции лексической нормы как к функциональной, так и к
индивидуальной стилистической дифференции.
Ключевые слова: лексическая норма, дастан, классический стиль, литературный язык,
письменный памятник, функциональный, общенародный, тенденции развития, ашыгская
литература, заимствованные слова, современный период.
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“DİLDƏ, FİKİRDƏ, İŞDƏ BİRLİK” IDEYASI: TƏŞƏKKÜL VƏ TƏKAMÜLÜ
Xülasə
Azərbaycan və türk dilləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin dərin tarixi köklərə malik olması hər iki
dilin inkişaf yolunun bütün dövrlərində özünü göstərir. Hər iki dil qədim dövrdə eyni olan və
eyniliyin əsaslarını qoruyub saxlamış, milli-mədəni zəmində inkişaf etmişdir. Bu dillərin
diferensasiyası, siyasi səbəblərdən bir-birindən təcrid olunması onların qarşılıqlı və zənginləşmə
prosesinə öz təsirini göstərmişdir.
Ortaq türk dili ideyası dilin bütün səviyyələrini əhatə edir. Şübhəsiz ki, burada, ilk növbədə,
leksik sistemin formalaşdırılması məsələsi ön plana çəkilir. Dilin leksik sistemində terminlər xüsusi
çəkiyə malikdir.
Əli bəy Hüseynzadə dili, üslubu və dilçilik görüşləri ilə Azərbaycan ədəbi dilinin mürəkkəb bir
mərhələsi, ağır bir yaxın kеçmişini əks еtdirir. Əli bəy Hüsеynzadənin dilçilik еlmi sahəsindəki
fəaliyyətində üç əsas məqsəd diqqəti cəlb еdir: 1. Еyni ölkənin müxtəlif bölgələrindəki türk şivələri
arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması; 2. İstanbul türkcəsinin Azərbaycanda yayılması; 3.Türk
millətinə məxsus оlan ayrı-ayrı türk xalqlarının dilləri arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması və
nəticədə vahid ümumtürk dilinin yaradılması.
Azərbaycanda dil situasiyası XX əsrin I yarısında bir-neçə dəfə dəyişmişdir. Azərbaycan dilinin
inkişafı, zənginləşməsi uzun və ziddiyyətli bir yol keçmişdir. Bu yolda başqa türk dilləri ilə əlaqələr
dəyişkən olmuş çox zaman qısamüddətli statusu ala bilsə də, XX əsrə qədər bu hadisə öz qanuni
ifadəsini tapmamışdır.
Beləliklə, araşdırma və tədqiqat türk dillərinin ortaqlaşma prosesinin həm dilçilik
tədqiqatları müstəvisində müəyyən səviyyəyə qalxdığını, həm də dillərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində
sözalma ilə tənzimləndiyini aşkar müşahidə etmək olar.
Açar sözlər: тürkçülük ideologiyası, milli şüur, dil mübarizəsi, “dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarı
Türkçülük ideologiyası Osmanlı imperiyasının siyasi fikrində çox aşkar bir şəkildə olmasa da,
daim bəslənmiş, öncüllərin, şair və sənətkarların, elm adamlarının qəlbində milli istək kimi
cücərərək boy atmışdır. XVIII əsrdə formalaşmış türkologiya türkçülük ideologiyasının inkişafına
əsaslı təkan verirdi. 1876-cı ildə Osmanlı dövlətində elan olunmuş Meşrutiyat müxtəlif millətlərin
nümayəndələrini yalnız osmanlı olmaq, sultana sadiq olmaq amalı ilə birləşdirə bilmədi, xristianları,
başqa millətlərin nümayəndələrini dövlət birliyini pozmaq meyillərindən çəkindirmək mümkün
olmadı. Məhz bu dövrdə din, dil və milli birlik ideyası ətrafında birləşməyə ehtiyac artdı. 1912-ci il
Balkan müharibəsi, nəhayət, I dünya müharibəsi türkçülük ideologiyasının siyasi sistemə
çevrilməsinə yol açdı. Osmanlı dövlətindəki türkçülük siyasi doktrina olaraq dövləti milli düşüncə
yolu ilə sağlamlaşdırmaq, milli şüuru gücləndirmək işinə xidmət etməyə başladı.
XIX əsrin sonlarında türkçülük ideologiyası Rusiyada yaşayan türk xalqlarının azadlıq və birlik
uğrunda mübarizəsindən qaynaqlanır və özünü Osmanlı dövlətində olduğundan daha çox və ciddi
şəkildə göstərirdi. Rusiyada türkçülük ideologiyasını ortaya atanlar bunu bir xətt, istiqamət üzrə
aparmağa çalışmır, dini, mədəni və dil birliyini nəzərdə tuturdular.
Türkçülük ideologiyasının tərəfdarları çox olsa da, onu yayan, prinsiplərini
müəyyənləşdirən, məqsəd və vəzifələrini təyin edən, bu istiqamətdə ardıcıl, mətin mübarizlər
həmişə seçilmişdir. Krım türkü İsmayıl bəy Qaspıralı türkçülük mübarizəsinin öndə gedən
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ziyalılarından biri olmuşdur və XIX əsrdə bu fəaliyyətin banisi kimi tanınır. “Dildə, fikirdə, işdə
birlik” şüarı, müraciəti və ideyası da İ.Qaspıralıya məxsusdur. T.Hacıyev yazır: “İsmayıl bəyin bu
müraciətini dünyəvi siyasi məzmununa görə mükəmməllikdə K.Marks və F.Engelsin məşhur
“Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” şüarı ilə müqayisə etmək olar. XIX əsrin sonu və XX əsrin
əvvəlində bu iki şüar - müraciət qədər populyar üçüncüsü yoxdur” (21, 11). İsmayıl bəy bu fikrə
gələnə qədər Rusiyada, Türkiyədə və təkrar Rusiyada yaşamış, daim türklərin həyatını öyrənmiş,
milli birliyə mane olan cəhətləri aşkara çıxarmağa, onlarla mübarizə aparmağa çalışmışdır. İsmayıl
bəy maarifçilik işinin vacibliyi qənaətinə gəlmiş, ana dilində qəzet nəşrinin zəruriliyini dərk etmiş,
1879-cu ildə qəzet çıxarmaq üçün dövlət orqanlarına müraciət etmiş, rədd cavabı almışdır. Bu arada
qələmə aldığı hekayələrindən birinin qəhrəmanı adından “millətin halını anlamadan millətə xidmət
etmək mümkün deyil” fikrini irəli sürmüş, özü millətinin zəif tərəflərini, nəyə möhtac olduğunu
hərtərəfli öyrənmişdir.
İsmayıl bəy Qaspıralının fikir və müddəalarını araşdırdıqda burada üç əsas istiqaməti aşkar
etmək olur:
1. Qərbin yeni və faydalı nailiyyətlərini öyrənib onları müsəlman dünyasında yaymaq,
2. Maarif sistemində yeni tədris üsulu tətbiq etmək,
3. Osmanlı türkcəsini bütün türk dünyasının anlayacağı müştərək bir ədəbi dil halına gətirmək.
İ.Qaspıralı bu üç istiqamətdə fəaliyyətin “Dildə, fikirdə, işdə bir” olmağın zəruriliyini hamıya
çatdırmaq istəyirdi.
“Dildə, fikirdə, işdə bir” milli şüurun oyanışı üçün illərlə istəyin cücərtiləri, ideya qığılcımları bir
qədər də əvvələ təsadüf edirdi. Dil birliyi uğrunda mübarizədə “Tərcüman” qəzeti iləri getsə də, bu
ideya, xalq arasında maarifçiliyini yaymaq ideyası bir çox başqa ziyalılar tərəfindən də həyata
keçirilmişdir. Şübhəsiz ki, “ Dildə, fikirdə, işdə bir” ideyasına xidmət etmiş iş və fikirlərə xronoloji
ardıcıllıqla yanaşmaq zəruridir. Əgər İ.Qaspıralı qəzet nəşri üçün ilk müraciətini 1879-cu ildə
etmişdirsə, Həsən bəy Zərdabi ilk türkdilli qəzetin yaradıcısı olmuş və 1876-cı ildə “Əkinçi”
qəzetinin 14-cü sayında “Türkcənin ümumiləşdirilməsi” ideyasını irəli sürmüşdür.
XIX əsrin ortalarında Bakının dünyanın neft mərkəzlərindən birinə çevrilməsi burada təhsil,
maarif, mədəniyyət sahələrinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Aydındır ki, Həsən bəy
Zərdabinin “Əkinçi” qəzeti Rusiyada yaşayan türk xalqlarının üçün ilk və mühüm birlik orqanı
olmuş, Azərbaycan dilinin, o cümlədən də türk dillərinin inkişafına özünəməxsus təsir göstərmişdir.
Bununla yanaşı, onu da qeyd etməliyik ki, “Əkinçi” qəzetinin dili sadə xalq dili olsa da, bu qəzetdə
də Osmanlı dili üslubunda yazılar da yer almışdır. Məsələn, “Ey Əhsənül-Qəvaid ilə müləqqəb
olub, şüəranın əşari-abdarında olan mühəssənat və lətaifi dərk etməyib, tənə və tovbix zəbanın açan
kimsə, məlum olur ki, dərki-məzamini-əşarda zövqi-səlim və təbi-müstəqiminiz yoxmuş ki, mədh
və qədhi-şüəra pəsəndi-xatiriniz olmayıbdır” (Məktubat // “Əkinçi” 160).
1874-cü ildə İ.Qaspıralı İstanbulda türk dili ətrafında gedən qızğın mübahisə və müzakirələrin
iştirakçısı olmuşdur. Tənzimatın elan olunması ilə 1860-1870-ci illərdə Türkiyədə dil məsələsi
geniş müzakirələr obyekti olmuşdur. Türklərin mədəniyyət sahəsində daha da irəli getməsi üçün
türkcənin milli dil kimi qəbul edilməsi vacib şərtlərdən biri idi. Bu dövrdə Şinasi Əfəndi və Ziya
Paşa “Osmanlılıq” və “Osmanlı dili” terminlərinin qarşılığı olaraq “türkçülük” və “türk dili”
terminlərini işlətmiş, dili ağırlaşdıran ərəb-fars sözlərinin dildən çıxarılması fikirlərini bu və ya
digər şəkildə qeyd etmişlər.
Dildə türkçülük ideyasını ortaya atan Ziya Paşadan sonra bu istiqamətdə fəaliyyətdə Əhməd
Vefik Paşa öncüllərdən biri olmuşdur. O həm Osmanlı, həm də digər türk dillərinin öyrənilməsi
ideyasını müdafiə etmiş, Əbül Qazi Bahadır xanın “Şəcəreyi-türk” adlı əsərini Cığatay ləhcəsindən
Türkiyə türkcəsinə çevirərək diqqəti ortaq tarix və ortaq mədəniyyət üzərində cəmləşdirmişdir.
1870-1880-ci illər arasında türk dili və türk tarixinə dair yeni tədqiqatlar aparılmış, yeni işlər
görülmüşdür. Süleyman Paşa əsgər məktəbləri üçün türk dili və türk tarixi dərslikləri yazmış,
kitablarda ərəb-fars sözlərindən az istifadə etmiş, əslən Buxaradan olan özbək Şeyx Süleyman
Əfəndi “Lüğəti Cığatay” və “Osmanlı türkcəsi” adlı əsərləri ilə iki dilin yaxınlığını göstərməyə
çalışmışdır. Əhməd Cövdət Paşa “Kısası-Enbiya” və “Tariz-i Cevdat” adlı məşhur tarix kitabları ilə
türkçülüyə xidmət edən tanınmış insanlardan biri olmuşdur. O, Osmanlı dövlətinin Avropa
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siyasətini tənqid etmiş, Avropa fəthlərinə zaman itirməkdənsə, Kazan və Həştərxan xanlıqlarını alıb
Türkiyəyə birləşdirməyi vacib saymışdır.
Ahmed Vefik Paşa “Lehçe-i Osmanî” əsərinin ön sözündə yazmışdır: “Türk dillerinden
Türkiye’de ilk yayınlanan Oğuz şubesidir. Tataristan ve Türkistan’ı bir zaman Doğu Denizinden
Macaristan’a kadar kavrayan dile hâlâ “Guz” (Oğuz) dili deniliyor. Onun yenisi (olan) Türkmen dili
İran ve Suriye’yi kaplayıp Anadolu’ya inmiş, zaman içerisinde Osmanlı lehçesini oluşturmuştur.
Fergana’dan Hindistan’a kadar yayılıp, Halacî Afganistan diline karışmıştır. Eski bölümlerden
Kıpçak dili, Hîve’den başlayarak Sibirya ve Kırgız, Kuman, Bulgar, Kazan bölgelerini çepeçevre
kuşatmıştır. Uygur dili, Çin yörelerinden Kaşgâr’a kadar yayılıp, oradan 700 yıllarında
Cengizoğulları Türklük ve islâmiyet halkasına katıldıklarında Çağatayca dili olarak doğmuştur.
Bugün Oğuz, Kıpçak ve Cağatay kitapları, “Mahbub-ül-Kulûb” gibi güzel eserleri ve özellikle
600’den 800’e (H), kadarki yıllardaki Selçuklu Türkmen’i ve Osmanlı kitapları bolca basılmış ve
bunların incelenmesi sonucu, Türk dili lehçeleri arasındaki farklılıklar ortaya çıkmıştır” (76).
Osmanlı türkcəsi ətrafında gedən dil birliyi və fikir birliyi mübarizələrini yaxından izləyən
İ.Qaspıralı Krım türkcəsinin sadələşdirilməsi yollarını axtarmağa başlayır. İsmayıl bəy belə bir
qənaətə gəlir ki, yeni yaradılan türkcə sosial statusundan asılı olmayaraq hər kəs üçün anlaşıqlı və
aydın olmalıdır. O, ümumi bir dil yaratmaq üçün üç əsas məsələni diqqət mərkəzinə çəkir: 1)
yaşayan türk ləhcələrinin məhəlli kəlmələri Osmanlı türkcəsinin geniş yayılmış, müəyyən dərəcədə
formalaşmış İstanbul şivəsinə uyğunlaşdırılaraq işlədilməlidir; 2) yad dil ünsürləri və qaydaları
mümkün olduğu qədər türk dilindən çıxarılmalıdır; 3) anlaşılmaz ərəb-fars kəlmələri dildən
kənarlaşdırılmalıdır.
İ.Qaspıralı bu prinsipləri ilk növbədə özü nəzərə alır, onlara əməl edirdi. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu dövrdə İ.Qaspıralının təsis etdiyi “Tərcüman” qəzeti artıq nəşr olunurdu və qəzet dil
birliyi ilə bağlı fikirləri, xalqa çatdırmaqda əvəzsiz rol oynayırdı.
İ.Qaspıralı qəzet nəşri və yayımı üçün uzun müddət gözləməli olmuş, bu işə razılıq almayanda
ruhdan düşməmiş, fəaliyyətini ardıcıl davam etdirmişdir. O, qəzeti rus və tatar dillərində nəşrə
başlamaq icazəsini 1883-cü ildə ala bildi və 22 aprel 1883-cü ildə “Tərcüman” qəzetinin ilk nömrəsi
işıq üzü gördü. Çar Rusiyası dövründə ən çox (35 il) yayımlanan qəzeti tədqiqatçılar Britaniyanın
Times, Rusiyanın “Новая время” qəzetləri ilə müqayisə edirlər.
“Tərcüman” 1903-cü ilə qədər həftədə bir, 1903-1912-ci illərdə həftədə bəzən 2, bəzən 3 dəfə,
1912-ci ilin iyulundan isə gündəlik nəşr olunmuşdur. 1885-ci ildə abunə sayı 1000 olan qəzet, 1907ci ildə artıq 5000 tirajla çap edilir, Rusiyadan kənarda (İstanbul, Qahirə, Kaşqar, Hindistan) da
yayımlanırdı. 1911-ci ildən “Tərcüman” qəzetinin adı altında “Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarı yer
almışdır. İsmayıl Qaspıralının ölümündən sonra qəzetə Həsən Səbri Ayvazov rəhbərlik etmişdir.
Qəzet 1936-cı ildə fəaliyyətini dayandırmışdır.
“Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarının müasir ruhunu aydınlaşdırmazdan əvvəl bir vacib məsələnin
üzərində dayanmaq lazım gəlir.
Türk dilinin zənginləşmə prosesinin tarixi köklərindən bəhs edərkən Osmanlı Dövlətinin Türkiyə
üçün miras qoyduğu dövlət və ya saray dilinin guya yüksək üsluba uyğunlaşdırma nəticəsində ərəbfars sözlərindən, eləcə də bu dillərə, xüsusən də fars dilinə aid konstruksiyalardan geniş istifadə
etməsi qeyd olunmuşdu. Osmanlı saray dili bu səbəbdən kifayət qədər mürəkkəbləşmiş üç dilin
vasitələrinin qarışması ilə geniş xalq kütləsi üçün anlaşılmaz bir dilə çevrilmişdi. Buna görə də
Türkiyədə gedən dil mübarizəsi Osmanlı dilini sadələşdirməyə, onu türkcəyə yaxınlaşdırmağa, son
nəticədə müəyyən dərəcədə saf və anlaşıqlı olan türk dilini yaratmağa, onun fəaliyyətini bərqərar
etməyə köklənmişdi. Bu, Türkiyə türkləri üçün ümumi bir dil mücadiləsi deyildi, Osmanlı türk
dilini sadələşdirməyi nəzərdə tuturdu. Doğrudur, bu mübarizədə iştirak edən bir çox ziyalılar,
tədqiqatçılar bütün türk boyları üçün dildə birlik çağırışlarına önəm verirdilər. Lakin əsas hədəf
yenə də türk dilinin sadələşdirilməsi, yeni türk ədəbi dilinin formalaşdırılması ideyası idi. Beləliklə,
aydın olur ki, XVIII əsrdən başlayan türk dili mübarizəsinin bir qolunun Osmanlı türkcəsinin
sadələşdirilməsi, xalq dilinə yaxınlaşdırılması təşkil etmişdir.
Dil mücadiləsinin ikinci istiqaməti və ya ikinci qolu Osmanlı Türkiyəsindən ayrı yaşayan ayrıayrı türk xalqlarının dilinin inkişaf istiqamətinin təyin edilməsi sayılmalıdır. Burada dil uğrunda
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mübarizədə iki əsas yön ayrılır. Birinci istiqamət ayrı-ayrı türk boylarının dillərini Osmanlı türk
dilinə yaxınlaşdırmaq, lokal ərazilərdə Osmanlı türkcəsinin tətbiqinə nail olmaq kimi özünü
göstərirdi. Aydın olur ki, burada vahid dil və ya dildə birlik ideyası olsa da, həmin ideyada türk
dilini saflaşdırmaq, onu geniş xalq kütləsinin dilinə yaxınlaşdırmaq istəyi aşkara çıxmır. İkinci
istiqamətdə mübarizə milli dilin qorunması, onun saxlanması mahiyyəti daşıyırdı ki, bu mahiyyət
“dildə bir” ideyası ilə səsləşirdi.
İmperiya maraqları, Rusiyanın tərkibində qalmış türk xalqlarının dil siyasətini tamamilə başqa
bir istiqamətə yönəldirdi. Hegemon xalq türkdillilərin dil birliyinə heç cür yol vermək niyyətində
deyildi. Əksinə, bu dilləri mümkün olduqca bir-birindən ayırmaq, fərqləndirmək məqsədi
güdülürdü.
XIX əsrin ikinci yarısında rusların türk xalqlarının yaşadıqları ərazilərin az olmayan bir qismini
işğal etməsi türk ədəbi dilində dəyişmələrə zəmin yaratdı. Rusiyadakı türkləri ruslaşdırmaq və
xristianlaşdırmaq uğrunda mübarizə aparan Nikolay İlminski 25 may 1876-cı ildə rus əlifbasını türk
dillərinə uyğunlaşdırmaq, müştərək türk-tatar dili əvəzinə hər bir boy üçün boy şivəsini ana dili
kimi qəbul etdirmək təklifi ilə çıxış etmişdir.
N.İlminski tatar, qazax və başqa türk dillərinin ziyalılarını öz dilləri üçün əlifbalar tərtib etmək,
qrammatikalar yazmağa təhrik edir. Təbii ki, başda İ.Qaspıralı olmaqla bir sıra türk ziyalıları buna
qarşı çıxırlar. İ.Qaspıralının dildə birlik ideyasını təhlükəli sayan N.İlminski rus hakimi
Pobedobçevə yazdığı məktubda göstərir ki, İsmayıl Qaspıralı öz yayın orqanında (yəni
“Tərcüman”da) Osmanlıcanı türk soyundan olan bütün müsəlmanların ortaq dili etmək istəyir.
Fikrimə görə, Kazanda türkcə çıxan qəzet və dərs kitablarının sayı hər il artmaqdadır. Bu kitablarda
mədəni xətt Avropa, dil isə Osmanlıcadır (110 http).
Aydındır ki, N.İlminski bu məsələləri şəxsi təşəbbüsü ilə qaldırmır, çar Rusiyasının türk dilinə
qarşı apardığı siyasətə xidmət edirdi və bu yolda o tək deyildi. İlminskilər türklərin yaşadıqları
müxtəlif ərazilərdə fəaliyyət göstərirdilər.
İnqilabaqədərki Azərbaycanda da dil situasiyasında müxtəliflik hökm sürürdü. Azərbaycanın
ədəbiyyat xadimləri, tanınmış ziyalıları H.Zərdabi, H.Cavid, M.Hadi, Ünsizadə qardaşları,
C.Məmmədquluzadə və başqaları Azərbaycan dilinin gələcək taleyi, inkişafı ilə bağlı çıxışlar
edirdilər.
“Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarının Özbəkistanda yayılması haqqında yazan S.Nagıyev göstərir
ki, özbəklərdən Münəvvər Kari, Mahmudxoca Behudi, Abdurauf Fitrar, Çolpan kimi ziyalılar
İsmayıl bəy Qaspıralının davamçıları olmuşlar. İ.Qaspıralı müsəlman təhsil sistemində dəyişmənin
(üsuli-cədid) Buxarada da tətbiqinə çalışmışdır. Abdurauf Fitrat 1911-ci ildə Buxara əmirinin
zülmündən qaçaraq İstanbula gəlmiş, burada oxumuş və “Münakaşa” adlı bir əsər yazmış, kitabda
üsuli-cədid məktəbləri haqqındakı fikirlərini şərh etmişdir. O, İstanbulda “Buxara Maarif Təlim
Cəmiyyəti” adında rəsmi bir cəmiyyət yaratmışdır. A.Fitrat 1912-1914-cü illərdə İstanbulda təhsil
almış Bəkir Çobanzadə ilə tanış olmuş və onunla dostluq etmişdir (110 htttp).
Ortaq bir ədəbi dil yaratmaq üçün yorulmadan çalışan İ.Qaspıralı özbək şairi Əlişir Nəvainin
türk dillərinin inkişafındakı rolunu xüsusi dəyərləndirmişdir. O, “Tərcüman” qəzetinin 1908-ci il 5
sayında ədəbi dil haqqında fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Eğitimi Denetleme Dairesi”nin tarifini
yanlış buluyoruz; zira, onlar “halkın anadili milletin edebî dilidir” diyorlar. Bizim eski edebî
dilimizin bir ucu Alişir Nevaî’nin dili ise, bütün şivelerin iştirakiyle oluşacak yeni dilimiz de onun
ikinci bir ucudur. “Eğitimi Denetleme Dairesi” burada büyük bir yanlış yapıyor. Bu yanlışlığı,
Petersburg’da dili iyi bilmeyenler yapsalar belki afvedilebilir; ama Bahçesaray, Bakû, Orenburg,
Kazan vb. yerlerde böyle bir hata afvedilmek şöyle dursun tam bir cinayettir”(“Tercüman” 1908, №
5).
“Tərcüman” qəzetində dilə, dil birliyinə, dillə bağlı müxtəlif müəlliflərin başqa qəzetlərdə çap
olunmuş yazılarına, dilə dair müzakirələrə geniş yer verilirdi. İslam Lisanları (1887, № 33); Türk
Lehçeleri (1888, № 14, 1890, № 33); Türk Dili Hakkında (1905, № 3); Dil Sorunları(1905, № 90,
91); Yine Dil Konusu (1905, № 96-99); Dil-Dil-Dil (1905, № 103); Türk-Tatar Alfabesinin Rus
Alfabesine Çevrilmesi Hakkında Gaspıralı’nın Görüşü (1905, № 122); Türk Dili ve Onun
Medeniyet Faaliyeti (1907, № 16); Dil ve Sorumluluk (1909, № 13); Türk-Tatar Milletinin Dil
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Birliği (1910 № 34); Dil, Ortografi ve Yayın Sorunları (1913, № 94); Yine Dil Hakkında (“Kuyaş”
Gazetesine Cevap) (1913 № 198) və s. adda məqalələr qəzetin müxtəlif saylarında dərc edilmiş bu
qəbildən olan yazılardır.
Əlibəy Hüseynzadə (Əli Hüseyn Turan) XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin görkəmli
nümayəndələrindən biri olmuşdur. Uzun müddət müxtəlif istiqamətli fəaliyyətlə (alim, həkim,
rəssam, şair, tənqidçi, tərcüməçi, müəllim, jurnalist və s.) məşğul olmuşdur. XX əsr Azərbaycan
mətbuatı və publisistikası sahəsində müstəsna xidmətləri vardır. Türkiyədə Ziya Gökalp, İshaq
Sükuti, İbrahim Temo, Yusif Akçura və başqaları ilə birlikdə “İttihad və tərəqqi” cəmiyyətinin
yaradılmasında iştirak etmişdir. Cəmiyyət türkçülük və turançılıq ideyasının əsaslarını hazırlamaq
üçün mühüm işlər görmüşdür: Türkçülük ideyasının möhkəmlənməsi və genişlənməsi məqsədilə
ayrı-ayrı türk ölkələrində ortaq ünsiyyət dili kimi Osmanlı türkcəsini təbliğ etmək, müxtəlif türk
qövmlərini yaxınlaşdırmaq, birləşdirmək ideyasına qulluq etmişdir. Cəmiyyət üzvləri türkçülüyün
bütün sonrakı dövrlər üçün yararlı olacaq nəzəri əsasların axtarışında olmuşlar.
1903-cü ildə Azərbaycana qayıdan Əli bəy Hüseynzadə iki il sonra Əhməd Ağaoğlu ilə birlikdə
“Həyat” qəzetini nəşr etdirir. O, qəzetin ilk sayında dərc olunmuş “Qəzetimizin məsləki” adlı
proqram məqaləsində yazmşdır: “Ancaq o millət və tayifə təriqi-fəlah və nəcatda olur ki, özünü
tanıya! Yəni hər qövm və millət öz qövmiyyəsinə, lisanına, dininə, hazirəsinə, hətta əhvali-atiyasına
kəsbi–vaqif etməlidir” (113).
“Füyuzat” jurnalı 1 nоyabr 1906-cı ildə ilk məqaləsi olan “Həyat” və mеyli-Füyuzat”la
fəaliyyətə başlamış və 1 nоyabr 1907-ci il tarixdə “Pərdə еniyоr” adlı sоn məqaləsi ilə оxucularına
“əlvida!” dеmişdir.
“Füyuzat” ərəbcə “fеyz” sözündəndir və оnun dörd mənası vardır: 1) bоlluq, bərəkət; 2) nеmət;
3) müvəffəqiyyət, xеyir, fayda; 4) ləzzət, həzz. “Füyuzat” müdrik fikirləri, еlmi, siyasi samballı, az
yaşasa da çоx xеyir vеrməsi, ləzzətli üslubu ilə bu müsbət mənaların hamısına layiqdir.
Böyük filоsоf, ustad şair, mahir rəssam, incə musiqiçi, dərin mütəfəkkir, əvəzsiz həkim, kamil
natiq, alоvlu publisist, оrijinal tərcüməçi Əli bəy Hüsеynzadə (1864-1940) dünyanın saysız
ölkələrinin еnsiklоpеdiyalarına düşmüş, millətimizin adını dünyaya yaymış dahi yurddaşımızdır.
Ə.Hüseynzadə 1919-cu ilin mart ayına qədər Bakıda rus dilində nəşr оlunan, mətbuat tariximizdə
müəyyən yеr tutan, uzunömürlü qəzеtlərdən оlan “Kaspi”də rеdaktоrluq еtmiş
(Ə.M.Tоpçubaşоvdan sonra), Bakıda “Kaspi” mətbəəsində ana dilində çap еdilən, ilk nömrəsi 7
iyun 1905-ci ildə, sоn nömrəsi 3 sеntyabr 1906-cı ildə (cəmi 325 nömrəsi) çıxan “Həyat”qəzеtində
(Əhməd bəy Ağaoğludan sonra, 103-cü nömrədən еtibarən), daha sоnra isə “Füyuzat” jurnalında
rеdaktоrluq еtmiş, türk xalqlarının prоblеmlərini mətbuat vasitəsilə həll еtməyə çalışmışdır.
Əli bəyin “Kaspi” qəzеtində azərbaycanlıların haqlarını tələb və müdafiə еdən yazıları, “Türk”
qəzеtinə göndərdiyi, Y.Akçuranın “Üç tərzi siyasət” məqaləsinə yazdığı cavab xaraktеrli “Məktubiməxsus” (“Turani” imzası ilə), “Həyat” qəzеti və “Füyuzat” jurnalında türk mövzusundakı yazıları
və Azərbaycandan gеtdikdən sоnra müxtəlif mətbuat оrqanlarındakı (“Türk yurdu”, “Xalqa dоğru”,
“Mətbuat”, “Yеni məcmuə” və s.) məqalələri оnun bu sahədə əsas məqsədini göstərən
nümunələrdir. О, Azərbaycan həyatı üçün yеni оlan dil, əlifba, qadın haqları məsələsi, bütün dünya
türklərinin ədəbi dili, yaşamı, mühiti, assimilyasiyası və s. prоblеmləri ilə bağlı aktual, bütün
zamanlar üçün qiymətli оlan fikirlər irəli sürmüşdür. Fəaliyyətinin əvvəlindən axırına qədər türklər
və оnların dili məsələsi оnun üçün ən önəmli prоblеm оlmuşdur. Türk xalqlarının dilinə təcavüz,
türk dilləri arasında ayrılıqların yaranıb inkişaf еtməsi və bunun gündən-günə artması səbəbi ilə
türklərin bir-birini anlamaması, оna görə də bir-birini yеtərincə tanımaması məsələləri böyük
filоsоfu dərindən düşündürən prоblеmlər idi.
Türklərin dil “faciələri” müqabilində Əli bəy bir işıqlı yоl, gеrçəyə çеvriləcək, gələcəyə aparacaq
bir nicat görür, güvənc yеri оlan bir faktla qürur duyurdu. Bu, türk dilinin çоx mühüm və spеsifik
bir əlaməti-özünü qоruma qabiliyyəti idi və Əli bəy bu dəyəri çоx yüksək qiymətləndirir, bu
xüsusiyyəti türk dilinin əbədiliyini, yaşamını müəyyənləşdirən bir cəhət hеsab еdirdi.
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N.Qurbanli
The idea of “unity in language, thought, work”:
evolution and formed
Summary

The deep historical roots of mutual relations between the Azerbaijani and Turkish languages
have showed itself in all the ways of the development of both languages. Both languages have
evolved in the national-cultural ground, which was the same in ancient times and maintained the
basics of identity. The differentiations of these languages and isolation from one another for
political reasons have had an impact on their mutual enrichment process.
The common Turkic idea covers all levels of language. Undoubtedly, here, first of all, the
issue of forming the lexical system is in the foreground. The lexical system of the language has a
specific weight.
Ali bey Huseinzade reflects a complicated stage of the Azerbaijani literary language with its
language, style and linguistic meetings. The three main goals of Ali bey Huseinzade in the field of
linguistics are: 1. Removing the differences between the Turkic regions in different parts of the
country; 2. The spread of Istanbul in Azerbaijan.; 3. Removing the differences between the
languages of different Turkic nations belonging to the Turkish nation, and ultimately establishing a
common Turkic language.
The language situation in Azerbaijan has changed several times in the first half of the 20th
century. The development and enrichment of the Azerbaijani language has gone a long and
contradictory way. In this way, although relations with other Turkic languages have changed, it can
often have short-term status, but until the twentieth century this event did not have its own
legitimacy.
Thus it can be observed in investigations and studies that, the process of the Turkish language
acquisition has reached a certain level in the context of linguistic researches as well as regulation of
the language through mutual influence.
Key words: turkish ideology, national consciousness, language struggle, “language, opinion,
unity in work "slogan
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Н.Гурбанлы
Идея единства “в языке, мышлении, действии”: становление и эволюция
Резюме
Глубокие исторические корни взаимоотнош ений между азербайджанским и турецким
языками проявляются во все периоды развития обоих языков. Оба языка развивались на
национально-культурной почве, которая в древности была одинаковой и поддерживала
основы идентичности. Дифференциация этих языков и их изоляция друг от друга по
политическим причинам оказали влияние на процесс их взаимообогащения.
Общая тюркская идея охватывает все уровни языка. Несомненно, здесь, в первую
очередь, вопрос формирования лексической системы стоит на первом плане. Лексическая
система языка имеет особый вес. Али бей Гусейнзаде отражает сложную сцену
азербайджанского литературного языка с его языком, стилем и языковыми встречами. 1.
Устранение различий между тюркскими регионами в разных частях страны; 2.
Распространение Стамбула в Азербайджане; 3. Устранение различий между языками разных
тюркских народов, принадлежащих к тюркской нации, и в конечном итоге создание общего
тюркского языка.
Языковая ситуация в Азербайджане несколько раз менялась в первой половине XX
века. Развитие и обогащение азербайджанского языка прошло долгий и противоречивый
путь. Таким образом, хотя отношения с другими тюркскими языками изменились, он часто
может иметь краткосрочный статус, но до двадцатого века это событие не имело
собственной легитимности.
Таким образом, исследования ясно показывают, что процесс освоения турецкого
языка достиг определенного уровня в контексте лингвистических исследований, а также
регулирования разговорного языка в результате взаимного влияния языков.
Ключевые слова: тюркская идеология, национальное самосознание, языковая борьба,
лозунг «единство в языке идее, действии»
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 15.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aytac Zeynalova tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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LEKSİK ANTONİMLƏRİN SEMANTİK-TİPOLOJİ TƏSNİFİ
Xülasə
Bu məqalədə ingilis dilində leksik antonimlərin semantik-tipoloji təsnifindən bəhs edilib. İlkin
olaraq antonimlərin nə olduğu və dildə hansı əhəmiyyətə malik olduğundan bəhs edilir. Antonim
anlayışını dilçiliyə ilk dəfə C.Smith daxil etmiş və bu sözü sinonimliyə əks olaraq işlətmişdi.
Dilçilikdə mövcud olan bir sıra problemlər kimi antonimlik problemi də müxtəlif dilçilər üçün
maraq mənbəyi olmuş və əksər dilçilər antonimlik, antonimlər, antonimin həm semnatik-tipoloji,
həm də struktur növləri haqqında fikir bildirmiş, yeri gəldikdə öz bölgülərini vermişdir. Məqalədə
antonomiya hadisəsi fərqli dilçilərin baxışından izah edildikdən sonra antonimlərin semantiktipoloji təsnifi verilir.C.Lyons və J.Palmerin antonimlər,antonomiya,antonimlərin növləri və
xüsusiyyətləri haqqında fikirləri ətraflı şərh edilmiş və bu bölgü əsas hesab edilərək izah edilmiş və
ingilis dilinə aid nümunələrlə əsaslandırılmışdır. Antonimlərin semantik məna növlərindən bəhs
edərkən üç növünün varlığı qeyd edilir. Antonimlərin ilk növü kimi dərəcəli antonimlərdən bəhs
edilir.
Antonimin bu növü sözlərin semantik mənasında dərəcə çalarlarının olmasından yaranır və həm
müqayisə, həm də üstünlük dərəcələrində olur. Bu növü təşkil edən antonim cütlüklərdə hər zaman
iki sözün mənası arasında üçüncü bir söz olur ki, bu da orta dərəcə hesab olunur. Antonimlərin
semantik-tipoloji bölgüsündə ikinci yeri tamalayıcı antonimlər tutur və bu antonimlərində digər
növlərdən fərqli cəhətləri mövcuddur. Bu növdə olan antonim cütlər arasında mütləq fərqlilik
meyarı var və bu hər hansısa bir semantik mənanı digərindən tamamilə ayırır. Məqalədə müxtəlif
dilçilərin bu bölgüyə münasibəti də öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər:antonim, semantika, dərəcəli, tamamlayıcı, əlaqəli
Hər bir dilin leksikasında sözlər fərqli xüsusiyyətlərə sahibdir və bu fərqliliklər dilin
zənginliyinə, ünsiyyət zamanı nitqin gözəlliyinə, səlisliyinə, aydınlığına şərait yaradır. Dildə
mövcud olan hər bir söz öz leksik mənasına, semantik və struktur xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.
Dildən istifadə zamanı həmin dilin sinonimlərindən və antonimlərindən geniş istifadə olunur. Dilin
leksik-semantik sistemində antonim sözlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir, cünki antonimlərfikrin
dəqiq ifadə edilməsinə,nitqin üslubi cəhətdən ifadəliliyinə böyük təsir edir. Antonimlik anlayışı dilə
C. Smith tərəfindən daxil edilmişdir. O, sinonim sözünün əksi olaraq antonimdən istifadə etmişdir.
1867-ci ildən bəri antonimlərin nə olduğu izah edilməyə çalışılmış, lakin bugün də dilçilikdə aktual
bir mövzu olaraq qalmaqdadır.
Dilçilikdə antonimlərə bir çox tərif verilmişdir və onlardan biri də John Lyons tərəfindən
verilmişdir. O, antonimləri mənaca əks olan sözlər, antonimliyi isə mənalar arasındakı əkslik kimi
qeyd etmişdir. Azərbaycan dilçiliyində də bu mövzu geniş tədqiq edilmişdir və antonimlərə mütəlif
yanaşmalar olmuş, fərqli təriflər verilmişdir. Böyük alim, dilçi, filologiya elmləri doktoru Həsrət
Həsənovun verdiyi tərifdir.
O antonimlərə belə bir tərif verir:mənaca bir-birinin əksi olan sözlər antonimlərdir. Antonimlər,
əsasən, kəmiyyət və keyfiyyət, hərəkət, zaman və məkan məzmunlu məfhumların əks cəhətlərini ifadə
edən müxtəlif fonetik tərkibli sözlərdir(2 s5). Bu tərifdən də aydın olur ki, antonimlik deyərkən
sözlərin mənalarının bir-birinə əks olması nəzərdə tutulur.
Semantika isə yunanca semantikos-anladan sözündən yaranıb və sözün, ifadənin, qramatik
formanın mənası deməkdir. Bununla yanaşı semantika dilçiliyin sözlərin mənasını öyrənən bir
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bölməsidir(1 s30). Semantikada hər bir söz ilə başqa sözlər arasında əlaqə var və bu məna
əlaqəsidir.Sözlər arasındakı məna əlaqəsi özünü dörd formada göstərir: sinonimlik, antonimlik,
çoxmənalılıq və tabelik. Sinonimlik mənanın oxşarlığı və ya eyniliyi olduğu halda, antonimlik
mənanın əksliyidir. Sinonimlikdə olduğu kimi antonimlikdə də sözlər arasındakı əlaqə əsasdır və bu
əlaqə sözlərin mənasındadır.
Dilçilikdə sözlər arasında semantik əlaqlər ən vacib sahələrdən biridir və burada sinonimlik,
antonimlik və omonimlik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunların arasında antonimlik,mənanın əksliyi
ən vacib semantik əlaqlərdəndir. Antonim cütlüklərə dilin hər sahəsində rast gəlirik, xüsusilə mətn
daxilində, atalar sözləri və frazeoloji birləşmələrin tərkibində bu antonim cütlüklər ritorik effekt
yaratmaq üçün geniş istifadə olunur. Antonimlər dilin öyrədilməsində və öyrənilməsində də vacib
əhəmiyyət daşıyır, belə ki, çox vaxt sözün leksik mənasını izah etmək üçün onun antonimindən
istifadə olunur.
Antonimlərin semantik təsnifi. Antonimlik eyni nitq hisəsinə aid olan söz və ya sözlər arasında
mənanın əksliyidir. Məsələn: yaxşı-pis,asta-sürətli,az-çox və s. İngilis dilində antonimləri tədqiq
edən alimlərdən biri Con Lyonsdir. O, antonimlərin bir-birinə mənaca əks olan leksik vahidlər
arasındakı əlaqəni əhatə etdiyini və antonimlərin üç növünün olduğunu bildirir. Lyonsa görə
mənanın əksliyi özünü 3 formada göztərir: antonimlik, ziddlik, fərqlilik.(11.s. 13) O , mənasına görə
dərəcələnən və əks olan sözləri antonimlər hesab edir. Daha çox iddiyyət və fərqlilik dildə
antonimlərin çoxluğuna səbəb olur. Buna görə də məhz bu iki xüsusiyyəti özündə daşıyan
antonimlər daha geniş yayılmışdır. James C.Palmer də antonimlərin üç növünü qeyd edir:
gradable(dərəcəli), complementary(tamamlayıcı) və relational(əlaqəli).(7. s.9) Bu növlərin hər biri
fərqli formalarda təzahür edir və sözlərin semantik əksliyini üzə çıxarmağa əsaslanır.
Gradable antonimlər(Dərəcəli antonimlər) bir-biri ilə müqayisə edilə bilən, ölçülə bilən dil
vahidləri arasında olur.İsti/soyuq, alçaq/hündür, böyük/balaca kimi antonim cütlüklər dərəcəli
antonimlərə aiddir. Gördüyümüz kimi bu sözlər daha çox sifətlərə aiddir. Antonimlərin bu növü ən
çox işlənilən növdür. Dərəcəli antonimlər bir-biri ilə əlaqəli sözlərin mənaları arasındakı səviyyə
ilə, dərəcə ilə bağlıdır. Məsələn deyə bilərik ki, su isti deyil. Bu o demək deyil ki, su soyuqdur.
Soyuq sifəti ilə isti sifətinin arasında daha bir dərəcə mövcuddur və bu ilıq və ya mülayim sifətidir.
Dərəcəli antonimlərin üç xüsusiyyəti var. Birincisi antonimlik yaradan cütlər arasında adından da
göründüyü kimi dərəcə fərqi var. Antonimlik yaradan cütlər arasında mənaca dərəcələr fərqlidir.
İkincisi antonimlərin bu növündə antonim cütlər fərqli normalara, ölçülərə görə fərqlənir, üçüncüsü
isə antonim hesab edilən sözlərdən biri əsas götürülür digəri ilə müqayisə edilir,qiymətləndirilir və
ya ölçülür.
İlk xüsusiyyətinə görə antonim olan cütləri yaradan sözlərdən biri hər hansısa məfhumu, anlayışı
danırsa, digəri onun mütləq varlığını ifadə etmir. Həmçinin bu cütlər arasında müqayisə və üstünlük
dərəcələri də mümkündür. Məsələn “good” və “bad” sözlərinin hər ikisinin müqayisə və üstünlük
dərəcələri var. “better”/“best” və “worse”/“worst” . Buna görə də “yaxşı” olmayan bir şeyin
mütləq “pis” olduğunu və ya, pis olan hər hansısa bir şeyin yaxşı olduğunu demək olmaz. “Yaxşı”
və “pis”in arasında orta dərəcə, yəni “babat” mövcuddur. Başqa nümunə kimi isə “böyük” və
“kiçik” sözlərini demək olar. Bu iki sözün arasında mənaca “orta” sözü var. Bu nümunələrdən
göründüyü kimi dərəcəli antonimlər sözlərin mənaları arasında dərəcə şərtlərinə görə fərqlənir.
İkinci xüsusiyyıətinə baxasaq deyə bilərik ki, antonim cütlər arasında mütləq meyar yoxdur.
Yəni, əgər biz bir əşyaya “böyük”, digərinə “kiçik” desək bu iki söz arasında mütləq deyil nisbi
müqayisə olacaqdır. Bildiyimiz kimi istənilən böyük siçan istənilən kiçik fildən daha balaca
olacaqdır. Buna görə də deyirik ki, dərəcəli antonimlər arasında dərəcələr müxtəlif normalara,
ölçülərə əsasən aparılır.
Üçüncü xüsusiyyətinə görə isə antonim cütlüyü təskil edən sözlərdən biri əsas anlayışıdr və
vurğusuzdur, digəri isə vurğuludur.
Complementary antonimlər(Tamamlayıcı antonimlər) dərəcəli antonimlərdən tamamilə
fərqlidir. Bu antonim cütlərdə orta dərəcə yoxdur, sözlər bir-birinin ziddidir. Məsələn: diri-ölü, bəlixeyr, iti-küt. Bu antonimlərin də üç xüsusiyyəti var.İlkin olaraq tamamlayıcı antonimlər hər hansı
bir semantik mənanı tamamilə ayırır, ikincisi bu tipdə meyar mütləqdir və üçüncüsü bu cütlər
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arasında heç bir vurğulu söz yoxdur. Tamamlayıcı antonimlərdə məna dəqiqdir, birinci növ
antonimlərin əksinə olaraq yaxınlıq və ya orta dərəcə yoxdur. Məsələn kişi və qadın sözləri arasında
heç bir orta dərəcə yoxdur və bu sözlərin müqayisə və üstünlük dərəcəsi də mövcud deyil.İkincisi
bu növ antonimlərdə meyarlar mütləqdir. Məsələn ölmək sözü bütün canlı orqanizmlər üçün eyni
mənanı ifadə edir. Üçüncü xüsusiyyəti isə budur ki, bu antonim növündə əsas anlayış və ya vurğulu
xüsusiyyət yoxdur.
Relational antonimlər(Əlaqəli antonimlər). Bu antonimlər sözlər arasındakı mənanın
bərpasına,bir-birini tamamlamasına əsaslanır. Bu cütlüklərdə sözlər arasındakı əlaqə çox güclüdür.
Antonimin bu növündə qarşılıqlı əlaqə özünü göstərir. Məsələn:almaq-satmaq, vermək-qəbul etmək,
ər-arvad, şagird-müəllim. Göründüyü kimi bu növ antonimlərdə bir tərəfin varlığı digər tərəfin də
varlığını məcburi edir. Bu antonim cütlərdən biri deyildikdə qeyri-ixtiyari olaraq digəri də
xatırlanır. Bu antonimin yeganə növüdür ki, burada bir tərəf digər tərəfin əksi deyil, müsbət və
mənfi tərəf yoxdur.
Bu üç növ antonimlərdən başqa Palmer daha bir antonim növünü qeyd edir: çoxmənalı
antonimlər. Adından da göründüyü kimi bu cür antonimlərdə bir sözün birdən çox antonimi olur.
Məsələn xoşbəxt sözünü antonimi kimi məyus, üzgün, kədərli, təəssüflənmiş, küskün, qəhərli
sözlərini götürmək olar. Bu sözlərdən hansının işlədilməsi isə məhz məzmundan, mətndən asılıdır.
Ümumiləşdirmə kimi deyə bilərik ki, Palmerə görə antonimliyin əsasını mənanın əksliyi yaradır
və bu əkslik ya dərəcəli şəkildə olur, ya tamamilə ziddlik olur,ya tamamlayıcı formada olur, ya da
çoxmənalı formada olur. Antonimlərin bu növləri hər biri digərindən kəkin şəkildə fərqlənir.
Beləliklə məqalənin ümumi mənasından anlamış olduq ki, antonimlər əksmənalı sözlərdir və
antonimlik sözlərin semantik cəhətdən əksliyidir. Antonimlər sözlərin dəqiq mənasının izah
edilməsində və sinonimlərinin seçilməsində olduqca əhəmiyyətlidir. Dilçilikdə antonimlərin
öyrənilməsindəki əsas məsələlərdən biri antonimlərin sərhədlərinin müəyyən edilməsidir.
Antonimlər üç fərqli növlərə bölündü:dərəcəli,tamamlayıcı və əks. Dərəcəli antonimlər sözlər
arasındakı əlaqəni təsvir edir. Tamamlayıcı antonimlər sözlər arasında heç bir orta dərəcənin
olmadığını göstərir. Əlqaəli antonimlər isə sözlər arasında əks əlaqəni göstərir.
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Л.Маммадова
Семантико-типологическая классификация
лексических антонимов
Резюме
В данной статье рассматривается семантико-типологическая классификация лексических
антонимов в английском языке. Во-первых, речь идет о том, что такое антонимы и что это
означает на языке. Первое слово Энтони для лингвистики было включено в C. Smith и
использовало его как синоним. Как и некоторые проблемы лингвистики, проблема
антропологии также была источником интереса для различных лингвистов, и большинство
лингвистов выразили свои взгляды как на семантико-типологические, так и на структурные
типы антонимов, антонимов и антонимов.
В статье описывается семантико-типологическая классификация антонимов после
интерпретации антропоморфизма разными лингвистами. Взгляды К. Лайонс и Дж. Палмера
на антонимы, антонимы, типы и особенности антонимов были подробно объяснены и
объяснены в этом разделе и подтверждены в образцах английского языка. Говоря о
семантическом значении антонимов, существует три типа бытия. Антропоморфные
антонимы, такие как первый тип антологии описаны.
Этот тип антонима получен из использования степеней в семантическом смысле слова, и
является и сопоставимым и превосходящим. Антонимы, которые составляют этот тип, всегда
являются третьим словом с точки зрения значения двух слов, которое считается умеренным.
Второе место в семантико-типологическом делении муравьев занимают антонимы, и эти
антонимы отличаются от других видов.
Этот тип антонима имеет абсолютную разницу между парами, и это отделяет любое
семантическое значение от другого. В статье также рассматривается отношение разных
лингвистов к этому разделу.
Ключевые слова: антоним, семантика, оценка, дополнение, родственные
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L.Mammadova
Semantic-typological classification of lexical antonyms
Summary
This article deals with the semantic-typological classification of lexical antonyms in English.
First, it is about what the antonyms are and what it means in language. Anthony's first word for
linguistics was included in C. Smith and used it as a synonym for it. Like some of the problems of
linguistics, the problem of anthropology has also been a source of interest for various linguists, and
most linguists have expressed their views on both semantic-typological and structural types of
anthony, antonyms, and antonyms.
The article describes the antonyms' semantic-typological classification after the interpretation of
anthropomorphism by different linguists. C.Lyons and J. Palmer's views on the antonyms,
antonyms, types and features of the antonyms have been explained in detail and explained in this
section and substantiated in English language specimens . When talking about the antonyms'
semantic meaning, there are three types of being. Anthropomorphic antonyms such as the first type
of anthology are described. This type of antonym is derived from the use of degrees in the semantic
sense of words, and is both comparable and superior.
Antonyms, which constitute this type, are always the third word in terms of the meaning of the
two words, which is considered to be moderate. The second place in the semantic-typological
division of the ants is occupied by antonyms, and these antonyms differ from the other species. This
type of antonym has absolute difference between couples, and this separates any semantic meaning
from the other. The article also relates the attitude of different linguists to this division.
Key words:antonyms, semantics, grade, complement, related
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DİPLOMATİK TERMİNLƏRİN YARANMA YOLLARI
Xülasə
Bu məqalədə müxtəlif sistemli iki dildə “Diplomatik terminlərin yaranma yolları”ndan
danışılıb. İngilis və Azərbaycan dillərində terminlərin gerçəkləşməsi bir çox üsulların köməyi ilə
mümkün olur. Həmin üsullardan a) kalka etmə üsulu; b) abreviatur üsulu və c) alınma üsulla
yaranan terminlər haqqında ətraflı məlumat verilib. Milli dil vahidləri terminyaratma prosesində
mühüm rolu ilə seçilir. Belə ki, bu prosesdə istər milli dilin müxtəlif mahiyyət daşıyan leksik
vahidləri, istərsə də milli dillərin terminyaratma elementləri öz məhsuldar səciyyəsi ilə seçilir. Dilin
daxili imkanları hesabına və abreviatur yolla yaranan terminlərdən başqa, alınmalar hesabına
yaranan terminlərin də diplomatik dilin zənginləşməsində böyük rolu var. Həm Azərbaycan, həm də
İngilis dilində diplomatik terminoloji bazanın formalaşmasında alınma terminlərin də rolu
danılmazdır. Adətən əcnəbi alınma sözlərinin tədqiqi bu və ya digər dildə həmin dillərə başqa
dillərdən keçmiş sözlər kimi qəbul edilir. Bu son dərəcə mürəkkəb bir hadisədir və sadəcə bir
modelin digər bir modellə eyniləşdirilməsi deyildir, bu, eyni zamanda sözün bir dildə mövcud olan
sözlər sırasına sinonimin daxil olması, həmin dilin fonoloji sisteminə müvafiq olaraq səs qabığının
qanunauyğun dəyişilməsi və bu dilin qrammatik formaları üçün xarakterik olan yeni keyfiyyət
qazanmasıdır. Diplomatik terminlərin yaranmasında digər bir üsul olan yeni yaranan diplomatiya
sahələrinə aid abreviaturlar öz növbəsində müqayisə olunan dillərin leksik layının genişlənməsinə,
zənginləşməsinə onun ifadə imkanlarının artmasına kömək edir. Həm kalka, həm abreviatur həm də
alınma yolla yaranan diplomatik terminlər müxtəlifsistemli hər iki dilin lüğət bazasının
formalaşmasında vacib rol oynayır.
Açar sözlər: diplomatiya, dil, termin, mənşə, sistem.
Termin – latınca terminus sözündən götürülüb sərhəd, son
deməkdir
və hansısa
sahənin predmetləri, halları, anlayışları üçün ixtisaslaşmış məzmun daşıyır. Adi sözlərdən fərqli
olaraq terminlər birmənalıdır və ədəbi izah deyil. Həm milli həm də alınma dil vahidləri
terminyaratma prosesində mühüm rolu ilə seçilir. Belə ki, bu prosesdə istər milli dilin müxtəlif
mahiyyət daşıyan leksik vahidləri, istərsə də alınmalar hesabına formalaşan dil vahidləri öz
məhsuldar səciyyəsi ilə seçilir. Bu zaman onu da xüsusi olaraq göstərmək lazımdır ki,
terminyaratma prosesində tətbiq olunan sözyaratma üsullarının ümumi leksikanın sözyaratma
üsulları ilə təxminən eynilik təşkil etməsi dilçilikdə dəfələrlə qeyd edilmişdir. Lakin dilçilikdə o da
nəzərə alınır ki, bəzi terminoloji sahələrə aid terminyaratmada ayrı-ayrı dil elementlərindən fərqli
şəkildə də istifadə edilir. Daha çox hallarda isə terminyaratma üsul və formaları ilə eyniyyət təşkil
etdiyini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.
Terminologiyada daha çox işlədilən və bu elmin əsasında duran “termin” sözü latın mənşəli
olmaqla (terminus) “sərhəd”, “hüdud”, “hədd” mənalarını verir. Bu söz və onun dildə mənası xüsusi
termin kimi müxtəlif cür izah edilir. Məsələn, “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə onun iki mənası
verilir:
1. Elm, texnika, incəsənət və s. müəyyən ixtisas sahələrinə aid anlayışı dəqiq ifadə edən söz (və
ya söz birləşməsi); istilah.
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2. Məntiqdə: hökmün tərkib elementi (obyekt və predikat).
“Böyük dilçilik – ensklopedik lüğət”ində isə terminə bu cür izah verilir: “Xüsusi bilik və
fəaliyyət sahəsinə aid anlayışları ifadə edən söz və ya söz birləşməsi” (2,79).
Oksford lüğətində termin sözünün izahı bu cür verilib. “A word or phrase used to describe a
thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study” –
“Müəyyən bir dilin və ya araşdırma sahəsinin növündə bir şeyi təsvir etmək üçün istifadə edilən bir
söz və ya ifadə”(10, 1).
İngilis və Azərbaycan dillərində terminlərin gerçəkləşməsi bir çox üsulların köməyi ilə mümkün
olur. Həmin üsullar aşağıdakılardır:
a) leksik-semantik üsul; b) morfoloji üsul; c) sintaktik üsul; ç) kalka etmə üsulu; d) abreviatur
üsulu.
Milli dil vahidləri terminyaratma prosesində mühüm rolu ilə seçilir. Belə ki, bu prosesdə istər milli
dilin müxtəlif mahiyyət daşıyan leksik vahidləri, istərsə də milli dillərin terminyaratma elementləri
öz məhsuldar səciyyəsi ilə seçilir. Dilin daxili imkanları əsasında formalaşan terminlərin
yaranmasında kalka etmə üsulu vacib rol oynayır.
Diplomatik terminlərin formalaşmasında kalka üsulu.
Kalka üsulu ilə terminlər yaradılarkən əsas rolu sözlərin quruluşu oynayır, yəni müəyyən bir
dildə sözlər digər bir dilə məxsus sözlərin quruluşu kimi formalaşır. “Kalkalar... müvafiq əcnəbi
sözlərin quruluşu kimi formalaşan, lakin onlar maddi əsası olmayan sözlərdir (3, 88).
Kalkaetmə terminin digər dillərdən süni şəkildə tərcümə olunması nəticəsində müəyyən bir termin,
termin birləşməsi əvvəl dildə mövcud olmamış yeni məna qazanır .
Qeyd etmək lazımdır ki, kalkaetmə zamanı bütün anlayışlar İngilis və Azərbaycan dilinə məxsus
olan sözlərlə verilir. Bu prosesdə 2 iki dilin qrammatik vasitələri köməyə gəlir. Bildiyimiz kimi,
Avropa dilləri flektiv, türk dilləri isə iltisaqi dillər qrupuna daxildir. Kalka edən və kalka olunan
dillərdəki söz və söz birləşmələrinin strukturundan asılı olaraq bu dəqiqlikdən kənara çıxılması
halları mümkündür.Məsələn, kalka edilən birləşmənin birinci hissəsi mənbə dildə, əsasən, olduğu
kimi qala bilir (5, 16). Müqayisə et: дипломатический отношения (rus dilində) = diplomatik
münasibət (Azərbaycan dili) = diplomatic relation (İngilis dili) = дипломатический язык (rus
dilində) = diplomatik dil (Azərbaycan dili) = diplomatic language (İngilis dili) = диппacпopm (rus
dili) = diplomatik pasport (Azərbaycan dli) = diplomatic passport (İngilis dili).
İngilis dilində olan diplomatik termin və termin birləşmələr həm olduğu kimi və ya qismən fonetik
dəyişikliklə, həm də tərcümə şəklində verilir:
a) Olduğu kimi və ya qismən dəyişikliklə kalkalaşanlar: concordat – konkordat (dövlətlə Vatikan
arasında imzalanmış saziş); confrontation – konfrantasiya (heç bir tərəfin güzəştə getmək istəmədiyi
və fiziki konfliktə çevrilmək təhlükəsi doğuran vəziyyət (adətən 2 dövlətin münasibətlərində);
contract – kontrakt (iki və ya daha çox tərəfin müəyyən öhdəliklər götürdüyü yazılı və ya şifahi
formada olan saziş).
b) Tərcümə şəklində kalkalaşanlar: qold standart – qızıl standart; floatinq debt – qısamüddətli
debt; sammit – yüksək, yuxarı; reparatio – bərpa etmək; de-yure – hüquqi tanınma və s.
Beləliklə, diplomatik terminlərin kalka etmə prosesində 2 dildən biri mənbə dili, digəri isə
mənbə dildəki modelə uyğun öz daxili imkanları ilə termin yaradan dil vacib rol oynayır.
Alınma yolla yaranan diplomatik terminlər.
Həm Azərbaycan, həm də İngilis dilində diplomatik terminoloji bazanın formalaşmasında alınma
terminlərin də rolu danılmazdır. “Adətən əcnəbi alınma sözlərinin tədqiqi bu və ya digər dildə
həmin dillərə başqa dillərdən keçmiş sözlər kimi qəbul edilir, lakin bu bir kisədən başqa bir kisəyə
boşaldılan taxılı xatırladan sadə və mexaniki proses deyildir, bu, son dərəcə mürəkkəb bir hadisədir
və sadəcə bir modelin digər bir modellə eyniləşdirilməsi deyildir, bu, eyni zamanda sözün bir dildə
mövcud olan sözlər sırasına sinonimin və semantik sistemə daxil olmasıdır, həmin dilin fonoloji
sisteminə müvafiq olaraq səs qabığının qanunauyğun dəyişilməsi və bu dilin qrammatik formaları
üçün xarakterik olan yeni keyfiyyət qazanmasıdır” (2, 89).
90

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

İngilis və Azərbaycan dillərində diplomatik terminləri mənşə cəhətdən aşağıdakı qruplara ayırmaq
olar:
1) Latın mənşəli terminlər: ad nok (lat. müəyyən məqsəd üçün), ad referendum (lat. sonrakı
baxış, üçün), akklamasiya (lat. aclamatio- çığırmaq, qışqırmaq), akkreditə olunma (lat. accredere –
inanmaq), status-statü (lat. status, durum, hal, işin vəziyyəti), status-kvo (lat. stanus,quo), statut (lat.
statutum – qərara alaraq), seperat sülh (lat. separatus – ayrıca) və s (4,65).
2) Fransız mənşəli terminlər: aqreman (fr. Aqrement – razılıq), atteşe (fr. Attaşe)-diplomatik
ranq), federasiya (fr. Federation, lat. foederatio – birləşmə, ittifaq), parlamentyor (fr. Parlamentaire
– elçi), preambula (fr. Preambula – müqəddimə), unitar (fr. Unitaire, lat., unitas – birlik).
3) Yunan mənşəli: apatridlər (yun. Apatris – vətəni olmayan), demokratiya ( yun. Demokratiya,
hərfən xalq hakimiyyəti, demos – xalq və kratos – hakimiyyət), monarxiya (yun. Monarchiya –
təkhakimiyyətlik).
4) İspan mənşəli: embarqo (isp. Embarqo – yasak, qadağan);
5) İngilis mənşəli: kapitoli (ing. apitol), kapitulyasiya (ing. Döyüşən tərəflərdən birinin müqavimətinin dayandırılması və silahlı qüvvələrin təslim olması), kommyunike (ing. Beynəlxalq
danışıqların gedişi və nəticəsi haqqında rəsmi məlumat; “birgə kommunike” – “birgə məlumat”),
kondominium (ing. Həmsahiblik, iki və daha çox dövlət tərəfindən eyni bir ərazidə ali hakimiyyətin
həyata keçirilməsi), parlament (ing. Parlament - danışmaq sözündən) (9, 12).
6) İtalyan mənşəli: kontrobanda (it. Kontra - əks, bando – hökumət fərmanı), memorandum (it. –
diplomatik sənədin növü), naturalizasiya (it. Naturalizasio, vətəndaşlığı qəbul etmə), nunsi (it.
Pinzo, lat. nintiui – elçi).
Faktlar göstərir ki, diplomatik terminlərin böyük əksəriyyəti beynəlmiləl səciyyə daşıyır. Latın
mənşəli diplomatik terminlər daha çoxluq təşkil edir. İspan mənşəli terminlərin sayı çox azdır.
Diplomatik terminlərin formalaşmasında abreviatur üsulu.
Abreviasiya – xüsusi linqvistik hadisədir. O, yeni tipli söz və termindir, dil sistemində
terminyaratma üsullarından biridir. M. Qasımovun fikrincə, abreviatura üsulu ayrı-ayrı terminoloji
sistemlərdə sözə qənaət edilməsinə, çoxsözlü terminlərin konkret terminlərlə əvəz olunmasına şərait
yaradır. Bu üsul terminologiya sahəsində sinonimliyin aradan qaldırılması üçün də əhəmiyyətlidir
(8, 140).
Tədqiqat göstərir ki, İngilis və Azərbaycan dillərində diplomatik abreviaturların 2 forması var.
Tam və yarımçıq formalı abreviaturlar.
Tam formalı abreviaturlar: MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi), ÜST (Ümumdünya Sülh təşkilatı).
Bunlar müvafiq olaraq rus, yaxud ingilis dillərindəki formaların əsasında düzülmüşdür. Tam
abreviatur – terminlər yalnız sözlərin baş hərfləri ilə verilən formalar kimi işlənir. Bunlarda tərcümə
hərflərə görə yox, abreviaturların digər dillərdəki formalarına görə edilir (5, 17).
MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) - Commonwealth of Independent States (CIS)
BQX
(Beynəlxalq
Qızıl
Xaç)
International
Red
Cross
(IRC)
BƏT
(Beynəlxalq
Əmək
Təşkilatı)
International
Labor
Organization
(ILO)
BDA (Beynəlxalq Diplomatiya Akademiyası) –International Academy of Diplomacy(IAD)
ABŞ
(Amerika
Birləşmiş
Ştatları)
United
States
of
America
(USA)
AB (Avropa Birliyi) - European Union (EU) və s.
Struktur
–semantik
cəhətdən
abreviaturların
aşağıdakı
növləri
var:
Yarımçıq formalı abreviaturlar. Burada terminlərin müəyyən hissələri qısaldılır. Məs: kordiplomatik
(korpus diplomatik), dippasport (diplomatik pasport), dipkor (diplomatik korpus) və s. Hərfi ixtisarların
aşağıdakı tipləri var:
Bir terminin ixtisarından (c. – cənub/south – s., q. – qərb/west – w. və s.), iki sözün ixtisarından (MM
– Milli Məclis, AŞ – Avropa Şurası / CE - Council of Europe və s.), üç sözün ixtisarından (BMT –
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı/ United Nations - UN, ABŞ – Avropa Birliyi Şurası / US - European
Union Council və s.), dörd sözün ixtisarından (ATƏT – Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı/ OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe) ibarət olanlar.
Diplomatik terminologiyada abreviaturlar özünü iki cür göstərir: a) akronimlər: kordiplomatik
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(korpus diplomatik), dippasaport (diplomatik pasaport), Demkonqres. b) inisiallar: MDB,
BMT,ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı/World Health Organization-WHO), ÜSŞ (Ümumdünya
Sülh Şurası/ World Peace Council- WPC), NATO (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı/ NATONorth Atlantic Treaty Organization) və s(7,51). Beləliklə, abreviatura üsulu ilə yaradılmış
diplomatik terminlər terminoloji sistemdə sözə qənaət edilməsinə, çoxsözlü terminlərin konkret
terminlərlə əvəz olunmasına şərait yaradır. Bu üsul terminologiya sahəsində sinonimliyin aradan
qaldırılması üçün də faydalıdır.
Təhlil göstərir ki, müxtəlif sistemli hər iki dildə diplomatiya anlayışları çoxşaxəlidir. Onların
dildə terminə çevrilməsi leksik, morfoloji, sintaktik və semantik ənənələrlə birbaşa bağlıdır. Bütün
dillərdə, o cümlədən İngilis və Azərbaycan dillərində diplomatik terminlərin formalaşmasında digər
sahələrdən fərqlənən ekstralinqvistik amillərin (beynəlxalq diplomatik münasibətlər və s.) rolu
qüvvətlidir. İngilis və Azərbaycan dilində istifadə olunan diplomatik termin və terminoloji
ifadələrin müəyyən edilməsi, əsasən, hər iki müxtəlif sistemli dilin daxili resusrslarına, o cümlədən,
beynəlxalq aləmdən beynəlmiləl terminlərin alınmasına, müxtəlif mənşəli (latın, yunan, ingilis,
fransız, ispan və s.) terminlərə müxtəlif morfoloji vasitələr (leksik şəkilçilər) əlavə olunmaqla yeni
terminoloji vahidlərin yaradılmasına söykənir. Həm kalka, həm abreviatur həm də alınma yolla
yaranan diplomatik terminlər müxtəlif sistemli hər iki dilin lüğət bazasının formalaşmasında vacib
rol oynayır.
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Создание способов дипломатических условий

А.Салманова

Резюме
В этой статье рассматриваются «способы создания дипломатических терминов» на двух
разных систематических языках. Реализация терминов на английском и азербайджанском
языках возможна многими способами. Методы: а) метод шеи; b) метод abreviatur и c)
подробная информация об условиях, полученных с помощью метода приобретения. Единицы
национального языка выбираются по важной роли процесса прекращения. Таким образом,
лексические единицы разных национальностей, а также элементы национальных языков
отбираются в этом процессе с учетом их продуктивного характера. Помимо терминологии,
полученной из внутренних возможностей языка, и терминов, полученных из абстрактного
языка, термины, полученные в результате приобретения, играют большую роль в
обогащении дипломатического языка. Роль терминов в формировании дипломатической
терминологии как на азербайджанском, так и на английском языках бесспорна. Как правило,
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изучение слов иностранцев на том или ином воспринимается как язык, отличный от языка
что является очень сложным событием и является не просто приобретения рассматривается,
другого более языков. Это чрезвычайно сложное событие, и оно не просто отождествляет
модель с другими моделями, но и синонимом слов на одном языке в семантическую систему
естественное изменение звуковой оболочки в соответствии с этого языка и новым
качеством, которое присуще грамматических формам этого языка. Рефераты вновь
возникающей дипломатии, которая является еще одним методом установления
дипломатических терминов, в свою очередь способствуют расширению и обогащению
лексического языка сопоставимых языков. Дипломатические термины, полученные как из
Калки, так и из Aбревиата, также важны для формирования словарного запаса обоих языков
с разными системами.
Ключевые слова: дипломатия, язык, овладение, калька, абревиатур.
A.Salmanova
Creating ways of diplomatic terms
Summary
This article discusses the "ways of creating diplomatic terms" in two different systematic
languages. The implementation of terms in English and Azerbaijani is possible with many methods.
The methods are: a) the method of borrowings; b) abreviatur method and c) detailed information on
the terms generated by the acquisition method. The national language units are selected by the
important role of the termination process. Thus, the lexical units of different nationalities, as well as
the elements of national languages, are selected in this process with their productive character.
Besides the terminology derived from the language's internal capacities and the terms derived from
the abstract language, the terms derived from the acquisition also have a major role in enriching the
language of the diplomacy. The role of terms in the formation of diplomatic terminology in both
Azerbaijani and English languages is indisputable. Typically, the study of the foreigners’ words in
this or that language is perceived as language other than language, which is a very complicated
event and is not merely an identification of a model with other models, but also synonymous with
the words in a single language into the semantic system, the natural change of the sound shell
according to the phonological system of that language and the new quality that is inherent in the
grammatical forms of that language. Abbreviator of newly emerging diplomacy, which is another
method of establishing diplomatic terms, in turn contribute to the expanding and enriching of the
lexical language of comparable languages. Diplomatic terms derived from both calc and abbreviator
are also important in shaping vocabulary of both languages with different system.
Keywords: diplomacy, language, borrowings, calcs, abreviatur.
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LİNQVO-PSİXOLOJİ VƏHDƏT NƏZƏRİYYƏSİNİN İINİMAL VAHİDLƏRİ
Xülasə
Bu məqalədə “Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsinin minimal vahidləri” haqqına danışılıb.
İlkin meyar və apellyativ vahidin seçilməsi, düzgün əsaslandırılması və xüsusi olaraq izah
edilməsi çox vacibdir. Dərketmə və təfəkkür proseslərinin izlənə bilməsi, onun mexanizminin
müəyyən olunması üçün birinci növbədə dərketmə və təfəkkürün ilkin meyar və vahidləri
dəqiqləşdirilmişdir. Dərk olunan minimal vahidin gerçəklik elementi, dərketmə və təfəkkürün
apellyativ vahidinin intellekt obrazı olduğu qəbul edilmişdir.
Məqalədə “Biz nəyi dərk edirik və ya başa düşürük, dərk edilən və ya yadda qalan şey nədir?”
sualı quyulub. Sualın cavabı gerçəklik elementi olaraq cavablandırılmışdır. Daha sonra “Biz nəyin
vasitəsilə başa düşür və ya dərk edirik?” sualı intellekt obrazı vasitəsilə cavablandırılmışdır.
Hər hansı məlumatın “insanın beyninə yazılması” və bu zaman istifadə olunan vahidlərin iş prinsipinin analizi mahiyyət etibarı ilə dərketmənin ən primitiv formasının analizinə bərabər götürülə
bilər.
Miqyasından və ya əhəmiyyət dərəcəsindən asılı olmayaraq, hər hansı bir xüsusiyyət əşyanın,
varlığın və hadisənin ən sadə və bəsit şəkildə olsa belə, təsəvvürünü yaradırsa, həmin xüsusiyyəti
müvafiq əşya, varlıq və hadisənin dərk olunan minimal vahidi hesab etmək olar.
Lakin “dərk olunan minimal vahid” heç də həmişə birbaşa hiss orqanlarına təsir edən və ya belə
bir təsir nəticəsində dərk olunan “real varlıqla bağlı yaranmış vahid” kimi başa düşülməməlidir. Heç
bir halda “dərk olunan minimal vahid” anlayışını marksizm fəlsəfəsi tərəfindən yeganə reallıq
mücəssəməsi kimi təqdim olunan materiya anlayışının ekvivalenti hesab etmək olmaz. Nəzərə
almaq lazımdır ki, varlığı qəbul edilən, təsəvvür və ya güman edilən bütün irreal varlıq, hadisə və
substansiyalar da “dərk olunan minimal vahid” anlayışına aiddir.
Beləliklə “dərk olunan minimal vahid” mahiyyət etibarı ilə ətraf aləmdə mövcud olan real və ya
irreal əşya, varlıq və hadisələrin insan beynində inikasını təmin edən minimum cəhətləri və ya
xüsusiyyətləridir.
Açar sözlər: dərketmə, təfəkkür, gerçəklik elementi, intellekt obrazı, minimal vahid
Məlum olduğu kimi istənilən nəzəriyyə özünəməxsus minimal vahidlərə, ilkin əsaslara və
reallaşma mexanizminə malik olmalıdır. Bunun üçün də linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsinin
şərhinə onun minimal vahidlərinin öyrənilməsi ilə başlamaq lazımdır.
İlkin meyar və apellyativ vahidin seçilməsi, düzgün əsaslandırılması və tədqiqatın əvvəlində
xüsusi olaraq izah edilməsi çox vacibdir. Bu tədqiqatın uğurla davam etdirilməsi üçün mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bir çox tədqiqat əsərlərində “dərk olunan minimal vahid” və “dərketmə və
təfəkkür proseslərinin reallaşmasına şərait yaradan minimal apellyativ vahid” eyni qəbul edilir və
onların hər ikisini ifadə etmək üçün eyni bir anlayışdan- “dərketmə vahidi” anlayışından istifadə
olunur. Bu problemi, yəni müəyyən edilməsi lazım gələn minimal vahidləri ən sadə şəkildə belə
izah etmək olar: “dərk olunan minimal vahid” deyərkən, biz nəyi dərk ediriksə, məhz onu, yəni dərk
olunan şeyi nəzərdə tuturuq; “dərketmə və təfəkkür proseslərinin reallaşmasına şərait yaradan
minimal apellyativ vahid” deyəndə isə, biz nəyin köməyi ilə dərk ediriksə, onu, yəni dərketməni
təmin edən şeyi nəzərdə tuturuq [2, s. 44-45].
Biz nəyi dərk edirik və ya başa düşürük, dərk edilən və ya yadda qalan şey nədir? Gerçəklik
elementinin nə olduğunu aydın başa düşməyimiz üçün ilk növbədə bu suala cavab tapmalıyıq.
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V.P.Zinçenkoya görə, “... dərketmə vahidi dedikdə subyekt tərəfindən həyata keçirilən bu və ya
digər əməli tapşırığı yerinə yetirərkən müəyyənləşdirilən məzmun başa düşülür. Belə vahidlər
işıqlılıq səviyyəsi, xarici görünüş, əşyaların digər əlaməti və ya əlamətlər kompleksi, bütöv əşyalar,
nəhayət, əşyaların məzmunu və onlar arasındakı münasibətlər ola bilər” [12].
Dərk olunan minimal vahid ətraf aləmdə mövcud olan əşya, varlıq və hadisələrin insan beynində
inikasını təmin edən minimum cəhətləri, xüsusiyyətləridir. Miqyasından, əhəmiyyət dərəcəsindən
asılı olmayaraq, hər hansı bir xüsusiyyət əşyanın, varlığın və hadisənin ən sadə və bəsit şəkildə olsa
belə, təsəvvürünü yaradırsa, həmin xüsusiyyəti uyğun əşya, varlıq və hadisənin dərk olunan
minimal vahidi hesab etmək olar.
Məsələn: içində insanların yaşadığı, çevrəsi divarla əhatəli və içərisi otaqlara bölünmüş, üzərində
damı olan yer “ev” sözünün dərk olunmasını təmin edirsə, bu əlaməti biz evin “dərk olunan
minimal vahidi” hesab edə bilərik. Ev ilə bağlı yaddaşımızda olan ən ümumi cəhət də məhz elə
budur. Lakin evin bina evi və ya həyət evi olması, böyüklüyü və ya kiçikliyi, otaqlarının sayı və s.
heç bir əhəmiyyətə malik deyil. Hər bir konkret ev ən qeyri-adi və ya fərqli xüsusiyyətlərə malik
olsa belə, o bizim yaddaşımızda, hər şeydən əvvəl, ən üzdə olan xüsusiyyətləri, əlamətləri əsasında
“ev” kimi qeyd edilib.
İnkişaf etmiş kök, gövdə, yarpaq, çiçək və toxuma malik olan bitki “ağac” sözünün dərk
olunması üçün kifayət edirsə, bu əlamət və xüsusiyyətlər ağacın dərk olunan minimal vahidləri kimi
qəbul edilə bilər. Ağacın hündürlüyü, yaşıl olub-olmaması, bar verən ağac olub-olmaması və s. o
qədər də əhəmiyət kəsb etmir.
Bir-birinə bərkidilmiş və üzərində yazılar olan kağızlar “kitab”ın dərk olunması üçün kifayət
edirsə, bu əlamət və xüsusiyyətlər kitabın dərk olunan minimal vahidləri kimi qəbul edilə bilər.
Əslində kitab ilə bağlı yaddaşımızda olan ən ümumi cəhətlər də elə məhz budur. Kitabın böyük və
ya kiçik, nazik və ya qalın olması, rəngi, qiyməti, aid olduğu sahə, təzəliyi və ya köhnəliyi o qədər
də əhəmiyyət kəsb etmir. Hansısa qeyri-adi bir xüsusiyyətə malik olsa belə, istənilən halda o bizim
yaddaşımızda ilkin olaraq “kitab” kimi qeyd olunur.
Nəzərə alsaq ki, gerçəklik dediyimiz aləm sonsuz dərəcədə böyükdür və sonsuz sayda
vahidlərdən ibarətdir. Buna görə də bu gerçəkliyi insanın bir anda və tam şəkildə dərk etməsi
mümkün deyil. Gerçəklik özünün vahidləri əsasında dərk olunur. Gerçəkliyin vahidlərini də tam
şəkildə və bütünlüklə dərk etmək mümkün deyil. Beləliklə, hər bir gerçəklik vahidi ən vacib və ya
ən üzdə olan əlamət və keyfiyyətləri əsasında dərk edilir.
Əksər hallarda gerçəklik vahidinin ən əsas xüsusiyyəti onunla bağlı “dərk olunan minimal vahid”
kimi mənimsənilib yaddaşa qeyd edilir. Lakin bəzi istisna hallarda ikinci, üçüncü dərəcəli əlamət
belə, “dərk olunan minimal vahid” kimi yaddaşa daxil ola bilər. Bunun səbəbini isə həmin gerçəklik
vahidinin özündə yox, insanın bu gerçəklik vahidinə yönələn məqsəd və ya fəaliyyətində axtarmaq
lazımdır. E.F.Tarasov bu məsələ ilə bağlı belə yazır: “Kənar obyektlər insan psixikasında onun
fəaliyyətinə uyğun şəkildə əks olunur. Yəni insan psixikasında obyektə göstərilən təsir nəticəsində
müəyyənləşən cəhətlər əks olunur. Əşyaların insana təsir edən xarici effektləri birbaşa əşyaların
özündən yox, bu əşyaya yönəlmiş fəaliyyətdən asılıdır” [11].
“Dərk olunan minimal vahid heç də həmişə birbaşa hiss orqanlarımıza təsir edən və ya belə bir
təsir imkanına malik olan real, əşyavi gerçəklik vahidinə bağlı olmur. Nəzərə almaq lazımdır ki,
varlığı qəbul edilən, təsəvvür və ya güman edilən bütün irreal varlıq, hadisə və substansiyalar da
özünəməxsus dərk olunan minimal vahidlərə malikdirlər. İfadə etdiyi məna baxımından materialist
mövqedən yanaşanlara bir qədər ziddiyyətli görünsə də, biz dərk olunan minimal vahid anlayışını
“gerçəklik elementi” adlandırırıq” [2, s. 48].
Beləliklə, “gerçəklik elementi” – dedikdə, obyektiv aləmdə real şəkildə mövcud olan və ya
mövcud olduğu qəbul edilən əşya, varlıq və hadisələr, anlayış, norma və prinsiplər, həmçinin
onların real və ya təsəvvür olunan əlamət, xüsusiyyət, keyfiyyət və hərəkətlərinə uyğun olan
abstrakt təsəvvürlər nəzərdə tutulur.
Beləliklə, Biz nəyi başa düşürük və ya dərk edirik? Dərk edilən və ya yadda qalan şey nədir?
suallarının cavabı bu şəkildə ola bilər: Başa düşülən, dərk edilən və yadda qalan şey gerçəklik
elementidir.
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Gerçəklik elementinin nə olduğunu aydınlaşdırdıq. İndi isə biz nəyin vasitəsilə başa düşür
və ya nəyin vasitəsilə dərk edirik?-sualına cavab tapaq.
Ətraf aləmdə mövcud olan əşya və hadisələrin insan tərəfindən dərk olunmasını təmin edən ilkin
vahid və ya elementlərin nə olması ilə bağlı suallar hər zaman maraq dairəsində olmuşdur. Bu
suallarla bağlı psixologiya və psixolinqvistika tarixində müxtəlif fikirlər mövcud olmuşdur. Bəzi
tədqiqatçılar onu təfəkkür elementi, bəziləri diferensial element və ya kinakem, bəziləri “işə
çevrilmiş söz”, bəziləri isə “real və virtual işarə” adlandırmışdılar.
Dərketmə və təfəkkür prosesinin reallaşmasına şərait yaradan minimal apellyativ vahid
anlayışını ifadə etmək üçün isə biz “intellekt obrazı” terminindən istifadə edəcəyik. Belə ki,
“intellekt obrazı” gerçəklik vahidinin və ya onun hissələrinin real obrazına ekvivalent olan və bu
obrazların yadda qalmasını təmin edən təfəkkür vahididir [2, s. 49].
İstər psixologiya, istərsə də dilçilik elminə daxil olan intellekt obrazı anlayışının şərhində
analogiya prinsipindən istifadə olunur. Ona görə də dərketmə prosesinin şərhində N.Xomski kimi
məlumatın kompüterin yaddaşına daxil edilməsi analogiyasından istifadə edirik. Həqiqətən də,
müasir kompüterlər insan beyninin texniki modelinə bənzəyir. Hər hansı məlumatın insan beyninə
ötürülməsi, mahiyyət etibarilə olmasa belə, proseslərin ardıcıllığı və ya iş prinsipi baxımından
məlumatın kompüterin yaddaşına daxil edilməsi prosesinə bənzəyir. Belə ki, həm kompüterin, həm
də insanın yaddaşında məlumat transformasiya olunmuş və ya çevrilmiş şəkildə qeyd edilir.
Bu mövqeyi “Nitq fəaliyyətinin nəzəriyyəsi”nin tərəfdarları da qəbul edirlər. A.A.Leontyev hər
cür dərketmə və təfəkkür proseslərini fəaliyyət adlandıraraq yazır: “Fəaliyyət insan beynində
dünyanın psixi obrazını yaradan prosesdir, yəni əks olunanlar psixi obrazlara çevrilir, digər tərəfdən
isə bu proses psixi obrazlar vasitəsilə idarə olunur” [11, s. 46-51].
İnsanın fiziki şəkildə və ya əqli formada təmasda olduğu gerçəklik elementləri ilə bağlı
məlumatların onun yaddaşına daxil olmasını təmin edən minimal vahidlərin real təbiəti hələ ki,
müəyyən oluna bilməmişdir. Yəni bu vahidlərin maqnit dalğasımı, işıq şüasımı, istilik enerjisimi,
başqa bir formada olan maddi varlıqmı, yoxsa “ilahi ruh”mu olduğunu müəyyənləşdirmək
istiqamətində çox axtarışlar aparılmışdır. Lakin hələ də hamı tərəfindən qəbul edilən konkret nəticə
əldə olunmamışdır.
Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsinin minimal vahidləri qeyd etdiyimiz kimi, gerçəklik
elementi və intellekt obrazıdır. Gerçəklik elementi və intellekt obrazının birləşməsi nəticəsində isə
intellekt kodları yaranır. Beynimizdə baş verən istənilən dərketmə, qavrama, mənimsəmə, düşünmə
və təfəkkür kimi bir sıra prosesləri məhz bu intellekt kodları vasitəsilə həyata keçir.
İntellekt kodlarının ikielementli və dördelementli olmaqla 2 əsas növü vardır. İkielementli
və dördelementli intellekt kodları nədir? Belə ki, ikielementli intellekt kodu adı bilinməyən və ya
olmayan gerçəklik vahidlərinin dərk edilməsi nəticəsində yaranır. Dördelementli intellekt kodu isə
həm özü, həm də adı məlum olan gerçəklik vahidlərinin dərk edilməsi nəticəsində yaranır.
Dördelementli intellekt kodunun yaranması və digər funksiyaları haqqında sözün yaranma
mexanizmi bəhsində danışmaq daha məqsədəuyğun hesab olunur. Burada isə biz ikielementli
intellekt kodu haqqında daha ətraflı danışacağıq.
İkielementli intellekt kodunun yaranması üçün gerçəklik vahidi ilə təmas kifayətdir. Belə ki,
insan beyni təmasda olduğu gerçəklik vahidini yadda saxlayır. Lakin insan beyni kompüterdən
fərqli olaraq heç bir “qeyd et” komandasını gözləmədən bunu yadda saxlayır.
Məsələn, küçədə gedərkən təsadüfən rast gəldiyimiz, kim olduğunu bilmədiyimiz insan və
ya nə olduğunu bilmədiyimiz əşya görürük. Müəyyən müddət sonra yenidən həmin insanı və ya
əşyanı gördükdə dərhal onu görmüş olduğumuzu xatırlayırıq.
Yadda saxlama prosesi təxminən bu cür baş verir: gerçəklik vahidi ilə təmas anında beyin
aparatı gerçəklik vahidinin ən üzdə olan xüsusiyyətləri əsasında onun gerçəklik elementini
müəyyənləşdirir. Beləliklə də, bu gerçəklik elementinə uyğun olan intellekt obrazı yaradır, onları
vahid bir intellekt kodunda birləşdirərək əsas yaddaşa qeyd edir [5, s. 60-64].
Verilmiş şəklə diqqətlə baxın:
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Əgər bu şəkildəkinin nə olduğunu bilirsinizsə, deməli onunla daha əvvəl təmasda olmusunuz və
o artıq sizin yaddaşınızda qeyd olunub. Bu səbəbdən də onun nə olduğunu xatırladınız və onun nə
işə yaradığını, onunla sonuncu dəfə nə zaman təmasda olduğunuzu da xatırlayacaqsınız.
Lakin onun nə olduğunu bu günə qədər bilmirdinizsə, o zaman bu şəkli gördüyünüz an sizin
beyninizdə aşağıdakına bənzər ikielementli intellekt kodu
yaranmışdır. Bu kod nədən ibarətdir? Həmin əşyanın görünüşünə
ekvivalent olan gerçəklik elementi və onun yadda qalmasını təmin
edən birinci sıra intellekt obrazından (İO-1) ibarətdir.
Siz həmin kod vasitəsilə şəkildə gördüyünüz bu əşyanı yadda
saxlayacaqsınız. Müəyyən müddət keçdikdən sonra bu əşya ilə
təmasda olanda, yəni onu təkrarən görəndə, yadınıza düşəcək ki,
onun
şəklini
burada
görmüşdünüz.
İO-1
Lakin
gerçəklik
elementi dedikdə, gerçəklik
vahidinin vizual obrazı,
yəni onun şəkli və ya görüntüsü nəzərdə tutulmur.
İkielementli intellekt kodunu müəyyən izah edə bilmək
üçün qoyduğumuz şəkil və birinci sıra intellekt obrazı
mənasını ifadə edən İO-1 qısaltması şərti xarakter daşıyır.
“Qeyd etdiyimiz kimi gerçəklik elementi gerçəklik vahidinin
ən üzdə olan xüsusiyyətləri ilə bağlı abstrakt təsəvvürdür. İntellekt obrazı isə görünüşü və təbiəti
elm aləminə məlum olmayan dərketmə və təfəkkür vahididir. Bun görə də həmin kodda əks olunan
şəklə də, İO-1 yazısına da şərti yanaşmaq lazımdır. Yəni belə qəbul etmək lazımdır ki, həm
gerçəklik elementi, həm də intellekt obrazı mövcuddur. Amma onların görünüşləri və təbiəti bu
sxemdə və ya şəkildə verildiyi kimi deyil” [2, s. 54].
Dördelementli intellekt kodu ikielementli intellekt kodunun bazasında yaranır. Artıq qeyd
etdiyimiz kimi ikielementli intellekt kodu dərk edilən amma adı olmayan gerçəklik vahidlərinə,
dördelementli intellekt kodu isə, həm özü, həm də adı dərk edilən gerçəklik vahidlərinə aiddir. Hər
birimizin yaddaşında kitab adlı gerçəklik vahidi ilə bağlı təxminən aşağıdakı sxemə uyğun
dördelementli intellekt kodu vardır.
Dördelementli intellekt kodu haqqında sözün yaranmasından bəhs edərkən ətraflı şəkildə
danışacağıq. Lakin qısaca deyə bilərik ki, dördelementli intellekt kodunu əmələ gətirən tərkib
hissələri bunlardır:
1. Gerçəklik vahidinin (GV) ən üzdə olan
Kitab
əlamət və xüsusiyyətlərinə ekvivalent olan
İO-1 İO-2
gerçəklik elementi (GE);
2. Gerçəklik elementinin yadda qalmasını
təmin edən 1-ci sıra intellekt obrazı (İO-1);
3. Gerçəklik vahidinin adı (yəni kitab sözü);
4. Adın yadda qalmasını təmin edən 2-ci sıra intellekt obrazı (İO-2).
İnsanın həyatı boyu icra etdiyi bütün dərketmə və təfəkkür fəaliyyətləri, indi haqqında bəhs
etdiyimiz bu iki və dördelementli intellekt kodları vasitəsilə reallaşır.
Beləliklə, biz nəyin vasitəsilə başa düşür və ya dərk edirik? sualına cavab vermək mümkündür:
biz beyin aparatımız tərəfindən yaradılan və yaddaşımızda mühafizə edilən intellekt obrazlarının,
kodlarının yardımı və iştirakı ilə dərk edir, başa düşür və fikirləşirik [2, s. 54].
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А.Эюбова
Линкво-психология минимальные характеристики
Резюме
Эта статья посвящена теме "Минимальные единицы теории лингвистического единства".
Крайне важно, чтобы первоначальные критерии и апелляции были выбраны, правильно
аргументированы и конкретно объяснены. Отслеживание и понимание процессов могут быть
отслежены, чтобы определить его механизм прежде всего, были прояснены исходные
критерии и концепции понимания и мышления.
Элемент реальности минимальной единицы рассматривается как интеллектуальный образ
апеллятивной единицы понимания и мышления.
В статье ставится вопрос «Что мы понимаем или усваиваем, что понимаем или
запоминаем?» Ответ на вопрос был дан как элемент реальности. Затем на вопрос «Что мы
понимаем?» был дан ответ через образ интеллекта.
Независимо от размера или
значимости, если какая-либо функция создает наиболее простой и понятный способ товара,
наличия и события, эту функцию можно рассматривать как минимальную единицу,
соответствующего предмета, присутствия и события.
Однако «воспринимаемая минимальная единица» не всегда влияет на органы чувств или
не должны пониматься как «реальная сущность, созданная в результате такого воздействия».
В любом случае понятие «минимально несовместимое» не может рассматриваться как
дополнение к понятию материализма, которое философия марксизма представляет как
единственную реальность марксизма.
Следует иметь в виду, что все нереальные
существа, которые были приняты,
воображаемы или должны существовать, события и подстанции также относятся к понятию
«минимальная единица».
Таким образом, термин «минимально познанный» означает, по существу, существование
реальной или сюрреалистической собственности, активов и событий особенности или
особенности, которые составляют разум в человеческом мозге.
Ключевые слова: понимание, мышление, элемент реальности, образ интеллекта,
минимальная единица.
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A.Ayubova
Linqvo-psixology minimal specifications
Summary
This article deals with the "minimal units of the Linguistic-Psychological Unity Theory". It is
crucial that the initial criteria and appeals be selected, correctly reasoned, and specifically
explained.
Tracking and comprehension processes can be traced to determine its mechanism first of all, the
initial criteria and concepts of comprehension and thinking have been clarified. The real element of
the minimal unit of excitement, the apolitical unit of comprehension and thinking is considered to
be an intellectual image.
The article puts the question, "What do we understand, what is understood?". The answer to the
question was answered as element of reality. Then, the question "What do we understand?" was
answered through an image of the intellect.
Any information "writing into the human brain" and the analysis of the working principle of the
units used at that time can essentially be compared to the analysis of the most important form of
understanding.
Regardless of the scale or significance, if any feature creates the object, the existence and event,
even in the simplest and simplest way, this feature can be considered as the minimal unit of the
relevant item, presence and event.
However, the "perceived minimum" does not always affect the sense organs or should not be
understood as "a real entity created as a result of such an effect.". In any case, the notion of
"minimal incompatible" can not be regarded as an extraordinary concept of the concept of
materialism presented as Marxism philosophy as the sole reality.
İt should be taken into account, all natural entities, events and subdivisions, whether or not they
are accepted, imagined or supposed, are also understood as the concept of "the perceived unit".
Thus, the term "minimally understood" means, in essence, the existence of real or surreal
property, assets and events are the features or features that make up the mind in the human brain.
Key words: understanding, thinking, element of reality, image of intellect, minimal unit.
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TEACHING SPEAKING SKILLS
Summary
One of main concern of the most language teachers is how to help language learners to develop
satisfying language proficiency. In this regard, speaking proficiency has received the greatest
attention among both the language teachers as well as the language learners. This is because
speaking is a crucial part of the language learning process. The major goal of teaching speaking
skill is communicative efficiency. Language learners should be able to make themselves understood
by using their current proficiency. They should try to avoid confusion in the message because of the
faulty pronunciation, grammar, or vocabulary.
Many linguists and ESL teachers agree on that students learn to speak in the second language by
"interacting". Communicative language teaching and collaborative learning serve best for this
aim. Communicative language teaching is based on real-life situations that require communication.
By using this method in ESL classes, students will have the opportunity of communicating with
each other in the target language. This can occur when students collaborate in groups to achieve a
goal or to complete a task.
A common characteristic of many language classes is vocabulary and grammar seem to gain far
more attention than the skills needed to use this vocabulary and grammar. To help students develop
communicative efficiency in speaking, instructors can use activities that combine language input
and communicative output. To this end, the article tries to take a closer look at the type of activities
that language teachers can utilize to promote speaking proficiency. These activities will make
learners be confident and learn more.
Keywords: speaking skills, language learner, language teaching, communication, fluency.
Speaking is "the process of building and sharing meaning through the use of verbal and nonverbal symbols, in a variety of contexts" [1, p.13]. Speaking is a crucial part of second language
learning and teaching. When we talk of a person who knows a language, we usually tend to mean
that that person is able to produce meaningful sentences in that language; in other words he can
speak that language. The teaching of a second or foreign language therefore, one way or other
covers the teaching of speaking skills.
Speaking is more than to form grammatically correct sentences and then to pronounce them. The
three areas of knowledge that composes speaking ability can be stated as follows:
•
Mechanics (pronunciation, grammar, and vocabulary): Using the right words in the right
order with the correct pronunciation
•
Functions (transaction and interaction): Knowing when clarity of message is essential
(transaction/information exchange) and when precise understanding is not required
(interaction/relationship building)
•
Pragmatics, Social and cultural rules and norms (turn-taking, rate of speech, length of
pauses between speakers, relative roles of participants): Understanding how to take into account who
is speaking to whom, in what circumstances, about what, and for what reason. Taking into
consideration these broad areas of knowledge, second language teaching methodology has switched
its emphasis on various objectives throughout the history of language teaching.
One of the main concerns of most of the language learners in both EFL and ESL contexts is how
to improve their speaking skill. However, a common characteristic of many language classes
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particularly in EFL contexts is a heavy focus on the language system. Teaching vocabulary and
grammar seems to earn more attention than the skills needed to use this vocabulary and grammar.
Skills are of course an essential part of communicative competence; however, skills themselves are
often not explicitly taught but rather left to the language learners to pick up with practice and
language use. The default position in most EFL contexts is that skills will just be acquired
implicitly. This seems especially true of many classes.
According to Lightbrown and Spada [3, p.65], classroom data from a number of researches offer
support for the view that form-focused instruction and corrective feedback provided within the
context of communicative programs are more effective. Another argument for explicit language
teaching, a focus on form, comes from Schmidt [4, p.44]. Accordingly, language first needs to be
noticed to be acquired. Learners need to pay attention to input and pay particular attention to
whatever aspect of the input (phonology, morphology, pragmatics, discourse, etc.) that you are
concerned to teach.
To help students develop communicative efficiency in speaking, instructors can use activities
approach combine language input and communicative output.
Language input comes in the form of teacher talk, listening activities, reading passages, and the
language heard and read outside of class. It gives learners the material they need to begin producing
language themselves. Language input may be content oriented or form oriented. Content-oriented
input focuses on information, whether it is a simple weather report or an extended lecture on an
academic topic. It may also include descriptions of learning strategies and examples of their use. On
the other hand, form-oriented input focuses on ways of using the language: guidance from the
teacher or another source on vocabulary, pronunciation, and grammar (linguistic competence);
appropriate things to say in specific contexts (discourse competence); expectations for rate of
speech, pause length, turn-taking, and other social aspects of language use (sociolinguistic
competence); and explicit instruction in phrases to use to ask for
clarification and repair
miscommunication (strategic competence).
Traditional classroom speaking practice often takes the form of drills in which one person asks a
question and another gives an answer. The question and the answer are structured and predictable,
and often there is only one correct, predetermined answer. The purpose of asking and answering the
question is to demonstrate the ability to ask and answer the question. In contrast, the purpose of
real communication is to accomplish a task, such as conveying a telephone message, obtaining
information, or expressing an opinion.
Structured output activities and communicative output activities
Two common kinds of structured output activities are information gap and jigsaw activities. In
both these types of activities, students complete a task by obtaining missing information, a feature
the activities have in common with real communication. However, information gap and jigsaw
activities also set up practice on specific items of language. In this respect they are more like drills
than like communication.
Jigsaw activities are more elaborate information gap activities that can be done with several
partners. In a jigsaw activity, each partner has one or a few pieces of the "puzzle," and the partners
must cooperate to fit all the pieces into a whole picture. The puzzle piece may take one of several
forms.
With information gap and jigsaw activities, instructors need to be conscious of the language
demands they place on their students. If an activity calls for language your students have not
already practiced, you can brainstorm with them when setting up the activity to preview the
language they will need, eliciting what they already know and supplementing what they are able to
produce themselves.
Structured output activities can form an effective bridge between instructor modeling and
communicative output because they are partly authentic and partly artificial. Like authentic
communication, they feature information gaps that must be bridged for successful completion of the
task. However, where authentic communication allows speakers to use all of the language they
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know, structured output activities lead students to practice specific features of language and to
practice only in brief sentences, not in extended discourse.
Communicative output activities allow students to practice using all of the language they know
in situations that resemble real settings. In these activities, students must work together to develop a
plan, resolve a problem, or complete a task. The most common types of communicative output
activity are role plays and discussions. In role plays, students are assigned roles and put into
situations that they may eventually encounter outside the classroom. Because role plays imitate life,
the range of language functions that may be used expands considerably. Also, the role relationships
among the students as they play their parts call for them to practice and develop their sociolinguistic
competence. They have to use language that is appropriate to the situation and to the characters.
Since one of the main objectives of the foreign language class is to create autonomous learners
who achieve a certain degree of fluency and automaticity in speaking competence, activities
requiring the learner to produce authentic language should be carried out. According to Thornbury
[5, p.90] the speaking activities that enable the learners to produce autonomous language should
include the conditions of productivity, purposefulness, interactivity, challenge, safety and
authenticity.
Productivity includes the maximal new language production rather than just exchanging certain
phrases. Purposefulness is the clear and well defined outcome of the language activity usually
achieved through cooperation among learners. Interactivity is the learner’s consideration of the
effect (s)he is having on his/her audience. Challenge means the difficulty level of the task. The task
that the learner is engaged should be a little bit above the current language level of the learner. This
challenge enables the learner to force himself/herself to stretch his/her available communicative
resource. Safety is the learner’s feeling of self-confidence of not having too much risk while dealing
with challenging tasks. It includes supportive, non-judgmental and encouraging classroom
atmosphere for making errors. Authenticity is the relation of the speaking tasks to real life language
use.
In a speaking class, some learners might be unmotivated to attend the class due to various
reasons. For such learners Harmer [2, p.271] proposes some strategies. A strategy for such learners
can be making a mental plan in advance and rehearsing it for a few times before starting to talk. For
example while traveling by bus, the learner can imagine himself/herself traveling in a taxi and
making up imaginary talks to give directions to the taxi driver for the destination. Or they can make
up imaginary talks to explain a friend the best or the worst thing occurred on that day. Making up
such imaginary talks can reduce the anxiety of speaking for the learners. An over anxious learner
having to present a speech before his/her class can pre-record his/her speech and give it to the
teacher to have a feedback before the actual presentation date. This can reduce his/her stress about
the speech and make him/her feel more comfortable before the class.
Having learners form discussion groups can be another strategy for encouraging learners to
become more motivated contributors to the speaking activities. Before discussing the topic, the
learners can be asked to brainstorm on the topic and think about it deeply before the actual
discussion starts. Some unwilling, shy students can think they cannot express themselves clearly in
large groups. In such cases, smaller groups can be formed in which shy students have a better share
of speaking.
Through well-prepared communicative output activities such as role plays and discussions, you
can encourage students to experiment and innovate with the language, and create a supportive
atmosphere that allows them to make mistakes without fear of embarrassment. This will contribute
to their self-confidence as speakers and to their motivation to learn more.
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Danışıq bacarıqlarının öyrədilməsi
Xülasə

G.Hüseynova

Əksər dil müəllimlərinin əsas narahatlıqlarından biri dil öyrənənlərin dil biliyinin
təkmilləşdirilməsidir. Bu baxımdan, xarici dildə danışıq bacarığı istər müəllimlərin, istərsə də
öyrənənlərin böyük marağını cəlb edir. Çünki danışıq dil öyrənmə prosesinin əsas hissəsini təşkil
edir. Danışıq bacarığının öyrədilməsinin əsas məqsədi ünsiyyət qurma bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsidir. Dil öyrənənlər mövcud biliklərindən istifadə edərək danışıq bacarıqlarını
təkmilləşdirməyi bacarmalıdırlar. Onlar tələffüz, qrammatika və söz ehtiyatındakı qüsurlarına görə
ünsiyyətdən qaçmamalıdırlar.
Bir çox dilçilər və xarici dil müəllimləri razılaşır ki, tələbələr xarici dildə danışmağı “qarşılıqlı
ünsiyyət” vasitəsilə öyrənirlər. Kommunikativ dil təlimi və birgə öyrənmək bu məqsədə xidmət
edir. Kommunikativ dil təlimi ünsiyyət tələb edən real həyat situasiyalarına əsaslanır. Bu üsuldan
istifadə edərək tələbələr xarici dildə bir-bir ilə ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu, bir
məqsədə nail olmaq və ya tapşırığı tamamlamaq üçün tələbələrin birgə əməkdaşlığı zamanı
mümkün ola bilər.
Əksər dil dərslərinin xarakterik xüsusiyyəti odur ki, qrammatika və söz ehtiyatının öyrənilməsinə
onların istifadəsindən daha çox diqqət yetirilir. Müəllimlər öyrənənlərin xarici dildə ünsiyyət qurma
bacarığının təkmilləşdirməsinə kömək etmək üçün bir çox üsullardan istifadə edə bilərlər. Bu
baxımdan məqalədə müəllimlərin istifadə edə biləcəyi üsullardan bəhs olunur. Bu üsullar
öyrənənlərdə özünə inam yaradacaq və daha çox öyrənməyə vadar edəcəkdir.
Açar sözlər: danışıq bacarıqları, dil öyrənmə, dil öyrətmə, ünsiyyət, səlislik.
Навыки разговорной речи
Резюме

Г.Гусейнова

Одной из основных проблем большинства преподавателей языка является усовершенствование языковых навыков изучающих язык. С этой точки зрения разговорные навыки на
иностранных языках вызывают большой интерес, как преподавателей, так и учащихся.
Потому что разговорный язык является основной частью процесса изучения языка. Основной
целью разговорных навыков является улучшение коммуникативных навыков. Изучающие
язык должны быть в состоянии улучшить свои разговорные навыки, используя свои текущие
знания. Им не следует избегать общения из-за недостатка произношения, грамматики и
словарного запаса.
Многие лингвисты и преподаватели иностранных языков согласны с тем, что студенты
учатся говорить на иностранных языках посредством «взаимного общения». Коммуникати103
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вная языковая подготовка и совместное обучение служат этой цели. Обучение коммуникативному языку основано на реальных ситуациях, требующих общения. Используя этот
метод, они смогут общаться друг с другом на иностранном языке. Это может быть возможно
при совместном сотрудничестве студентов для достижения цели или выполнения задания.
Типичная особенность большинства языковых классов заключается в том, что в большей
степени ориентировано на изучение грамматики и лексики чем их использованию. Учителя
могут использовать множество методов, чтобы помочь учащимся усовершенствовать свои
навыки общения на иностранных языках. В связи с этим в статье упоминаются методы,
которые могут использовать учителя. Эти методы создадут уверенность в себе у учащихся, и
принудит усердно заниматься.
Ключевые слова: разговорные навыки, изучение языка, преподавание языка, общение,
корректность.
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İKİNCİ TƏQDİMAT ANLAYIŞI
Xülasə
Aqlütinativ dillərdə dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi söz kökünə leksik şəkilçilərin artırılması
və xarici dillərdən alınma sözlərin daxil olması üsulları ilə baş verir. Konkret olaraq dilimizin təbii
ehtiyacından yaranan yeni sözlər müstəqil formada dilimizə daxil olur. Bu da o deməkdir ki, lüğət
fondumuz zaman keçdikcə daha da zənginləşir.
Bu məqalədə əsas məqsəd ikinci təqdimat kateqoriyasının dilimizdə yaratdığı məna çalarının
müxtəlif formalarda işlənilməsini göstərməkdir. Məqalədə deyilənlərin qısa xülasəsi Azərbaycan
dilində bu cürdür.Adlıq halda olan zaman, yer, məkan, istiqamət məzmunlu adlara, -ki şəkilçisinin
artırılması ilə düzəlir. Epizodik xarakterli formalar mücərrəd əşya və ya ismi əlamət məzmununa
malik olur. Əşya, varlıq, və ya feili əlamət məzmununa malik sözləri ikinci dəfə mücərrəd əşya və
ya ismi əlamət kimi təqdim edir.Yiyəlik halda olan bütün isimlərə, şəxs və bəzi işarə əvəzliklərinə,
məsdər və məsdər tərkiblərinə, substantivləşmiş digər nitq hissələrinə, zərflərə, feili sifətlərə və feili
sifət tərkiblərinə -ki şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Epizodik xarakterli formalar mücərrəd əşya
məzmununa malik olur. Əşya və ya varlıq məzmununa malik olan sözləri ikinci dəfə mücərrəd əşya
və ya varlıq kimi təqdim edir.Yerlik halda olan bütün adlara, o cümlədən isim, söz birləşmələri,
substantivləşmiş digər nitq hissələri, feili sifət və feili sifət tərkiblərinə, eləcə də zərflərə -ki
şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Epizodik xarakterli formalar mücərrəd əşya və ya ismi əlamət
məzmununa malik olur. Əşya, varlıq və ya feili əlamət məzmununa malik olan sözləri ikinci dəfə
mücərrəd əşya və ya ismi əlamət kimi təqdim edir.
Müxtəlif adlara artırılaraq onları ikinci dəfə substantivləşmiş olaraq mücərrəd əşya və ismi
əlamət kimi təqdim edir. –ki şəkilçisi ilə düzələn formalardan ibarət kateqoriyanı adlarda ikinci
təqdimat kateqoriyası adlandıra bilərik. Həm adlarda, həm də feillərdə müşahidə olunan bu
formaların məcmusunu isə ikinci təqdimat kateqoriyaları ümumi başlığı altında birləşdirmək
mümkündür.
Аçаr sözlər: təqdimat, kateqoriya, feil, ad, dilçilik, Azərbaycan
Aqlütinativ dillərdə dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi söz kökünə leksik şəkilçilərin artırılması
və xarici dillərdən alınma sözlərin daxil olması üsulları ilə baş verir. Konkret olaraq dilimizin təbii
ehtiyacından yaranan yeni sözlər müstəqil formada dilimizə daxil olur. Bu da o deməkdir ki, lüğət
fondumuz zaman keçdikcə daha da zənginləşir. Bir çox tədqiqatlar göstərir ki, dilin daimi
ehtiyacından yox aktiv informantın, yəni danışan şəxsin və ya durumsal xarakterli nitqin keçici
ehtiyacları ilə bağlı olaraq dildə ilkin seçənəkdə ad və ya hərəkət mənasına malik olan sözlər
növbəti mərhələdə xəyali əşya, ad və feili əlamət kimi istifadə olunur ki, bunada dilçilik elmində
ikinci təqdimat halı deyilir. Əlbəttə ki, ikinci təqdimat bəzi şəkilçilərin köməyi ilə yaranan
formalar şəklində əmələ gəlir və burada ötərilik və müvəqqətilik dedikdə, bu tipi yaradan şəkilçinin
və yaxud da <<söz qəlibinin>> keçiciliyi yox, onun düzəltdiyi mahiyyətə olan lüzumun
müvəqqətiliyi başa düşülməlidir. Digər tərəfdən göstərsək, ikinci təqdimat şəklində əmələ gələn
daimi olmayan xüsusiyyətli quruluşu tam nitq gedişinin durumsal ehtiyacı, dilin qısalığına olan
meyli və danışıq prosesində bəyan olunmuş ümumi semantikanın köməyi ilə yaranır.
Azərbaycan dilinə məxsus ikinci təqdimat anlayışı
Azərbaycan dilində danışan şəxs bəzi məqamlarda ad və ya hərəkət mənasına malik olan sözləri
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növbəti mərhələdə xəyali əşya, ad və feili əlamət kimi istifadə edir ki, buna da dilçilik elmində
ikinci təqdimat halı deyilir. Bu formalar dilimizdə -ki şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. Məsələn,
Qəbələninki qırmızı rəngdədir – cümləsində Qəbələninki ifadəsi o dərəcədə abstrakt və başa
düşülməyəndir ki, cümlənin bu formada mətndən kənarda işlədilməsi düzgün hesab olunmaya bilər.
Ancaq məlum cümlədə hər hansı bir şəhərin futbol komandasının formasından söhbət getsəydi, o
halda cümlə bizim üçün aydın olardı. Məsələn, Neftçi Peşəkar Futbol Komandasının forması ağqara, Qəbələninki qırmızı rəngdədir. Bundan başqa –kı şəkilçisi müxtəlif kombinasiyalarla eyni bir
formanın tərkibində müxtəlif cür işlənə bilər. Bu tədqiqatla bağlı Bakı Dövlət Universitetinin
şərqşünaslıq fakültəsinin 3cü kurs tələbələrindən ibarət 8 nəfərlik qrupla 10 mart 2000-ci il
tarixində uyğun elmi təcrübə keçirilmişdir. Eksperimentdə insanlardan alınmış sorğuda, aşağıdakı
mətn verilmiş və bu mətnlə bağlı verilən suallara qısa müddət ərzində cavab vermələri israr
olunmuşdur. Qara çadırlarda adamlar və onların qabağında qara qədəhlər var. Bu qədəhlərdə ağ
şərab var. Həyətdəki adamların qabağında isə ağ qədəhlər və bu qədəhlərin içində qırmızı şərab
var. Ətraflı şəkildə qeydə alınmış mətnlə bağlı cavablar aşağıdakı kimi olmuşdur.
Elmi təcrübə sualları
Verilən cavablar və sayı
A) Çadırdakılarda (4 nəfər)
1. Qara qədəhlər kimdədir?
B) Çadırdakı adamlarda (3)
C) Çadırda olan adamlarda (1)

2.

Ağ qədəhlər haradadır?

(2)

3. Qırmızı şərab haradadır?

4. Ağ şərab hansı qədəhdədir?
5. Qara qədəhlər hansıdır?

A) Həyətdəkilərdə (2 nəfər)
B) Həyətdəki adamlarda (1)
C) Həyətdəki adamların qabağında (3)
D) Həyətdə olan adamların qabağında
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)

Ağ qədəhlərdə (3 nəfər)
Həyətdəki adamların qədəhində (2)
Həyətdəkilərinkində (2)
Həyətdəkilərin qədəhində (1)
Qara qədəhlərdə (4 nəfər)
Çadırdakıların qədəhində (3)
Çadırdakı qədəhlərdə (1)
Çadırdakılar (3 nəfər)
Çadırdakı adamlardakı (1)
Çadırdakı adamlarınkı (1)
Çadırdakılarınkı (1)

A) Həyətdəkilər (3 nəfər)
B) Həyətdəki adamlardakı (2)
C) Həyətdəki adamlarınkı (1)
D) Həyətdəkilərinki (1)
E) Həyətdəkilərdəki (1)
A) Ağ qədəhlərdəki (4 nəfər)
B) Həyətdəki adamlardakı qədəhlərdə
olan (1)
C) Həyətdəki adamların qədəhində olan
(1)
D) Həyətdəkilərinkində olan (1)
E) Həyətdəkilərinkindəki (1)

6. Ağ qədəhlər hansıdır

7. Qırmızı şərab hansıdır
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8. Ağ şərab haradadır
(1)
(1)

A) Qara qədəhlərdəki (3)
B) Çadırdakı adamlardakı qədəhlərdəki
C)

Çadırdakı adamların qədəhindəki

D) Çadırdakılarınkında olan (1)
E) Çadırdakılarınkındakı (1)
Ə) Çadırdakılardakındakı (1)

Bu eksperiment və nəticələr Mayıl Əsgərovun “Türk dillərində adverbial feil formaları və
zaman formaları arasındakı funksional semantik əlaqələr” adlı namizədlik dissertasiyasından
götürülmüşdür (2, s.59).
Verilən cavabların tədqiqatımıza nə dərəcədə düzgün olub olmadığını önəm vermədən elmi
təcrübənin nəticəsinə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, ikinci təqdimat formaları:
1) daimi olmayan informasiya ötürülməsi ehtiyacından yaranmışdır;
2) dilin yığcamlığına olan meylindən, yəni danışan şəxsin ikinci dəfə uzun ifadələrin
işlədilməməsi məqsədi ilə yaranmışdır;
3) nitq fəaliyyətində ifadə olunmuş mənanın və ya mətnin köməyi ilə yaranmışdır;
Başqa türk dillərində də -kı şəkilçisinin qrammatik şəkilçilərdən sonra gəlməsi, yəni isimin
adlıq, yiyəlik və yerlik halından sonra işlənə bilməsi eyni bir formaya, kök və ya əsas hissəyə bir
neçə dəfə artırıla bilməsi –kı şəkilçisinin sözlər yox, durumsal mahiyyətli quruluşunda olduğunu
vurğulayır. Həqiqətən də, dilçiliklə bağlı əksər əsərlərdə istifadə olunan materialların bir hissəsinin
isimdən sifət düzəldən şəkilçilər kimi sifət bölməsində, başqa hissəsinin yiyəlik əvəzliyi bölməsində
diqqətdən keçirilməsinə, digər bir hissəsinin isə, ümumiyyətlə, tədqiqatdan qıraqda qalmasına
(yiyəlik halda olan isimlərlə işlənməsi), yəni dilimizdə varlığına, ümumiyyətlə, göz yumulmasına
baxmayaraq, -kı şəkilçisinin qrammatik şəkilçilərdən sonra işlənməsi, onun digər leksik
şəkilçilərdən ayrı keyfiyyəti kimi əsaslandırılır. Söz köklərinə qoşularaq yeni mənalı sözlər yaradan
şəkilçilər leksik şəkilçilər adlanır.Leksik şəkilçilər qoşulduğu söz köklərindən yeni mənalı sözlər
düzəldir, yəni onun mənasını dəyişdirir və dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. Bu şəkilçilər vasitəsilə
yaranan sözlər, filoloji və tərcümə lügətlərinə daxil olunur. Oxşar olaraq, əgər -kı şəkilçisi leksik
şəkilçi kimi qəbul olunsa, o zaman bu şəkilçinin köməyi ilə;
I - ismin adlıq halında işlənən yer və zaman zərflərindən əmələ gəlmiş tipi;
(yuxarıkı, aşağıkı, dünənki, sabahkı və s.),
II - yiyəlik halda olan bütün adlardan, ümumiyyətlə isimlərdən, feilin təsriflənməyən forması
olan məsdər və məsdər tərkiblərindən, bundan başqa təyini söz birləşmələrindən , zərflərdən, və
digər nitq hissələrindən, əmələ gələn formaları ( Azərbaycanınkı, Göyçayınkı, İspaniyanınkı,
müəlliminki, yazmağınkı, verməyinki, jurnalınkı, məqaləninki, rayonun başçısınınkı,
döyəninki, vuranınkı, saxladığınınkı, yuxarınınkı və s.),
III – İsimin yerlik halında işlənən bütün adlardan, o cümlədən isimlərdən, feilin təsriflənməyən
forması olan məsdər və məsdər tərkiblərindən, zərflərdən, təyini söz birləşmələrindən, isimləşmiş
başqa nitq hissələrindən şəkil və tərkiblərdən əmələ gələn formaları ( yəni Azərbaycandakı,
Göyçaydakı, İspaniyadakı, müəllimdəki, yazmaqdakı, verməkdəki, jurnaldakı, məqalədəki,
rayonun başçısındakı, döyəndəki, vurandakı, saxladığımdakı, yuxarıdakı və s. ),
Bu da o deməkdir ki, saysız-hesabsız ikinci təqdimat formasını söz kimi dilin lüğət tərkibinə,
həmçinin filoloji və tərcümə lüğətlərinə daxil etmək mütləq olardı ki, bu da öz növbəsində nitq
hissələrinin qəbul edə biləcəyi bütün sözdəyişdirici şəkilçilərlə işlənmiş quruluşların başqa-başqa
sözlər kimi məlum lüğətlərə salınması qədər səhv və əhəmiyyətsiz olardı. İsimlərin ikinci təqdimatı
nitq fəaliyyətində ortaya çıxan, müəyyən bir müddətdə olan məlumatın ötürülməsi ilə bağlı tələbat
dilin yığcamlığa olan meyli və danışıqda ifadə olunmuş mənanın köməyi ilə bəzi adlara -kı
şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Daimi olmayan səciyyəvi keçici anlayış ifadə edən bu quruluşlar
aşağıda göstərilmiş üsullarla yaranır. (3, s.105):
a) adlıq halda olan isimlərə artırılmaqla,
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b) yiyəlik halda olan isimlərə artırılmaqla,
c) yerlik halda olan isimlərə artırılmaqla.
Haqqında danışdığımız isimlərdən yaranan ikinci təqdimat formalarının ifadə etdiyi əsas
mənalarını nəzərdən keçirək.
-ki şəkilçisinin adlıq halda olan isimlərlə işlənməsi. Adlıq halda olan zaman, yer, məkan,
mətləbli zərflərə -ki şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Bu forma ilə düzələn adlar mücərrəd olur,
yəni -ki şəkilçisi ilə düzələn bu formalar hərəkət əlamətinə malik olan sözləri ikinci dəfə mücərrəd
əşya və ya ismi əlamət kimi təqdim edir. Məsələn, Axşamkı ağ yağışdan sonra göy də, hava da
təmizlənmiş, ot bir buğum qalxmışdı (1, s.34).
Axşam yağan yağış = axşamkı yağış
Feili sifət tərkibinin bu quruluş ilə əvəz olunmasının səbəbi orasındadır ki, bu halda danışan
adam üçün barəsində danışılan şəxsin yerinə yetirdiyi hərəkətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nitq
gedişinin bu anında danışan şəxs üçün vacib məsələ nitqə digər söz və məhfumlar əlavə edərək
danışığı ağırlaşdırmadan barəsində danışılan əşyanı, xəyalidə olsa başqalarından fərqləndirməkdir.
Qeyd olunan tiplərin keçiciliyi və müvəqqətiliyi də məhz bundadır.
-ki şəkilçisinin yiyəlik halda olan adlarla işlənməsi. Yiyəlik halda olan bütün isimlərə, şəxs və
bəzi işarə əvəzliklərinə, məsdər və məsdər tərkiblərinə, isimləşmiş başqa nitq hissələrinə, zərflərə,
feli sifət və feili sifət tərkiblərinə -ki şəkilçisinin artırılması ilə yaranır. Epizodik xarakterli bu
formalar mücərrəd əşya funksiyasını daşıyır, yəni –ki şəkilçili forma ilkin olaraq əşya məzmununa
sahib olan sözləri ikinci dəfə xəyali varlıq kimi nümayiş etdirir. Səninki səndə, mənimki məndə.
Səninkini qaynadaq, mənimkini oynadaq. Kor quşunkunu Allah yuvasında yetirər. (Zərbməsəllər). Yiyəlik halda olan isimlərə qoşulan –ki şəkilçisinin köməyi ilə yaranan ikinci təqdimat
kateqoriyaları həqiqi olaraq üçüncü növ təyini söz birləşməsini əvəz edir.
Səninki səndə, mənimki məndə = Sənin varın sənin
özündədir, mənim varım mənim özümdədir, yəni artıq bizim ortaq olan heçnəyimiz yoxdur.
Səninkini qaynadaq, mənimkini oynadaq = Sənin qidanı bişirib yeyək, mənim qidam isə hələlik
qalsın.
Bu formaların üçüncü növ təyini söz birləşməsini əvəz edə bilməsinin məna baxımından səbəbi
orasındadır ki, bu halda üzərində işin həyata keçirdiyi obyektin müstəqil surətdə təyin olunması nitq
söyləyəni qətiyyən maraqlandırmır. Bu vəziyyətdə onu maraqlandıran şey nitqə digər söz və
məhfumlar əlavə etmədən haqqında söylənilən hədəfi xəyalidə olsa qeyrilərindən fərqləndirməkdir.
-ki şəkilçisinin yelik halda olam isimlərlə işlənməsi. Yerlik halda olan bütün isimlərə, o
cümlədən isim, məsdər, məsdər tərkibi, ismi söz birləşmələri, substantivləşmiş başqa nitq hissələri,
feili sifət və feili sifət tərkiblərinə, eləcə də zərflərə -ki şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Həmin bu
formalar keçici xarakterli olur və mücərrəd ismi əşya məzmununa sahib olur, yəni –ki şəkilçili
forma əvvəl olaraq əşya, hərəkət əlamət məzmununa sahib olan sözləri ikinci dəfə xəyali əşya kimi
təqim edir:
Oğlan altdan-altdan bu gəlmə əmiyə baxıb, əlindəki ağacı suya atdı və ağır-ağır qalxıb, fit çalaçala uzaqlaşdı (1, s.79). Bu cür nümunələrdə mücərrədlilik əlamətinə sahib olan formalar faktiki
olaraq: Əlindəki ağac = Əlində tutduğu ağac
Burdan da göründüyü kimi, adlıq, yiyəlik, və yerlik halda olan isimlərə, o cümlədən,
isimlərə, əvəzliklərə, zərflərə, məsdər və məsdər tərkiblərinə, substantivləşmiş başqa nitq
hissələrinə, feili sifət və feili sifət tərkiblərinə -ki şəkilçisi artırmaqla düzəlir və xəyali əşya və ismi
əlamət məzmununa sahib formalar yaranır. Başqa cür desək, əşya anlayışı bildirən sözlər keçici
olan danışıq ehtiyaclarının tələbi ilə meydana gələn formalar vasitəsi ilə ikinci dəfə keçici olaraq
mücərrəd əşya kimi göstərilir.
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Второй представительский опыт
Резюме

Намиг Исраилзаде

Обогащение языкового контента в аклютинативных языках происходит за счет
использования словарных слов и словарного запаса в иностранных языках. В частности,
новые слова, вытекающие из естественной потребности нашего языка, попадают в наш язык
в самостоятельной форме. Это также означает, что наш словарный запас со временем
становится еще более обогащенным.
Основная цель этой статьи - показать, как вторая категория презентаций работает поразному. Краткое содержание статей на азербайджанском языке.
При декодировании это делается путем увеличения времени, пространства, пространства,
названий направлений. Эпизодические символы имеют содержание абстрактного предмета
или название. Во второй раз в ювелирном изделии, активе или подарке содержится
абстрактная вещь или имя.
Он состоит из всех имен, лиц и некоторых элементов знака, присутствующих в области,
компаса и компилятора, других существенных частей речи, конверта, прилагательного и
прилагательного. Эпизодические персонажи имеют абстрактное содержание. Это второй раз,
когда ювелирное изделие или существо содержит абстрактные вещи или вещи.
Все родные имена, включая имя, комбинацию ключевых слов, другие существенные части
речи, поддельные прилагательные и поздравления, а также конверты дополняются
увеличением. Эпизодические символы имеют содержание абстрактного предмета или
название. Во второй раз слова, содержащие предмет, предмет, зверя или счастье,
представлены в виде абстрактных предметов или имен.
Он добавляется к разным именам и представляется как подержанный как абстрактный
элемент и имя. Мы можем назвать категорию, состоящую из фигур, которые по форме
напоминают вторую категорию представления в именах. Можно объединить эти формы, как
по именам, так и по позвонкам, под общим названием второй категории представления.
Key wоrds: presentation, category, verb, name, linguistics, Azerbaijan

The second presentation of concepts
Summаry

Namik Israyılzadə

Agglutinative languages in the enrichment of the lexical vocabulary of the language of the word
roots and suffixes to increase borrowings from foreign languages is the method of entry.
Specifically, our language, our language comes in the form of new words are generated from
natural need independent. This means that over time is more enriched our vocabulary.
He main purpose of this article is to show the development of our language category of the
second presentation by shades of meaning in different forms. Such is the summary statements in an
article in Azerbaijani language.
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Space, time, place, having a meaningful name, and suffix of increasing and improving -ki
direction in the nominative case. Sporadic nature of the forms are abstract object context or name is
a sign. Items, being content with signs or symptoms like abstract object represents the second time
the words, verbal or name.
Nouns, pronouns, verbs, infinitives and some other parts of speech, which is part of the
infinitive and the participle part of the increase is right to face the package to sign all those in
genitive, okkazional and -ki endings. Sporadic nature of the content object is an abstract forms.
Thing or being content with the words abstract thing or being is presented as a second time.
In the case of nouns, adjectives and verbs, verb suffixes, as well as other parts of speech
increasing and improving the face of all the names, phrases, including okkazional -ki to package
for. Sporadic nature of the forms are abstract object context or name is a sign. Items, being content
with signs or symptoms like abstract object represents the second time the words or the name of the
verb.
Represents an abstract object and name them as signs increased for the second time, okkazional
different name. The second category consists in that category name endings and form, get the
presentation can be called. And in this form - the second presentation titled can unite under name,
and feillərdə, observed a set of categories.
Ключевые слова: презентация, категория, , глагол имя, языкознание, Азербайджан
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THE CATEGORY OF NUMBER IN THE ENGLISH LANGUAGE
Summary
Thus, the article focuses on the following topics related to the comparative investigation of
names in English.
1) Names listed (or counting names): mentioning the words used to count the names that can not
be counted in the article, and expressions used to count them.
2) The meaning of unnamed names: As we know, names in English can be counted and
numbered, divided into two groups. Names that can not be counted are divided into titles that
expresses feelings and abstractions, which can not be divided into matter and matter.
3) Unnamed names and abstract names: Names that express different concepts, notions and
entities, as well as in English, are divided into three groups according to meaning:
1. Names that express concrete and abstract (abstract) assets,
2. Specific and common names,
3. Names that indicate loneliness and community.
Names that contain names that are both live and lifeless have something in common. The
concept of the article expresses the names of the visible, or imaginable, imaginary, invisible abstract
beings, and is divided into two groups in this respect. As a matter of fact, specific concepts have
emerged before abstract concepts. Because human beings first understand the existence of certain
things, and then understand and realize the internal, abstract, imaginary creatures as a result of
consciousness. While specific names know the apparent concepts, abstract, abstract nouns represent
only invisible entities that are perceived in consciousness.
4) Quantitative meaningful names: one of the most important names in the public domain
indicates that the story is one or more of a few things. This is done in two ways - in a simple and
efficient manner. If the conversation goes from one name to another, do not hesitate (a man, a girl, a
book), two or more different names, all the girls (girls, books, cars, men).
5) The listed synonyms are linguistic phrases that are different and pronounced but have
the same or similar meanings. Synonyms serve to enrich their speech abilities. Although there
is a similarity between the synonyms, they vary according to their own richness, certain
dependency, and degree of exploitation. The words that make up the synonyms refer to the
same speech part. Synonyms are one of the indications of language's abundance and power of
expression.
Key words: the concept of uncountable, the restrictions of uncountability, collocation, quantityneutral partner nouns, plural number words, the substance, different sizes or quantities, the choiceallowing nouns, precise measurement.
The Category of Number is one of the grammatical categories of the noun and the grammatical
category of number in the English noun presents a specific linguistic reflection of quantitative
relations between homogeneous objects of reality conceptualized by the human mind. It is
constituted by the binary privative opposition of singular and plural forms. From the point of view
of their number characteristics the English nouns fall into two classes: countable (исчисл) and
uncountable. Uncountable nouns are further subdivided into two groups: The group of Singularia
Tantum includes: Names of abstract notions (love, friendship); Names of mass materials (bread,
butter, sugar); Names of some collective inanimate objects (foliage, machinery); Names of sciences
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and professional activities (medicine, architecture); Nouns of heterogeneous semantics. This is a
limited group and includes such nouns as: hair, advice, knowledge, money, information, news.
The group of Pluralia Tantum nouns includes: Nouns denoting objects consisting of two parts
(trousers, spectacles); Nouns denoting results of repeated processes (savings, labours, belongings);
Nouns of multitude (police, gentry, poultry, cattle) Nouns of various semantics (oats, outskirts,
clothes) English countable nouns have two numbers: singular and plural. When we want to speak
about one thing we use the noun in the singular (a book, a boy, a toy), but when we want to speak
about two or more things we use the noun in the plural (boys, books, men, oxen). Countable
nouns (or count nouns) are those that refer to something that can be counted. They have both
singular and plural forms (e.g. cat/cats; woman/women; country/countries). In the singular, they can
be preceded by a or an. The kind of noun that this post is about tends to be first met very early on by
learners of English – perhaps in their first lessons on the concept of “uncountable” nouns. The
words in question are not themselves “uncountable”, but are often combined with such nouns in
order to overcome the restrictions of uncountability. [1, 44]
Typical combinations, with the countable nouns underlined, are a loaf of bread, a piece of
furniture and a round of applause. Perhaps the most obvious problem context for uncountable
nouns is after plural number words – we cannot usually say six breads, for example. Countable
partner nouns solve this problem by adopting the necessary plurality themselves and linking it to the
main noun with of (e.g. six loaves of bread). A probably more common problem context is after
certain words that need any following noun to be a singular countable one, such as a(n). The
following sentence shows how this word can be used with the uncountable noun mail: [2, 38]
If an ITEM of mail is wrongly-addressed, return it to the sender.
Other words
like a(n) include each, either and every. Like most elementary topics, the countable partners of
uncountable nouns turn out to be much more complex than is suggested by the lessons where they
are first presented. Moreover,I personally have never seen any follow-up lessons that seek to build
on the basic concept and present a wider variety of the words in question. It is this that I am aiming
to do here. In particular, I wish to include countable nouns that typically accompany uncountable
ones of an abstract kind, a category that tends to be overlooked, for understandable reasons, from
elementary courses, but which is of especial importance in professional writing. I also have
something to say about alternative ways of “making the uncountable countable”.
THE MEANING OF “UNCOUNTABLE”: As a preliminary, it will be useful to appreciate what
exactly “uncountable” means. The idea of “inability to be counted” is actually rather misleading,
since there are many nouns – particularly abstract ones – about which a clear judgement cannot be
made, so that different people would categorise them differently. Better than defining
“uncountable” nouns in terms of their meaning is to do so according to their grammatical properties.
There are two key ones: inability to be plural and inability to be singular after a(n) (or any of the
words like it that are illustrated above). Unfortunately, this definition begs the question of how we
can know whether a noun can be plural or used after a(n).
The answer is that we cannot reliably work it out just by looking at the word or considering its
meaning – we must instead observe its use or consult a dictionary. However, meaning, despite its
unreliability, can allow some fairly good guesses. The importance of knowing a noun’s countability
is that it determines some of its grammatical use. For example, countable nouns cannot normally be
used in the singular without any other word before them, while uncountable ones have the
restrictions mentioned above. [3, 387]
COUNTABLE PARTNERS OF UNCOUNTABLE NOUNS: There is a surprisingly wide range
of countable nouns that can combine with an uncountable one in the way mentioned above. In many
cases, the combinations are examples of “collocation” – the preference of particular words to
combine with particular other words. Some uncountable nouns allow only one countable partner,
while others allow a choice, the different possibilities often expressing different sizes or quantities.
In the following lists, the choice-allowing nouns are underlined.
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1. Size/Quantity-Neutral Partner Nouns:
WITH CONCRETE UNCOUNTABLE NOUNS
a flash/a bolt (of lightening)
an item (of baggage, clothing, equipment,
food, furniture, jewellery, luggage,news)
a length (of rope, string, wood)
a means/form/mode (of identification, transport)
a piece (of baggage, bread, cake, chocolate, clothing, equipment,
furniture, jewellery, luggage, meat, rope, string, wood) [4, 351]
WITH ABSTRACT UNCOUNTABLE NOUNS
an act (of charity, kindness, misbehaviour, spite)
an area (of activity, concern, interest)
a bout (of depression, flu, illness, nerves, sickness)
a burst (of acceleration, activity, applause, prosperity, speed)
an episode (of behaviour, experience, flu, illness, treatment)
a feeling of (depression, despair, gratitude, happiness, hope,
hopelessness, pleasure, sadness)
a fit (of anger, jealousy)
a flash (of anger, inspiration, recognition)
a form (of support)
an instance (of discrimination, disrespect, generosity, love,
success, unrest)
an item (of gossip, information, interest, news, vocabulary)
an occurrence (of behaviour, discrimination, trouble)
an outbreak (of disease, disorder, trouble, violence)
a piece (of advice, gossip, information, infrastructure, luck, magic, meat,
music, news, revision, support)
a round (of applause)
a spot (of bother, trouble) (INFORMAL)
a sum (of money)
a touch (of class, genius, innocence) [5, 236]
2. Size/Quantity-Showing Nouns
WITH CONCRETE UNCOUNTABLE NOUNS:
Some quantity-showing nouns represent precise measurement units like
kilo(gram), Examples are:
a kilo (of lamb, flour)
a litre (of oil, petrol)
a pint (of beer, milk)
[Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н.
Ярцева : 685с]
Other common combinations include:
a bar (of chocolate, soap)
a bottle (of beer, milk, water)
a cup (of cocoa, coffee, milk, tea, water)
a cupful (of flour, water)
a dose (of medicine)
a glass (of beer, juice, lemonade, milk, water)
a jar (of honey, jam)
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a loaf (of bread)
a lump (of sugar)
a moment (of anger, happiness, hesitation, indecision, inspiration)
a portion (of food)
a ray (of light)
a sheet (of glass)
a shower (of rain)
a slice (of bread, cake, meat)
a spoonful (of medicine, sugar)
WITH ABSTRACT UNCOUNTABLE NOUNS:
The quantity-showing word here tends to be metaphorical:
a chorus (of approval, criticism)
a degree (of hope, patience, respect, scepticism, success, uncertainty)
a dose (of realism, optimism, suffering)
a modicum (of confidence, literacy, patience, praise, respect)
a moment (of magic)
an ounce (of determination, sense)
a period (of indecision, rain, time, uncertainty, unrest)
a ray (of hope)
a slice (of luck)
a spell (of rain, uncertainty, unrest)
ALTERNATIVES TO AN “OF” PHRASE: Besides of phrases, English has various other ways
of enabling meanings of uncountable nouns to be expressed in a countable way.
1. Uncountable Nouns that can also be Used Countably:
Numerous nouns can be used either countably or uncountably in order to express slightly
different meanings. However, it is only a subgroup of these that can simply replace their
uncountable form with the countable one in order to avoid adding a countable noun of the kind
described above. Most seem to belong to the group that mean uncountably a substance and
countably an object made from it. Take the noun fruit. In generalizations, we would use the
uncountable substance word (Monkeys eat fruit), but to describe particular situations (assuming we
could not identify the fruit exactly – as in The monkey was eating a mango), we could use the
countable a fruit as well as a piece of fruit. Only a few substance-location nouns have this use. [6,
448]
They must mean “the object that people usually associate with the substance”. Thus, fruits are
the most obvious objects associated with fruit. Other examples are coffees (= cups of coffee), teas,
beers, lights, rocks and sugars (= spoonfuls of sugar). An example of the many substance-location
nouns that do not meet this requirement is glasses (= “spectacles” or “glass drinking vessels”),
which are not the same as pieces of glass or numerous other objects made of glass, such aswindows,
test tubes or earrings.
The situation is similar with irons (= “heavy heatable objects for smoothing clothes”)
and woods (= “clumps of trees”). Similar to substance nouns are what the above-mentioned post
calls “abstract substance nouns”, whose countable equivalent again indicates a location (also
usually abstract). More of these location nouns seem usable to avoid noun-addition than concrete
ones. Examples are a behaviour, a crime (better than an instance of crime), a disaster, an effort, a
history, a narrative, a pain, a shock, a success and a time. We might also include in this category
mathematical property nouns like length, speed and volume, which in their countable form often
precede of + NUMBER.
2. Countable Synonyms:
Some uncountable nouns have a countable synonym that can replace them. Sometimes this
simply names a subtype of the uncountable idea. For example, one could use a flask instead
of equipment, a bus instead of transport and a shower instead of rain. Sometimes, however, an
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uncountable noun has a more or less exact countable synonym. A classic example is work,
replaceable by either jobs or tasks. Other common pairs are: [7, 328]
accommodation – places to stay
advice – tips
baggage / luggage – bags
money / cash / change – coins / notes
news – stories
software – programs / apps
surgery – operations
travel – journeys
vocabulary – words.
3. Paired Nouns without “of”:
Instead of an item of vocabulary, it is probably more common to hear a vocabulary item, a
phrase where the uncountable noun is more like an adjective and the link between the two nouns is
sometimes what I have elsewhere called “material”, sometimes “function”. Most phrases
with item seem to allow this alternative. Others include a lightening flash, a transport means, a
chocolate bar, a flu bout, a disease outbreak, a sugar lump, a food portion and a rain shower.
There are also some combinations that must always be like this – they do not allow
the of alternative. Examples are an email message, a learning point, a punctuation mark and a
training session.
Literature
1. Astrauskaite D., Steponavicius A. The category of number in the English language. – Vilnius,
1984.
2. Golovina T. The morphological categories of the noun. Уч. пособие. – Рига:отдел ЛГУ им.
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İngilis dilində kəmiyyət kateqoriyası

A.Amanəliyeva

Xülasə
Beləliklə məqalədə ingilis dilində isimlərin müqayisəli araşdırılması ilə bağlı aşağıdakı
mövzulara toxunulmuşdur.
1) Sayılan isimlər (və ya isimlərin sayılması): məqalədə sayıla bilməyən isimləri saymaq üçün
istifadə olunan köməkçi sözlərdən, onları saymaq üçün işlədilən ifadələrdən bəhs olunur.
2) Sayılmayan isimlərin mənaları: bildiyimiz kimi ingilis dilində isimlər sayıla bilən və sayıla
bilməyən olmaqla iki qrupa ayrılır. Sayıla bilməyən isimlər isə material və maddədən ibarət bölünə
bilməyən, hiss duyğu, mücərrədlik bildirən isimlərə bölünür.
3) Konkret sayılmayan isimlər və mücərrəd sayılmayan isimlər: ingilis dilində eyni ilə
azərbaycan dilində olduğu kimi müxtəlif anlayışları, məfhumları, varlıqları ifadə edən isimlər məna
növlərinə görə 3 qrupa ayrılır:
1. Konkret və abstrakt (mücərrəd) varlıqları bildirən isimlər,
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2. Xüsusi və ümumi isimlər,
3. Təklik və topluluq bildirən isimlər.
İstər canlı, istərsə də, cansız varlıqların adlarını bildirən isimlərin məzmununda əşya anlayışı
vardır. Əşya anlayışı ya gözlə görünən, ya da fikirdə, xəyalda olan, gözlə görünməyən mücərrəd
varlıqların adlarını bildirir və məhz bu baxımdan 2 qrupa ayrılır. Mənşə etibarilə, konkret
məfhumlar mücərrəd məfhumlardan əvvəl yaranmışdır. Çünki insan hər şeydən əvvəl konkret
varlıqları dərk edir, daha sonra şüur nəticəsində daxili, mücərrəd, xəyali varlıqları anlayıb dərk edir.
Konkret isimlər gözlə görünən məfhumları bildikləri halda, mücərrəd, abstrakt isimlər yalnız şüurda
dərk edilən gözlə görünməyən varlıqları ifadə edir.
4) Kəmiyyət mənalı isimlər: kəmiyyət ismin qrаmmаtik kаtеqоriyаlаrındаn biri оlub, söhbətin
bir və yа dаhа çох əşyа hаqqındа gеtdiyini göstərir. Bunа müvаfiq оlаrаq dа isim iki fоrmаdа — tək
və cəm fоrmаdа işlənir. Əgər söhbət bir isimdən gеdirsə, tək fоrmа (a man, a girl, a book), iki və ya
dаhа аrtıq isim hаqqındа dаnışılırsа, cəm fоrmа (girls, books, cars, men) işlənir.
5) Sayılan sinonimlər: linqvistikada müxtəlif cür tələffüz olunan və yazılan, ancaq eyni və ya
oxşar mənaları olan sözlərdir. Sinonimlər nitq qabiliyyətini zənginləşdirməyə xidmət edir. Sinonimlər arasında oxşarlıq olsa da, onlar öz fikriifadə zənginliyi, müəyyən stillə bağlılığı və işlədilmə
dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Sinonimləri təşkil edən sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Sinonimlər
dilin zənginliyini və ifadə qüdrətini göstərən əlamətlərdən biri sayılır.
Açar sözlər: sayılmayan anlayışı, məhdudiyyətlər, kollokasiyalar, isim partnyorlarının neytral
miqdarı, sözlərin cəm sayı, maddənin, müxtəlif ölçülərin və ya miqdarın cəm sayı, seçim imkanı
verən isimlər, dəqiq ölçü məhdudiyyətləri.
А.Аманалиева
Количественная категория на английском языке.
Резюме
Таким образом, статья посвящена следующим темам, связанным со сравнительным
исследованием имен на английском языке.
1) Перечисленные имена (или подсчет имен): упоминание слов, используемых для
подсчета имен, которые нельзя подсчитать в статье, и выражения, используемые для их
подсчета.
2) Значение безымянных имен: Как мы знаем, имена на английском языке могут быть
подсчитаны и пронумерованы, разделены на две группы. Имена, которые нельзя сосчитать,
делятся на названия, выражающие чувства и абстракции, которые нельзя разделить на
материю и материю.
3) Неназванные имена и абстрактные имена. Имена, которые выражают различные
понятия, понятия и сущности, а также на английском языке, делятся на три группы в
зависимости от значения:
1. Имена, которые выражают конкретные и абстрактные (абстрактные) активы,
2. Конкретные и общие имена,
3. Имена, которые указывают на одиночество и общность.
Имена, которые содержат как живые, так и безжизненные имена, имеют что-то общее.
Концепция статьи выражает имена видимых или воображаемых, воображаемых, невидимых
абстрактных существ и в этом отношении делится на две группы. На самом деле, конкретные
понятия возникли раньше, чем абстрактные понятия. Потому что люди сначала понимают
существование определенных вещей, а затем понимают и осознают внутренние,
абстрактные, воображаемые существа как результат сознания. В то время как конкретные
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имена знают очевидные понятия, абстрактные, абстрактные существительные представляют
только невидимые сущности, которые воспринимаются в сознании.
4) Количественные значимые имена: одно из самых важных имен в свободном доступе
указывает, что история - это одна или несколько вещей. Это делается двумя способами простым и эффективным способом. Если разговор идет от одного имени к другому, не
стесняйтесь (мужчина, девушка, книга), два или более разных имен, все девушки (девушки,
книги, машины, мужчины).
5) Перечисленные синонимы являются лингвистическими фразами, которые различны и
выражены, но имеют одинаковые или сходные значения. Синонимы служат для обогащения
их речевых способностей. Хотя между синонимами есть сходство, они различаются в
зависимости от их собственного богатства, определенной зависимости и степени
эксплуатации. Слова, составляющие синонимы, относятся к одной и той же речевой части.
Синонимы являются одним из признаков изобилия и силы выражения языка.
Ключевые слова: понятие несчетное, ограничения несчетность, коллокации, количество
нейтрального партнеров существительных, множественное число слов, вещества, различных
размеров и количества, выбор, позволяющий существительных, точное измерение.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 05.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 10.05.2019
Akademik Möhsün Nağısoylu tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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RƏFSANƏ QULİYEVA
ADİU
Reşid Behbudov 134
rafsana@list.ru
BİRİNCİ KURS TƏLƏBƏLƏRINƏ TƏDRİS EDİLƏN XARİCİ DİLDƏ LEKSİK
VƏRDİŞLƏRİN AŞILANMASININ PSIXOLOJİ PROBLEMLƏRİ
Xülasə
Leksik vərdişlərin aşılanmasınin psixoloji aspekti xarici dilin reseptiv və reproduktivxüsusiyyətlərini əhatə edir. Birincisi dinləmə və danışma vərdişlərinə, ikincisi isə oxuma və
yazmaya yiyələnməni nəzərdə tutur. Tələbəni şifahi vərdişə yiyələndırmək çoxmərhələli prosesdir.
İlk növbədə tələbə ingilis dilində nitqi inkişaf etdirməli, sonra isə öyrəndiyi dil materiallarına öz
fikrini ingilis dilində ifadə etməyi bacarmalıdır.
Şifahi nitqin anlama və danışma vərdişləri lüğət ehtiyatını zənginləşdirmık, nitq bacarığı və
vərdişini inkişaf etdirəcək çalışmaların tətbiqi ilə bağıdır. Bundan başqaünsiyyət vasitələrindən
istifadə olunmalıdır. Ünsiyyət vasitələri iştirakçıların sayı, onların xüsusiyyətləri, vəziyyətləri,
məqsəd və məzmun ilə müəyyən edilr.
Ekspressiv vərdişlər fikri düzgün ifadə etmək üçün doğru sözün seçilməsi, onun düzgün qrammatik tərtibatı və tələffüzü üçün vacib vərdişlərdir. Tədris prosesində əsas diqqətinbu vərdişlərin
formalaşmasına yönəlməsinin səbəbi budur.
Leksik vərdişlərin formalaşmasında semantik sahə xüsusi rol oynayır. Bu baxımdan dil
fakültələrinin yuxarı kurslarındakı tələbələr semantik sahələrin mədəniyyətdən mədəniyyətə keçid
proseslərində yaranan fərqləri bilməlidirlər. Bununla yanaşı yeni semantik sahə daxilində bir söz
digər sözün əvəzinə işləndiyi zaman hansı şəkildə anlaşılmazlığa yol verilmiş olduğunu da onların
dərk etməsi zəruridir. Buna görə də semantik sahədə lüğət təlimi üzrə fəaliyyət növlərinin arxasında
duran məqsəd və səbəbi aydın təsəvvür edilməlidir. Fəaliyyət səbəbinin tam anlaşılması
motivasiyanı artırır və öyrənmə prosesini asanlaşdırır. Digər tərəfdən, bu fəaliyyət növləri dərketmə
prosesini artıran fəaliyyət kimi də başa düşülə bilər.
Açar sözlər:semantik sahə, assosiativ, reseptiv,ekspressiv,paradiqmatik, avtomatizm.
Müasir dünyada xalqlararası mədəniyyətin inkişafı prosesində xarici dilin əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Belə ki, beynəlxalq elmi, mədəni və iqtisadi əlaqələrin inkişafı durmadan artmaqdadır və
xarici dildə mövcud olan elmi mənbələr indiki dövrdə peşəkar və şəxsi fəaliyyətdə əldə olunan
nailiyyətlərin əsas atributlarından birinə çevrilmişdir. Bu isə elm və təhsil sahəsində xarici dilə
yiyələnmə prosesində yaranan psixoloji problemləri diqqət mərkəzinə çəkir.
A.A. Leontyev, əməliyyatları onun məqsədinin təyin etdiyi müəyyən şərtlərə cavab verən bir
hərəkətin həyata keçirilməsi üsulları kimi təyin edir. "Daha çox mürəkkəb hərəkətlərlə məşğul
olmaq, bir çox dəfə təkrarən məqsədyönlü hərəkət, tədricən fəaliyyət mövzusunun şüurlu nəzarət
obyekti olmaqdan məhrum olur, bu daha mürəkkəb bir hərəkətin yerinə yetirilməsi üsuludur.
Hərəkətin təkmilləşdirilməsinin optimal səviyyəsinə vərdiş deyilir. Bu səviyyə "fəaliyyətin
keyfiyyətini artırmaq, onu qısaltmaq və təşkilatın, qənaətin və əlaqəli keyfiyyətin əldə edilməsi ilə
müəyyən edilir, bu ritmdir "[4, s. 362]. Beləliklə, təlimlərin yüksək dərəcədə təkmilləşdirilməsi
nəticəsində meydana çıxan hərəkətlər vərdiş kimi müəyyən edilir və bu hərəkətləri həyata keçirmək
üçün daxili yollar əməliyyatlar kimi müəyyən edilir.
Metodik ədəbiyyatda sözün mahiyyəti, danışma vərdişlərinin bir hissəsi olaraq eyni zamanda
müstəqil ibtidai vərdiş kimi qəbul edilir.
Belyayev xarici dilə yiyələnmə psixologiyasının ümumnəzəri məsələlərini tədqiq etmişdir[2].
Təlim prinsiplərinin psixoloji əsaslandırılmasından başqa B.V. Belyayev xarici dildə danışığa və
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yazıya yiyələnmənin psixoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Birinci növbədə xarici dilin reseptiv
xüsusiyyətlərinə yəni dinləmə və danışma proseslərinə yiyələnmək lazımdır. İkinci növbədə isə
xarici dilin reproduktiv xüsusiyyətlərinə yəni oxuma və yazmaya nəzər yetirmək lazımdır. B.V.
Belyayevin fikrincə xarici dillərinin tədrisi prosesində əyanilik prinsipinin reallaşdırma haqqında
məsələ didaktikanın əsas prinsiplərindən biri kimi, həmçinin öz xüsusi psixoloji analizi və
əsaslandırılmasını tələb edir[1]. Ancaq öz çətinliyi və çoxtərəfliyinə görə əyanilik haqqında məsələ
hələ qəti həll edilməmiş qalır. Psixoloji mənada xarici dilə əyanilik prinsipinin reallaşdırmasıyla
qeyri-müəyyənlik və qarışıqlıqlar "aşkar təlimin" ilkin təməlinə(düz metod) – assosiativ
psixologiyaya əsaslanır. Onun baza müddəaları sözlərin məna tərəfini təqdim etməklə sözün
assosasiya etməsi kimi anlaşılırdı, o vaxt söz anlayışiyla assosiasiya uyğundur.
Tələbələrə leksika üzrə bu və ya digər vərdişi müvəffəqiyyətlə aşılamaq üçün müəllim həmin
vərdişin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu və necə yarandığını bilməlidir. Çünki tələbəni şifahi
vərdişə yiyələndirmək çox mürəkkəb bir prosesdir. Bu mürəkkəblik ondan irəli gəlır ki, tələbəyə
ingilis dilində istifadə olunmuş nitqi əvvəlcə inkişaf etdirməyi anlatmaq, sonra isə öyrəndiyi dil
hadisələrinə əsasən öz fikrini ingilis dilində ifadə etməyi bacarmalıdır.
Başqasının nitqini anlamaq və ingilis dilində danışmaq bacarığı və vərdişlərini inkişaf etdirmək
üçün müəllim kommunikativ tapşırıqları seçərkən onları növbələşdirməyi bacarmalıdır. O, asandan
çətinə prinsipinə riayət edərək əvvəlcə tanıma, anlama səciyyəli çalışma seçməli, sonra tədricən
yaradıcı xarakter daşıyan çalışmalara keçməlidir [6, 121].
Yaranan psixoloji problemlərin həlli üçün geniş nəzəri material yığılmış və müəyən
qanunauyğunluqlar təyin edilmişdir. Q. E. Vedelin qeyd etdiyi qanunauyğunluqlar nümunəsi
aşağıdakılardır:
- şüur və fəaliyyətin birlik nəzəriyyəsi;
- əqli proseslərin mərhələli formalaşma nəzəriyyəsi;
- şifahi danışıq konsepsiyası [4, 37].
İngilis dili üzrə leksik vərdişlərin yaradılmasında mühüm rol oynayan amillərdən biri də ana
dilidir. Lakin şifahi nitq vərdişinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, ana dilinin rolu getdikcə azalır.
Şifahi nitq vərdişi təkmilləşdikcə tələbə tədricən ana dilinin köməyi olmadan ingilis dilində
danışmağa başlayır.
Şifahi nitqin xarakterik xüsusiyyəti dedikdə iki növ vərdiş yada düşür: anlama və danışma
vərdişi.
Anlamaq üçün ingilis dilini öyrənməyə, anlamaga xidmət edən bacarıq və vərdişlər yarada
biləcək, lüğət ehtiyatını zənginləşdirəcək çalışmalar fikri ingilis dilində ifadə etmək üçün
nitq bacarığı və vərdişini inkişaf etdirəcək çalışmalar tətbiq olunmalıdır. Tələbələrin lüğət
minimumu şifahi nitq bacarıq və vərdişi onların ilk mərhələdə tələffüz bacarıq və vərdişləri ilə
eyniləşdirilir.
Elmi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, ünsiyyət müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir, bunların içərisində
ən vacibləri aşağıdakılardır:
- informasiyanın saxlanması və ötürülməsi,
- sosial, yəni cəmiyyətdə yaranan qarşılıqlı ünsiyyətin təşkili,
- emosional əlaqənin ifadəsi.
Ünsiyyətin müxtəlif növləri mövcuddur: o iştirakçıların sayından, onların xüsusiyyətlərindən,
sferadan, vəziyyətdən, məqsədlərdən və ünsiyyətin məzmunundan asılıdır, buna görə də
psixologiyada və psixolinqvistikada ünsiyyətin müxtəlif növləri, formaları və vasitələrini
fərqləndirirlər.
Tələbələrin öyrəndikləri xarici dilin leksikasının zənginləşdirilmə prosesində həlledici rolu
onların özunə qarşı olan inamıdır. Tələbələrin bəziləri bacarıqlarını düzgün qiymətləndirə bilmirlər,
məhs bu səbəbdən təlim zamanı özlərini passiv şəkildə təqdim edirlər. Təlim prosesində müəllimin
rolu tələbələri motivasiya etmək, onlarda maraq yaratmaq və öz bacariqlarını düzgün
qiymətləndirilməsində köməklik göstərməkdir. Xarici dili öyrənən zaman müəllim tələbələri
maraqlandirmaq üçün onların zəif tərəflərini göstərərək çalışmalar və tapşırıqlar vasitəsi ilə yaranan
problemi həll edərək onları motivasiya edir.
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Tələbələr müsbət nəticəyə nail olaraq xarici dilə qarşı həvəslənirlər və öz imkanlarını düzgün
qiymətləndirməyə başlayırlar.
Ali məktəb metodikası təstiq edir ki, öz imkanlarını düzgün qiymətləndirən tələbə təlim zamanı
yaranan gorxuya qalib gələn tələbələr xarici dili daha tez və uğurla yiyələnmək bacarığına malik
olurlar.
Qorxu hissi tələbədə müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Birinci səbəb kommunkasiya yaradan
zaman cümlənin grammatik cəhətdən düzgün gurulmamasıdır. Tələbə öz fikrini çatdırarkən,
cümləni qurarkən səhv etməkdən çəkinir və bu zaman müəllimin rolu həmin səhvi düzgün formada
düzəltməkdir, məsələn, tələbənin qurduğu yanliş cümləni düzgün formada səsləndirməkdir. İkinci
səbəb isə tələbələrin söz bazalarının yetərincə zəngin olmamasıdır. Müəllim dərs zamanı tələbələrə
gündəlik istifadə olunan söz və söz birləşmələrini öyrətməlidir. Yetərincə söz bazası olan tələbə öz
fikrini çatırmaqda çəkinmir. Üçüncü səbəb tələbələrin kommunikasiya zamanı sözün düzgün
səsləndirməməsidir və ya əks tərəfin söylədiyini anlamamasıdır. Bununla bağlı müəllim tələbələrin
eşitmə vərdişini inkişaf etdirmək üçün müxtəlif dialoqlardan və audio materialdan istifadə etməlidir.
Vərdişlərin üç əsas təsnifatı mövcuddur:
- məşq keçilən aspekt üzrə — fonetik, leksik, qrammatik, həmçinin oxu və yazı texnikası;
- fəaliyyət şərtlərinə görə — yazı və nitq;
- əməliyyatların xarakteri üzrə — ekspressiv və reseptiv vərdişlər.
L. S. Rubinşteyn qeyd etmişdir ki vərdiş — avtomatizmin və şüurun, sabitliyin və dəyişkənliyin,
fiksasiya edilmənin və qeyri-stabilliyin birliyidir[8, 456].
Dil vərdişləri dedikdə ünsiyyət şərtlərindən təcrid edilmiş şəkildə dil materialı üzərində
avtomatik əməliyyatların aparılması nəzərdə tutulur, məsələn, şəxslərə görə feillərin dəyişilməsi,
təcrid edilmiş səsin sürətli və keyfiyyətli tələffüzü, təcrid edilmiş sözün tərcüməsi. Onlar dil
sisteminin daxilində paradiqmatik münasibətləri nəzərə alır[7, 29-30]. Dil vərdişləri insan
tərəfindən öz-özünə nəzarət prosesində istifadə oluna bilər, onlar koqnitiv ünsiyyət yanaşma
çərçivəsində materialın təlimində ilk pillə ola bilər və dil səlahiyyətinin tərkibinə daxil ola bilər,
amma tam ünsiyyət üçün kifayət etmir.
Təlimin əsas məqsədi danışıq vərdişlərinin formalaşdırılmasıdır. Danışıq vərdişi ünsiyyət
situasiyasında nitq materialının avtomatik ünsiyyətli-motivasiya edilmiş istifadəsini nəzərdə tutur.
Sözün seçimi vaxtı onun məna və forması arasında bilavasitə assosiasiya olunur, biz onu tərcümə
etmirik, bu halda kontekst, sözün, ünsiyyət stilinin və ünsiyyət vəziyyətinin başqa amillərinin
istifadə nüansları hökmən nəzərə alınır, buna görə tərcümə tapşırıqları daim yerinə yetirən tələbədə
daxili səbəblərdən törəyən danışma qabiliyyəti pis formalaşdırılır.
Ekspressiv vərdişlər isə danışıq fəaliyyətinin danışma və yazı vaxtı ekspressiv növlərində
istifadə olunan vərdişlərdir, məsələn fikri düzgün ifadə etmək üçün doğru sözün seçilməsi, onun
düzgün qrammatik tərtibatı və tələffüzü. Tədris prosesində məhz əsas diqqət ekspressiv vərdişlərin
formalaşmasına yönəlir.
Reseptiv vərdişlər dil və danışıq materialının avtomatik tanıma və anlamasını nəzərdə tutur.
Onlar daha asan formalaşdırılır, çünki formadan mənaya assosiasiya keçid daha sürətlə baş verir.
Adətən tədris prosesində onlara daha az diqqət ayrılır, təlim prosesində oxuma iş sistemi istisna
təşkil edir.
Muasir zamanda leksikanın inkişafında aşağıdakı metodlar istifadə olunur:
- tələbə və tələbə
- tələbə və grup
- rol oyunları
- seçilmiş mövzu üzərində müzakirə
- məqalələr üzərində iş
- müxtəlif mətnlər üzərində iş
- audio material üzərində iş
Tələbə və tələbə dedikdə biz iki tələbənin cütlük şəkildə işini nəzərdə tuturuq. Bu cür təlim
zamanı tələbə öz fikrini xarici dildə səsləndirməkdən çəkinmir, çünki səhv etməkdən qorxmur və
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rahat şəkildə goyulmuş mövzu üzərində işləyir. Tələbə və qrup dedikdə tələbənin qrup şəklində işini
nəzərdə tuturuq. Bir mövzu seçilir və seçilmiş mövzu üzərində grup birlikdə işləməyə başlayir.
Bu cür fəaliyyət zamanı tələbə dominant, müəllim isə nəzarətçi olur. Qrup işində müəllim
mühüm amillərə fikir verməlidir:
- qrupa təkcə zəif və ya təkcə güclü tələbələr yığılarsa qrup işinin nəticəsi olmaz;
- verilmiş tapşırıq tələbənin bilik səviyəsində olmalıdır;
- verilmiş tapşırıq tələbənin yaşına uyğun olmalıdır;
- verilmiş tapşırıq nitqi inkaf elətdirməkdə yardımcı olmalıdır.
Təlim zamanı bu metod tələbələrin sərbəst şəkildə xarici dili öyrənməsinə köməklik göstərir.
Digər metod isə rol oyunu metodudur, bu metodda xarici dili danışıq formasında istifadə edirik.
Rol oyunu zamanı müəllim tərəfindən tələbələrə müxtəlif rollar verilir və zaman ayrılır. Ayrılan
zaman tələbələrə hazırlıq üçün verilir. Tələbələr çəkinmədən öz fikirlərini öyrəndikləri xarici dildə
söyləyirlər və öz zəif və güclü tərəflərini görürlər, burada müəllim həmçinin nəzarətçi rolunu
oynayır.
Vərdişlərin formalaşmasının S.F.Şatilov tərəfindən hazırlanmış nəzəriyyəsinə uyğun olaraq
vərdişlərin mənimsənilməsi, onun növündən asılı olaraq, üç mərhələdən keçir.
Vərdişin formalaşmasının əsas mərhələləri:
1) hazırlığa yönəlmiş;
2) stereotipləşdirilmiş-situativ;
3) variriasiya edilmiş-situativ [9, 29-30]
Hal-hazırda xarici dillərin tədrisinin metodikasında leksik vərdişlərin
formalaşma və
təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli diqqət ayrılır. Bununla əlaqədar leksik materialla iş prosesində
müəllimlərə müxtəlif dillərin lüğət tərkiblərinin təsvirində linqvistikanın və leksikoqrafiyanın
müasir nailiyyətlərinə, məhz leksik vahidlərin semantikasının və müxtəlif kontekstlərdə onların
funksiyalarının praqmatik aspektlərinin ətraflı öyrənilməsinə, leksik vahidlərin ümumi semantik
komponentlə əsas anlayışların ətrafında qruplaşdırılan böyük miqdarda lüğət bazasının
yaradılmasına, həmçinin fərdi tezaurusun yenidən qurulmasıyla məşğul olan antroposentrik
linqvistikanın inkişafına nəzər yetirmək lazımdır[3;5].
Göstərilən problemin həlli ali dil məktəbləri tələbələrinin leksik vərdişlərinin keyfiyyət və
kəmiyyət baxımından təkmilləşdirilməsi semantik sahələr əsasında həyata keçirilə bilər, bunların
tipik əlamətlərinə aşağıdakıları göstərmək olar: bütün leksik vahidlərdə ümumi semantik sahəyə
daxil olan komponentin mövcudluğu; müxtəlif nitq hissələrinin və frazeologizmlərin daxil olma
sahəsi; mərkəzi hissə (nüvə) və periferiyadan ibarət spesifik sahə strukturu tərkib hissələrinin
sahəsində mövcudluq - leksiko-semantik qruplar, həmçinin müxtəlif nitq hissələri və
frazeologizmlər, müxtəlif dillərdə sahələrin spesifikliyi.
Semantik sahələr leksik vahidlərin ümumi semantik komponent ətrafında geniş
qruplaşdırılmasına imkan verir, nəticədə leksik vahidlərin sistem birlikləri yaranır. Bunun
nəticəsində leksik vərdişlərin formalaşması daha effektli olur.
Ədəbiyyat.
1. Беляев Б.В. Основные вопросы психологии обучения иностранным языкам // Вопросы
психологии. – 1960. – №6. – С.49-57.
2. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. Изд. 2-е. – М.:
Просвещение, 1965. – 228с.
3. Васильев Л. М. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. -1971.-№5-с.105113.
4. Ведель Г. Е. Из истории методов преподавания иностранных языков. Воронеж, Изд-во
Воронеж, ун-та, 1979.- 56 с.
5. Вердиева З.Н. Семантическое поле в современном английском языке, М.: Высшая школа,
1986. - 118 с.
6. Леонтьев А. А. Психология общения. М.:Смысл:Академия, 2005.- 368 с.
121

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

7. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.:
Русский язык, 1989.- 276 с.
8. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии, СПб.:Питер, 2009.- 736 с.
9. Шатилов, С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе:
М.:
Просвещение, 1986.-223 с.
Quliyeva Rafsa
Psychological problems of lexical habits in foreign language taught
to first-year students
Summary
Students in the upper courses of the language facultiesshould clearly understand that semantic
fields differ from culture to culture, how misunderstandings are made when one word within the
same semantic field is processed instead of the other word. Therefore, when the activities on
vocabulary training are organized in the semantic field, students do not know the purpose and
reason behind it in an enlightened way. A clear understanding of the cause of action enhances
motivation and facilitates the learning process. On the other hand, these types of activities can also
be understood as activities that enhance the darkening process.
Psychological aspects of the formation of lexical skills cover the receptive and reproductive
features of a foreign language. The first of them is about mastering listening and speech skills, and
the second is reading and writing. The process of teaching students speech skills multi-stage. First,
the student must develop his speech in English, then be able to express his opinion about the studied
language material.
Speech comprehension and speaking skills are associated with vocabulary enrichment, with the
use of exercises that stimulate the development of speech skills. In addition, it is advisable to use
communication tools. Communication means are determined by the number of participants, their
characteristics, situations, goals and content.
Expressive skills are needed when choosing the appropriate word for a clear expression of
thought, grammatical composition and pronunciation. This is the main argument for paying special
attention to these skills in the learning process.
Semantic field has a special meaning in the formation of lexical skills. In this sense, senior
students of language faculties should clearly understand that semantic fields differ from culture to
culture, how misunderstandings arise when one word in one semantic field is processed instead of
another. Therefore, when vocabulary learning activities are organized in the semantic field, students
do not know the purpose and the reasons for this in an enlightened way. A clear understanding of
the cause of action increases motivation and facilitates the learning process. On the other hand,
these activities can also be understood as an activity that enhances the process of understanding.
Key words:semantic field, associative, receptive, expressive, paradigmatic, automatism
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Кулиева Рафсана
Психологические проблемы лексических навыков, возникающие при обучении
иностранному языку у студентов первого курса
Резюме
Психологические аспекты формирования лексических навыков охватывают рецептивные
и репродуктивные особенности иностранного языка. Первое из них имеет виду освоение
навыков слушения и речевых навыков, а второе чтения и письма. Процесс обучения
студентов речевым навыкам многостадийный. Сначала студент должен развить свою речь на
английском языке, после этого уметь выразить свое мнение об изученном языковом
материале.
Навыки понимания и говорения устной речи связаны с обогащением словарного запаса, с
применением упражнениями, стимулирующие развить речевое умение и навыки. Кроме
этого целесообразно использовать коммуникативные средства. Коммуникативные средства
определяются числом участников, их особенностями, ситуаций, цели и содержания.
Экспрессивные навыки необходимы в случае выбора соответствующего слова для четкого
выражения мысли, грамматического составления и произношения. Это и является основным
аргументом особого внимания этим навыкам в процесса обучения.
Семантическое поле имеет особое значения при формирования лексических навыков. В
этом смысле студенты старших курсов языковых факультетов должны четко разобраться в
том, что семантические поля как отличаются от культуры к культуре, как возникают
недоразумения, когда одно слово в одном семантическом поле обрабатывается вместо
другого. Поэтому, когда мероприятия по обучению лексике организуются в семантическом
поле, студенты не знают цели и причины этого в просвещенном виде. Четкое понимание
причины действия повышает мотивацию и облегчает процесс обучения. С другой стороны,
эти виды деятельности можно также понимать как деятельность, которая усиливает процесс
понимания.
Ключевые слова:семантическое поле, ассоциативный, рецептивный, экспрессивный,парадигматический, автоматизм.
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MANAGING METHODS FOR SUCCESS IN TEACHING
Summary
The article deals with the aspects of positive teaching and learning. A great deal of
information is presented to the teachers which seems to be of great importance for them. Effective
new methods in common classroom management are dealt with. Ways of motivation and
constructive correction of mistakes to create positive teaching environment are focused on.
Success plays a great role in personal development. Strive for gaining achievement is our
common goal. But individuals’ education and manners are constantly changeable and very
complicated process depending on unexpected cases.
Obviously students’ success in education is mainly connected with the teacher’s abilities, his
skills to choose the best methods and technics, formation of class system appropriately. It’s
necessary to determine the place and usage of each method and technic to learn the theme. Free
work, observation about investigated topics, reports and essays are available tools of teachers.
Perfect teaching motivates the students to learn.
Teachers should teach them how to learn. It should be noted that the students get satisfaction
from the fact that their work is worthy of praise. Teachers at first should make their students love
their subject. It strongly affects the learning motivation of students.
Keywords: effective classroom management, learning, motivation, positive teaching, learning
environment
Classroom management is intended to provide students with more opportunities to learn all
of the things that a teacher does to organize students, space, time, and materials so that students´
learning can take place. Students should be able to carry out their maximum potential, which allows
students to develop appropriate behavior patterns. Teachers must deal with unexpected events and
have the ability to control student behavior, using effective classroom management strategies.
Effective classroom management and positive classroom climate construction are essential goals for
all teachers.
Everything a teacher does has implications for classroom management, including creating
the setting, decorating the room, arranging the chairs, speaking to children and handling their
responses, putting routines in place (and then executing, modifying, and reinstituting them),
developing rules, and communicating those rules to the students. These are all aspects of classroom
management.
Learning is work of the head and work of the heart. A climate of fear can handicap all of the
goals of higher learning. Children often learn first for the teacher, to please the teacher and to obtain
the teacher's pleasure in their learning, more than they learn for the intrinsic value they attach to the
subject matter or tasks. Especially in the elementary school the teacher is very important for the
children.
Teachers are mostly experts in the subjects they teach, but very often teachers have problems
with discipline. Wiseman and Hunt (2008) list important statistics. Beginning almost forty years
ago, from 1968 to now, discipline was identified as the most important problem that teachers face.
It is important that teachers have an in-depth understanding of the subjects that they teach. But
the knowledge of subject matter alone is not sufficient to ensure that teachers will be effective and
that students will be successful in their learning. To be effective, teachers also must have an
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understanding of their students´ interests and styles of learning. “The knowledge base of motivation
is so extensive that the crucial factor is making the best choice for a particular problem. If we have
not learned the extensive motivational knowledge base, then our choices are limited” (1, p. 15).
What are the most critical concerns related to classroom management in schools? These are
discipline, students´ motivation, handling students´ social and emotional problems, little or no
support from the parents, violence, working with special education or inclusion students. Frequently
problems that teachers have in managing student behavior are fundamentally problems of student
motivation. Therefore effective teaching practices are closely related to both management and
motivation. “To be successful, teachers must be able to establish appropriate student behavior in
their classrooms in order to maximize the time that they and their students spend on learning.” (2, p.
6). For a productive learning environment it is also important to generate good will, respect and
cooperation.
Discipline and punishment are not synonymous. The process of discipline, for example, does
four things that an act of punishment cannot do.
Discipline:
1. Shows students what they should have do to.
2. Gives students as much ownership of the problem as they are able to handle.
3. Gives students options for solving the problem.
4. Leaves students with their dignity intact.
Discipline is therefore an action taken on the part of the teacher to enforce rules and respond
to student misbehavior. Students do things on purpose that they know they should not do.
One myth associated with motivation is that teachers really do motivate students. “The best
that teachers can do, some believe, is to establish conditions for learning which are as attractive and
stimulating as possible and that match learning tasks to student abilities and interests. When these
conditions have been established, students will be motivated. It may be the conditions, then, that
create the motivation, not the teacher” (2, p. 14).
It is possible the most difficult aspect of teaching for many beginning teachers is managing
students’ behavior. The time a teacher has to take to correct misbehavior caused by poor classroom
management skills results in a lower rate of academic engagement in the classroom. Effective
classroom management involves clear communication of behavioral and academic expectations as
well as a classroom environment conducive to learning.
Merrett and Wheldell (1990) mention in their book Positive Teaching in the Primary School
four interesting points which help effective classroom behavior management. The main learning
goals in the primary school are to help students read, write, and calculate. To have enough time for
these subjects positive teaching gives tips to have a comfortable atmosphere. “Positive teachers
concern themselves with what children actually do rather than speculating about unconscious
motives or processes which may be thought to underlie their pupils´ behavior” (3, p. 11).
Observing the behavior of the children is the only evidence the teacher has about what
people can do or will do and about what they believe. When children are often out of their seats we
may say they are hyperactive. That doesn´t help to solve the problem. Such labels are often used as
an excuse for doing nothing!
Almost all classroom behavior is learned.
- Learning involves changes in behavior.
- Behavior changes as a result of its consequences.
- Behaviors are also influenced by classroom contexts.
In any situation, some behaviors are more appropriate than others. The teacher should look
for a classroom organization which is helpful to teach in a good way. “When we want to teach
pupils to do something new, or to encourage them to behave in a certain way more frequently than
they normally do, it is important that we ensure that they are positively reinforced every time they
behave as we want them so.” (3, p. 21) When the young students have learned the new behavior or
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behave as we want them to do regularly, then the teacher may maintain this behavior more
economically by reducing the frequency of reinforcement.
Social reinforcement should always try to ensure that it is directed towards the behavior
rather than the person. The behavior is inappropriate, not the person!
The students get satisfaction from the fact that their work or behavior is worthy of praise but
the teacher should avoid the implication that the person is good or bad.
The recruitment of teachers who have a passion for teaching their subject can affect
strongly the learning motivation of students. This beneficial aspect is hardly mentioned in the
German educational literature. In contrast, there is literature to read in English. When teachers
present a topic with enthusiasm, suggesting that it is interesting, important, or worthwhile, students
are likely to adopt this same attitude. Effective teachers convey their enthusiasm with sincere
statements of the value they place on a topic or activity.
Bulger (4, p. 3) said that “teachers can begin to establish a positive learning environment by
showing their passion for the subject matter, using student names, reinforcing student participation
during class, and being active in moving among the students.” To be effective as a teacher I have
learned that a teacher journal can help. This is an easy way to begin a process of reflection since it
is purely personal. Reflection can help teachers to recognize their thinking and can help to
recognize always the same mistakes. After each lesson you write in a notebook about what
happened. You may also describe your own reactions and feelings and those you observed on the
part of the students. You are likely to begin to pose questions about what you have observed.
Reflective journal writing does require a certain discipline in taking the time to do it on a regular
basis.
Good teaching need not only motivate the students to learn, but the teacher should teach
them how to learn, and do so in a manner that is relevant, meaningful and memorable. It´s about
caring for your craft, having a passion for it, and conveying that passion to everyone, most
importantly to your students.
A good teacher works the room and every student in it. Teachers realize that they are
conductors and the class is their orchestra. All students play different instruments and at varying
proficiencies. A teacher´s job is to develop skills and make these instruments come to life as a
coherent whole to make music.
Good teachers care deeply about children and have the ability to build positive relationships
with each child. Good teachers care about the students. They are interested in the students as
individuals. They are supportive and don´t give up on them. Master teachers are positive and
constantly work at their craft to improve their professional practice. They seek to deepen their
knowledge of their practice. Good teachers develop a knowledge and understanding of the
community in which they work. In order to be effective, good teachers go out of their way to
understand the culture, climate, and mores of the community that makes up the school. It is
important that teachers clearly know what they want students to learn and be able to do. Teachers
have to understand that learning takes place in three different domains (cognitive, affective and
psychomotor), the level to which they want the students to develop within these domains, and the
indicators of success that communicate when students have achieved learning goals or targets.
Good teachers work to help students connect key concepts and ideas learned across
disciplines and see their relevance in the students´ lives. They strive to make learning holistic and
useful. Deep learning takes place when students can make use of knowledge and skills as they
negotiate life´s challenges. Teachers with less skill tend to keep learning isolated across disciplines
with little attempt to connect ideas or make learning useful. I think it is important to know about not
only motivating student to learn, but also teaching them how to learn, and doing so in a manner that
is relevant, meaningful and memorable. Every teacher should listen, question, be responsive and
remember that each student and class is different. To respect others and be human is essential. We
teachers should not take ourselves too seriously. I see also that the clarity of instruction is
important. More effective teachers typically provide students with highly explicit directions and
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explanations concerning the content. Enthusiasm is also essential for effective teaching. When a
teacher hates to teach, the students will hate to learn.
So when a teacher loves to teach, the students may very well love to learn. Effective teachers
display a high level of enthusiasm that reflects their professional competence and confidence.
Teachers can begin to establish a positive learning environment by showing their passion for the
subject matter, using student names, reinforcing student participation during class and being active
in moving among the students.
Humor is also very important. The teacher should be self-deprecating and not take him- or
herself too seriously.
Teachers do need knowledge to teach successfully in different areas, for example: feedback
and praise, handling mistakes, questions from students, and clearly structured lessons. Also to areas
reducing anxiety, motivation, humor and active time to learn are topics which are very important for
teachers. The praise is most effective when it is sincere and natural. They should use appropriate
gestures and actions to accompany them. Teachers should try to motivate the students so that the
students are more likely to pay attention. To be respected with the children is also very important.
To react positively to wrong answers is a way to teach positively. The relationship between students
and their parents is necessary. Students like when the teacher uses their names. The classroom
climate is so important. To create a positive classroom climate is a main reason that the children
like to go into the school, and then children also like to learn.
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Э.З.Ибрагимова
Методы управления для достижения успеха в обучении
Pезюме
В статье рассматриваются аспекты позитивного обучения. Практическая информация
полезна для учителей. Все новые методы эффективны в управлении классом. В этой статье
представлены методы построения мотивации и ошибок, чтобы создать благоприятную среду
обучения.
Успех играет главную роль в личностном развитии. Наша общая цель - бороться за
успех. Однако воспитание каждого человека - очень сложный процесс, который постоянно
зависит от непредвиденных ситуаций. Конечно, успех учащихся в образовании зависит,
прежде всего, от способностей учителя, его способностей выбирать лучший метод и приемы,
а также от правильной организации системы уроков.
В изучении предмета очень важно изучить методологию. Свободная работа, наблюдения,
отчеты и эссе по изученным темам - инструменты, доступные для учителя. Всевозможные
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совершенные способы и умения изучения создает мотивацию для обучения учеников.
Учителя также прививают в учениках способности к обучению.
Нужно отметить, что учащиеся остаются довольными при оценивании их способностей.
Прежде всего, учитель должен привить в ученике любовь к своему предмету. Данный метод
приводит к сильному воздействию повышения желания у учеников в процессе обучения.
Ключевые слова: эффективное управление в классе, изучение, мотивация, позитивное обучение, среда обучения
E.Z.İBRAHİMOVA
Tədrisdə uğur qazanmaq üçün idarəetmə metodları
Xülasə
Məqalədə müsbətyönlü tədris və öyrənmənin aspektləri araşdırılır. Müəllimlər üçün faydalı
olan praktik məlumatlar təqdim olunur. Ümümi sinif idarəçiliyində səmərəli olan yeni üsullardan
bəhs olunur. Burada müsbətyönlü öyrənmə mühitinin yaradılması məqsədi ilə motivasiya və
səhvlərin konstruktiv qaydada düzəldilməsi üsulları araşdırma obyektidir.
Müvəffəqiyyət şəxsi inkişafda böyük rol oynayır. Müvəffəqiyyət əldə etmək uğrunda
mübarizə ümumi məqsədimizdir. Lakin hər bir fərdin təhsil və tərbiyəsi daim dəyişən, gözlənilməz
hallardan asılı olan çox mürəkkəb bir prosesdir. Təbii ki, şagirdlərin təhsildəki müvəffəqiyyəti ilk
növbədə müəllimin bacarıqlarına, onun ən yaxşı üsul və texnikaları seçmə qabiliyyətinə, dərs
sisteminin düzgün qurmasına bağlıdır.
Mövzunun öyrənilməsində hər bir metodun və texnikanın yerini müəyyənləşdirmək zəruridir.
Sərbəst iş, tədqiq olunan mövzulara dair müşahidələr, məruzələr və esselər müəllimin əlində olan
alətlərdir. Mükəmməl öyrətmə bacarığı şagirdlərdə öyrənmək üçün motivasiya yaradır. Müəllimlər
həm də onlara necə öyrənməyi aşılayırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlər gördükləri işlərin təqdir olmasından məmnunluq duyurlar.
Müəllimlər hər şeydən əvvəl tədris etdikləri fənni şagirdlərə sevdirməlidirlər. Bu şagirdlərdə
öyrənməyə həvəsin artmasına çox güclü təsir edir.
Açar sözlər: effektiv sinif idarəetməsi, öyrənmə, motivasiya, müsbətyönlü tədris, öyrənmə
mühiti
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ŞEYX İBRAHIM GÜLŞƏNI BƏRDƏININ TÜRK DIVANINDA
BIR NEÇƏ ARXAIK FEIL HAQQINDA
Xülasə
Divan yaradan şairlərimizdən biri də Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi adlı şairimizdir. Şeyx İbrahim
Gülşəni Bərdəinin əsərləri arasında türk divanı mühüm yer tutur. Onun divanı zəngin leksik tərkibə
malikdir. Divanda olan sözlərin bəzisi müasir dilimiz üçün xarakterikdir. Lakin bəzi qisim sözlər
artıq dilimiz üçün arxaikləşmişdir. Məhz bu məqalədə divanda mühüm yer tutan arxaik feillərdən
bəhs edilmişdir. Bildiyimiz kimi, feillər dilin orijinallığını mühafizə edən nitq hissəsidir. Müasir
Azərbaycan dilində işləkliyini itirmiş arxaik feillər divanın dilində araşdırılmışdır. Həmçinin bu
feillərin izləri dialektlərimizdə araşdırılmışdır.
Məlum olmuşdur ki, bəzi arxaik sözlər bu gün dialektlərimizdə işlənməkdədir. Gülşəninin
dilində işlənmiş arxaik feillər digər yazılı abidələrimizin dilində də tapılmışdır. Bu da məqalədə
bəhs edilən mövzulardan biridir. Eyni zamanda Gülşəninin dilində işlənən arxaik feillər müasir
Türk dillərində də araşdırılmışdır. Ancaq bu sözlərin bəziləri Türk dilləri üçün arxaik hesab
olunur. Məqalə orta əsrlər ədəbi dilimizin araşdırılması baxımından əhəmiyyətli ola bilər.
Açar sözlər: arxaik sözlər, feillər, divan, leksika
XV-XVI əsrlərdə yaşamış, zəngin ədəbi irs qoyub getmiş şairin türk divanı özünün
rəngarəng leksikası, xüsusən feilləri ilə diqqəti cəlb edir. Gülşəninin dilində işlənmiş bir sıra feillər
artıq işləkliyini itirmiş, bəziləri dialekt və şivələrimizdə mühafizə olunmuş və yaxud türk dillərində
işləklik qazanmışdır. Gülşəninin divanında işlənmiş arxaik feil nümunələrinə qədim türkdilli
abidələrdə, onunla eyni dövrdə yazıb-yaratmış bir çox şairin dilində, həmçinin ondan sonrakı
dövrün ədəbi dil nümunələrində də rast gəlinir.
AĞMAQ-yüksəlmək ucalmaq
Eşq ilə qılsam üruc yerdən ağuban gögə,
Kürsi qılub rəqri-fəm ərşi-sərir eylərəm (230)
“Ağmaq” sözü qədim yazılı abidələrdə də təsadüf edilmişdir:
Şahin pərvaza ağdı. (2,152)
Füzuli rayon şivəsində “ağmaq” “çıxmaq, qalxmaq” mənasını ifadə edir .
Bu gün “ağmaq” feili müasi dilimizi üçün arxaikləşsə də, “ağ eləmək” ifadəsinin tərkibində
qalmışdır.
BULMAQ- tapmaq
Mə’nin içün surət olan mavü tin
Buldu həyat ilə dəmi-əsfiya (1,31).
Necə kim qəmdən dilərəm könlümi qılmax fərəc
Diləməz vərhəmligindən istəyüb bulmax fərəc (1,53).
Bulubdur Gülşəniyə Rövşənidən
Ki, gündən rövşən anun sayəsidir (1,60).
“Bulmaq” feili Divani-lüğətit-türk və Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarından bəri ədəbibədii dil nümunələrimizin dilində tez-tez rast gəlinən qədim feil formalarından biridir və XVIII əsrə
qədər olan yazı nümunələrində işlənmişdir :
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Bulursam, buldum; bulmaz isəm, Tanrı verdi, Tanrı aldı, neyləyəyin? (2, 87)
Həyati-cavidan bulduq ləbindən,
Məgər cənnati-ədnin kövsərisən (3, 161)
Müasir dilimiz üçün tamamilə arxaikləşən bu söz müasir Türk ədəbi dilində “tapmaq”
mənasında işlənməkdədir.
VARMAQ- çatmaq
Rövşənidən özgə Gülşəni zikrün degüz
Vardı, gördü, çünki oldur ibtidavü intəha (1,33)
Kimə varub dad edim, den kol yersə ğəvsimə
Çünki ana hökm edəməz dad içün Şəddadü Ad (1,55)
“Varmaq” sözü türkdilli abidələrin dilində çox rast gəlinən qədim feillərdəndir. Gülşəninin
divanında “varmaq” arxaik feili “getmək”, “yetişmək” mənalarında işlənmişdir.
Qədim “bar” feili b>v hadisəsinə məruz qalaraq “varmaq” şəklində işlənmişdir (4,246).
Demək olar ki, dilin inkişafının bütün mərhələrində “varmaq” sözü ədəbi dil materiallarının
dilində işlənmişdir.
Mən qanlu kafır elinə varmadm ol varmış,mana baş gətürmiş ola!” - dedi (2, 104).
Şəha, bu dоğru yоla varmaq içün
Sənin tək rəhnüma istər Xətayi (5,325).
Bu söz müasir dilimiz üçün arxaik şəkil alsa da, hətta müasir şairlərin dilində də işlənmişdir.
Gəl duraq yanaşı xəyala varaq;
Bizə layla desin suların səsi (6,204).
Müasir Azərbaycan dilində “varmaq” sözü yalnız mürəkkəb feillərin tərkib hissəsi kimi
yaşamaqdadır: var-gəl etmək, əhəmiyyətinə varmamaq və s.
Müasir dilin dialekt və şivələrində də “varıf get” şəklində müşahidə olunur.
Hazırda Türkiyə türkcəsində “varmaq” sözü “çatmaq” mənasını ifadə edir.
İRİŞMƏK- çatmaq, yetişmək
Naqis qalıb kəmalə irişməz yolun əri,
Övrət kibi ki, rəhbəri-naqis üqul ol (1,38)
Cəhanda möhnət olandan nə varsa,
Bana dərdündən, ey mah, irişübdür (1,76)
Digər yazılı abidələrimizin də dilində fəal işlənmiş “irişmək” sözü “çatmaq”, “yetişmək”
mənasındadır.
Quba dialektində bu söz “vuruşmaq”, “dalaşmaq”, “mübahisə etmək” kimi fərqli bir
mənada işlənir.
Xaçmaz dialektində isə “irişmağ” şəklində “yersiz, şit-şit gülmək” mənasında işlənir.
M.Cavadova haqlı olaraq qeyd edir ki, “irişmək”lə bu gün dialektlərdə işlənən “irişmək”
arasında heç bir semantik əlaqə yoxdur. Əslində “irişmək” sözünə zaman keçdikcə “çatmaq”,
“yetişmək” mənasından başqa dialektlərdə işlənən digər mənaları əlavə olunmuşdur.
Müasir türk dilində “çatmaq”, “yetişmək” mənasında,”irişmək” arxaizminin fonetik variantı
kimi “erişmek” feili vardır.
ƏSRÜMƏK – sərxoş olmaq
Vəhdətin camindən olmuş kəsrət əsrüp sərbəsər (1,45)
Bir çox tədqiqatçıların fikrincə bu feilin kökü “əsri” sözüdür. M.Kaşğarlının lüğətində,
“Kutadqu bilik”də bu söz “pələng” mənasında, Yenisey abidələrində isə “əsrük” “həyəcanlı”
mənasında işlənmişdir (7,72). Gülşəninin divanında və digər yazılı nümunələrdə “sərxoş olmaq“
mənasında işlənmişdir.
Gözlərin sevda meyindən əsrimişdir, qan edər (3,285)
Bizə saqi dolu sundu qədəhni,
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İçübən əsriyib olax divanə Xətai (5,188).
Müasir dilimiz üçün isə bu söz tamamilə arxaikləşmişdir.
QILMAQ – etmək
Ey könül, eşqün bəni divanə qəldə aqibət,
Bilgümi əql əhlinə əfsanə qıldı aqibət (1,44)
Qılma derəm Gülşəniyə aşikarə sirrini,
Anlanılmaz çünki sirdən etdigün izhar məst (1,46)
“Qılmaq” feili “etmək” mənasında tərkibi və ya müstəqil kimi bir çox türkdilli mənbələrdə
işlənmişdir. Bu söz əsasən ərəb və fars mənşəli sözlərlə işlənməklə mürəkkəb feil əmələ
gətirmişdir.
İki rikət namaz qıldı, atına bindi (2,114).
Nələr qılıb görün bu çərxi –qəddar
Qılır dərdə necələri girifdar
Zakirəm, sinəmi sipər bəlaya,
Qılmışam, at oxun, pənah xudaya (8,202)
“Etmək, eləmək” mənasında qılmaq Bakı dialekti, İsmayıllı rayton şivələri, Cəbrayıl keçid
şivələrində müstəqil deyil, mürəkkəb feil daxilində işlənir : çarə qılmaq, hörmət qılmaq, təhər
qılmaq, rəhm qılmaq və s.
Qeyd edək ki, “qılmaq” feili dilimizi üçün tamamilə arxaikləşmiş hesab olunsa da, hazırda
“namaz qılmaq”, “çarə qılmaq” və s. sözlərin tərkibində ədəbi dilimizdə yaşamaqdadır.
“Qılmaq” feili hazırda Türkiyə türkcəsi, Özbək türkcəsi, Uyğur türkəsində köməkçi feil kimi
işlənməkədədir. Uyğur türkcəsində “qıl” feili ən işlək sözlərdən biridir: oqutuvçiliq qil –müəllimlik
et, hucum qil –hücum et, yamanlıq qil-pislik et və s.
CİZGİNMƏK-fırlanmaq, dolanmaq, dövrə vurmaq
Nöh fələk bir cam içübən cizginür leylü nəhar,
Gücə-gündüz dövrə girüb döyünər tərrar məst (1,46).
Əsasən, orta əsr yazılı mənbələrimizdə geniş yayılan “cizginmək” feili
“çizginmək\\cizginmək” fonetik variantlarında eyni mənanı ifadə etmişdir:
Çizginir dər girdinə, sürtər üzünü daşinə (3,51).
Kimin əmrilə çizginir fələklər? (4,230)
Bir od oldum, cizginən çevrəmdə olmazmı kəbab? (9, 69)
Azərbaycan dili dialekt və şivələrində bu sözə rast gəlinmir.
Fikrimizcə, müasir Azərbaycan dili üçün tamamilə arxaik hesab olunan
“cizginmək\\çizginmək” sözü əslində hazırda dilimizdə işlənən “cızmaq, cizgi” sözləriylə eyni kökə
malikdir. Müasir Türk dilində də işlənən “çizmek”, “çizgi “ sözləri eyni mənanı ifadə edir. Bu
sözünlərin əsasında “cızmaq\\çizmək” feili dayanır.
ÇİMÇİŞMƏK – ürpəşmək
Göz səgriyüb, oynar yürəgüm mehr ilə hər dəm,
Tən çimçişübən canə rəvandan xəbər eylə (1,61).
Bu söz Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində “ürpəşmək” mənasını ifadə edir: Limon
görəndə ətim çimçəşir. Şuşa dialektində isə çimçəmməx’ şəklində ”iyrənmək”mənasında
işlənmişdir (10,102).
İMRƏNMƏK-sevmək, istəmək
Ey könül, yövmi-vücudin görmədən leylən ədəm
Ağ-qəradən bu cəhanun zövqinə imrənməgil (1, 208).
“İmrənmək” feilinin KDQ”da “həvəsimək”, Radlovun lüğətində isə müxtəlif fonetik
variantlarda “istəmək, arzulamaq, nəvaziş göstərmək” mənalarında işləndiyi göstərilir (11,81).
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İmrəmməx’ sözü bəzi şivələrdə (Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Karvansaray) “balasını istəyərək səs
çıxarmaq (inəklərdə)” mənasını ifadə edir.
Türk dillərindən hazırda Türkiyə türkcəsində işlənən söz “qibtə etmək, həvəsimək”
mənasındadır.
SUNMAQ-təqdim etmək, uzatmaq
Tərk edə dünya işin, fikr edübən təşvişin,
Şiritübən sunmagil əl balinə, ey könül (1,205)
Fələk kimə yedürdi bir qaşuq bal
Ki, sonra sunmadı tas ilə aği (1,376)
Gülşəninin divanında “sunmaq” feili “uzatmaq, tədqim etmək” mənasında işlənib:
Meydən əgərçi tövbə verir el Füzuliyə,
Ey sərv, sən qədəh sunar olsan, rəvan içər. (9,120)
Gülə əl sunmasın, ol kim tikənindən üşənür
Ki, bu həmra gülünün xarinə xəncər dedilər.
Bu sözə dialekt və şivələrimizdə rast gəlinmir. Müasir türk dilində “sunmaq” sözü leksiksemantik müstəqilliyini saxlamışdır. Həmçinin “sunmaq” sözündən yaranıb “aparıcı, təqdim edən”
mənasını verən “sunucu” sözü Türkiyə türkcəsində işlək sözlərdən biridir.
İLƏTMƏK-çatdırmaq, aparmaq, yetişdirmək
Nedəm könüldən özgə bulamazam
Ki peyğam ilətə gizlü yarə bəndən (1,278) .
Gülşəninin divanında “aparmaq, çatdırmaq” mənasında işlənən ilətmək sözünə digər yazılı
abidələrimizin də dilində rast gəlirik:
Vardılar kömləgi Banuçiçəgə ilətdilər (2,62).
Yarı qıl, torpağım, ilət anda kim, yar andadır (3, 202).
Füzulinin divanında bu feil “ilətmək\\iltirmək” şəklindədir:
Dil çəksə, nola, canü təni xaki-kuyinə,
Xarü xəs iltər onda ki, quş aşiyan tutar (9,104).
Dialekt və şivələrimizdə “ilətmək” feilinin izlərinə rast gəlinmir. Türk dillərindən müasir
türk dilində işlənən “ilətmək” sözü eyni mənadadır.
GÖZƏTMƏK – müşahidə etmək
Kəlb derəm göricək talibini dünyanun
Çünki köpək kimi ol leş gözədübən gəzə (1,94).
Gülşəninin divanında işlənən “gözətmək” feilinə XVI əsrdən əvvəlki qədim abidələrin
dilində təsadüf etmək olar.
Ey könül, yarı istə, candan keç,
Səri-kuyin gözət, cəhandan keç! (9, 87)
Qədim türk dillərində “gözləmək, qorumaq” mənasında işlənmiş “gözətmək” feili bu gün
xalq danışıq dilində mühafizə edilmişdir: Uşağı soyuqdan gözlə, yəni qoru. Həmçinin “gözətçi”
sözü, habelə xalq danışıq dilində olan “gözəttəmək” sözü “gözət” kökünün qorunduğu yeganə
sözlərdir (12,125).
Müasir türk dilində “gözətləmə” “xəbərsiz şəkildə kimisə, nəyisə müşahidə etmək”
mənasında işlənməkdədir.
rast gəlinmir. Müasir türk dilində “sunmaq” sözü leksik-semantik müstəqilliyini saxlamışdır
BİLİŞMƏK – tanış olmaq
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Eşq ilə bilişübən əql ilə yad olmayan
Olmaz imiş aşina eşq ilə biganədür (1,66)
Eşq ilə alışanun, yad ilə bilişənün,
Vəhdətə ulaşanun kəsrəti biganədir (1,67)
Bu divanda “bilişmək” sözü “tanış olmaq” mənasında işlənir. Xətainin dilində “bilişmək”
mənasında olan bu söz “biliş olmaq” şəklində tərkibi feil kimi işlənmişdir:
Yad ilə biliş оlunca aşina əldən gedər (5, 88).
USANMAQ - bezmək
Bir nəfəsdə yüz bəlasin çəkmədin eşqün, nedim?
Çün usanmaz könlüm ondan çəkübən yüz bin bəla (1,37).
“Usanmaq” Gülşənin divanında digər yazılı abidələrdə olduğu kimi “yorulmaq”, “bezmək”
mənasında işlənmişdir:
Bəylikdən usanmadım, igidlikdən doymadım (2,243).
Çin nafəsindən bеzdi can, ənbərdən usandı könül (3, 201).
“Usanmaq” sözü müasir dilimiz üçün işlək olmasa da, Füzulinin “Məni candan usandırdı”
misrası bütün sıravi vətəndaşları tərəfindən başa düşülür (13, 26).
Şərur şivəsinə usana gəlməx’ sözü “usanmaq” mənasında işlənməkdədir (10, 520).
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S.Abdulkhalikova
About a few archaic verbs on Seykh İbrahim Gulshani Bardai’s turkish divan
Summary
One of our poets who created the Divan is Sheikh Ibrahim Gulshani Bardai. The Turkish
divan is the most important among the works of Sheikh Ibrahim Gulsheni. His divan has a rich
lexical composition. Some of the words on the divan are characteristic of our modern language. But
some of the words are already archaic for our language.
This article deals with the archaic verbs that take the important place in the lexicon of the divan.
As we know, verbs are part of the speech that keeps the original of the language. Archaic verbs,
which have lost their functionality in modern Azerbaijani language, have been revealed by
exploring the language of the divan. In addition the traces of these verbs in our dialects have been
investigated. And in our dialects today some these archaic words have been used.
The archaic verbs in the language of Gulsheni are also found in the language of other written
monuments. And this is one of the topics mentioned in the article. At the same time, the archaic
verbs in the language of Gulseni have been investigated in modern Turkish. But these words were
considered as archaic for some Turkic languages. This article may be important to investigate our
medieval literary language.
Key words: archaic words, verbs, divan, lexicolocy
С. Aбдулхалыкова
О некоторых архаичных глаголах турецкого дивана шейха Ибрагима
Гульшани Бардаи
Резюме
Один из наших поэтов, который создал Диван, - шейх Ибрагим Бардай Гульшани.
Турецкий диван является наиболее важным среди произведений шейха Ибрагима Гулшени.
Его диван имеет богатый лексический состав.
Некоторые слова на диване характерны для нашего современного языка. Но некоторые
слова уже архаичны для нашего языка. В этой статье рассматриваются архаичные глаголы,
которые занимают важное место в лексиконе дивана. Как мы знаем, глаголы являются
частью речи, которая сохраняет оригинал языка. Архаичные глаголы, которые утратили свою
функциональность в современном турецком языке, были обнаружены при изучении языка
дивана. Кроме того, следы этих глаголов были исследованы. И наши диалекты сегодня
некоторые из этих архаичных слов были использованы.
Архаичные глаголы на языке гульшени также встречаются на языке других письменных
памятников. И это одна из тем, упомянутых в статье. В то же время архаичные глаголы в
языке Гульсени были исследованы на современном турецком языке. Но эти слова считались
архаичными для некоторых тюркских языков. Эта статья может быть важна для изучения
нашего средневекового литературного языка.
Ключевые слова: архаичные слова, глаоы, диван, лексика
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GLOBAL ENGLISH AS A FACTOR OF LANGUAGE PLURALISM İN THE
INTERNATIONAL COMMUNITY
Summary
The problem of the role of languages in the world should be considered as a problem of choosing
new ways of combining various linguocultural communities - the components of the global
community - and ensuring their harmonious coexistence. Here we should note the following. On the
one hand, the creation and dissemination of a single standard supranational version of English,
which several years ago could have been approved as a means of international integration, can lead
to the disappearance of geolinguistic diversity. The need to ensure inter-ethnic linguistic unity,
language changes and the disappearance of the old standards require the creation of effective
measures to protect the pluralism of languages and cultures. On the other hand, when the
implementation of the policy of “linguistic pluralism” becomes extreme and is carried out to the
detriment of reasonableness, we can wait for the emergence of “linguocultural isolationism”. This
means that the speakers of minority languages become confined within their culture and become
unable to interact with the world beyond these borders. In order to prevent such a phenomenon, we
must pay close attention to the paradigms associated with the “ecology of language” and make them
part of the theory and practice of intercultural interaction. The materialization of the alternative
project of using languages has recently become a new project for teaching schoolchildren in three
languages: native, the language of the neighboring state and the language of international
communication - now English. Proper implementation of such a policy can produce good results, as
it will help to include individual groups in one broader international community and contribute to
the development of mutual understanding and cooperation between countries. In conclusion, we
should once again summarize the ways to solve the problem of linguistic diversity and
unity.Pluralism of cultures and languages needs to be preserved, as well as to ensure equality and
security of various linguistic and cultural communities of the world, which will help maintain
harmony between nations - citizens of the world democratic community.
Key words: global English ,pluralism, English as a key factor of pluralsim
Humanity has every reason to be proud of itself at the beginning of the new millennium. Now
the world is undergoing significant social, economic and demographic changes. Liberalization and
technological progress have accelerated the pace of globalization, and competition and
interdependence have become the characteristics of the global economy. Ideological, political and
economic barriers between countries are disappearing, and a process of global integration is in
progress, which inspires hope for the establishment of peace and stability in mutual relations.
However, the future of an interdependent world is still shrouded in a uncertain. How relationships
between countries and peoples will be organized and how the potential of modern communications
will be used depends on whether the dream of a community of nations coexisting in a world without
borders becomes a reality and whether we end up with international solidarity or global conflict
[1.p.23] . The serious problems that modern nations face at the turn of the millennium, such as
terrorism, the environment, drug trafficking and AIDS, are becoming truly global issues requiring
“global thinking” and “global” responses. Progress in the field of science and the development of
information technology and modern communication systems are taking place against the
background of an ever wider spread of English. Recent sociological studies and statistics show that
more and more people, against the background of the development of ties in the field of economy,
135

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

culture, tourism, in the course of contact, are unable to communicate with each other. The level of
knowledge of other foreign languages, in addition to English, is far from ideal, at the same time, the
language of international communication becomes objectively necessary. This leads us to address
the issue of the role and future of English in the 21st century. The last forty years have been marked
by an unprecedented globalization of the English language, for which there are more and more
diverse applications. Now it is the main contender for the role of a universal language, which can be
used almost everywhere. In fact, the spread of the language is unprecedented from several points of
view. This is an ever-increasing number of speakers all over the world; the depth of its penetration
into various spheres of life; the number of functions performed by itself . The main factors of the
world domination of English are modern global processes, the need for an international language in
the field of science, technology and commerce; features of its various dialects and the ability of
English to absorb the lexical features of various other languages of the world. British colonialism
and American economic dominance made English popular in almost all regions of the world, and
the development of information technology, thanks in large part to the United States, strengthened
its position in terms of the fact that, until now, its knowledge and study continues to be a guarantee
of market access, including and labor, as well as access to information and IT.
The importance of English can already be judged by the fact that it is spoken about all over the
world as the most powerful, accessible, “easy to use” and effective means of communication, a tool
that in the book of D. Crystal for the first time it was called “global language. " As often noted, it’s
not famous because of its flexibility, clarity, or ease of learning, but its importance and value.
Thanks to its communicative potential, English becomes a flexible tool for international integration
and cross-cultural interaction. According to statistics it is tthe main languages of the world in
international communication, English retains its status as the most frequently used language today.
English in the modern world is spoken by over 1.5 billion people. More than 1.4 billion people now
live in countries where English is the official language. According to forecasts, by 2010 there will
be more speakers of English as a second or foreign language than of those for whom this language
is the first, native [3.p.6]. It is the most popular language among those studied in the world and the
dominant language in the scientific field, where 70–80% of all publications are in English. English
is the de facto official and working language of most international organizations and has official
status in 62 countries of the world [4.p.97]. No language has such privileged status in the EU as
English has, despite the fact that there is an official policy of ensuring equal status for all official
languages of the EU within the framework of this union and that the ideal of the EU is a
“multilingual information society”. Only English is de facto the language of contacts between
people speaking different languages [5.p.101]. With EU support in the field of education and social
development at the regional level, the dissemination of technology and business information, many
multilingual projects have been created or at least involve the use of English along with one
regional language. The need to learn English is dictated by the needs of higher education and the
market. The labor market is characterized by high social mobility and those who speak English are
in great demand. Now, both in the EU and around the world, English is generally used in popular
newspapers and magazines, airports and flight control centers, international business and
diplomacy, at scientific conferences and in international exchanges, sports and international
competitions, popular music and advertising. In general, English now enjoys greater prestige than
ever before in history. It is believed that its development brings benefits, and people study it in
order to secure career opportunities and keep up with the international community. English as a
language of international communication, like many other languages, uses a phonetic alphabet and a
rather simple syntax. The special linguistic characteristics of English facilitate the rapid
dissemination of information about the latest technological advances in the world and are associated
with scientific progress. Overcoming geographical barriers, the IT revolution, along with the
development of economics, management and entertainment, transforms not only the world, but also
the language itself, which is reflected in various manners of speech and writing, changes in lexical
and grammatical forms, as well as in simplifying forms and abundance of conversational structures.
As a result, English is made accessible to everyone, which makes people tolerant with respect to
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various territorial, stylistic and individual peculiarities of speech, democratizes the character of the
language and makes it “universal English”, “English for everyone”.Judging by the huge number of
borrowings (80%) in the English language, we can say that this language is democratic in nature,
which makes it unique in history. As proof of this, one can cite the fact that what was created in the
language to reflect the cultural peculiarities of a nation in the process of intensive interaction
between nations is today becoming the “possession” of all nations. In this regard, it is clear why
many people favor the renaming of English into the so-called “Globalese”, and it is understood that
English no longer belongs to any language group, since it is common to all. According to numerous
suggestions from well-known linguists, the UN should give Globalese the official status of a global
language. [6.p.75] The modern world community is becoming increasingly diverse and striving for
unity, which was once defined as “the world’s desire for the network and for the ego”. According to
Jeffrey Nunberg, the world "combines, complementing each other, a global lifestyle and cultural
nationalism." People consider themselves at the same time independent from each other by
individuals and members of certain groups. Both are components of their identity . It should be
noted that the tendencies of using the language both at the national and global level, the relationship
between linguistic unity and diversity reflects the close relationship between conflicting concepts of
unity and diversity in social relations. Despite the great integrative potential of the English language
against the background of the universal striving for unity, we are faced with the problem of
“linguocultural pluralism” and the democratization of international communications, where one
language still predominates. Protecting the identity and fundamental rights of various linguocultural
communities is a difficult but essential task, a kind of test of a democratic society. Diversity is
associated with both great opportunities and serious problems. According to many supporters of the
so-called “multilingual” and “multicultural” approach, the pluralism of cultures and languages is
not so much a cause of disagreement and confrontation as a positive factor in the development of
society, a permanent and irreplaceable source of wealth for the nation and humanity as a whole. The
world needs a variety of languages and cultures, reflecting the diversity of cultural characteristics,
traditions, opinions and ideas to strengthen the global community. In this regard, the main issue on
the agenda of international organizations is policy planning that ensures the peaceful coexistence of
various language groups within the international community. To this end, numerous multilingual
projects are being created and implemented, mostly in education. In contrast to the mono-cultural
and mono-cultural approach, linguistic and cultural pluralism is a critical theoretical position, a kind
of “philosophy of tolerance”, based on the idea of harmonious coexistence of different peoples,
cultures and languages . This approach also addresses the problems of minorities who are
disadvantaged and whose rights are often violated. According to this approach, minorities should be
given equal rights and opportunities. It is clear that the protection of cultural and linguistic
pluralism is considered a condition of existence and the most important attribute of a truly
democratic society. The main political institutions of Europe and UNESCO actively support the
policy of linguistic, cultural and ethnic diversity. In Western Europe alone, the Council of Europe,
the European Commission and the European Parliament, as well as many EU ministers of
education, have adopted a number of resolutions over the past few years in favor of “linguistic
pluralism” and the development of education in the EU languages. The development of teaching
and learning languages is the main goal of the SOCRATES 2 program, as well as such programs as
Erasmus, Comenius and Grundtvig. A new initiative in this regard, known as “Lingua Action, aims
to develop and support the diversity of languages throughout the European Union
It was repeatedly proposed to make multilingualism a condition of access to higher education
and the labor market, to encourage the publication of scientific search results in several languages,
the use of several languages during conferences, in newspapers and magazines, etc. To support the
diversity of languages and cultures and provide incentives for studying the latter united the Council
of Europe and the EU, which declared 2001 the European Year of Languages, whose main event
was September 26 - European Day of Languages. Linguistic diversity, according to the basic
concept of the organizers of the event, is the power of Europe. People who speak several languages
in modern Europe can benefit from this knowledge. This knowledge gives them enormous cultural
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and economic advantages, as well as the opportunity to actively participate in the social and
political life of their nation and of Europe as a whole. UNESCO also emphasizes the importance of
affirming and protecting cultural identity and “recognizes the need for measures necessary to solve
problems of cultural development and preserve the diversity of cultures”. This is noted in the
working papers of the intergovernmental conference on cultural policies held in Stockholm in
spring 1998, as well as in the report “Our Creative Diversity” proposed for UNESCO and the UN
by the World Commission on Culture and Development. New trends, as noted in the report,
especially globalization, closely link the cultures of the world and make their interaction
constructive, but they can also be detrimental to the creative linguistic and cultural diversity of the
world. Linguocultural pluralism, as an important factor in social development, becomes a treasure
for humanity. Protecting the diversity of cultures and languages is necessary for the development of
mutual understanding and respect between individuals and nations because of the risk of
disagreement and conflict. The action program “Strength of Culture” notes the need to revise the
basic principles of cultural policy in an interdependent world, both at the regional, national and
global levels. The “multicultural” policy recommended for implementation in the new century by
the member countries of the organization should be directed towards solving both old and new
problems. Countries should focus their joint efforts on creating a world of intercultural
understanding, where the diversity of cultural values, ethical principles and behaviors contributes to
the creation of a true culture of peace. As noted in the “Strength of Culture”, the discourse between
cultures is one of the fundamental cultural and political challenges for the modern world, to which
cultural policies and activities of relevant political institutions at the national and international
levels should be directed.
References:
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Leyla Ahmedova
L.Aaxmedova
Beynəlxalq cəmiyyətdə plüralizmin yaranmasında ingilis dilinin rolu.
Xülasə
Dünya dillərin mövqeyi problemi müxtəlif mədəni icmaların - dünya ictimaiyyətinin
komponentlərinin birləşdirilməsinin yeni yollarını tapmaq və onların bir yerdə qarşılıqlı inkişafını
təmin etmək problemi kimi qəbul edilməlidir. Burada aşağıdakıları müzakirə etmək olar. Bir
tərəfdən, bir neçə il əvvəl beynəlxalq inteqrasiya vasitəsi kimi qəbul oluna bilən qlobal İngilis
dilinin yayılması etnoqrafik müxtəlifliyin itkisinə səbəb ola bilər. Etnoqrafik linqvistik birliyin
təmin edilməsi, dil dəyişikliyi və köhnə standartların yox olması, dil və mədəniyyətlərin
plüralizasiyasını qorumaq üçün effektiv tədbirlərin yaradılmasını tələb edir. Digər tərəfdən,
"linqvistik plüralizm" siyasətinin həyata keçirilməsi cəmiyyətdə müəyyən problemlərə gətirib
çıxarda bilər.Yəni, azlıq dilləri danışanlar mədəniyyətləri daxilində məhdudlaşır və bu sərhədlərdən
kənarda dünya ilə qarşılıqlı əlaqəyə girmirlər. Belə bir hadisənin baş verməsinin qarşısını almaq
üçün, "dil ekologiyası" ilə əlaqəli paradiqmalara diqqət yetirməli və onları mədəniyyətlərarası
qarşılıqlı əlaqə prinsipi və praktikasının bir hissəsi halına gətirməliyik . Dilin istifadəsi üçün
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alternativ layihənin materializasiyası son vaxtlarda məktəblilərin üç dildə öyrədilməsi üçün yeni bir
layihə halına gəldi: doğma, qonşu dövlət dili və beynəlxalq ünsiyyət dili olan – ingilis dili. Belə bir
siyasətin düzgün həyata keçirilməsi yaxşı nəticələr əldə edə bilər, çünki fərdi qrupları daha geniş bir
beynəlxalq ictimaiyyətə daxil etmək və ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın
inkişafına kömək edəcəkdir. Mədəniyyətlərin və dilləri plüralizminin qorunması, eləcə də
dünyadakı müxtəlif dil və mədəni cəmiyyətlərin bərabərliyi və təhlükəsizliyini təmin etmək
lazımdır ki, bu da dünya xalqlarının demokratik cəmiyyəti vətəndaşları arasında harmoniyanın
təmin olunmasına kömək edəcəkdir. Leyla Əhmədova
Açar sözlər: ingilis dili və qloballaşma , qlobal ingilis dili,plüralizm,ingilis dilinin rolu
А.Ахмедова
Глобальный английский как фактор сохранения языкового плюрализма в
международном сообществе
Резюме
Проблема роли языков в мире должна рассматриваться как проблема выбора новых
вариантов объединения различных лингвокультурных общностей — составных элементов
глобального сообщества — и обеспечения их гармоничного сосуществования. Здесь мы
должны отметить следующее. С одной стороны, создание и распространение единого
стандартного наднационального варианта английского, что несколько лет назад могло бы
быть и одобрено как средство международной интеграции, может привести к исчезновению
геолингвистического многообразия. Необходимость обеспечения межнационального
языкового единства, языковые изменения и исчезновение прежних стандартов требуют
создания эффективных мер защиты плюрализма языков и культур. С другой стороны, когда
реализация политики «языкового плюрализма» становится крайностью и осуществляется в
ущерб разумности, можно ждать возникновения «лингвокультурного изоляционизма». Это
означает, что носители миноритарных языков замыкаются в пределах своей культуры и
становятся неспособными взаимодействовать с миром за пределами этих границ. Чтобы
предотвратить возникновение такого явления, мы должны обратить пристальное внимание
на парадигмы, связанные с «экологией языка», и сделать их частью теории и практики
межкультурного взаимодействия. Материализацией альтернативного проекта использования
языков недавно стал новый проект обучения школьников трем языкам: родному, языку
соседнего государства и языку международного общения — в настоящее время английскому.
Правильное осуществление такой политики может дать хорошие результаты, так как
поможет включить отдельные группы в одно более широкое международное сообщество и
способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между странами.
В
заключение следует еще раз суммировать пути решения проблемы лингвистического
многообразия и единства. Плюрализм культур и языков нужно сохранить, а также
обеспечить равенство и безопасность различных лингвокультурных общностей мира, что
поможет поддерживать гармонию в отношениях между народами — гражданами мирового
демократического сообщества.
Ключевые слова: , глобализация и английский язык ,плюрализм,
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 25.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 29.05.2019
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İNGİLİS DİLİNDƏ ATALAR SÖZLƏRİNİN ƏSAS QAYNAQLARI
Xülasə
Beləliklə, rus və ingilis dillərində şəkillərə bənzər ifadələr, həmçinin sözün əslində tərcüməsi
olmayan, ancaq yenidən düşünülmək üçün qəbul edilən ifadələrin köməyi ilə dil anlayışı artır.
Frazeologiya öyrənilməsi dilin assimilyasiyasında və söz mədəniyyətinin inkişafında zəruri bir
əlaqədir. Mətbuat nitqinin doğru və düzgün istifadə edilməsi onu unikal bir forma, ifadə və dəqiqlik
verir. Bu cür ifadələr dilimizin tələbələri üçün böyük bir qayğımız olacaq. İdiomların öyrənilməsi
bir çox cəhətdən xalqların mədəniyyətini və həyat tərzini anlayır, xarici dil öyrənmək üçün kömək
edir. Görülən vahidlərin nümunələrini istifadə edərək, müasir İngilis və Rus dillərinin bir-birindən
fərqli və ifadəli olduğunu necə təsəvvür edə bilər, necə bir-birinə bənzər və müxtəlifdirlər.
Qarşılıqlı borcalanma nəticəsində intervaluage ekvivalentini əldə edən frazeoloji vahidlərdən fərqli
olaraq, məzmunlu və üslubda rənglənən frazeoloji vahidlərin bənzərliyi sadə təsadüflərdən ibarətdir.
Doğma və ingilis dillərinin məcazi vasitələrinin ümumi və fərqli xüsusiyyətləri dil vahidlərinin
birliyini və orijinallığını görməyə kömək etdi, çünki bu şəkillərin nisbəti dilçilikdə çox maraqlı bir
fenomendir.
Açar sözlər: ekvivalent, leksik, qrammatik, tematik
Atalar sözləri və məsəllər danışdıqda çox işlənən qısa, dərin mənalı və bitkin ifadələrdir. Bunlar
xalq müdrikliyinin, xalq zəkasının, xalqın həyat təcrübəsinin bədii ifadəsidir. Azərbaycan dilinin
aydınlığı, qısa, yığcam şəkildə dərin məna ifadə etmək kimi gözəl xüsusiyyətləri atalar sözlərində
özünü yaxşı əks etdirir.
Başqa növlər kimi, atalar sözləri də müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəraitdə yaranmışdır. Buna görə
də o, müxtəlif təbəqələrin dünyagörüşünü, təcrübə və arzusunu ifadə etmişdir. Ona görə də atalar
sözü və məsəllərə ruslar ibrətamiz söz, qanadlı söz, qızıl söz, yunanlar və romanlılar hakim fikirlər,
italyanlar xalq məktəbi, ispanlar ruhu təbiəti, ingilislər və fransızlar təcrübənin barı və s. adlar
vermişlər.
Atalar sözü və məsəllər bir-birinə çox yaxındır. Bunları biri-birindən ayırmaq çox vaxt hətda çətin
olur. Lakin bunları fərqləndirən cəhətlər də vardır. Bəzi tədqiqatçılar bu fikirləri onların qrammatik
quruluşunda görmüş, bəziləri həcmdə kiçik və böyük olmalarını qeyd etmişlər.Atalar sözləri xalqın
məişətinə,həyat tərzinə adət və ənənələrinə əsaslanır və buna görə də onların tərcüməsi ya təsviri,
kalka üsulu iləbəzən də ekvivalent yolla transformasiya edilir. Bu və ya digər dildə milli koloritlə
bağlı olan bir dildən başqa dilə tərcümə zamanı çətinliktörədən söz və söz birləşmələri külli
miqdardadır. Atalar sözləri və söz birləşmələri əsasən bir dildən başqa dilə bədii ədəbiyyatın
tərcüməsi vasitəsilə keçir. Frazeoloji birliyin bütün mənası onun komponentlərinin mənaları ilə
əsaslandırılmış semantik bölünməz ifadələrdir. Ümumiyyətlə frazeoloji birliklər bütöv birliyin
mənbələri onun tərkib hissələrinin mənbəyidir, lakin onlara əsaslanır və komponentlərdən aydın ola
biləcək ifadələrdir. Atalar sözlərinin sərbəst söz birləşmələrindən fərqi odur ki, onların
komponentləti öz lüğəti mənasında işlənmir, bir vahid şəklində çıxış edir. Atalar sözlərinə semantik,
leksik semantik, sabitlik xasdır. Onlar lüğəti mənaya malik olur. Dil kateqoriyasına görə tərcümədə
çətinlik yaradır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz üsullardan biri olan ekvivalent üsulu tərcümə zamanı
məxəz dildəki frazeoloji vahidin yəni atalar sözü ifadə etdiyi məna , obrazlılıq hədəf dildə üst-üstə
düşməlidir. Analoq üsulu ilə tərcümə üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki,məxəz və hədəf
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dillərdə frazeoloji vahidlər atalar sözləri məna və məzmunca bir-birinə uyğun olur,lakin obrazlılıq
dəyişir.
Such master, such servant
Ağası necə nökəri elə
March comes in like a lion and goes out a lamb
Mart çıxdı , dərd çıxdı.
Everyday is not Sunday.
Dəliyə hər gün bayramdır.
Bilirik ki, atalar sözləri epoxal xarakterli janrdır. Hər dövrün atalar sözlərində öz zamanının
fiziki və mənəvi təcrübəsi öz əksini tapır. Bu zaman əski olanla yeni olanın münasibəti atalar sözü
janrının poetik struktur özünəməxsusluğu çərçivəsində reallaşır. “Yeni olan” yeni zamanın
təcrübəsində meydana çıxan məzmun hadisəsi kimi “köhnənin” qəlibinə – formasına oturur. Hər bir
xalqın dili məhdud və məlum sayda səs-əlifba qəliblərinə oturduğu və bütün leksik baza bu
məhdud-məlum fonem qəliblərinin kombinasiyası olaraq yarandığı kimi, etnosun bütün mənəvi və
fiziki təcrübəsi də atalar sözlərinin məlum və məhdud sayda olan qəliblərinə oturur. Etnik
stereotiplər məzmunca dəyişə bilir, lakin onların struktur sxemləri sabit qalır. Bu cəhətdən bir
etnosun müxtəlif zamanlarda meydana çıxan atalar sözləri məzmunca bir-birini inkar edə bilər,
lakin bu halda onların formal struktur qəlibi yenə də eyni olaraq qalır. Məsələn, atəşpərəstlik
ideologiyasının paremiləri islam ideologiyasında qəbul olunmur, ziddiyyətə girir. Azərbaycan
atalar sözlərindən fərqli olaraq ingilis atalar sözlərinin həm folklorda yeri, yaranması, mənşəyi, həm
də digər elmi tərəfləri daha az tədqiq edilmişdir.
Belə ki, müxtəlif dil faktorlarının müqayisəsi hər bir dilin spesifik xüsusiyyətlərinin başa
düşülməsinə və xarakterizə edilməsinə imkan yaradır.(1.s.3) Bu isə aydındır ki, dilin daxili daxili
inkişaf qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi, öyrənilməsi ücün zəruri şərtdir. Bu sözləri bizim
araşdırdığımız ingilis və Azərbaycan atalar sözlərinə aid etmək olar.
Belə ki müxtəlif sistemli dillərdə Azərbaycan və İngilis atalar sözlərini müqayisə etdikdə
görürük ki, onları bir –birindən fərqləndirən ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, atalar sözləri hər bir
xalqın tarixi, coğrafi şəraiti, faunası, adət-ənənəsi, dini ilə sıx bağlıdır.(2.s.5) Lakin buna
baxmayaraq müxtəlif sistemli dillərdə toplanmış atalar sözləri arasında yaxınlıq, oxşarlıq vardır.
İngilis atalar sözlərinin əsas qaynaqları bunlardır:
1. Alınmalar
2. Bibiliyadan və müqəddəs yazılardan gələn atalar sözləri
3. Atalar sözlərinin bənzərliyi
Doğma və ingilis dillərinin məcazi vasitələrinin ümumi və fərqli xüsusiyyətləri dil vahidlərinin
birliyini və orijinallığını görməyə kömək edir, çünki bu şəkillərin nisbəti dilçilikdə çox maraqlı bir
fenomendir.
1.
Həyatdan alınan atalar sözləri.
Məlum olduğu kimi atalar sözləri xalq yaradıcılığının janrlarından biridir.
Digər janrlardan fərqli olaraq atalar sözləri dildə fərqli şəkildə işlənir.(3.s.4) Hər kəsin yaddaşında
müəyyən qədər atalar sözləri olur. Bu sözlərin kəmiyyəti dil zənginliyindən və sosial –mədəni
şəraitdən fərqli olaraq müxtəlif ola bilər. Atalar sözləri xalqın həyatı ilə bağlı yaranır və yaddaşlarda
yaşayır. Məsələn:
Make hell while the sun shines.
Otu günəşli havada biçərlər, İşi işiqkən görərlər, Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır.
Dont pull all your eggs into one basket. Çox risqə getmək təhkükəlidir.
Tədqiqatlar təstiq edir ki, bu atalar sözləri xalqın həyat təcrübəsi əsasında yaradılmışdır. Bu tipli
nümunələr nəsildən-nəslə keçən şifahi xalq yaradıcılığı örnəkləri sayılır. Tədqiqatlar təstiq edir ki,
bu atalar sözləri xalqın həyat təcrübəsi əsasında yaradılmışdır.(5.s.6) Bu tipli nümunələr nəsildən –
nəslə kecən şifahi xalq yaradıcılığı örnəkləri sayılır.
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2. Alınmalar.
Beləliklə, rus və ingilis dillərində şəkillərə bənzər ifadələr, həmçinin sözün əslində tərcüməsi
olmayan, ancaq yenidən düşünülmək üçün qəbul edilən ifadələrin köməyi ilə dil anlayışı artır.
Frazeologiya öyrənilməsi dilin assimilyasiyasında və söz mədəniyyətinin inkişafında zəruri bir
əlaqədir. Mətbuat nitqinin doğru və düzgün istifadə edilməsi onu unikal bir forma, ifadə və dəqiqlik
verir. Bu cür ifadələr dilimizin tələbələri üçün böyük bir qayğımız olacaq. İdiomların öyrənilməsi
bir çox cəhətdən xalqların mədəniyyətini və həyat tərzini anlayır, xarici dil öyrənmək üçün kömək
edir.İngilis dilini bəzəyən bir çox atalar sözləri baçqa xalqlardan alınmışdır.
İngilis dilində alınma atalar sözləri də çoxdur və onlara şifahi və yazılı nitqdə tez –tez rast gəlirik.
Bunlar əsasən yunan, latın, fransiz, alman, ispan, hollandiya, mənşəli və şərq dillərindən alınan
sözləridir. Məsələn:
Per aspera ad astra ingilis diline fransızlardan kecib.(6.s.12) Bu atalar sözünün ingilis ekvivalenti
belədir: Through hardships to the stars.
İngiltərə və Fransanın həmsərhəd olması XI əsrdə Fransanın İngiltərəni işğal etməsi fransız
atalar sözlərinin ingilis atalar sözləri içərisində üstünlük təşkil etməsi səbəbləri kimi göstərilir.
Məsələn:
Appetite comes with eating.
A throne is only a bench covered with velvet
İngilis atalar sözləri icərisində yunan mənşəli atalar sözlərinə rast gəlirik. Belə ki bu atalar
sözlərinin coxu yunan nağıl və təmsillərindən götürülmüşdür. Məsələn: Time is expensive. Don’t
make decision out of anger. One swallow does not make a summer. Bundan əlavə ingilis atalar
sözləri var ki, onların analoqunun olmasına baxmayaraq onları mütləq həmin dildən
tərcüməetməklazımdır.
Anger can be an expensive luxury. Better give a penny then lend twenty.
İngilis dilində bəzi atalar sözləri var ki onların analoqunun olmasına baxmayaraq,onları mütləq
həmin dildən tərcümə etmək lazımdır.
Məsələn: İt never rains but it pours. Çatişmamazlıq həmişə üst-üstə gəlir.
3. Bibliyadan və müqəddəs yazılardan gələn atalar sözləri.
Bibliyadan və müqəddəs yazılardan alınan atalar sözləri özlərində əsas həyat ideyalarını, sadə
həqiqətləri etiraf edir.
Kecmişdə insanlar deyiblər: ”What so ever a man soweth, that shall he also reap” onu da qeyd
edibler ki, ”İşləməyən, dişləməz və ya “Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik”.
Bibliyadan gələn bir sıra atalar sözləri var ki, tematik xüsusiyyətlərinə görə müasir həyatı onsuz
təsəvvür etmək mümkün deyil. Məsələn: A house divided against itself cannot stand. Özündə
bölünmüş ev dayana bilməz.
4.
İngilis atalar sözlərinin bənzərliyi.
Bir sıra atalar sözləri vardır ki, onlarda yalnız söz fərqləri vardır, ayrı-ayrı dillərdə olsa belə bir –
birinin eyni olur. Məsələn: İf at first dont suceed, try, try, try again Əgər ilk dəfədən alinmazsa
təkrar –təkrar cəhd et. Bu atalar sözünün mənaya görə sinonim analoqu belədir:
Constant dripping wears away stone (Dama–dama göl olar).
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, atalar sözləri öz mənşəyi lap qədimdən, yəni ibtidai icma
dövründən etibarən insanların həyat və təbiət haqqındakı təcrübələri, bilik və sınaqları qısa və bədii
şəkildə ifadə edilərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Ona görə də atalar sözündə xalq həyatının,
xalq tarixinin bütün dövrlərinə aid əlamətlər yaşamaqdadır.
Atalar
sözləri
illər
keçdikcə
ağızdan–ağıza,
nəsildən-nəslə
kecmişdir.
Lakin atalar sözlərinin yazıya alınan ilk nümunələri vardır. Bunlara misal olaraq “Əhti-Ətiqdə” və
ya qədim yəhudi “Tövratında” olan “Atalar sözü” kitabını misal göstərə bilərik.
Belə ki, buradakı atalar sözləri qədim ingilis dili əlifbası ilə qələmə alınmışdır. Bunlara misal
olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik: (3.səh 22)
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A soft answer turneth away wrath.
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to hiss foll.
Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall.
Misallardan da göründüyü kimi burada qədim ingilis yazısının ünsürləri özünü göstərir.
Atalar sözlərini ətraflı şəkildə öyrənmək üçün həm dil tarixinə,həm də onların keçdiyi inkişaf
yoluna nəzər salmaq lazımdır. Belə bir cəhəti qeyd etmək istərdik ki, qədim dövrdə olan atalar
sözlərinə müasir variantlarda da bir söra dəyişikliklər olmuşdur. Belə olan halda bir sıra leksik,
qrammatik və orfoqrafik dəyişikliklər gözə çarpır. Məsələn:
Qədimdə:
A good name is rather to be choosen than great riches.
Müasir variantda:
A good name is better than riches.
Təmiz ad var dövlətdən yaxşıdır.
Belə bir cəhəti də qeyd etmək istərdik ki, ingilis atalar sözlərinin tarixi əhəmiyyəti izahlı
lüğətlərin tərtibi ilə başlayır və dövrdə təsadüf edir.
Mənbələrə istinadən demək olar ki, ingilis atalar sözlərinin işlənməsi orta əsrlərə təsadüf edir. Bu
dövrdə həmin ifadələr savadlı adamlar tərəfindən həmin dövrün ədəbiyyatlarında işlədildiyindən
dəb halını almışdır. Belə ki, yazıcılar öz əsərlərində atalar sözlərini məna ilə uyğunlaşdırmadan
işlədirlər. Lakin bu toplunu tam atalar sözü toplusu adlandırmaq olmaz. Çünki bu topluya digər söz
birləşmələri də daxildir. Atalar sözlərinə ilk tərifi Aristotel vermişdir. O atalar sözlərini metafora
adlandırmışdır. Lakin, Aristoteldən sonra atalar sözlərinə bir çox dilçilər tərif vermişlər.
Axırıcı gülən, zəif düşünəndir
He who laughs last thinks slowest
Aman deyənə qılınc qalxmaz.
A fault confessed is half redressed.
Arifə bir işarə bəsdir.
A word is enough to the wise.
Artıq tamah baş yarar.
Grasp all, lose all.
Ayağını yorğanına görə uzat(by Mendelevium)
Cut your coat according to your cloth.
Azadlıqların artması daha etibarlı və daha yaxşı bir dünyaya gedən yoldur.
The advance of liberty is the path to both a safer and better world.
Ayagini yorganina gore uzat
Cut your coat according to you cloth
Agil agildan ustundur
Two heads are better than one
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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S.Babayeva
The main sources of proverb’s in English
Summary
The article studies phraseological units and their semantical structures. Phraseological unity is
semantically indivisible phraseological unit the whole meaning of which is motivated by the
meanings of its components. Ancestors are short, meaningful, and exaggerated expressions that are
often used when talking to words and sayings. They are the artistic expression of folk wisdom, folk
wisdom, and life experience of the people.
The clarity of the Azerbaijani language, such as the short, concise, and deeper meanings of the
word, reflects well in the words of the ancestors.
As with other species, the words of ancestors have also been created at different times and under
different circumstances. That is why he expressed the outlook, experience and desire of different
layers. So the proverbs and sayings of the ancestors are Russian words, winged words, golden
words, gossips and novelists dominant ideas, Italians' public school, Spanish spirit of the Spaniards,
English and French experience names.
The proverbs and sayings are very close to each other. It is often difficult to separate them from
one another. But there are also differences that distinguish them. Some researchers have observed
these ideas in their grammatical structure, some of which are small and large in size. In general
phraseological unities are the phrases where the meanings of the whole unity is not the sum of the
meanings of its components but is based upon them and may be understood from components. The
meaning of the significant word is not too remote from its ordinary meanings. This meaning is
formed as a result of generalized figurative meaning of a free word combination. The general and
distinctive features of the native and English languages have helped to see the unity and authenticity
of language units because the proportion of these images is a very interesting phenomenon in
linguistics.
Phraseological unities are characterized by the semantic duality.
Key words: ekvivalent, lexical, grammatical, thematic

Основные источники пословитса на английском языке

С.Бабаева

Резюме
Фразеологизмы – это готовые сочетания слов. Они не производятся в речи подобно
свободным словосочетаниям типа: новый дом, жаркое лето, а воспроизводятся. Если
говорящему надо употребить фразеологизм, то он извлекает его из запасов своей памяти, а
не строит его заново. Это свидетельствует о предсказуемости компонентов фразеологизмов.
Другое важное свойство фразеологизмов в том, что смысл каждого не складывается из
смыслов входящих в него слов.
Чаще всего фразеологизмы не допускают в свой состав дополнительных слов, в них
невозможна перестановка компонентов. Чтобы определить происхождение того или иного
выражения, ученые-лингвисты привлекают не только факты языков в настоящем и прошлом,
но и данные истории, этнографии, отражающие особенности жизни и быта народа.
Исследователь должен знать нравы и обычаи народа, его верования и суеверия, поскольку
это способствует установлению происхождения фразеологизма.
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Таким образом, с помощью фразеологических выражений, которые схожи с образами в
русском и английском языках, а также которые не переводятся дословно, а воспринимаются
переосмыслено, усиливается понимание языка. Изучение фразеологии составляет
необходимое звено в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное и уместное
использование образной речи придает ей неповторимое своеобразие, выразительность и
меткость. Такие выражения доставят немало забот изучающим наши языки. Изучение
фразеологизмов во многом помогает понять культуру и быт народов, освоить иностранный
язык. На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько
разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и русского языков,
насколько они схожи и различны между собой.
В отличие от тех фразеологизмов, которые приобрели межъязыковую эквивалентность
вследствие заимствований, сходство фразеологизмов в образной и стилистической окраске
обусловлено простым совпадением. Общие и отличительные свойства образных средств
родного и английского языков помогло нам увидеть единство и своеобразие языковых
единиц, ведь соотношение этих образов – очень интересный феномен в языкознании.
Ключавые слова : эквивалент, лексический, грамматика, тема
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FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Xülasə
Bu deyim və ya frazeoloji birim də bir idiomdur - ayrı bir sözün funksiyasını yerinə yetirən
sabit bir söz, daha da parçalanma predmetinə məruz qalmayan və bütövlükdə istifadə olunan və
adətən öz hissələrinin yenidən düzəldilməsinə imkan vermir. Bir frazeoloji vahidin mənası onun
tərkib hissələrinin dəyərlərindən yarana bilməz. Xüsusi bir frazeoloji vahidin yaradılmasına təkan
verən və təsəvvürün fəaliyyətinə səbəb olan bəzi konkret fikirlərdir. Deyimlər məcazi mənada
istifadə olunan sözlərin pulsuz birləşməsindən yaranır. Tədricən, məcazi məna unudur, silinir və
birləşmə sabitləşir. Müqayisədə olan dillərin fəlsəfi birləşmələrinin semantik birləşməsinə gəldikdə,
dörd növün ayırd edilməsi mümkündür: frazeoloji birləşmə; • frazeoloji birliyi; • frazeoloji
birləşmələr; • frazeoloji ifadələr. onların tərkib sözləri mənasında.
Məqalədə frazeoloji füzyon və onun mənası ilə məşğul olur.
Frazeoloji birləşmə, onun komponentlərinin mənaları ilə heç vaxt təsirlənməyən mənasını ifadə
edən bir semantik bölünməz ifadələrdir. Demək olar ki, fransız füzyonları qarışdırmağın ən yüksək
mərhələsini təmsil edir. Komponentlərin mənası tamamilə mənalı, emosional xüsusiyyətləri və
ifadəsi ilə tamamilə udulur. Bəzən fransız füzyonları, linqvistlərin daxili formanın tam itkisini
anladığı idksiyalardır.
Frazeoloji ifadə form
aları və istifadəsi semantik bölünməz tikinti ilə sabitdir, komponentlər sərbəst mənalı sözlərdir.
Açar sözlər: Frazeoloji,Semantik,Birləşmə
Bütün sözlərin öz müstəqil mənalarından ayrılması nəticəsində əmələ gələn bölünməz söz
birləşmələrinə frazeoloji qovuşma deyilir. Bu tip birləşmələrin ümumi mənası onu təşkil edən ayrıayrı sözlərin mənası ilə əlaqədar olmur. Yəni burada ayrı –ayrı sözlərin mənalarından asılı
olmayqaraq bütövlükdə birləşmənin ümumi mənası olur. (1.s.2)Məsələn:
“ To bark to the moon” bu birləşmənin ümumi mənası “boş danışmaq,əbəs yerə danışmaq”
deməkdir. Toshow the feather-qorxmaq To cut stick-tərk etmək,sürətlə uzaqlaşmaq To kick the
bucket-ölmək Ancaq bu birləşmələrdəki sözlərin hec birinin müstəqil mənasında istifadə
edilməmişdir. Frazeoloji qovuşmaların əsəs əlaməti, onlarıdigər frazeoloji birləşmələrdən
fərqləndirən başlıca səciyyəvi cəhəti bunların semantik cəhətdən bölünməzliyidir. Bu tip frazeoloji
vahidlərə
idiom
da
deyilir.
Frazeoloji birlik (phraseological unit) Birləşməni əmələ gətirən sözlərin birinin mənasının zəif hiss
olunması əsasında yaranıb, semantik cəhətdən bölünməz olan frazeoloji birləşmələrə frazeoloji
birlik deyilir.
Ancaq bu birləşmələrdəki sözlərin hec birinin müstəqil mənasında istifadə edilməmişdir.
Frazeoloji qovuşmaların əsəs əlaməti, onlarıdigər frazeoloji birləşmələrdən fərqləndirən başlıca
səciyyəvi cəhəti bunların semantik cəhətdən bölünməzliyidir. Bu tip frazeoloji vahidlərə idiom da
deyilir.
Frazeoloji birlik (phraseological unit)
Birləşməni əmələ gətirən sözlərin birinin mənasının zəif hiss olunması əsasında yaranıb,
semantik cəhətdən bölünməz olan frazeoloji birləşmələrə frazeoloji birlik deyilir.(2.s.5)
Bu tip birləşmələrdə birləşməni təşkil edən ünsürlərdən bəzisinin birləşmədə həqiqi məna
izləri müşahidə olunur.Belə ki, frazeoloji birliyin ümumi mənası həmin sözün mənası ilə bağlı olur.
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Dildə hazır şəkildə işlədilərək komponentləri məna və quruluşca parçalanmayan söz
birləşmələrini frazeologiya hesab edənlər siyahısına daxil olanlardan biri də akademik
V.V.Vinaqradovdur. O, frazeoloji vahidləri üç qrupa bölür:
1. Frazeoloji birikmələr
2. Frazeoloji bitişmələr
3. Frazeoloji birləşmələr
Qeyd etmək lazımdır ki, bu bölgü ingilis dilinin frazeologiyasında da tətbiq
olunmuşdur.V.V.Vinaqradov frazeologizmləri göstərilən 3 semantik qrupa bölməklə bunların
hər birinin özünə məxsus əlamətini göstərir.
Azərbaycan dilindəki frazeoloji birliklərin müəyyən bir qismi fonetik tərkibcə sərbəst söz
birləşmələrindən fərqlənir. Məsələn: Ələ salmaq,əldən düşmək,yol vermək,burnunun ucu göynəmək
kimi onlarla söz birləşmələri tərkib hissələrinin nominativ mənası əsasında bu və ya digər anlayışı
ifadə etdikdə sərbəst, məcazi mənada işlədildikdə sabit söz birləşməsi olur.
Akademik V.V.Vinoqradov ştamp frazaları, klişe adlanan ifadələri, ədəbi sitatları,qanadlı ifadələri,
atalar sözü və məsəlləri də frazeoloji birlik cərgəsinə aid edir. Bizcə bunları öz xüsusiyyətlərinə
əsasən frazeoloji birlikdən fərqləndirmək daha düzgün olar. (3.s.5)
Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də frazeoloji birlik dedikdə birləşmədəki sözlərin
birinin mənasının zəif hiss olunması əsasında yaranan və semantik cəhətdən bölünməz olan
frazeoloji birləşmələr nəzərdə tutulur.
Məsələn:
To stick to one”s guns.
Bir kəskin fikrinə şərik olmaq.
To lose one”s heart to somebody.
Bir kəs ücün ürəyi getmək, vurulmaq
Frazeoloji birləşmə (phraseological combination)
Birləşmənin tərkibindəki sözlərdən birinin öz mənasında işlənməsi və digər
hissənin asılı vaziyyətdə olması nəticəsində yaranmış frazeoloji vahidlərə frazeoloji birləşmə
deyilir. Bu tip birləşmələrdə elə bil ki, sözün biri o birinə (müstəqil məna da olana) təhkim olunur.
Müstəqil mənada işlənən söz birləşmə də əsas, öz mənasında olmayan söz isə asılı olur. Məsələn:
Tədbir tökmək, qayğı cəkmək, həvəsdən düşmək, dərd cəkmək və s.
Frazeoloji birləşmələri frazeoloji qovuşma və frazeoloji birliklə müqayisə etdik də aydın olur ki,
frazeoloji birləşmələrin ünsürləri daha sərbəstdir. Burada bütün vahidin mənası komponentin
mənası ilə verilir.Həmçinin frazeoloji birləşmələrin qrammatik formasını dəyişmək olur. Bu tip
vahidlərdə sinonim və antonim sözləri asanlıqla dəyişdirmək mümkündür.
Dilimizdə də başqa tiplərə nisbətən frazeoloji birləşmələr daha coxdur. Bu ondan irəli gəlir ki,
dildə bir sira sözlər öz sərbəst mənaları ilə yanaşı olaraq bir nece mənaları ilə yanaşı olaraq bir nece
aslı mənaya malikdirlər. Belə mənalar yalnız başqa sözlərlə birləçmədə meydana gəlir ki,bu
frazeoloji birləşmələr silsiləsinin yaranması ilə nəticələnir.(4.s.7) Birləşmə tipli belə vahidlərin
yaranması ilə nəticələnir. Birləşmə tiplı belə vahidlərin yaranması isə dilin məna sisteminin inkişafı
tələbindən və bu tələblə əlaqədar olan ehtiyyacın ödənilməsi zərurətindən doğur.
İngilis dilində frazeoloji birləşmələr analitik ifadələr adlanır. Çünki bu ifadələrdəki
komponentlər müstəqildir.Bu birləşmələr adi söz birləşmələridir
Məsələn:
To be at one”s wits end
Ağlı topuğunda olmaq.
To be good at something (be a good hand at something)
Bir işdə bacarıqlı olmaq və s.
V.V. Vinoqradovun bu konsepsiyası 1950-ci ildən sonra cox maraq doğurmağa başladı. Belə
ki,həmin vaxtdan etibarən bir cox alim frazeologiyaya dair ciddi araşdirmalar aparmağa başladılar
və nəticədə bir cox dərsliklər, əsərlər yarandı və nəşr olundu.(5.s.8) Bu alimlər arasında B.A. Larin,
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N.N.Amasova, A.V.Kunin, N.M.Şanski, R.A.Budaqov, M.İ.İsayev və başqalarının adını qeyd
etmək olar.
Azərbaycan və İngilis dillərində frazeologiyanın cümlədəki funksiyasına göre aşağıdakı növləri
var:
İsmi frazeoloji birləşmələr (Substantival phraseological units)
Cümlədəki funksiyaya görə ismi frazeoloji birləşmələr isimlərə bənzəyir və onlar kimi cümlədə
mübtəda,xəbər,tamamlıq olur. Məsələn:
A snake in the grass-gizli düşmən
Astony heart –daş qəlbli.
Azərbaycan dilində ismi frazeoloji vahidlərə bunları göstərmək olar:
Qulaq yoldaşı –Həmsöhbəx və yaxın dost.
Qulaq sırğası –yaddan cıxırılmayan tənbeh.
2. Feli frazeoloji birləşmələr (Verbal phraseological units)
Cümlədəki funksiyasına görə feli frazeoloji birləşmələr fellərə bənzəyir.
Məsələn:
To make one mind (to decide) -qərar vermək
To get into deep water (to be in a deep position) -çətin vəziyyətdə olmaq.
Azərbaycan dilində feli frazeoloji birləşmələrdə ikinci komponent həmışə feldir, birinci
komponent həmişə isimdir. Məsələn:
Qanının arasına girmək-aranı sakitləşdirirmək.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, frazeoloji birləşmələrin qrammatik təsnifatında feli frazeologiya ən
böyük sahə hesab edilir. Hətta Azərbaycanlı alim M.T. Tağıyevin bu sahədə dəyərli araşdırmaları
və əsərləri də vardır. Belə ki, M.T. Tağıyevin feli frazeoloji birləşmələrə həsr etdiyi əsərində rus dili
feli frazeologiyasının əhatə xüsusiyyətləri şərh edilir. Daha bir məsələni xüsusi olaraq qabartmaq
istərdik ki, M.T.Tağıyevin frazeoloji birləşmələr ücün gətirdiyi arqumentləri, faktoloji təhlilləri
bütövlükdə atalar sözlərində, zərb məsəllərində də tətbiq etmək olar və bunları onlar ücün meyar
götürmək mümkündür.
Bunlara əsəslanmaqla Z.Ə.Əlizadə vaxtilə öz
araşdırmasında M.T. Tağıyevin mülahizələrində diqqətlə nəzər salmış və belə bir qənaətə gəlmişdir:
M.T. Tağıyevin gətirdiyi misal və dəlillər dar mənada frazeoloji birləşmələrə, yəni idomlara aid
edilirərsə də, bu dəlilləri asanlıqlada atalar sözü və zərb məsəllərə də meyar saymaq olar, çünki
onlar sərbəst söz birləçməsi deyil. Bu birləşmədə daxili leksik-semantik vəhdət mövcuddur və onun
semantik əhatəsini, qapal; strukturunu təmin edir. (6.s.4)
Təyini frazeoloji birləşmələr (Adjectival phraseological units)
Təyini frazeoloji birləşmələr cümlədəki funksiyasına görə sifətə bənzəyir.
Məsələn:
High and mighty (boastful) -dovğa
Good for nothing (very useless)
Həmçinin təyini frazeoloji birləşmələr də cümlədəki funksiyaya görə sifətə bənzəyir. Məsələn:
Küpə girən qarı, dəvəsi ölmüş ərəb və s.
Zərfi frazeoloji birləşmələr(Adverbial phraseological units)
Belə frazeoloji birləşmələr cümlədəki funksiyasına görə zərfə bənzəyir. Məsələn:
Belə frazeoloji birləşmələr cümlədəki funksiyasına görə zərfə bənzəyir. Məsələn:
Once in a blue moon (seldom)-nadir hallarda .
Həmcinin Azərbaycan dilində də zərfi frazeoloji birləşmələr cümlədəki funksiyasına görə zərfə
bənzəyir. Məsələn:
Başının tükü sayı(çoxlu ), Qan bahas;na (çətinliklə)
Frazeoloji nida birləşmələri(İnterjectional phraseologicalunits)
Cümlədəki
funksiyasına
görə
frazeoloji
nida
birləşmələri
nidaya
bənzəyir.
Məsələn:
God bless me- Ay Allah.
Hang it all -Cəhənnəm ol.
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İngilis və Azərbaycan dili frazeologiyası üzərində müşahidə və tədqiqat aparan dilçilər
göstərirlər ki, hər bir dilin müəyyən miqdar frazeoloji vahidləri sonrakı əsrlərdə arxaikləşərək
dildən düşməyə başlanmış və müasir dildə onlar artıq içləmirlər. Məsələn:
“Kitabi –Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş “al dodağın ayası”, ”damaq verib”, Üzünə toxunc
etmək” və s. Frazeologizimlər, eləcə də sonrakı yazılı abidələrdə işlədilmiş bəzi sabit birləşmələr
belə səciyyə daşıyir.
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Frazeological combination

S. Alaskarova

Summary
The article deals with the phraseological fusion and its meaning .
Phraseological fusion is a semantically indivisible phraseological unit which meaning is never
influenced by the meanings of its components. It means that phraseological fusions represent the
highest stage of blending together.
The meaning of components is completely absorbed by the meaning of the whole, by its
expressiveness and emotional properties. Sometimes phraseological fusions are called idoms under
which linguists understand a complete loss of the inner form.
Phraseological expression is stable by form and usage semantically divisible construction, which
components are words with free meanings.
With regard to the semantic fusion of phraseological units of the languages being compared, it is
possible to distinguish four varieties: phraseological adhesions;
• phraseological unity;
• phraseological combinations;
• phraseological expressions.
• Phraseological unions are absolutely indivisible, indecomposable, stable combinations, the
general meaning of which is completely independent of the meaning of their constituent words.
Key Words: Frazeological ,Cemantic,Combination
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А.Аласкарова
Фразеологическое Сочетание
Резюме
Фразеологизм, или фразеологическая единица, также идиома – устойчивое
словосочетание, выполняющее функцию отдельного слова, употребляющееся как некоторое
целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя
перестановки своих частей. Значение фразеологизма не выводимо из значений
составляющих его компонентов
Толчком для создания того или иного фразеологизма служили какие-то конкретные
представления, пробуждающие, вызывающие деятельность воображения. Фразеологизмы
возникают из свободного сочетания слов, которое употребляется в переносном значении.
Постепенно переносное значение забывается, стирается, и сочетание становится устойчивым. В отношении семантической слитности фразеологических единиц сопоставляемых
языков возможно выделение четырех разновидностей: фразеологические сращения;
•фразеологические единства;
•фразеологические сочетания;
•фразеологические выражения.
• Фразеологические сращения – это абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые
сочетания, общее значение которых совершенно не зависит от значения составляющих их
слов.
Ключевые слова: Фразеологический,Семантичный,Сочетание
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TURİZM TERMİNLƏRİNİN TEMATİK
TƏSNİFATI
XÜLASƏ
Turizm terminologiyası son on il ərzində sürətlə inkişaf etmişdir. Tarixi turizmin qədim
dövrlərdən yaranması halında turizm sahəsində elmi tədqiqatlar son günlərdə araşdırılmağa
başlanıb. Turizm ərazisi turist komponentlərini deyil, müxtəlif sənayelərin və fəaliyyətlərin, eləcə
də bir çox amilləri təsir edən geniş konsepsiyadır. Turizm çoxfunksiyalı və geniş sahələri əhatə edir:
nəqliyyat, mənzil, istirahət və əyləncə, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, ticarət və s. Turizmin
terminologiyası dil tədqiqatının predmeti kimi maraq doğurur, bu səbəbdən turizmdə istifadə olunan
terminlərin tematik təsnifatı diqqət çəkir. Məqalə müasir Azərbaycan dilində turizmin tematik
təsnifatına həsr olunub. Tematik mövzular mədəniyyət və təhsil turizmi, idman turizm, ekstremal
turizm, biznes turizm, kongre turizmi, intensiv turizm və tibbi turizmi əhatə etmişdir. Turizmdə ən
diqqət çəkən məqam turistlərin əlverişli şəraitdə yerləşməsini təmin etməkdir. Turizm sahəsi yalnız
səyahət (turizm) komponentlərinə deyil, müxtəlif sənaye və məhsul fəaliyyətinə, eləcə də bir çox
faktorlara təsir göstərən geniş bir anlayışdır. Turizm çoxsahəli olub, müxtəlif sferaları əhatə edir:
nəqliyyat, mənzil, istirahət və əyləncə, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, ticarət və s. Dar mənada turizm
sənayesinin subyekti yerləşmə (mehmanxana, pansion), nəqliyyat, turistik agentliklər, konqreslərin
təşkili, sərgilər və s.-dir.
Aparılan araşdırmalara əsasən, turizmin leksik-semantik sahəsinin inkişaf prosesləri, həmçinin
onun terminoloji sisteminin formalaşma prosesi indi də davam etməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, turizmin növündən və tipindən asılı olmayaraq onun mənfəət dərəcəsinə, yaxud göstəricisinə
diqqət yetirilir. Çünki, turizm bütün vəziyyətlərdə ölkənin sosial və iqtisadi inkişafının əsas
sahələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
Açar sözlər: turizm, terminologiya, tematik təsnifat, idman turizmi, ekstrim turizmi, tibb
turizmi.
Son on ildə turizm terminologiyası sürətlə inkişaf etməkdədir. Hazırda turizm qlobal sosialiqtisadi və siyasi hadisəyə çevrilib və dünyada biznesin ən gəlirli növlərindən biri olub. Əgər tarixi
turizm öz başlanğıcını qədim zamandan götürürsə, turizmin elmi tədqiqi yaxın zamanlardan
araşdırılmağa başalanılmışdır.
XXI əsrdə turizm əhəmiyyətli sosial, mədəni və siyasi fenomenə çevrildi. Turizm iqtisadiyyat,
idman, mədəniyyət, din və s.kimi insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir.
B.Ə.Bilalov «turizm» sözünün mənasını aşağıdakı formada izah etmişdir: «Turizm-fransız sözü
olmaqla mənası fiziki şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul
olmamaq şərti ilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən
bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini
məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələridir (səyahətləridir)» [1,45].
Turizm sahəsi yalnız səyahət (turizm) komponentlərinə deyil, müxtəlif sənaye və məhsul
fəaliyyətinə, eləcə də bir çox faktorlara təsir göstərən geniş bir anlayışdır. Turizm çoxsahəli olub,
müxtəlif sferaları əhatə edir: nəqliyyat, mənzil, istirahət və əyləncə, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə,
ticarət və s. Dar mənada turizm sənayesinin subyekti yerləşmə (mehmanxana, pansion), nəqliyyat,
turistik agentliklər, konqreslərin təşkili, sərgilər və s.-dir.
Turizmin terminologiyası linqvistik tədqiqat obyekti kimi maraq doğurur, buna görə də turizm
sahəsində işlənən terminlərin tematik təsnifatı diqqət çəkir. Belə ki, turizm anlayışı çox geniş
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olduğundan o, həm də çox şaxəlidir. Onun tiplərinin və növlərinin yaradılması əsasən yerli şəraitin
imkanlarından asılıdır. Ancaq bu bölgü səyahətçilərin ehtiyaclarından asılı olaraq dəyişir. Zamanla
turizm, ənənəvi mədəniyyət, idmanla əlaqəli növlərdən, macəra turizmi, kənd turizmi və s.
səviyyəsində inkişaf etmişdir. Beləliklə, turizm ehtiyaclarının əsas növlərini və bu sahədə işlənən
terminləri nəzərdən keçirək.
Turizmdə ən diqqət çəkən məqam turistlərin əlverişli şəraitdə yerləşməsini təmin etməkdir.
Səyahət zamanı seçilən yerləşmə məkanlarının adları dildə ən çox işlədilən turizm terminləri
sırasındadır, məsələn: mehmanxana, botel, klub otel, konqres mehmanxanası, motel, dağ
mehmanxanası, ranço, rezidensiya, kommersiya hoteli, kurort mehmanxanası, tranzit hotel, kotec,
villa, motel-kempinq, mövsumi hotel, flaytel, üzən mehmanxana, ekonom-klass hotel, apartment,
apartment hotel vəs.
Müxtəlif xidmət keyfiyyətli otellər göstərdiyi turizm xidmət sisteminə görə, məsələn, insanların
istirahət və əyləncəsinə, mədəni asudə vaxtının təşkilinə, yemək-içməsinə görə isə müxtəlif
dərəcələrə bölünür. Məsələn, bir ulduz dərəcəli otel, iki ulduz dərəcəli otel, üç ulduz dərəcəli otel,
dörd ulduz dərəcəli otel, beş ulduz dərəcəli otel, de luks dərəcəli hotel, A dərəcəli hotel, B dərəcəli
hotel, C dərəcəli hotel, D dərəcli hotel, klub hoteli, birinci dərəcəli klub hoteli, ikinci dərəcəli klub
hoteli və s.
Qidalanma turizmin əsas xidmət növlərindən biridir. Turizm sahəsində yerləşmə xidmətindən
sonra qidalanma xidməti ikinci yeri tutur. Qidalanma ilə bağlı turizm terminologiyasına bir sıra yeni
anlayış və terminlər daxil olub, məsələn: bayleyz,barbekü, pivə, Britaniya şərabı, branç, paçaça,
şampan, likör, fast-fud, kyanti, çiko, aysti, tekila, südlü kokteyl, lonq drink, sendviç, ingilis səhər
yeməyi, konyak, kofe breyk və s.
Turizm terminologiyasının qızıl əsri avtomobil və hava nəqliyyatının, həmçinin kruizlərin
inkişafı ilə bağlıdır. Səyahət zamanı insanın əsas tələbatlarından biri nəqliyyat vasitəsidir. İlk
növbədə, insanı lazımi yerə çatdırmaq üçün nəqliyyat vasitəsini seçmək lazımdır. Səyahət zamanı
dildə istifadə edilən bu tip nəqliyyat vasitələrinin adlarına avtokarvan, avtomarşrutlar, dəmir yolu
kruizi, dəmiryol turist marşrutları, rotel, ekskursiya avtobusu, kruiz qatarı, ikimərtəbəli avtobus,
qatar, tramvay, taksi, mini-avtobus, transfer və s. terminlərini misal göstərə bilərik. Bundan başqa
turizmdə su nəqliyyat vasitələrindən də çox istifadə edilir. Məsələn, aviabərə, qayıq, bərə, layner,
kruiz, şxuna, akvatel, gəmi, kater, yaxta və s.
Mədəniyyət və təhsil turizmi. Səyahət zamanı turistin mədəni üfüqlərini genişləndirməyə
ehtiyacı var. Bu növ turizm mədəni dəyərləri təqdim edir. Bu halda, turist öz seçimi əsasında heç bir
kənar müdaxilə olmadan məlumat əldə edir. Bu kimi mədəni fəaliyyətlər aşağıdakı kimi
qruplaşdırıla bilər:
a) memarlıq abidələri, muzeyləri, tarixi marşrutları və s. ziyarət edərək müxtəlif tarixi, memarlıq
və mədəni dövrlərlə tanış olmaq;
b) mədəni və ya bədii çıxışları ziyarət etmək: musiqi, kino və ya teatr, konsertlər, sərgilərə
getmək;
c) mühazirələr, seminarlar, xarici dil kurslarında iştirak etmək.
Turizm səfərləri zamanı turistlər əyləncə və oyun macəralarına daha həvəsli olurlar. Buna görə
də turizm terminologiyasında müxtəlif əyləncə və oyun adlarına rast gəlmək olar. Məsələn, boçça,
kazino, darts, disneylend,ekskursiya-konsert, snoker, keqli oyunu, çərpələng uçurtma, amerika
oyunları (attraksionlar), kanat, kartinq və s.
Müasir dövrdə turizm sahəsi müxtəlif iaşə xidmətləri həyata keçirir. Turizm sahəsində işlənən
xidmət, təchizat və sistem adları ilə bağlı dildə bir çox terminlər işlənir, məsələn: karyer, yollama
üzrə turoperator, transfer, inklüziv tur, radial marşrut, turagent, qrup vizası, çarter inklüziv tur,
“açıq çənə”, tur proqram, kupon, Avropa plan, kredit kartı, müstəqil tur, çek-in və s. Nümunələrə
əsasən belə qənaətə gələ bilərik ki, turizm terminologiyasının əksəriyyətini alınma terminlər,
xüsusilə ingilis mənşəli terminlər təşkil edir. Bu da ingilis dilinin beynəlxalq turizm dili olması ilə
birbaşa bağlıdır.
İdman turizmi. İdman turizmi ənənəvi fəaliyyət növü hesab olunur. Bu turizmin 2 növü var:
aktiv və passiv. Aktiv idman turizmi dedikdə, hər cür idman növü ilə məşğul olmaq, passiv idman
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turizmi dedikdə isə hər hansı idman növünə maraq və ya sadəcə müşahidə nəzərdə tutulur. İdman
turizmi turistin ənənəvi fəaliyyət növüdür. Son vaxtlar idman turizminin yeni formalarının
yaranması onu yenidən canlandırdı. Müasir dövrdə idman turizmi daha geniş məzmuna malikdir.
Bununla bağlı dilə idman növlərinin adlarını bildirən bir çox terminlər daxil olub: dağ-xizək, qolf,
dayvinq, ovçuluq, raftinq, atçılıq,skuba, snoubordinq, akya, velosiped sürmə, avarçəkmə,
kaytsörfinq, peyntbol, veykbordinq, kayakinq, vindsörfinq, mauntinbaykinq və s. Bu tip terminlərin
əksəriyyəti dilin norma və qanunlarına uyğun formada mənimsənilmişdir.
Ümumilikdə idman turizmi aşağıdakı idman fəaliyyətlərini əhatə edir:
a. Su turizmi- Bu turizm su resursları olan ölkələrdə uzun müddət tanınan aktiv fəaliyyət forması
sırasına daxildir. Bu yaxınlarda, yeni müasir texniki formaların meydana gəlməsi ilə bu sahədə
aktivlik müşahidə olunur. Bura turistlər tərəfindən satın alınan və ya kirayələnən müxtəlif növ
gəmilərin (yelkənli və ya motorlu) istifadə edilməsi aiddir. Bu turizmin əsas infrastrukturu isə hər
hansı bir limandır.
b. Qış idmanı turizmi. Qış idmanlarının tətbiqi ənənəvi turizm fəaliyyətinə daxildir. Bu turizmin
dağ xizəyi, aşağı xizək, kirşə sürüşləri və s. kimi növlər var. Bir qayda olaraq, qış turizmi dağ qış
stansiyalarına əsaslanır.
c. Ovçuluq və balıqçılıq turizmi. Ovçuluq və balıqçılıq ilə bağlı fəaliyyətlər də ənənəvi turizm
növü hesab olunur. Ancaq bu növ turizm müəyyən qaydalara, xüsusi lisenziya və icazəyə əsasən
həyata keçirilir. Ovçuluq və balıqçılıq turizmi coğrafi yerə, ilin vaxtı və müəyyən növ heyvan və
balıqların qorunması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq icazə və qadağalara əsaslanır.
4. Qolf idman turizmi son dövrlər ən çox müraciət olunan turizm növüdür. Bu tip turizm
təcrübəsi ilk dəfə Böyük Britaniyada yaranmış, daha sonra Avropa və ABŞ-da, eləcə də dünyanın
digər ölkələrinə yayılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, idman turizminin geniş infrastrukturu
olmalıdır. Bura idman avadanlıqlarının icarə mərkəzləri, xüsusi strukturların mövcudluğu, yüksək
risk və travma səbəbiylə, tibbi qurğuların mövcudluğu, əlavə xidmət zonası, yaşayış, yemək,
mağazalar, diskotekalar və s. daxildir.
Ekstrim (macəra) turizm. Ekstrim turizminin 2 növü var: ekstrim idman turizmi və ekstrim
səyahət turizmi.
1. Ekstrim idman turizmi. Hal-hazırda, ənənəvi idman növünə əlavə olaraq, turist fəaliyyətinə
daxil olan ekstrim idman turizmi ilə əlaqəli yeni növlər yaranmaqdadır.
- aerostat turizmi (balonla səyahət);
- qaya dırmaşması;
- sürətlə çaylarda enmə - raftinq;
- su xizəyi;
- vindsörfing;
- düzənlik və dağlarda atlar, motosikletlər, velosipedlər ilə səyahət;
- dağlarda və ya dənizdə paraşütlə enmə;
- sualtı dalğıc;
- qar motosikletlərində sürüşmə.
2. Macəra səyahəti və ya macəra turizminə təkcə çox və ya az riskli idman fəaliyyətləri deyil,
həm də marşrutları çətin olan coğrafi məkanlar və ya təbii şəraitdə baş verən müxtəlif növ
səyahətlər aiddir. Məsələn: Amazon çayı, Sahara səhra, Himalay dağları və s.
Səfər zamanı istifadə edilən geyim və əşya adlarını bildirən terminlər: vibram, toples, baxel,
sakvoyaj, banan(çanta), şezlonq, dress-kod və s. misal göstərə bilərik.
Biznes turizmi. Bunlar iş ortaqları ilə əlaqələrin qurulması və ya saxlanılması məqsədilə baş
tutan səfərlərdir. Biznes turizmi işgüzar səfərdən fərqli olaraq gəlir əldə etmədənbiznes məqsədləri
ilə həyata keçirilən səyahət növüdür. Gəzintilərdən fərqli olaraq, biznes turizmdə qərar, əsasən,
turistlərin özləri tərəfindən deyil, başqa şəxslər tərəfindən qəbul edilir.“Biznes turizmi sənaye,
ticarət, elm və mədəniyyətin əsasən inkişaf etdiyi böyük şəhərlərlə birbaşa bağlıdır. Bu görüşlər və
biznes danışıqlarının baş verdiyi ən böyük şəhərlər Paris, London, Frankfurt am Main, Roma,
Amsterdam, Madrid, Cenevrə, Barselona” Ümumdünya Turizm Təşkilatı (ÜTT) işgüzar turizmə
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konqresləri, diplomatik və ya digər təbiətdəki hər hansı təşkilatın ümumi yığıncaqlarını,
konfransları, istehsal seminarlarını və beynəlxalq sərgiləri və s. aid edir.
Konqres və sərgi turizminə müxtəlif tədbirlərdə (konqreslər, konqreslər) iştirak etmək məqsədi
ilə təşkil edilmiş turlar daxildir. Bu növ turizmin intensiv inkişafı beynəlxalq tədbirlərdə
("Beynəlxalq Konqres Təşkilatçıları İttifaqı") tamamilə ixtisaslaşan bir sıra təşkilatların
yaradılmasına gətirib çıxardı. Belə tədbirlərin keçirilməsi xüsusi hazırlıq tələb edir. Xidmətə həm
səyahət xidmətləri (yaşayış, yemək, ekskursiyalar, köçürmələr), həm də konkret təkliflər daxildir.
Turizm sahəsində turizm agentlikləri də turizmin inkişafında böyük rol oynayır. Turizm
sənayesinin böyük hissəsi bütün dünyada geniş əlaqələri olan turizm agentliklərinə məxsusdur.
Geniş turizm xidmətləri çeşidini bazara çıxaran turizm agentlikləri şəbəkəsi adları: IAC
(international ANTOR Committee); AAA (American Automobile Association); UFTAA (Univrsal
Federation of Travel Agentsʼ Association);WATA (world Association of Travel Agencies); WEXAS
(World Expeditionary Association); SSR (Special Service Required); TWOV (Transit Without
Visa);BIE (Bureau İnternational des Expositions); DRS (Direct Reference System) və s.
İntensiv turizm - şirkətin öz işçilərini yüksək göstəricilərə görə mükafatlandırdığı səfərlərdir.
Əlbəttə ki, məhsuldar işi nağd bonusla stimullaşdırmaq da olar. Amma təcrübə göstərir ki, turist
səfərləri daha yaxşı işləmək üçün daha güclü təşviqatdır. Əməyin təşviqinin bu forması ticarət
müəssisələrində sığorta və bank şirkətlərində özünü daha çox doğruldur. “Böyük Britaniyanın
kommersiya şirkətləri arasında aparılan sorğunun nəticələrinə görə, onların 90% -dən çoxu intensiv
turizmin yüksək effektivliyini tanıyır və gələcəkdə istifadə etmək niyyətindədir” [2,56].
Turizmin müxtəlif sahələrində istifadə edilən peşə adları: aviobroker, barmen, turbroker,
turoperator, şveysar, gid, gid-tərcüməçi, konsolidator, supervayzer, ofisiant, baş aşpaz, diplomçu
turagent, animator və s.
Tibbi (müalicəvi) turizm. Bu tip turizm müxtəlif xəstəliklərin müalicə ehtiyacına əsaslanır.
Tibbi turizm insan vücuduna müxtəlif təsir vasitələrindən (iqlim terapiyası, daha çox müalicə,
mineral su müalicəsi) xarakterizə edilən bir sıra növlərə malikdir. Tibbi turizmin növlərindən biri
termal və dərman suları ilə müalicədir. Son dövrlər palçıq terapiyası, talassoterapiya (mineral su ilə
yosun sarğı) aktiv inkişaf edir. Bununla bağlı olaraq, müalicəvi əhəmiyyətə malik olan istirahətmüəssisələri adları dildə işlənən terminlər sırasındadır. Məsələn, sanatoriyalar, kurortlar,
sanatoriya-profilaktoriyalar, pansionatlar, kurort poliklinikaları, su, palçıq müalicəxanaları,
superkurort, balneoloji kurort, anonim pansion (3, 76) və s.
Kənd turizmi (rustik, fermer). Bir qayda olaraq, turistlər xüsusi düşərgələrdə və ya kiçik
kəndlərdə təbiətlə təmasda yaşayırlar. Bayramlar zamanı turistlər kiçik kəndlərin həyatı ilə tanış
olur, əkinçilik işlərini müşahidə edir, ətrafda gəzintilər təşkil edir, flora və faunasını öyrənir, dağlar
və göllər vasitəsilə səyahət edirlər. Belə səfərlər zamanı həmçinin milli mətbəxin kursları təşkil
olunur. Bu fəaliyyət bir çox Avropa ölkələrində - Fransa, Almaniya, İsveçrədə 1950-ci illərdə
inkişaf etməyə başladı və daha sonra bir çox ölkələrə yayıldı. Bu növ turizm xüsusilə cütlüklər və
təqaüdçülər arasında daha çox yayılmışdır.
Ekoloji turizm. "Ekoturizm" termini turizm sənayesində 10 ildən artıqdır ki, istifadə edilir. Bura
təbiətin ekoloji tarazlığını qorumaq məqsədilə təbiətin ekoloji cəhətdən təmiz təbəqələrində, insan
sivilizasiyasının toxunulmadığı yerlərdə həyata keçirilmiş səyahətlər aiddir. “Demək olar ki, hər bir
ölkədə ekoturizmin təşkili üçün imkanlar var. Ancaq bu gün əsas ekoturizm axınları ABŞ, Kanada,
Avstraliya, Nepal, Ekvador, Braziliya, Keniya və Cənubi Afrikaya keçir. Ekoturizm turizm
fəaliyyətinin ən perspektivli və dinamik formalarından biridir”.
Dini turizm. Bu turizm müasir turizm sənayesinin ayrılmaz bir hissəsidir. Məscidlər, kilsələr,
dini muzeylər və mənəvi mərkəzlərə artan tələbat bu turizmininkişafına səbəb oldu. Dini turizmin
üç növü vardır: həcc, gəzinti turları və ixtisaslaşdırılmış turlar. Həcc ibadət məqsədilə olunan
ziyarətdir. Dini qaydalara görə, həcc ziyarəti ən azı 10 gün davam etməlidir və bu proses ən çox
dini bayramlarda müşahidə olunur. İxtisaslı turlar keçmiş dini məzarları və memarlıq abidələrini
ziyarət etmək məqsədilə keçirilir və ən az üç gün davam edir. Statistikaya əsasən ölkəmizdə yalnız
son 3-4 il ərzində dini və təhsil məqsədləri üçün xaricə səyahət edənlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. “Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra əhali arasında Məkkə, Mədinə və Məşhədi
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ziyarət etmək istəyən insanların sayı gündən-günə artmış və artmaqdadır. Hətta Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövlət səviyyəsində müqəddəs Kəbəni ziyarət etmişlər.
Bu fakt bir daha sübut edir ki, dini turizmə maraq ölkəmizdə kütləvi hal almışdır”. Bu gün ölkəyə
gəlir gətirən, əhalinin sosial-mədəni səviyyəsini yaxşılaşdıran bütün iqtisadi sahələrin inkişafı
Azərbaycan dövlətinin maraq dairəsindədir. Dövlətin bilavasitə dəstəyi olmadan hər hansı bir
sahənin inkişaf etdirilməsi mümkün deyildir. Bu baxımdan turizmin inkişafıda dövlət tərəfindən
dəstəklənir.
Bütövlükdə, tədqiqat göstərir ki, turizmin leksik-semantik sahəsinin inkişaf prosesləri, həmçinin
onun terminoloji sisteminin formalaşma prosesi indi də davam etməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, turizmin növündən və tipindən asılı olmayaraq onun mənfəət dərəcəsinə, yaxud göstəricisinə
diqqət yetirilir. Çünki, turizm bütün vəziyyətlərdə ölkənin sosial və iqtisadi inkişafının əsas
sahələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
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L.Hasanova
Thematic classification of tourism terminology in modern azerbaijani language
Summary
Tourism terminology has been developing rapidly over the past decade. If historical tourism
originates from ancient times, scientific studies of tourism have begun to be studied recently. The
tourism territory is a broad concept that affects not only tourism components, but also various
industries and activities, as well as many factors. Tourism is multifaceted and covers a wide range
of areas: transport, housing, recreation and entertainment, culture, education, health care, trade, etc.
The terminology of tourism is of interest as a subject of linguistic research, therefore the thematic
classification of terms used in tourism is remarkable. The article is devoted to the thematic
classification of tourism in modern Azerbaijani language. Thematic topics described cultural and
educational tourism, sports tourism, extreme tourism, business tourism, congress tourism, intensive
tourism, medical tourism. The most important point in tourism is to ensure that tourists are in
favorable conditions. The tourism territory is a broad concept that affects not only tourist
components, but also various industries and activities, as well as many factors. Tourism is
multifaceted and covers a wide range of areas: transport, housing, leisure and entertainment,
culture, education, health care, trade, etc. In the narrow sense, the subject of the tourism industry is
accommodation (hotels, boarding houses), transport, travel agencies, congresses, exhibitions etc.
According to the study, the development of the lexical-semantic sphere of tourism, as well as the
formation of its terminological system, is still ongoing. It should be borne in mind that regardless of
the type and type of tourism, its rate of return or indicator is underlined. After all, tourism is
considered as one of the main directions of the socio-economic development of the country under
any circumstances.
Key words: tourism, terminology, thematic classification, sports tourism, extreme tourism,
medical tourism.

155

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

Л.Гасанова
Тематическая классификация терминологии туризма на современном
азербайджанском языке
Резюме
Терминология туризма стремительно развивается в течение последнего десятилетия. Если
исторический туризм берет свое начало с древних времен, научные исследования туризма
начали изучаться в последнее время. Территория туризма представляет собой широкую
концепцию, которая затрагивает не только туристические компоненты, но также различные
отрасли и виды деятельности, а также многие факторы. Туризм многогранен и охватывает
широкий спектр областей: транспорт, жилье, отдых и развлечения, культура, образование,
здравоохранение, торговля и т.д. Терминология туризма представляет интерес как предмет
лингвистического исследования, поэтому тематическая классификация терминов,
используемых в туризме, замечательна. Статья посвящена тематической классификации
туризма на современном азербайджанском языке. В тематических темах были описаны
культурный и образовательный туризм, спортивный туризм, экстремальный туризм, деловой
туризм, конгрессный туризм, интенсивный туризм, медицинский туризм. Самым важным
моментом в туризме является обеспечение того, чтобы туристы находились в благоприятных
условиях. Территория туризма представляет собой широкую концепцию, которая
затрагивает не только туристические компоненты, но также различные отрасли и виды
деятельности, а также многие факторы. Туризм многогранен и охватывает широкий спектр
областей: транспорт, жилье, отдых и развлечения, культура, образование, здравоохранение,
торговля и т. д. В узком смысле предметом индустрии туризма являются проживание (отели,
пансионаты), транспорт, туристические агентства, конгрессы, выставки и т. д.
Согласно исследованию, процесс развития лексико-семантической сферы туризма, а
также формирования его терминологической системы все еще продолжается. Следует иметь
в виду, что независимо от типа и вида туризма подчеркивается его норма прибыли или
показатель. Ведь туризм рассматривается как одно из основных направлений социальноэкономического развития страны при любых обстоятельствах.
Ключевые слова: туризм, терминология, тематическая классификация, спортивный
туризм, экстремальный туризм, медицинский туризм.
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MƏTNDƏ LEKSİK İFADƏLƏR
Xülasə:
Nəzəri dilçilikdə mətnə müxtəlif baxışlar olmuş, fərqli nəticələr əldə edilmişdir. Məqalədə
mətndə leksik ifadələrin müxtəlif formalarından bəhs edilir. Mətnyaratmada leksik vahidlər leksik
təkrarlar, sinonimik əvəzlənmələr fəal iştirak edirlər. Bu vahidlərin hər biri mətndə iştirak edərək
bir-birini tamamlayır. Bu ifadələr mətni daha anlaşılan, poetik cəhətdən mənalı edir. Həmçinin də,
bədii mətndə nitqin düzgün, ifadəli olması, oxucu və dinləyicilərin hisslərinə və düşüncələrinə təsiri
həmin mətndə istifadə olunan ifadələrdən asılıdır. Bu ifadələr bədii mətnin təsir gücünü artırmaqla
yanaşı, həm də öz müəllifinin üslubi xüsusiyyətlərini də əks etdirir. Bədii mətnlərin strukturunu
zənginləşdirən leksik ifadələrə bədii təsvir vasitələri və üslubi ifadələr aiddir. Bu üslubi qurğuların
təsnifatı da müxtəlifdir. Hər bir dilçi fərqli bir aspektden yanaşmışdır. Qeyd etmək olar ki, bütün
üslub vasitələr ifadəli vasitələrdən asılıdır. Lakin bütün ifadə vasitələr heç də üslub ifadələr demək
deyildir. Semantik və struktur xüsusiyyətlərində qarışdırılmış ədəbi bir model kimi üslubi ifadə
ümumiləşdirilmiş nümunəni təmsil edən ədəbi bir modeldir. Bədii təsvir və ifadə vasitələrini
yaratdiği leksik mənaların üslubi effektiv vasitələri, sözün lüğəvi və kontekst, məntiqi və emosional
və ya əsas və törəmə mənalarını ifadə edir. Müəllif tərəfindən istifadə olunan bütün leksik ifadələr
oxucuya və ya dinləyənə göndərilən mətnin daha da anlaşıqlı edir və ötürülən məlumatın
mənimsənilməsində istirak edir.
Açar sözlər: mətn dilçiliyi, leksik vahidlər, sinonimlər, leksik təkrarlar
Müаsir dünyа dilçiliyində ötən əsrin ikinci yаrısındаn bаşlаyаrаq, dilin mətn məsələsi
tədqiqаtçılаrın diqqət mərkəzində dayanır. Bu məqsədlə dillərin mаtеriаllаrını nəzərdən kеçirdikdə
mətnlərdə leksik vahidlərin işlənməsi məsələsində mübahisələr mövcud olduğu meydana çıxır.
Azərbaycan və rus dilçiliyində mətn vahidləri tədqiq edilsə də, mətnin qurulmа qаydаlаrı və оnun
fоrmаlаşmаsındа iştirаk еdən leksik vаsitələrin təhlili hələ də tam öyrənilməmiş qalır.
Mətn dilçilik obyekti və mətn dilçiliyinin obyekti kimi fərqləndirilməlidir. Belə ki dilçilik
tədqiqatına müxtəliftipli mətnlər cəlb oluna bilər və müvafiq olaraq, onların öyrənilmə aspektləri də
fərqli ola bilər. [5, səh. 16]
Mətnin qurulmasında leksik ifadələr möhkəm sistemə malik olur. Son illər linqvistik ədəbiyyatda
leksik komponentlərin tədqiqi daha çox onların mətnyaratmanın zahiri tərəfi kimi formal təsvirinə
və daxili kompozisiyanın təşkilindəki rolunu öyrənməyə istiqamətlənmişdir. Eyni zamanda
kompozisiyanın tematik cəhətlərinə, onun semantik təşkilinə də diqqət artmışdır. Leksemlərin
mətnin bir motiv kimi inkişafının linqvistik əsası leksik təkrarlardır. Lakin bəzi hallarda bu təkrarlar
qrammatik təkrarlarla gücləndirilir. Ayrı-ayrı leksik vahidlərin semantikasının vahid kompozisiyasüjet məzmununa salınması tədricən baş verir. Bu zaman leksik vahidlər funksional çevrilməyə
məruz qalır. Onlar cümlənin semantik nüvəsindən tematik mərkəzinə, yaxud mətnin əhəmiyyətli
kompozisiya-süjet seqmentlərinin söz-temasına və beləliklə, bütün mətnin leytmotivinə çevrilir.
Müasir dilçiliyin yeni sahəsi hesab olunan mətn dilçiliyi istiqamətində son onilliklərdə müxtəlif
tədqiqat işləri aparılmışdır. Dilçilik tarixində mətn müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb edilmiş və
müəyyən nəticələr əldə edilmişdir, ancaq Azərbaycan dilçiliyində bu sahə kifayət qədər hərtərəfli
öyrənilməmişdir. Kommunikativ fəaliyyətin məhsulu olan mətn özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə
səciyyələnir. Danışan və dinləyən, yazıçı və oxucu mətn quruculuğu prosesinin ayrı-ayrı
konseptual-intellektual komponentləri ilə müəyyən olunur. Bədii mətndəki bədii-estetik
informasiyanın daha aydın şəkildə çatdırılması məqsədilə dil vahidlərinin və üslubi vasitələrin
157

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

xüsusi şəkildə seçimi tələb olunur. Müxtəlif ifadə vasitələri ilə reallaşan mətn kateqoriyalarına da
mətnin məntiqi-semantik bütövlüyünü formalaşdıran vasitələr kimi baxılması fərqli yanaşmadır.
Mətnə funksional-linqvistik baxımdan yanaşma hər bir mətnin dil sisteminə istiqamətlənərək bu
dildə mövcud olan vahidlərdən müəllifin nəzərdə tutduğu fikirlərə uyğun olanları, baxışını və
dünyagörüşünü əks etdirənləri seçərək təqdim etməsinə əsaslanır. [6, səh. 51]
Mətndə mövcud olan funksional-semantik sahə dilin müxtəlif leksik-qrammatik vasitələrinin
semantik baxımdan vəhdətinə əsaslanır. Mətn strukturunun təsviri zamanı konkret mətndə
funksional-semantik sahənin formalaşması ilə yanaşı, əsas kimi “mətn toru” anlayışından istifadə
olunur. Sintaqmatik anlayış olan “mətn toru” yalnız konkret mətnə daxil olan dil vasitələrini (leksik,
morfoloji, sintaktik) əhatə edir.
Mətndəki sözlər, ifadələr, bütövlükdə mətnin oxu qaydaları, nitqin tembri, heca vurğusu,
dinamik, emosional, sabit, sərbəst ifadə, həyəcanlı səs və s. nitq prosesində tez-tez müxtəlif
qüsurlarla səslənir. Bu da təbii ki, materialın ümumi məzmununun anlaşılmasına çətinlik törədir.
Mətndə əsasən leksik-qrammatik əlaqə vasitələrindən istifadə edilir. Bura leksik təkrarlar,
sinonimik əvəzlənmələr, bağlayıcı, nisbi sözlər, sintaktik paralellər, söz sırası və s. daxildir və
bunlar mətni təşkil edərək onların universallıq gücü ilə təbii olaraq bağlanır. Bu vasitələrin əsasında
mətndə müxtəlif növ əlaqələr yaranır. Mətndə əlaqələr paralel və zəncirvari ola bilər. Bu isə mətndə
“fikrin hərəkəti” ilə bağlıdır. Həmin hərəkət hökmləri vahid bir tamda bağlayır. Həmin rabitənin
formal, struktur ifadəsi təkrarlardır - əvvəlki hökm predikatının növbəti hökm subyektinə keçididir.
Belə əlaqəni zəncirvari adlandırmaq olar. Bir subyektin bir neçə predikatı olduqda onda paralel
əlaqə yaranır və bir subyekt müxtəlif cür səciyyələndirilir. Burada rabitəliliyin formal göstəricisi
leksik ifadələrin təkrarıdır.
Mətn dilçiliyinin əsas struktur vahidi leksik vahid sayılır və o, müxtəlif əlaqəli cümlələr
arasındabirlik rolunu oynayır.
S. Abdullayev yazır ki: “Dil sistemində sinonimlik, alternativ adlandırma yaradıcılığı semantik
detallaşdırmanın, aidetmə, dəqiqləşdirmə və fərqləndirmənin səmərəliliyini təmin etmək, bir çox
hallarda işarənin aşkar naqisliyini, natamamlıq və hətta yararsızlığını kompensasiya etmək, anlayışı,
obyekti, predmet və hadisələri daha geniş və əhatəli, daha dəqiq, aydın və sahmanlı şəkildə ifadə və
dərk etmək ehtiyacının qanunauyğun nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. [2, səh. 65]
Yuxarıda qeyd edilən fikirlə müəyyən qədər razılaşa bilsək də, lakin vurğulamaq lazımdır ki, hər
bir dildə işlədilən sinonimlər məna və üslubca müxtəlifdir. Mətnin fоrmаlаşmаsındа leksik
vаsitələrindən biri də sinоnimlərdir. Ümumiyyətlə, mətnyaratmada ötürülən infоrmаsiyаnın mənа
yükünün dаhа tеz və аnlаşıqlı оlmаsı üçün dildə sinоnimlərin rоlu əvəzsizdir və buna görə də
onların mətnyaramada rolu da fərqlidir.
Bizə aydındır ki, sinonimlər semantik kateqoriya olub, müxtəlif funksional məzmun yerinə
yetirir:
a) danışıq dilini zənginləşdirir,
b) dili incələşdirir,
c) mənanı qüvvətləndirir,
ç) dildə emosiya yaradır,
d) nitq mədəniyyətində həlledici rol oynayır,
e) fikri aydınlaşdırıb dəqiqləşdirir və s.
Beləliklə, mətnyaradan vasitələr ayrı ayrılıqda deyil, bir-biri ilə sıx şəkildə mətn yaradır.
Т. A. Znamenskaya qeyd edir ki çoxlu ortaq cəhətlərinin olmasına baxmayaraq, bütün üslub
vasitələr ifadəli vasitələrdən asılıdır, ancaq bütün ifadə vasitələr heç də üslub ifadələr demək
deyildir. Semantik və struktur xüsusiyyətlərində qarışdırılmış ədəbi bir model kimi üslubi ifadə (a
stylistic device) ümumiləşdirilmiş nümunəni təmsil edən ədəbi bir modeldir. Metafora kimi üslubi
vasitənin inkişafı aşağıdakı qohumluq principinə əsasən lüğəvi və kontekstual mənanın qarsılıqlı
əlaqəsini yəni, linqvistik mexanizmləri nümayiş etdirən nümunələrdən görmək olar:
1. My new dress is as pink as this flower. (Mənim donum bu gül kimi çəhrayıdır). Bu cümlədə
müəllif gülün rəngi ilə paltarın rəngini müqayisə etmişdir.
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2. Her cheeks were as red as a tulip.(Onun yanaqları lale kimi al qırmızıdır).Bənzətmədən
gözəlliyi, sağlamlığı və ya təravətliliyi göstərmək üçün məharətlə istifadə olunmuş
3. She is a real flower.(O, əsl bir çiçəkdir). Bu cümlədə isə metaforadan istifadə olunmuş və
zəriflik, gözəllik, ətirlilik, kövrəklik bu üslubi vasitə ilə vurğulanmışdır.
4. My love is a red, red rose. (Mənim sevgim qızılgül kimi qırmızıdır). Sevginin gücü,
ehtiraslılığı, gözəlliyi metafora vasitəsilə oxucuya catdırılmışdır [9, s. 35].
T.Nikolayeva mətn dilçiliyinə belə bir tərzdə yanaşmışdır. "Tekstin qrammatik kateqoriyalarının
formalvə məzmun və ya tərkib vahidlərinin bir-birilə qarşılıqlı münasibətini müəyyənləşdirmək
mətn dilçiliyinin məqsədlərindən biridir". Müəllifin fikrindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
artikl, əvəzliklər, söz sırası, leksik təkrarlar,və başqa vahidlər mətnin formal vahidlərinə, anafora,
katafora, deyksis, müəyyənlik, qeyri müəyyənlik və s. isə məzmun vahidlərinə aiddir.
Müхtəlif sistеmli dillərdə mətnyаrаdа iştirak edən fоrmаl vаsitələrdən biri olan təkrаrlаr mətn
kоmpоnеntlərinin struktur əlаqəsinin ən yахşı ifаdə vаsitəsi kimi müхtəlif səciyyəlidir. Məsələn;
… louder and louder grew her song ,
… bitter and bitter was the pain(Oscar Wild)
Müəllif cümlələr arasında təkrarlardan- "louder and louder", "bitter and bitter", "wilder and
wilder", "fainter and fainter" istifadə edərək ahəng yaratmışdır.
I.R.Qalperinin mətnin strukturunu zənginləşdirən, bədii ifadə və üslubi vasitələrinin təsnifatı
aydın və ətraflı şəkildədir. Müəllifin 1971-ci ildə çap olunmuş "Stylistics of English" ("İngilis
dilinin üslubiyyatı") kitabında leksik ifadə vasitələri və üslubi fiqurların təsif edərkən (Lexical
expressive means and stylistic devices) bədii ifadə vasitələrinin bu qrupunu 3 böyük yarımqruplara
bölmüşdür. Birinci bölmədə təsnifat prinsipi bir sözün mənşəyinin müxtəlif növlərinin qarşılıqlı
əlaqəsi: lüğət, kontekst, törəmə, nominal və emosiallığından asılıdır. Leksik mənaların üslubi
effektiv vasitələri, ikili ziddiyyətlər əsasənında sözün lüğəvi və kontekst, məntiqi və emosional və
ya əsas və törəmə mənalarını ifadə edir [8, s.15].
Birinci qrup ifadələr sözün lüğəvi və kontestual mənalarından asılı olan mənaları əhatə edir.
metafor:
Dear Nature is the kindest Mother still. (Byron)
metonimiya:
The camp, the pulpit and the law
For rich man's sons are free. (Shelly)
ironya: It must be delightful to find oneself in a foreign country without a penny in one's pocket.
İkinci qrup vahidlər , əsas və törəmə mənaların qaşılıqlı əlaqəsindən asılı olaraq yaranır.
zeugma and pun: May's mother always stood on her gentility; and Dot's mother never stood on
anything but her active little feet. (Dickens)
There comes a period in every man's life, but she is just a semicolon in his. (B.Evans)
Üçüncü qrup isə mənqiti və emosional mənaların ziddiyyətindən asılı olaraq bədii mətndə
leksik ifadələri müqayisə edir. Məsələn;
Nidalar və hiss həyacan bildirən sözlər.
All present life is but an interjection
An 'Oh' or 'Ah' of joy or misery,
Or a 'Ha!ha!' or 'Bah!'-a yawn or 'Pooh!'
Of which perhaps the latter is most true. (Byron)
Epithet: fairly-balanced give-and-take couple
Təzad(oxymoron): low skyscraper, sweet sorrow, cold fire
Ikinci böyük bölünmənin Galperinə görə ayırd edilməsi prinsipi tamamilə fərqlidir və eyni
zamanda kontekstdə materializasiya edilmiş iki leksik məna arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır.
Belə bir əlaqə təsvir olunmuş əşyanın və ya obyektin əsas xüsusiyyətinə diqqət etməyə kömək edir.
Təşbeh(simile): Her eyes twinkled like stars.
She walks as gracefully and elegantly as a cat.
Evfemizm(euphemism): Hell = The Kingdom o f Darkness ,
In private I should call him a liar. In the Press you should use the words: 'Reckless disregard for
truth'. (Galsworthy)
Şişirtmə(Hyperbole): He was so tall that I was not sure he had a face.
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I'd give the world to see him
Qalperin üçüncü böyük bölməyə məzmunla sıx bağlı olan sabit söz birləşmələrini daxil
etmişdir.
Atalar sözləri və deyimlər:ıEarly to bed ıand early to rise
Makes a man əhealthy, əand 1wealthy and wise
Come! he said, 1milk's spilt. (Galsworthy)
Şablon sözlər(cliches): Live and learn. Stay the course. What goes around comes around?
Epiqramlar:Little strokes Fell great oaks. (Benjamin Franklin)
I can resist everything except temptation. (Oscar Wilde)
Statlar: Most writers regard the truth as their most valuable possession, and therefore are most
economical in its use.(Mark Twain)
Get it down. Take chances. It may be bad, but it’s the only way you can do anything really
good.(William Faulkner)
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Mohbaliyeva Ruzila Mehemmed
Lexical expressions in the text
Summary:
In theoretical linguistics there were different views on the text and different results were
obtained. The article deals with the various forms of lexical expressions in the text. In the text,
lexical units are actively involved in lexical repetition, synonymic substitution. Each of these units
is complementary to each other in the text. These expressions make the text more understandable,
poetic in meaning. Also, the effect of the speech in the art textbook on the accuracy, the
expressiveness of the reader and the listeners' feelings and thoughts depends on the expressions
used in that text. These expressions, along with enhancing the power of the art text, also reflect the
stylistic features of their authors. The lexical expressions enriching the structure of artistic texts
include artistic imagery and style expressions.
The classification of these styles is also different. Each linguist approaches a different aspect. It
is possible to note that all styles are dependent on expressive means. But all means of expression are
not the style expressions. It is a literary model that represents a generalized example of stylized
expression as a literary model mixed with semantic and structural features. Stylistic, effective and
expressions devices denote the meanings of logical and contextual, logical and emotional or
essential and derivative meanings.
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All the lexical expressions used by the author make it more understandable to the reader or to the
listener and take part to assimilate the transmitted information.
Keywords: linguistics of the text, lexical units, synonyms, repetitive repetition
Мохбалиева Рузила Мехеммед
Лексические выражения в тексте
Резюме:
В теоретической лингвистике были разные взгляды на текст и были получены разные
результаты. В статье рассматриваются различные формы лексических выражений в тексте. В
тексте лексические единицы активно участвуют в лексическом повторении, синонимическом
замещении. Каждый из этих блоков дополняет друг друга в тексте. Эти выражения делают
текст более понятным, поэтичным по смыслу. Кроме того, влияние речи в учебнике по
искусству на точность, выразительность читателя и чувства и мысли слушателя зависит от
выражений, используемых в этом тексте. Эти выражения, наряду с усилением силы
художественного текста, также отражают стилистические особенности их авторов.
Лексические выражения, обогащающие структуру художественных текстов, включают
художественные образы и выражения стиля. Классификация этих стилей также отличается.
Каждый лингвист подходит к другому аспекту. Можно отметить, что все стили зависят от
выразительных средств. Но все средства выражения не являются выражениями стиля. Это
литературная модель, представляющая обобщенный пример стилизованного выражения как
литературной модели, смешанной с семантическими и структурными особенностями.
Стилистические, эффективные и экспрессивные устройства обозначают значения логических
и контекстуальных, логических и эмоциональных или существенных и производных
значений. Все лексические выражения, используемые автором, делают его более понятным
для читателя или слушателя и принимают участие в усвоении передаваемой информации.
Ключевые слова: лингвистика текста, лексические единицы, синонимов, повторяющееся
повторение
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MÜASİR İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİNDƏ TAPŞIRIQ ƏSASLI DİL
TƏLİMİNİN TƏTBİQİ ÜSULLARI
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. 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 materialların seçiminə diqqət yetirmək lazımdır. Müasir
universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm
də ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə
bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Məhz bu baxımdan ədəbi xəzinə əlçatan olmalıdır. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu
prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma
proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir.
İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın
fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da gündəmi zəbt edir.
Bu zaman tapşırıq əsaslı materiallar vasitəsilə şifahi nitqin tədrisi vacib sayılır.
Açar sözlər: kommunikasiya, innovasiya, metod, texnologiya , nitq
İngilis dili fаkültəsində təhsil аlаn tələbələrə tаpşırıqlаrı vеrərkən müəllim оnlаrı düzgün şəkildə
istiqаmətləndirməlidir. Bеlə ki, müəllim tələbələrə bildirməlidir ki, оnlаr mətnin əsаs məzmununu
bаşа düşərsə, оnlаrа nаməlum оlаn sözlərin mənаlаrının tаpılmаsınа hеç bir еhtiyаc duyulmur. Əsаs
məqsəd tələbələri həvəsləndirməkdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, təlim prоsеsində kеfiyyət
göstəriciləri əhəmiyyətli оlduğu qədər, kəmiyyət göstəriciləri də оlduqcа vаcib və əhəmiyyətlidir.
Kəmiyyət göstəricisi, bilаvаsitə təlim kоntеksti ilə bаğlıdır. Dil fаkültələrinin aşağı kurs tələbələrinə
tapşırıqlardan dаnışаrkən, burаdа tövsiyə еdilən rəqəmlər qеyri-iхtisаs fаkültələrində ingilis dilini
öyrənən tələbələr ilə müqаyisədə dаhа yüksək оlmаlıdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, fərdi
şəkildə yazılan mətnlər müxtəlif tələbələr üçün maraqlı olmalıdır. Tələbələri təlim məqsədilə tərtib
edilən mətnlər deyil, real nitq nümunələrinə yönəltmək tövsiyə edilir.
İngilis dili müasir dövrdə ən çox yayılmış dildir. Bu da bir çox vacib məsələləri gündəmə gətirir.
Hal-hazırda bu dil dünyanın bir çox ölkələrində milyonlarla insan tərəfindən böyük maraqla
öyrənilir və milyonlarla insan tərəfindən danışılır. Başqa ölkələrdə olduğu kimi, bizim ölkəmizdə də
ingilis dili həm orta təhil müəssisələrində, həm də ali təhsil müəssisələrində tədris olunur. Müasir
dövrümüzdə təhsil müəssisələrimizin əsas məqsədi tənqidi və yaradıcı fikirlərə sahib olan, hər
zaman dövrümüzün tələblərinə əaslanan kadrların yetişdirilməsidir. Buna görə də, tədris prosesində
işlədilən və işlədilməsi labüd bilinən fəaliyyət, eləcə də tapşırıq növlərinin vacibliyi xüsusi ilə
vurğulanmalıdır.
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Ali təhsil müəəssisələrində tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üçün fərqli
növ və formalarda tapşırıqların istifadə edilməsi son dərəcə vacibdir. Çünki tapşırıqların köməyi ilə
bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması prosesi uğurla həyata keçir. Dil tədrisinin və
öyrənilməsinin ən mühüm amillərindən biri tapşırıqların icrasıdır. Çünki tapşırıqlar tələbələrdə dörd
bilik bacarıq və vərdişlərin formalaşması və inkişaf etməsi üçün ən böyük və əhəmiyyətli vasitədir.
Başqa sözlə desək, tapşırıqlar tədris prosesinin ən əhəmiyyətli göstəricisi olub bu prosesin
səmərəliyini artırmaqla yanaşı, həm də bu prosesi son dərəcə sürətləndirir. Tapşırıqların həll
edilməsi tələbələrin həm özlərini, həm də tapşırıqlardan əldə etdiklərini sınaqdan keçirmək üçün
istifadə oluna bilən ən dəyərli tədris fəaliyyətidir. Bundan əlavə, tapşırıqlar dərs zamanı tələbə
fəaliyyətinin aktivləşməsinə, onların müvəffəqiyyət səviyyəsinə bilavəsitə təsir edir. Tapşırıqların
tətbiq edilməsinin əsas məqsədi təhsilin müvəffəqiyyətli və məhsuldar olmasını təmin etmək, eləcə
də, tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirmək üçün əsasən öyrədici əhəmiyyət
daşımasıdır. Əlbəttə, tədris prosesində vaxtın səmərəli bölünməsində də tapşırıqlar əhəmiyyətli rol
oynayır.
Tapşırıqlar haqqında bir sıra elmi-nəzəri və metodiki fikirlər mövcuddur, lakin bunu da qeyd
etməliyik ki, təlim prosesində bir sıra hallarda tələbələr çalışma və tapşırıq arasındakı fərqi aydın
görə bilmirlər və bu da onlarda müəyyən tərəddüdə və çaşqınlığa səbəb olur. Bunun qarşısının
alınmasının yeganə yolu isə təlim proesinə başlamazdan əvvəl tələbələrə çalışma və tapşırıq
arasındakı fərqli cəhətlərin izah olunmasıdır.
1. Tapşırıqlar sərbəst halda yerinə yetirilir. Çalışma isə əksinə sərbət deyil və mütləq şəkildə
müəllim tərəfindən idarə olunmaqla həll edilir.
2. Tapşırıqlarda eyni anda bir neçə bacarıq istifadə olunur. Çalışmada isə eyni anda ancaq bir
bacarığın səviyyəsi yoxalan bilər.
3. Tapşrıq hər hansı bir kontekstə əsaslanır. Bundan fərqli olaraq, çalışma isə heç bir kontekstə
əsaslanmır.
4. Tapşırıq birbaşa kommunikasiyaya xidmət etdiyi halda çalışma isə kommunikativ olmaya
bilir. Bundan əlavə tapşırıq autentikdir, çalışma isə autentik deyil.
5. Tapşırığın mənası var və onun məzmunu əsasdır. Çalışmada isə bundan fərqli olaraq forma
əsasdır [3,5].
Tapşırıq əsaslı dil təliminin əsas göstəricisi odur ki, öyrənmə prosesi müxtəlif tip tapşırıqlar
yerinə yetirməklə həyata keçirilir və reallaşır.
Bildiyimiz kimi, tapşırıq əsaslı dil təliminin özəyini fərqli növdə olan fəaliyyət növləri və
tapşırıq növləri əhatə edir. Bəzi tapşırıq növləri ilə tanış olaq:
1. Hissələrin birləşdirilməsi;
Bu tapşırıq növündə hər hansı bir mətnin, hekayənin və ya informasiyanın ayrı-ayrı hissələri
tələbələrə təqdim olunur və müəyyən vaxt müddətində tələbələr onu həll etməyə yönəıir. Bu tip
tapşırıqlar daha çox cütlər və ya qruplar daxilində həyata keçirilir. Sonda isə, qrup nümayəndəri
birləşərək, oxuduqlarını hekayə, mətn və ya bütöv informasiya halına gətirərək, çıxış edirlər.
1. İnformasiya boşluqları;
Bu növ tapşırıqların həllində 2 qrup fəaliyyət göstərir. Birinci qrupda bir dəst informasiya
yığımı, ikinci də isə informasiyanın tam halı mövcud olur. Tapşırıq müddətində iki qrup qaşılıqkı
ünsiyyət quraraq, informasiyanı tamamlamağa çalışır.
2. Problemin həllinə yönəlmiş tapşırıqlar;
Bu tapşırıq növlərində müəllim tələbələrin qarşısına bir problem və bir neçə hissədən ibarət olan
informasıya qoyur. İnformasiyanın köməkliyi ilə dilöyrənənlər razılaşmalı və problemin həllini
tapmalıdırlar. Xatırlatmalıyıq ki, problemin yalnız bir həlli mövcuddur.
3. Qərar qəbul etmə tapşırıqları;
Tələbələrə mümkün nəticələr üçün ortaq problem irəli sürülür. Tapşırıqların icrası zamanı, onlar
müzakirə və danışıq vasitəsilə bir nəticəyə gəlməlidirlər.
4. Fikir mübadiləsi tapşırıqları;
Bu növ tapşırıqlar digərlərindən tmamilə fərqlənir. Çünki digər tapşırıq növlərində qrup
nümayəndələri hər hanı bir razılaşmaya gəlməlidilər. Lakin bu növ çalışmalarda onların bir qərara
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gəlməsi mühüm deyil. Əsas məqsəd onlaın müzakirədə iştirak etməsi və bir-biriləri ilə fikirlərinin
bölüşməsidir.
.
Tapşırıqlara dair bir sıra xarici və yerli dilçi və metodistlər dəyərli fikirlərini bildirmişlər.
D.Nunan tapşırıq əsəslı təlim haqqında aşağıdakıları qeyd etmişdir:
1. Bu təlim vasitəsi ilə tələbələr dili daha təbii və yaradıcı öyrənirlər;
2. Adı çəkilən təlim tələbələri real həyat situasiyaları ilə üzləşdirirlər;
3. Bu təlimdə qiymətləndirmə əsasən tapşırığın nəticəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir;
4. Tapşırıq əsaslı dil təlimi əsasən tələbəyönümlü olur.
Xarici dilin öyrənilməsində tapşırıq əsaslı dil təlimində bu tip tapşırıqların icrası D.Nunanın da
qeyd etdiyi kimi, tapşırıq əsaslı dil təlimi tələbələrə dili daha kreativ şəkildə öyrənməyi təmin edir.
Digər təlim növlərindən fərqli olaraq tələbələrdə sərbəst işləmə bacarığı formalaşmağa başlayır. Ən
əsası isə dilöyrənənlərə verilən tapşırıqların həlli prosesində onlar müəllimin köməyindən istifadə
etmədən problemi həll etmək üçün müxtəlif araşdırmalar aparır və fikirlər irəli sürürlər.
Bir sıra metodist və dilçilər tapşırıq əsaslı təlim haqqında bir çox dəyərli fikirlər irəli
sürsələr də tapşırıq əsaslı dil təlimi əsasən C.Villisin tədqiqat sahəsi olub. C.Villisin fikrinə görə
tapşırığın əsasən 6 növü vardır:
1. Siyahı;
2. Sifariş və çeşidləmə;
3. Müqayisə;
4. Problem həlledici;
5. Şəxsi təcrübənin bölüşdürülməsi;
6. Kreativ və ya yaradıcı tapşırıqlar[3,45].
Bu növ çalışmalara nəzər salaq:
Siyahı tipli çalışmaların əsas şərti keçmişdə öyrənilən biliklərə əsaslanır.
Bu tip çalışmalarda tələbələr əvvəlki biliklərindən istifadə ederək verilən tapşırığı icra edirlər. Buna
misal olaraq beyin fırtınasını nümunə göstərə bilərik.
Sifariş və çeşidləmə tipli tapşırıqlar isə daha çox diqqət tələb edir. Bu tapşırıqlarda tələbələr
öyrəndikləri hadisələri məntiqi və xronoloji ardıcıllığa əsasən sıralayırlar. Müqayisə tipli
tapşırıqlarda isə dil öyrənənlər iki və ya daha artıq obyektləri müqayisə edərək onların fərqli və ya
oxşar tərəflərini araşdırırlar.
Problem əsaslı həlledici tapşırıqlarda tələbələrə və ya şagirdlərə hər hansı bir problem irəli
sürülür və onun həlli yolları araşdırılır. Şəxsi təcrübənin bölüşdürülməsi isə daha maraqlı bir
tapşırıq növüdür. Burada dilöyrənənlər azad fikir bildirməli və özlərini ifadə etməlidirlər. Bu növ
tapşırıqlarda hədəfi tapmaq çətindir. Çünki bu tapşırıq əsasən danışığa yönəlir. Yaradıcı tapşırıqlar
daha çox qrup və birgə fəaliyyətə yönəlir.
Bundan əlavə, C.Villis xarici dilin öyrənilməsində tapşırıqların əhəmiyyət və rolunu xüsusi
vurğulayır. O, qeyd edir ki, cari tapşırıqlar vasitəsilə tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlər praktik
yolla inkişaf etdirilir. Ceyn Villis tapşırıqlara əsaslanan tələbə fəaliyyətində müəllimin rolu
haqqında belə fikir irəli sürmüşdür ki, müəllim həm tələbədə motivasiya yaradır, həm də tədris
prosesində tapşırıqların həllinə və gedişinə nəzarət edir. Tapşırıqlar isə ya fərdi, ya qrup, ya da
cütlərlə icra edilir. Müəllimin vəzifəsi həm də tələbələrin əvvəlcədən cari tapşırıqlara problem kimi
yanaşmasının qarşısını almasıdır[3,67].
Yuxarıda deyilən fikiri təhlil etsək, qrup və cütlərlə işin əhəmiyyətini anlamış olarıq. Çünki
birgə fəaliyyət zamanı tələbələr birgə müzakirəyə qoşulur, qarşılıqlı fikir paylaşır, qarşılıqlı
ünsiyyətdə olurlar. Onları birgə fəaliyyətə cəlb etmə əsasən müəllimin öhdəsinə düşü və onlar zəif
və ya güclü olduqlarına əsasən qruplara ayrılmırlar. Bu da tapşırıqların icrası zamanı əməkdaşlığın
möhkəmliyindən xəbər verir.
Təlim prosesində nəzərə alınması vacib hesab edilən ən mühüm faktorlardan biri istifadə
ediləcək tapşırıqların çətinlik səviyyəsinin tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinə uyğun olmasıdır.
Çünki tələbələrin tapşırıqlara olan münasibətləri fərqlidir. Çünki bəzi tapşırıqlar tələbələrə bilik,
bacarıq və vərdişlərin aşılanmasında müsbət təsir göstərərkən, bəziləri isə tam əksinə təsirsiz qalır
və bəzi hallarda mənfi təsir göstərir. Bunu da nəzərə almalıyıq ki, verilən tapşırıqların çətinlik
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dərəcəsi də fərqli ola bilər. Hətta çətinlik səviyyəsi tələbələrə görə dəyişə də bilər. Bəzi tapşırıqlarda
müəllimlər şagirdlərin tapşırığı asanlıqla yerinə yetirəcəyinə inandığı halda bəzi tapşırıqlarda isə
daha çox səy göstərmələrini tələb edirlər. Çətinlik səviyyəsi müəllimlər tərəfindən artırılmış bəzi
tapşırıqlar da tədris fəaliyyətində xüsusi rol oynayır. Çətinlik səviyyəsi artırılmış tapşırıqların həlli
müsbət nəticələnərsə tələbənin özünəinamı və etibarı artır. Bundan əlavə, onlarda təkbaşına tapşırıq
həlletmə istəyi artır. Onu da qeyd etməliyik ki, müəllim çətinlik səviyyəsi artırılmış tapşırıqları
tələbələrə verərkən bir sıra xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır. Hədəf nöqtəmiz tələbələrdə dil öyrənmə
bacarığı yaratmaq olduğu üçün bəzən bu tip tapşırıqlar bəzi tələbələrdə dil öyrənməyə qarşı marağı
azalda və tələbədə istəksizlik yarada bilər. Buna görə də, buradakı əsas vəzifə müəllimin üzərinə
düşdüyü üçün o, bu tipli xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır.
Tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinə yönələn tapşırıqlar bəzən təkcə bir tələbəni deyil, hər
hansı tələbə qrupunun diqqətini cəlb edə bilər. Bu zaman müəllimin üzərinə düşən vəzifə olduqca
ağır olur. Bəzi tapşırıqlar növbəti dərs üçün, bəzi tapşırıqlar isə bir neçə həftə müddətinə verilə
bilər. Öyrənmə çətinliyi çəkən tələbələr üçün tapşırıqlar nəzarət və yoxlama şəraitində aparıldıqda
uğurla nəticələnir.
Onu da vurğulamalıyıq ki, hər mərhələ spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Birinci mərhələ
hazırlıqyönümlü tapşırıqları plalaşdırmaqdan, vaxtın uyğun bölünməsindən, oxşar tapşırıqlar
edilməsindən ibarətdir. İkinci mərhələ vaxt təzyiqinin qoyulmasından, əsas tapşırıqların həlli ilə
seçilir. Nəhayət, ən son mərhələdə isə müəllim tərəfindən hesabat aparılır, fikir səhvlər üzərində işə
yönəlir [3,37].
Ümumiyyətlə, tədris prosesində tələbənin qarşılaşdığı bütün problemləri real həyatla
əlaqələndirdikdə tələbə müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə daha sürətli və daha səmərəli yiyələnir.
Bu yanaşma özünü tapşırıq əsaslı dil təlimində də aydın göstərir. Məsələn, “bazardan bazarlıq
etmək”, “filmə baxmaq üçün kinoteatra getmək” və s. Bu tip tapşırıqlar xarici dil öyrənən tələbədə
daha çox maraq yaradır və onu öyrənməyə motivasiya edir. Real həyatla əlaqələndirmənin faydası
bununla kifayətlənmir. Tapşırıq əsaslı dil təlimində real həyatla əlaqələnmənin başqa bir faydası da
tələbələrdə kommunikativ dil bacarıqlarının daha sürətli inkişaf etməsidir. Bir sözlə tədris
fəaliyyətində tapşırıq əsaslı dil təlimində real həyat ünsüründən istifadə inteqrasiyaya xidmət edir.
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Balajaуeva Şhahla
The ways of learning task-based teaching in modern english classes
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
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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: communication, innovation, method, technology, speech
Баладжаева Ш.
Пути формироваия «task-based teaching» на современном английском уроках
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи на английском языке
в условиях языкового вуза. Здесь говорится о необходимости внесения радикальных
изменений в существующую систему обучения устной речи на иностранном языке. Процесс
обучения английскому языку в целом и процесс обучения устной речи должен базироваться
на коммуникативно - функциональном принципе. Обучение устной речи должно носить
целенаправленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению
эффективности данного процесса. В анализе большое внимание обращено на фактом,
полученные из литератур. Автор пытается раскрыть роль упражнении. Ссылаясь на работы
ученых исследовавших, а также подчеркивает ее важность.
Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во время анализа еще более ясно, а также
более разнообразном колорите. Основной целью Государственной программы является
формирование единой
обшенациональной среды образования путём внедрения и
использование современных информационно-коммуникативных технологий и обеспечением
возможностью качественного образования, а также создания условий для интеграции
государственной системы образования в мировую систему образовании. Одной из основных
целей изучения языка является обладение умением эффективно общаться на изучаемом
языке.
Ключевые слова: коммуникация, инновация, метод, технология, речь
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 26 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 16.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nuriyyə Əliyeva tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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SİNTAKSİSİN YENİ TƏLİM TEXNOLOGİALARI
ƏSASINDA TƏDRİSİ
Xülasə
Məlum olduğu kimi, ana dilini yaxşı bilmədən tədrisi bu dildə aparılan bütün digər fənləri
mənimsəmək qeyri-mümkündür. Ona görə də istər orta, istər ali məktəbdə Azərbaycan dilinin
incəliklərini öyrədən müəllim öz məsuliyyətini dərk etməli, işinə həssas və diqqətli yanaşmalıdır.
Hər hansı bir mövzunu öyrədərkən iki məsələ xüsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır:
1. Mövzu ilə bağlı müfəssəl, əhatəli elmi biliyə malik olmaq,
2. Mövzunu mənimsətmək, məqsədə nail olmaq üçün metod. priyom, texnologiyaları düzgün
seçmək, yerli-yerində istifadə etmək. Bu şərtlər ödəndiyi halda dərsin keyfiyyətindən və məqsədə
nail olmaqdan danışıla bilər.
Əvvəllər ənənəvi olaraq müəllim auditoriyada mühazirə oxuyur, öyrənənlər isə dərsdə passiv
olaraq – dinləyici kimi iştirak edirdilər. Lakin təcrübə göstərir ki, bu cür mühazirələr yorucu və
maraqsız olur. Mühazirə mətni əvvəldən hazırlanıb tələbələrə verildikdə, tələbələr mühazirəyə
girməzdən əvvəl mövzu ilə tanış olduqda dərs daha maraqlı olur.
Bu zaman öyrənən tərəf mövzu haqqında məlumat əldə edir, nəyi öyrənəcəklərini dəqiqləşdirir,
nəyi öyrənmək istədiklərini müəyyənləşdirir, mühazirə yalnız müəllimin aktivliyi ilə deyil, hər iki
tərəfin iştirakı ilə qurulur.
Mühazirə mətni əvvəldən təqdim edildiyindən, müəllim mühazirədə problem situasiya
yaratmaqla, bəzi məsələlərin araşdırılmasını, müəyyən suallara cavab verilməsini tələbələrə
istiqamətləndirməklə daha yaxşı nəticə əldə edə bilər. Mövzunun aktuallığı. Son dövrlərdə
ölkəmizdə təhsil sahəsində aparılan islahatlar, həyata keçirilən dövlət proqramları tədris prosesinin
keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına münbit şərait yaradır.
Təhsilin maddi bazasında, təhsil və tərbiyə işinin məzmununda, metodikasında, müəllim-şagird
münasibətlərində, idarəetmədə böyük dəyişiklik baş verir. Azərbaycanda təhsil islahatının əsas
prinsipləri demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və
humanitarlaşdırmadır.
Açar sözlər: sintaksis, cümlə, mürəkkəb cümlə, İKT, qruplarla iş
Məlum olduğu kimi, ana dilini yaxşı bilmədən tədrisi bu dildə aparılan bütün digər fənləri
mənimsəmək qeyri-mümkündür. Ona görə də istər orta, istər ali məktəbdə Azərbaycan dilinin
incəliklərini öyrədən müəllim öz məsuliyyətini dərk etməli, işinə həssas və diqqətli yanaşmalıdır.
Hər hansı bir mövzunu öyrədərkən iki məsələ xüsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır: 1.
Mövzu ilə bağlı müfəssəl, əhatəli elmi biliyə malik olmaq, 2. Mövzunu mənimsətmək, məqsədə nail
olmaq üçün metod. priyom, texnologiyaları düzgün seçmək, yerli-yerində istifadə etmək. Bu şərtlər
ödəndiyi halda dərsin keyfiyyətindən və məqsədə nail olmaqdan danışıla bilər.(1,75)
Qrammatikanın bir şöbəsi olan sintaksis daha mürəkkəb dil vahidlərini öyrənən bir şöbə kimi,
dilin mənimsənilməsində, həmçinin nitqin düzgün formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu da müəllimdən şöbənin tədrisi zamanı daha çox diqqət və peşəkarlıq tələb edir. Yeni
texnologiyalardan dərs prosesində səmərəli istifadə müəllimin bu prosesdə işini bir qədər
asanlaşdırır.
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Sintaksis şöbəsindən bir mövzunun tədrisi üzərində dayanmaqla fikrimizi izah edək: Sintaksis
şöbəsində öyrədilən mövzulardan biri “Tabeli mürəkkəb cümlələr” mövzusudur. Ali məktəbdə bu
mövzu üzrə mühazirə və seminar məşğələsi keçirilir. Müəllim mühazirədə mövzu üzrə lazımi
məlumatları çatdırmalı, seminar məşğələsində onun nə dərəcədə mənimsənilməsini yoxlamalıdır.
Əvvəllər ənənəvi olaraq müəllim auditoriyada mühazirə oxuyur, öyrənənlər isə dərsdə passiv
olaraq – dinləyici kimi iştirak edirdilər. Lakin təcrübə göstərir ki, bu cür mühazirələr yorucu və
maraqsız olur. Mühazirə mətni əvvəldən hazırlanıb tələbələrə verildikdə, tələbələr mühazirəyə
girməzdən əvvəl mövzu ilə tanış olduqda dərs daha maraqlı olur. Bu zaman öyrənən tərəf mövzu
haqqında məlumat əldə edir, nəyi öyrənəcəklərini dəqiqləşdirir, nəyi öyrənmək istədiklərini
müəyyənləşdirir, mühazirə yalnız müəllimin aktivliyi ilə deyil, hər iki tərəfin iştirakı ilə qurulur.
Mühazirə mətni əvvəldən təqdim edildiyindən, müəllim mühazirədə problem situasiya yaratmaqla,
bəzi məsələlərin araşdırılmasını, müəyyən suallara cavab verilməsini tələbələrə istiqamətləndirməklə daha yaxşı nəticə əldə edə bilər.
Mürəkkəb cümlə haqqında əvvəlki mövzularda məlumat verildiyindən, mürəkkəb cümlə, onun
komponentlərini əlaqələndirən vasitələr, komponentlər arasında asılılıq dərəcəsi kimi məsələlər
artıq tələbələrə aydındır. Bu məlumatlara istinad etməklə müəllim mühazirədə motivasiya qurmaq
üçün Hava qaraldı, ancaq yağış yağmadı; Hava qaralsa da, yağış yağmadı. - kimi iki nümunə təqdim
edə və onların bir-birindən nə ilə fərqləndiyini soruşa bilər. Şübhəsiz ki, cavablar fərqli olacaq:
bağlayıcı vasitələrə görə, birinin tabesiz, digərinin tabeli mürəkkəb cümlə olmasına görə. Əslində,
bu cavabların hamısı düzgündür və müəllim bu cavabları qəbul edərək, “Nə üçün ikinci cümlə
tabeli mürəkkəb cümlə adlanır?” - sualını verə, cavab aldıqdan sonra mühazirə mövzusunun tabeli
mürəkkəb cümlələrə həsr olunacağını elan edə bilər.
Mühazirələrdə İKT-dən istifadə etmək müəllimin işini bir qədər də asanlaşdırır. Bunun üçün bir
sıra kompüter proqramlarını : PowerPoint, MİMİO və s. bilmək lazım gəlir. Müəllim müəyyən
məsələləri izah edərkən hazırladığı slaydları da nümayiş etdirə bilər. Bu zaman slayd hazır
məlumatı göstərmək üçün deyil, eyni zamanda, qarşı tərəfin müəyyən məsələləri araşdırması üçün
də istifadə olunmalıdır.
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tədrisi zamanı bağlayıcı vasitələri düzgün mənimsətmək çox
əhəmiyyətli məsələdir. Çünki tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlənin növünü aydınlaşdırmaq
üçün baş və budaq cümlənin yerini düzgün müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Bunun üçün isə
bağlayıcı vasitəni dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki bəzi bağlayıcı vasitələrlə yaranan tabeli
mürəkkəb cümlələrdə həmişə baş cümlə budaq cümlədən sonra işlənir, bəzi bağlayıcı vasitələrdə isə
əksinə. Ona görə də bağlayıcı vasitələri yaxşı bilməyin rolu xüsusilə vurğulanmalıdır. Belə
məqamlarda müxtəlif bağlayıcı vasitələrlə formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələr təqdim etmək, baş
və budaq cümlənin yerini müəyyənləşdirməyi tapşırmaq olar.(2,45)
Dəyirmi masa metodu. Bu zaman da qruplarla iş formasından istifadə olunur. Hər qrupa bir
vatman kağızı və qrupun üzvlərinin sayı qədər rəngli marker verilir. Hər kəs ona verilən rəngli
marker ilə yazmalıdır.
Yazılı “Dəyirmi masa” elə metoddur ki, bu zaman tapşırıq yazılmış vərəq qrupun daxilində
dairə üzrə daim bir nəfərdən digərinə ötürülür. Qrup üzvlərinin hər biri mövzu ilə bağlı öz
mülahizələrini vərəqə əlavə edir. Məsələn, müəllim kağızın üzərində bir cümlə yazır: “Qapını açıb
içəri girmək istəyirdim ki, arxadan səs eşitdim”- tələbələrdən biri yazır: məqsədə görə nəqli
cümlədir, o biri yazır: quruluşca mürəkkəbdir, başqası: ki bağlayıcısı vasitəsi ilə yaranmışdır,
digəri: deməli, tabeli mürəkkəb cümlədir və s. fikirlərini qeyd edir. Sonda həmin cümlə haqqında
bütün xüsusiyyətlər qeyd olunur. Təqdimat zamanı bütün yazılanların düzgünlüyü müəllim
tərəfindən yoxlanır, səhvlər varsa, izah edilir. Nəticədə, müəllim bu metoddan istifadə etməklə
mövzu üzrə bilik və bacarıqları yoxlamış olur. “Dəyirmi masa” metodundan sintaksisin bütün
məsələlərinin öyrədilməsi zamanı istifadə etmək olar.(3,10)
Klaster (şaxələndirmə)metodu. Klaster metodundan hər hansı bir mövzu və ya firkin mümkün
qədər açilmasına, öyrənənlərin bu ətrafda geniş, sərbəst düşünməsinə yönətlmə, həm də düşünmə
mərhələsində istifadə etmək olar. Bu metoddan müəllim həm mühazirə, həm də seminar
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məşğələlərində istifadə edə bilər. Şaxələndirmə metodunu keçirmək üçün iri ağ kağız götürülür.
Kağızın mərkəzində hər hansı termin, söz, cümlə və s. yazılır.
Klaster metodu sintaksisin tədrisinin yekunlaşdırılması mərhələsində (eləcə də ayri-ayrı sintaktik
vahidlər haqqında aldıqları bilikləri möhkəmləndirmək məqsədilə) faydalı olar. Məsələn, müəllim
söz birləşmələri haqqında bilikləri möhkəmləndirmək məqsədilə qruplara verilmiş kağızın ortasına
“söz birləşmələri” yazır. Qruplar onlara verilmiş tapşırığı bildikləri kimi klasterləşdirirlər, sonda
müəllim kağızları lövhədən asır və ümumiləşdirir.
Mövzunun aktuallığı. Son dövrlərdə ölkəmizdə təhsil sahəsində aparılan islahatlar, həyata
keçirilən dövlət proqramları tədris prosesinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına münbit
şərait yaradır. Təhsilin maddi bazasında, təhsil və tərbiyə işinin məzmununda, metodikasında,
müəllim-şagird münasibətlərində, idarəetmədə böyük dəyişiklik baş verir.
Azərbaycanda təhsil islahatının əsas prinsipləri demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə,
diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdırmadır. Bunlar şagirdin, hər şeydən
əvvəl, bir şəxsiyyət kimi formalaşması və hərtərəfli inkişafının həllinə yönəlmişdir. Qeyd
olunanların səmərəli həlli üçün təlim prosesinə daim diqqətlə yanaşmaq, qabaqcıl dövlətlərin
təcrübəsindən istifadə etmək bu gün diqqət mərkəzində duran məsələlərdəndir.
Tədris prosesində qabaqcıl pedaqoji texnologiyalardan istifadə, interaktiv təlim metodlarının
tətbiqi müəllimin işini asanlaşdırmaqla bərabər, fənnə marağın artmasına, təlim prosesinin daha da
inkişaf etməsinə səbəb olur. Texnologiyalardan səmərəli istifadə etməklə sistemin bütün
elementlərini öyrətmək, təlim prosesini layihələşdirmək mümkündür.
Ənənəvi təlim metodları ilə yanaşı, yeni metodlardan isifadə, pedaqoji texnologiyaların tətbiqi
öyrənənlərin dərsdə passivliyinin qarşısını alır, şüurlu mənimsəməyə şərait yaradır. Nəticədə, təlim
prosesi öyrənəndə fəallığı, məntiqi düşünməyi, ətrafdakı şeylərə və hadisələrə tənqidi yanaşmağı,
müstəqil bilik almağı, fərdi inkişaf etmək bacarığını tərbiyə edir. Bir sözlə, tədris prosesində yeni
pedaqoji texnologiyaları məqsədəuyğun və kompleks şəkildə tətbiq etməklə təhsilalanın hərtərəfli
şəxsiyyət kimi inkişaf etməsinə, daha yüksək uğurlar qazanmağa nail olmaq mümkündür.
Bu zaman məqsədə və təlimin məzmununa uyğun seçim etmək əsas şərtdir. Şəxsiyyətyönümlüinkişafetdirici pedaqoji texnologiyalardan olan əməkdaşlıqla təlim texnologiyası, layihələr metodu
ilə təlim texnologiyası, modulla təlim texnologiyası hazırda daha çox istifadə olunan
texnologiyalardandır. (4, 53)
İnteraktiv təlim metodları, yeni pedaqoji texnologiyalar digər fənlərdə olduğu kimi, Azərbaycan
dilinin, o cümlədən sintaksisin tədrisi prosesində də müsbət nəticə verir. Bu vasitələr təkcə orta
ümumtəhsil müəssisələrində deyil, ali məktəbdə də tətbiq edilməlidir.
Ədəbiyyat
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М.Ахмедова
Применение новых технологий обучения
в преподавании синтаксиса
Резюме
Как известно, невозможно усвоить все остальные предметы, преподаваемые на этом
языке, без знания родного языка. Поэтому учитель, который преподает тонкости
азербайджанского языка в средней или старшей школе, должен понимать свою
ответственность и действовать чутко и внимательно. При преподавании любой темы
необходимо сосредоточить внимание на двух вопросах: 1. Иметь подробные, всесторонние
научные знания по предмету, 2. Подход к предмету, метод достижения цели, приём,
правильно подобрать технологии, использовать локально. Можно сказать о качестве урока и
достижении цели, если эти условия соблюдены.
Традиционно преподаватель читает лекции в аудитории, а учащиеся пассивно участвуют в
лекции в качестве слушателя. Однако практика показывает, что такие лекции утомительны и
неинтересны. Когда текст лекции заранее написан и передан студентам, урок становится
более интересным, когда студенты знакомятся с предметом перед тем, как войти в лекцию. В
то же время студент изучает предмет, уточняет, что он / она изучает, и определяет, что он /
она хочет изучать, и лекция организована не только с активностью учителя, но также с
участием обеих сторон. Поскольку текст лекции предварительно отправлен, учитель может
получить лучший результат, решая проблемы в лекции, направляя некоторые вопросы и
направляя студентов на ответы на определенные вопросы.
Актуальность темы. Последние реформы в области образования в нашей стране и
государственные программы создали благоприятные условия для дальнейшего повышения
качества учебного процесса. Произошли значительные изменения в материальной базе
образования, содержании, методологии, отношениях учителя и ученика, управлении.
Основными принципами реформы образования в Азербайджане являются демократизация,
гуманизация, дифференциация, индивидуализация, интеграция и гуманизация.
Ключевые слова: синтаксис, предложение, сложное предложение, ИКТ, работа с
группами.

Use of new teaching technologies in the study of syntax

M.Ahmedova

Summary
As you know, it is impossible to learn all the other subjects taught in this language without
knowing the native language. Therefore, a teacher who teaches the subtleties of the Azerbaijani
language in middle or high school should understand their responsibility and act sensitively and
carefully. When teaching any topic, it is necessary to focus on two issues: 1. To have detailed,
comprehensive scientific knowledge of the subject, 2. Approach to the subject, method of achieving
the goal, acceptance, choose the right technology, use locally. It'll be subject to talk about the
quality of the lesson and the achievement of the goal, if these conditions are met.
Traditionally, the teacher lectures in the classroom, and students passively participate in the
lecture as a listener. However, practice shows that such lectures are tedious and uninteresting. When
the text of the lecture is written and handed over to the students in advance, the lesson becomes
more interesting when the students become familiar with the subject before entering the lecture. At
the same time, the student studies the subject, investigate what he / she is studying, and determines
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what he / she wants to study, and the lecture is organized not only with the activity of the teacher,
but also with the participation of both parties. Since the text of the lecture is pre-sent, the teacher
can get the best result by solving problems in the lecture, directing some questions to answer certain
questions.
Relevance of the topic. Recent reforms in the field of education in our country and government
programs have created favorable conditions for further improving the quality of the educational
process. There have been significant changes in the material base of education, content,
methodology, teacher-student relationship and management. The main principles of education
reform in Azerbaijan are democratization, humanization, differentiation, individualization,
integration and humanization.
Key words: syntax, suggestion, slideshow, ICT, work with groups.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 26 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 24.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Böyükxanım Eminli tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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XÜSUSI MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN INGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MÜƏLLIMİN ROLU
VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalə xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin tədrisində müəllimin rolu və xüsusiyyətlərindən
bəhs edir. Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili xarici dilin tədrisinin müasir bir sahəsidir. İngilis dili
artıq hər bir sahədə, tibb, hüquq, biznes, diplomatiya, aviasiya, turizm, insan resursları, elm və
texnologiya və sairə sahələrdə istifadə olunur. İngilis dilinin bu cür sahələrdə işlənməsi onun xüsusi
məqsədlərə görə tədrisini aktual məsələyə çevirmişdir. Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin
tədrisində əsas məsələlərindən biri müəllimin roludur. Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili
təcrübəçilərinin ehtiyacların təhlilini aparmaq, əməkdaşlıq kimi sahələrdə istəkləri vardır. Əlavə
olaraq, kollec və ya peşə təhsili üzrə ingilis dilini xüsusi məqsədlərlə tədris edən təcrübəçilərə və
tələbələrin gələcəkdə sahib olmaq istədikləri peşələrə dair tədris proqramını təşkil edə bilən, xüsusi
məqsədlərlə ingilis dili fənnini universitetlərdə tədris edənlərə sənayenin inkişafını izləmələri təklif
edilir.
Bu məqalədə ümumi İngilis dili müəllimindən fərqli olaraq müəyyən edilmiş xüsusi məqsədlər
üçün ingilis dili müəlliminin rolu araşdırılır. Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili ingilis dilinin
tədrisində vacib bir sahə kimi bugünkü vəziyyətinə çatmazdan öncə bir çox mərhələdən keçmişdir.
Bu vəziyyət tədris kursları və müəllimlər də daxil olmaqla, ümumi ingilis dili dünyası ilə xüsusi
məqsədlər üçün ingilis dili dünyası arasında gözəçarpan fərqi vurğulayır. Aydındır ki, Xüsusi
məqsədlərlə ingilis dili bir tədris metodu olaraq Ümumi ingilis dilindən fərqlənir və bu fərqin əsas
istiqaməti "müəllim"dir. Xüsusi məqsədlərlə ingilis dili tədrisində müəllimi fərqləndirən xüsusiyyət
onun rollarıdır. Xüsusi məqsədlərlə ingilis dili müəllimi müəllim olmaqla yanaşı başqa rolları da
vardır; bir kurs dizayneri, material təchizatçısı, tədqiqatçı, əməkdaş və qiymətləndirici ola bilər.
Məqalədə müxtəlif alimlərin fikirləri əks olunub. Məqalədə əsasən müəllim-tələbə münasibətləri,
müəllimlərin xarici dil tədrisində rolu və xüsusiyyətləri əks etdirilir.
Açar sözlər: xüsusi məqsədlər; müəllim, rol, keyfiyyət, təcrübəçi
İngilis dilini bilmək müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. Lakin dili öyrənməyin əsası insanın
istəyindədir. Xarici dildə yaxşı ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnmək və həmin ünsiyyət bacarıqlarını
inkişaf etdirmək üçün bütün dörd bacarıqda təcrübə qazanmaq lazımdır. Bunlar dinləmə, danışma,
oxu və yazı bacarıqlarıdır. Bir şagird bütün bu bacarıqları əldə etməzdən əvvəl, onda mövzuya və
ya dilə maraq yaranmalıdır. Yəni, dilin öyrənilməsi üçün ən başlıca səbəb ingilis dilini öyrənmək
istəyənin motivasiyalı olmasıdır. O, bu motivasiya ilə istəyinə nail ola bilər. Bu baxımdan,
müəllimlər də tələbələr arasında maraq yaratmaqla tələbənin diqqətini təlim prosesinə cəlb etmək
üçün çox önəmli bir rol oynayır. Müəllimlər vasitəçi, idarəçi, təşkilatçı və qiymətləndirici kimi
müxtəlif rollarda çıxış edə bilərlər. [10,15]
Xarici dil müəllimləri tələbələrin inkişafında özlərinin rolunun əhəmiyyətini bilmədirlər. Xarici
dil müəllimlərinin ən vacib öhdəliklərindən biri tələbələrə dil sahəsində ən böyük nailiyyətləri əldə
etmələrinə kömək etməkdir. Müəllim-tələbə arasında müsbət münasibət dil öyrənmə prosesində ən
vacib amildir. Həmçinin, müəllim tələbəyə lazım gələrsə, fərdi yanaşmağı da bacarmalıdır.
Müəllim-tələbə münasibəti dedikdə qarşılıqlı hörmət, əməkdaşlıq kimi keyfiyyətlər başa düşülür.
Xüsusi məqsədlərlə ingilis dilinin tədrisi son dərəcə fərqli olduğuna görə bəzi müəlliflər sahəni
tədrisdən daha geniş anlayış olaraq qəbul etmiş və burada “müəllim” termini əvəzinə “təcrübəçi”
terminin istifadəsinə yer vermişlər. [3,35] Həmçinin, Swales də, bu əhatəni əks etdirmək üçün
"Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimi" deyil, "Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili təcrübəçisi"
termini istifadə etmək üçün bəzi səbəbləri üstün edir. [6] Ehtimal ki, sinif müəlliminin normal
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funksiyalarına əlavə olaraq, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimləri ehtiyacların təhlili, tədris
planı, materialların yazılması və ya uyğunlaşdırılması və qiymətləndirilməsi ilə məşğul olmalıdırlar.
[9,108]
 Müəllim – Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin tədrisi prosesində müəllim hər zaman
materialın daşıyıcı məzmununun əsas bilicisi deyildir. Dərslər fənnin məzmununa yönəldilən zaman
və ya tələbələr həmin sahə ilə məşğul olduqda, məzmunu müəllimdən daha çox bilirlər. Müəllim
sinifdə ünsiyyət yaratmaq üçün tələbələrin məzmununa dair məlumatları öyrənmə imkanına
sahibdir. Tədris xüsusi bir mövzu üzrə ayrıldıqda, məsələn, biznes hesabatının necə yazılması
qaydası, bu zaman müəllimin kommunikasiya təcrübəsi barədə məlumat sahibi olan məsləhətçi
mövqeyini qəbul etməsi vacibdir, lakin tələbələrlə bu təcrübələri öz məqsədlərinə çatdırmaq üçün
ən yaxşı şəkildə necə araşdırmalı olduqlarını müzakirə etmək lazımdır. Xüsusi məqsədlərlə ingilis
dilinin tədrisində müəllimlər nəzərəçarpacaq dərəcədə çevikliyə sahib olmalıdırlar, öyrənənləri
dinləməyə, tələbələrin iştirak etdiyi fənlər və ya peşə fəaliyyətlərinə marağın olmasına və onların
tədrisində bəzi riskləri götürməyə hazır olmalıdırlar.
 Kurs dizayneri və material təşkilatçısı - Xüsusi məqsədlərlə ingilis dilinin tədrisi sahəsində
hazır materialların çatışmazlığı buna əsas səbəb ola bilər. Əlavə materiallara ehtiyac duyulmadan
konkret bir dərsliyin istifadəsi çox nadir hallarda mümkündür. Bəzən dərslik materialı tələbələrin
ehtiyaclarını qarşılamaya bilər. Bu zaman müəllim öyrənəni materialla təmin etməlidir.
 Tədqiqatçı – Araşdırmalar hər zaman Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin tədrisi
sahəsində (janr təhlili) güclü olmuşdur. ESP müəllimləri araşdırma ilə daim sıx əlaqədə olmalıdır.
Məsələn, İşgüzar məqsədlər üçün ingilis dilində tədqiqatlara nəzər saldıqda, janrların, dilin və
işgüzar ünsiyyətdə iştirak edən bacarıqların araşdırılmasına maraq olduğunu görürük.
 Əməkdaş - Əməkdaşlıq daha çox ortaqlıqdır. Bəzi hallarda müəllimin rolu tələbələrə birbaşa
məsləhət vermək olur (məsələn, qeyri-ingilis dilli ölkələrdə tələbələr hər iki dildə məsləhətlərə və
müzakirə mövzularına ehtiyac duyurlar).
 Qiymətləndirici – Kursun dizaynı və tədris materiallarının qiymətləndirilməsi kursun
sonunda və ya kurs başa çatdıqdan sonra, öyrənənlərin öyrəndikləri bilikləri necə istifadə edə
bildiklərini və ya onlar üçün hazır olub-olmadıqlarını müəyyən etmək üçün aparılır.
Xatırladaq ki, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimləri bu sahədəki mütəxəssislər deyil,
onların sahəsi ingilis dilində peşə deyil, peşə üçün ingilis dilidir. Müəllimlər ixtisaslarını onlardan
daha yaxşı bilən tələbələrə dil tədrisində köməklik edir, öz peşələrində orijinal məlumatları anlama,
istifadə etmək və ya təqdim etmək üçün əsas bacarıqları inkişaf etdirirlər. Peşəkar xüsusi məqsədlər
üçün ingilis dili müəllimi tez bir zamanda bir peşə sahəsindən digərinə keçməyi bacarmalıdır.
Materiallar orijinal (tədris bacarıqlarının əsas məqsədi tələbələrin İngilis dili səviyyəsinə
baxmayaraq, orijinal məlumatlarla məşğul olmasını təmin etməkdir), müasir və tələbənin ixtisas
sahəsinə müvafiq olmalıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, ümumi ingilis dili ilə xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilinin tədrisində
müəllimin rolu eyni deyildir. Məsələn, İşgüzar ingilis dili kontekstində müəllimin roluna nəzər
salaq:
Müəllim bir çox sahələrdə tədris mövzusu haqqında daha çox şey bilir, lakin İşgüzar ingilis
dilində əlaqələr daha fərqli ola bilər: müəllim dil və kommunikasiya haqqında bilir, amma öyrənən
işi və onun məzmunu haqqında daha çox bilir. İşgüzar ingilis dili müəllimləri etibarlılıq, peşəkarlıq
kimi keyfiyyətlərə sahib olmalı və iş dünyasından xəbərdar olmalıdırlar. Hər şeydən əvvəl, onlar
müəyyən bir tədris kontekstinə uyğunlaşmalı və özləri öyrənməyə həvəsli olmalıdırlar. İşgüzar
ingilis dili sahəsində bir çox müəllim özünü təlimçi, məşqçi və hətta məsləhətçi adlandırır. Bunun
üçün çox yaxşı səbəblər var. [4,409]
 Təlimçi – müəllim ənənəvi olaraq, kimisə təhsilləndirən və ya kiminsə həyatda daha
müvəffəqiyyətli olmasına yol açan bir şəxs kimi görünür. Digər tərəfdən isə məşqçi, şəxsin xüsusi
bir iş görə bilməsi üçün davranışını və ya qabiliyyətini dəyişdirən bir şəxsdir. Tədris insan yönümlü
olsa da, təlim (məşq) işə yönəldilmişdir. Beləliklə, bir dil müəllimi öyrənənin müxtəlif bir məqsəd
üçün dil öyrənməsinə kömək edirsə, təlimatçı onları linqvistik və praqmatik olaraq - müəyyən bir
şəkildə davranmağa hazırlaşdırır.
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 Məşqçi - məşqçi şagirdin öz iş mühitində öyrənmə imkanlarından yararlanmalarına kömək
edə bilən bir şəxsdir. Bu, şagirdin öz güclü və zəif cəhətlərini daha yaxşı başa düşməsinə kömək
olur.
 Məsləhətçi - Bir çox sərbəst çalışan (freelance) müəllimlər məsləhətçi kimi fəaliyyət
göstərir; müqavilələri müzakirə edirlər, ehtiyacları analiz edirlər və sairə. Onlar çox vaxt imtiyazlı
bir vəziyyətdə olurlar.
Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimlərinin rolunu bir çox metodistlər araşdırmış və hər
biri fərqli fikirlər söyləmişlər. Strevens yazır ki, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimi,
gözlənilmədən ondan xüsusi ehtiyacları olan tələbələri öyrətməsi tələb olunan ümumi ingilis dili
müəllimidir. [7,95]
Uilyams xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimindən tələb olunan şəxsi keyfiyyətləri
vurğulayır: [8,202]
Həvəs, ünsiyyət və tələbələrin dünyası haqqında biliklərin inkişaf etdirilməsi və idarə edilməsi
bacarığı kimi şəxsi xüsusiyyətlər tədris materiallarını yazma qabiliyyəti kimi vacibdir.
Şagirdlərin dünyası haqqında məlumatlar birmənalı deyil, çünki bu, həm tələbələrin
mədəniyyətinə, həm də şəxsi qayğılarına və ixtisasına görə dəyişə bilər. Adams Smith ustad
müəllimin bu 3 amillə də maraqlanacağını bildirmişdir. O, ESP müəllimi üçün vacib olan 3
keyfiyyəti vurğulamışdır: [2,108]
 Öyrənənlərin peşə sahələrinə maraq
 Öyrənənlərin dilinə maraq
 Tələbələrə hörmət
Nəhayət, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimi üçün ən vacib keyfiyyət sayılan elastiklik
(flexibility): Ümumi dil müəllimliyindən xüsusi məqsədlər üçün dil müəllimliyinə rahat keçid və
qrupların öhdəsindən gələ bilmək. [5,56]
Xüsusi məqsədlərlə ingilis dilini tədrisinin keyfiyyətini artırmaq üçün aşağıda verilmiş şərtlərin
hər biri nəzərə alınmalıdır:
 Məqsədlər real olmalıdır;
 Dil müəllimi tələbələrin istək, maraq və tələbatlarından xəbərdar olmalıdır;
 Dil müəllimi tədris etdiyi fənnə həvəslə yanaşmalı, öyrətməyə can atmalıdır;
 Dil tədrisində müasir metodlar və üsullar səmərəli tətbiq edilməlidir;
 Dil müəllimi tələbələrin hədəf dili niyə, nə məqsədlə öyrənməsi haqda məlumatlı olmalıdır.
[1]
İngilis dilinin yeni sahələrdə istifadəsinin günbəgün artması səbəbi ilə xüsusi məqsədlər üçün
ingilis dilinin yeni sahələri yaranır. Öyrənənlər ingilis dilini müxtəlif sahələrdə istifadə etməyə
başladıqdan sonra onlara lazım olan xüsusi dil bacarığı ehtiyacları ortaya çıxır və bu da ingilis
dilinin xüsusi məqsədlərlə tədrisinin yeni sahələrinin yaranmasına səbəb olur. Tələbə yönümlü bir
yanaşma olaraq, onun əsas məqsədi öyrənənlərin peşə tələblərini təmin etmək məqsədilə onların
xüsusi ehtiyaclarını yerinə yetirməkdir.
Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili müəllimi hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Xüsusi
məqsədlər üçün ingilis dili təcrübəçiləri yeni sahəni dərindən bilməyə də bilərlər, burada onların
öhdəsinə düşən əsas vəzifə yeni sahə üzrə mükəmməl, dərin biliyin olması yox, tələbələrə vacib
olan və öyrədiləcək materialı mənimsəmələridir.
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The role of teacher and his/her characteristics in the teaching of esp
Summary
This article deals with the role of ESP teacher and his/her characteristics. English for specific
purposes is a contemporary area of teaching a foreign language. English is now used in every field,
medicine, law, business, diplomacy, aviation, tourism, human resources, science and technology
and so on. The development of English in such fields has made it a matter of urgency for its special
purpose. One of the the main issues in ESP is the role of teacher. Practitioners of English for
specific purposes have a will to conduct needs analysis, have a desire on the field of cooperate. In
addition, practitioners of English for specific purposes who teach at the college/vocational
education are suggested to follow the development of industry and those who teach English for
specific purposes at universities can arrange the syllabus of what future careers or professions that
the students later want to have. This article examines the role of the ESP teacher which has often
been identified as different from that of General English (GE) teacher. ESP has passed through
many stages before reaching its today’s status as an important branch in English language teaching.
This status ensures the noticeable difference between the world of GE and that of ESP, including
teaching courses and teachers. Obviously, ESP as a teaching method is different from GE, and the
main aspect of this difference is the “teacher”. The feature that distinguishes the ESP teacher is
his/her roles. The ESP teacher has got more roles to play in addition to be a teacher; he/she can be a
course designer, material provider, researcher, collaborator, and an evaluator. The article refers to
the ideas of various scientists. The article focuses mainly on teacher-student relationships, the roles
and characteristics of teachers in teaching a foreign language.
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Нармин Кулиева
Роль преподавателя и его/ ее характеристик в обучении esp
Резюме
В этой статье рассматривается роль учителя ESP и его / ее характеристики. Английский
для конкретных целей - это современная область обучения иностранному языку. Английский
сейчас используется во всех областях: медицине, юриспруденции, бизнесе, дипломатии,
авиации, туризме, людских ресурсах, науке и технике и так далее. Развитие английского
языка в таких областях сделало его неотложным для его специального назначения. Одним из
главных вопросов в ESP является роль преподавателя. Практики английского языка для
конкретных целей имеют желание проводить анализ потребностей, имеют желание
сотрудничать. Кроме того, практикам английского языка для конкретных целей, которые
преподают в колледже / профессионально-техническом образовании, предлагается следить за
развитием промышленности, а те, кто преподают английский язык для конкретных целей в
университетах, могут составить учебный план по будущим профессиям, которые студенты
впоследствии захотят получить. В настоящей работе рассматривается роль учителя ESP,
которая часто идентифицируется с ролью учителя общего английского (GE). ESP прошел
много этапов, прежде чем достиг своего сегодняшнего статуса важного направления в
преподавании английского языка. Этот статус обеспечивает заметную разницу между миром
GE и миром ESP, включая учебные курсы и преподавателей. Очевидно, что ESP как метод
обучения отличается от GE, и основным аспектом этого различия является «учитель».
Особенностью, которая отличает преподавателя ESP, является его / ее роль. У учителя ESP
есть больше ролей, кроме того, чтобы быть учителем; он / она может быть разработчиком
курса, поставщиком материалов, исследователем, сотрудником и оценщиком. Статья
ссылается на идеи разных ученых. Статья посвящена главным образом взаимоотношениям
учителя и ученика, роли и характеристикам учителей в преподавании иностранного языка.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 26 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 25.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevinc Tağıyeva tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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20-30-cu İLLƏR ƏDƏBİ DİLİ: VARİANTLILIQDAN NORMALILIĞA DOĞRU
Xülasə
Klassik ədəbi dil və danışıq dili normaları eyni alınma sözün yazılışında müşahidə olunur:
sənduq - sandıq. Azərbaycan dili dialektlərinin fonetik xüsusiyyətləri variantlılıq yaradır: dəyirmən
// dəgirman. Alınma sözlərin yazılışında ya danışıq variantına üstünlük verilir, ya da mənbə dildə
olduğu kimi yazılır. Adətən leksik vahidlərin alınma qarşılığından istifadə edilməsi variantlılıq
yaradır.
Bəzi leksik variantların Şərq dilərinə aid tərəfi sonradan rus (Avropa) mənşəli sözlərlə əvəz
edilirlər: sovet - şura, partiya - firqə, respublika - cümhuriyyət. Yeni terminlər yaradılır, yaxud yeni
məna kəsb etmək hesabına sözlərin məna yükü dəyişir. Həftənin günlərinin və ayların adlarının
işlənməsində sabit normalılıq olmadığından variantlar müşahidə olunur və dərsliklərdə, mətbuat
səhifələrində bir neçə cür yazılır. 1920-30-cu illərin dərsliklərində ərəb mənşəli, Avropa mənşəli və
Türkiyə türkcəsində işlənən təqvim adları paralel işlədilir.
20-30-cu illər ədəbi dili stabilləşmiş normalılığa doğru keçid vəziyyətini əks etdirir. 1929-cu il
yanvarın birindən latın qrafikalı əlifbaya keçdikdən sonra da ərəb qrafikalı əski Azərbaycan
yazısının bəzi orfoqrafik-qrafik xüsusiyyətləri bir müddət yaşayır.
Əski imla xüsusiyyəti yeni əlifba ilə, oxu, yazı qaydalarına uyğun gəlmədiyinə görə bir müddət
sonra dildən çıxır. Variantlılıq, orfoqrafiya müxtəlifliyi dördüncü onilliyə doğru azalır və ədəbi dili
həmişəlik tərk edir. Dildə artıqlıq təşkil edən, heç bir bədii - üslubi yük daşımayan variantlar onu
tərk edir. Sosial mühit üçün əhəmiyyət daşımayan faktlara ədəbi dildə ehtiyac qalmır. Artıq 30-cu
illərin sonlarında müasir dövlət, müasir iqtisadiyyat, müasir mədəniyyət, müasir dil quruculuğu ilə
məşğul olan cəmiyyət üçün klassik ədəbi dil və onun normaları maraq doğurmur. Bu zaman klassik
ədəbi dilə aid bəzi qrammatik xüsusiyyətlər üslubiləşərək bədii dil materialına çevrilir.
Açar sözlər: danışıq dili, norma, dialekt, ədəbi dil
Klassik ədəbi dil və danışıq dili normaları eyni alınma sözün yazılışında müşahidə olunur. Bir
sənduq ( )ﺳﻧﺪوﻖşişə - sandıq (Şaiq A. Türk dili (Uşaq gözligi). Bakı: Azərnəşr, 1924, s.54 və Türkcə
öyrədən. Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 155). Samitlərin lüğəvi şəraitdə tələffüzü xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq, [b] samiti ilə başlayan sözlərdə ilk samit həm kar qarşılığı ilə əvəz olunur, həm də cingiltili
samit kimi yazılır: canım bişdi - sünbülləri piçirlər (Şaiq A. Türk dili (Uşaq gözligi). Bakı:
Azərnəşr, 1924, s. 77 və 66). Azərbaycan dili dialektlərinin fonetik xüsusiyyətləri variantlılıq
yaradır: y//g paralelliyi - dəyirmən (Türkcə öyrədən. Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 105) // dəgirman (Şaiq
A. Türk dili (Uşaq gözligi). Bakı: Azərnəşr, 1924, s. 52); o//a paralelliyi – dovşan (Türkcə öyrədən.
Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 144) // davşan (Şaiq A. Türk dili (Uşaq gözligi). Bakı: Azərnəşr, 1924, s.
19); h samitartımı - sahat (Bu gün beş sahat işlədi) // saat (Mən bu saatı alardım; Türkcə öyrədən.
Bakı: Azərnəşr, 1929 s. 79, 84).
Alınma sözlərin yazılışında ya danışıq variantına üstünlük verilir, ya da mənbə dildə olduğu kimi
yazılır: kanyak (mənbə dildə konyak; çaxır və kanyak da zərərli içkidür), möblə (mənbə dildə
mebel; Dülgər cür-bə-cür möblə qayırır; Türkcə öyrədən. Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 106, 119).
Adətən leksik vahidlərin alınma qarşılığından istifadə edilməsi variantlılıq yaradır: kukla - gəlinçə
(Bu dəfə gətirdiyi qızın kuklası – gəlinçəsi imiş (İkinci il. Bakı: Yeni türk əlifba komitəsi nəşriyyatı,
1924, s. 30), mübahəsə - çəkişmə (ittiham prosesi müttəhəm ilə ittihamçı arasında bir mübahəsə kibi
qurulur. Onlar mülkədarlar arasında olan çəkişmələrə baqırdılar; Cinayət mühakəmə prosesindən
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dərs kitabı. Bakı: Azərnəşr, 1935, s. 89). Hər iki tərəf milli mənşəli leksik vahid olur: gön - dəri
(həvəngdə bir az gön – dəri tozu ilə natronlu əhəngi qarışdırıb sınaq şişəsinə tökün; Ümumi kimya
praktikumu. Bakı: Azərnəşr, 1938, s. 62). Eyni məna ifadə etməyən sözlərdən biri digərinə qarşılıq
kimi işlədilir: görüş - kəsişmə (Bu cür cizgilərin görüşündə oqların M nöqtəsi alınar. Üçbucağın
medianlarının kəsişmə nöqtəsini təyin etməli (Analitik həndəsə. Bakı: Azərnəşr, 1933, s. 11, 18).
Sözalmada bir neçə mənbəyə müraciət edilməsi də leksik variantlılığa səbəb olur: qütb - palyus
( Qütb məmləkətlərində doqquz ay qışdan sonra üç ay yay olur (Ümumi coğrafiya. Bakı - 1924, s.
18). İxtiyari götürülən polyus burada müstəsna olur; (Analitik həndəsə. Bakı: Azərnəşr, 1933, s. 20),
musavat / musavi - barabar (Radiusa musavi olan mərkəzi bucaq götürülür. Onun mütləq qiymətilə
barabar işarətilə göstərilən...; Analitik həndəsə. Bakı: Azərnəşr, 1933, s. 19).
Bəzi leksik variantların Şərq dilərinə aid tərəfi sonradan rus (Avropa) mənşəli sözlərlə əvəz
edilirlər. "Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü)" kitabının müəllifləri yazırlar ki, rus dilində
mövcud olan bəzi ictimai-siyasi leksika 1920-30-cu illərdə dilimizdə kalka şəklində tərcümə
olunmuşdur; məsələn: sovet - şura, partiya - firqə, respublika - cümhuriyyət, sovetizasiya şuralaşma tipli sözlərin inkişaf tarixi çox maraqlıdır. Göründüyü kimi, rus dilindən alınmış bu
sözlərin kalka şəkilli tərcüməsi ərəb dilindən alınmış sözlər hesabına olmuşdur. Bir qədər
işləndikdən sonra dilimizdən çıxarılmış bu sözlər rus dilindən alınmış sözlərlə əvəz edilmişdir
(Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 128). Yeni terminlər
yaradılır, yaxud yeni məna kəsb etmək hesabına sözlərin məna yükü dəyişir və yeni məfhumlara
ünvanlanır. Məsələn, yatıqlıq bucağı (Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm,
1982, s. 54; həndəsədə). Yenə həmin kitabda oxuyuruq ki, yataq, kəmər, sol, sağ sözləri də sovet
hakimiyyəti illərində termin kimi işlədilməyə başlayır və bu qəbildən olan sözlərin məna dairəsi
genişlənir: duz yatağı, su kəməri, sağ quldur dəstələri, sol liberallar, sol cəbhə tərəfdarları
birləşmələrində yataq, kəmər, sağ, sol sözləri yeni terminoloji mənada işlədilmişdir (Azərbaycan
ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 128).
Bəzən şivələrdən gələn sözlər bu işi uğurla yerinə yetirir. Fars mənşəli gönçə sözünün mənasında
düymə sözü işlədilir (Yazda təzədən düymələr açmağa başlar; İkinci il. Bakı: Yeni türk əlifba
komitəsi nəşriyyatı, 1924, s. 43). Eyni şəkildə dəstə başçısı əvəzinə dəstəbaşı (Pioner dəstə
başçıları; Türkcə öyrədən. Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 58) "sifariş etmək" mənasında ismarlama
(Türkiyə türkcəsində də işlənir; Ali siyasi maarif idarəsinin ismarlamasilə təbə idildi; Ümumi
coğrafiya. Bakı - 1924, titul səhifəsi), indi işlənən ovalıq əvəzinə ova, dağlıq yerinə dağıstan,
düzənlik mənasında düzlük (Ümumi coğrafiya. Bakı - 1924, s. 34) sözləri müşahidə olunur.
Həftənin günlərinin və ayların adlarının işlənməsində sabit normalılıq olmadığından variantlar
müşahidə olunur və dərsliklərdə, mətbuat səhifələrində bir neçə cür yazılır. "Azərbaycan ədəbi dili
tarixi (sovet dövrü)" kitabında qeyd edilir ki, Şərq ərəb ölkələrindəki ay adları kanun-üs-sani şubat,
azar, neysan, əyyar, həziran, təmmuz, ab əylul, təşrin -ül - əvvəl, təşrin - üs -sani, kanun -ül -əvvəl
bir müddət "Kommunist" qəzetində yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr,
oktyabr, noyabr, dekabr ay adları ilə müvazi işlənir. Bir az sonra birincilər dilimizdən tamamilə
çıxır. Eyni sözü həftənin günlərinin adları haqqında da demək olar: düşəmbə, seşənbə, çərşənbə,
pərşənbə, cümə, şənbə, yekşənbə sonralar dilimizdən çıxır və müvafiq olaraq, bazar ertəsi, çərşənbə
axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günü sözləri ilə əvəz edilir (Azərbaycan ədəbi
dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 116). 1920-30-cu illərin dərsliklərində ərəb
mənşəli, Avropa mənşəli və Türkiyə türkcəsində işlənən təqvim adları paralel işlədilir. "Türkcə
öyrədən" dərsliyində: tək, xas, salı (Türkcə öyrədən. Bakı: Azərnəşr, 1929, s. 111; ikinci gün).
"Türk dili (Uşaq gözligi)" dərsliyində - bahar ayları: mart, nisan, mayıs; yay ayları: hazıran,
təmmuz, ağustos; payız ayları: eylül, təşrin əvvəl, təşrin sani; qış ayları: kanun əvvəl, kanun sani,
şubat (Şaiq A. Türk dili (Uşaq gözligi). Bakı: Azərnəşr, 1924, s. 64). "İkinci il" dərsliyində: sentəbir,
öktəbir və nöyəbir (eylül, təşrini-əvvəl, təşrini - sani) payız aylarıdır. Dekəbir, yanvar və fevrəl
(qanuni-əvvəl, qanuni-sani, şubat)... kış aylarıdur... Yay ayları: iyun, iyul, avqust (həziran, təmmuz,
ağustos; İkinci il. Bakı: Yeni türk əlifba komitəsi nəşriyyatı, 1924, s. 3, 12, 45). Bəzi kitablarda hər
üç mənbədən olan təqvim adları "aylar, türk ayları, Avropa ayları" adı altında verilir. Aylar:
məhərrəm, səfər, rəbiyəl-əvvəl, rəbiyəl-axır, camadiyəl-əvvəl, camadiyəl-axır, rəcəb, şəban,
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ramazan, şavval, zilkədə, zilhəccə. Türk ayları: mart, neysan, mayıs, həziran, təmuz, ağustos, eylül,
təşrin-əvvəl, təşrin-sani, qanun-əvvəl, qanun-sani, şubat. Avopa ayları: yanvar, fevrəl, mart, əprel...,
sentəbir, öktəbir, nöyəbir, dekəbir (İkinci il. Bakı: Yeni türk əlifba komitəsi nəşriyyatı, 1924, s. 45).
Bunlar bir daha göstərir ki, 20-30-cu illər ədəbi dili dialekt və danışıq dili xüsusiyyətləri ilə,
klassik ədəbi dil normalarına meyl etməsi, variantlılığı, qeyri-sabitliyi ilə əslində stabilləşmiş
normalılığa doğru keçid vəziyyətini əks etdirir. Hər cür keçid dövrünün, keçid mərhələsinin keçid
vəziyyətinin səciyyəvi əlaməti əvvəlki dövrə, mərhələyə, vəziyyətə aid hər hansı xarakter
xsusiyyətlərin paralel mövcudluğudur. Bu cəhətdən 20-30-cu illər ədəbi dili də istisnalıq təşkil
etmir. Odur ki, 1929-cu il yanvarın birindən latın qrafikalı əlifbaya keçdikdən sonra da ərəb
qrafikalı əski Azərbaycan yazısının bəzi orfoqrafik-qrafik xüsusiyyətləri bir müddət yaşayır. Məlum
olduğu kimi, Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkül mərhələsində [x] kimi tələffüz edilən bəzi təkhecalı
və ikihecalı sözlərin "qaf" ( [ ; قq] səsinin işarəsidir) hərfi ilə yazılması ənənəsi 1929-cu ildən
sonrakı dərsliklərdə və digər çap məhsullarında müşahidə edilir. Məsələn: 1933-cü ildə latın
qrafikalı yeni türk əlifbası ilə çap edilmiş "Analitik həndəsə" dərsliyində bu cür sözlər [q] səsinin
işarəsi ilə yazılır: oqucu, yoqlama, saqlanılmış, yoq, baq, çıqar (Analitik həndəsə. Bakı: Azərnəşr,
1933, s. 3, 4, 7). Ancaq 30-cu illərin sonuna doğru belə sözlərdə onların tələffüz xüsusiyətlərinə
uyğun olaraq, q hərfinin yerini x hərfi tutur: çox, qoxu, çıxan (Ümumi kimya praktikumu. Bakı:
Azərnəşr, 1938, s. 28, 45) .
Göründüyü kimi, əski imla xüsusiyyəti yeni əlifba ilə, oxu, yazı qaydalarına uyğun gəlmədiyinə
görə bir müddət sonra dildən çıxdığı kimi, keçid vəziyyətini əks etdirən bir çox xüsusiyyətlər, o
cümlədən, variantlılıq, orfoqrafiya müxtəlifliyi və s. dördüncü onilliyə doğru azalır və ədəbi dili
həmişəlik tərk edir. Variantlılıq hər nə qədər ədəbi dilin inkişaf göstəricisi, yeniləşmə, özünümüdafə
cəhdi olsa da, ədəbi ünsiyyət üçün vacib dil faktları seçildikdən sonra dildə artıqlıq təşkil edən, heç
bir bədii - üslubi yük daşımayan variantlar onu tərk edir. Sosial mühit üçün əhəmiyyət daşımayan,
onun ünsiyyət tələblərini ödəyə bilməyən faktlara ədəbi dildə ehtiyac qalmır. Artıq 30-cu illərin
sonlarında müasir dövlət, müasir iqtisadiyyat, müasir mədəniyyət, müasir dil quruculuğu ilə məşğul
olan cəmiyyət üçün klassik ədəbi dil və onun normaları maraq doğurmur. Bu zaman klassik ədəbi
dilə aid bəzi qrammatik xüsusiyyətlər belə üslubiləşərək bədii dil materialına çevrilir, yaxud şeir
dilində poetexniki məqsədlər üçün istifadə olunan fiqura çevrilir. Tədqiqatlarda onlardan biri
haqqında yazılır: "şeirdə, xüsusən təsirlik hal şəkilçisinin düşməsinə çox təsadüf olunur ki, bu
əsasən hecaların sayını bərabərləşdirmək, vəzn, qafiyə ilə bağlıdır". Və Cəfər Cabbarlı
yaradıcılığından nümunə gətirilir: Bilərək kəndisin fəda etsin (Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet
dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 175). Xatırladaq ki, hər üç şəxsə aid mənsubiyyət şəkilçisindən
sonra təsirlik hal əlamətinin işlənməməsi ədəbi dilimizin təşəkkül mərhələsi üçün səciyyəvi dil
hadisəsidir (Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: Azərbaycan Universiteti
nəşriyyatı, 1990, s. 46; 9, s. 203).
Maraqlıdır ki, o dövr üçün bu qəbildən olan digər dil faktlarının da saxlandığı yer müxtəlif üslub
nümunələri ilə yanaşı, bədii əsərlərin dili idi. Dil tarixçiləri yazırlar: Məlum olduğu kimi, XX əsrin
əvvəllərində də müxtəlif səbəblər üzündən ədəbi - bədii dildə bir sıra paralel morfoloji formalar
nəzərə çarpırdı. Belə ki, qrammatik kateqoriyaların işədilməsində həm ədəbi dilə, həm danışığa,
həm də başqa dillərə məxsus variantlara müraciət edilirdi. Məsələn: indiki zaman -ır, -yor, -ar, -ur;
əmr formasının I şəxs cəmi -aq, -ək // -alım, -əlim; cəmlik əlaməti -q, -k //-z... Ədəbi dilin bütün
üslublarında özünü göstərən bu qəbil müvazilik, kəmiyyət fərqi nəzərə alınmazsa, sovet dövrünün
əvvəllərində bədii üslubda da özünü göstərirdi" (Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild.
Bakı: Elm, 1982, s. 174).
Sabit normalılığa doğru keçid vəziyyətinin başa çatması ilə norma axtarışı mənbələri
fəaliyyətdən düşür. Hər üç mənbədən olan işləkliyini, aktuallığını tamamilə itirmir, bu və ya digər
dərəcədə ədəbi dilin əhatə dairəsində qalmaqda davam edir. Prosesin davamı kimi Türkiyə
türkcəsinin də təsiri zəifləyir. Qeyd edək ki, 20-30-cu illərdə Türkiyə türkcəsinin Azərbaycan
türkcəsinə təsiri leksik səviyyədə daha çox nəzərə çarpırdı. Tədqiqatçılar bu barədə yazırlar: "192040-cı illər mətbuatında Azərbaycan dilinə yad olan, buna görə də canlı danışıq dilində təsadüf
etmədiyimiz bir sıra sözlərə rast gəlirik ki, bu sözlər əsasən türk dilindən alınmış sözlərdir: nasıl 179
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necə, yarın - sabah, bir qaç - bir neçə, pək - ən, yasaq - qadağan, qolay - yüngül, asan...., tışra bayıra, əskimək - köhnəlmək, yavru - uşaq, varmaq - çatmaq, kömlək - köynək, kəndi - öz...
Nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bu qəbil sözlərin, demək olar ki, hamısı uzun müddət hər iki dildə, yəni
həm doğma ana dilimizdə, həm də türk dilində qədimdən müştərək şəkildə işlənmiş, sonralar
dilimizin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, başqa sözlərlə əvəz edilmiş türk dilində isə qalmışdır"
(Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 108-109).
30-cu illərdən sonra Türkiyə türkcəsindən gələn sözlərin heç də hamısı dili tərk etmir. Müxtəlif
sözlər və terminlər, yeni anlayışların adları, bir sözlə, ədəbi ünsiyyətə yarayacaq bəzi leksik
vahidlər lüğət tərkibində qalır. Onlar müxtəlif üslublarda işlənməklə, növbəti onilliklərə də
ötürülürlər. Məsələn: bilgi (elm), seçkiçi, mənimsəmək, ön, camaşır, devirmək (yıxmaq), ixtiyar
(qoca; bəzi ifadələrdə işlənir: ixtiyar yaşlı, ixtiyar çağı və s. Nümunələr bu mənbədən
götürülmüşdür: Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 110-112),
alay, örnək, naqolay və s. Onların içərisində Türkiyə türkcəsi üçün xarakterik olan, türkcənin
tələffüz və yazılış şəkillərinə uyğun gələn və gəlməyən alınmalara təsadüf edilir. Məsələn,
gülbəşəkər fars mənşəli olduğu, makina isə fransızcadan Türkiyə türkcəsinə keçdiyi halda, hər iki
leksik vahidi məhz Türkiyə türkcəsinin vasitəsi ilə dilimizə daxil olmuşdur. Tədqiqatçılar göstərir ki,
müasir rus dilində sonu tsiya ilə bitən alınma sözlər bugünkü dilimizdə siya şəklində işləndiyi halda,
1920-ci illərdə fransız dilində olduğu kimi, syon şəklində yazılır və tələffüz edilirdi. Kooperasiyon kooperasiya, federasyon - federasiya, fraksyon - fraksiya... Eyni şeyi parlaman posta, muze... kimi
sözlər haqqında da demək olar (Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982,
s. 118-119). Eləcə də qeyd olunur ki, müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına əsasən,
kadr, metr, teatr, orkestr kimi işlədilən sözlər 1920-30-cu illərdə kadro, metro, tiyatro, orkestro
şəklində yazılır (Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü), III cild. Bakı: Elm, 1982, s. 119).
Sabit normalılığa doğru keçid prosesinin başa çatmağı ilə hər üç qrupdan olan norma axtarışı
mənbələrinə aid faktların dilə uyğunlaşdırılması prosesi gedir. Bəzi dialekt sözləri ədəbi dilə keçir.
Klassik ədəbi dilin normaları bəzən üslubiləşməklə ədəbi ünsiyyətə xidmət göstərir. F.Q.Kərimli
klassik ədəbi dilə aid mənbənin yeni dövrə adaptasiyası ilə bağlı daha bir istiqamət haqqında
məlumat verir: Ümumiyyətlə, 20-ci illərin leksik norma axtarışlarında, klassik normadan yeni,
müasir və milli norma "əxz etmək" meyli özünü göstərir; belə ki, "klassik standart"
demokratikləşdirilir (Kərimli F.Q. 1920-ci illər Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması. Filol. e.n.
dissertasiyası. Bakı, 2009, s. 48). Sonra qeyd edir ki, "ərəb, fars mənşəli sözlərə meyil 20-ci illərdə
siyasi-ideoloji (yenilikçi) mövqedən nə qədər qəbuledilməz olsa da, tarixi-mədəni ənənə
baxımından müdafiə olunur, xüsusilə, elmi, elmi-texniki dil sahəsində norma seçimində funksional
nüfuzunu qoruyub saxlayırdı (Kərimli F.Q. 1920-ci illər Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması.
Filol. e. n. dissertasiyası. Bakı, 2009, s. 50).
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М.Зейналлы
Литературный язык в 20-30 годы: от вариантности к норме
Резюме
Классический литературный язык и нормы разговорного языка в равной мере встречаются
в написании заимствованных слов: sənduq - sandıq.
Фонетические особенности азербайджанского диалектного языка приводят к
вариативности dəyirman//dəgirman.
В написании заимствованных слов предпочтение отдается вариантности разговорных
форм или пишется как в самом источнике.
Обычно вариативность возникает при использовании заимствованных смешанных
лексических единиц. Соотношение некоторых лексических единицами восточных языков
далее заменяется словами русского (Европейского происхождения: sovet-şura, partiya-firqə,
respublika-cümhuriyyət.
Возникают новые термины. В некоторых случаях меняется смысловая нагрузка слов. За
отсутствием единой нормы в использовании названий месяцев и дней недели наблюдается
вариативность в учебных пособиях и на страницах периодической печати. В учебниках 20-30
г параллельно используются в календарях названия и тюркского, и арабского, и
Европейского происхождения.
В 20-30 г литературный язык стабилизируется и отображает в себе переход в
нормированность. С переходом 1 января 1929 года на латинский алфавит в письме также
сохранялись орфографические-графические особенности старой арабской графики.
Особенности формы
написания старых диктантов не совпадала в написании и
произношении с новыми нормами. Поэтому старые формы при стечении времени не
использовались в языке. Вариативность, различие в орфографии к четвёртому десятилетию
уменьшается и навсегда покидает литературный язык. Не имеющие никакого литературностилистического значения варианты покинули язык. В литературном языке не остаются
факты, не имеющие социальной значимости.
Уже к концу 30-х годов для общества, которое стремится создать современное
государство, современную экономику, современную культуру, современный язык,
классический литературный язык и его нормы не были интересны. И в это время некоторые
грамматические особенности относящиеся к классическому литературному языку,
стилизируясь, переходят в литературный язык.
Ключевые слова: разговорный язык, норма, диалект, литературный язык
M.Zeynalli
Literary language of 20-30s years: from variation to normalization
Summary
The classical literary language and the spoken language norms are also observed in similar
words known as “loanwords” which are derived from other languages: The phonetic features of
Azerbaijani dialects generate the following variations: dəyirman // dəgirman (mill). In the writing of
“loanwords”, either written or spoken variants are preferred, or they are written as in the source
language. Typically, the use of the lexical units derived from the mix of loanwords generates
variation.
Some aspects of lexical variants pertaining to Oriental languages are replaced by Russian
(European) words: Şura, partiya - firqə, respublika - cümhuriyyət. (Soviet, Party, Republic). New
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terms are generated, or the meaning loads of words transform into new ones. As there are no fixed
or stable normality in the use of days and months of the week, language variants are observed and
written in different forms in study books and media materials. In study books of 1920-30s, the
calendar names in languages of Arabic, European and Turkish origin are used in parallel.
The 20-30s, the literary language reflects the transition state towards the stabilized
normalization. From January 1, 1929, after transition to a Latin alphabet, some orthographicgraphic features, characteristics of the old Azerbaijani graphic with Arabian script have existed for
some time.
As the original orthographic or spelling feature was not incompatible with the new alphabet in
terms of reading, writing rules, after some period of time automatically comes out of the language.
The variation and orthography diversity diminish toward the fourth decade and leave the literary
language forever. Variants overwhelming the language and carrying no literary and stylistic
meaning loads in the language leave it after some period. Facts that carry no importance for a social
environment are not considered essential in the literary language. Yet at the end of 1930s, the
classical literary language and its norms hold no interest for a society that was got involved in the
contemporary state-building activities, development of modern economics, modern culture, modern
language etc. At that time, some grammatical features referring to the classical literary language are
stylized into literary language material.
Key words: spoken language, norm, dialect, literary language
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İRADƏ ƏLİYEVA
ATU
Azərbaycan dili kafedrası
İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BAĞLAYICILARIN MÜQAYİSƏLİ
XARAKTERİSTİKASI
İradə Əliyeva
Xülasə
Azərbaycan və ingilis dilləri müxtəlif tipoloji strukturlara malik olduqlarından onların arasında
çox fərq var. Məqalədə ayrı-ayrı bağlayıcılar, onların funksional və semantik xüsusiyyətləri,
sintaktik strukturları və mənaları haqqında məlumat verilir. Bağlayıcılar söz və cümlələr arasında
məntiqi-qrammatik əlaqələrin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Bağlayıcılı zərflər sadə
cümlələrin birləşməsində mühüm rol oynayır və onların bəziləri mürəkkəb cümlələrin birləşməsini
təşkil edir. Onların müqayisəli tədqiqatları nəticəsində allotrop və izotrofik fraqmentlər xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdi. Bir çox bölmələr müxtəlif bədii əsərlərdən olan nümunələrə əsaslanır.
Məqalədə bağlayıcılı sözlər də şərh edilmiş və onlara aid nümunələr verilmişdir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sintaktik funksiyasına görə hər iki dildə olan birləşdiricilər eyni
vəziyyətdədirlər.
Hər iki dildə aparılan müqayisəli tipoloji təhlili göstərir ki, həm ingilis, həm də Azərbaycan
dillərində bağlayıcılar mühüm sintaktik vəzifələri yerinə yetirmək üçün dilin tərkib hissəsini təşkil
edir.
Açar sözlər: morfologiya, köməkçi nitq hissələri, bağlayıcı, sintaktik funksiya
Qloballaşan dünyada bir çox elm sahəsində olduğu kimi dilçilikdə də dilllərin müqayisəli
aspektdə öyrənilməsinə maraq artmaqdadır. Xüsusən də müasir dövrdə ingilis dilinin artan nüfuzu
Azərbaycan və ingilis dilinin müqayisəli tədqiqi sahəsində araşdırmaların əhatə dairəsinin
genişlənməsinə səbəb olur.
Müqayisəli-tipoloji dilçilikdə qarşıda duran məsələlərdən ən mühümü müqayisə edilən dillərin
müxtəlif dil ailələrinə mənsubluğu, müxtəlif sistemli olması ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən flektiv və
aqqlütinativ quruluşu ilə bir-birindən fərqlənən ingilis və Azərbaycan dillərinin müqayisəsində əsas
məqsəd dil faktlarının izomorf və allomorf əlamətlərini aşkar etməkdən və bu müxtəlifliklərin hansı
situasiyalarda reallaşmasını müəyyən etməkdən ibarətdir. 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, bağlayıcılar,
sözönləri, eləcə də onların funksional-semantik xüsusiyyətləri və işlənmə məsələsi diqqətimizi cəlb
edir.
Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq bağlayıcılar sözlər, söz birləşmələri, cümlələr
arasında qrammatik-məntiqi əlaqələrin yaranmasında mühüm rol oynayır. “Şübhəsiz, bu əlaqələr
yalnız həmcins sözlər, söz birləşmələri va cümlələr arasında deyil, eyni zamanda biri digəri ilə
qarşılaşdırılan, biri digərini aydınlaşdıran, biri digərinə müxtəlif cəhətdən tabe olan sözlər, söz
birləşmələri, cümlələr va cümlə qrupları arasında da yaradılır”(1, M.H.s.228).
Azərbaycan dilçiliyində həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlənin komponentlərini əlaqələndirməyə
xidmət edən bağlayıcılar haqqında ilk məlumatı verən Mirzə Kazım bəy bağlayıcıları sadə və
tərkibi olaraq fərqləndirmiş, ondan sonrakı tədqiqatlarda bu sistem qorunmuş, sonradan mürəkkəb
bağlayıcılar da onların sırasına daxil edilmişdir. Dilçiliyə aid çoxsaylı tədqiqatlarda bağlayıcıların
quruluşu ilə bağlı müxtəlif fikirlərə də təsadüf edilir. A.Aslanov, Ə.Xəlilov düzəltmə bağlayıcıları
qəbul etməyib onları sadə və mürəkkəb olmaqla qruplaşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab edir.
M.Hüseynzadə isə bağlayıcıları quruluşuna görə 3 qrupda fərqləndirir: sadə, düzəltmə və mürəkkəb.
M.Hüseynzadənin fikrincə: “Düzəltmə əsas nitq hissələri sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə düzəldiyi
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halda, düzəltmə bağlayıcıların tərkibində heç bir sözdüzəldici şəkilçi iştirak etmir. Düzəltmə
bağlayıcılar ya bağlayıcı ila başqa bir morfemin, ya bağlayıcı ilə başqa bir sözün, ya da bir sözlə bir
morfemin birləşməsindan əmələ gəlir va sadə bağlayıcılığa doğru inkişaf edir. Düzəltmə
bağlayıcılar aşağıdakılardır: çünki, yaxud, hərçənd, nainki, yainki, yoxsa”(1, 230). Azərbaycan
dilçilik elminin inkişafında mühüm xidmətləri olan B.Xəlilov da bağlayıcıları quruluşuna görə iki
qrupa bölür: sadə və mürəkkəb(2, 301). Fikrimizcə, qrammatik nöqteyi nəzərdən bağlayıcıları
düzəltmə olaraq qəbul etmək düzgün deyil, bağlayıcının başqa bir morfemlə və ya sözlə birləşməsi
hələ onun düzəltmə olması demək deyil. Biz burada heç bir leksik şəkilçi ayırd edə bilmirik.
E.Hacıyev və əksər dilçilər bağlayıcıların tərkibində leksik şəkilçilərin olmadığı üçün onları kök və
şəkilçiyə ayırmağın mümkünsüzlüyünü səbəb göstərib düzəltmə bağlayıcıları qəbul etmir və onları
sadə və mürəkkəb olmaqla iki qrupa ayırır. Fikrimizcə, bağlayıcıların tərkibini nəzərə alarsaq
quruluş baxımından sadə və mürəkkəb olaraq fərqləndirmək daha məqsədəuyğundur.
Türk dillərini müqayisəli şəkildə araşdıran F.Zeynalov, C.Əfəndiyev, Ə.Rəcəbli də bağlayıcıları
müxtəlif aspektlərdən dəyərləndirmiş, onların formal-qrammatik məzmun kəsb etməsi fikrini irəli
sürərək həm sintaktik, həm də məna xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif qruplarda sistemləşdirilməsi
fikrini irəli sürmüşlər. Tarixi dilçilikdə bağlayıcıların sintaktik funksiyalarına görə ayrılmasına
təsadüf edilsə də hazırda belə bir bölgü mövcud deyil, çünki eyni bağlayıcı həm sözləri, həm də
cümlələri bir-birinə bağlamağa xidmət edir. Müasir dilçilikdə isə bağlayıcıların struktur-qrammatik
münasibətlərin konkretləşməsində və makromətn yaranmasındakı rolundan bəhs edilir.
M.Ş.Şirəliyev və N.A.Mehdiyevin tədqiqatlarında bu məsələ xüsusilə diqqətdə saxlanılmışdır.
İngilis dilində də bağlayıcılar haqqında müxtəlif fikirlər, ziddiyyətli məqamlar yox deyil. İngilis
elmi qrammatikasının müəlliflərindən olan Q.Svit nitq hissələrini dəyişən və dəyişməyən olmaqla
iki qrupa ayırır, «declinables” adlandırdığı dəyişən nitq hissələrinə isim, sifət və feilləri aid edilir.
Zərflər, ədatlar, bağlayıcılar və nidaları isə dəyişkən olmayan «indeclinables» qrupunda yerləşdirir
(3, 95). İ.P.İvanova, V.V.Burlakova, Q.Q.Poçepçovun birgə yazdıqları “Müasir ingilis dilinin nəzəri
qrammatikası”nda “bağlayıcı- elə bir köməkçi nitq hissəsidir ki, sadə cümlənin daxilindəki
müstəqil, bərabərhüquqlu vahidlər, eləcə də cümlələr arasındakı əlaqənin qurulmasına xidmət edir.
bağlayıcılar strukturca sadə ((if, though, and), mürəkkəb və ya frazalı (because), və digər nitq
hissələrinin desamantizə (десемантизированные формы) formları kimi çıxış edə bilər. (in case, as
long as, in order that, provided, seeing) (3, 95).
O.Musayev ingilis dili ilə bağlı tədqiqatlarında nitqin hissələri arasındakı əlaqəni
möhkəmləndirmək üçün zəruri olan bağlayıcıları həm ifadə etdikləri qrammatik mənaya görə, həm
də morfoloji quruluşuna görə təsnif etməyi məqsədəuyğun hesab edir. Morfoloji quruluşuna görə
bağlayıcıları 5 qrupda təqdim edən O.Musayev hər birinə aid nümunələri verməklə təsnifatı
konkretləşdirir.
1. Sadə bağlayıcılar: and, that, or, but, after, so və s.
2. düzəltmə bağlayıcılar: until, unless, supposing, provided və s.
3. mürəkkəb bağlayıcılar: whereas, however, whenever, wherever və s.
4. Tərkibi bağlayıcılar: as soon as, as well as, for reason that, as long as və s.
5. Qoşa bağlayıcılar: either... or, neither .... nor, not only ... but və s. (4, 215)
Lakin bağlayıcıların təsnifatında daha mühüm bölgü qrammatik əlaqələrinə görə müəyyənləşir.
Bu cəhətdən onlar iki qrupa ayrılır.
1.Tabesizlik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar və ya coordinating or coordinate conjunctions. Bunlara
and, while, but, for, so, or və s. aid edilir.
2.Tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar və ya subordinating or subordinate conjunctions: that, if,
as, though, although və d. bu qəbildən olan bağlayıcılardır.
İngilis dilində sintaktik funksiyasına görə bağlayıcıların bölünməsi Azərbaycan dili ilə eyni
şəkildə gedir. Sözlər, söz birləşmələri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini
əlaqələndirməyə xidmət edən tabesizlik bağlayıcıları dildə geniş işlənmə arealına malikdir: və,
amma, ancaq, lakin, həm, həm də, nəinki, nə də, yəni, gah, gah da bağlayıcıları ilə xarakterizə
olunur. Tabesizlik bağlayıcılarının hər iki tərəfindəki vahidlər bağlayıcının təsirinə məruz
qalmadığından bərabərhüquqlu cümlə üzvü və cümlə olaraq qalır. Tabelilik bağlayıcıları isə daha
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məhdud dairədə işlənib tabeli mürəkkəb cümlənin əlaqələnməsinə xidmət edir: əgər, çünki, hərçənd,
ona görə, ki və s. Təbii ki, bunların hər biri mənalarına görə müxtəlif qruplara ayrılır. Azərbaycan
dilində olduğu kimi ingilis dilində də bağlayıcılar qrammatik mənalarına görə bu qruplar daxilində
yenidən bölünür. Tabesizlik bağlayıcıları əsasən 4 qrupda təsnif edilir.
1. copulative or additive conjunctions (birləşdirici bağlayıcılar) - and, nor, as well as, both
...and, neither... nor, not only but...(also)
He was a psycho-pathologist, as well as a student of art, and the subconscious had few secrets
from him.
Birləşdirmə bağlayıcıları içərisində and bağlayıcısı bir çox funksiyalarda işlənməkdədir.
a) cümlənin həmcins üzvləri arasında. Məsələn: It was chaste, artistic, and dull. The Army and
Navy Stores are a bond of union between all who dwell between the river and St. James's Park.
b) mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında. Məsələn: Mrs. Strickland asked me for my
address, and a few days later I received an invitation to luncheon.
2. disjunctive, alternative or separative conjunctions (bölgü bildirən bağlayıcılar) - or, either
…or, or else, else.
…………
3. adversative or contrasting conjunctions (ziddiyyət bildirən bağlayıcılar) - but, yet, while,
whereas, still,nevertheless,however.
It may be that you do not like his art, but at all events you can hardly refuse it the tribute of your
interest.
At intervals, while turning over the leaves of my book, I studied the aspect of that winter
afternoon.
I felt that it was correct, but I confess I was not quite indifferent to its import:
I saw her again for a few minutes the next morning at Lowton, while I was waiting for the
coach.
4. causative-consecutive, final or illative conjunctions (səbəb-nəticə bildirən bağlayıcılar)- so,
for, therefore, thus
I could not think of any retort to this, so I asked if Mrs. Strickland had children.
I believe you, St. John; for I am sure you are incapable of wishing any one ill;
There were no groomsmen, no bridesmaids, no relatives to wait for or marshal: none but Mr.
Rochester and I.
Tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcıları isə mürəkkəb cümlə konstruksiyasılarında işlənib budaq
cümlələri baş cümləyə bağlamağa xidmət edir. “Bu qrupa daxil olan bağlayıcıların təsnifi də,
onların həmin vəzifəsinə, yəni onlardan hər birinin hansı növ budaq cümləni baş cümləyə
bağlamasına əsaslanır”(5, 69).
1. mübtəda, xəbər və tamamlıq budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayan that, if, wether. That
bağlayıcısı müxtəlif funksiyalar yerinə yetirək ən çox işlək bağlayıcılardandır.
That he is a madman in an advanced stage of mania goes without saying.
It is sad that I can remember nothing of all this scintillation.
I am bound to state that she never told me he was good-looking.
Birinci cümlədə that bağlayıcısı mübtəda budaq cümləsini, ikinci cümlədə xəbər (predikativ)
budaq cümləsini, üçüncüdə isə tamamlıq budaq cümləsini baş cümləyə bağlamışdır.
2. zərflik budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar. Bu qrupa daxil olan bağlayıcılar isə
çoxluq təşkil edir, çünki daha müxtəlif yarımqruplara ayrılırlar.
Onların içərisində zaman, məkan, səbəb, şərt, məqsəd, nəticə güzəşt və müqayisə budaq
cümlələrini baş cümləyə bağlayan bağlayıcılar fərqləndirilir: as, as soon as, till, until, since, before,
when, whenever, as long as, less, though, where, even if, in case, as..as, as if və s tez-tez işlənən və
mürəkkəb cümlələrin əlaqələnməsində üstünlük təşkil edən bağlayıcılardır. Lakin bəzi bağlayıcılar
müxtəlif mövqelərdə işlənə bilir və onları mütləq şəkildə mətn daxilində, cümlənin tərkibində məna
növünü fərqləndirmək mümkün olur.
The Colonel, still standing in front of the fireplace, uttered no word.
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Since these confidences were thrust on me, I saw no harm in asking a few questions.
Everything is just the same, and yet everything is different.
Still, I thought I had better go and see.
Cheer up, Dick!--never fear me!--I'd almost as soon strike a woman as you.
As soon as you get rid of him you had better go lie down a bit.
I noticed them, because, as they saw us, they passed round to the back of the church;
Hər iki dilin müqayisəsi zamanı əsas fərq tabesizlik bağlayıcılarının məna növündə müşahidə
edilir. Azərbaycan dilində tabesizlik bağlayıcısının birlaşdirmə-bitişdirmə, qarşılaşma, bölüşdürma,
iştirak, inkarlıq, aydınlaşdırma olmaqla 6 məna növü, ingilis dilində isə 4 məna qrupu birləşdirici,
bölgü, ziddiyyət, səbəb-nəticə bildirənlər bağlayıcılar fərqləndirilir. Tipoloji baxımından fərqli olan
dillərin bağlayıcıları quruluşu baxımdan da fərqlidir. İngilis dilində əsasən sadə düzəltmə mürəkkəb
və tərkibi hətta qoşa bağlayıcılar ayrılır, Azərbaycan dilində isə bağlayıcılar bir qayda olaraq sadə
və mürəkkəb olaraq təsnif edilir.
Hər iki dildə özünü göstərən cəhətlərdən bir digəri isə bağlayıcı sözlərlə əlaqədardır. Tarixi
qrammatikalarda bağlayıcı sözlər fərqləndirilsə də “Xalis ədatlardan başqa bağlayıcı vəzifəsi icra
edən bütün formaları bağlayıcı söz hesab etmək daha çox məqsədəuyğundur”(6, 270), müasir
dilçilikdə onlar bağlayıcılar daxilində araşdırılmır. Bağlayıcı sözlər əsasən tabeli mürəkkəb
cümlənin tərkib hissələri arasında işlənib, budaq cümləni baş cümləyə bağlamağa xidmət edir və
əsasən sual əvəzliklərindən ibarət olur. İngilis dilində də onlar bağlayıcılardan fərqləndirilir.
Bağlayıcı sözlər ilkin mənasını qoruyan əvəzliklər və zərflər kimi qəbul edilir, eyni zamanda
müstəqil predikativ vahid qabiliyyətini inkişaf etdirir. Bu bağlayıcı sözlərə which, who, what, how,
when, where, why aid edilir.
Whenever I went out, I heard on all sides cordial salutations, and was welcomed with friendly
smiles/
I wanted to feel the thoughts whose force he seemed breasting and resisting
Profound silence fell when he had uttered that word, with deep but low intonation.
Hər iki dilin müqayisəli tipoloji təhlili deməyə əsas verir ki, həm ingilis, həm də Azərbaycan
dillərində bağlayıcılar dil-nitq prosesinin əsas tərkib hissəsi kimi mühüm sintaktik vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə xidmət edir. Quruluş və məna baxımından fərqlənsələr də, sintaktik funksiyalarına
görə hər iki dilin bağlayıcıları eyni mövqedə çıxış edir.
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Сравнительная характеристика cоюзов в английском
и азербайджанском языках

Ирада Алиева

Резюме
Поскольку азербайджанский и английский языки имеют разные типологические
структуры, между ними имеется много различий.
В статье
представлена информация о союзах, их функционально-семантических
особенностях, синтаксических структурах и значениях. Союзы играют важную роль в
создании грамматически-логических отношений между словами, словосочетаниями и
предложениями. Союзы участвуют в соединении простых предложений, а некоторые из них
соединяют части сложного предложения.
В результате их сравнительного изучения аллотропные и изотрофные фрагменты
оказались значимыми. Многие разделы основаны на примерах из разных художественных
произведений. В статье также комментируются союзные словы и приводятся примеры. В
соответствии с их синтаксической функцией соединители обоих языков находятся в
одинаковом положении.
Сравнительный типологический анализ обоих языков показывает, что союзы как в
английском, так и в азербайджанском языках являются неотъемлемыми частями языкового и
речевого процессов и служат для выполнения важных синтаксических задач.
Ключевые слова: морфология, вспомогательные части речи, союзы, синтаксическая
функция
Comparative characteristics of conjunctions in
English and Azerbaijani languages
Summary

İrada Aliyeva

Since the Azerbaijani and English languages have different typological structures, there are
many differences between them. The article also provides information about conjunctions, their
functional and semantic features, syntactic structures and meaning.
Conjunctions play an important role in creating grammatical-logical relations between words,
phrases, and sentences. Allied dialects are involved in combining simple sentences, and some of
them combine parts of a complex sentence.
As a result of their comparative study, allotropic and isotrophic fragments turned out to be
significant.
Many sections are based on examples from different works of fictions. The article also
commented on allied words and provides examples. According to their syntactic function, the
conjunctions of both languages are in the same position.
Comparative typological analysis of both languages shows that the conjunction in both English
and Azerbaijani languages are integral parts of the language-speech process for performing
important syntactic tasks.
Keywords: morphology, auxiliary speech parts, conjunctions , syntactic function
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20 04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 31.05.2019
Akademik Nizami Cəfərov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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NİTQ AKTLARININ TƏSNIFINƏ DAIR
Xülasə
Məqalədə nitq aktları nəzəriyyəsinin əsas anlayışları barədə məlumat verilir, lokusiya, illokusiya,
lokutiv akt, illokutiv akt, perlokutiv akt məsələlərinə aydınlıq gətirilməsinə cəhd göstərmir.
Tədqiqatçıların nitq aktlarının öyrənilməsinə yanaşma üsulları nəzərdən keçirilir. Yazıda nitq
aktlarının, illokutiv güc və məqsəd əsasında təsnifi məsələsinə baxılır. Nitq aktlarının reprezentativ,
deklarativ, direktiv komissiv, ekspressiv, vokativ, performativ kimi növləri şərh olunur.
Müasir linqvistik istiqamətlərdən biri olan nitq aktları nəzəriyyəsində adreantın ünsiyyət
prosesində iştirak edən adresata ünvanlanmış replikaları müxtəlif tip və növlərə bölünür. Bir nitq
aktlarının hər birinin ünsiyyət prosesinə özünəməxsus təsirləri olur. Həmin təsir nitq aktının
semantikasından, fikrin formalaşdırılması üçün seçilmiş dil vasitələrindən aslılığa malikdir.
Ünsiyyətdə istifadə olunan nitq aktının hansı növə aid olmasını müəyyənləşdirmək üçün müəyyən
kriteriyaların seçilməsi tələb olunur.
Nitq aktlarının təsnifi onların növlərinin daxili təsnifinə əsas yaradır. Bu halda təhrik nitq aktını
xahiş, arzu, istək, yalvarış kimi alt növlərə bölmək olur. Tədqiqat nəticəsində aydın olur ki, alt
növlərin hər biri nitq aktının semantik təhlili prosesində aydınlaşır. Xahiş və təhrik növlərinin birbirindən seçilməsi bəzi hallarda nitq situasiyası iştirakçılarının əvvəlki nitq aktlarını da nəzərə
almağı tələb edir. Dilin etiketlə bağlı bəzi qəlibləri xahiş nitq aktını fərqləndirən vasitə ola bilir. Bu
linqvistik hadisə yalnız etiket qəlibləri ilə bağlı nitq aktlarına aid olur. Etiketin nitq aktına uyğun
gələn bəzi formalarında hazır qəliblər vardır ki, onlar nitq aktında istifadə edilir.
Açar sözlər: nitq, nitq aktı, lokusiya, illokusiya, lokutiv akt, illokutiv akt, nitq aktı
Hər bir ünsiyyət prosesi mütləq iki tərəfi əhatə edir. Birinci tərəf danışan (adresant), ikinci
tərəf dinləyən (adresat) olur. Nitq aktları nəzəriyyəsinin obyekti bilavasitə dinləyənlə ünsiyyət
zamanı danışanın söylədiyidir. Nitq aktı danışanın dinləyənlə birbaşa ünsiyyət prosessində dediyi
cümlədir. Nitq aktının bu şəkildə təyin olunması nitq aktları nəzəriyyəsinin tədqiqat dairəsini
maksimal şəkildə daraldır. Dialoq, təhlilində tədqiqat obyekti daha keçmişdir və burada ünsiyyət
iştirakçılarının (adresant və adresat) nitq aktları mübadiləsini əhatə edir. Yəni dialoqda adresant və
adresat ən azı bir dəfə yerini, funksiyasını dəyişmir.Nəticədə bir-biri ilə əlaqəsinin mövcudluğu
ehtimalı çox yüksək olan ən azı iki nitq aktı təhlilə cəlb olunur.Nitq aktları nəzəriyyəsinin tədqiqat
oblastının sıxılması,bir tərəfdən,onun imkanlarını daxili strukturu üzərində cəmləşdirməyə zəmin
yaradır.
Nitq aktını təhlil edərkən onun statik və dinamik tərəflərinə əsaslanmaq lazım gəlir. Nitq
aktını elementar vahid cümləyə qədər tamamlamaq ona iki istiqamətdən yanaşmağa imkan verir.
Birinci yanaşma informativlik olub nisbi bitmiş fikrin örtülməs ilə reallaşır. Bu baxımdan nitq
aktında feil önəmli
mövqeyə keçir.Çünki feil predikativliyin formalaşdırılmasının əsas
vasitəsidir. İkinci yanaşma cümlənin aktual üzvlənməsi ilə bağlıdır.Hər bir nitq aktı tema və
remaja malik olur.Danışan öz söyləminin eksplikasiyası üçün müəyyən feili seçir.Onun bu və ya
digər feili seçməsi dinləyənin söyləmi başa düşmək üçün yerinə yetirdiyi əməliyyatı bərpa
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edir.Danışanın nitq aktının hərfi mənası ,onun aktual mənası ilə üst-üstə düşməyə bilər.Bu cəht
dinamik tərəfin tədqiqinə yol açır.Nitq aktları nəzəriyyəsində nitq fəaliyyəti subyekti mücərrəd
fərddir və o, bir sıra xüsusiyyətlərin daşıyıcısıdır.Bu xüsusiyyətlər psixoloji (dinləyənə münasibətdə
status ,müəyyən sosial institut çərçivəsindəki funksiya) olmaqla iki qrupa ayrılır.Deyilənləri əsas
götürdükdə nitq aktları nəzəriyyəsi ilkin marağa görə məntiqi əsas götürdükdə nitq aktları
nəzəriyyəsi ilkin marağa görə məntiqi-fəlsəfi ünsiyyətin elementar vahidi haqqında təlimlərin
nəticələrinə görə linqvistlik olub cümlənin aktuallaşması kimi başa düşülür.Bu zaman ünsiyyət
şəxslərarası münasibətin təzavürü olur.
Nitq aktları nəzəriyyəsinin təşkiledicilərinə münasibətdə müxtəlif fikirlər vardır.
(Bax:Yakobsun). Məsələn, P. Yakobson kommunikativ akt modelinə məqsədi daxil etməmişdir
(Bax: Yakobson 1975, c.64).
Nitq aktı və onda istifadə olunan dil vasitələrinə münasibətdə lokutiv akt kimi çıxış edir.
Elan edilən məqsəd və onun həyata keçirilməsi şərtlərinə görə isə nitq aktı illokutiv akt kimi aşkara
çıxır. Nitq aktının nəticəsinə münasibətdə bu, perlokutiv aktdır (Bax: Ostin, c.92).
Verilmiş üççat oppozisiya söyləmin məzmun planındakı peteronelik təsəvvürlərinə
uyğunluğa malikdir. Lokutiv akt təcrübəsində dil vasitələrindən istifadə etməklə danışan söyləmə
lokutiv məna daxil edir. İllokutiv akt prossesində deyimin məqsədinin müəyyən şəraitdə elan
olunması ilə danışan söyləmə müəyyən illokutiv güc verir. Perlokutiv akt isə öz mahiyyətinə görə
söyləmin məzmunu ilə bağlılığa malik olmur (Osmin, c. 93). Beləliklə, nitq aktının təhlili üçün birbiri ilə qarışıqlılığı bağlı olan iki cüt kateqoriya mövcud olur: 1. Lokutiv akt-lokutiv məna; 2.
İllokutiv akt-illokutiv güc. Bu kateqoriyalar lokusiya və illokusiya anlayışları ilə ümumiləşdirilir.
Nitq təsirinin üçsəviyyəli modelində əsas yenilik illokusiya anlayışıdır. Lokusiya bütün
semantik nəzəriyyələrdə tədqiqat obyekti olmuşdur. Belə semantik nəzəriyyələrdə təcrid olunmuş
cümlə ilə onun məzmunu, başqa sözlə desək, ünsiyyətdə cümlənin işlədilməsi ilə ötürülən, bir sıra
aspektlərdən mücərrədləşdirilmiş psevdo fikir, yaxud nəzəri konstrukt arasındakı uyğunluğun
modelləşdirilməsi aparılmışdır. Perlokusiya nitqin auditoriyasının fikir və hisslərinə təsirini və bu
təsir vasitəsilə adamların iş və əməllərinə müdaxiləni əhatə edir. Yalnız illokusiya nitq aktının və
söyləm məzmununun elə aspektlərini nəzərdə tutur ki, onlar nə formal semantikada, nə ritorikada
aşkara çıxmır.
Ostin illokutiv aktın dəqiq təyinini vermişdir. O göstərir ki, adətən lokutiv aktın həyata
keçirilməsi ilə eyni zamanda illokutiv akt da reallaşır. Məhz hansı illokutiv aktın baş verməsini
təyin etmək üçün verilmiş lokusiyanın necə istifadə olunmasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bura
aşağıdakılar daxildir:
- Soruşmaq və ya suala cavab;
- Məlumatlandırma, inandırma və ya xəbərdarlıq etmə;
- Qərarı və ya niyyəti elan etmə;
- Hökmü elan etmə;
- Təyin etmə, çağırma və ya tənqid etmə;
- Eyniləşdirmə və ya təsvir etmə və s. (Ostin, c. 96).
Ostin bu fikirlərindən sonra illokusiyanın fərqləndirici əlamətlərini aşkara çıxarmağa çalışmışdır.
P.F. Strosona görə illokutiv aktı lokutiv aktdan fərqləndirən əsas əlamət məqsədyönlülükdür.
İllokutiv aktı perlokutiv akta qarşı qoyan əsas əlamət isə konvensionallıqdır (Bax: Stroson, c.131132).
Nitq aktında intensionallıqla konvensionallıq
antonimiya təşkil edir.Danışanın niyyəti
(intensiyası) bu niyyətin gizlədilməsi (konvensiya) ilə ziddiyət təşkil edir.İllokutiv səviyyədə dil
konvensiyası
nitq aktının
qurulması və dərk
olunmasını izah etmək üçün kifayət
etmir.İ.M.Kobzayeva bu məsələnin aydınlaşdırılması məqsədilə belə bir nümunədən istifadə
etmişdir: “Mən valideynlərinizlə danışıram”.Müəllif güstərir ki,danışan bu cümləni deməklə fərqli
niyyətlər güdə bilər.O,adresata sadəcə məlumat verir,üzərinə öhdəlik götürür,adresatın hansısa
hərəkətinin qarşısını almaq istəyir və s.Dil konvensiyasına münasibətdə bütün bu hallarda eyni
fəaliyyət baş versə də, müxtəlif illokutiv aktlar icra olunur.Bura məlumat vermək, vəd
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vermək,xəbərdarlıq etmək və ya qorxutmaq .Dinləyən danışanın hansı illokutiv aktı yerinə
yetirdiyini başa düşür(bax:Kobzayeva,c.15-16)
S.Cerl illokutiv aktını daha geniş təqdimatını “nitq aktları nədir?” məqaləsində vermişdir.Onun
fikrinə görə ,müəyyən şəraitdə konkret cümlənin qurulub söylənməsi illokutiv aktdır və
bu,ünsiyyətin minimal vahididir.İllokutiv aktın reallaşması davranışın elə formasına aiddir ki,bu
forma qaydalarla tənzimlənir.Müəllif belə hesab edir ki,soruşmaq,təsdiq etmək və s. fəaliyyətlər
qaydalarla tənzimlənir.O belə qaydaları yaratmağa çalışmışsdır.(Cerl.)
İllokutiv məqsəd illokutiv gücün əsas hissəsi olsa da,onu tamamlamır.Məsələn,xahiş və əmrin
illokutiv məqsədi üst-üstə düşür,onları nəyəsə təhrik etməyi nəzərdə tutur.Xahiş əmrdən fərqləndiyi
üçün onların illokutiv gücü də eyni deyildir.Nitq aktlarının əsas iki istiqaməti vardır.Birinci
istiqamət gerçəklikdən sözə yönəlir.Məsələn,nəyisə təsdiq və ya inkar real gerçəklikdəki vəziyyəti
sözlə ifadə etmək,verballaşdırmaqdır.İkinci istiqamət sözdən gerçəkliyə yönəlir.Əmr və xahiş
zamanı belə istiqamətlənmə baş verir.Söz-əmr verilir və o reallaşdırılır.Bundan başqa nitq
aktlarının söz-reallıq münasibətlərində sıfır halı da vardır.Üzrxahlıq, minnətdarlıq bu hala uyğun
gəlir.
Nitq aktında danlşanın psixoloji vəziyyəti ifadəsini tapır.Başqa sözlə desək,nitq aktının
məzmununa (arzu,inam,təəssüf və s)aid münasibət və vəziyyət danəşana aid xüsusiyyətdir.Bu və ya
digər psixoloji vəziyyətin ifadəsi nitq aktının səmimilik şərti olub müxtəlif illokutiv aktları əhatə
edir.Məsələn,inam təsdiqi,elan etməni,konstatasiyanı,izahı və s. ifadə edir.Niyyət isə vəd,and,hədəqorxu,arzu-xahiş,əmr,komanda və s. ilə bağlıdır.Ş.Cerl qeyd edilən əlamətlərə əsaslanaraq nitq
aktlarının beş bazis növünü ayırmışdır:1)penpezentativlər; 2)direktivlər; 3)kommisuvlər;
4)deklarativlər; 5)ekspressivlər (Cerl 1986,c.170-195)
Penpezentativlər informativ aktlar olub danışanın hadisələrin real və mental vəziyyəti
haqqında məlumatına ,onun doğruluğuna görə məsuliyyətini qeydə alır.Bu sinfə də bütün
elementlər
doğru və yalan şkalası üzrə qiymətləndirilir.Penpezentativlərdə
istiqamət
“söz→reallıq” formasındadır.Əqidə ,inam psixoloji vəziyyətini ifadə edir.Penpezentativlər
tamamilə ayrıca sinif təşkil edir. İllokutiv məqsədə əsaslanır. Reprezentativlərin illokutiv
predikatları təsdiq etmək, hesab etmək, məlumat vermək, xəbər vermək, cavab vermək kimi
feillərdir. Informativ məlumatlar, təsdiq və vurğulama, təsvir, proqnoz, mühakimə, suallara cavab,
təsnif etmə, tanıtma, xarakteristika, hesabat, inandırma, izah bu sinfə daxildir. Xəbər şəkli
formasında predikatı olan bütün nəqli cümlələr reprezentativlərə aiddir.”Özəl televiziya kanalından
zəng vurulmuşdur. Məni biologiya haqqında verilişə dəvət etdilər.” “Tahir yaxşı adamdır”
cümləsində bir fərdə aid xüsusiyyət barədə məlumat verildiyinə görə bu cümlə də reprezentativdir.
Sonuncu cümlənin illokutiv gücü xarakteristika üzərində cəmlənmişdir.
Direktivlər dinləyəni müəyyən hərəkəti yerinə yetirməyə təhrik edən nitq aktlarıdır. Burada
istiqamətləndirmə reallıq→söz formasında qurulur. Direktivlərin doğruluq şərti arzu, istək, tələb
hesab olunur. Direktivləri ifadə edən feillər sırasına aşağıdakılar daxildir: göstərmək, sərəncam
vermək, təhrik etmək, məlumatlandırmaq, soruşmaq, çağırmaq, əmr etmək, istəmək, xahiş etmək,
yalvarmaq, dəvət etmək, icazə vermək, məsləhət görmək, inandırmaq, döyüşə çağırmaq, təklif
etmək və s. Normativ aktlar da direktivlərə aiddir. Direktivlər təhrik dərəcəsinə görə fərqlənir.
Məsələn, “xahiş etmək” və “məcbur etmək” feilləri ilə düzələn direktivlərdə təhrik gücü zəifdir,
“məcbur etmək” feilinin predikat funksiyasında çıxış etdiyi direktivdə təhrik dərəcəsi yüksəkdir.
Komissivlərdə məqsəd danışanın boynuna gələcəkdə hansısa işi görmək, hərəkəti etmək qoyulur.
Komissivlər direktivlərdə istiqamətlənmə, reallıq→söz formasındadır. Komissivlərdə müəyyən
fəaliyyətin yerinə yetirilməsi danışan üzərində cəmləşirsə, direktivlərdə dinləyən fəaliyyətə təhrik
edilir. Ekspressivlərdə illokutiv məqsəd doğruluq şəraitində hadisələrin nisbi vəziyyətini nəzərə
almaqla psixoloji halı ifadə etməkdir. Danışanda müəyyən psixoloji vəziyyətin yaranmasına real
vəziyyətlə əlaqədar yaranır. Ekspressivlərdə istiqamətlənmə yoxdur, onlar sıfır istiqamətlidir. Bu
tipli nitq aktlarında propozisiya subyekti dəyişə bilir. Məsələn, “Gəlmədiyimə görə üzr istəyirəm”
nitq aktında danışan öz hərəkətinə görə üzr istəyir. O, propozisiyanın subyektidir. Yəni gəlməmək
hərəkəti danışana aiddir. “Gəldiyinə görə təşəkkür edirəm” nitq aktında propozisiya subyekti
dinləyəndir. Ekspressivlər üçün performativ etiket feilleri səciyyəvidir. Məsələn, bağışlayın, üzr
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istəyirəm, minnətdaram, təbrik edirəm, təəssüf edirəm və s. Ekspressivlər qeyri-informativ nitq
aktlarıdır. Tərəflər arasında müəyyən münasibətlərin mövcudluğu yaxud keçmişdə baş verməsi
ünsiyyətin yaranmasına xidmət edir. Diklarasiya, yaxud elan etmək nitq aktları müəyyən vəziyyəti
elan etməyin ifadəsini nəzərdə tutur, nitq aktının propozisional məzmununa uyğun gəlir.
Uyğunlaşma hər iki xətt üzrə - reallıq→söz, söz→reallıq istiqamətlənə bilər. Deklorativlərdə
psixoloji vəziyyət ifadəsini tapmır. Diklorativ aktların nəticəsi reallıqda mövcud olanı qurmaqdır.
Partiyaya qəbul, müharibə elan etmək, iclası açmaq, gündəliyi müəyyənləşdirmək və s. Deklorativ
nitq aktlarına aiddir. Bu nitq aktlarının illokutiv feillərinə elan etmək, təsdiq etmək, vəsiyyət etmək,
həsr etmək, təyin etmək, azad etmək, sənədi təsdiq etmək və s. nümunə göstərilə bilər. Deklorativ
aktların uğurluğu danışanda müvafiq səlahiyyətlərin olmasından irəli gəlir. (Cerl).
Ş. Cerlin verdiyi bu təsnifat nitq aktlarının mümükün növlərinin hamısını əhatə etməyə az
imkan yaradır. Eyni zamanda bu təsnifat sxeminin müxtəlif qruplarına eyni nitq aktının aid edilməsi
mümkündür. Məsələn, dəvət eyni zamanda həm komisiv, həm də direktivdir. Çünki bu nitq aktı
danışanı dəvət ediləni lazimi şəkildə qəbul etmək öhdəliyi qarşısında qoyur. Şikayət eyni zamanda
həm penpezentativ, həm direktiv, həm də ekspressiv olur. Penpezentativlik hadisə barədə
informasiya verilməsindən irəli gəlirsə, şikayət müəyyən əmələ görə cəzalandırmaya görə təhlil
baxımından direktivdir. Ekspressivlik danışanın hadisədən, vəziyyətdən, narazılığından irəli gəlir.
Ş. Cerlin təklif etdiyi təsnifat nitq aktlarının dəqiq qruplaşdırılmasına zəmin yaratmasa da, bu
sahədə müəyyən ümumiləşdirmə imkanı verir. Nitq aktları növləri arasında performativ söyləmlər,
performativlərdə xüsusi yer. Bu anlayışı Ş. Ostin daxil etmişdir. “Performo” latın sözüdür
“Fəaliyyət göstərirəm”, “ifşa edirəm” mənasını verir. Performativlər sözlə işin üst-üstə düşməsi
halını nəzərdə tutur. Performativ söyləmlər müəyyən feillərin I şəxsi təkində indiki zamanda xəbər
şəklində danışanın gördüyü işi, yerinə yetirdiyi hərəkəti ifadə edən feilin adı bu iş və hərəkətlə
eyniliyi kimi təyin olunur. Söz ifadə edilən hərəkətin eyni olduğuna görə performativ feillər
aftoreferentli olub, görülən işə işarə edir. Performativ feildə görülən iş, hərəkət feilin səslənməsi anı
ilə başlanır. Ancaq feilin tələffüzü yerinə yetirilən fəaliyyətlə əlaqəyə malik olmur. Ona görə də
onlar doğru / yalan qiyməti almır. Bu feillərin tərkibə daxil olduğu nitq aktları uğurlu və
uğursuzluq, əlamətinə malik olur. Performativ nitq aktı danışanın sosial statusundan asılı olaraq
yerinə düşən və ya yerinə düşməyən ola bilər. Məsələn, bələdçinin “xahiş edirəm, bileti göstərin”
söyləmi rəsmi xahişdir, adresatın bileti təqdim etmək kimi məcburi reaksiyasını aktuallaşdırır.
“İclası bağlı elan edirəm” rəsmi elanı toplantının onun seçimini sədri tərəfindən bağlanması barədə
məlumat verir. “Köməyə görə minnətdarlığımı bildirirəm” danışanın qarşı tərəfin xeyirxah
fəaliyyətinə layiqli qiymətidir. “Sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm” bayramın gəlişi
ilə bağlı salamlaşma, təbrik formasıdır. Həyati şəraitləri yaratmaqla performativ söyləmlər müəyyən
fəaliyyəti gerçəkləşdirir. Yuxarıdakı nümunələrdə biletlərin məcburi təqdimi, iclasın bitməsi,
danışanın minnətdarlıq hisslərinin üzə çıxması, tanışlıq və s. fəaliyyətlər bilavasitə onların adlarının
səslənməsi ilə reallaşır.
Performativ feillərin əksəriyyəti müəyyən propozisiyanı daxil edir və bu propozisiya
dinləyənlərə belə situasiyanın olduğu, olması və olacağı barədə məlumat verir. Haqsız olduğumu
etiraf edirəm. Xahiş edirəm sakitləşin, yalvarıram qurtar. Sizi sürücü təyin edirəm. Sizi qrupun
rəhbəri təyin edirəm.
Müəyyən nitq situasiyalarında performativ feillərin modal xüsusiyyətləri onların öz
funksiyalarını yerinə yetirməsinə mane olmur. Məsələn, Sizi rəqsə dəvət edə bilərəmmi? Sualı
dəvətlə eyniyyət təşkil edir, vasitəli performativ adlandırılır. Mən sizdən xahiş edirəm bu işi
görməyəsiniz. Xahiş edirəm bu işi görməyin. İcazə verin məlumat verim. Məlumat verirəm.
Göstərilən qrammatik formalarda feillərin performativ funksiyaları onlar üçün sadə, kanonik
formadadır. Lakin belə forma yeganə deyildir və bir sıra hallarda onu III şəxs üçün olan forma əvəz
edə bilir. Bu halda danışanın konkretliyi ortadan götürülür, o ümumiləşdirilir. Xahiş olunur siqaret
çəkməyəsiniz. Sərnişinlərdən yerlərini tutmaq xahiş olunur. Bəzi isimləri danışan nitq anında
vəziyyəti təyin etmək və ya qiymətləndirmək üçün istifadə edir. Məsələn, Şah! Mat! Performativlər
frazeoloji vahid və nitq çeşidləri formasında da istifadə oluna bilir. Məsələn, Sizdən böyük bir
191

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

xahişim var. Sizdən bir xahişim var. Sizdən xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Sizin bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək! Bayram münasibətilə təbrik edirəm və s.
Performativlərə münasibətdə iki problem kifayət qədər aydınlaşdırılmamışdır: 1. Performativlər
ayrıca leksem sayıla bilərmi; 2. Performativ feillərin semantik tipologiyası və semantik zonası necə
təsvir olunmalıdır? Şübhəsiz ki, nitq aktları nəzəriyyəsində bu iki istiqamətdə də tədqiqatlar aparılır.
Sosiallaşdırılmış performativlər aşağıdakı tip feillərlə təqdim olunur: a) danışanın elanı
nəticəsində obyektiv gerçəklikdəki vəziyyəti təyin edən deklarativlər (elan edirəm, vəsiyyət edirəm,
məhkum edirəm, adlandırıram, həsr edirəm, ithaf edirəm, təyin edirəm, azad edirəm, istefa edirəm
və s); b) danışanın öhdəliyini göstərən komissivlər (əmin edirəm, söz veriirəm, təmin edirəm,
təminat verirəm, eşidirəm, tabe oluram, and içirəm və s); c) danışanın söyləm adresatına təsirini
ifadə edən təhriklər, xahiş feilləri də bura aiddir (xahiş edirəm, əmin edirəm, zəmanət verirəm,
məsləhət görürəm, xəbərdarlıq edirəm, qadağan edirəm, icazə verirəm və s); ç) danışanın etirafını
ifadə edənlər (etiraf edirəm, günahkaram, təqsirkaram/ təqsirimi boynuma alıram və s); d) razılıq,
etiraz ifadə edənlər (razılaşıram, etiraz edirəm, inkar edirəm, rədd edirəm, təklifimi geri götürürəm
və s); e) bəyənmə və inam feilləri (bəyənirəm, tərifləyirəm, inanıram, xeyir-dua verirəm,
bağışlayıram, müqəssir sayıram bə s); ə) məlumat feilləri (məlumat verirəm, xəbər verirəm,
nəzərinizə çatdırıram və s); f) adamlar arasında təyin edilmiş mərasim ünsiyyətini ifadə edənlər (üzr
istəyirəm, uğurlar arzulayıram, təəssüf edirəm və s).
Qeyd etmək lazımdır ki, vokativlər də nitq aktları sırasına daxildir. Onlara vokativ nitq aktları
deyilir. Belə nitq aktlarında əsas məqsəd adresatın diqqətini bəxş etməkdir.
Beləliklə, nitq aktlarını illokutiv gücə, məqsədə görə müxtəlif şəkildə təsnifi mümkündür. Bu
məsələdə meyarın, daha doğrusu dəqiq meyarın seçilməsi çətindir. Belə çətinlik nitq aktında istifadə
edilən feilin semantikası ilə bağlıdır.
Açar sözlər: nitq, nitq aktı, lokusiya, illokusiya, lokutiv akt, illokutiv akt, nitq aktı.
Ключевые слова:
Key words:
Nitq aktlarının təsnifinə dair
Rezume
Məqalədə nitq aktları nəzəriyyəsinin əsas anlayışları barədə məlumat verilir, lokusiya, illokusiya,
lokutiv akt, illokutiv akt, perlokutiv akt məsələlərinə aydınlıq gətirilməsinə cəhd göstərmir.
Tədqiqatçıların nitq aktlarının öyrənilməsinə yanaşma üsulları nəzərdən keçirilir. Yazıda nitq
aktlarının, illokutiv güc və məqsəd əsasında təsnifi məsələsinə baxılır. Nitq aktlarının reprezentativ,
deklarativ, direktiv, komissiv, ekspressiv, vokativ, performativ kimi növləri şərh olunur.
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К классификации речевых актов
Резюме

Г.Джамаля

В статье даются сведения об основных понятиях теории речевых актов; делается попытка
внесения ясности в проблемы локуции,
иллокуции, локутивных, иллокутивных и
перлокутивных актов. Дается обзор научных концепции и подходов учёных к изучению
речевых актов; рассматривается проблема классификации речевых актов на основе иллокутивной силы и цели
письменной форме. Анализируются репрезентативный,
декларативный, директивный, комиссивный, экспрессивный, вокативный, перфомативный
виды речевых актов.
В теории речевых актов – одном из направлений современной лингвистики реплики
адресата, направленные адресату, делятся на различные типы и виды. Каждый из этих
речевых актов оказывает своё воздействие в процессе общения. Это воздействие зависит от
семантики речевого акта, от языковых средств, выбранных для формирования мысли. Для
определения принадлежности речевого акта, используемого в общении, к конкретному виду
необходим выбор определённых критериев. Классификация речевых актов создаёт основу
для внутренней классификации их видов. В этом случае речевой акт поощрения можно
разделить на такие подвиды, как просьба, желание, хотение, мольба. Исследование показало,
что каждый подвид определяется в результате семантического анализа речевого акта.
Разница между просьбой и поощрением требует в некоторых случаях от участников речевой
ситуации учёта и предшествующих фактов. Некоторые модели, связанные с речевым
этикетом, могут быть отличительной особенностью речевого акта просьбы. Это
лингвистическое явление относится только к речевым актам, связанным с моделями этикета.
Некоторые готовые модели, соответствующие речевому этикету, используются и в речевом
акте.
Ключевые слова: речь, речевой акт, локуция, иллокуция, локутивный акт, иллокутивный
акт
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Classification of speech acts

J.Huseynova

Summary
The article contains the information about the main notions of theory of speech acts. The author
tries to clarify the problems of locution, illocution, locative, illocutive and, perlocutive acts. The
article also contains the view of the scientists’ conceptions and approachs to the study of speech
acts. The problem of classification of speech act on the basis of the illocutive force and purpose in
the written form is considered. The representative, declarative, directive, comissive, expressive,
vocative, performative kinds of speech acts are analized.
An addresser’s replies addressed to an addressee are divided into the different types and kinds in
the speech act theory − one of the directions of modern linguistics. Each of these speech act has its
own influence during the communication process. This influence depends on the semantics of the
speech act, language means chosen for formation of the thought.
It is necessary to choose certain criteria in order to determine belonging of the speech act used in
communication to the concrete kind. Classification of speech acts forms the basis for the inner
classification of their kinds. In this case the speech act of encouraging can be divided in such
subtypes as requesting, desire, volition, invocation. The research shows that each subtype is
determined as a result of the semantic analysis of the speech act. In some cases the difference
between requesting and encouraging demands from the participants of speech situation to take
into consideration the previous acts. Some models connected with the speech etiquette can be a
distinctive feature of the speech act of requesting. This linguistic phenomenon is related only to the
speech acts connected with the models of etiquette. Some finished models that correspond to the
speech etiquette are used in the speech act.
Key words: speech, speech act, locution, illocution, locative act, illocutive act
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NİTQ PROSESİNDƏ PSİXOLİNQVİSTİK AMİLLƏR,ONUN ÖYRƏNDİYİ SAHƏLƏR
VƏ MÜASİR DÖVRDƏ DİLÇİLİYİN PSİXOLOGİYASI
Xülasə
Psixolinqvistika (psycholinguistics) – psixologiya və linqvistikanın (dilçiliyin) vəhdətindən
yaranmış elm sahəsi. Linqvistika nitqin təşkilini dil qanunlarına uyğun olaraq öyrənir.
Psixolinqvistika isə nitqin yaranması prosesinə, nitqin qavranmasına və doğma dillə xarici dilin
necə dərk olunmasına müraciət edir. Psixolinqvistika nitqi ilk öncə psixoloji fenomen kimi öyrənən
dilçilik sahəsidir. Psixolinqvistikaya görə dil danışanın və dinləyənin, yazanın və oxuyanın daxili
dünyası qədər mövcud bir faktordur. Bu sahə "ölü" dilləri öyrənmir, çünki bu zaman qədim
yazılarla yanaşı həmin dilləri yaradan cəmiyyətin psixi dünyası gəlib çatmayıb.Psixolinqvistikanı
qismən linqvistika və qismən də psixologiya kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Bu, dili, nitqi
öyrəndiyinə görə linqvistikaya və dili müəyyən aspektdən – psixoloji fenomen kimi öyrəndiyinə
görə psixologiyaya aid olan kompleks elmdir.
Psixolinqvistika təxminən 50 il bundan öncə ABŞ-da yaranmışdır. Psixolinqvistika termininin
özü 1950-ci illərdə ABŞ-da artıq yaranmaqda olan yeni istiqaməti xarakterizə etmək üçün istifadə
olunmuşdur. Bu terminin yaranma tarixi 1953-cü il hesab olunur ki, sosial elmlər üzrə aparılan
araşdırmaların nəticələrinin müzakirəsi üçün İndiana universitetində universitetlərarası seminar
təşkli olunmuşdur.
Açar sözlər: psixolinqvistika,dilçilik elmi,nitq prosesi,daxili nitq,zahiri nitq
Təqdim olunan məqalədə psixolinqvistikanın öyrəndiyi sahələr-nitqin yaranması, nitqin
yaranmasının mərhələli xarakteri, daxili nitqin növləri, nitq mülahizəsinin böyük və kiçik
proqramları,nitqin qavranması, nitq söyləmənin formasının qavrayışı və məzmunla mənanın
konstruksiyası, nitq qavrayışının mərhələli xarakteri, mətnin real həqiqətləri əks etdirmə vasitəsi
kimi qavrayışı,dilin ontogenezi, anadangəlmə qazanılmış dil qabiliyyəti, dil qabiliyyətinin
formalaşmasının ilkin şərtləri, doğma və xarici dillərin öyrənilməsi zamanı yaranan fərq, ontogenez
biliyinin
ümumiləşdirilməsinin
formalaşdırılması,nitqi
ünsiyyət,
fəaliyyət,
ünsiyyət,
kommunikasiya və dilin nisbəti, fəal ünsiyyət sxemi, ünsiyyətin əlavə modellərin köməyi ilə təsviri,
ünsiyyət prosesinin modeli və s.problər öyrənilir.
Nitq prosesi təkcə bioloji deyil, eyni zamanda psixoloji faktor olub insanı xarakterizə edir. Yəni
daha sadə desək, əgər ünsiyyətdə olduğumuz insanın nitqinə, tez-tez işlətdiyi ifadələrə fikir versək,
o zaman həmin insanın xarakteri, onun düşüncəsi haqqında düzgün nəticələr çıxara bilərik.Elmin
bütün sah ələrind ə oldu ğu kimi, dilçilikd ə d ə millilik v ə bəşərilik mövcuddur. Bel ə ki, bir çox
dil kateqoriyaları milli s əciyy ə daşıdığından yalnız bir v ə ya bir neç ə qohum dil ə m əxsus oldu
ğu halda, el ə dilçilik v ə ya dil m əsələləri var ki, ona yalnız bəşəri mövqed ən yanaşılmalı, ümumi
dilçilik yönümünd ən araşdırılmalıdır. Bu m əsələlərə ilk növb ədəbi dilə müxtəlif aspektl ərd ən
yanaşmanın n ətic əsi olaraq bir neç ə elmin qovuşugunda meydana çıxan neyrolinqvistika,
psixolinqvistika, riyazi dilçilik, kompüter dilçiliyi v ə s. kimi yeni elm sah ələrini aid etm ək olar.
Dünya dilçil ərinin bu sah ələrd əki t ədqiqatlarından bəhrələnməklə Azərbaycan dilçiliyində də bu
sahə d ə yeni axtarışların aparılması, maraqlı araşdırmaların meydana çıxması, yeni söz deyilm əsin
ə c əhdl ərin göst ərilm əsi t əqdir olunmalı v ə yüks ək qiym ətl əndirilm əlidir. Az ərbaycan
dilçiliyində son illər dilin psixoloji yönələn araşdırılmasına – neyrolinqvistika, psixolonvistika v ə
linqvopsixologiyaya meyl olduqca gücl ənmişdir.
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Müəllif öz tədqiqat obyektinin – linqvopsixologiyanın mahiyyətinin oxuculara aydın və anlaşıqlı
olması, tədqiqatın əsas məqsədinin onlara yetərincə çatdırılması üçün linqvopsixologiyanın nəzəri
məsələlərini işıqlandırmağa çalışır, dilin psixoloji problemləri ilə bağli nəzəri fikir və müddəaların
tənqidi analizi fonunda mübahisəli məqamlara münasibətini bildirir, dərketmə və təfəkkür
mexanizmini aydınlaşdırmağa cəhd göstərir. Kitabın “Təfəkkür prosesləri baxımından forma, nitq
və dil” adlanan hissəsində leksik və qrammatik formaların, eləcə də nitqin yaranması və
mənimsənilməsi mexanizmi öyrənilir, bu mexanizmin modelləşdirilməsınə səy göstərilir, xüsusən
uşaqlarda nitqin yaranma mexanizminin fərqliliyi şərh olunur. Təfəkkür prosesləri və dil məsələsi
ilə bağlı dilin strukturunun linqvopsixoloji analizini aparan müəllif dilin xaotikliyi və sistem
anlayışı, forma və məna vəhdətinin kökləri, dilin inkişaf tendensiyalrı, dilin linqvopsixoloji
mahiyyəti məsələlərinə öz baxış bucağından işıq salmaqla yeni münasibət bildirməyə, özünə
məxsus fikir və mülahizələrini təqdim etməyə çalışır. [4,15]Onu da qeyd etməliyik ki,
psixolinqvistika və linqvopsixologiya (dilin psixologiyası) əslində eyni obyektə müxtəlif yanaşma
tərzindən irəli gəlmişdir. Belə ki, insan nitqinin yaranma və formalaşması, onun psixikada yeri
məsələsinə psixolinvistika linqvistik, linqvopsixologiya isə psixoloji baxımdan yanaşır.
Müxtəlif tarixi dönəmlərdə Amerikada, Avropada, eləcə də Rusiyada psixolinvistika sahəsində
Humboldt, Blumfild, Xomski, Şerba kimi dünyaşöhrətli alimlər çalışmış və dünya psixolinqvistika
məktəbinin təməlini qoymuşlar. Linqvopsixologiyanın isə bir məktəb kimi formalaşması ilk
növbədə sovet dövrünə təsadüf edir və Vıqotski, Luriya, Svetkova kimi tanınmış sovet dilçilərinin
adı ilə bağlıdır. Hər iki məktəbin uğurlarına söykənən psixolinqvistika və linqvopsixologiyanın
Azərbaycan dilçiliyinə tam yol açmasına, türk dillərinin zəngin materialları əsasında
Azərb.psixolinqvistikasının daha da inkişafına və formalaşmasına çalışan, elmi məqalələri,
beynəlxalq elmi məclislərdə maraqla dinlənilən məruzələri ilə elmi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə
qarşılanan M.Əsgərov öz gərgin zəhməti sayəsində meydana gələn araşdırmaları ilə məqsədinə nail
olmuş, Azərbaycan dilçiliyinə dəyər və sanbalı ilə, elmi-nəzəri yükünün ağırlığı ilə seçilən, kimləri
və nələrisə təkrarlamaqdan uzaq olan, dilçi məntiqi təfəkkürünün bəhrəsi sayılan hamımız üçün
faydalı ola biləcək “Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası” kimi qiymətli bir əsər ortaya
qoymuşdur. İnanıram ki, kitab müəllifinə yeniyeni elmi uğurlar qazandıracaqdır. [1,15]
Müasir elmlər sistemi və psixologiya. Müasir dövrdə psixologiya insan haqqında ən mühüm
elmlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Təsadüfü deyildir ki, hazırda insan həyatı və fəaliyyətinin elə
bir sahəsi yoxdur ki, psixologiya elmi oraya nüfuz etməsin. Mübaliğəsiz demək olar ki, hazırki
dövrdə bütün dünyada hər cür fəaliyyətin və insan munasibətlərinin səmərəliliyini psixoloji
biliklərin tətbiqində görürlər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, mühüm elm sahəsi olan psixologiya
başqa elmlərdən təcrid olunmuş şəkildə deyil, onlarla vəhdətdə mövcuddur və fəaliyyət göstərir.
Bəs elmlər sistemində psixologiya elmi hansı yeri tutur, onun başqa elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi nədən
ibarətdir?Elmlər sisteminin təsnifatını verən B.M.Kedrov bu sistemdə psixologiyanın roluna xüsusi
diqqət yetirmişdir. Onun «elmlər üçbucağı»nda bunu aydın görürük. B.M.Kedrova görə psixologiya
bir tərəfdən fəlsəfə elmləri, digər tərəfdən təbiət elmləri, üçüncü tərəfdən humanitar elmlər
içərisində aralıq mövqe tutur.Psixologiya bu elmlərin məlumatlarını özündə birləşdirir və eyni
zamanda onlara təsir etməklə insan haqqında elmlərin modelinə çevrilir. Psixologiyanın başqa
elmlərlə əlaqəsinə qısa nəzər yetirək.İnsan psixikası və davranışını onun təbii və sosial mövcudluğu
haqqında biliklər olmadan başa düşmək mümkün deyildir. [3,15]Ona görə də psixologiyanın
öyrənilməsi insan biologiyası, onun ali sinir sisteminin quruluşu və fəaliyyəti haqqında biliklərə
yiyələnməyi tələb edir.
Psixi hadisələr və mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyəti arasındakı əlaqə haqqında biliklər ali sinir
fəaliyyətinin fiziologiyasında öz konkret əksini tapmışdır. Təsadüfü deyildir ki, psixologiyanın təbii
elmi əsaslarından danışarkən məhz ali sinir fəaliyyətinin qanunularına istinad edilir.Psixologiya
cəmiyyətin tarixi və mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Belə ki, insanda ali psixi funksiyaların inkişafında
sivilizasiyanın əsas tarixi nailiyyəti olan əmək alətləri və işarə sistemi həlledici rol
oynamışdır.İnsan psixikasının dərindən öyrənilməsinə, onun başa düşülməsinə sosiologiyanın
əsasları haqqında biliklər də imkan yaradır. Bunu sosial psixologiyanın sürətlə inkişafı bir daha
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təsdiq edir. Müasir dövrdə sosial psixologiya insan münasibətlərinin bütün sahələrinə nüfuz etməklə
insanın sosial-bələdləşmə davranışının psixi xassələrə necə yiyələnməsini aydınlaşdırmağa imkan
verir.
Psixologiya fəlsəfə elmi ilə ciddi qohumluq əlaqəsinə malikdir. Bu təsadüfü deyildir. Məlum
olduğu kimi psixologiya müstəqil bir elm kimi fəaliyyət göstərənə kimi fəlsəfənin daxilində
formalaşmağa başlamışdır. Şübhəsiz şəxsiyyətin psixoloji «ölçülərini» insan, onun spesifik həyat
şəraiti, gerçəkliyi dərk etməsi və fəaliyyət haqqında fəlsəfi biliklərə istinad etmədən müəyyənləşdirmək və öyrənmək mümkün olmazdı.Şüur, təfəkkür və digər psixi hadisələr insanlara
anadangəlmə, hazır şəkildə verilmir. Bunlar ontogenezdə (fərdi inkişaf prosesində) insanın təlim və
tərbiyəsi prosesində əldə edilir. Buradan isə psixologiyanın pedaqogika elmi ilə əlaqəyə malik
olduğu özünü göstərir. Psixologiya və pedaqogika elmləri arasında başlıca əlaqə həmin elmlərin
predmetlərinin yaxınlığı ilə bağlıdır. Əvvala həmin elmlərin obyekti inkişaf etməkdə olan insandır
(uşaq və yaşlı). Digər tərəfdən, psixologiya insan psixikasının inkişaf qanunlarını öyrənir.
Pedaqogika isə şəxsiyyətin inkişafının idarə olunması qanunlarını işləyib hazırlayır. İnsanın
tərbiyəsi, təhsili təlimi onun psixikasının, təfəkkürünün, fəaliyyətinin məqsədəyönəlmiş şəkildə
inkişaf etdirilməsi deməkdir. Psixologiya və pedaqogika elmlərinin mühüm qarşılıqlı əlaqəsini
göstərən amillərdən biri də onların tədqiqat üsullarındakı eyniyyətdir. Bir çox elmi psixoloji
axtarışlar pedaqoji problemlərin həlli üçün vasitə rolunu oynaya bilir. Bir elmi fənn kimi
pedaqogikada pedaqoji faktların izahı, şərhi, sistemləşdirilməsi üçün psixoloji biliklərdən istifadə
olunur. Pedaqoji fəaliyyətin nəticələri psixoloji diaqnostikanın köməyi ilə aşkara çıxarılır.
Bunlarla yanaşı olaraq müasir psixologiya elmi öz qarşısında duran ümumi və xüsusi vəzifələri
həyata keçirərkən pedaqogika ilə yaxın təmasda fəaliyyət göstərir, pedaqogika elminin əldə etdiyi
nəticələrə istinad edir.
Müasir dövrdə psixologiya və dilçilik arasında da sıx əlaqə özünə geniş yer tutmağa başlamışdır.
Bunun aydın təzahürünü psixolinqvistikanın meydana gəlməsində görürük.
Psixolinqvistika nitq davranışını psixoloq və linqvistlərin kompleks şəkildə öyrənmələrini
nəzərdə tutan elm sahəsidir. Linqvistika və nitqin psixologiyası ilə müqayisədə psixolinqvistika
özünün müstəqil tədqiqat predmetinə malikdir.
Psixolinqvistikanı daha çox psixologiya «özününkü» hesab edir. Doğrudur, psixologiyada hələ
çoxdan mövcud olan sahə – nitqin psixologiyası sahəsi vardır. Nitq psixologiyasınıın predmeti
psixolinqvistikanın obyekti və predmeti ilə üst-üstə düşür. Ona görə də çox vaxt bu iki fənni bir-biri
ilə qarışdırırlar. Bu cür eyniləşdirməyə əsas olsa da, hər-halda bu iki termini bir-birindən
fərqləndirən cəhətlər də mövcuddur. Onların fərqi başlıca olaraq öyrənmə predmetində özünü
göstərir. Psixologiya nitqin yaranması, anlaşılması və formalaşmasının gedişi zamanı öz diqqətini
daha çox şüurun psixi funksiyalarının xüsusiyyətlərinə yönəldirsə, psixolinqvistika bunlarla yanaşı
bu funksiyaların insanların nitq fəaliyyətində və nitq davranışında ifadə vasitələrini (verbal və
qeyri-verbal) də nəzərə almağa çalışır.
Psixolinqvistika olduqca gənc elmdir. O, təxminən XX əsr 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin
əvvəllərində meydana gəlmişdir. Sovet psixolinqvistika məktəbinin «atası» A.A.Leontyev
olmuşdur.Elm sahəsinin genişlənməsi sayəsində psixolinqvistikanın müxtəlif sahələri meydana
gəlmişdir. Bunlardan ümumi psixolinqvistika, xüsusi psixolinqvistika, sosial psixolinqvistika, yaş
psixolinqvistikasını (ontolinqvistika) göstərmək olar. [0,125]
Psixologiya elminin əsas sahələri. Psixologiya çoxsahəli bir elmdir. Müasir dövrdə psixologiya
elminin nisbətən müstəqil şəkildə inkişaf edən müxtəlif sahələri vardır. Məhz buna görə də
«psixologiya elmi» deyil «psixologiya elmləri» termininin işlədilməsi daha çox yerinə düşərdi. Belə
ki, hər 4-5 ildən bir psixologiya elminin yeni bir sahəsinin yaranmasının şahidi
oluruq.Psixologiyanın çoxsaylı sahələrini təsnif etmək üçün müxtəlif prinsiplərdən istifadə olunur.
Hər şeydən əvvəl psixoloji fənnləri fundamental və tətbiqi, ümumi və xüsusi olmaqla təsnif etmək
mümkündür.Psixologiya elminin fundamental və ya baza sahələri psixologiyanı və insanların
davranışını kimliyindən və hansı fəaliyyət sahəsində çalışmasından asılı olmayaraq hamının başa
düşəcəyi şəkildə şərh etməyə yönəldilmiş sahələrdir.
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Psixologiyanın bu sahələri psixologiya və insan davranışı ilə maraqlanan adamların hamısı üçün
eyni zəruri məlumatları çatdırır. Bu cür universallığından asılı olaraq psixologiyanın həmin sahəsi
«ümumi psixologiya» adı altında izah olunmuşdur.
Ədəbiyyat:
1.Ə.Ə.Əlizadə:Psixologiya elminin predmeti mürəkkəblliyi , çoxsəhəliliyi
və Psixologiya elminin inkişaf mərhələləri; Bakı,Maarif nəşr.1989,səh:24-28
2.Ümumi psixologiya - Elektron kitabxana – BDU.2016.səh:124-131.
3.CƏFƏR İBRAHİMOV :”Pedaqoqika və Psixologiya”B,”Elm”nəşr.1994 səh:25-27
4.Seyidov S.İ.,Həmzəyev M.Ə.”Psixologiya”Bakı.2007.səh:72-79
G.Gassanova
In the process of speech psycholinguistic factors he learned areas and modern times the
phsyology of language
Summary
. Psychologists of diverse orientations also consider the unconscious mind.[4] Psychologists
employ empirical
methods to
infer causal and correlational relationships
between
psychosocial variables. In addition, or in opposition, to employing empirical and deductive methods, omeespecially clinical and counseling psychologists—at times rely upon symbolic
interpretation and other inductive techniques. Psychology has been described as a "hub science" in
that medicine tends to draw psychological research via neurologyand psychiatry, whereas social
sciences most commonly draws directly from sub-disciplines within psychology.[5]
While psychological knowledge is often applied to the assessment and treatment of mental
healthproblems, it is also directed towards understanding and solving problems in several spheres
of human activity. By many accounts psychology ultimately aims to benefit society.[6][7] The
majority of psychologists are involved in some kind of therapeutic role, practicing
in clinical, counseling, or school settings. Many do scientific research on a wide range of topics
related to mental processes and behavior, and typically work in university psychology departments
or teach in other academic settings (e.g., medical schools, hospitals).
Some are employed in industrial and organizationalsettings, or in other areas[8] such as human
development and aging, sports, health, and the media, as well as in forensic investigation and other
aspects of law.
Key words:psycholinguistics,linguistic research,the process of speech, Internal speech,external
speech.
Г.Гасанова
Психолингвистические нюансы во время речевого акта,его изучаемые области и
психология языкознание в современном время
Резюме
Как прикладная область знаний – формулировать рекомендации по совершенствованию
профессиональной
деятельности
и
обыденной
жизни
людей.
Психология изучает закономерности психической деятельности для того, чтобы правильнее
понимать человека и тем самым умело воздействовать на него. Поэтому значение
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психологии велико во всех видах практической деятельности, где люди вступают друг с
другом в сложные взаимоотношения, воздействуют друг на друга. Знание психологии
необходимо для правильной организации нравственного и умственного самовоспитания
человека. Психология помогает человеку разобраться в собственной психической жизни,
понять самого себя, осознать свои сильные и слабые стороны, свои недостатки.
Знание психологии открывает пути самосовершенствования умственной деятельности:
зная, как улучшить свое внимание и память, как правильно усваивать учебный материал,
можно научиться достигать наивысших результатов при наименьшей затрате времени и
сил.Какое значение имеет термин «психология» в сознании обывателя, обычного
среднестатистического человека?
К примеру, распространенное выражение: «У него такая психология». Что подразумевает
совокупность особенностей характера, внутренний мир человека или же группы людей. В
последнем случае психология группы – это взгляды, правила, обычаи, традиции,
разнообразные внутренние процессы, протекающие в ней.
Ключевые слова:психолингвистика, наука языкознания, речевой просес,
внутренний речь, разговорный речь.
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ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
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ŞƏHAB TURŞİZİNİN “YUSİF VƏ ZÜLEYXA” MƏSNƏVİSİNİN ƏBDÜRRƏHMAN
CAMİNİN EYNİADLI ƏSƏRİLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
“Yusif və Züleyxa” rəvayəti yüzilliklər boyu farsdilli ədəbiyyatda ən sevilən və çox müraciət
edilən mövzulardan olmuş, X əsrdən başlayaraq qissədəki epizodlar farsdilli poeziyaya daxil
edilmişdir. “Yusif və Züleyxa” əsərlərinin dünyanın müxtəlif kitabxana və muzeylərində qorunan
əlyazma nüsxələri, daşbasma və çap nüsxələrinə, eləcə də təzkirə və kataloqlarda verilən
məlumatlara əsasən belə nəticə əldə etmək olar ki, X-XX əsrlərdə fars dilində yazılmış “Yusif və
Züleyxa” mənzumələrinin sayı 60-dan yuxarı olmuş və onlardan təqribən 30-u bugünümüzə gəlib
çatmışdır. Həmin əsərlər arasında ən məşhuru görkəmli Şərq mütəfəkkiri Əbdürrəhman Caminin
“Yusif və Züleyxa” məsnəvisidir. Bu məsnəvi Camidən sonrakı şairlər üçün əsas qaynaq rolunu
oynamış, farsdilli və türkdilli ədəbiyyatda mövcud “Yusif və Züleyxa” əsərlərinə böyük təsiri
olmuşdur. Belə şairlərdən biri də “Bazgəşti-ədəbi” (“Ədəbi qayıdış”) adı ilə məşhur olan üslubun
nümayəndəsi, Kərim xan Zənd və Ağa Məhəmməd xan Qacar dövrü Xorasan şairlərindən olan
Şəhab Turşizidir. Ərdəlan valisi Xosrov xana ithaf olunan “Yusif və Züleyxa” əsəri Şəhab Turşizi
yaradıcılığının ilk dövrlərində yazılmışdır.
Hazırkı məqalə Şəhab Turşizinin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin təhlilinə həsr olunmuşdur.
Məqalədə şairin həyatı və əsərləri haqqında məlumat verilmiş, onun “Yusif və Züleyxa” məsnəvisi
ilə Əbdürrəhman Caminin eyniadlı əsəri arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər araşdırılmışdır. Hər iki
əsərin müqayisəli təhlilindən anlaşıldığı kimi, Şəhab Turşizi öz məsnəvisində üslub və süjet xətti ilə
yanaşı, Caminin əsərindəki ibarə və söz birləşmələrindən də geniş istifadə etmişdir.
Açar sözlər: Yusif və Züleyxa, Şəhab Turşizi, Əbdürrəhman Cami, nəzirə, tərcümə
“Yusif və Züleyxa” rəvayəti əsasən Azərbaycan, İran və Orta Asiya xalqalarının ortaq mirası
olan farsdilli ədəbiyyatda ən sevilən mövzulardan olmuşdur. Fars dilində bu mövzuda ən məşhur
əsər görkəmli Şərq mütəfəkkiri Əbdürrəhman Caminin (1414-1492) “Yusif və Züleyxa”
məsnəvisidir. Görkəmli Azərbaycan alimi Mübariz Əlizadə (1911-1994) doğru olaraq qeyd edir ki,
“...bu mövzunun həm Camiyə qədər və həm də Camidən sonra bədii ədəbiyyatda dönə-dönə
işlənməsinə, nəzm və nəsrlə təkrarən yazılmasına baxmayaraq, “Yusif və Züleyxa” dedikdə Cami
və Cami dedikdə, “Yusif və Züleyxa” fikrimizdə canlanır” [1, s.5]. “Yusif və Züleyxa” məsnəvisi
Caminin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) “Xəmsə”sinə “cavab” olaraq
yazdığı “Həft övrəng” toplusundakı beşinci poemadır və Cami əsərləri arasında ən çox əlyazma
nüsxəsi olan, nəşr və tərcümə edilmiş əsərdir [4, s.531].
Caminin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin Şərq ədəbiyyatında mövcud “Yusif və Züleyxa”
əsərlərinə böyük təsiri olmuşdur. Bu məsnəviyə təkcə türkdilli xalqların ədəbiyyatında təxminən 30a yaxın nəzirə yazılmışdır. Həmçinin, Hindistanda 2-i urdu, 2-i pəncab, 1-i hind və 1-i qucarati
dillərində yazılmış nəzirələr də mövcuddur. Kəşmirdə isə Srivara (vəf.1489) adlı bir şair Caminin
“Yusif və Züleyxa”sını sanskritə tərcümə edərək, 15 nəğmədən ibarət bir əsər yazmış və adını
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“Katxakautuka” qoymuşdur [bax: 3, s.19-20; 2, s.76]. XV əsrdən etibarən farsdilli ədəbiyyatda
qələmə alınan “Yusif və Züleyxa” mövzusunda məsnəvi müəlliflərinin isə, demək olar ki, hamısı
Əbdürrəhman Caminin eyniadlı əsərindən bəhrələnmişlər. Belə şairlərdən biri də “Bazgəşti-ədəbi”
(“Ədəbi qayıdış”) adı ilə məşhur olan üslubun nümayəndəsi, Zənd və Qacar dövrü Xorasan
şairlərindən olan Şəhab Turşizidir.
Şəhab Turşizi həyatı və yaradıcılığı çox az öyrənilmiş şairlərdəndir. Onun haqqında dövrünün bir
sıra təzkirələrində qısa, ötəri məlumat verilmişdir. Şairin adı Mirzə Abdulla, atasının adı
Həbibullah, təxəllüsü Şəhab olmuşdur [8, s.68].
Şəhab Turşizi h.1165/m.1751-ci və ya h.1167/m.1753-cü ildə Turşizin 40 km şimal-qərbindəki
Bərdəskən qəsəbəsində anadan olmuş, uşaqlığını Bərdəskən və Turşizdə keçirmişdir. Ömrünün
iyirmi ilini ədəbiyyat, xəttatlıq, astronomiyanın öyrənilməsinə sərf edən Şəhab ~h.1189/m.1775-ci
ildə səfərə çıxaraq Şiraz, İsfahan, Yəzd və Kürdüstanı gəzib-dolanmış və h.1201/m.1787-ci ildə
Turşizə geri dönmüşdür [9, s.318, 329, 350]. H.1202/m.1788-ci ildə Herata gələn şair on il Mahmud
şah Dürraninin (1769-1829) sarayının məlukəşşüərası olmuşdur. Mahmud şahın kiçik qardaşı
Zaman şah (1770-1845) taxtı ələ keçirdikdən və Mahmud şah İrana qaçdıqdan sonra Şəhab da
Heratı tərk etmiş, əvvəl İsfahana, sonra Yəzdə, Məşhədə, oradan da Türbəti-Heydəriyyəyə
getmişdir. Ömrünün son illərini Türbəti-Heydəriyyədə keçirən Şəhab h.1216/m.1801-ci ildə vəfat
etmişdir [6, s.191; 8, s.68; 11, s.330].
Şəhabın əsərləri bunlardan ibarətdir: Mahmud Dürraninin əmrilə tərtib etdiyi Divan, günümüzə
yalnız bir neçə beyti çatan “Bəhramnamə”, “Yusif və Züleyxa” və “Xosrov və Şirin” məsnəviləri,
“Qisseyi-Hacı Rəhim” və “Mülhidnamə” adlı həcvlər, natamam “Muradnamə” və “Təzkirətüşşüəra”, günümüzə bir nüsxəsi belə gəlib çatmamış “Tarixi-vüzəra”, “Tarixi-mücədvəl” və
astronomiyaya aid “Əqdi-gövhər” əsərləri [bax: 8, s.68; 10, s.417; 5, s.208; 9, s.332-333].
Şəhabın “Yusif və Züleyxa” məsnəvisi Ərdəlan valisi Xosrov xana ithaf edilmişdir. Şairin
yaradıcılığının ilk dövrlərində qələmə alınmış bu məsnəvi ədəbi baxımdan zəif əsər hesab olunur
[bax: 9, s.345]. Əsər M.H.Mühəddis tərəfindən elmə məlum 3 əlyazma nüsxəsindən ikisinin
müqayisəli mətni əsasında nəşr edilmişdir [10, s.421-471].
Əsər Allahın adıyla başlanır. Şair heç bir yazının, kitabın Onun adı olmadan başlanmasının
ucalıq gətirməyəcəyini bildirir, məhz Onun adıyla peyğəmbərlərin bəla və fəlakətlərdən nicat
tapdığına işarə edir, Caminin əsərində olduğu kimi, Nuh, İbrahim, Yaqub və Yusif peyğəmbərlərin
adını çəkir. Daha sonra Peyğəmbərin nəti verilir. Şəhabda “Nət” hissəsi 18, Camidə isə 35 beytdən
ibarətdir. Ardınca Camidə olduğu kimi Merac hadisəsinin təsviri gəlir. Merac hadisəsi Şəhabda 35,
Camidə isə 57 beytdir və Şəhabdan fərqli olaraq, Cami bu bölümü müfəssəl qələmə almışdır.
Şəhab Turşizinin əsərində bu hissədə Hz.Əliyə həsr olunmuş 11 beytlik əlavə bir bölüm də
mövcuddur. Burada şair Hz.Əlinin Peyğəmbərin varisi olduğunu bildirir, onun özəlliklərini vəsf
edir. Hz.Əlinin vəsfindən sonra əsərin kimə ithaf olunması haqqında bölüm gəlir və burada şair
dövrünün hakimi Xosrov xanın, yəni Ərdalan hakimi, 1756/57-1790/91-ci illərdə hakimiyyətdə
olmuş Xosrov xan Bəni-Ərdalanın şücaətindən bəhs edir.
Şəhab Yusif qissəsini Züleyxanın ailəsinin təqdimi və gözəlliyinin vəsfi ilə başlayır. Qeyd edək
ki, şair burada da Caminin nəql üslubuna riayət edir:
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ آن ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﮐﮫ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽ زد طﻌﻨﮫ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ
ﮐﮫ در اﻗﺼﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﻮد ﺷﺎھﯽ
ﺑﺮ اورﻧﮓ ﻣﮭﯽ زرﯾﻦ ﮐﻼھﯽ
[10, s.426]
(Sözü /şirinlikdə/ şəkərə tənə edən
O müdrik natiq belə dedi
Ki, Məqribdə bir şah vardı,
/Başında/ qızıl tacı əzəmətli taxtda /əyləşmişdi/).
Cami:
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ آن ﺳﺨﻨﺪان ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺞ
ﮐﮫ در ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ﺑﻮدش از ﺳﺨﻦ ﮔﻨﺞ
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ﮐﮫ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﻮس
ھﻤﯽ زد ﮐﻮس ﺷﺎھﯽ ﻧﺎم طﯿﻤﻮس
[7, s.44-45]
(Xəzinəsində /dəyərli/ söz dəfinəsi olan
O söz xiridarı sənətkar belə dedi
Ki, Məqrib ölkəsində namuslu bir şah
Hökmdarlıq edirdi, adı Timus /idi/)
Züleyxanın gözəlliyinin vəsfində də Camidəki müvafiq hissə ilə çox oxşarlıq vardır:
ﺑﮫ ﺑﺮج ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎﺑﺎن اﺧﺘﺮی داﺷﺖ
ﺑﮫ درج ﺧﻮﯾﺶ رﺧﺸﺎن ﮔﻮھﺮی داﺷﺖ
زﻟﯿﺨﺎ ﻧﺎم ﺷﻮﺧﯽ ﻏﻤﺰه ﭘﺮداز
ز ﺣﺴﻦ او ﺟﮭﺎن ﯾﮑﺴﺮ ﭘﺮآواز
[10, s.427]
(Öz qülləsi üzərində parlaq bir ulduzu vardı,
Öz xəlvətgahında cilalı bir gövhəri vardı.
Nazlı, şux, Züleyxa adlı /bir qızı vardı/,
Onun gözəlliyi bütün dünyaya yayılmışdı).
Cami:
زﻟﯿﺨﺎ ﻧﺎم زﯾﺒﺎ دﺧﺘﺮی داﺷﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ او از ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮی داﺷﺖ
ﻧﮫ دﺧﺘﺮ اﺧﺘﺮی از ﺑﺮج ﺷﺎھﯽ
ﻓﺮوزان ﮔﻮھﺮی از درج ﺷﺎھﯽ
[7, s.45]
(Züleyxa adlı gözəl bir qızı vardı
Ki, bütün dünyada hər /kəsdən/ üstün idi
Qız deyil, şahlıq qülləsindən bir ulduz,
Şah xəzinəsindən parlaq bir gövhər /idi/).
Şəhabın əsərində də Camidə olduğu kimi Züleyxa bir gün yuxuda Yusifi görərək ona aşiq olur.
Oyandıqdan sonra xanımlarının halını çox pərişan görən kənizlər bunu dayəyə xəbər verirlər. Dayə
Züleyxadan əhvalatı öyrəndikdən sonra ona qəm-qüssə çəkmək yerinə ömrünü şadlıqla keçirməyi
tövsiyə edir. Bir il sonra Yusifi yenə yuxuda görüb hövlnak oyanan Züleyxa sübhədək Allaha
yalvararaq, onu nədən belə əzaba saldığını soruşur, dərdinə əlac istəyir:
ﻧﻤﻮدی ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﻢ
ﻓﮑﻨﺪی ﺳﺎﻟﮭﺎ در اﺿﻄﺮاﺑﻢ
[10, s.429]
(Bir gecə yuxumda /gözəl/ bir üzü göstərməklə
Məni illərin iztirabına düçar etdin).
Caminin əsərində Züleyxa ikinci dəfə Yusifi yuxuda gördükdə onun kimliyini soruşur, Yusif
Adəm nəslindən olduğunu bildirir və onu eşqində sadiq, vəfalı olmağa çağırır. Lakin Şəhabın
əsərində ikinci yuxuda da Züleyxa sadəcə Yusifə tamaşa edir.
Züleyxa dayəyə yenə də yuxuda həmin gözəl oğlanı gördüyünü söylədikdə, dayə Züleyxaya onu
bir daha yuxuda görərsə, kimliyini, yerini-yurdunu soruşmasını tapşırır. Züleyxanın eşqi onu
cünunluğa sürükləyir. Vəziyyəti belə görüb, Züleyxanı zəncirləməli olurlar və o, bir il belə qalır. Bir
gecə Züleyxa yenə yuxuda Yusifi görür və dayəsinin məsləhətinə əməl edib, ondan kimliyini,
yuxusuna gəlməsinin səbəbini soruşur. Yusif Əzizi-Misir olduğunu deyir, Züleyxaya sakitləşməsini,
vüsalın yaxınlaşdığını söyləyir. Züleyxa bu dəfə yuxudan cünunluqdan azad olmuş vəziyyətdə
oyanır. Kənizlər bunu şaha xəbər verirlər və Züleyxa zəncirlərdən azad edilir.
Camidən fərqli olaraq, Şəhabın əsərində dayə şaha qızının yuxuda bir cavana aşiq olduğunu
xəbər verir və şah eşitdiklərindən çox qəzəblənir:
 از اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻓﺮزﻧﺪ:ﺑﮫ ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ
ﻧﮕﺸﺘﻢ ﯾﮏ زﻣﺎن دﻟﺸﺎد و ﺧﻮرﺳﻨﺪ
ﮔﮭﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﮭﯽ دﯾﻮاﻧﮫ ﮔﺮدد
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ﮔﮭﯽ از ﺧﻮاب و ﺧﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮔﺮدد
…ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﮐﮫ ﭼﻮن او ﺻﺪ ھﺰاراﻧﻢ ﻏﻼم اﺳﺖ
ﮐﺠﺎ ﺑﺎ زاغ ﮔﺮدد ﺟﻔﺖ ﺑﻠﺒﻞ؟
ﮐﺠﺎ ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮدد ﺧﺎر ﺑﺎ ﮔﻞ؟
[10, s.433]
(Qəzəblə dedi: Bu faydasız övladın /əlindən/
Bir an da xoşbəxt və məmnun olmadım.
Gah aşiq olur, gah divanə,
Gah yuxudan və yeməkdən qalır.
… Əzizi-Misir mənim yanımda kimdir?
Mənim onun kimi yüz min qulamım var.
Bülbül qarğa ilə tay olarmı?
Gül tikanla eyni ola bilərmi?)
Atası dayəyə tapşırır ki, Züleyxaya ağlını başına yığmasını, belə sözləri dilinə gətirməməsini
tövsiyə etsin. Yoxsa bu məsələ ətrafa yayılar, şah və ailəsi hörmətdən düşər, rüsvay olarlar.
Caminin əsərində isə Züleyxanın aşiq olmasını atası qızının özündən eşidir və Züleyxa ona gələn
elçilərə rədd cavabı verərkən, atasına könlünün Misir Əzizində olduğunu bildirir. Atası da elçilərə
qızını Misir Əzizinə söz verdiyini deyərək, onları naümid və əliboş yola salır. Lakin Şəhabın
əsərində Züleyxanın atasının bu xəbərdən qəzəblənməsi fərqi ilə yanaşı, elçilərdən söhbət belə
yoxdur. Yalnız şah Əzizi-Misirə xəbər yollayanda, Züleyxanın elçilərindən də söz açır.
Züleyxa dayənin məsləhətinə əməl edərək, özünü xəstəliyə vurur və yorğan-döşəyə düşür. Atası
bunu eşidib qızının yanına tələsir, onu belə halda görüb qürurunu belə unudaraq, Misirə, Əzizin
yanına qasid yollayır. Ona Züleyxadan xəbər vermələrini, qızının elçilərinin çox olmasına, şahların
ona elçi düşmələrinə baxmayaraq, onun məhz Əzizi seçdiyini bildirmələrini tapşırır. Qasid Əzizə
şahın sözlərini çatdırdıqda, Əziz çox sevinir, bunu özü üçün bir lütf hesab edir. Lakin Misir şahının
guşəyə çəkilib oturduğunu və hazırda bütün məmləkətə cavabdeh olduğunu bildirərək, gələ
bilməyəcəyi üçün üzr istəyir və şahın arzuladığı qədər hədiyyə və insanı Züleyxanın ardınca
göndərməyə hazır olduğunu deyir. Qasid geri dönərək, Əzizin sözlərini Məqrib şahına çatdırır. Şah
əmr edir, kəcavə və atlılar hazırlanır, Züleyxa kənizləri və cehizləri ilə birgə Misirə yola salınır.
Əzizi-Misir cah-cəlalla onu qarşılamağa çıxır. İki qoşun bir-birinə yetişdikdə dayanırlar və çadırlar
qurulur. Züleyxa dayəsinə Əzizi görmək istədiyini deyir. Dayə Əzizin oturduğu ipək çadırda dırnağı
ilə bir dəlik açır və Züleyxa həmin dəlikdən içəri baxır və Əzizi gördükdə, yanıldığını anlayır. Bu
hissədə Şəhab də Cami kimi Züleyxanın dilindən Əzizi-Misiri “əjdaha” adlandırır::
ﻣﻌﺎذﷲ ﮐﮫ اﯾﻦ دﻟﺪار ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ ﮔﻠﺰار طﺮب ﺟﺰ ﺧﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد اﯾﻦ اژدھﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﻣﮫ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻼﺋﯽ اﺳﺖ
[10, s.437]
(Allah qorusun, bu, mənim yarım deyil,
Şadlıq çəmənində /bəxtimə düşən/ tikandan başqa bir şey deyil.
Mənim bütüm ay/üzlü/ idi, bu, əjdahadır,
Mənim ay/üzlüm Allahdan/ bir rəhmət idi, bu /isə/ bəladır).
Cami:
ﺑﺮای ﮔﻨﺞ ﺑﺮدم رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺘﺎد آﺧﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ اژدھﺎ ﮐﺎر
ﺷﺪم ﺑﺮ ﺑﻮی ﮔﻞ ﭼﯿﺪن ﺑﮫ ﮔﻠﺸﻦ
ﺳﻨﺎن ﺧﺎر زد ﭼﻨﮕﻢ ﺑﮫ داﻣﻦ
[7, s.72]
(Xəzinə/yə yetmək/ üçün çox zəhmət çəkdim,
Sonunda mənim /bəxtimə/ əjdaha düşdü.
Bağçaya gözəl ətirli gül toplamaq üçün çıxdım,
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Tikan nizəsini ovcuma batırdı).
Caminin əsərində qeybdən bir mələk səslənərək, Züleyxaya qismətinin başqa Əziz olacağını, bu
Əzizin vasitəsilə öz yarına qovuşacağını bildirir. Şəhabda isə Züleyxa öz bəxtindən gileylənəgileylənə ağlayır və yuxuya gedir. Dördüncü dəfə Yusifi yuxuda görür, nə üçün ona yerini-yurdunu
səhv söylədiyini soruşur. Yusif isə cavabında Züleyxaya Əzizdən ona heç bir zərərin
dəyməyəcəyini, səbirli olmasını, vüsal anının yaxınlaşdığını deyir. Bunu eşidən Züleyxa sakitləşir
və Əzizlə birgə Misirə, onu sarayına gəlir. Bundan sonra şair Yaqubla Yusifin dastanını nəql
etməyə başlayır.
Şamdan Kənana gələrək burada məskən salan Yaqubun on iki oğlu vardı. Onların hər biri öz
zəmanəsinin bir seçilmiş bəndəsi idi, lakin Yaqub Yusifi digərlərindən daha çox sevirdi. Həyətdə
bir ağac vardı və hər oğul dünyaya gələndə həmin ağac bir budaq verərdi ki, oğlu böyüyəndə Yaqub
ona həmin budaqdan bir əsa düzəltsin. Yusif anadan olarkən, ağac budaq vermir və Yusifin xahişi,
Yaqubun duası ilə Cəbrayıl Yusif üçün cənnət bağından hədiyyə olaraq bir əsa gətirir. Bu da
qardaşlarda ona qarşı həsəd yaradır və ədavətin bünövrəsini qoyur:
ﭼﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺪ ﺑﺪان دوﻟﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز
ھﻤﮫ اﺧﻮان ﺣﺴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ آﻏﺎز
…وﻟﯽ ﭼﻮن ﻟﻄﻒ ﯾﺰدان ﯾﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﮫ ﺑﺎک از دﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ
[10, s.440, 441]
(Elə ki, Yusif o sərvətə /sahib olduğu üçün/ qürurlandı,
Bütün qardaşlar /ona / həsəd aparmağa başladılar.
Lakin Allahın lütfü /insana/ yar olarsa,
Düşmən çox olsa belə, nə qorxusu var).
Yusif bir gün atasının yanında yatarkən yuxuda görür ki, bir dağ başındadır, Ay, Günəş və on bir
ulduz peyda olaraq onun qarşısında təzim edirlər. Atasına yuxusunu danışdıqda, Yaqub ona tapşırır
ki, qardaşlarının yanında bu yuxudan bəhs edib, onları daha da qıcıqlandırmasın. Caminin əsərində
Yusif özü bu sirri qardaşlarından birinə, o da digərlərinə deyir, Şəhabda isə təsadüfən qardaşlardan
bir oyaq olur və Yaqubla Yusifin söhbətini eşidib, digərlərinə xəbər verir. Qardaşlar onu atalarından
uzaqlaşdırmaq üçün çarə axtarırlar və uzun söz-söhbətdən sonra belə qərara gəlirlər ki, Yusifi bir
quyuya atıb Yaqubdan ayrı salsınlar və atalarının məhəbbətini özlərinə cəlb etsinlər.
Sonrakı hadisələr də Caminin əsərindəki kimi cərəyan edir. Qardaşlar atalarının yanına gəlib
Yusifi onlarla birgə gəzməyə buraxmasını istəyirlər, Yaqub isə onun hələ kiçik olduğunu, nəzarətsiz
qalıb, canavar tərəfindən yeyiləcəyindən qorxduğunu deyir. Lakin Yusif atasının yanında ağlayıb,
onu buraxmasını xahiş edincə, Yaqub razı olur. Bu əsərdə də qardaşlar ataları baxır deyə, Yusifi
əzizləyə-əzizləyə yola düzəlirlər. Lakin onun gözündən uzaqlaşan kimi, Yusifi döyməyə başlayır,
kinayə ilə yuxuda gördüyü, ona səcdə edən ulduzlar olduqlarını, indi qarşısında durduqlarını bəyan
edirlər. Yusif bunu görüb böyük qardaşının üstünə qaçır, lakin ondan da eyni münasibəti görür.
Nəhayət, Kənandan üç fərsəx uzaqlaşdıqdan sonra çox qaranlıq, soyuq, dərin bir quyuya rast gələn
qardaşlar Yusifin köynəyini çıxarıb belinə kəndir bağlayır və onu həmin quyuya sallayırlar. Yarıya
çatanda qardaşlardan biri kəndiri kəsir və bunu görən Yusif üzünü Allaha tutub, ondan imdad
istəyir. Allahın əmrilə Cəbrayıl tez özünü yetirib Yusifi tutur və quyunun dibində bir daş üzərində
oturdur. Yusifin üzündə qorxu və dəhşəti görüb, kimliyini ona açıqlayır, üzülməməsini, onu izzət və
yüksəkliyin gözlədiyini, bir gün həmin bu qardaşların onun qarşısında xar olacaqlarını bildirir.
Şəhabın əsərində də Yusif quyuda üç gün qalır və dördüncü gün quyudan su götürmək üçün bir
karvan onun yaxınlığında dayanır. Malik özü su çəkmək üçün dolçanı quyuya salanda, Cəbrayılın
əmrilə Yusif onun içinə oturur və quyudan çıxır. Yaxınlıqda pusquda olan qardaşlar quyu tərəfdən
sanki günəşin doğduğunu görüb, özlərini tez karvana yetirirlər. Malikə Yusifin onların qulu
olduğunu bildirirərək, onu çox ucuz qiymətə – bir neçə qara pula satırlar.
Misirə yetişdikdən sonra sübh tezdən Malik Yusifə gözəl paltarlar geyindirib, onu bazara çıxarır.
Münadinin çağırışına bütün şəhər əhli yığışır, hər kəs Yusifin gözəlliyi qarşısında heyran qalır, onu
almaq üçün kimi vəzni qədər qızıl, kimi müşk, mirvari təklif edirlər. Həmin gün bağçanı dolaşmağa
çıxmış Züleyxa bazar tərəfdə səs-küy eşidib, nə baş verdiyini soruşur. Maraq onu götürür, satışa
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çıxarılmış qula baxarkən, onun həmin yuxuda gördüyü cavan olduğunu anlayır və Əzizdən onu
almasını xahiş edir. Lakin Əziz belə bahalı qulu alacaq qədər sərvəti olmadığını bildirir və Züleyxa
atası evindən gətirdiyi qızıl-gümüşü də verib, Yusifi Əzizə aldırır. Şəhabın əsərində hadisələr çox
tez cərəyan edir. Yusif alındıqdan sonra onu başına gələnlər, Züleyxanın ona qulluq etməsi, yüz
kənizlə bağda məclis təşkil etməsi, Camidən fərqli olaraq, burada verilməmişdir.
Züleyxa dayədən Yusifin vüsalına yetmək üçün bir hiylə, tədbir işlətməsini istəyir. Dayə Yusifin
yanına gedərək, Züleyxanın eşqindən ona bəhs edir, lakin Yusif dayəyə onu himayəyə almış Əzizə
xəyanət etməyəcəyini bildirir. Vəziyyəti belə görən dayə Züleyxaya bir imarət tikdirməyi məsləhət
görür. Növbəti epizodlar eynilə Camidə olduğu kimidir: Züleyxanın yeddi otaqdan ibarət gözəl bir
imarət tikdirməsi, yeddinci otaqda özü ilə Yusifin qol-qola, boyun-boyuna qucaqlaşmış şəkillərini
nəqş etdirməsi, Yusifi bəhanə ilə imarətə çağırması, yeddinci otaqda Yusifdən rədd cavabı aldıqda
guya özünü xəncərlə öldürmək istəməsi, Yusifin ürəyinin yumşalması, lakin bütün üzərində pərdə
görüb, öz Allahını xatırlayaraq Züleyxaya acıqlanması və s. Əzizlə qəsrin qarşısında rastlaşanadək
Caminin əsəri ilə eynidir. Sadəcə, Camidən fərqli olaraq, Əziz Yusifi pərişan halda görüb, onu içəri
aparmır, elə qəsrin qarşısında onları görən Züleyxa sirrinin faş olduğunu zənn edib, Yusifə böhtan
atır. Şəhabın əsərində Züleyxa Əzizə qarşı çox kobud və təhqiramiz ifadələr işlədərək, onu Yusifə
qarşı təhrik edir:
! ای ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺮداﻧﮕﯽ دور:ﺑﮕﻔﺖ
ﭼﺮاغ ﺳﺮوری را ﮐﺮده ﺑﯽ ﻧﻮر
ﭼﻮ اﻧﺪر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺮدی ﻧﺪﯾﺪی
ز ﻣﺮدان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی
ﺧﺮﯾﺪی ﺑﻨﺪه ای ﺑﯽ ﺷﺮم و آزرم
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺮت ﮐﻨﺪ ﮔﺮم؟
[10, s.456]
(Dedi: Ey kişilikdən uzaq qalmış,
Böyüklük çırağını nursuz qoyan /Əziz/.
Özündə kişilik olmadığı üçün
/Digər/ kişilərdən /səni/ əvəz /etməyə/ birisini seçdin.
Arsız, həyasız bir qul aldın
Ki, mənimlə işrət məclisi qursun?)
Züleyxanın böhtanı, Əzizin Yusifi nankorluqda günahlandırması, Yusifin and-amanı, Əzizin onu
zindana göndərməsi, Yusifin günahsızlığının isbatı üçün Allaha yalvarması, evdəki qadının
körpəsinin dil açıb, Yusifin günahsız olmasını söyləməsi də Caminin əsərindəki kimidir. Hətta
bəyan üslubu və söz seçimində belə bənzərlik nəzərə çarpır. Fərq yalnız körpənin neçə aylıq
olmasının qeyd edilməməsində və Əzizin həqiqəti anladıqdan sonra Züleyxaya söylədiklərindədir.
Əziz Züleyxaya digər qadınların da adını batırdığını, yaramaz hərəkəti ilə özünü və ərini insanların
dilinə salacığını bildirir. Həmçinin, Camidən fərqli olaraq, bu əsərdə Əzizin sözlərində təbəqə
fərqinə də işarə var:
ﺗﻮ دﺧﺖ ﺧﺴﺮو ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻨﯽ
ز ﻧﺴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎج و ﻧﮕﯿﻨﯽ
ﭘﺪر ﺑﺎ ﺻﺪ ھﺰاران ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﺎه
ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎج رﻓﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺎه
ﺗﻮ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﺎ ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺒﺎز
ز ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ وی ھﺴﺘﯽ آﻏﺎز
[10, s.459]
(Sən Məqrib şahının qızısan,
Tac-taxt sahibi nəslindənsən.
Ata/n/ yüz min cah-cəlal və əzəmətlə
Aydan sənin başına şövkət tacı qoymuşdur.
Sən /isə/ öz qulamınla məşuq olaraq
Rəzillikdən onunla münasibətə başlamısan)
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Züleyxanın hərəkəti bütün şəhərə yayılır. Şəhər əyanlarının arvadları Züleyxaya xəbər yollayırlar
ki, nökəri ilə münasibət quraraq, bu iyrənc hərəkətilə özünü rüsvay etməklə yanaşı, bütün qadınların
da adını batırıb,. Züleyxa bunu eşitdikdə çox əsəbiləşir və onları cəzalandırmaq qərarına gəlir.
Caminin əsərində olduğu kimi, Züleyxa məclis təşkil edərək, qadınları qonaq çağırır, ortalığa
meyvə qoyulduqda, dayəni Yusifin dalınca göndərir. Lakin Yusif dayəyə rədd cavabı verir. Bunu
görən Züleyxa özü Yusifin yanına gedir, şirin dillər töküb, Yusifi məclisə gəlməyə razı sala bilir.
Yusif içəri daxil olduqda qadınlar onun gözəlliyi qarşısında özlərini itirib, meyvə yerinə əllərini
kəsirlər.
Sonrakı hadisələr – Züleyxanın qadınları Yusifə minnətçi salması, Yusifin qadınlara rədd cavabı
verməsi, qadınların Züleyxanı Yusifi zindana saldırmağa təhrik etmələri və Züleyxanın Əzizi Yusifi
zindana göndərməyə razı salması – eynilə Caminin əsərində olduğu kimi verilir.
Əziz Züleyxa ilə razılaşır və Yusifi əvvəlcə əli-qolu bağlı, çılpaq halda bazarda dolandırdıqdan
sonra zindana aparırlar. Yusif zindanda ikən şahın aşpazı və saqisi yuxu görürlər və Yusif onların
yuxusunu təbir edərək, aşpazın siyasət qurbanı olacağını, saqinin isə məqama yüksələcəyini bildirir.
Sonuncudan xahiş edir ki, azad olunduqdan sonra şahın yanında ondan bəhs etsin və zindandan
çıxmasına vəsilə olsun. Lakin saqi Yusifin sözlərini unudur və Yusif yeddi il daha zindanda qalır.
Bir gün şah qəribə bir yuxu görür: dəniz sanki birdən-birə yerin altına girir, qupquru quruyur və
onun yerindən yeddi kök inək peyda olur… Yuxunun təsviri, Yusifin təbiri, zindandan çıxmazdan
əvvəl Misir qadınlarının şah hüzuruna çağırılıb həqiqətin aşkar olması da Caminin əsərindəki
kimidir.
Şahın hüzuruna gətirilən Yusif onun yuxusunu bir daha təbir edir və müşküllərdən xilas yolunu
açıqlayır. Şah Yusifi bütün işlərə məsul, yəni Əzizin yerinə təyin edir. Şəhab Yusifin mənsəbə
çatması və Əzizin vəfat etməsini Caminin əsərindəki müvafiq hissələrə çox bənzətmiş, bu hissədə
də sanki öz fikirlərini Caminin sözlərinin misralarda yerini dəyişərək ifadə etməyə çalışmışdır:
ﺑﮫ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻮن رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺨﺖ
رﺳﯿﺪش ﺑﺮ ﺳﭙﮭﺮ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺗﺨﺖ
ﻟﻮای ﻋﺰﺗﺶ از ﺧﻄﮫ ﺧﺎک
ﺑﮫ ﻓﯿﺮوزی ﮔﺬﺷﺖ از اوج اﻓﻼک
[10, s.468]
(Elə ki, bəxt gətirmə növbəsi Yusifə yetdi,
Taxt-tacı göyün yeddinci qatına yüksəldi.
İzzət bayrağı yerdən
Qalibiyyətlə /yüksələrək/ fələklərdən də uca oldu)
Cami:
ﭼﻮ ﯾﻮﺳﻒ را ﺧﺪا داد اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪی
ﺑﮫ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪی ارﺟﻤﻨﺪی
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ را دوﻟﺖ زﺑﻮن ﮔﺸﺖ
ﻟﻮای ﺣﺸﻤﺖ او ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺸﺖ
[7, s.170-171]
(Elə ki, Yusifə Allah bu yüksəkliyi,
Bu yüksəklik qədər də izzət və hörmət verdi,
Əzizi-Misrin hakimiyyəti süqut etdi,
Əzəmət bayrağı aşdı)
Əziz bir müddət sonra dərd-fikirdən vəfat edir. Züleyxa tək-tənha və əvvəlki cah-cəlallı
həyatından məhrum qalır, işi-gücü yalnız Yusifi düşünmək olur. Ağlamaqdan gözləri tutulan
Züleyxa Yusifin keçdiyi yolun üstündə qamışdan bir daxma tikdirib, orada yaşayır. Bir gün Yusif
həmin yoldan keçərkən onu səsləyir, lakin qoşunun səsindən Yusif heç nə eşitmir. Züleyxa
daxmasına dönüb öz bütündən Yusifinin vüsalını diləyir. Bir gecə gördüyü yuxuda bir qoca ona bu
bütdən heç bir xeyir gəlməyəcəyini, yalnız müsəlman olarsa öz arzularına yetişəcəyini söyləyir.
Züleyxa yuxudan ayılan kimi öz qızıl bütünü sındırır və tək Allaha iman gətirir:
ﭼﻮ ﺷﺪ ﺑﺸﮑﺴﺘﮫ زو آن ﭘﯿﮑﺮ زر
ھﻤﺶ دﯾﻦ ﮔﺸﺖ و ھﻢ دوﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ
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[10, s.470]
(Elə ki, o qızıl büt sındırıldı,
Həm var-dövləti geri döndü, həm /İslam/ dininə gəldi)
Artıq məqam sahibi olan və vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmiş Yusif bir gün çox sıxıldığı üçün
səhraya getmək istəyir. Əmr edir, atını gətirirlər, elə ayağını üzəngiyə qoyan kimi Əzrayıldan səs
gəlir ki, o biri ayağını üzəngiyə qoymağa fürsətin olmayacaq. Qeyd edək ki, Caminin əsərində bu
xəbəri Yusifə Cəbrayıl gətirir:
ﭼﻮ ﭘﺎ در ﯾﮏ رﮐﺎب آورد ﺟﺒﺮﯾﻞ
ﺑﺪو ﮔﻔﺘﺎ ﻣﮑﻦ زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﻌﺠﯿﻞ
اﻣﺎن ﻧﺒﻮد ز ﭼﺮخ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺎی
ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺮ رﮐﺎب دﯾﮕﺮت ﭘﺎی
[7, s.191]
(Ayağını üzəngi/nin/ bir /tərəfinə/ qoyan kimi
Cəbrayıl ona dedi ki, daha tələsmə.
/Bu/ fani ömr çərxinin /əlindən/ aman olmayacaq
Ki, ayağını üzəngi/nin/ digər /tərəfinə/ qoya biləsən)
Şəhab:
ﭼﻮ ﯾﮏ ﭘﺎ در رﮐﺎب آورد آن ﺷﺎه
ﺷﻨﯿﺪ آواز ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﻧﺎﮔﺎه
!ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ای ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﻨﻈﺮ
ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺮ رﮐﺎﺑﺖ ﭘﺎی دﯾﮕﺮ
[10, s.470]
(Padşah bir ayağını üzəngiyə qoyan kimi
Birdən Əzrayılın səsini eşitdi
Ki, ey mübarək üzlü,
Digər ayağını üzəngiyə qoya bilməyəcəksən)
Yusif elə o an canını tapşırır və atdan yıxılır. Onun cəsədini mərmər tabut içinə qoyub Nil çayına
buraxırlar. Yusifin ölümündən yalnız onun dəfnindən sonra təsadüfən xəbər tutan Züleyxa ah
çəkərək, qəşş edir. Özünə gəldikdə deyir:
ﻣﺮا دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ
ﭼﮫ ﮐﺎر آﯾﺪ ﭘﺲ از وی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
[10, s.471]
(Mənim daha bu fani dünyada
Ondan sonra həyat nə işimə yarar)
Əsər Züleyxanın ölümü və kənizlərin ağlayıb, sızlamaları, hər təbəqədən olan insanların Yusif
üçün əza tutmasının bəyanı ilə bitir.
Birdən-birə Yusifin ölüm səhnəsinə keçid sanki tənqidi mətndə istifadə olunan nüsxələrin naqis
olması, qardaşların Misirə gəlmələri, Züleyxa ilə Yusifin evlənmələri kimi epizodların ötürülməsi
təsəvvürü yaradır. Belə ki, Camidə mövcud olan hissələr, yəni Züleyxanın Yusifin əmrilə saraya
gətirilməsi, onların evlənmələri, Yusifin Züleyxa üçün ibadətxana tikdirməsi, ata-anasını yuxuda
görməsi, öz ölümü üçün dua etməsi və Züleyxanın bu duanı eşidib qorxması və s. Şəhabın əsərində
yoxdur. Lakin onu da qeyd edək ki, Şəhabın “Yusif və Züleyxa” məsnəvisini nəşrə hazırlamış
M.H.Mühəddisin yazdığına görə, əldə edə bilmədiyi üçüncü əlyazma nüsxəsi daha kamildir və
digər iki nüsxədə ötürülmüş hissələrin orada mövcud olma ehtimalı böyükdür [10, s.419].
Gətirdiyimiz nümunələrdən də anlaşıldığı kimi, şair Caminin əsərinə sadəcə nəzirə yazmaqla
kifayətlənməmişdir. Belə ki, üslub və süjet xətti ilə yanaşı, bəzən Şəhabın cümlə quruluşu və
istifadə etdiyi ibarə və söz birləşmələrini də Camidəki müvafiq hissələrdən götürdüyü açıq-aşkar
nəzərə çarpır. Hətta əgər hər iki əsər fars dilində olmasaydı, onu tərcümə belə adlandırmaq olardı.
Qeyd etdiyimiz kimi, Şəhab Turşizinin “Yusif və Züleyxa” əsəri ədəbi dəyər baxımından zəif
əsər hesab olunur. Lakin bu əsər Caminin eyniadlı məşhur əsərinə nəzirə olan, amma indiyədək
araşdırmalardan kənar qalmış “Yusif və Züleyxa” məsnəvilərindən biri kimi diqqətəlayiqdir.
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١٣٨٨
Ш.Абдуллаева
Сравнительный анализ маснави «Йусуф и Зулейха» Шахаба Туршизи с
одноименным произведением Абдурахмана Джами
Резюме
Притча о Йусуфе и Зулейхе на протяжении столетий являлась одной из самых широко
распространенных и любимых тем в персидской литературе. Начиная с Х века мотивы
притчи были отражены в персоязычной поэзии. На основе рукописей, литографических и
печатных копий призведений «Йусуф и Зулейха», хранящихся в разных библиотеках и
музеях по всему миру, а также данных, приведенные в тазкира и каталогах, можно сделать
вывод, что в X-XX веках было написано более 60-и призведений «Йусуф и Зулейха» на
персидском языке, приблизительно 30 из которых дошли до наших дней. Самым известным
из этих произведений является маснави «Йусуф и Зулейха» известного восточного
мыслителя Абдурахмана Джами. Это произведение стало основным источником для
последующих поэтов и оказало большое влияние на произведений «Йусуф и Зулейха» в
персидской и тюркской литературе. Одним из таких поэтов является Шахаб Туршизи,
представитель движения «Базгашт-е адаби» («Литературное возрождение»), поэт из
Хорасана времен правления Карим хана Занда и Ага Мухаммед хана Каджара. Маснави
«Йусуф и Зулейха», посвященный Хосров Хану, губернатору Ардахана, было написано в
первые годы творчества Шахаба Туршизи.
Данная статья посвящена анализу маснави «Йусуф и Зулейха» Шахаба Туршизи. В статье
дается сведение о жизни и творчестве поэта, также исследуются похожие и отличительные
черты маснави «Йусуф и Зулейха» Шахаба и одноименного произведения Джами.
Сравнительный анализ обеих произведений показал, что наряду со стилем Джами и
сюжетной линией его маснави, Шахаб Туршизи также использовал одинаковые фразы и
словосочетания.
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Comparative analysis of “Yusuf and Zulaykha” by Shahab Turshizi with Abdurahman
Jami’s masnawi of the same name
Abstract
The legend about Yusuf and Zulaikha has been one of the commonly used and favorite themes in
Persian literature for centuries. The motifs of this legend were used in Persian poetry since the 10th
century. On the basis of manuscripts, lithographic and printed copies of poems “Yusuf and
Zulaykha” stored in various libraries and museums around the world, as well as the information
given in tadhkirahs and catalogues, it can be concluded that more than sixty “Yusuf and Zulaykha”
poems in Persian language have been written over the 10th-20th centuries and only about 30 of
them have survived. The most famous of these poems is the masnawi “Yusuf and Zulaikha” by the
well-known Eastern thinker Abd al-Rahman Jami. This masnawi became the main source for
subsequent poets and had a great influence on the authors of the poems “Yusuf and Zulaikha” in
Persian and Turkish literature. One of these poets is Shahab Turshizi, a representative of the
movement “Bazgasht-e Adabi” (“Literary Revival”), a poet from Khorasan during the reign of
Karim Khan Zand and Aga Mohammed Khan Qajar. Masnavi “Yusuf and Zulaikha”, dedicated to
Khosrov Khan, the governor of Ardahan, has been written during the early years of his oeuvre.
This article presents the analysis of masnawi “Yusuf and Zulaikha” by Shahab Turshizi. The
article provides information about the life and poems of Shahab Turshizi and explores similar and
distinctive features of his “Yusuf and Zulaikha” and Jami`s masnawi of the same name. A
comparative analysis of both poems shows that Shahab Turshizi along with Jami`s poetry style and
the plot line of his masnawi, also used the same phrases.
Keywords: Yusuf and Zulaykha, Shahab Turshizi, Abd al-Rahman Jami, imitation (nazira),
translation
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“UŞAQ ƏDƏBİYYATI” FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ DAİR MÜLAHİZƏLƏR
Xülasə
Məqalədə uşaq ədəbiyyatının ali məktəblərdə tədrisi ilə bağlı bəzi problemlərə toxunulmmuşdur.
XIX əsrin sonlarından formalaşmağa başlayan uşaq ədəbiyyatının inkişafında Azərbaycan yazıçı və
şairlərinin rolu yüksək qiymətləndirilmişdir. Burada, həmçinin, dərs vəsaiti və proqramlara
müraciət edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, uşaq ədəbiyyatı tədqiqatçıları bu fənnin tədrisinə xüsusi
diqqət yetirmişlər. Tədqiqatçılar uşaq yazıçılarının qarşısında bir sıra pedaqoji tələblər irəli
sürmüşlər. Müəllif yazıçılarımızın əksəriyyətinin uşaqlar üçün qələmə aldıqları əsərlərin bu
tələblərə cavab verdiyini vurğulayır. Həmin pedaqoji tələblərdə bunlar irəli sürülür: uşaq əsərləri
onların yaş xüsusiyyətinə uyğun yazılmalı, maraq dairəsini əhatə etməli, dili sadə və anlaşıqlı
olmalıdır və s.
Ən əsası isə, burada uşaq ədəbiyyatının yeni təlim metodları ilə tədrisinə dair tövsiyələr
verilmişdir. “Uşaq ədəbiyyatı”nın tədrisində yeni texnologiyaların, üsul və metodların tətbiqinin
vacibliyi vurğulanmışdır. Tövsiyə olunan metodlar bu və ya digər problemi müstəqil öyrənmək,
təhlil etmək və qərar çıxarmaq imkanı verir.
Təcrübə göstərir ki, tədrisdə fəndaxili və fənlərarası inteqrasıyadan istifadə olunması mövzunun
mənimsədilməsində müsbət təsir göstərir. Burada müəllifin uşaq ədəbiyyatının tədrisinə dair
hazırladığı dərs vəsaitindən də söhbət açılır. Məqalədə o da qeyd olunur ki, bu fənni tədris edən
müəllim çətinlik çəkmədən qeyd olunan dərs nümunələrindən istifadə etməklə dərsin təşkilinə,
keyfiyyətinə nail ola bilər. Dərsin bu cür təşkili ali məktəb tələbələri tərəfindən böyük maraqla
qarşılanır. Bununla da, müəllim qarşısına qoyduğu məqsədə - yeni mövzunun mənimsədilməsinə
müvəffəq olur.
Açar sözlər: uşaq ədəbiyyatı, kurikulum, motivasiya, mərhələ, üsul, metod, tədris, məqsəd
Aktuallıq. Uşaq ədəbiyyatının ali məktəblərdə tədrisi ilə bağlı hələ də bəzi problemlər
mövcuddur. Belə ki, kifayət qədər dərs vəsaiti və proqramlar olmasına baxmayaraq müəllimlər
qarşısında qoyulan pedaqoji tələblərdə uşaq əsərlərinin uşaqların yaş xüsusiyyətinə uyğun seçilməli,
onların maraq dairəsini əhatə etməli, dili sadə və anlaşıqlı olmalıdır. Bu baxımdan uşaq
ədəbiyyatının yeni təlim metodları ilə tədrisi, yeni texnologiyaların, üsul və metodların tətbiqi
böyük aktuallıq kəsb edir.
Mövzunun işlənmə dərəcəsi. Uşaq ədəbiyyatı bir fənn kimi ali məktəblərin bakalavr və magistr
pilləsinin məktəbəqədər və ibtidai təhsil fakültələrində tədris olunur. Uşaq ədəbiyyatı fənninin
təşəkkülü və tərəqqisində şair və yazıçılarımızın, tədqiqatçı-alimlərimizin hər birinin özünəməxsus
rolu olmuşdur. XIX əsrin sonlarından formalaşmağa başlayan uşaq ədəbiyyatının ilk
təşəbbüskarlarından A.Bakıxanovun, S.Ə.Şirvaninin, Q.Zakirin adını çəkmək olar. XX əsrin
əvvəllərində uşaq ədəbiyyatı C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, S.S.Axundov, ardınca da, A.Səhhət,
A.Şaiq, M.Seyidzadə, M.Dilbazi, M.Rzaquluzadə, T.Elçin, Z.Xəlil kimi sənətkarların səyi
nəticəsində daha da çiçəklənməyə başlamışdır.
Əflatun Məmmədov, Zahid Xəlil, Qara Namazov, Füzuli Əsgərli, Rafiq Yusifoğlu, Bilal Həsənli
və başqaları ali məktəblərdə bu fənnin tədrisinə dair proqram və dərsliklər yazmışlar. Bu proqram
və dərsliklərdə uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəzifələri, ona verilən pedaqoji tələblərlə yanaşı, hər
bir uşaq yazıçısının əsərləri təhlil edilmiş, bu yazıçıların uşaq ədəbiyyatına bəxş etdikləri töhfələr
yüksək qiymətləndirilmişdir. Tanınmış uşaq tədqiqatçısı, bu fənni uzun illər Bakı Dövlət
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Universitetində tədris edən və “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” dərsliyinin müəllifi olan mərhum
professorumuz Qara Namazov çox düzgün olaraq, uşaq ədəbiyyatına belə bir tərif vermişdir: “Uşaq
ədəbiyyatı - ədəbiyyatın tərkib hissəsi olub, məqsəd və vəzifəsinə görə 17 yaşına qədər müxtəlif
oxucu qruplarının təlim, təhsil və əxlaqi-estetik tərbiyəsinə yönəldilən bədii əsərlərə deyilir” [2,
s.4].
Əsas materialın ifadə olunması. Fikrimizə, uşaqlar üçün yazılmış əsərlərin hər birinin təhlilinə
xüsusi diqqət yetirilməli və bu əsərlərin gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki roluna xüsusilə diqqət
yetirilməlidir. Qeyd olunan dərsliklərdə uşaqlar üçün əsər yazan şair və yazıçıların qarşısanda bir
sıra tələblər qoyulur ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:
1.
Uşaqların maraq dairəsi nəzərə alınmalıdır;
2.
Uşaqların yaş xüsusiyyətləri gözlənilməlidir;
3.
Xəlqilik və tarixilik prinsipinə əməl olunmalıdır;
4.
Uşaq ədəbiyyatı əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyətə malik olmalıdır;
5.
Dili aydın olmalıdır.
İlk növbədə, uşaqların maraq dairəsi nəzərə alınmalıdır - tələbinə diqqət yetirək. Burada şair və
yazıçıların üzərinə böyük bir öhdəlik düşür. Uşaq yazarları “uşağı necə təəccübləndirmək olar?”,
“müasir uşağı daha çox nə düşündürür?”, “uşaq həyatı necə başa düşür?”, “uşaq ağlından nələri
keçirir, necə xəyallar qurur?”, “onu əhatə edən varlıqları, dünyanı təxəyyülündə necə canlandırır?”
və s. bu kimi suallara cavab tapmaq üçün güclü müşahidə qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Bu
sahədə yazan şair və yazıçılar uşaqlar arasında çox vaxt keçirməli, onlarla söhbət aparmalı,
kənardan onlara göz qoymalıdır ki, yazdığı əsəri sevdirə və əsər vasitəsilə uşaqların təktəlşüuruna
təsir edə, qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün uşağa təlqin etmək istədiyi ideyanı onlara
aşılaya bilsin. Bu şair və yazıçılar maraqlı süjet xətti qurmalı, qəhrəman seçimində də diqqətli
olmalıdır.
Nümunə üçün, S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar” silsiləsinə daxil olan hekayələri qeyd edə
bilərik. Bu hekayələrin əsas qəhrəmanları uşaq olduğu üçün indi də uşaqlar tərəfindən çox böyük
maraqla oxunur. `
Tələblərdən ən əsası uşaqların yaş və qavrama xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Tanınmış
tədqiqatçı-alim B.Həsənli uşaqları aşağıdakı oxucu qruplarına ayırmışdır:
1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar (3-6 yaş)
2. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar (6-10 yaş)
3. Yeniyetməlik dövrü (10-14 yaş)
4. Gənclik dövrü (14-17 yaş) [1, s.7].
Uşaqlar üçün yazıb yaradan yazıçılarımızın əksəriyyəti, demək olar ki, bu tələbə əməl etməyə
çalışmışlar. Məsələn, M.Ə.Sabir uşaqlar üçün yazdığı əsərləri əvvəl öz övladlarına oxudar, onların
reaksiyasını, qavrayıb-qavramadıqlarını nəzərə alar, nəticədə uşaqların anlaya biləcəyi səviyyədə
olmasına diqqət yetirərmiş. A.Şaiqin “Xoruz”, “Keçi”, “Uşaq və dovşan”, “Təmizlik”, “Qışın
nəğməsi” şeirləri 3-6 yaşlı uşaqların qavrama və anlam xüsusiyyətinə uyğundur. M.Ə.Sabirin “Yaz
günləri”, “Uşaq və buz”, “Məktəbə tərğib” şeirləri, A.Səhhətin “Quşlar”, “Cücələrim”, “Yaz”, “İki
uşaq”, M.Seyidzadənin “Bahar nəğməsi”, “Quzum”, “Qış baba”, T.Elçinin “Keçim”, “Rəndə”,
“Mişar”, “Kəlbətin” və s. şeirlər C.Məmmədquluzadənin “İki alma”, M.Dilbazinin “Nənənin dərsi”
kimi hekayələri və bir sıra kiçikhəcmli nağılları artıq hərfləri tanıyan, yazıb-oxumağı bacaran 6-10
yaşlı uşaqların oxuması nəzərdə tutulan və bu yaş qrupunun asanlıqla öyrənə biləcəkləri əsərlər
siyahısına aiddir. Nisbətən böyük yaşlı, 10-14 yaşlı uşaqlar üçünsə A.Səhhətin “Vətən”, “Ayı və
Şir”, M.Ə.Sabirin “Cütçü”, “Ağacların bəhsi”, “Hörümçək və ipəkqurdu”, “S.S.Axundovun
“Qorxulu nağıllar” silsiləsinə daxil olan hekayələri, C.Məmmədquluzadənin “Saqqallı uşaq”,
“Buz”, “Poçt qutusu”, Ə.Haqverdiyevin “Bomba”, Ə.Məmmədxanlının “Buz heykəl”, “Qızıl
qönçələr” və s. bu kimi əsərlər aid edilə bilər.
14-17 yaşlı uşaqlara isə artıq get-gedə nisbətən irihəcmli şeir və hekayələr, poema, povest,
roman və dram əsərləri, məsələn, C.Cabbarlının “Ana”, S.Rüstəmin “Ana və poçtalyon”, Ə.Kərimin
“Qaytar ana borcunu”, M.Arazın “Ayağa dur, Azərbaycan!”, X.R.Ulutürkün “Azadlığı istəmirəm
zərrə-zərrə, qram-qram!”, M.Şəhriyarın “Azərbaycan” şeirləri, M.Füzulinin “Söz”, “Pənbeyi-daği211
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cünun içrə nihandır bədənim”, “Məni candan usandırdı” qəzəlləri, N.Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil
olan poemalar, M.C.Paşayevin “Bir gəncin manifesti”, H.Cavidin “İblis”, C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər”, S.Vurğunun “Vaqif” dramları da bu yaş qrupu üçün səciyyəvidir. Bu əsərlərdə
anlaşılmayan sözlər olarsa, həmin sözlərin izahı ya kitabın axırıncı səhifələrində, yaxud da,
səhifənin aşağı hissəsində verilməlidir. Bu yaşda olan oxucular yuxarı yaşlı məktəbliləri əhatə edir
ki, bu yaş qrupunda olan uşaqlar artıq kifayət qədər söz ehtiyatına malik olurlar. Bədii əsərlərin
tədrisi zamanı bu yaş qrupuna daxil olan gənc oxucular müstəqil fikir yürüdür, təhlillər aparır,
müəllim tərəfindən diskussiyalara cəlb edilir. Ədəbiyyat dərslərində şagirdlər informasiyanın
mübadiləsi və müzakirəsi mərhələsində müəllimin təhriki ilə fəallıq göstərir ki, bu da onların
nitqlərinin formalaşmasına gətirib çıxarır.
Xəlqilik və tarixilik prinsipinə əməl olunmalıdır - tələbində uşaq ədəbiyyatı dərslikləri ilə
tanışlıqdan sonra belə bir fikir meydana çıxır ki, uşaq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri yarandığı
dövrdən gənc oxucunu xalqın həyat tərzi, adət-ənənələri ilə yaxından tanış etməli və hər bir uşaq
əsəri yarandığı tarixi şəraitlə əlaqədə qiymətləndirilməlidir. Burada xalq dastanlarının, tarixi
mövzuda yazılmış əsərlərin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tələblərdən biri də o idi ki, uşaq ədəbiyyatı əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyətə malik olmalıdır.
Şübhəsiz ki, hər bir yazıçı uşaq üçün əsər yazmazdan öncə bu tələbi bir məqsəd kimi qarşısına
qoymalı və buna nail olmalıdır. Uşaq ədəbiyyatı tədqiqatçılarından biri də şair-alim R.Yusifoğludur.
O, uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəziələrindən danışarkən, aşağıdakıları qeyd etmişdir:
1. Uşaqların qəlbində nəcib insani hislər oyatmaq;
2. Uşaqları tarixi keçmişimizə, qəhrəman babalarımıza, nənələrimizə məhəbbət ruhunda tərbiyə
etmək;
3. Xalqımızın kəşməkəşli tarixini oxuculara çatdırmaq, ulu yurd yerlərimizi, qədim
şəhərlərimizi, kəndlərimizi tanıtmaq və sevdirmək;
4. Doğulduğu torpağa məhəbbət oyatmaq, zəngin təbiətimizi sevdirmək;
5. Əməyə məhəbbət hissi oyatmaq;
6. Düzlüyü, sadəlik və təvazökarlığı, mənəvi saflığı təqdir və təbliğ etmək;
7. Balalarımızı Vətənin düşmənlərinə qarşı amansız olmaq ruhunda tərbiyə etmək, eyni
zamanda humanizm, insanpərvərlik ideyalarının ən ali hiss olduğunu heç zaman unutmağa imkan
verməmək;
8. Dostluqda sədaqət, satqınlığa nifrət hisləri aşılamaq;
9. Uşağı müqəddəs dinimizə, adət-ənənələrimizə məhəbbət ruhunda tərbiyələndirməyə çalışmaq;
10. Doğma dilimizi, ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi, musiqimizi sevdirmək... [3, s.5-6]
Fikrimizcə, hər bir uşaq yazıçısı yuxarıda qeyd olunan məqsəd və vəzifələrdən çıxış edərək,
əsərlərində vətənərvərlik, əməksevərlik, humanizm, yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər aşılayan
mövzulara toxunmuş, bu keyfiyyətləri uşaqlara təlqin etməyi qarşılarına məqsəd qoymuşlar.
Sonuncu tələbdə qeyd olunur ki, uşaq əsərlərinin dili aydın olmalıdır. “...uşaq yazıçısı “uşaq
dilində” yazmağı bacarmalıdır. Lakin bu uşaq dili bəzi yazıçıların başa düşdükləri kimi uşaq
tələffüzünü yamsılamaqdan ibarət deyil. Uşaqlar üçün yazılan əsərlərdə sadəliyi dayazlıqla,
dərinliyi səthiliklə, məzmunu sözçülüklə, təbiiliyi saxta təqlidçiliklə əvəz etmək olmaz. Uşaq
ədəbiyyatının dili canlı, dolğun, dəqiq, düzgün, oynaq, məzəli olmalıdır” [4, s. 411]. Hər bir uşaq
şairi və yazıçısı qələmə aldığı uşaq əsərlərinin dilinə və üslübuna xüsusi diqqət yetirməlidir. Belə ki,
kiçik yaşlı uşaqlar üçün yazılmış şeirlərin tərkibindəki misraların və hecaların sayı az, dili aydın,
rəvan olmalıdır. Buna misal olaraq, M.Ə.Sabirin “Yaz günləri”, “Uşaq və buz”, A.Səhhətin
“Cücələrim”, “Quşlar”, A.Şaiqin “Xoruz”, “Keçi”, “Uşaq və dovşan”, “Təmizlik”, M.Seyidzadənin
“Bahar nəğməsi”, “Balaca dülgər”, “Quzum”, “Qış baba”, M.Dilbazinin “Şirin qızam”, “Cik-cik,
cik-cik”, “Ay burda qışlayanlar”, “Payız gəldi”, N.Xəzrinin “Qaçma, dayan, kəpənək”, “Bahar
mənəm”, “Bənövşə”, T.Elçinin “Mişar”, “Rəndə”, “Məngənə” və s. şeirləri göstərmək olar. Bu
şeirlərin hər biri dilinin sadəliyi, axıcılığı və səlisliyi ilə seçilir, uşaqların hafizəsində asanlıqla
yadda qalır və onların nitqinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Uşaq ədəbiyyatı dərsliklərində da
vurğulanır ki, uşaqlar üçün yazılmış əsərlər çətin anlaşılan sözlərdən, arxaizmlərdən,
dialektizmlərdən, vulqar sözlərdən, varvarizmlərdən uzaq olmalıdır. Uşaqlar üçün yazılmış nəsr
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əsərlərində də, hər bir yazıçı mürəkkəblikdən qaçmalı, sadə konstruksiyalı cümlələrdən istifadə
etməli, anlaşıqlı dildə yazmalıdırlar. Eyni zamanda, uşaq yazarları poetik söz və ifadələrdən,
məcazlardan məqamında ustalıqla elə istifadə etməlidirlər ki, bu əsərləri mütəliə edən kiçik yaşlı
oxucunun nitqini zənginləşdirsin, zövqünü formalaşdırsın. Uşaq əsərlərində də böyüklər üçün
yazıldığı əsərlərdə olduğu kimi bədii təsvir və ifadə vasitələrindən – metafora, epitet, təşbehlərdən,
təkrir, bədii suallardan və digər poetizmlərdən də istfiadə olunur ki,ha da oxunuqlağına xidmət edir.
Sözləri düzgün və yerində işlətmək bacarığı, maraqlı süjet xəttinin seçilməsi də uşaq üçün yazan
şair və yazıçıların məramına çevrilməlidir.
Yuxarıda qeyd olunan tələblərə əməl olunarsa, əsər oxunaqlı, yaddaqalan və cəlbedici olar.
Uşaq ədəbiyyatı fənninin tədrisində proqrama daxil olan mövzuların tələbələrə mənimsədilməsi
ən vacib məsələlərdəndir. Bunun üçün müəllim bir neçə təlim metod və üsüllardan istiadə etməlidir.
Son illərdə ölkəmizin ictimai həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də ciddi
islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə artıq bir sıra mühüm addımlar atılmış, kurikulum islahatı
əsasında işlər görülmüşdür. İslahat proqramı təhsilin bütün pillələrini, o cümlədən də ali təhsili
əhatə edir. Belə ki, ali təhsil sistemində “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. Ali təhsilin məzmununun və təlim
texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi onun əsas istiqamətlərindən biridir.
Hər bir müəllim dərsin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə müəllimlər üçün təşkil olunmuş
müəyyən təlimlərdə, kurslarda iştirak etməli, bu yöndə öz üzərində çalışmalı, təkmilləşməlidir. Bu
məqsədlə interaktiv təlim metodlarının sirlərinə yiyələnməyə can atmalıdır. İnteraktiv təlim - fəal
idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Bu təlim müəllim tərəfindən
şüurlu surətdə idraki problem situasiyasının, biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi,
mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılmasını, problemin həlli prosesində tələbələrin fəal tədqiqatçı
mövqeyinin stimullaşdırılmasını özündə cəmləşdirir.
İndi tələbələr İKT vasitəsilə canlı şəkildə nümayiş etdirilən mühazirələrə üstünlük verirlər. İKT
sektorunun respublikada prioritet sahə elan edilməsi, bu sahənin son illər sürətli inkişafı, həmçinin
İKT üzrə milli strategiyanın qəbul edilməsi, “Elektron Azərbaycan” Dövlət proqramının, təhsil
sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramlarının reallaşması bu sahənin real inkişafı
üçün infrastruktur və texniki baza yaradıb. Məktəblərin İKT avadanlığı, o cümlədən kompyuter,
noutbuk, elektron lövhələr ilə təchizatı uğurla davam etdirilir. Eyni zamanda, yaşadığımız
informasiya və texnologiya bolluğunda böyüyən gənc nəsil tədrisdə də yeniliyə can atır. Orta və ali
məktəblərdə dərs deyən müəllimlər təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni təlim
texnologiyalarının və metodlarının öyrənilməsinə cəlb edilir. Tövsiyə olunan metodlar bu və ya
digər problemi müstəqil öyrənmək, təhlil etmək və qərar çıxarmaq imkanı verir.
Nəticə. Təcrübə göstərir ki, tədrisdə fəndaxili və fənlərarası inteqrasıyadan istifadə olunması
mövzunun mənimsədilməsində müsbət təsir göstərir.
“Uşaq ədəbiyyatı” fənnin tələbələrə mənimsədilməsi məqsədilə müəllim mövcud proqram və
dərsliklərdən çıxış edərək, dərsin planını hazırlamalı, onları diqqətini cəlb edən üsul və
texnologiyalardan istifadə etməlidir. Bu məqsədlə tərəfimizdən hazırlanmış “Uşaq ədəbiyyatının
interaktiv təlim metodları ilə tədrisi” adlı dərs vəsaitində ali məktəb müəllimlərinə bu istiqamətdə
müəyyən tövsiyələr verilmişdir. Həmin vəsaitdə aşağıdakı mövzular öz əksini tamışdır: “Uşaq
ədəbiyyatının məqsəd və vəzifələri”, “Uşaq folkloru”, “Qədim və orta dövr Azərbaycan
ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri”, “XIX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı nümayəndələri:
A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani”, “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”, “XX
əsrin əvvəllərində uşaq nəsri: C.Məmmədquluzadə, S.S.Axundov”, “XX əsrin əvvəllərində uşaq
poeziyası: M.Ə.Sabir, A.Səhhət” “A.Şaiq və uşaq ədəbiyyatı”, “M.Seyidzadə və uşaq ədəbiyyatı”,
“S.Vurğun və uşaq ədəbiyyatı”, “M.Rzaquluzadə və uşaq ədəbiyyatı”, “M.Dibazi və uşaq
ədəbiyyatı”, “T.Elçin və uşaq ədəbiyyatı”, “H.Ziya və onun uşaq əsərləri”, “X.Əlibəyli və onun
uşaq əsərləri”.
Bu mövzuların hamısı yeni təlim metod və üsullarından istifadə yolu ilə hazırlanmışdır. Burada
Zülfiyyə xanım Veysovanın kurikulumun tələblərinə cavab verən yeddi dərs mərhələsinə üstünlük
verilmişdir: 1) Motivasiya; 2) Tədqiqatın aparılması; 3) İnformasiya mübadiləsi; 4) İnformasiyanın
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müzakirəsi və təşkili; 5) Ümumiləşdirmə və nəticə; 6) Qiymətləndirmə; 7) Yaradıcı tətbiqetmə. [5,
s. 18] Hər bir dərsin iş üsulları, iş forması, dərsin məqsədi, nəticələr və s. qeyd olunmuşdur. Belə
ki, bu fənni tədris edən müəllim çətinlik çəkmədən bu dərs nümunələrindən istifadə etməklə dərsin
təşkilinə, keyfiyyətinə nail ola bilər. Dərsin bu cür təşkili ali məktəb tələbələri tərəfindən böyük
maraqla qarşılanır və beləliklə, müəllim qarşısına qoyduğu məqsədə - yeni mövzunun
mənimsədilməsinə müvəffəq olur.
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Ш. Махмудова
Размышления об обучении предмета по «детской литературе»
Резюме

В статье затрагиваются на некоторые проблемы, связанные с преподаванием детской
литературы в высших учебных заведениях. Отмечается, что роль азербайджанских писателей
и поэтов была высоко оценена в развитии детской литературы, которая начала
формироваться в конце 19 века. Здесь тоже было обращено внимание на учебные пособие и
программы. Было отмечено, что исследователи детской литературы уделили особое
внимание преподаванию этого предмета. Исследователи выдвинули ряд педагогических
требований перед детскими писателями. Отмечается, что произведения написанными для
детей большинством наших писателей соблюдают этим требованиям. Эти педагогические
требования основаны на следующем: детские произведения должны быть написаны в
соответствии с их возрастом, охватывать их круг интересов, язык этих произведений должен
быть простым и понятным, и так далее.
И самое главное, здесь были отмечены рекомендации по обучению детской литературы
новым методам обучения. Подчеркивается важность использования новых технологий,
методов и методик в преподавании «детской литературы». Рекомендуемые методы
позволяют самостоятельно изучать, анализировать и принимать соответствующие выводы по
той или иной проблеме.
Опыт показывает, что использование внутридисциплинарной и междисциплинарной
интеграции в обучении оказывает положительное влияние в освоении предмета. Здесь автор
также ссылается на свой учебник о преподавании детской литературы. В статье также
отмечается, что учитель, который преподает этот предмет используя отмеченные примеры
может без особых усилий достичь высоких результатов в процессе обучения. Организация
обучения в такой форме может хорошо восприниматься студентами высших учебных
заведений. Таким образом, учителю удается достичь решения поставленный перед собой
задачи – усвоения студентами новой темы.
Ключевые слова: детская литература, учебная программа, мотивация, этап, способ,
метод, обучение, цель
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Sh.Mahmudova
Reflections about teaching a subject on “children's literature”
Summary
The article addresses some of the problems associated with the teaching of children's literature in
higher educational institutions. It is noted that the role of Azerbaijani writers and poets was highly
appreciated in the development of children's literature, which began to take shape in the late 19th
century. Here, too, attention was drawn to study guides and programs. It was noted that the
researchers of children's literature paid special attention to the teaching of this subject. Researchers
have put forward a number of pedagogical requirements for children's writers. The author
emphasizes that most of our writers have fulfilled these requirements. It is noted that these
pedagogical requirements are based on the following: children's works should be written in
accordance with their age, their curiosity should be covered, the language should be simple and
clear, and so on.
And most importantly, recommendations for teaching children's literature new teaching methods
were noted here. The importance of using new technologies, methods and techniques in the teaching
of "children's literature" is emphasized. Recommended methods allow you to independently study,
analyze and take appropriate conclusions on a particular problem.
Experience shows that the use of intradisciplinary and interdisciplinary integration in learning
has a positive impact in the development of the subject. Here the author also refers to his textbook
on the teaching of children's literature. The article also notes that a teacher who teaches this subject
using marked examples can without special efforts achieve high results in the learning process. The
organization of training in this form can be well perceived by students of higher educational
institutions. Thus, the teacher manages to achieve a solution to the task set before him - students
mastering a new topic.
Key words: children's literature, curriculum, motivation, stage, method, method, training, goal
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İCTİMAİ MƏSƏLƏLƏRİN FÜZULİ ƏSƏRLƏRİNDƏ POETİK ƏKSİ
Xülasə
Füzulinin yaradıcılığı həm məzmun, həm ideya, həm də janr etibarilə geniş və çoxtərəflidir.
Şairin əsərləri eyni zamanda XIX əsr Bağdad mühitində ictimai-fəlsəfi fikrinin tarixini öyrənmək
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki XVI əsr cəmiyyətinin ictimai əlaqələri və şüuru, dövrün
fəlsəfi-əxlaqi görüşləri, xalq kütlələrinin həyat şəraiti Füzulinin əsərlərində müəyyən dərəcədə öz
əksini tapmışdir. Füzuli yalnız elmi, fəlsəfi əsərlərində deyil, lirikasında da tarixi dövrün ictimai
meyllərini, əsrin ən mühüm fəlsəfi məsələlərini əks etdirmişdir.
Füzulinin yaşadığı dövr Bağdadın dəfələrlə dəyişikliyinə uğradığı dövrə təsadüf edir. XV-XVI
nəsrlərdə Bağdad Ağqoyunluların, Səfəvilərin və Osmanlıların hakimiyyəti altında olmuşdur.
əldən0ələ keçən şəhərin əhalisi ağır həyat şərtləri ilə üz-üzə idi. Füzuli belə bir şəraitdə yazırdı,
yaradırdı. Füzuli əsərlərində zəmanəsinin çətinliklərini, cəmiyyətdə baş verən ədalətsizlikləri şair
qələmi ilə təsvir edirdi. Yeri gəldikcə, şair öz etiraz səsini ucaldır, ictimai bərabərsizlik və ictimai
ədalətsizlik ilə barışmaq istəmirdi. Füzuli yaradıcılığında sosial ədalət mövzusu ədalətsizlik,
zəmanədən şikayət kimi formalarda da öz əksini tapmışdır.
Məqaləmizdə Füzuli yaradıcılığında cəmiyyət, təhsil və sosial ədalət məsələlərinin necə əks
olunduğu, bu məsələlərin Füzulinin yaradıcılığındakı yeri, rolu, onun Füzulinin dünyagörüşünün
formalaşmasına təsiri və s. bu kimi suallara cavab tapmağa çalışacağıq.
Açar sözlər: Füzuli, Bağdad, sosial mühit, cəmiyyət, sosial ədalət
Divan şeiri realistik təsvir baxımından ən əlverişli və münbit mənbə sayılmasa da, divan
ədəbiyyatında cəmiyyət həyatı, məişət səhnələri, insan, əşya və hadisələrin real təsvirləri kifayət
qədər təfərrüatlı, geniş əks olunmuşdur. Şeirdə əsas, istədiyi qədər idealizm olsun, şair istədiyi
qədər idealist bulunsun, yaşadığı cəmiyyətdən ayrila bilməz, insanlığından, insanlıq duyğularından
və insanlığın ehtiraslarından qurtulamaz (5, VIII ). Bədii əsərin dövr, cəmiyyət, hadisələr haqqında
bir tarixi əsərin verə biləcəyi məlumatlardan daha zəngin, göstərişli və bir tarixçinin qeydə ala
biləcəyindən daha dürüst, tərəfsiz həyat faktlarına malik olduğunu görə bilərik. Divan ədəbiyyatının
həyatdan qopuqluğu onun ən çox tənqid edilən tərəflərindən biridir. Bu münasibətlə son illər bir sıra
tədqiqatlarda divan ədəbiyyatının həyatı real təsvir etməsi məsələsi diqqət mərkəzində tutulmuşdur.
Divan ədəbiyyatı cəmiyyət, dövr, hadisə, əşya və insanları təsvir etməsi baxımından kifayət qədər
bol informasiyaya malikdir. Divan şeirinin ən çox tənqid edilən tərəflərindən biri dış aləmə etibar
etməməsi, təbiət və hadisələr qarşısında irreal bir tutum sərgiləyir görünməsidir (11, 73-74).
Füzuli XVI əsrdə - müharibələrin, talanların, feodal çəkişmələrinin, rüşvətxorluğun və bu
səbəblərin bir qədər də artırdığı yoxsulluğun, xəstəliklərin tüğyan etdiyi bir dövrdə yaşamışdır.
Bağdadın hakimiyyət dəyişdirdiyi, əldən-ələ keçdiyi, uğrunda müharibələr aparıldığı bir dövrdə
yazıb-yaradan şairin yaradıcılığına qeyd etdiyimiz bu hadisələr təsir etməyə və müəyyən şəkildə əks
olunmaya bilməzdi. Bu və ya başqa şəkildə, baş verənlərə etiraz Füzuli yaradıcılığında zamanzaman özünü büruzə verir. Füzuli çağının olaylarına biganə qala bilməzdi. Müasirlik Füzuli şeirinin
başlıca xüsusiyyətlərindəndir. Analitik təfəkkür və sağlam duyğu hissi onda çox güclü idi, coşubdaşan bir qəlbi vardı və görüb-hiss etdiklərini mütləq qələmə almalı idi. Füzuli sənəti – onun lirikası
da, epik əsərləri də, nəsri də bu keyfiyyətlərlə aşılanmışdır. Şair hansı mövzuda qələm işlədirsəişlətsin – məhəbbət mövzusundamı, ya ictimai-ürfani məzmunda biz orada vətəndaşlıq mövqeyinin
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çox qabarıq olduğunu görəcəyik (12, 42). Füzuli əsərlərində həyatını var-dövlət toplamağa sərf edən
həməsrlərini əbədi həyatı fani dünyaya dəyişməməyə çağırır. Şair kimsəyə qalmayan bu dünyanı
tutub, hər şeyi unudan insana “tutaq ki” misalı ilə müraciət edir. Varsayımlar sıralanır və dünyada
əbədi olmayan insan sanki aynada öz əksini görür.
Tilsimi-gənc üçün min ismi-əzəm yad tutdun, tut!
Tilsimi sındırıb, gənci töküb, ismi unutdun, tut! (4, 38)
Yaşadığı cəmiyyətdə bu qism insanların çoxluğu şairi narahat edən məsələlərdən olmuşdur.
Füzuli yaşadığı cəmiyyətdəki zümrələri bir-birindən əmək fəaliyyətinə, xalqa verdikləri faydalara
görə fərqləndirir. Onun zümrələr haqqındakı fikirlərini belə qruplaşdırmaq olar: 1. Cəmiyyətdə
zehni əməklə məşğul olan insanlar – sənət əsəri yaradanlar; dünyəvi və dini elmlərlə məşğul olan
alim və ruhanilər; 2. Şahlar, feodallar və onların ətrafında olan məmurlar, əyanlar və şah ordusunun
sərkərdələri; 3. tacirlər; 4. əkinçilər, yəni kəndlilər; 5. sənətkarlar (9, 34).
“Ənisül-qəlb” qəsidəsində Füzuli ictimai görüşlərini, sosial məsələlərə münasibətini bədii
şəkildə ifadə etmişdir. Bu əsərdə də zalım hökmdar, nadan təbib, cahil cəmiyyət, riyakar zahid,
həris, tamahkar insanlar Füzuli qələmində öz real simalarını göstərirlər.
Olarsa şah zalim, xəlq xoş görməz aləmdə,
Xilas olmaz bəladən bir qoyun, qurd olsa çobani (3, 265).
İnsaflı, elm və ədəb sahibi, xalqın rifahına xidmət edən hökmdar Füzulinin ən böyük idealı idi.
Şairin sənət dünyası yüksək ideallara xidmət məqsədi daşıyırdı (1,168). Şair bu qəsidəsində
hikmətamiz fikirlərini atalar sözləri və xalq deyimləri ilə süsləmişdir. “Dünyada iki insan doymaz:
biri elm istəyən, digəri var-dövlət istəyən” deyimini şair qəsidənin məzmununa uyğun
dəyərləndirmişdir.
Gözü doymaz hərisin dəhrdə, çünki həris insan
Olarsa şahi-İran, tutmaq istər mülki-Turani.
Tamahla odlanan bir qəlbin heç vaxt atəşi sönməz,
Qızıldan ötrü şiddət kəsb edər hər ləhzə böhrani (3, 265).
“Ənisül-qəlb” Füzulinin həyat və kainata baxışlarının, həyat fəlsəfəsi və əxlaq nəzəriyyəsinin
ensiklopediyasıdır. Həmin əsərdə tərənnüm olunan ictimai ideallar, hiss və duyğular şairin başqa
əsərləri üçün də səciyyəvidir. “Ənisül-qəlb”dəki ictimai motivlər Füzulinin yaradıcılığında geniş
yer tutur (6, 176).
Şair ibrətamiz nümunələrə müraciət edərək, Davud, Xızır, Əflatun, Loğman, Kəsra, Rüstəm Zal,
Firon, Musa, Nəmrud, Süleyman, Yusif, Nuh, Rizvan, Salman, Məsiha kimi dini, əfsanəvi
obrazaları yada salıb fikrini dolğunlaşdırır.
Çıxarsa qarşına hər şey onu iynə kimi dəl, keç
Ki, iynə saxlamış yoldan göyə qalxan Məsihanı (3, 266).
Füzuli bu beytində dünya malına bağlanmamağın, hər şeydən keçməyin vacibliyini bir daha İsa
Peyğəmbərin misalında eyham edir. Hz. İsanın göyə çıxarkən yaxasında, dünya malından bir iynə
olduğu, bu səbəbdən də göyün dördüncü qatında qaldığı söylənmişdir (10, 541).
Dünya malından kiçik bir iynəni belə özü ilə apara bilməyəcəyini, əksinə, belə kiçik səbəblərdən
dolayı haqq dünyasını itirəcəyini şair oxucusununu gözləri qarşısında canlandırır. Fani insanı –
həyatını maddi dünyanın nemətlərinə sahib olmaqda keçirən bəşəriyyəti Füzuli, dünya malından
təsadüf olaraq yalnız bir iynəsi olan İsanın yetişdiyi məqama belə vara bilməyəcəyindən xəbərdar
etmək istəyir.
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Tikər eyvani Kəsra, qaldırar Keyvanə, bilməz ki,
Onun hər kərpici təmsil edər bir başqa Kəsrani (3, 267).
Şair özündən əvvəlki ədəbiyyatda, xüsusilə də Ömər Xəyyam və Məhsəti Gəncəvi
yaradıcılığında qabarıq şəkildə təsvir edilən bir fikri vurğulayır: Torpaqdan yaranan insan torpağa
dönəcəkdir. Bir rübaisində şair bənzər fikri bir başqa məqsədlə işlədir:
Məcnun oda yandı şöleyi-ah ilə pak,
Vamiq suya batdı, eşqdən oldu həlak,
Fərhad həvəs ilə yelə verdi ömrün,
Xak oldular onlar, mənəm imdi ol xak (4, 313).
Füzuli yaradıcılığında dini, əfsanəvi obrazların işlədilməsi fikrin obrazlı ifadəsinə və məzmunun
dolğunluğuna xidmət edir. Ədalətli hökmdar kimi Füzuli yaradıcılığında Hz. Süleyman obrazının
təqdim olunduğunu görürük. Sultan Süleyman Qanuniyə yazdığı bir qəsidəsində Füzuli, Sultan
Süleymanı Süleyman Peyğəmbərlə müqayisə edir. Dünya yaranandan iki adil Süleymanın mövcud
olması fikrini şair “Süleymana qalmayan dünya” fikri kontekstində incə bir şəkildə ifadə edir.
Aləmin vəsfin Süleyman mülki derlərsə nola,
Çün Süleymandan Süleymana qalıbdır yadigar (4, 361).
İnsana xas olan müsbət və mənfi keyfiyyətlərin, xasiyyətlərin təsvirinə Füzulinin əsərlərində teztez rast gəlirik. Dünya malına hərislik, içkiyə aludəlik, zülmkarlıq, ədalətsizlik, şöhrətpərəstlik,
rüşvətxorluq və s. şairin təsvir etdiyi mənfi keyfiyyətlərin az bir qismidir. Füzuli insanların
eyblərinə, qüsurlarına pərdə çəkməyi, onları müzakirə obyekti etməməyi bir qitəsində belə tövsiyə
edir:
Pərdə çək eybinə zülmət kimi xalqın daim,
Gər dilərsən ki, nəsib ola sənə abi-həyat (4, 283).
Füzuli həyatını dünya malına, fani zövqlərə bağlayanları qınayır, yaşadığı dövrdə özünə müvafiq
bir həmsöhbət tapa bilmədiyini yazır:
Yox dəhrdə bir müvafiqi-təb hərif
Kim, söhbəti dilgüşa ola, təbi zərif.
Fəryad ki, nacins müsahiblər ilə,
Bifaidə zaye oldu övqati-şərif (4, 311).
Şair öz dövründə anlaşılmadığından şikayətlənir. Cahil cəmiyyət fəzilət əhli ilə aşina
olmadığından, şair həmfikir, həmsöhbət, həmdərd tapa bilmir. Bəlkə də öz dövründə anlaşılmamaq,
qəbul edilməmək dahilərin qismətidir?!
Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun,
Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun (4, 162).
Şairin bu qəzəli başdan-başa şikayət, başdan-başa etirazdır. Bu qəzəldə Füzuli dövran ilə özü
arasındakı əksliyin bədii təzadlarla sənətkaranə təsvirinə nail olmuşdur.Füzulinin əsərlərində zülm,
ədalətsizlik, özbaşınalıq, rüşvətxorluq və s. bu kimi mənfi keyfiyyətlər müəyyən xassələri ilə əks
olunur. Burada Füzuli, zülm, ədalətsizlik kimi anlayışları ikili mənada işlədir: sevgilinin zülm,
ədalətsizlik etməsi və sosial zülm, ədalətsizlik. Divan ədəbiyyatının məzmununa uyğun olaraq,
aşiqə zülm edən, ona ədalətsiz davranan sevgili obrazı Füzuli əsərlərində daha tez-tez nəzərə çarpır.
Ey məh, mənimlə dustlərim düşmən eylədin,
Düşmən həm eyləməz bu işi kim, sən eylədin (4, 181)
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Lakin Füzulinin əsərlərində zülm və ədalətsizliyin ictimai məzmunu ilə də işləndiyini görürük.
Bu məzmun şairin qəsidə, qitə və rübailərində daha tez-tez diqqət çəkir. “Salam verdim, rüşvət
deyildir deyə almadılar” deyən Füzuli yaşadığı dövrdə cəmiyyətin rüşvətə öyrəşdiyinə, adət etdiyinə
işarə edir. Rüşvətxorluğun açıq-aşkar bir şəkil aldığını şairin “Şikayətnamə”sindən öyrənirik. “Vəqf
malını aqçamız ilə satın almışıq, bizə halaldır” deyən məmurlara Füzuli deyəsi bir söz tapmır, tutarlı
bir cavab verə bilmir. Heç kimdən çəkinmədən rüşvətxorluqları ilə öyünən, özlərini haqlı görən
məmurlardan, hakim dairələrdən əlini üzən şair əsərin sonunda şikayətini taleyinə yönəldir, ondan
şikayətlənir:
Sərvəra, gərdişi-sipehri-kəbud
Daim olmaz müvafiqi-məqsud.
Bağlamaz hər şükufə meyveyi-tər,
Əksəri bitdiyi yerində itər.
Gərçi ənduhü mehnətim çoxdur,
Heç kimdən şikayətim yoxdur.
Taleimdir mənə cəfa gətirən,
Hər bir anında mən bəla gətirən.
Yoxsa dərgahi-padişahi-zəman
Lütfə mənbə durur, mürüvvətə kan.
Var ümidim kim, ol büləndməqam
Ola payəndə ta zəmani-qiyam.
Sərfəraz ola cümlə əyani,
Bitəzəlzül cəmii-ərkani (2, 300).
Füzulinin əsərlərində Nizami Gəncəvi yaradıcılığındaki adil hökmdar konsepsiyasına bütöv
olaraq rastlamırıq. Füzulinin bir sıra əsərlərində adil hökmdar idealı təbliğ olunsa da, bu konsepsiya
Nizamı Gəncəvi yaradiciliğindakı vüsətinə çata bilmir. Füzuli eşq şairidir. İctimai, sosial ideallar
onun yaradıcılığının əsas leytmotivi deyildir. Şair əsərlərində yeri gəldikcə sosial bir məsələni əks
etdirməyə çalışır. Bu, şairin ictimai həyata laqeyd münasibətindən irəli gəlmir. Şairin təbi,
yaradıcılığının xarakteri və məzmunu ona ilahi eşqi tərənnüm etməsini diqtə edir.
Eşq imiş hər nə var aləmdə,
Elm bir qiylü qal imiş ancaq (4, 286)
-deyir Füzuli. Mövzu baxımından Füzuli yaradıcılığını qollu-budaqlı nəhəng bir ağaca
bənzətsək, onun kökü, özəyi, gövdəsi eşq, kənar budaqları isə qələmə aldığı digər mövzular olardı.
Füzuli yaradıcılığında sosial ədalət mövzusu ədalətsizlik, zəmanədən şikayət kimi formalarda da
öz əksini tapmışdır. Fələkdən, dövrandan şikayət divan ədəbiyyatında çox işlənən priyomlardan biri
olsa da, Füzulinin əsərlərində zəmanədən şikayət həm formal əlmət, ədəbi priyom kimi, həm də
həqiqi məzmununa uyğun olaraq, taledən, zəmanədən, insanlardan, ümumilikdə cəmiyyətdən
şikayət kimi öz ifadəsini tapır. Bir tərcibəndində şair qəlbinə eşq atəşi düşən aşiqin dilindən bütün
dərdlərini dövranın günahına yazır, taleyindən şikayətlənir:
Qoymadı dövrani-çərx öz halimə xürrəm məni,
Şad ikən aləmdə çərx etdi əsiri-ğəm məni (4, 243).
Qəsidələrindən birində Füzuli ədalətli hakimin sifətlərini sadalayır, ideal hökmdar arzularını belə
dilə gətirir:
Hakim oldur ki, müvafiq ola hökmünə qədər,
Hakim oldur ki, mütabiq ola əmrinə qəza.
Hakim oldur ki, onun olmaya zatında təmə,
Hakim oldur ki, onun olmaya felində riya.
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Şəmdən görsə ki, pərvanəyə bir zülm yetər
Kəsə başın, deməyə zaye olur nəfi-ziya (4, 422).
Şairin qənaətinə görə, ədalətsiz hakimin verdiyi hökmlərin xətalı olması xalqın həyatına bais
olacaqdır. Elin dərdindən xəbərdar olub, xalqın rifahı üçün çalışan hakimə Füzuli rəhmət oxuyur.
Şair bu qəsidəsindəki ədalətli hökmdar idealı ilə Nizami Gəncəvi idealizminə yaxındır. Hakimin
ədaləti pərvanəyə şamdan zərər gəlməsinə imkan verməyəcək qədər çox olmalıdır.
Tədqiqatçi A.Koçin bir məqaləsində yazır: “Füzuliyə görə, bir saat ədalət yüz il ibadətdən
üstündür. Füzuli, “Bir günlük ədalət, qırx illik ibadət kimidir” hədisinin, qaynağını təsbit edə
bilmədiyimiz fərqli bir rəvayətinə təlmih etmişdir” (7, 16).
Bir vərə əhli əgər qılsa ibadət yüz il,
Saəti-ədlicə verməz əsəri-qürbi-Xuda (4, 422).
Bu hədis Azərbaycanda fərqli deyim kimi xalq arasında yayılmışdır: “Alimin bir saatlıq elmi
altımış il ibadətə bərabərdir”.
Füzulinin yaradıcılığı həm məzmun, həm ideya, həm də janr etibarilə geniş və çoxtərəflidir.
Şairin əsərləri eyni zamanda XIV əsr Bağdad mühitində ictimai-fəlsəfi fikrinin tarixini öyrənmək
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki XVI əsr cəmiyyətinin ictimai əlaqələri və şüuru, dövrün
fəlsəfi-əxlaqi görüşləri, xalq kütlələrinin həyat şəraiti Füzulinin əsərlərində müəyyən dərəcədə öz
əksini tapmışdir. Bütün ömrünü elmə və şeirə sərf edən bu alim və mütəfəkkir şair yalnız elmi,
fəlsəfi əsərlərində deyil, lirikasında da tarixi dövrün ictimai meyllərini, əsrin ən mühüm fəlsəfi
məsələlərini əks etdirmişdir. Füzuli lirikasında müasir feodal cəmiyyətinin əsas nöqsanları, şairin
hakim ictimai zümrələrə tənqidi münasibəti, yoxsul və zəhmətkeş insanlara böyük rəğbəti mənalı,
dolğun, bədii surətlərlə əks olunmuşdur (8, 216). Füzulinin əsərlərində cəmiyyət, təhsil və sosial
ədalət məsələləri eşq fəlsəfəsi fonunda nisbətən sönük qalsa da, ayrılıqda şairin, bu problematik
məsələlərin bədii tərənnümünə parlaq şəkildə nail olduğunu görə bilərik.
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А.Махмудова
Поэтическое отражение социальных вопросов в творчестве Фузули
Резюме
Творчество Фузули обширно и разносторонне как по содержанию, так и по идеям и
жанрам. Произведения поэта также имеют большое значение при изучении истории
общественно-философской мысли в Багдаде в XVI веке. Потому что общественные
отношения и сознание общества XVI века, философско-нравственные взгляды того времени,
условия жизни масс в определенной степени отражены в произведениях Фузули. Фузули
отразил социальные тенденция исторического периода, важнейшие философские проблемы
века не только в своих научных, философских трудах, но и в лирических трудах.
Фузули жил в период, когда Багдад многократно претерпел смену власти. Поэт описывает
трудности своего времени и несправедливости в обществе поэтическим языком. Временами
в своей поэзии поэт поднимает голос протеста, как человек и как поэт он не хотел мириться с
социальным неравенством и социальной несправедливостью. Предмет социальной
справедливости в творчестве Фузули выражается также в виде выказывания
несправедливости, жалобы того времени.В нашей статье мы постараемся найти ответы на
некоторые вопросы связанные с этой темой. В том числе, как социальная среда отражается в
работах Фузули, роль социальной справедливости в творчестве Фузули, влияние социальной
справедливости на формирование мировоззрения Фузули и т. д.
Ключевые слова: Фузули, Багдад, социальная жизнь, общество, социальная справедливость
A.Mahmudova
The poetic reflections of social issues in Fuzuli's works
Summary
Creativity Fuzuli extensively and diversified both in content, in ideas and genres. Works of the
poet are also of great importance when studying the history of social and philosophical thought in
Baghdad in the XVI century. Because social relations and the consciousness of the society of the
XVI century, philosophical and moral views of the time, the living conditions of the masses are to a
certain extent reflected in the works of Fuzuli. Fuzuli reflected the social tendency of the historical
period, the most important philosophical problems of the century, not only in his scientific,
philosophical works, but also in his lyrical works.

The time that Fuzuli lived coincided to undergoing to the change of authority of Baghdad repeatedly.
Fuzuli was describing in his works the difficulties of time, justnesses happening in the social life with his
poetical language. Little by little Fuzuli rised his voice of objection, he did not want to be reconciled with
social inequality and social justness. The subject of social justice in the work of Fuzuli is also expressed in
the form of the manifestation of injustice, a complaint of that time.
In our paper we’ll try to find answer to such questions like the place and role of society, education and
social justice in the Fuzuli's works and how Fuzuli was reflected in his creative works to problems of society,
and influence of these problems and etc. to forming of the Fuzuli’s world outlook.

Key words: Fuzuli, Bagdad, social life, society, social justice
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HÜRUFİZMİN RİYAZİ ƏSASLARI
XÜLASƏ
Hürufilik təliminin ehkamlarına görə hərflər, nöqtələr, ədədlər Haqq tərəfindən nazil olan
işarələr kimi anlaşılır və müqəddəs hesab edilir. Bu təlimə əsasən hərflərə hüdudsuz qüdrət verilir.
Hərflər insan əqli kimi təzahür edir, onların vasitəsilə gözəgörünməzlər belə dərk olunur. Nəsimi öz
şeirlərində insanları öz ilahi varlıqlarını dərk etməyə çağırır, allahı insanın özündə axtarırdı.
Hürufilik təliminin əksər müddəaları Qurana istinad etdiyindən kamil insan anlayışına çox böyük
əhəmiyyət verilir, çünki insan özü Haqqı tanımaq vasitəsidir və öz ruhi məqamına, dərəcəsinə görə
daha kamil və Haqqa daha yaxındır.
Hürufilik dövrünün siyasi-ideoloji təqiblərinə məruz qalan təlim olmuş və onun liderləri
cəzalandırılmışlar. Bu səbəbdən də gizli yazılar sistemi düşünülmüş, mükəmməl bir təlim
yaradılmışdır. Lakin zamanın sərt üzü bu təlimin elmi-fəlsəfi əsaslarını unutdurmuş, onun hansı
şəkildə mövcud olmasından demək olar ki, əsər-əlamət qalmamışdır.
Məqalədə hürufizmin mahiyyətini dərk etməyə yönəlmiş və onu bərpa etməyə hesablanmış kitab
haqqında söhbət açılır. Bu məqsədlə Əhməd Elbrusun “Poetika və riyaziyyat” kitabı nümunə
gətirilir. Kitab olduqca böyük maraq doğurur. Ərəb hərflərinə xas olan əbcəd hesabı əsasında
hürufiliyin gizli yazılar mexanizminin necə qurulması göstərilir. Çox təəssüf ki, kitabın riyazi
hesablamalarında kobud səhvlər buraxılmışdır. Həmin hesablamaların nəticələri iddia edilən gizli
yazıların (kriptoqrafiyanın) açılmasına xidmət edir. Hesablamaların nəticələri kitabda 1-dən 126-a
qədər nömrələnmiş şəkillər vasitəsilə təqdim edilmişdir. Hesablamaların əksəriyyətində səhvlər
olduğuna görə belə qənaətə gəlmək olar ki, qarşıya qoyulan missiya yerinə yetirilməmişdir.
Geniş elmi ictimaiyyətin istifadəsi məqsədilə yazılan bu kitab təəssüf ki, cansıxıcı və anlaşılmaz
tərzdə yazılmışdır.
Məqalənin sonunda göstərilir ki, kitabın anlaşılmamazlığı dövrünün böyük alimlərinin də
narazılığına səbəb olmuşdur. Bu məsələyə aydınlıq gətirilsin deyə alimlərin müraciətləri əsasında
nüfuzlu fililoq alim Əkrəm Cəfər kitabın mahiyyətinə dair məqalə ilə çıxış etmiş və göstərmişdir ki,
əslində bu əsər Rəqib Rıfqının 1918-ci ildə İstanbulda çap olunmuş “Hərflərin sirri” kitabının təhrif
olunmuş şəkildə təqdim olunan plagiat (ədəbi oğurluq) məhsuludur.
Açar sözlər: İmadəddin Nəsimi, hürufilik təlimi, gizli yazılar (kriptoqrafiya),ərəb-fars hərfləri,
nöqtələr, ədədlər, ilahiləşdirmə, riyaziyyat.
Klassik ədəbiyyatımızın nəhəng simalarından olan İmadəddin Nəsimi irsinin elmi şəkildə
öyrənilməsi hürufilik təliminin öyrənilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu təlim gizli mənalar, gizli yazılar
(kriptoqrafiya) sistemindən, riyazi əsaslandırmadan ibarətdir kimi fikirlər söylənilir. Həmin gizli
yazıların elmi, riyazi mahiyyətini geniş şəkildə oxucu kütləsinə izah edəcək monoqrafiya, kitab
yoxdur. Varsa belə əhalinin çox böyük əksəriyyəti xəbərsizdir.
Hürufiliyin riyazi, elmi mahiyyəti ilə bağlı Azərbaycanda yazılnmış yeganə kitab 1979-cu ildə
işıq üzü görmüşdür. Hürufiliyin elmi əsaslarının, əhəmiyyət və məqsədinin nədən ibarət olduğunu
izah edəcək həmin kitab haqqında geniş söhbət açmazdan əvvəl bu təlimin mərkəzi ideyasını təşkil
edən Insan anlayışı haqqında müqəddimə ilə başlamaq yerinə düşərdi.
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Hürufilik ifadəsi “əl-hüruf əl-ərəbiyyə” - ərəb hərfləri kəlmələrindən yaranmışdır. Hürufilik
təliminin ehkamlarına görə hərflər, nöqtələr, ədədlər müqəddəsləşdirilir, onlar varlığın əsası hesab
olunur [1]. Kəlam və söz Haqq tərəfindən nazil olan işarə kimi anlaşılır [5, s.251], çünki söz və nitq
möcüzəsi insan fəzilətinin ən önəmlisidir. Tanrının insana bəxş etdiyi söz bilgi xəzinəsi və insan
kamalının zirvəsidir [5, s.255]. İnsana bəxş edilən ilahi rəhmət və məhəbbət ruhlar aləminə xasdır.
Bu ruh hələ insan mövcud olmazdan qabaq mövcud olmuşdur. İnsan ilə haqq arasında ünsiyyət və
bağlılıq məhz ruhla əlaqədardır. Ona görə də insanın məqamı daha yüksəkdir, onun könlü əzəldən
əbədə kimi ruh vasitəsilə haqqa bağlıdır [5, s.119].
Hürufilik təliminə görə varlığın, kainatın vəhdətini özündə təzahür etdirdiyi üçün nitq
məzmundan öncədir. Başqa sözlə, əşyaların adı onların varlığından əvvəl mövcuddur. Beləliklə,
adlar əşyaların öz mahiyyəti kimi qəbul olunur. Hürufilər bu təlimin yaradılmasında və 32 ərəb-fars
hərflərini əsas götürürdülər. Onların əqidəsincə hər şey hərflərin məcmusudur. Səs, hərf, say və
nitqin ilahiləşdirilməsi hər canlı və cansız varlıqda ilahilərin yaradılmasına səbəb olurdu. Adəm
nəinki ilk insan, o həm də dünyadakı mövcud ilahilərin təzahürüdür, əbədiyyətə qovuşmuş ali
varlıqdır. Hürufilik təliminin ehkamlarına əsasən hərflərə hüdudsuz qüdrət verilərək əfsanələşdirilir
və onlardan ilahilər yaradılırdı. Hərflər qüdrət və insan əqli kimi təzahür edir, onların vasitəsilə
gözəgörünməzlər belə dərk olunur. Nəsimi öz şeirlərində insanları öz ilahi varlıqlarını dərk etməyə
çağırır, allahı insanın özündə təzahür etdirir [1], çünki insan özü Haqqı tanımaq vasitəsidir [5,
s.196].
Hər bir zərrənin varlığında və xilqətində Tanrının qüdrət və hikmət nişanəsi vardır [5, s.195].
Hər bir zərrə dil açıb demək istəyir ki, mənim Xaliqim və Pərvərdigarım vardır [5, s.196].
Zərrəcikdən tutmuş bütün kainata kimi hər bir məxluqatın eşqi və həyatı vardır [5, s.91]. Hər bir
zərrənin bətnində hərəkət və yaranış var, göz istəyir görsün. Hər bir zərrə öz səsi ilə “xaliqəm”
deyir, qulaq istəyir eşitsin. Cəmi kainatda “xaliqəm” deyən nə varsa, hamısı insanın özündədir!
Tanımır özünü insan, odur ki, yalan etiqad quludur [2,səh.37].
Nəsimi yaradıcılığının və hürufizmin fəlsəfəsi Allah nurundan şəfəqlənən insanı özünə, Yer
üzünün əşrəfi olduğuna inandırmağa, Allahı göylərdən insanın bərabərinə endirməyə və insanı
Allahın mərtəbəsinə ucaltmağa xidmət edir.
İnsanları “yalan etiqad qulu” olmaqdan xilas etmək, insanı öz qüvvəsinə inandırmaq istəyən
hürufi təlimi həyata, kainata ağıl gözü ilə baxır, bəşəriyyətin gözü önündən asılmış cəhalət və əsarət
pərdəsini qaldırmağa xidmət edən güclü bir təlim kimi ortaya çıxır, mövcud quruluşun siyasi
köklərini qoparıb tarixdən atmaq və onun yerində bəşərin yer üzərində yalnız öz idrakı, fəhmi
hesabına qurula biləcək dövlətlərin ideoloji silahı və siyasi əsası kimi çıxış edir. Bir təsəvvür edin –
feodalizm dövründə silah işlətmədən, qan tökmədən, zülmsüz-zalimsiz bir dövlət yaratmaq
ehtirası... Hürufiliyin bu cəhətini İsa Hüseynov “Məhşər” romanında ustalıqla əks etdirmişdir.
Söylənilən fikirlərin təsdiqi üçün əsərin müxtəlif hissələrindən məqsədəuyğun olsun deyə cüzi
dəyişikliklə gətirilmiş nümunələrə diqqət yetirək:
• Bəşər özünün xaliqliyini dərk edəcək, vahid olacaq və o vaxt din, dil, əqidə ayrılığı da
olmayacaq, hamı bir-birini asanlıqla anlayacaq, beləliklə, yer üzündə insan ləyaqətini əskildən heç
bir şey qalmayacaq. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, məhdud ərazidə qurulan azad səltənətdə
mütləq doğru azadlıq, həqiqi kamillik və ləyaqət qeyri-mümkündür; nə qədər ki, ordular tərk-silah
deyillər, nə qədər ki, təhlükə və qorxu mövcuddur hürufilik yayılmalıdır [2,səh.68 və 166].
• Hakimiyyəti ələ almaq üçün silah yeganə vasitə deyil, bu, silahsız da elan oluna bilər. Lakin
məhdud ərazidə qurulan Ədalət səltənətini təcrid etmək mümkün deyil, çünki cahangirlər
dünyasının əhatəsində qılıncla üz-üzə duracaq, xaricdən basqın təhlükəsi artdıqca tədricən istiqbala
inamı itirəcəklər, özləri ədalətsizlik törədəcəklər və buna qarşı hakimiyyət zoru tələb edib öz əlləri
ilə istibdad yaradacaqlar, bətnən tamam dəyişib insana etiqaddan məhrum olacaqlar. Bu –
məhşərdir... “Məhşər” adlanan o dəhşət insana etiqadın məhvi deməkdir ki, bu da ancaq və ancaq
hakimiyyət zoruna və silaha istinaddan törəyir. Demək, məhdud ərazidə zora və silaha istinad edən
Ədalət səltənəti qeyri-həqiqidir, elmdən kənardır və yalandır. Demək, Fəzl-həqqin səltənəti elmin
cəmi yer üzündə yayılmağını və bəşərin din və əqidə ayrılığından xilasını və idrak yolunda birliyini
tələb edir [2,səh.192].
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Romandan gətirilən bu nümunələr utopik sosializm nəzəriyyəsinə bənzəyir. Digər tərəfdən
marksizm-leninizm nəzəriyyəsinə görə ayrıca götürülmüş bir və ya bir neçə ölkədə sosializm
qurmaq mümkündür ideyasına bir bənzəyiş var.
Romanda, ələlxüsus da real həyatda insanın kamilləşməklə ideal cəmiyyət qurmaq arzusunu
həyata keçirmək üçün açıq şəkildə geniş təbliğatdan istifadə etməsi o dövrdə, qismən elə indinin
özündə də ağlasığmaz bir hal idi. Nəsimi incə şairliyi və hürufi ideyaları ilə məşhurlaşdığından
insanlar onu lider kimi qəbul etməyə başlamışdı və o, siyasi dairələr üçün nüfuz, təhlükə mənbəyi
hesab edilirdi. Bu baxımdan hürufi təlimi siyasi hakimiyyətə müxalif olduğu üçün öz təlimlərini
aşkar yaymaq imkanlarından məhrum idilər. Hürufilik sonrakı onilliklər, əsrlər boyu ona görə
unutduruldu ki, o zülmə, feodalizmə, əsarətə qarşı idi, insanı daxilən paklaşdırmaqla vahid bir
əqidəyə, amala xidmət etməyə yönəlmişdi. Onlar insanı Allahın yer üzərində əvəzləyicisi, xəlifəsi
kimi görürdü, çünki Quranda belə deyilirdi. Bu təlim kamil insan yetişdirməyi qarşıya məqsəd
qoyurdu, çünki yalnız kamil insan dünyanı qansız, müharibəsiz idarə etməyə qadirdir.
Hürufilik təliminin əksər müddəaları Qurana istinad etdiyindən kamil insan anlayışına çox böyük
əhəmiyyət verilir. İslamda insan amili xüsusi yer tutur və insan həyatının ən ali hədəfi kamilliyə
yetişməkdir [5,səh.313/314], çünki bəşər öz fitrətinin istəyi ilə hər şeydə kamillik, ahəngdarlıq və
gözəllik axtarır [5,səh.65]. İnsanın ruh vasitəsilə Tanrıya bağlılığı onu bildirir ki, ruh insandan öz
əslinə doğru əks istiqamətdə yüksəliş tapır [5,səh.294] və insan öz naqisliyini anlayaraq kamilliyə
ehtiyac duyur [5,səh.23]. Yalnız kamil insanın ruhu öz əslinə doğru yüksəlir və Tanrı ilə ünsiyyət
tapa bilir [5,səh.70]. Kamillik məqamına yetişən insan özünü tanımaqla özündənqurtuluş yoluna
qədəm qoyur [5,səh.84] və mənəvi-ruhi işıqlanma tapmış kamil insan qəlbi haqqa doğru yönəlir.
İnsanın kamilliyi onun əqli-mənəvi təkamülü, əxlaqi fəziləti və Haqq ilə yaxınlığıdır [5,səh.307].
Məlumdur ki, insan xilqətin son pilləsidir və ən kamil varlıqdır. Insan öz ruhi məqam və dərəcəsinə
görə daha kamil və Haqqa daha yaxındır [5,səh.69]. Tanrı insanı özünü tanıtmaq üçün yaratmışdır
və əgər bəşər yaranmasaydı Tanrı kamil şəkildə tanınmazdı, yəni ilahi eşqi qəbul edən və Tanrı
əzəmətini anlayan yeganə varlıq insandır [5,səh.36]. Dünya kamil insana görə xəlq olunub
[5,səh.308].
Bu böyük və sadə həqiqətləri insanlara çatdırmaq tarix boyu elm və ağıl adamlarına ən çətin iş
olmuşdur. Məhz həmin həqiqətlər siyasət və hərb adamlarına, hökmdarlara və dövlət başçılarına
münasib olmadığından hürufi kimi təlimlər təqiblərə məruz qalmış, onların liderləri
cəzalandırılmışlar. Bu səbəbdən də gizli mənalar sistemi düşünülmüş, mükəmməl bir təlim
yaradılmışdır. Lakin mövcud siyasi quruluşun qorxusu, təqiblər, edamlar bu təlimin elmi-fəlsəfi
əsaslarını unutdurmuş, pərən-pərən etmiş və hansı şəkildə mövcud olmasından demək olar ki, əsərəlamət qalmamışdır.
Lakin əsrlər sonra hürufiliyin elmi cəhətdən bərpası ilə məşğul olaraq “uğur qazanmış” Əhməd
Elbrus həmin abidənin təməlinin nədən ibarət olduğunu 1979-cu ildə “Elm” nəşriyyatında rusca
nəşr olunmuş “Поэтика и математика” (“Poetika və riyaziyyat”) kitabında göstərmişdir. Bu cür
əsərə sevinməmək olmur, lakin əsərlə tanış olduqda böyük çətinliklərlə qarşılaşırıq. Nədən ibarətdir
bu çətinliklər?
Birincisi, ərəb əlifbası, hərflərin işlənmə qaydası, onların birləşmələri və əbcəd hesabı qaydaları
əsasında hərflərin ədədi ekvivalentlərinin yazılışı barədə heç bir məlumat verilməyib. Mən bunu bir
mütəxəssis deyil, oxucu kimi diqqətə çatdırıram, çünki ictimaiyyətin də istifadəsi məqsədilə
buraxılmış hər bir kitab geniş oxucu kütləsinə aydın bir dildə yazılmalıdır. Təəssüf ki, kitab bu
cəhətdən tələbləri ödəmir və cansıxıcıdır.
Ikincisi, hesablamalar həddindən artıq “quru” dildə, əksər hallarda isə izahlar verilmədən təqdim
edilir.
Üçüncüsü, anlamaq olmur ki, hərflərin parol-mənaları hansı əsasla üç cür göstərilmişdir.
Əsər iki hissədən ibarətdir və birinci hissə öz növbəsində iki fəslə bölünür. Birinci fəsildə
hərflərin, hərflərdəki nöqtələrin və ədədlərin simvolikaları alınaraq sistemləşdirilmişdir. Ayrı-ayrı
fikirlərin isbatı üçün aparılmış hesablamalar və nəticələr 1-dən 126-a qədər nömrələnmiş şəkillər
vasitəsilə təqdim edilir.
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Hərflərin simvolikaları 33 və 34-cü şəkillərdə verilmişdir [4,səh.44-45]. Buradakı nəticələr 33-cü
şəkildə tamamilə və 34-cü şəkildə isə qismən səhvdir.
Nöqtələr üçün verilmiş 44-cü şəkil özü də qismən səhvdir [4,səh.51]. Şəkil 46-da [4,səh.53] hərf
və nöqtələr üçün birgə tərtib edilmiş cədvəl qabaqcadan hesablanmış 33 və 34-cü şəkillərə istinadən
qurulduğu üçün burada da çoxlu səhvlər var. Şəkil 47-də [4,səh.54] verilmiş hərf və nöqtələrin tam
cəmi cədvəli isə əvvəlki cədvəllərdən törəmə olduğu üçün tamamilə səhvdir.
Tərtib olunmuş bu dörd cədvələ əsasən 1-dən 100000-ə qədər olan ədədlər mənalandırılır
[4,səh.56-94]. Burada qeyd etmək lazımdır ki, cədvəllərdə səhvlər olduğundan ədədlərin mənası
kitabda təqdim edildiyi kimi düzgün anlaşılmır. Hətta fərz etsək ki, cədvəllər düzdür, səhvsizdir, o
zaman mənalandırmanın özündə də çoxlu nöqsanlar olduğunu görərik. Nöqsanlar isə başlıca olaraq
cədvəllərə istinadı göstərən qısaldılmış SB (hərflərin cəmi), ST (nöqtələrin cəmi), PSB (hərflərin
tam cəmi), PST (nöqtələrin tam cəmi) ifadələrinin uyğun yazılmamasından irəli gəlir. Bu isə o
deməkdir ki, hesabat üçün lazım olan qiymətləri göstəriciyə əsasən axtarılan cədvəldə ya tapmaq
olmur, ya da başqa cədvəldə görürük. Yaxşı olardı ki, qısaldılmış ifadələrin yerinə cədvəlin nömrəsi
yazılardı. Bunlardan əlavə müəllif 1-dən 200-ə qədər olan ədədləri ardıcıl araşdırdığı halda 200-dən
100000-dək olan ədədləri ayrı-ayrı qruplara bölür (məsələn, 201-300, 401-500, 2001-3000, 40015000, 5001-18000, 18001-100000) və heç bir izahat vermədən cəmi 255 ədədin şərhini təqdim edir.
Bu izahların davamı kimi həmin fəsildə verilmiş 49, 50, 56-cı şəkillərdəki [4,səh.95, 96, 100]
nəticələr də düzgün deyildir.
Əsərin ikinci hissəsində simvolikaların sirrli düyünlərindən nümunələr kimi bir neçə eyniyyətin
isbatı verilmişdir. “Allah=Fəzl=Kainat” eyniyyətinin isbatı üçün hesablamalar 64(I)-ci şəkildən 73cü şəkilə qədər təqdim edilmişdir [4,səh.113-124]. Bunlardan 65, 66, 67, 69, 70, 71b, 72-ci
şəkillərin nəticələri səhv olduqları üçün eyniyyət isbat edilmiş hesab edilə bilməz.
“Allah=Fəzl=Nəsimi” eyniyyətinin isbatı üçün aparılmış hesablamaların 75, 76, 80 (qismən), 82,
90-cı şəkillərdə alınan nəticələri də doğru deyil.
“Allah=Fəzl=Mən=Nəsimi=İnsan” eyniyyətinin isbatında isə 104, 105, 107, 109, 110 və 113-cü
şəkillərdə alınan nəticələr doğru deyil [4,səh.155-164]. Bundan əlavə 94, 97 və 111-ci şəkillərdə
yekun nəticəyə təsir etməyən aralıq səhvlər buraxılmışdır və təəssüf ki, bir sıra yerlərdə olduğu
kimi, bu səhvlər barədə də kitabın sonuna qoyulmuş düzəliş vərəqində heç bir məlumat yoxdur.
Sonuncu eyniyyət olan “Allah=Fəzl=Mən=Nəsimi=İnsan=Kainat” eyniyyətinin isbatında şəkil
125-də alınan nəticə doğru deyil [4,səh.178].
Yuxarıda adları çəkilən şəkillərdəki konkret səhvlərin nədən ibarət olduğunu göstərmək yazı
baxımından böyük həcm tutduğu üçün onlar barədə qısa məlumat verildi.
Göstərilən nöqsanları bir daha nəzərdən keçirdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, müəllif əsərini
tam işləməmişdir, prinsipial səhvlər buraxılmışdır və təəccüblü də olsa əsəri bu şəkildə çap
etdirməyə müvəffəq olmuşdur (zatən, özü “Elm” nəşriyyatının baş redaktoru idi).
Bir oxucu kimi belə bir əsərin nəşr olunmasına sevinsəm də qeyd etmək lazımdır ki, əsər
ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmayıb, ətraflı şərhlərə çox böyük ehtiyac duyulur. Hesablamalarda
bağışlanılmaz səhvlər buraxılmışdır, cədvəllərdən istifadəni göstərən ifadələr cansıxıcı və qeyridəqiqdir, hürufiliyin özü haqqında geniş şərhə ehtiyac olduğu halda cəmi bir-iki sözlə
kifayətlənilmişdir.
Bütün bu qüsurları nəzərə alaraq zamanında kitab haqqında məqalə yazıb müxtəlif nəşriyyatlara
üz tutsam da müəllifin nüfuz sahibi olması səbəbindən onun çap olunmasına nail ola bilmədim.
Nəhayət, əsərin müəllifi ilə şəxsən görüşüb iradlarımı bildirdim. Müəllif əsərin müdafiəsi xeyrinə
tutarlı dəlillər gətirə bilmədi və bu işdə ona digər insanların yardım etməsi, hətta riyazi
hesablamaları onun əvəzindən etdiklərini bildirdi. Çox güman ki, oxucular bu sözlərə
inanmayacaqlar, lakin deyilənlər həqiqətdir. Bir oxucu kimi bu həqiqəti 30 ildən artıq müddətdə
ictimailəşdirməmişəm və özümdə saxlamışam. Etiraf edirəm ki, müəllif həyatda olmadığına görə
illər uzunu bunları oxucular və elmi ictimaiyyət üçün açıqlamaq istəmirdim. Lakin elm həqiqəti
sevir, ona görə də böyük bir zaman fasiləsindən sonra bu həqiqətləri, xüsusilə də 2019-cu il
respublikada Nəsimi ili elan edildiyinə görə oxucularla bölüşməyi özümə borc bildim. Əsərin riyazi
hesablamalarla zəngin olması və filoloqların əksəriyyətinin bu sahədə hazırlığının zəif olması onu
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mənimsəməkdə müəyyən çətinliklər yaradır. Görünür bunların nəticəsidir ki, hətta dövrünün bir sıra
görkəmli alim və filoloqları əsəri doğru qiymətləndirə bilmirdilər (məsələn, böyük şərqşqnas
alimimiz Rüstəm Əliyev və başqaları).
Əsərlə tanışlığımdan təxminən 30 il ötmüşdü. Günlərin birində mərhum elmi rəhbərim, professor
Sabir Əliyevin “Füzuli sözü” kitabını oxuyurdum və “Əkrəm Cəfər haqqında (Doğulmasının 100
illiyi)” məqaləsində Əhməd Elbrusun xatırlanan kitabı haqqında fikirlərə rast gəldikdə çox
heyrətləndim. Həmin yazıda işlənən bəzi sərt ifadələri istisna etmək və həcmini azaltmaq şərtilə onu
aşağıda təqdim edirəm. Özünüz nəticə çıxarın [4,səh.347-348]:
Əhməd Elbrus adlı müəllifin “Poetika və riyaziyyat” deyilən, H.Araslı və F.Maqsudov tərəfindən
giriş yazılan kitabı nəşr olunmuşdu. Bu kitabın şərhi ilə bağlı Böyükağa Hüseynov, Həmid
Məmmədzadə, Məmmədağa Sultanov, Qəzənfər Əliyev... kimi şərqşünas alim-oxucuların xahişi ilə
Əkrəm Cəfər xüsusi bir məqalə yazır və kitabın əsl qiymətini verir. Əkrəm müəllim əsaslı şəkildə
sübut edir ki, “Elbrus öz “əsərini” türk alimi Rəqib Rıfqının 1918-ci ildə İstanbulda çap olunmuş
“Hərflərin sirri” kitabından köçürmüş, özü də daha nadan şəkildə köçürmüşdür. Bunların ardınca
başdan-başa təsdiq istiqamətində olan “Hürufizmin tədqiqi” (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 26
mart 1982, N13) məqaləsində alimə geninə-boluna xeyir-dua verilir. Bu da azmış kimi, televiziya
ekranlarında Respublika Dövlət mükafatına təqdim olunmuş əsərlər sırasında ümumi sözlərlə xeyli
təriflənir.
Bu sitatı yuxarıda söylənilən fikirlə, yəni “bu işdə ona digər insanların yardım etməsi” fikri ilə
müqayisə etdikdə əsərin həqiqətən plagiat (ədəbi oğurluq) məhsulu olduğuna dair heç bir şübhə yeri
qalmır.Yekun olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, tənqid etdiyimiz kitabda hürufilik, xüsusən də
orada tətbiq olunan gizli yazıların əsl elmi, riyazi mahiyyəti barədə ictimaiyyətə doğru-düzgün
məlumat verməyə çalışılsa da bu məqsədə nail olunmamışdır və hürufilik kriptoqrafiyası tam
aydınlaşmamış və qaranlıq olaraq qalır. Odur ki, İstanbul nəşrinin Azərbaycana gətirilməsinə,
onların müqayisəsinə, bu təlim haqqında sanballı araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac vardır.
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Вердиев Назим Давуд оглы
Математические основы хуруфизма
Резюме
Согласно основным положениям (догмам) религиозного вероучения хуруфизма буквы,
точки и числа принимается как ниспосланные Богом знаки и считаются святыми. В этом
вероучении буквам придается огромное могущество. Буквы проявляют себя как
человеческий разум и с их помощью познается даже невидимое. Насими в своих стихах
призывает людей познать свое божественное существо и искал Бога в самом человеке.
Поскольку большинство основных положений хуруфитского вероучения ссылается на
священную книгу Коран, понятию совершенного человека придается большое значение,
потому, что человек является средством познания Бога и по своей душевной степени и рангу
является более совершенным и близким к Богу.
Хуруфизм был преследуемым вероучением своего времени политико-идеологическими
соображениями и его лидеры были наказаны. По этой причине была создана совершенная
тайная система письменности. Но суровое лицо времени предало забвению его научнофилософские основы и почти не осталось признаков от того, в каком виде оно было создано.
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В статье речь идет о книге, которая ориентирована пониманию сущности хуруфизма и
рассчитана на ее восстановление. С этой целью приводится пример книги Ахмеда Эльбруса
«Поэтика и математика». Книга представляет собой большой интерес, где показывается как
был выстроен механизм тайной записи хуруфизма на основе счета абджад, свойственный
арабским буквам. К сожалению в математических расчетах книги пропущены грубые
ошибки. Результаты этих расчетов служат раскрытию претендуемой тайной записи
(криптографии). Результаты расчетов приведены в виде рисунков под номером от 1 по 126.
Исходя из того, что имеются ошибки в большинстве расчетов можно прийти к выводу, что
поставленная перед собой миссия не была выполнена.
Книга рассчитана на широкую научную общественность, но к сожалению, написана в
недоступном к пониманию и непонятном стиле.
В конце статьи указывается, что непонятность книги послужила недовольству знатных
ученых своего времени. На основе обращений ученых того времени авторитетный ученыйфилолог Акрам Джафар с целью приведения ясности к этому вопросу выступил со статьей и
показал, что эта книга на самом деле в искаженной форме представляет собой продукт
плагиата (литературного воровства) турецкого автора Рагиб Рыфкы «Тайна букв», изданном
в 1918 году в Истанбуле.
Ключевые слова: Имадэддин Насими, хуруфитское вероучение, тайные записи
(криптография), арабо-персидские буквы, обожествление, математика

Mathematical bases of hurufism
Summary

Verdiyev Nazim Davud

The letters, dots, numbers are regarded as signs from God and considered sacred in accordance
with the teachings of the huruphism. Under these teachings, letters are infinitely powered. The
letters seen as human beings and they are understood even by the invisible. Nasimi calls people to
realize their divine existence in his poems and he looked for God in man.
Most of the provisions of the huruphism teaching were based on the Koran and attached great
importance to man.Huruphism was exposed to political persecution of the era and its leaders were
punished. There fore, a secret system of writing has been created and a perfect system has been
created. But over the time, the basics of this training have been forgotten and almost no sign of its
existence. The article deals with the understanding of the nature of huruphism and a book written
for its restoration. In the article Ahmad Elbrus’s book “Poetics and Mathematics” is an example.
The book is a very interesting book. Unfortunately, there are great mistakes in the mathematical
calculates in the book. Because many of the accounts are erroneous, the missions has not been
fulfilled.Unfortunately, this book intended for public reading, is written in a boring and
incomprehensible way. At the end of the article, it is said that the difficult writing of the book has
caused dissatisfaction among many scientists. The influential philologist Akram Jafar wrote an
article about this book and found that this book was a stolen product and it was a distorted form of
“The secret of the letters” which belonged Raqib Rifqi and published it in Istanbul in 1918.
Keywords: Imadaddin Nasimi, bases of hurufism, secret writings (kriptoqrafiya), arabi-persian
letters,dots, numbers, idealization, mathematics.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 15.04.2019
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В.С.БЛАНТ И ЕГО «ОПРАВДАННЫЙ САТАНА»
Резюме
В ХIХ веке английская экспансия на Востоке приобретает всё более агрессивные формы.
Английский поэт В.С.Блант всегда выступал противником колониальной политики
европейских стран на Востоке. «Оправданный сатана» Бланта появился после событий в
Восточном Судане. Идея этого произведения принадлежала английскому философу
Спенсеру. Спенсер предложил Бланту написать поэму. Поэт знал и любил Восток, особенно,
арабский. Сатана Бланта не только продолжает тот же образ у Гете и Байрона, но он также
отличается от них. Блант использовал традиционный в мировой литературе образ Дьявола,
но вложил в него современное звучание. Сатана Бланта близок Иблису Г.Джавида. Причиной
обращения Бланта и Джавида к образу Сатаны послужили кровавые военные события. Блант
и Джавид подчёркивали нравственное падение человека. Сам человек стал Дьяволом. И
Блант, и Джавид выносят свой приговор людям. Таким образом, Сатана Бланта, так же как
Иблис Г.Джавида, призваны сорвать маски лицемерия с человеческого лица, указать на
истинное зло, воцарившееся в мире, – людей. Они выступают не против Бога, а против
современного общества, заражённого смертельными болезнями – ненавистью, алчностью,
жестокостью.
Ключевые слова: Судан, Спенсер, колониальная политика, сатана, «Фауст» Гёте,
Г.Джавид
В ХIХ веке английская экспансия на Востоке приобретает всё более агрессивные формы.
Этому немало способствовали как новые философские теории, так и открытая пропаганда
«особой миссии» англичан, наделённых несомненным превосходством над «отсталыми»
народами. Кровавые события в Южной Африке, Египте и Индии привели к расколу
общественного мнения. Даже среди тех, кто когда-то поддерживал английскую
колониальную политику, стали звучать недовольные высказывания по поводу чрезмерной
жестокости английских военных.
События в Судане в 1898 г. вызвали новый взрыв возмущения. Народное восстание во
главе с Махди (Мухаммед-Ахмедом) вспыхнуло в городе Хартуме. За 317 дней восстания
суданцам удалось отстоять свою независимость и убить генерала Чарльза Гордона. Его
голову принесли восставшим, тело не было найдено. Махди также погиб и был захоронен с
почестями. Англичане восприняли его смерть как героическое событие. Одна английская
газета назвала Гордона «бездушной машиной Судана».
В ответ на гибель английского генерала двадцатитрёхтысячная армия под командованием
генерала Китченера выступила на Хартум. Жестоко расправившись с плохо вооружённой
армией суданцев, они выкопали тело Махди, отрубили голову, а тело бросили в Нил. Его
голову Китченер взял себе – хотел сделать из черепа подставку для чернильницы. Но
королеве Виктории это не понравилось.
События в Судане не оставили никого равнодушными. В прессе появилось немало
возмущённых откликов. Среди них был и Герберт Спенсер, автор широко распространённой
в конце ХIХ века позитивистской философии, или, как её ещё называли, – «синтетической
философии», «теории равновесия», «органической теории». Несмотря на то, что весь смысл
этого учения сводился к оправданию права сильного, то есть к защите любых форм агрессии
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и колониальной экспансии, в своих высказываниях он нередко противоречил своей
собственной теории. В 1882 году Спенсер открыто выступил в печати против оккупации
Египта англичанами, осудил их за жестокую расправу над местным населением. При этом в
качестве главного аргумента он использовал «христианскую заповедь всепрощения»,
которая, по его мнению, должна была отвратить соотечественников от жестокости и насилия
в восточных колониях. То есть его волновала не проблема колониальной экспансии Англии,
а проблема несоответствия поведения английских военных основным христианским
заповедям – милосердию и всепрощению, прежде всего.
Спенсер всерьёз задумывается над созданием произведения, в котором нашли бы отражение
все волнующие его вопросы. Осуществление своего замысла он решил предложить Вилфриду
Скоуэну Бланту, известному своими смелыми высказываниями против агрессивной политики
европейцев и американцев на мировой арене. Спенсер пишет письмо Бланту, в котором просит
его обратиться к волнующей его теме и написать произведение, внешне напоминающее
вступительную часть «Фауста» Гёте. По замыслу Спенсера, Сатана должен доказать Богу, что
человек, совершающий преступления против заповедей христианства, должен занять место
Сатаны, так как в своей непомерной жестокости обошёл даже его. Однако, в финале Бог
называет виновником человеческих преступлений самого Сатану, так как именно он указал
людям ложный путь и привёл их к греховным деяниям.
Несмотря на то, что подобный замысел возник у Спенсера благодаря вполне конкретным
историческим событиям в Восточном Судане, он не упоминает о них в своём послании Бланту,
так как исключает какую-либо политическую подоплёку данного сюжета. Причину любого
конфликта и всплеска жестокости он видит в нарушении «христианских заповедей», то есть
переносит её из сферы социально-политической в абстрактно-идеалистическую.
Однако, в отличие от Спенсера, Блант привык отталкиваться в своих произведениях от
реальных фактов, и предложенный ему сюжет он раскрывает по-своему. Известный
исследователь творчества Бланта А.М.Любарская отмечает следующее: «В послании Спенсера
Бланта явно привлекает возможность противопоставить фарисейски проповедуемые
колонизаторами христианские догмы проводимой ими же политике насилия и грабежа.
Вдохнуть таким образом животрепещущее содержание в весьма бесплотную формулу Спенсера,
писавшего Бланту о тех, кто «ревностно служа Тору и Одину, на словах поклоняется Иегове»,
резкими штрихами воссоздать историю колонизации во всей её неприглядной наготе, совлечь
фиговые листки с хитроумных построений империалистической философии его современников
– к такому решению приходит Блант в результате завязавшейся между ним и Спенсером
переписки» (5, 206).
Вряд ли Спенсер обратился бы к Бланту с подобным предложением, если бы предполагал, как
далеко может завести поэта его свободомыслие. И когда мистерия появилась, он поспешил
высказать недовольство интерпретацией своего замысла. Однако Блант ухватился за идею
возрождения «сатанинской темы» с присущей ему бескомпромиссностью и предложил новый
взгляд на неё. Насколько своевременным было это решение свидетельствует тот факт, что в
дальнейшем – в литературе ХХ века – подобный подход получит своё последующее развитие.
Итак, Блант пишет произведение, уже в названии которого содержится откровенный вызов –
«Оправданный сатана». Несмотря на его средневековую форму, которую автор определил как
«мистерия», оно по своей идейной направленности отвечает проблемам своего времени. Так, в
предисловии к нему Блант пишет: «Мой «Оправданный сатана» направлен против тех, кто
пропагандирует особую «божественную миссию Англии» – завоёвывать и подчинять себе
необозримые пространства» (См: 5, 207).
Для Бланта вопросы колонизации, стремление белых подчинить себе другие народы
имели особое значение. Благодаря своим путешествиям и дипломатической службе он знал и
любил Восток, прежде всего, арабский. Именно ему принадлежат следующие слова:
«Красота – природный дар, данный человеку… только на Аравийском полуострове» (См: 5,
237). И потому «в лучших своих произведениях (и в особенности в поэзии) Блант
поднимался до осуждения империалистической политики Британии, смело и искренно
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выражая свои симпатии порабощённым народам» (4, 86). По его мнению, лозунги «высокой
цивилизаторской миссии» белых на Востоке не могут служить оправданием насильственного
вторжения европейцев в чужие страны. И «бремени белого человека», выполняющего
трудную миссию в восточных странах, поэт даёт иное определение: «Бремя белого – то груз
его монет» (1, 128).
Обращение Бланта к библейским персонажам продолжает традицию, заложенную в
мировой литературе. Если отправной точкой при написании «Оправданного сатаны»
послужил «Фауст» Гёте, то с Люцифером Мильтона и Байрона у блантовского сатаны
гораздо больше сходства, чем с Мефистофелем. Понятно, почему Спенсер обратился именно
к этому персонажу – в нём нет того бунтарского революционного духа, который присущ
Дьяволу в английской интерпретации. И хотя Мефистофель и блантовский Сатана – оба не
верят в человека, авторская позиция в этом противостоянии разнится. Мефистофель терпит
поражение, потому что сам немецкий поэт верит в безграничные возможности человека. Его
Фауст проходит свой путь до конца, хотя он, этот путь, полон не только достижений, но и
потерь.
У Бланта, которого с великим немецким поэтом разделяет целое столетие, совсем иной
взгляд на человечество. На пороге ХХ века он ещё раз убедился, к каким пагубным
последствиям могут привести «безграничные» возможности человека. Сатана Бланта,
представ перед Создателем, пытается раскрыть ему глаза на то, что жизнь на Земле далеко не
так идеальна, как тому кажется. Бог слишком доверился своему лживому окружению и не
знает истинного положения вещей. Сатана же призван раскрыть всю правду и доказать, что
человек должен поменяться местами с ним. Так, совершенно неожиданно автор переставляет
акценты – его злой дух намерен спасти жизнь на Земле, в то время как «белые» ангелы
ничего для этого не делают.
Положительный пафос, заложенный в персонаже Байрона, сближает его с сатаной из
мистерии Бланта. Оба хотят помочь людям. Недаром первые сравнения этих двух
персонажей появились сразу после выхода в свет «Оправданного сатаны». Так, В.Хенгли
назвал поэта «поэтическим наследником Байрона» (См.: 5, 275). Однако, сам Блант был не
согласен с подобным отношением к нему и его творчеству, хотя и был женат на внучке
великого английского поэта-романтика, автора небезызвестного «Каина».
Блантовский Сатана в отношениях с людьми выбирает другой путь, ведь человек рубежа
ХХ века так отличается от первых людей.
Вот истина о нём,
Последнем изо всех, о детище Твоём,
Завоевавшем мир! То белый человек.
Себе поработив, неволе он обрёк
Всё человечество. (1, 125)
Став заложником «первородного греха», он, по мнению Бланта, выбрал путь не очищения,
а дальнейшего падения. И потому его Сатана видит единственный путь – уничтожение
нынешнего человечества и создание иного, счастливого мира.
Таким образом, известный библейский сюжет Блант наполняет глубоко современным
звучанием, наполняет проблемами своего времени. Подобный подход сближает
«Оправданного сатану» ещё с одним произведением на «сатанинскую тему» – трагедией
«Иблис» азербайджанского поэта Гусейна Джавида. Если вспомним, что пьеса Г.Джавида
писалась спустя лишь каких-то два десятилетия после появления мистерии Бланта, в самый
разгар 1-й мировой войны, то сразу становятся очевидными многие схождения в этих
произведениях. Толчком к написанию обоих произведений послужили кровавые военные
события. Иблис Г.Джавида, как и Сатана Бланта, призван раскрыть перед читателем
(зрителем) истинные причины происходящих событий, указать на главного виновника войн
и несчастий – самого человека. Его Дьявол спускается с небес на землю, чтобы осветить
своим пламенем тьму ненависти, вражды и насилия. Он помогает распознать и разоблачить
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подлинно дьявольское – не как козни злого духа, а как зло, скрытое в душе человека, то есть
реальное, земное воплощение дьявольской силы, охватившей весь мир.
Именно для разоблачения пороков общественной жизни, для вскрытия первопричин
разгула реального, земного зла Джавид и выводит на авансцену самого Дьявола. Иблис
Джавида не Демон-искуситель, он, скорее всего, «режиссёр, моделирующий жизнь в
соответствии со своими представлениями, наглядно показывающий условия, в которых
рождаются преступления и «соблазны жизни», заставляющие людей забыть о Боге, его
святых заповедях» (2, 202).
Устами Иблиса автор указывает нам на подлинное зло, утвердившееся среди людей:
И без меня ведь есть поводыри,
Они могучи, что ни говори.
Кровь извергающие короли,
И шахи, и всесветные врали,
И падкие на женщин и на власть
Политиканы, что умеют красть,
Служители религий, главы сект,
Что за прожектом сочинят прожект,
Чтоб всех разъять и всех разъединить,
Да, да они вас могут погубить,
Они-то могут уничтожить вас,
А я…
Что дьявол? Он
Предательством рождён,
Коварством вознесён…
Что – человек, всех предающий испокон?
Что? – дьявол – он…

(3, 449)

Таким образом, Сатана Бланта, так же как Иблис Г.Джавида, призваны сорвать маски
лицемерия с человеческого лица, указать на истинное зло, воцарившееся в мире, – людей. Они
выступают не против Бога, а против современного общества, заражённого смертельными
болезнями – ненавистью, алчностью, жестокостью.
Но разоблачительные речи Иблиса обращены, прежде всего, к человеку. В то время как
блантовский Сатана окончательно потерял всякую надежду на исцеление людей. И в своём
монологе он выносит окончательный приговор:
…Всё это правда, Бог.
Земля потеряна. Сгубил её порок
И превратил в приют болезней и скорбей. (1, 128)
Состояние человеческого общества на рубеже ХIХ–ХХ веков приводит Бланта и Джавида к
грустным размышлениям. Они абсолютно уверены, что никакой багаж научно-технических и
культурных достижений человечества, каким бы весомым он ни был, не может спасти людей от
низменных страстей. И мистерия Бланта «Оправданный сатана», так же как трагедия Джавида
«Иблис», звучат призывом изменить этот многострадальный мир, заставить его отказаться от
зла. Но как этого добиться, если человек так низко пал, что сам Дьявол пытается спасти от
него Землю?
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V.S.Blant və onun “Bəraət almış İblis” əsəri

N.Həsənova

Xülasə
XIX əsrdə ingilis siyasəti Şərqdə daha aqresiv forma almağa başlayır. İngilis şairi V.S.Blant
bütün yaradıcılıq boyu Şərqdə Avropa ölkələrinin colonial siyasətinin əleyhinə çıxmışdır. Blantın
“Bəraət almış İblis”i Şərqi Sudanda baş vermiş hadisələrdən sonra yazılmışdır. Bu əsərin ideyası
ingilis filosofu Spenserə aid idi.
Spenser Blanta poema yazmağı təklif edib. Şair Şərqi tanıyırdı və sevirdi, xüsusilə, Ərəb Şərqi.
Blantın İblisi nəinki Höte və Bayronda olan obrazı davam edir, o hətta onlardan fərqlənir. Bu əsərdə
Blant dünya ədəbiyyatında ənənəvi olan İblis obrazına müraciət edib, lakin bu obrazı
müasirləşdirmişdir. Blantın İblisi H.Cavidin İblisinə yaxındır.
Blantın və Cavidin İblis obrazına müraciət etmə səbəbləri qanlı hərbi hadisələr olub. Hər iki şair
insanın mənəvi alçalmasını göstərmişlər. Beləcə insan İblis olmuşdur. Həm Blant, həm Cavid
insanlara olan cəzalarını kəsirlər. Beləliklə həm Blantın, həm də Cavidin İblisi insanların üzündən
riyakarlığın maskasını çıxartmağa, insanların həyatında hökmdarlıq edən əsl zülmü göstərməyə
çağırılıblar. Onlar Allaha qarşı yox, kin, paxıl, qəddarlıq kimi ölümcül xəstəliklərə yoluxmuş
müasir cəmiyyətə qarşı çıxış edirlər.
Açar sözlər: Sudan, Spenser, colonial, siyasəti, iblis, Hötenin “Faust” əsəri, H.Cavid
W.S.Blant and his “Satan Absolved”

N.Hasanova

Summary
English expansion in the East becomes more aggressive in XIX century. English poet W.S.Blant
had always been an opponent Europe countries’ colonial policy in the East. Blunt’s “Satan
Absolved” appeared after events in East Sudan/ The idea of this work belonged to English
philosopher Spencer. Spencer proposed Blunt to write a poem.
The poet knew and loved East, particularly Arabian East. Blunt’s Satan not only continues the
same character in Goethe and Byron, but he also differs from them. Blunt used tradition of Satan’s
image in World literature, but put in it modern expression. Blunt’s Satan is close to Javid’s iblis (the
Evil). The reason for the addressing of Blunt and Javid to the character of Satan was the murderous
military events. Blunt and Javid underlined the moral fall of human. The human itself became an
Evil. Both Blunt and Javid adjudicated people.
Thus, Blunt's Satan, as well as Javid's Iblis, are called upon to disrupt the masks of hypocrisy
from a human face, to point out the real evil that reigned in the world - of people. They are not
against God, but against modern society, infected with deadly diseases - hatred, greed, cruelty.
Key words: Sudan, Spencer, co;onial, policy, Satan, Goethe’s “Faust”, H.Javid
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 05.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Ülfət Bədəlbəyli tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ KİTAB NƏŞRİ:
TƏKLİF VƏ TƏLƏBAT PROBLEMİ
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
Kitabçılıq işi, başqa sözlə əsərin nəşrə çevrilən mövcudluq forması mürəkkəb sənətdir. Güclü
informasiya axını ilə fərqlənən çağdaş dönəmdə kitaba tələbat və kitab nəşri prosesi daha da
mürəkkəbləşib, habelə ziddiyyətli aspektləri mövcuddur.
Kitab əslində – əsər müəllifdən sonra, rəyçinin, redaktorların, kompüter operatorlarının:
dizayner və s., (əvvəllər mürəttiblərin), korrektorların və bir çox digər kitabçılıq işi ilə məşğul olan
mütəxəssislərin əlindən keçib, nəhayət nəşr formasında oxucuya, başqa sözlə tələbatçıya çatdırılır.
Bu proseslərin hər biri ilə bağlı önəmli sorunlar – problemlər vardır ki, bunlar hazırda naşirləri çox
düşündürür. Birinci problem yazar və əsər seçməkdir. Ümumiyyətlə, əsərin keyfiyyətini
müəyyənləşdirən vahid meyar olmadığından, naşirlər çox zaman yazar axını ilə üzləşir. Hər kəs öz
yazdığını dəyərli sayır və onu nəşr etməyən nəşriyyatları suçlandırır [14, 193].
Əlbəttə, Azərbaycanın müstəqillikdən əvvəlki dövründə, yəni sovet hakimiyyəti illərində
naşir-müəllif münasibətlərini qeyd etdiyimiz fikir düzgün ifadə edir. Amma indi vəziyyət tamamilə
dəyişmiş müəllif – naşir münasibətləri tamamilə ayrı münasibət və istiqamət almışdır. İndi müəllifin
hansı mövzudan, problemdən yazmasından və onun yazdığı əsərin necə yazılmasından asılı
olmayaraq, əgər müəllifin pulu varsa, əsər nəşr edilir. Belə bir şərait elmi, nəzəri və təcrübi
problemdir.
Deməli, siyasətin dəyişdiyi, quruluşun dağıldığı dövrdə, böhran, geriləmə və iqtisadi çətinlik
şəraitində mədəniyyət sahələrində, o cümlədən kitab nəşri sahəsində çətinliklər daha çox yaranır.
Böyük bir imperiyanın dağıldığı, qanunların qüvvədən düşdüyü, yeni qanunların çətinliklə
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yarandığı və işləmədiyi, durumun tez-tez dəyişdiyi indiki şəraitdə kitabın nəşrinə, təbliğinə və
yayılmasına ciddi ziyan dəymişdir.
XX əsrin 90-cı illərindən başlayan kitabçılıq işindəki bu problemə, onsuzda başqa sahələrlə
müqayisədə ağır vəziyyətdə olan bu vacib sahə özünü dirçəldə bilmir.
Bazar iqtisadiyyatına keçid, qiymətlərin liberallaşdırılması mədəniyyətin əsas sahələrinə, o
cümlədən kitab nəşrinə ciddi mənfi göstərir. Kağızın, mətbəə xərclərinin çoxalması, poliqrafiya
avadanlıqlarının, ehtiyat hissələrinin çatışmazlığı da işləri çətinləşdirir. Eyni zamanda keçid
dövründə bir sıra ədəbiyyat növləri nəşrinin daha acınacaqlı hala düşəcəyi gözlənilir. Buraya elmitexniki ədəbiyyat, orta məktəb dərslikləri, metodik vəsait, elmi nəşrlər, xüsusilə ali və texniki
məktəblər üçün dərsliklər, tibb və kənd təsərrüfatı ədəbiyyatını aid etmək olar. İstehsalat-texniki
ədəbiyyatın, müxtəlif təlimatların nəşri tamamilə dayana bilər. İstehsalat mədəniyyətinin,
bütövlükdə isə iqtisadi mədəniyyətin mövcud normalardan çox aşağı olduğu ölkəmizdə bu növ
ədəbiyyatın çap olunması çox ciddi, mənfi sonuclar verə bilər. Mədəniyyətimizin mühüm sahələrinə
aid ədəbiyyat nəşri də keçid mərhələsində yaxşı durumda olmayacaq. Təsviri sənətə, musiqiyə aid
kitabların, monoqrafiya və başqa kitabların nəşri tirajların azaldığına, həm də baha başa gəldiyinə,
iqtisadi səmərəsinin olmadığına görə təhlükə altında qala bilər [14, 228].
Professor İ.Ö.Vəliyev çox haqlı olaraq qeyd edir ki, “Azərbaycan kitabının, müəyyən uğurlu
nəşrlərinin mövcudluğunu danmasaq da, bütövlükdə aşağı səviyyədə oduğunu gizlədə bilmərik.
Ölkənin ictimai-siyasi durumu ilə bağlı ictimai elmlər sahəsində hər şeyin birdən-birə dəyişməsi,
elmi-məlumat və informasiyanın artması kitabçılıq işinin genişlənməsinə gətirib çıxartmışdır.
Portfeldə əlyazmaların və təkrar nəşrlərin mənəvi əsgiməsi kitab buraxılışı prosesinə çox böyük
mənfi təsir göstərir. Əldə olan dərsliklərin əsgiməsi, yenisinin isə hələ yazılmaması faktı daha
böyük problemdir...
Uşaq ədəbiyyatı və uşaq kitabı problemi ciddi rahatsızlıq doğurur. Buraxılacaq bədii ədəbiyyatın
40-50%-ni uşaqlar üçün kitablar təşkil etməli olduğu halda, bu göstərici 10%-ə çatmır. Əslində bu
faizin özü də şübhəlidir. Söhbət məktəbyaşlı uşaqlar və gənclər üçün kitablardan getmir, bağçayaşlı
və ibtidai sinif öyrənciləri üçün kitablar, burada əsas götürülməlidir” [14, 222].
İstifadə olunan dərsliklərin, məktəb kitabxana fondunun durumu olduqca aşağıdır, daha dəqiq
desək, ağırdır. Bir yandan texnologiya mürəkkəbliyi, o biri yandan məzmun əsgiməsi işə əngəl
törədir. Əski dərsliklərin siyasi mətnlərlə həddindən çox yükləndiyindən və bunlar da hədsiz
dərəcədə siyasiləşdirildiyindən, dərsliklərin yüzdən, demək olar, doxsanı dəbdən düşmüşdür,
mənəvi cəhətdən köhnəlmişdir.
Digər tərəfdən indi buraxılan dərsliklər heç bir tibbi və texnoloji standarta uyğun gəlmir.
Elementar sanitariya baxımından, uşaqların istifadə etdikləri dərsliklər ziyanlıdır. Bu sahədə Batı
ölkələrinin təcrübəsindən istifadə etmək, nazik cildli, çəkisi yüngül, kağızın tibbi-sanitar normalara
uyğun gələn dərsliklərin, dəftər-kitabların istehsalına keçmək lazımdır [14, 222].
Kitabın nəşr problemləri çoxdur. Əlbəttə, indiki şəraitdə oxucu qruplarının kitaba artan tələbatını
ödəmək olduqca çətinləşib, ayrı-ayrı elm, texnika, kənd təsərrüfatı, tibb, iqtisadiyyat və s. sahələr
üzrə kitab buraxılışına ehtiyac artdığı indiki şəraitdə, kitab nəşrində bu cəhət nəzərə alınır. Ayrı-ayrı
kitab tipləri üzrə kitab buraxılışı da ağır vəziyyətdədir. Kitab nəşrində bədii və texniki tərtibat
məsələlərinin yerinə yetirilməsində laqeydlik özünü göstərir. Dünya standartlarına uyğun kitabların
nəşri sahəsində uğurlarımız yox dərəcəsindədir. Bütün bu deyilənlərin kitab nəşrində təzahür etməsi
kitaba oxucu tələbatının ödənilməsinə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən nəşriyyatların çap etdiyi
kitablar, başqa sözlə təklif tələbata qətiyyən uyğun gəlmir. Bu problem ümumiyyətlə, kitabçılıq
işinin bütün aspektlərinin yenidən qurulmasını, təşkil edilməsini irəli sürür. Bunu da etiraf etməliyik
ki, ölkəmizin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəlilələməsi, müstəqillik şəraiti kitab nəşrini xeyli
dərəcədə aktuallaşdırmışdır. İndi ölkəmizdə dövlət və geniş fəaliyyət göstərmək istəyən özəl
nəşriyyatlar mövcuddur. Bu nəşriyyatların, çap məhsulunu öyrənmək, onların məzmun, sahə,
tipologiya və s. baxımdan oxucu qruplarının tələbatlarına nə dərəcədə cavab verdiyini
müəyyənləşdirmək, tədqiq etmək, mövcud təcrübəni ümumiləşdirmək kitabçılıq işi, kitab
mədəniyyəti, ümumiyyətlə, kitabşünaslıq elmi baxımından xüsusi aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir.
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Problemin elmi və təcrübi əhəmiyyətini nəzərə aldıqda aydın olur ki, kitab nəşri mədəniyyəti
müxtəlif aspektlərdən öyrənilməlidir. Bilik və məlumat xəzinəsi olan kitab təkcə xalqın ticarət və
gəlir məqsədlərinə deyil, həm də xalqın mənəvi və elmi ehtiyaclarının ödənilməsinə
istiqamətləndirilməlidir.
Bu mənada ümummilli lider H.Ə.Əliyevin fikri çox ibrətamizdir: “Kitab nəşri hər bir ölkənin,
xalqın, mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mənəvi, ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Hər
birimiz ilk növbədə ancaq kitab vasitəsilə təhsil, elm almışıq, həyatda yaşamağa, fəaliyyət
göstərməyə hazırlaşmışıq. Ona görə də, hər birimiz kitablara borcluyuq. Həm kitabları yazıbyaratmaq, həm də onları nəşr etmək əsas vəzifələrimizdən biridir. Bunun üçün mümkün olan bütün
tədbirləri görməliyik. Mən respublikanın prezidenti kimi bunu əsas vəzifələrimdən biri sayıram”
[2].
Bəli, kitab nəşri əhəmiyyətlidir. Lakin onun nəşr, təbliğ və yayılma problemləri mövcuddur. Bu
mənada prof. B.V.Allahverdiyevin fikri diqqəti cəlb edir. O yazır: “Müasir dövr kitab nəşrində,
təbliğində və yayılmasında özünəməxsus xüsusiyyətləri, mənəvi varlığın öz inkişaf meyillərindən
doğan, mürəkkəblikləri, ciddi mövzu və tərtibat çətinlikləri vardır. Məlum məsələdir ki, bu proses
bütün sahələr kimi kitab nəşrinin özü üçün də əsl yeni sınaq meydanıdır. Kitab nəşri üçün indiki
şərait ilk növbədə novator təfəkkür, fəal vətəndaş mövqeyi, mövzu, kitab tipologiyası, poliqrafik
icra, bədii tərtibat və s. sahələrdə ciddi yaradıcılıq axtarışları deməkdir” [1, 168].
Belə bir çətinlikləri və problemləri olan kitab nəşrimizin vacib mövzularının tədqiqata cəlb
edilməsi nəşriyyat təcrübəmizin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli və aktualdır. Bunun üçün
respublikamızda kitab nəşrinin vəziyyətinə nəzər salmağımız birinci məsələ kimi əsas götürülə
bilər.
Müasir dövrdə kitab nəşrinin çətinlikləri və ziddiyyətləri mövcuddur. Nəşriyyatların sayı artmış
və fəaliyyətləri xeyli genişlənmişdir. İndi ölkəmizdə nəşriyyatlar özəl və dövlət olmaqla iki
istiqamətdə formalaşmış və inkişaf etməyə başlamışdır.
“Azərnəşr”, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı”, “Azərbaycan” nəşriyyatları dövlət
nəşriyyatları sırasına daxildir. Yəni, dövlətin maliyyələşdirilməsi əsasında fəaliyyət göstərirlər. Bu
nəşriyyatlar kitab və digər çap məhsullarını buraxmaq sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir. Dövlət
nəşriyyatları xalqın mədəniyyətinə, elminə, təhsilinə, iqtisadiyyatına, tarixinə və s. aid qiymətli
kitabları müxtəlif tiplərdə, nəşr tiplərində çap edib yayır. Müasir dövrdə dövlət nəşriyyatları tam
sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər.
Müasir dövrdə ölkəmizdə 213 poliqrafiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir: bunlardan 63-ü mətbəə,
28-i nəşriyyatdır (73 dizayn və çap mərkəzi, 5 ixtisaslaşmış çap mərkəzi, 7 ofset çap mərkəzi, 9
reklam məhsulları istehsalı, 28 vizit kartların çapını həyata keçirən müəssisələr).
Özəl nəşriyyatlara nümunə olaraq: “Mütərcim”, “Nurlan”, “Elm və təhsil”, “Ziya”, “Nurlar”,
“Qanun”, “Əli və Nino”, “Şərq-Qərb” və s. göstərə bilərik. Bu nəşriyyatlar kitab məhsulunun əsas
hissəsini çapdan buraxırlar. Nəşriyyatların böyük əksəriyyəti müəlliflərin sifarişi əsasında işləyirlər.
Başqa sözlə, müəlliflər öz əsərini çap etmək üçün özəl nəşriyyatlarla müqavilə bağlayır, yəni çap
xərcini ödəyir və kitabını nəşr etdirir. Odur ki, nəşriyyatlar çox müxtəlif məzmunlu kitablar
buraxsalar da, oxucuların tələbatı ödənilmir. Çünki kitab nəşrində oxucu tələbatı nəzərə alınmır. Bu
özəl nəşriyyatların ciddi nöqsanları sırasına daxildir.
Kitabın keyfiyyəti ilə yanaşı, kəmiyyəti də bizi düşündürür və düşündürməlidir. Oxucunun
tələbini dolğun ödəmək asan iş deyil, ancaq kitab bolluğu, kitaba aludəçilik haradasa kitaba
biganəlik də əmələ gətirir. Biz həyatımızda bu bolluğun da acı nəticələrini görmüşük. Nə qədər
kitab, qiymətli kağız məhsulu çıxdaş olub! Təəssüf ki, məktəblər də dərslikləri gərəyincə qorumur.
Kitaba sevgi yaratmaqda müəllimlərimizin işi özəllikdir. Oxucular kitabın necə böyük çətinliklə
yarandığından xəbərsizdirlər. İkinci tərəfdən, kitabxanalarımızda da kitablar yaxşı mühafizə
olunmur [14, 194].
İndiki dövrdə əsas problemlərdən biri kitab nəşri sahəsində disproporsiyanın olmasıdır. Belə ki,
elə sahələr mövcuddur ki, orada kitab buraxılışı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Məsələn, elmitexniki ədəbiyyat nəşri, musiqi-not nəşri və s. bu mənada acınacaqlıdır.
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Məlum bir həqiqətdir ki, elmi-texniki ədəbiyyat nəşri sahəsində böhrana qədərki dövrdə də
vəziyyətimiz yaxşı deyildi. Ədəbiyyat nəşrinin çox az üç-dörd faizini təşkil edən bu sahədə
problemlər daha çoxdur. Elmi ədəbiyyat xüsusi qayğı tələb edir. Bu növ ədəbiyyatın istehsal
çətinlikləri olduqca çoxdur. Nadir hallarda da az tirajla buraxılan bu cür kitabların oxucu tələbatını
cüzi ödəməsindən belə söhbət gedə bilməz. Elmi-tədqiqat idarə və təşkilatlarının iqtisadi
imkansızlığı da bu növ ədəbiyyatın himayə edilməsinə imkan vermir.
Elmi ədəbiyyatın dövlət tərəfindən himayə olunmaması indi nəşriyyatları çıxılmaz vəziyyətə
salıb. Bu tip ədəbiyyatın azalması, elmi nəşrlərin dayandırılması elmi inkişafın, nəticədə isə xalqın
milli təfəkkürünün geriləməsinə səbəb olacaq [14, 229].
Nəşriyyat işində bazar münasibətlərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün vəsait
qoyuluşunun istiqamətlərində ciddi dəyişiklik edilməsi, yeni texnika və texnologiyalardan kitab
istehsalında istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Cəmiyyətdə gedən demokratikləşdirmə prosesi kitabın nəşrinə, onun inkişafına da fəal təsir
göstərir, durğunluq, prinsipsizlik hallarının aradan qaldırılmasını ciddi şəkildə tələb edir. Bu
prosesdə nəşriyyatların müstəqilliyini, naşirlərin, müəlliflərin sərbəstiliyini müdafiə etmək – kitab
nəşrində demokratiyanı dərinləşdirməyin mühüm istiqamətidir.
Azərbaycanda sahələr üzrə kitab nəşrində naşirləri düşünməyə vadar edən problemlər çoxdur.
Hələ, 1980-ci illərdə Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, akademik M.İbrahimov deyirdi: “Kitab
nəşrində bizim vəzifəmiz – dünya standartlarına yaxınlaşmaqdır. Burada da müəyyən
irəliləyişlərimiz var: həm kitabların məzmununda, həm də poliqrafik icrasında. Lakin həll
olunmamış məsələlər, xüsusilə keyfiyyətlə bağlı qayğılar az deyil”. O, sözündə davam edərək
deyirdi: “Kitab nəşri xalqın mənəvi estetik tərbiyəsi, elmi-texniki və mədəni tərəqqisi üçün böyük
əhəmiyyəti olan məsələdir. Kitab hər cəhətdən qənaətləndirici və gözəl olmalıdır. Bunsuz istənilən
mənəvi və maddi səmərəyə nail olmaq çətindir. Keyfiyyəti qaldırmaq üçün kitabların buraxılışı ilə
bağlı bütün müəssisələrin – Yazıçılar İttifaqının (indi Yazıçılar Birliyi), elmi müəssisələrin,
nəşriyyatların əlbir işləməsi lazımdır. Kitabın çapa hazırlanması və çapı zərif, diqqət və zəhmət
tələb edən işdir. Bu böyük işdə bəzən orfoqrafik, qrammatik, üslubi və hətta məna səhvlərinə yol
verilir” [13, 4].
Kitab nəşrinin inkişafı xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən qeyd etməliyik ki, sahələr üzrə kitab
nəşri oxucu tələbatından geri qalır. Elmin müxtəlif sahələri üzrə kitab nəşri 1920-ci illərin
əvvəllərindən yerində sayır.
Bəzi sahələrdə kitab nəşri demək olar ki, dayanmışdır. Respublikada istehsal olunan kitabların
ümumi kütləsinin yarıdan çoxu dərslik, qalan əksəriyyətini isə ictimai-siyasi, bədii ədəbiyyat təşkil
edir. Kütləvi-siyasi, bədii və metodiki ədəbiyyatı çıxaq, ayrı-ayrı sahələrin çox zəif təmsil
olunduğunu deyə bilərik. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, ixtisas, elmi sahə üzrə kitab nəşrində
artım müşahidə olunmur.
Respublikamızda milli dildə kütləvi, tibb, hüquq, kənd təsərrüfatı ədəbiyyatı da azlıq təşkil edir.
Memarlıq, tikinti, nəqliyyat və mədəniyyət sahələri üzrə ədəbiyyat nəşrinin səviyyəsi də aşağıdır.
Ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik nəşri tələbatı ödəmir. Orta ixtisas təhsili sistemi üçün ildə
5-6 texniki peşə təhsili sistemi üçün isə cəmi 3-4 adda kitab nəşr edilir [15].
Ümumi həcmdə milli dildə orijinal ədəbiyyat, xüsusilə elmi kitablar da azlıq təşkil edir. Müxtəlif
elm sahələrinə aid milli dildə kitabların az, həm də gec-gec nəşri bir tərəfdən elmin inkişafına mane
olursa, digər tərəfdən mənfi təsir göstərir.
Uşaq ədəbiyyatının gəlişməsi gəncliyimizə qayğıdır. O, bir an belə, diqqətdən yayınmamalıdır.
Ancaq təəssüf ki, buraxılan kitablar arasında uşaq kitablarının az yer tutması bizim bu sahədə
uğurla işləmədiyimizi göstərir [14, 211].
Respublikamızda fəaliyyət göstərən “Beşik”, “Tutu”, “Üç alma”, “Qanun”, “Əli və Nino” (çox
vaxt “Qanun”, və ”Əli və Nino” – bu nəşriyyatların müştərək layihələri) nəşriyyatları uşaqlar və
yeniyetmələr üçün xeyli bədii ədəbiyyat, soraq məlumat kitabları və s. buraxırlar.
Uşaqların kitaba meylini artırmaq, onlarda elmə maraq və həvəs oyatmaq üçün müxtəlif
mövzularda şəkilli kitabların buraxılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, qarşıda duran
başlıca məqsəd bədii və uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin ideya-məzmun və poliqrafik keyfiyyətini
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daha da yüksəltməkdir. Azərbaycan türkcəsində 50 cildlik “Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası”
nəşri, dünya xalqlarının nağıllarından ibarət kitab dəsti, klassik və çağdaş uşaq ədəbiyyatı
örnəklərindən oluşan şəkilli kitabların nəşri sevindiricidir. Bu cür kitabların ad sayı və tirajı da son
illər artmışdır [14, 212].
Soraq-məlumat kitablarının nəşri sahəsində də müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Məsələn,
1997-ci ildən çap edilən “Ayna uşaq ensiklopediyası” nəşr edilməyə başladı. Bu ensiklopedik nəşr
uşaqların sorğu və tələbatlarını ödəmək üçün müxtəlif mövzuları əhatə edir. Bu ensiklopediyalar
məzmun və mövzu etibarı ilə çox zəngindir, uşaqlar və yeniyetmələr öz sorğu və tələbatlarının
ödənilməsində bu nəşrlərdən geniş istifadə edirlər.
Uşaqların sorğu və tələbatlarını ödəmək, bilik və məlumatlarını zənginləşdirmək üçün “Ayna
Mətbu Evi” nəşriyyatı 1997-2003-cü illərdə Ekson Mobil Şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə 18 kitabdan
ibarət “Ayna uşaq ensiklopediyası” hazırlayıb nəşr etmişdir.
2005-ci ildə “Təfəkkür” Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi tərəfindən buraxılan “Mən dünyanı
öyrənirəm (Uşaq ensiklopedik toplusu)”, 2008-ci ildə “Şərq-Qərb” nəşriyyatının buraxdığı “Uşaqlar
üçün ensiklopediya – Geologiya”, “Uşaqlar üçün ensiklopediya - İnformatika”, “Uşaqlar üçün
ensiklopediya – Kimya”, “Azərbaycan incəsənəti” – təsviri sənət, dekorativ – tətbiqi sənət,
memarlıq (Uşaqlar üçün ensiklopedik məlumat kitabı) üç cildliyinin I cildi 2010-cu ildə 104 səhifə
həcmində gözəl tərtibatla “Letterpress” nəşriyyat evində “Vətənimizi öyrənək” seriyasında çap
olunmuşdur.
“Şərq-Qərb” nəşriyatında 2012-ci ildə 396 səhifə həcmində işıq üzü görən mühüm nəşrlərdən
biri də “Uşaqlar üçün ensiklopediya. Coğrafiya” adlanır.
“Qanun” və “Əli və Nino” nəşriyyatlarının birgə layihəsi olan “Ağıllı oğlan və Qızların
ensiklopediyası” 2013-cü ildə işıq üzü görən əhəmiyyətli nəşrlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Bu
seriyada “Nəqliyyat və maşınlar”, “Qədim Roma”, “İnsan bədəni”, “Planetimizin qəribə quşları”,
“Həşəratlar” adlı ensiklopediyalar çap edilərək kiçik yaşlı oxuculara töhvə edilmişdir. Apardığımız
araşdırmalar nəşticəsində məlum olur ki, müstəqillik illərində uşaqlar üçün soraq-məlumat
ədəbiyyatının nəşri müəyyən qədər çoxluq təşkil edir. Lakin çox təəssüf doğuran bir haldır ki, bu
nəşrlərin əksəriyyəti tərcümə nəşrləridir.
Ancaq qazanılmış təcrübəyə, zəngin elmi biliklər toplanmasına baxmayaraq, respublikada
ensiklopedik və sorğu ədəbiyyatının nəşri üçün tələblərini də ödəmədiyini qeyd etməyimiz
zəruridir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə soraq-məlumat kitabları çatışmır, universal ensiklopediyanın
hazırlanması və nəşri arasında çox uzun bir vaxt keçir və bu müddət içərisində toplanmış, işlənmiş
informasiyaların çoxu əsgiyir. Özəllikcə poliqrafiya işinin geriliyi ensiklopedik kitabların və soraqməlumat nəşrlərinin tez, operativ nəşrinə imkan vermir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi soraq-məlumat nəşri
sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etsə də, oxucu tələbatını ödəmir. Digər böyük nəşriyyatımız
olan “Azərnəşr”in fəaliyyəti də bu sahədə olduqca zəifləmişdir.
1970-1980-ci illərdə hər il 180-200 adda müxtəlif elm və bilik sahələrinə dair kitab və kitabça
nəşr edən Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı 1990-cı illərdə hər il 40-50 adda kitab çapdan buraxır.
Məsələn, 1992-ci ildə nəşriyyat N.Əsgərovla “Mütəfəkkirlər şəxsiyyət haqqında” (25 min nüsxə),
T.Gərayzadə “İraq Respublikası” (5 min nüsxə), A.Şükürov “Təbiət və cəmiyyət” (3 min nüsxə),
1993-cü ildə M.Əliyev “Qanlı günlərimiz” (7 min nüsxə), H.Cəfərov “Milli ictimai fikir tarximiz”
(3 min nüsxə), M.İsmayılov “Azərbaycan tarixi” (6 min nüsxə), M.Rəsulzadə “Əsərləri” (c.1. – 10
min nüsxə), Z.Bünyadov “Qanlı terror” (10,2 min nüsxə), F.Rəşidənin “Oğuznamə” (25 min nüsxə),
M.Məmmədzadə “Ermənilər və İran” (4 min nüsxə), Q.Qeybullayev “Qədim türklər və Ermənistan”
(10,5 min nüsxə), S.Əfəndiyev “Azərbaycan xalq təbabətindən” (45 min nüsxə), 1995-ci ildə
M.Cabbarov “İordaniya” (7 min nüsxə), Ə.Nicat “Dünya sərkərdələri” (2 min nüsxə), 1996-cı ildə
N.Quliyeva “Ölməzliyə gedən yol” (1000 nüsxə), 1997-ci ildə Ə.Əhsarov “Ahuşka türkləri” (1000
nüsxə), Ə.Rəcəbov “Uyğurlar” (100 nüsxə) və s.
Bu kitabların adları, yəni mövzuları indiki tələbkar oxucunun tələbatını təmin edə bilməz. Digər
tərəfdən bu adların qeyd etdiyimiz kitabların hər birinin tirajı 2-3, bəzən 5 min olması da təəccüb
doğurur.
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Lakin bu gün tiraj siyasəti də yarıtmaz haldadır. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olur ki, çap
məhullarında standart tiraj 300 (75, 100, 150-yə də rast gəlmək mümkündür), 500, nadir hallarda
1000, 1500 təşkil eidr. 10 milyon əhalisi olan Azərbaycan xalqının tələbatını bu cüzi tirajla ödəmək
qeyri-mümkündür.
Göründüyü kimi, Azərbaycan kitabının istər mövzusu və istərsə də tirajında çox uyğunsuzluq
vardır. Başqa sözlə təklif tələbata cavab vermir. 1987-1997-ci ildə Bakı Universiteti nəşriyyatı cəmi
220 adda monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaiti çapdan buraxmışdır [17, 113].
Göründüyü kimi, Bakı Universiteti nəşriyyatı hər il 22 adda kitab nəşr etmişdir. Əlbəttə, böyük
professor müəllim və tələbə kollektivinin kitaba olan tələbatını qeyd etdiyimiz nəşrlərlə ödəmək
mümkün deyildir. Deməli, respublikamızın bütün nəşriyyatlarında disproporsiya mövcuddur.
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Çingiz Abdullayev çox haqlı olaraq qeyd edir ki, Yazıçılar Birliyi
dəfələrlə belə bir təkliflə çıxış etmişdir ki, hökumət tərəfindən hər il ədəbiyyata xüsusi qayğı
göstərilməli və dövlət hesabına yeni, ciddi kitablar nəşr olunmalıdır. Düzdür, bizdə cavan və yaşlı
yazarlara fərdi təqaüdlər verilir, müəyyən kitablar nəşr olunur, ədəbi orqanlar büdcədən
maliyyələşdirilir. Lakin kitab nəşri ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı olmasa, milli ədəbiyyatımız
arzuolunan səviyyədə inkişaf edə bilməz [8].
Fikrimizcə, nəşriyyat, mətbəə və poliqrafiya müəssisələrinin özəlləşdirildiyi indiki dövrdə
həqiqətən kitab nəşrinə, təbliğinə və yayılmasına dövlət qayğısı artırılmalıdır. Əks halda kitab
mədəniyyətimizə ağır zərbələr deyə bilər.
İndiki dövr, şərait, Qarabağ problemi tələb edir ki, nəinki Azərbaycan oxucusunun tələbatını
ödəməliyik, eyni zamanda respublikamız barədə, onun keçmişi, bu günü, mədəniyyəti haqqında
kitablar yazıb, dünya dillərinə çevirməli, xarici ölkələrdə nəşr edib yaymalıyıq.
Müəyyən olur ki, 1990-cı illərin əvvəllərindən nəşriyyatlara az-çox sərbəstlik verilmiş, nəşr
olunacaq ədəbiyyatın tematik planının müxtəlif səviyyələrdə müzakirəsi kimi zərərli bürokratik
aslılıq aradan qaldırılmışdır. Müəllif hesabına kitab nəşrinin nizama salınmasında prosesin
demokratikləşdirilməsi üçün xeyli imkan açmışdır. Amma bu sahədə ölkənin, ümumiyyətlə, xarici
ölkələrin təcrübəsini öyrənməyin və respublikamızın şəraitinə, marağına uyğun normativləri
hazırlamağın xüsusi əhəmiyyəti ola bilər.
Nəşriyyat prosesində inkişaf tempinin aşağı düşməsi bir sıra amillərlə bağlıdır. Onu təkcə yeni
texnika və texnologiyalarla bağlamaq olmaz. Onu eyni zamanda sahənin mütəxəsisslərinin
işgüzarlıq və təşəbbüskarlığının azlığı ilə də bağlamaq olmaz. Bütövlükdə, nəşriyyat-poliqrafiya
sisteminin həm iş üsulu, həm də avadanlıq və texnikası mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmişdir.
Lakin bəzi nəşriyyatlar da vardır ki, müasir tələblərə cavab verən çap avadanlıqları ilə təchiz
edilmişdir. Lakin bu cür nəşriyyatlarda kitab çapı, ümumiyyətlə, hər hansı bir çap sifarişlərinin
qəbulu olduqca bahadır. Buna da müəlliflərin gücü çatmır. Bu səbəbdən müəlliflər daha ucuz
nəşriyyatlar axtarmalı olurlar. Çap işlərini ucuz həyata keçirən nəşriyyatlarda isə redaksiyalar
yoxdur, demək olar ki, mətbəə üsulu ilə işləyirlər. Bu cür nəşriyyatlara üz tutan müəlliflərin əsərləri
redaktor nəzarətindən uzaq qalır, bunun üçün də yararsız, əhəmiyyətsiz, həmçinin səhvlərlə zəngin
olan (korrektə, bədii redaktə, əsərin çapının məsləhətli olub-olmaması məsələləri) kitablar meydana
gəlir.
Yeni texnologiyanın tətbiqi həm güclü yatırım, həm də ixtisaslı kadr istəyir. Çox təəssüf ki,
indidən gələcəkli texnika üçün kadrlar hazırlanması barədə düşünülmür. Bakı Dövlət
Universitetində yaradılmış “Kitabşünaslıq” sahəsi üzrə redaktor kadrları hazırlanırdı (1997-ci
ildən). Lakin bu səhə üzrə tələbə qəbulu bu ildən dayandırıldı (2019-cu ildən). Bu da ürəkaçan hal
deyil. Əksinə bu sahə üzrə peşəkar redaktorların yetişdirilməsi, bu sahənin inkişaf etdirilməsi
məsələsi dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Gizli deyil ki, nəşriyyat, redaktor və poliqrafiyaçılarımızın perspektiv texnologiya barədə
anlayışları dayazdır. Durmadan vəziyyətdən çıxmaq üçün ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasına
səy göstərmək lazımdır. Kitab müəssisələrinə, rəssamlarına, texniki redaktorlarına, indinin özündə
çox böyük ehtiyac vardır. Bu kitabçılıq işi mütəxəssislərinin hazırlanmasına indidən başlamasaq,
sabah, isə çox gec olacaq. Əslində isə çox gecikmişik [14, 223].
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Ümumiyyətlə, bizim respublikada kitab nəşrinin dövlət proqramı və konsepsiyası
hazırlanmalıdır. “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda (30 may 2000-ci
il) deyilir: “Nəşriyyat işi sahəsində dövlətin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
- Nəşriyyat işinin inkişafına dair dövlət proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- Nəşriyyat işi sahəsində inhisarçılığın qarşısının alınması;
- Əhalini, təhsil müəsissələrini və kitabxanaları latın əlifbası ilə nəşr olunmuş kitablarla təmin
etmək məqsədilə, xüsusi dövlət proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- Azərbaycan xalqının klassik irsi və milli və mənəvi sərvətləri sayılan əsərlərin dövlət sifarişi
əsasında nəşrinin həyata keçirilməsi;
- Bu məqsədlə güzəştli kreditlər və dövlət tərəfindən qrantların ayrılması;...” [5].
Hər bir konkret xalqın, o cümlədən Azərbaycan xalqının tarixinə, kitab nəşri və inkişafına, onun
öyrənilməsinə məhz xalqın məxsus olduğu sosial tarixi şəraitdən, kitab nəşrinin, təbliği və
yayılmasının formalaşmasında və inkişafında bu şəraitin rolundan çıxış etmək lazımdır.
Müasir dövr kitab nəşrinin təşkilində bir çox problemlərlə nəşriyyat işçiləri, redaktorlar, bədii
tərtibatçılar, müəlliflər və başqaları tez-tez qarşılaşmalı olurlar. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kitab
nəşrinin öz inkişaf meyillərindən doğan mürəkkəblikləri, ciddi mövzu, məzmun və tərtibat
çətinlikləri vardır. Məlum məsələdir ki, bu proses bütün sahələr kimi kitab nəşrinin özü üçün də əsl
yeni sınaq meydanıdır. Kitab nəşri üçün indiki şərait ilk növbədə novator təfəkkür, fəal vətəndaş
mövqeyi, mövzu, kitab tipologiyası, poliqrafik icra, bədii tərtibat və s. sahələrdə ciddi yaradıcılıq
axtarışları deməkdir.
Ölkə iqtisadiyyatının qətiyyətlə irəliləməsi, xalqın mədəni, mənəvi yüksəlişi, kitab nəşrinin
səmərəli təşkili və inkişafından çox aslıdır. Kitabın strukturunu təkmilləşdirmək, tipologiyasının
xüsusiyyətlərini meydana çıxarmaq, kitab nəşrinin mövzu istiqamətlərini müəyyən etmək,
nəşriyyatların kadr tərkibini yaxşılaşdırmaq qarşıda duran və həllini gözləyən problemlərdir [1,
168].
Kitaba məhəbbət kitaba qayğı ilə nəticələnməlidir, onu mühafizə etmək üçün onun mətnini
vermək və təbliğ etmək gərəkdir. Ancaq demək lazımdır ki, bizdə televiziya, radio və mətbuatda
kitab təbliği olduqca zəifdir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə buraxılan ədəbiyyat oxucusuna vaxtında çatmır.
Oxucu istədiyi kitabın nəşr olunduğundan vaxtında xəbər tutmur. Qəzetlərimiz, digər informasiya
vasitələrimiz bu sahədəki ləngliyi aradan qaldırmalı, laqeyidlik “buz”unu sındırmalı, gündəlik kitab
təbliğinə nail olmalıdır [14, 194].
“Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi (30 may 2000-ci
il) və tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı (15 avqust 2000-ci il)
kitabçılıq işi sahəsində olan bir çox problemlərin həllinə kömək edəcək. Məsələn, “Nəşriyyat işi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir: “Nəşriyyat işi sahəsində dövlət
siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
- Nəşriyyat işi sahəsində sərbəstliyin təmin edilməsi;
- Nəşriyyatın işinin maddi-texniki bazasının təşkilati, hüquqi və elmi əsaslarının
möhkəmləndirilməsinə, milli kitab nəşrinin inkişafına yardım edilməsi” [18, 522-526].
Göründüyü kimi, müasir mərhələdə kitab nəşrinin olduqca çox və müxtəlif problemləri vardır.
Bu problemlər həll edilməsə kitab nəşri, əhalinin kitaba olan tələbatı lazımi səviyyədə ödənilə
bilməz. Odur ki, kitab nəşrinin kompleks şəkildə həllinə kömək edən konsepsiyanın hazırlanması da
əsas məsələlərdən biridir.
Nəşriyyatın prinsipi mövqedə dayanaraq, çapdan buraxdığı məhsulların müasir səviyyəsinin
təmin olunmasına çalışmalı, ətrafına elə müəlliflər cəlb etməli, onlarla işi elə qurmalıdır ki,
buraxılan kitablar dövrün tələblərinə uyğun olsun. Nəşriyyatlarda əsərlərin məzmununa, fikrin
konkretliyinə, müəllif məqsədinin aydınlığına nəzarəti artırmalı, həcm böyüklüyünə deyil, fikir,
məna böyüklüyünə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu baxımdan nəşriyyat işçilərinin qarşısında çox
mühüm vəzifələr durur və həmin vəzifələrin əhatəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün mövcud
imkanlardan daha dolğun, daha səmərəli istifadə etmək lazımdır.
Açığını demək lazımdır ki, yaşadığımız indiki mərhələdə naşirlərimiz, poliqrafiyaçılarımız, kitab
təbliği və yayılması ilə məşğul olan insanlar, daha dəqiq desək mütəxəssislər cəmiyyətin bütün
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fəaliyyət sahələrinin kitaba olan tələblərini ödəmək iqtidarında deyildir. Lakin tədricən özəl
nəşriyyatların formalaşması kitabın ad və tiraj etibarilə inkişafına zəif də olsa müsbət təsir
etməkdədir.
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Leyla Abasova
Book publishing over the years of independence:
Supply and demand problems
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.
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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
Лейла Абасова
Книгоиздание за годы независимости:
Проблемы спроса и предложения
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
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 05.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.04.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədli tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.

241

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

JALƏ İSMAYIL
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Türkologiya İnstitutu, Babeş-Bolyay Universiteti,
Ünvan: Mihail Koqalniçyanu, 1, Kluj-Napoka şəhəri, Rumıniya
jale.ismail@gmail.com
AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ EDİLMIŞ RUMIN ƏDƏBİYYATI
NÜMUNƏLƏRİNİN SEÇILMƏ PRINSİPLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş rumın ədəbiyyatına aid nümunələrin hansı
prinsiplər əsasında seçilməsi araşdırılır. Azərbaycan və rumın dilləri arasında qarşılıqlı tərcümə
prosesinin zəngin tarixi olmasa da, tərcümə olunmuş nümunələr əsasında bəzi qənaətləri bölüşmək
mümkündür. Rumın və Azərbaycan dillər arasında vasitəçi dilin iştirakı ilk illərdə obyektiv
səbəblərlə izah oluna bilərdi; tərcüməçi mütəxəssislər yox idi. Lakin bütün sosialist keçmişi boyu
tərəflər vasitəçi dildən imtina etməmiş və tərcüməçi yetişdirmək məsələsinə maraq göstərməmişlər.
XXI əsrin ilk onilliyində bu problemin həllinə doğru bəzi addımlar atılıb. XX əsrin sonlarına qədər
əsər seçimi daha çox sosializm quruculuğunun təbliği və folklor nümunələri istiqamətində həyata
keçirilib. Son on beş ildə isə rumın ədəbiyyatının bir parçası olan türk-tatar icmaları
nümayəndələrinin əsərləri türkcədən dilimizə çevrilib. Müasir dövrdə tərcümə prosesi sistemli
şəkildə həyata keçirilmir, daha çox müxtəlif ədəbi platformalarda yaranmış dostluqların nəticəsi
olaraq meydana çıxır. `
Açar sözlər: Azərbaycan-Rumıniya münasibtləri, rumın ədəbiyyatı, ədəbi tərcümələr, mədəni
əlaqələr
Transmilli layihələrdə strateji tərəfdaşa çevrilmiş Azərbaycan və Rumıniya arasında mədəni
əlaqələr də inkişaf etməkdədir. Maraqlıdır ki, bu mədəni əlaqələrin ana xəttini ədəbi əlaqələr təşkil
edir. Ümumiyyətlə, istər sosializm dövründə, istərsə də müstəqillikdən sonra ölkələrarası
münasibətlərdə kitab nəşri xüsusi yer tutur. Bu sırada isə ədəbi nəşrlər birinci yerdədir. Azərbaycan
ədəbiyyatının rumıncaya çevrilməsi XX əsrin əvvələrinə təsadüf edir. İlk nümunə fars yazıçısı kimi
təqdim olunan Nizami Gəncəvidir. Onun əsərlərindən götürülmüş bir neçə əhvalat hekayə kimi
təqdim olunur (1, 3). Rumın ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi tarixi isə daha gec XX əsrin 50-ci illərindən başlayır. Əlli il ərzində gah aktivləşən, gah tamamilə kəsilən kitab nəşri
prosesi, əlbəttə ki, Rumıniya ilə SSRİ arasındakı əlaqələrin intensivliyindən asılı olurdu. Sovet
dövründə tərcümə üçün seçilmiş ədəbi nümunələr müəlliflərin kimliyindən daha çox əsərlərin
məzmunu ilə diqqət çəkir. 50-60-cı illərdə daha çox sosializm quruculuğu, sovet-rumın qardaşlığı
ön plana çəkilirdi. Sovet İttifaqının qardaş Rumıniyaya bütün sahələrdə yardım etməsi mütləq
vurğulanırdı. Həmin illərdə çap olunmuş bəzi nümunələri nəzərdən keçirək.
Mihay Sadovyanu (1880-1961) Azərbaycan dilində daha çox nəşr olunmuş rumın
yazıçılarındandır. Hesab edirik ki, ədibin kommunist etiqadı və müxtəlif dövlət vəzifələrində
çalışması onun Sovet İttifaqında daha çox təbliğ edilməsinə səbəb olub. Əlbəttə ki, yazıçının
ustalığı müzakirə mövzusu ola bilməz. Amma dövrün şərtlərinə görə, kommunistlər ilk növbədə
təbliğat prosesinə cəlb olunurdu. M.Sadovyanunun “Hekayələr” (“Uşaqgəncnəşr”, 1951), “Mitrya
Kokor” ("Azərnəşr", 1955) kitabları Azərbaycan oxucusunun onunla ilk tanışlığıdır. Daha sonra
“Azərnəşr” yazıçının “Hekayələr” kitabını (1964) oxucuların ixtiyarına verib. Sonuncu kitabı isə
1970-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında çap edilmiş “Möcüzəli palıdlıq” kitabıdır.
1951-ci ildə çap edilmiş “Hekayələr” kitabına M.Sadovyanunun “Nökər”, “İt”, “Xatirələr
nəğməsi”, “Oğru” və s. hekayələri toplanıb. Bu kitabı oxumaq kifayətdir ki, Sadovyanu dövrünün
reallıqları haqqında ümumi məlumata malik olasan. Ağaların harınlığı, qulluqçuların aşağı təbəqə
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hesab edilmələri (“Nökər”), mülkədarların öz maddi imkanlarına arxalanıb cəmiyyətdə önəmli yer
tutmaq səyləri (“Gözətçi”), vergilərin ağırlığından təngə gəlmiş insanların qatilə çevrilməsi, ən
yaxşı halda isə amansız qanunlara əlacsızca boyun əyməsi (“Kölgə” və “Bahar günlərinin birində”)
kimi real həyat epizodları Sadovyanunun nəsri üçün səciyyəvidir.
M.Sadovyanunun Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş ən böyük əsəri “Mitrya Kokor”dur. Bu əsər
Varşavada çağırılmış Ümumdünya Sülh Tərəfdarlarının II Konqresində “Sülh” qızıl mükafatına
layiq görülüb. Oxucu əsərin qəhrəmanı Mitryanın timsalında rumın gənclərinin mülkədar
zülmündən qurtuluş hekayəsilə tanış olur. Həyatın bütün sınaqlarından üzüağ çıxan Mitrya illər
öncə tərk etdiyi kəndinə əsərin sonunda qəhrəman kimi qayıdır. O, artıq nə mülkədardan, nə də onu
müdafiə edən rejimdən qorxur. Bu obraz Azərbaycan ədəbiyyatına yad deyildi. Eyni mövzuda
onlarla əsər yazılmışdı. Hesab edirik ki, qəhrəmanların oxşar taleləri “Mitrya Kokor”u Azərbaycan
oxucusuna sevdirən əsas səbəblərdəndir. Qeyd edək ki, M.F.Axundzadə adına Respublika Mərkəzi
Kitabxanasında saxlanılan nüsxədə əsərin 1956-cı ildə B.Cəfərov tərəfindən rumıncadan tərcümə
olunduğu göstərilsə də, kitabda bu barədə heç bir qeydə rast gəlmədik. Fikrimizcə, bu, sadəcə
biblioqraf xətasıdır. Təəssüf ki, o dövrdə tərcümə olunmuş kitabların, demək olar ki, heç birində
onların hansı dildən çevrildiyi göstərilmir.
Sosializm quruculuğunu vəsf edən M.Sadovyanunun uşaqlar üçün yazdığı hekayələr də
diqqətçəkicidir. Onun 1964-cü ildə Azərbaycan dilində nəşr edilmiş “Hekayələr” kitabı da uşaqlar
üçün yazılmış kiçik hekayələrdən ibarətdir. Uşaqlara ülvi hisslər aşılayan bu hekayələrdə balacalar
müxtəlif maraqlı vəziyyətlərə salınır, kənd həyatına aparılır, onlara heyvanlarla necə dostluq etmək
öyrədilir. “Möcüzəli palıdlıq” M.Sadovyanunun azyaşlı uşaqlarla ikinci görüşüdür. Kitabda
toplanmış hekayələr nağıl elementlərinin bolluğu ilə seçilir.
İon Slaviçin 1959-cu ildə çap olunmuş “Dəfinə” kitabında burjua-mülkədar cəmiyyətinin
acgözlüyü, ikiüzlülüyü kəskin tənqid olunur. Tərcüməçi İshaq İbrahimovdur. Önsözdə Slaviçin
həyatı haqqında geniş məlumat verilir. Onun pedoqoji, jurnalistlik, ədəbi fəaliyyəti təhlil olunur,
fikir yoldaşları ilə birgə Transilvaniyada mətbuatın inkişaf etdirilməsi yolunda gördüyü işlər qeyd
edilir. İ.Slaviçin redaktoru olduğu “Tribuna” qəzetində yazdığı məşhur “Bütün rumınlar üçün
Günəş Buxarestdən doğur” fikrinə də yer verən nəşriyyat yazıçının rumınların birləşməsi üçün
göstərdiyi əzmkarlığa da diqqət çəkir (2, 5).
Barbu Delavrançanın 1962-ci ildə çap olunmuş “Hekayələr” kitabına daxil edilmiş digər
“Neqinitse”, “Cənab Vuça”, “Haci Tudose”, “Sultenika” və “Keçən günləri xatırlayarkən”
hekayələrində isə həm didaktik məzmuna, həm də real həyat təsvirlərinə rast gəlirik. Yazıçı
hekayələrində özünün uşaqlıq xatirələrindən və məktəb illərindən (“Keçən günlərin xatirələri” və
“Cənab Vuça”), insanların həyatda rastlandıqları haqsızlıqlardan (“Sultenika”), insan zəkasının ona
hər zaman doğru yaşamağa yardım etməsindən (“Neqinitse”) və digər məsələlərdən danışır.
Rumın ədəbiyyatının görkəmli klassiki İon Kryangenin məşhur avtobioqrafik “Uşaqlıq
xatirələri” əsəri də (Azərnəşr, 1964) Azərbaycan dilinə çevrilmiş kitablar arasındadır. Tərcüməsi
İ.Yaqubova məxsusdur. Kitabxana qeydinə görə, İ.Kryange moldovan ədəbiyyatının
nümayəndəsidir. Ümumiyyətlə, XX əsrin 40-cı illərindən sonra vahid olan rumın ədəbiyyatı
nümayəndələri SSRİ xalqlarının dillərinə çevrilərkən moldav ədəbiyyatı olaraq təqdim edilirdi.
Azərbaycan da istisna deyildi. Rumın ədəbiyyatının klassikləri on illər boyu moldovan ədəbiyyatı
kimi öyrədilmişdi. Tərcümələrdə adların belə dəyişdiyi dahi Mihay Eminesku nümunəsində bariz
şəkildə özünü göstərir. Sovet İttifaqında o, Mixail Eminesku idi. Onun haqqında 90-cı illərdə
yazılmış məqalələrdə də şair bu cür – ikiyə bölünmüş xalqın vahid klassiki olaraq tanıdılır (3, 5).
Bakıda nəşr olunmuş “Moldav hekayələri” kitabında da klassiklərə münasibət, təbii ki, sovet
ənənəsi çərçivəsindədir: “XIX əsrdə xalqın milli azadlığı uğrunda mübarizə aparan, onun ağır
həyatını əsərlərində təsvir və tərənnüm edən məşhur yazıçılardan Q.Asaki, K.Stalati, K.Neqrutski,
İ.Kryange, M.Eminesku və başqalarının ədəbi irsi azad, xoşbəxt Moldova torpağının övladlarını
keçmiş əsarət və istibdad dövrü ilə tanış edərək, bu günün qədir-qiymətini yüksək tutmağı,
sələflərinin mübarizələrdə keçən həyatını unutmamağı xatırladır, həmçinin öz bədii gözəlliyi və
təravəti ilə onlara bu gün də böyük estetik zövq, mənəvi qida verir. Moldav ədəbiyyatı
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klassiklərindən Mixail Eminesku daha məşhur olub, böyük istedada malik bir şair, nasir və alovlu
publisist kimi tanınmaqdadır” (4, 3-5).
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün də həm Moldova Respublikası, həm də Rumıniyada eyni
ictimai-siyasi şəxslərə, ədəbiyyatçılara öz klassiki olaraq hörmət göstərilir və öyrənilir. Belə bir
şəraitdə böyük güclərin parçaladığı zəngin mədəniyyətin birləşmiş gələcəyi haqqında düşünməmək
olmur.
60-cı illərin sonunda sadəcə bir kitab - Teodor Konstantinin (1910-1975) məşhur “Gecəyarı
ulduz axacaq” romanı “Azərnəşr”də çap olunub (1968). Tərcüməçi A.Cəfərovdur. II Dünya
müharibəsində rumın kəşfiyyatının fəaliyyətindən bəhs edən, motivləri əsasında Rumıniyada
“Rəqəmin sirri” filmi çəkilmiş bu roman Azərbaycan oxucuları tərəfindən də rəğbətlə qarşılanmışdı.
70-ci illərdə Azərbaycan oxucusuna artıq sadəcə sosializm quruculuğu deyil, insan
münasibətlərindən bəhs edən, rumın ədəbiyyatının gündəmində olan müəllif və mövzular təqdim
olunmağa başlayır. 1974-cü ildə çap olunmuş rumın yazıçılarının hekayələrindən ibarət
“Hekayələr” toplusunda İon Beyeşu, Corce Beleitse, Nikolaye Velya, Aleku İvan Giliya, Ştefan
Luka, Dumitru Radu Ponesku, Marin Preda, Şetre Selkudeanu, Zaharia Stanku, Sorin Titel kimi
yazıçıların adlarına rast gəlirik. Kitabın sonunda hər yazıçı haqqında qısa məlumat verilib.
Tərcümələr Ə.Qasımov, M.Mirkişiyev, C.Bağırov, A.Həsənov, N.Nağıyev və digərlərinə
məxsusdur. Müxtəlif səpkili hekayələrin yer aldığı bu kitab sovet dövründə geniş oxucu kütləsi
üçün nəzərdə tutulmuş yeganə rumın hekayə toplusu kimi yadda qalır.
Vircil Teodereskunun “Ulduzlu torpaq” kitabı 1974-cü ildə Moskvada çap olunmuş eyniadlı
kitabın Azərbaycan dilinə tərcüməsidir. Kitaba “Okeanların dərisi”, “Həqiqət simvolikası”,
“Fasiləsiz poeziya” və digər kitablarından seçmə şeirlər daxil edilib. Tərcümə F.Məmmədova
məxsusdur. Qeyd edək ki, şeirlər keyfiyyətli tərcüməsi ilə diqqət çəkir. Önsözdə şair Çingiz Əlioğlu
V.Teodereskunun lirik qəhrəmanını təhlil edərkən yazır: “Ən ali sosial ədalət qanunları üzərində
qurulmuş bəşər cəmiyyəti və bu cəmiyyətin dövran sürdüyü xoşbəxt Yer kürəsi – şairin lirik
qəhrəmanının ülvi, ideal arzusu budur” (5, 4).
Sevindiricidir ki, peşəkar tərcüməçilərin qələmindən çıxmış nümunələrlə yanaşı, bəzən çox
bəyənildiyi üçün şeirsevərlər tərəfindən də tərcümə edilən nümunələrə rast gəlinir. Bakının məşhur
kitabçısı Elman Mustafayevlə tanışlıq bilinməyən daha bir tərcüməni bizə qazandırdı. Bütün
ömrünü kitablara həsr etmiş, bir vaxtlar Kitab Palatasının müdiri olmuş E.Mustafayev 1966-cı ildə
çox bəyəndiyi bir şeiri ruscadan tərcümə edərək arxivində saxlayır. Rumın yazıçısı K.Kalineskunun
“Otilliyanın tapmacaları” romanında qarşısına çıxan şeir E.Mustafayevin kitabında “Axşamlar” adı
ilə digər tərcümələrinin arasında oxuculara təqdim olunur (6, 57).
Maraqlı kitablardan biri də 1991-ci ildə nəşr edilmiş “İnadkar sətirlər” şeir toplusudur. Kitaba
çex, rumın, bolqar, Vyetnam və digər sosialist ölkələrdən olan şairlərin şeirləri daxil edilib.
Rumıniyadan T.Argezi, G.Bakovia, G.Lesnea, M.Beniuk, M.İsanos, N.Stanesku, M.Soresku və
A.Blandiana kimi şairlər yer alıb. Sosialist düşərgənin ədəbiyyatları haqqında bəzi fikirləri yanlış
hesab edən tərcüməçi Y.Həsənbəyli önsözdə maraqlı məqamlara toxunur: ““Sosializm
cəmiyyətində yaşayanlar ehtiyac nə olduğunu bilmirlər. Məhəbbətlərində xəyanət yoxdur. Onlar
firavan həyatlarını qüssəsiz, kədərsiz yaşayırlar. Kasıblıq, yoxsulluq bu cəmiyyətə yabançıdır”
deyərək, sosializm cəmiyyətini cansız, duyğusuz büt kimi təsəvvür edənlər yanılmışlar. Sosialist
ölkələrin poeziyasının insan şüurunun və qəlbinin ən dərin qatlarını titrədə bilmək xüsusiyyəti bir
də onunla izah olunur ki, bu poeziya öz cəmiyyətinin real zəminindən doğur, həyatidir,
inandırıcıdır” (7, 3).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz az sayda kitabın nəşr tarixlərinə baxdıqda ədəbi əlaqələrin intensivliyi
barədə optimist fikir söyləmək mümkün olmur. Göründüyü kimi, hər onillikdə bir neçə kitabla
kifayətlənilib. Onların da böyük əksəriyyəti dövrün siyasi sisteminin mədhinə həsr olunub. Halbuki
müvafiq dövrdə və daha öncəki illərdə rumın ədəbiyyatında bəşəri mövzulara həsr olunmuş kifayət
qədər əsər yazılmışdı. Eyni zaman kəsiyində Azərbaycan ədəbiyyatından rumın dilinə Səməd
Vurğun, Mir Cəlal, Mehdi Hüseyn, Süleyman Rüstəm və digərlərinin əsərləri tərcümə olunmuşdu.
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş rumın nağılları say etibarilə sosializm realizmini əks etdirən
əsərlərdən sonra ikinci yerdə qərarlaşır. Hesab etmək olar ki, uşaq nağılları daha təhlükəsiz
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məzmuna malik olduğu üçün onların çapı daha məqsədəuyğun sayılıb. Ədəbi əlaqələrin səviyyəsini
qiymətləndirərkən, dövrün siyasi mənzərəsini də unutmamaq lazımdır. Çauşeskunun rəhbərliyi
altında yaşayan ölkədə ədəbiyyat da nəzarət altında idi. Dövlət vəsaiti ilə çap olunan ədəbi nəşrlərdə
siyasi sistemə və liderə mədhiyyə yazmayan şair və yazıçıların yer alması hər gün daha da
çətinləşirdi, onlar təqib olunur, populyarlaşmalarının qarşısı alınırdı. Həmin illərdə onlarla
ədəbiyyatçı və sənət adamı miqrasiya etmişdi. Ölkədə qalanlar isə daxili miqrasiyaya keçmişdi –
onlar sadəcə susurdular. Bütün bunlara baxmayaraq, 50-60-cı illərdə rumın ədəbiyyatında bu gün də
böyük maraqla oxunan nümunələr yaranmışdı. Digər tərəfdən, Rumıniya və SSRİ
münasibətlərindəki daimi gərginlik əlaqələrin intensivliyinə mane olurdu. Avropanın sosialist
düşərgəsinə nəzarəti itirmək istəməyən Sovet İttifaqı mütəmadi şəkildə bu ölkələrin ədəbiyyatını rus
dilinə tərcümə edirdi. Rus dili vasitəsilə də ittifaqın digər xalqlarının dilinə çevrilirdi. Belə bir
situasiyada nağıl tərcüməsi prosesin dayanmadığını göstərmək üçün münasib çıxış yolu idi.
Müxtəlif illərdə həm folklor nümunələri, həm də müəllif nağılları balaca oxucuların ixtiyarına
verilib. “Pəhləvan Ageran”, 1972-ci ildə Moskvada “Uşaq ədəbiyyatı” nəşriyyatında çap olunmuş
“Pəhləvan Ageran” və “Bədii ədəbiyyat” nəşriyyatının nəşr etdiyi “Rumın xalq nağılları”
kitablarındakı nağıllardan ibarət topludur. Tərcüməçilər S.Tahirova və H.Zeynalovadır. Buradakı 33
nağıldan 11-i 1988-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən “Rumın xalq nağılları” kimi təkrar çap
olunub. “İgid Prıslya və qızıl almalar”, “Həmişəcavan və ölümsüz həyat”, “Ağıllı qız”, “Qızıl saçlı
Fet-Frumos”, “Padşahın ağıllı arvadı”, “Külyeyən Petru” və digər nağıllar maraqla oxunur. “Atilla”
nəşriyyatı isə 2001-ci ildə bu 11 nağıldan 7-ni “Rumın nağılları” adı altında nəşr edib. Bundan
başqa, “Xarici ölkə nağılları” toplusu içərisində “Zınqırovlu keçi” (“Uşaqgəncnəşr”, 1957), “Min
dovşan otaran çoban” nağıllar kitabında “İlyana Kozınzyana” nağıllarını (“Göyərçin”, 2005)
tərcümə edilmiş nağıllara nümunə göstərmək olar.
Ayrı-ayrı müəlliflərə məxsus nağıl kitabları, əsasən XX əsrin 70-ci illərində işıq üzü görüb. Anna
Tudoraşın “Balaca noxudun nağılı” (“Azərnəşr”, 1964), Anna və İojef Meliusun “Ağıllı Naye”
(“Gənclik”, 1972), Titel Konstantineskunun “Qız, günəş və leylək” (“Gənclik”, 1972), O.PankuYaşa məxsus “Dalğıc geyimi axtarıram” (“Gənclik”, 1972), Yelena Behlerovanın “Şabalıdlar
kölgəsində ev” kitabları (“Gənclik”, 1977) belə nəşrlərdəndir. Viktor Vantunun “Nitsu Penitse
kimdir” kitabı kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulub. Kitabın annotasiyasında da rumın
pioneri Nitsenin yay tətilini necə keçirdiyi, dostları ilə necə əyləndiyi, bir-birlərinə necə yardım
etdiklərini göstərən bir kitab olduğu qeyd olunur (8). Kitabda Nitsenin başına gəlmiş hadisələrdən
bəhs edən 9 hekayə vardır.
Digər uşaq yazıçısı Mirçya Santimbryanunun “Mənim dostlarım” kitabında yazıçının “Nə
üçün?”, “Poçtalyon”, “Dünyada ən qədim qəzet”, “Qriqutsenin imtahanı”, “Tərs”, “Telefon” və
digər hekayələri toplanıb. M.Santimbryanu haqqında məlumatda onun yazıçı olmaqla yanaşı, orta
məktəbdə tarix müəllimi işləyərkən uşaqlarla gəzintilər, yürüşlər təşkil edərək, onların həyatı ilə
yaxından tanış olduğu bildirilir (9, 3). Qeyd edək ki, müxtəlif tərcüməçilərin əlindən keçməsinə
baxmayaraq, istər xalq nağılları, istərsə də müəllif hekayə və nağılları uşaqların başa düşəcəyi sadə
bir dildə tərcümə olunub. Xüsusən də müəllif əsərlərində onların üslubu qorunub saxlanıb. Bu da
hər bir əsərə özünəməxsusluq verir.
Kitab şəklində çap olunmuş nümunələrdən başqa rumın yazıçı və şairlərinin müxtəlif qəzet və
jurnallarda çap olunmuş əsərləri haqqında da danışa bilərik. “Ədəbiyyat” (müxtəlif dövrlərdə
“Ədəbiyyat və incəsənət”), “Ulduz”, “Azərbaycan”, “Gənclik”, “Sovet kəndi”, “Kommunist”,
“Azərbaycan pioneri” və digər nəşrlərdə ara-sıra görünən onlarla rumın ədəbiyyatı nümunəsi
təəssüf ki, toplu halına salınmayıb. Qəzet və jurnallarda rumın ədəbiyyatı nümunələrinin çap
olunmağa başlaması yenə də 50-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu sırada həm şairlərin, həm də
yazıçıların adlarına rast gəlirik. Şairlərdən G.Mayoresku, U.Tiberiu, R.Bauryanu, D.Deşliu,
M.Benyuk, yazıçılardan Z.Ovidiu, İ.L.Karacale, R.Kor və başqalarının tərcümə olunmuş əsərləri
rumın ədəbiyyatından olan az sayda nümunələr idi.
Rumın ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycanın dövri mətbuatında dərc olunması 60-70-ci illərdə
də davam edir. Bu dövrdə oxuculara V.Teodoresku, Y.İot, Z.Stanku, V.Pitsiqoy, İ.Petran,
Q.Kristinoyu, M.Joldiya və başqalarının əsərləri təqdim olunur. Həmin illərdə İ.L.Karacalenin
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“Azərbaycan” jurnalında çap olunmuş “Dostlar” adlı hekayəsi (10, 63), S.Rudyanunun M.Əkbərin
tərcüməsində “Qonaq” hekayəsi (11, 4), şair Nəriman Həsənzadənin tərcüməsində N.Staneskunun
“Yeniyetmələr dənizdə” şeiri (12, 71) şeiri, tərcüməsi Allahverdi Tağızadəyə məxsus Çezar
Baltaqın “Oktyabr” şeirləri (13, 72) belə nümunələrdəndir. Sonuncu şeir “Dünya şairləri oktyabrı
tərənnüm edirlər” başlığı altında toplanmış poeziya nümunələrinin içində yer alıb. 1979-cu ildə
rumın xalqının faşizmdən azad olmasının 35 illiyi münasibətilə SSRİ-də keçirilən Rumın
Mədəniyyəti Günləri haqqında Bakıda çıxan “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti avqustun 31-də xəbər
verir və eyni zamanda, bir neçə ədəbi nümunə təqdim edir. Qəzet A.Abdullanın tərcüməsində
Tiberiu Utanın “Lenin”, Ana Blandiananın “Sərhəd”, “At gözləri” şeirlərini dərc edir. V sinif
şagirdi Leonarda Miroşanın “Analar günü” şeiri də tanınmış şairlərlə bir sırada yer alır. Nikolae
Velyanın “Çəkmələr” hekayəsini isə R.Əliyevin tərcüməsində oxumaq mümkündür (14, 4).
M.Eminesku, İ.L.Karacale kimi məşhur ədəbiyyatçıların yubileylərinə həsr olunmuş məqalələr
də Azərbaycan ədəbi mühitinin müəyyən dərəcədə rumın ədəbiyyatının tarixinə bələdliyindən xəbər
verir. Bu izləmədə Moskvadakı mərkəzi nəşrlərin rolunu da qeyd etmək lazımdır. Adətən
sözügedən nəşrlərdə görünən əsərlər bir qədər gecikmə ilə digər respublikaların da mətbuatında çap
olunurdu. Bu da bir daha tərcümənin rus dilindən asılı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Rumın ədəbiyyatçılarının Azərbaycana azsaylı səfərləri arasında şair-dramaturq Romulus
Vulpeskunun 1968-ci ildə Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin (1717-1797) 250 illik yubiley
tədbirlərində iştirakını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Müxtəlif xarici ədəbiyyatçılarla bərabər yubiley
tədbirlərində iştirak edən R.Vulpesku öz çıxışlarında Vaqif haqqında fikirlərini bölüşüb, onun
yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib: “Vaqifin tayı-bərabəri olmayan coşğun yaradıcılığı bizi
məftun etmişdir. Şairin yaradıcılığı ölməzdir. Ona görə ki, Vaqif şeirlərində Azərbaycan vəsf
edilmişdir” (15, 3). R.Vulpesku, həmçinin, qeyd edib ki, M.P.Vaqifin bir neçə şeirini rumıncaya
çevirib. Tədbirlərin birində isə Vaqifə həsr etdiyi şeirini oxuyub (16, 3).
Rumın ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsinin növbəti mərhələsi XXI əsrin ilk
illərinə təsadüf edir. Bu dövrdə tərcümə üçün seçilmiş nümunələr artıq heç bir ideoloji yük daşımır,
prosesin xarakteri tamamilə dəyişmiş vəziyyətdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Rumıniyanın
Azərbaycandakı səfirliyinin o dövr mədəni əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməsi olduqca əhəmiyyətli
məsələ idi. Tərcümə edilmiş kitablar, teatr tamaşası, elmi konfranslar, mədəni tədbirlərin rumın
mədəniyyətinin tanıdılmasında çox vacib rol oynadığını əminliklə söyləyə bilərik. O dövrdə işıq
üzü görmüş bədii ədəbiyyat nümunələrindən iki kitab diqqət çəkir. Mihay Emineskunun
“Ulduzlardan pay istərəm” və rumın yazıçılarının hekayələrindən ibarət “İlk məktub” kitabları
Azərbaycan oxucusunda rumın ədəbiyyatı haqqında biliklərin yenilənməsi demək idi.
“Ulduzlardan pay istərəm” kitabına ("Adiloğlu", 2002) Emineskunun ən məşhur şeirləri daxil
edilib. Kitabdakı şeirlərin hansı dildən tərcümə olunması göstərilmir. Bu da oxucuda çaşqınlıq
yaradır. Azərbaycanda rumıncadan orijinal tərcümə problem olduğu üçün şeirlərin ruscadan
çevrildiyini düşünmək mümkündür. İmzalarına daha çox rast gəldiyimiz rus tərcüməçilərindən
A.Brodski, A.Starostina, Y.Kojevnikov, V.Kovalcinin hər biri özünəməxsus üslubu ilə seçilir.
Üslub oxşarlığını nəzərə alaraq, tərcümələrin əsasən Yuri Kojevnikovdan edildiyini söyləyə bilərik.
Şeirlərin bədii keyfiyyətinə gəlincə, Azərbaycan dilindəki şeirlərin ruscaya tərcümə olunmuş
nümunələrə uduzduğunu söyləmək mümkündür. Amma bu kitab böyük şairin Azərbaycan dilində
ilk toplusu olduğu üçün özünəməxsus yerə malikdir. Kitabın tərcüməçisi F.Hacıyeva kitab haqqında
danışarkən Emineskunun ağır həyat yaşamasına rəğmən çox romantik və duyğulu insan olması və
bu keyfiyyətlərilə də onun diqqətini cəlb etdiyini bildirir (17, 5).
“İlk məktub” kitabı isə (“Səda”, 2001) kifayət qədər diqqətçəkicidir. Tarix elmləri doktoru
G.Yoloğlu önsözdə bildirir ki, tərcümələr rus və türk-tatar dillərindən edilib (18, 3). Kitabda rumın
müəlliflərlə yanaşı, ölkənin türk-tatar yazıçılarının da əsərləri toplanıb. Topluda demək olar ki,
bütün mövzularda yazılmış hekayələrə rast gəlinir. G.Yoloğlunun yazıçı kimi daha çox qiymət
verdiyini qeyd etdiyi böyük rumın şairi M.Emineskunun “Bədbəxt Dionis” əsəri ilə açılan kitabda
Eudjen Urikaru, Aurel Draqoş Muntyanu, Akay, İon Ariyeşanu, Emin Atilla, Nevzat Yusuf Sarıgöl,
Vircil İyerunka və digər yazıçıların əsərləri yer alıb. Əsərləri oxuyarkən mövzu əlvanlığı, təhkiyə
gözəlliyi, yazıçı ustalığı ilə yanaşı, gözəl tərcümə də oxucunu kitabı mütləq sona qədər mütaliə
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etməyə həvəsləndirir. Türkdilli yazıçıların hekayələrində orijinaldakı ifadələrin saxlanması onları
daha maraqlı edir. Ən əsası isə bu ifadələr Azərbaycan oxucusu üçün anlaqlı bir formada qorunub.
Nevzat Yusuf Sarıgölün “Gümüş qapaqlı saat”, Emin Atillanın “Yaz röyası gözəli”, İsmail
Ziyaəddinin “Naharda nə yemişdik?” hekayələrində bunu müşahidə etmək mümkündür. Kitabın
sonunda yer almış Vircil İyerunkanın “QULAQ arxipelaqının rumın adası” əsəri 1949-1952-ci
illərdə Piteşt həbsxanasında baş vermiş dəhşətlərdən bəhs edən sənədli hekayədir. Əsər Rumıniyada
sosializmin hansı dəhşətli üsullarla qurulması haqqında dolğun təsəvvür yaradır.
Nevzat Yusuf Sarıgülün “Mavi Dunay simfoniyası” kitabı (2005) şair Elçin İsgəndərzadənin
uyğunlaşdırmasında “Vektor” nəşriyyatında çap olunub. Kitabda şairin müxtəlif illərdə yazdığı
şeirləri toplanıb. “Kəpənəklərin öldüyü gün”, “9x9xsoylu x soysuz”, “Sehirli liman”, “Uçdu mavi
kəpənəklər”, “Anam, anam” və “Yalançı aynalar” başlıqları altında toplanmış şeirlərdə həm tatar
şairin vətən həsrəti, həm gündəlik qayğıları, həm də duyğuları əks olunur. Önsözdə E.İsgəndərzadə
şairlə görüşündən bəhs edir, onun şeirlərindən aldığı təəssüratlarını bölüşür (19, 5-6).
Lidianın “Günəş tanıyır bizi” şeir kitabı 2008-ci ildə “Vektor” nəşrlər evində çap olunub. Rumın
ədəbiyyatında bir neçə Lidia adlı şairə olduğu üçün onlardan hansının kitabı olduğunu
müəyyənləşdirmək çətindir. “Vektor” nəşriyyatının çap etdiyi digər bir kitab Karolina İlikanın
“Qızılgül sonetləri” kitabıdır (2010). Tərcüməçilər E.İsgəndərzadə və A.Hüseynovadır. Kitaba daxil
edilmiş şeirlər “Bir az artıq”, “Mənim uzun ömrümün qısa poeması” və “Qızılgül sonetləri”
başlıqları altında toplanıb. Kitabın arxasında şairə haqqında qısa məlumat verilir. Lananın “Gözəllik
düşüncələri” kitabı da (2011) “Vektor” nəşrlər evində işıq üzü görüb. Şeirləri E.İsgəndərzadə və
A.Hüseynova tərcümə edib.
Son illər Azərbaycanın mətbu orqanlarında rumın ədəbiyyatından nümunələrə çox rast gəlinmir.
Azsaylı nümunələr içində M.Eminesku birinci yerdədir. “Azərbaycan” qəzetində (20, 7), “Kaspi”
qəzetində (21, 10), Rumıniya Mədəniyyət Günü münasibətilə “525-ci qəzet”də (22, 12) böyük
şairin şeirlərindən nümunələr verilib. Fikrimizcə, görkəmli Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə və
tanınmış tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin ruscadan tərcümə etdiyi şeirlər Emineskunun ruhunu
Azərbaycanda dilində səsləndirən ən yaxşı nümunələr sırasındadır. B.Vahabzadə Eminesku
haqqında yazdığı məqaləsində xalqlar arasında ədəbi əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı,
dahi şairin Azərbaycanda daha çox tanıdılmasında tərcümələrin rolunu xüsusi qeyd edir (23, 6).
Məqalə və şeirlərin dərc olunma tarixlərinə baxdıqda, UNESCO-nun 2000-ci ili “Eminesku ili” elan
etməsinin şairin Azərbaycanda tanıdılması prosesinə təkan verdiyini söyləyə bilərik. Şairin
yaradıcılığına hərs olunmuş başqa bir məqalədə onun Rumıniyanın birləşməsi yolunda qələmi ilə
mübarizə apardığı vahid Rumıniya ideyasını bədii şəkildə işləyərək beyinlərə həkk edə bilib.
Məqalə müəllifi F.Kərimli, parçalanma mövzusunda Rumıniyanı Azərbaycanla müqayisə edir, haqlı
olaraq, bu xalqlar üçün birləşmə prosesinin bitmədiyini, hələ də Prut və Araz çaylarının hər iki
tayında yaşlı gözlərin qaldığını vurğulayır (24, 6). Qeyd edək ki, son bir neçə ildə Emineskunun
doğum tarixi ərəfəsində ənənə halını almış Rumıniya Milli Mədəniyyət Günündə M.F.Axunzadə
adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasında və müxtəlif universitetlərdə rumın poeziyası axşamları
keçirilir, dahi rumın musiqiçisi C.Eneskunun heykəli ziyarət edilir.
Göründüyü kimi, ədəbi əsərlərin tərcümə olunması prosesi böyük həcmdə səfirliklərin, az qismi
şəxsi təşəbbüslər vasitəsilə həyata keçirilib. Hesab edirik ki, bu prosesin dayanmaması üçün səfirlik
öz təşəbbüslərini davam etdirməli, Azərbaycanda mövcud olan müvafiq dövlət qurumları,
mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları Rumıniyada Azərbaycan
ədəbiyyatının təbliğinin davamlılığını təmin etmək üçün vahid konsepsiyadan çıxış etməli, nəşr və
ya tədbirlərin spontan və az sayda olmamasına çalışmalıdır. Eyni zamanda, qarşılıqlı olaraq, sadəcə
ədəbiyyat üçün deyil, ümumiyyətlə, bütün fəaliyyət sahələrində çalışa biləcək tərcüməçilərin
yetişdirilməsi məsələsi gündəmdə saxlanılmalıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycan Dillər
Universitetində rumın dilinin tədrisinə başlanılmasını önəmli addım hesab edirik.
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Zh. Ismayil
The principles of selection of Romanian literature examples translated
into Azerbaijani
Summary

The article examines the principles of selection of samples related to the Romanian literature
translated into Azerbaijani. Despite the fact that the process of mutual translation between
Azerbaijani and Romanian languages does not have a rich history, it is possible to share some
conclusions based on the translated samples. The presence of the intermediary language between
the Romanian and Azerbaijani languages in the first years could be explained by objective reasons
— there were no professional translators. However, throughout the socialist past, the parties did not
abandon the intermediary language and did not show interest in the issue of the cultivation of the
relevant translators. In the first decade of the 21st century, certain measures were taken to resolve
this problem. Until the end of the 20th century, the choice of works was made mainly in the
direction of propaganda of socialist construction and folklore samples. And in the last 15 years, the
works of the Turkic-Tatar community, which is part of Romanian literature, have been translated
into our language from Turkic. Currently, the translation process is not carried out systematically
and appears mainly as a result of friendly relations arising on various literary platforms.
Key words: Azerbaijani-Romanian relations, Romanian literature, literary translations, cultural
relations
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Принципы выбора образцов румынской литературы,
переведенных на азербайджанский язык
Резюме

Ж. Исмаил

В статье рассматриваются принципы, по которым выбирались образцы румынской
литературы, переведенные на азербайджанский язык. Несмотря на то, что процесс взаимных
переводов между азербайджанским и румынскими языками не имеет богатой истории,
ссылаясь на уже переведенные произведения, сделать некоторые выводы, все же, можно. В
первые годы использование промежуточного языка при переводах между румынским и
азербайджанским языками было объяснимо: переводчиков, специализирующихся на этих
двух языках, не было. Но, в течение всего социалистического прошлого стороны не
отказывались от промежуточного языка и не проявляли интереса к подготовке переводчиков.
Наконец, в первом десятилетии XXI века были предприняты определенные шаги для
решения этой проблемы. До конца XX века выбор произведений был направлен на
пропаганду социалистического строительства и на перевод фольклора. А за последние пять
лет произведения представителей тюрко-татарских общин были переведены с тюркского на
наш язык. В настоящее время процесс перевода не носит системный характер и переводы тех
или иных произведений появляются на свет в результате дружеских связей, установленных
на различных литературных платформах.
Ключевые слова: азербайджано-румынские отношения, румынская литература, литературные переводы, культурные связи
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MOLLA CÜMƏ ƏSƏRLƏRİNİN GÜRCÜ ƏLİFBASI İLƏ KÖÇÜRÜLMÜŞ ƏLYAZMA
NÜSXƏSİNİN ORİJİNAL VARİANTININ ORTAYA ÇIXARILMASI BARƏDƏ
Xülasə
Məqalədə Qafqaz bölgəsində əsrlər boyu birgə mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşamış
Azərbaycan və gürrcü xalqlarının münasibətlərindən söhbət açılır.
Hər iki xalq müxtəlif tarixi dönəmlərdə hərbi, iqtisadi, siyasi və mədəni sahədə öz
dövlətçiliyinin qorunub saxlanması üçün yadellilərə qarşı müxtəlif üsullarla birgə mübarizə
aparmışdır. Butün bunlar hər iki xalqın ədəbi və mədəni sahədə birgə fəaliyyətə xüsusi önəm
verilməsinə zəmin yaratmışdır. Bu əlaqələr qədim tarixi köklərə malikdir.
Molla Cümə və Konstantin Muradxanaşvilinin sənət dostluğunu da bu sahədə bariz nümunə kimi
qeyd etmək olar. Hər iki sənətkar Azərbaycan və gürcü xalqları arasında aşıq poeziyasının
inkişafına böyük təsir göstərmiş, xalqlar arasında mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərini
inkişaf etdirmişlər.
38 şeirdən ibarət gürcü əlifbası ilə aşıq Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən köçürülmüş
əlyazma dəftər tərəfimizdən aşkar edilərək tədqiq edilmiş və Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstituna təhfil verilmiş, FR-1648 nömrəli şifrə ilə qeydiyyata alınmışdır. İnanırıq ki, bu əlyazma
gələcəkdə araşdırıcılar üçün maraqlı mənbə olacaqdır.
Açar sözlər: Molla Cümə, aşıq sənəti, Aşıq Konstantin, əlyazma nüsxəsi, müqayisəli təhlil
Azərbaycan ədəbiyyatının təsiri ilə gürcü mədəniyyəti tarixində aşıq yaradıcılığı özünəməxsus
yer tutmuşdur. Mzia Çaçavanın sözlərinə görə aşıq sənəti bilavasitə xalqa bağlı idi. Aşıqlar xalq
arasından çıxır və onun arzu-hisslərini aydın şəkildə əks etdirirdi.
Gürcüstan qədim dövrlərdən türklərin yaşadığı ərazi olmuşdur. Orta əsrlərdə Osmanlı və Səfəvi
dövlətlərinin bu bölgədə nüfuzunun artması ilə türk-müsəlmanların, Azərbaycan türklərinin xüsusi
çəkisi artdı. Yerli əhali xeyli dərəcədə müsəlmanlaşdı, məişətdə türk dili yayıldı. Türk dili domirant
dil kimi bərqərar oldu. İkidilli mühitdə aşıqlar özlərinə məxsus yeri tapdılar, yerli əhalinin
məclislərində ən sevimli qonağa çevrildilər.
Bizə çatan məlumata görə XVII-XIX əsrlərdə hətta Tiflisdə XX əsrin əvvəllərinə qədər müxtəlif
məclislərdə, toy-sünnət məclislərində sazandalarla bərabər aşıqlar da iştirak edirdilər. Xalq arasında
sazandar əvəzinə aşıq termini daha populyar olmuşdu. Aşıq poeziyası üslubu özünə münbit zəmin
yaratdı. Azərbaycan türklərinin aşıq sənətinin gürcü mədəniyyətinə təsirinin bir göstəricisi də XIX
əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Molla Cümənin Gürcüstanın şərqində, Cavaxetidə el
məclislərində yazdığı əsərlərini ana dilində ifa etməsindən, bölgədə sənətkar olmaması səbəbindən
gürcü aşıq şeirinin yaradıcılığına güclü təsir etməsindən ibarətdir. Onun repertuarında əsasən
ənənəvi Azərbaycan-türk mətnindən istifadə olunurdu. Oxuduğu havanı ifa edərkən, rəvayət
hissəsini yerlilərə aydın formada çatdırır və bəzən buna görə şeirin bəndində qafiyəni pozmuş
olurdu. Məlumdur ki, gürcü əlifbası Azərbaycan-türk mətninin fonetikasını tam mənası ilə əks
etdirə bilmir. Gürcü əlifbası ilə köçürülmüş Azərbaycan poetik mətnini tam mənası ilə başa düşmək
üçün həm də müəyyən dərəcədə kartveloloq (gürcüşünas) olmaq lazım gəlir.
Belə görünür ki, aşıq sənətinin gürcü şifahi ədəbiyyatına təsirinin əlamətləri indi də özünü
göstərməkdədir. Xalq arasında “Şairoba” (aşıq-şair) şeir ilə yarışması geniş yayılmışdı. Çox zaman
belə yarışmalardakı deyişmələr şəxsiyyətə, kəndə, bölgə əhalisinə sataşma forması alırdı. Məsələn:
Çanxadan* ötdüm (keçdim)
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Qadın çıl-çırpı yığırdı
Kildadan* ötdüm (keçdim)
Eşşəyə kirvə deyerlər
Ptenadan* ötdüm (keçdim)
Eşşəyə dil sürtərlər və s. (*-ulduzla qeyd edilənlər kənd adlarıdı).
Gürcüstanın cənubi-qərbi və şimali-şərqində yaşayan əhali (Borçalı), türk dilində, öz ləhcəsində,
aşıq tərzində şeir və havaları qoruyub saxlamaqdadır. Mövzunu araşdıran alim-folklorşünaslar
bunun şərqdən gəldiyini etiraf edirlər.
Əldə edilmiş əlyazma dəftərin araşdırılması zamanı məlum olmuşdur ki, dəftərdən ilk 5 şeir
itmişdir. Dəftərdəki mətn isə 5-ci şeirin son bəndi və altıncı şeirdən başlanır. Əldə etdiyimiz
əlyazmada cəmi 38 şeirin olduğu müəyyən edilmişdir. Aşıq Konstantinin nəvələri Mişa və Merab
tərəfindən həmin şeirlərin hamısının Molla Cüməyə məxsus olduğu göstərilirdi. Lakin, tərəfimizdən
aparılan şeirlərin mətninin tədqiqi zamanı məlum oldu ki, onlardan cəmi 13-ü Molla Cümənindir.
Digər müəlliflərin əsərlərinin buraya düşməsinin səbəbi odur ki, el şənliklərində və digər tədbirlərdə
Molla Cümə başqa Azərbaycan aşıqlarının da repertuarlarına müraciət etmişdir. Dəftərdə Molla
Cümənin 13, Aşıq Ələsgərin 1, Aşıq Talıbın 1, Aşıq Əlixanın 2, Aşıq Mirzənin 1, Aşıq Rəcəbin 4,
Aşıq Məmmədin 1, Aşıq Alının 1, Aşıq Qızyetərin 1, Aşıq Məhəmmədin 1, Aşıq Məmmədəlinin 1,
Aşıq Abdullanın 1, Aşıq Qurbanın 1şeiri, dastanlardan 5 şeir, naməlum-3 şeir vardır. Qeyd edək ki,
naməlum şeirlərin də Molla Cüməyə məxsus olduğunu güman edirik.
Siyahıdan göründüyü kimi, Molla Cümə bölgədə olan digər xalqların nümayəndələri
arasında, təkcə özünün yox, zəngin repertuara malik digər Azərbaycan aşıqlarının şeirlərini də
yaymışdır.
Şeirlərin mətnlərinin tekstoloji təhlili zamanı müəyyən edilmişdir ki, Molla Cüməyə məxsus 13
şeirdən 5-i Paşa Əfəndiyevin nəşr etdirdiyi “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında öz əksini tapmışdır.
Bunlar: “Deyə-deyə”, “Öləndən sonra”, “Dilbər”, “Yerisin” , “İsmi pünhan” şeirləridir. Digər,
“Miskin”, “Sevgilim”, “Pərvərdigar”, “Bəxtəvər”, “Niyə küsmüsən”, “Pərvanə”, “Bənzəməz”
“Ağlayanda” başlıqllı 8 şeirinə isə yalnız gürcü əlifbası ilə köçürülmüş əlyazmada rast gəlirik. Bu
şeirlər məzmun və mənaca tam fərqlidir. Şeirlər birbaşa şairin dilindən eşidilən kimi
köçürüldüyündən hesab edirik ki, orijinala daha yaxındır. Araşdırma zamanı Molla Cümənin digər
araşdırıcılarının aşağıdakı işlərinə də müraciət etmiş və orada həmin şeirlərə rast gəlməmişik:
Azərbaycan aşıqları. Toplayan/H. Əlizadə, I-II
hissə, Bakı, 1929-1930;
Aşıqlar I-hissə II çap, Bakı, 1937;
Vaqif Vəliyev, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı,
Bakı, 1970 mənbələrini göstərmək olar.
Gürcü əlifbası ilə köçürülmüş əlyazma nüsxədəki
əsərlərin mətnini nəşrlərdəki şeirlərlə müqayisəli təhlil edərkən onların arasındakı fərqi aydın
şəkildə görmək mümkündür. Məsələn, əlimizdəki dəftərin 22 –ci “Sən ağlayanda” başlıqlı şeirinə
nəzər salaq. Aşıq Konstantin Muradxanaşvili Molla Cüməyə məxsus “Sən ağlayanda“ şeirini
köçürərəkən mətndə bir sıra təhriflərə yol vermişdir. Əlyazma nüsxəsinin 1-ci bəndinin mətnini
müqayisəli-tekstoloji təhlil edərkən görürük ki, müəllif həqiqətən Molla Cümənin şeirini onun
dilindən eşitdiyi kimi yazmağa cəhd etmişdir. Məsələn, “Sən ağlayanda” şeirinin birinci bəndi
belədir:
Azərbaycan əlifbası ilə oxunanda bu bənd belə
səslənir:
Biqapil vuruldum yandim ağladi
Diskin oldi halum sen ağlianda
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Ela bil ki, kxalbim iroq dağladin
Itirdim ağlumi sen ağlianda [3.s.13].
Paşa Əfəndiyevin tərtib etdiyi “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında isə bu bənd belədir:
[4.s.59].
Beyqəfıl qovrulub məlul ağladın
Müşkül oldu halım sən ağlayanda,
Elə bil ağladın canım dağladın
İtirdim kamalım sən ağlayanda.
Başqa mənbələrdə “Sən ağlayanda” başlıqlı şeirin digər variantlarına rast gəlinməmişdir.
Artıq yazılı mətnləri müqayisəli təhlil etdikdən sonra asanlıqla deyə bilərik ki, şeir sözləri
Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən qələmə alınarkən bilavasitə ustad aşıq Molla Cümənin
dilindən eşidildiyi kimi ilkin variantda gürcü əlifbası ilə yazılmışdır. Həmin bəndin düzgün variantı
fikrimizcə belədir:
Biqafil vuruldum, yandım, ağladım,
Düşgün oldu halım sən ağlayanda.
Elə bil ki, ürəyimi dağladın,
İtirdim ağlımı sən ağlayanda [5.s.152-153].
Əlimizdə olan dəftərdə gürcü əlifbasıyla köçürülən “Sevgilim” başlıqlı
21-ci şeirin əlyazma nüsxəsinin birinci bəndi belədir:

Azərbaycan əlifbasına çevirdikdə bu bənd belə səslənir:
Seni neca inandirim and içim inan
Sevqilim bilbil airilmaz qilinan
Eçkəs airilmaz yarinan qevlimdaki
Sana deim doğri dim inan sevqilim [3.s.8].
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Bu bənd Azərbaycan dilinə tərəfimizdən uyğunlaşdırıldıqda belə səslənir:
Səni necə inandırım, and içim,
İnan, sevgilim, bülbül ayrılmaz güldən
Heç kəs ayrılmaz yarından, gönlümdəkin
Sənə deyim, doğru deyim, inan sevgilim.
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son kamil variantı
deyil. Əslində fikrimizcə istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir. Bu bizim irəli
sürdüyümüz ehtimaldır:
Səni necə inandırım,
And içim, inan, sevgilim.
Qəlbimdəkin sənə deyim,
Doğruydum, inan sevgilim. [5.s.150-151].
Gürcü əlifbasıyla köçürülmüş “Pərvərdigar” başlıqlı şeirin əlyazma nüsxəsinin birinci
bəndini nəzərdən keçirək:

Bu bənd Azərbaycan əlifbasına çevriləndə belə səslənir:
Kxudratinan xalx endaripsan şimani,
Perverdiqar яaxşi içun yaği kxilut ,
Yamani perverdiqar kimi ainar kimi,
Qilar kimi dişvin aldadi leun leun [3.s.13].
Şeir parçası Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırıldıqda belə səslənir:
Qüdrətinlə xalq edərmisən, çəməni,
Pərvərdigar yaxşı üçün yaği qılıb yamani,
Pərvərdigar kimi oynar, kimi gülər, kimi düşgün, al dadı
Leylini döndəribsən zəmanə, Pərvərdigar
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son kamil variantı
deyil. Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Qüdrətinlə xəlq etmisən, çəməni,
Yaxşı üçün yağı qılıb, yamanı pərvərdigar,
Kimi oynar, kimi gülər, kimi düşgün haldadır,
Löyün-löyün döndəribsən zəmanı, Pərvərdigar [5.s.164-165].
Gürcü əlifbasıyla köçürülmüş “Bəxtəvər” başlıqlı şeirin əlyazma nüsxəsinin birinci bəndini
nəzərdən keçirək:
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Bu bənd Azərbaycan əlifbasına çevriləndə belə səslənir:
Ceyran teki ovlağı ovliyan salanin
Nazinan qalan baxtavar
kxizil kxuşin bala teki sevlian
kxadir qecasinda olan baxtavar [3.s.21].
Bu bəndi Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırdıqda belə
səslənir:
Ceyran təki övlağı ovlayan nazənin,
Naz ilə gələn bəxtəvər.
Qızıl quşun bala təki söyləyən,
Qadir gecəsində ötən bəxtəvər.
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son kamil variantı
deyil. Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Ceyran təki övlağı ovlayan nazənin,
Naz ilə gələn bəxtəvər.
Qızıl quşun bala təki söyləyən,
Qadir gecəsində ötən bəxtəvər. [5.s.192-193].
Şairin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş “Niyə küsmüsən” başlıqlı şeirinin
bir bəndini nəzərdən keçirək:

Bu bənd Azərbaycan əlifbasına çevriləndə belə səslənir:
Aqulizarim niçin menan kusmisen
Nalat ehla o şeytana yaxin qel
Şad qevlima derd şanani hixmişsen
Xulax verma har Yatana haxin qel[3.s.21].
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son kamil variantı
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deyil. Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Ay, Gülzarım, məndən niyə küsmüsən
Lənət eylə o şeytana, yaxın gəl.
Şad könlümə dərd şanəni yığmısan,
Qulaq vermə hər yalana, yaxın gəl! [5.s.194-195].
Şairin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş “Pərvanə”
başlıqlı şeirinin bir bəndi belədir:

Bu bənd Azərbaycan əlifbasına çevriləndə belə səslənir:

Akiz durmişsen menim kxarşimda erit
Çirğin yaği sen menin pevana tek
Yandim Yandim alişdim çekipsan sinama
Daği sen menin kaşinan qezinan baxub[3.s.22].

Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin
son kamil variantı deyil. Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Ay qız, nə durubsan mənim qarşımda?
Əritdin çırağın yağı, sən mənim.
Pərvanə tək yandım, yandım, alışdım,
Çəkibsən sinəmə, dağı sən mənim [5.s.198-199].
Şairin “Bənzəməz” başlıqlı şeirinin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş bir bəndini nəzərdən
keçirək:

Bu bəndi Azərbaycan əlifbasına çeviəndə belə səslənir:
Ei adamlar bu qezalin yanaği barmağin
Dizi topuği yanaği marala oxşir
Qezi avaği eç indiki birin sana
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Benzamaz izmin qezalda qezaldir[3.7.s.21].
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son
kamil variantı deyil. Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Ey insanlar, bu gözəlin yanağı,
Dizi, qolu, əl-ayağı, barmağı,
Topuğu, gözləri marala oxşar,
Heç indiki insanlara bənzəməz[5.s.200-201].
Şairin “Miskin” başlıqlı şeirinin gürcü əlifbası
ilə köçürülmüş bir bəndini nəzərdən keçirək:
Bu bəndi Azərbaycan əlifbasına çevirəndə belə səslənir:
Derviş avsunçi deqilaen man
Odu bilirsanki qucun yoxdir qolinda
İşun nadu bir yerda yoxsul olanda
Yoxsilunan dur otu miskin olanda [3.8.s.4].
Bu fikirdəyik ki, ustad sənətkarın bədahatən söylədiyi bu misralar əsərin son kamil variantı deyil.
Əslində istedadlı şairin həmin şeir parçası belə səslənməlidir:
Dərviş ovsunçu deyiləm mən də
Bilirsən ki, yox güc artıq qolumda,
İşim
nədi
r,
orda
yoxs
ul
görə
ndə?

Yoxsulla dur, otur miskin olanda. [5.s.136-137].
Yuxarıda Molla Cüməyə məxsus 8 şeirin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş əlyazma
nüsxələrin hərəsindən bir bəndinin mətninin tekstoloji-müqayisəli təhlili və təhriflər göstərilmişdir.
Şeirlərin təhlilini tam həcmdə “Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı” adlı
kitabımızda vermişik.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının gürcü əlifbası ilə köçürülmüş bir çox nümunələri K.Kekelidze
adına Gürcüstan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitunda saxlanılır. Bu isə sübut edir ki,
Azərbaycan şifahi xalq poeziyası, o cümlədən aşıq şeiri nümunələri əsrlər boyunca digər xalqlar
arasında da geniş yayəlmışdır, yalnız doğma vətəndə deyil, qonşu xalqların arasında da böyük nüfuz
qazanmışdır. Molla Cümənin əldə etdiyimiz gürcü əlifbası ilə yazılmış əlimizdəki şeirlər toplusu
inanırıq ki, şairin mədəni irsinin daha ətraflı araşdırılmasına yardım edəcəkdir.
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Бекиров Новруз
Об исследовании авторского варианта произведений молла джумы, переписанных на
грузинском алфавите
Резюме
В данной статье речь идет о живших веками в дружеских отношениях народов
Азербайджана и Грузии. Оба народа совместно боролись за свою независимость. Примером
дружбу между азербайджанским и грузинским
народами может послужит дружеские
отношение между Молла Джумы и Константином Мурадханашвили. Оба мастера оказали
огромное влияние на развитие ашугского искусства в Азербайджане и в Грузии.
С нашей стороны найдена рукопись на азербайджанском языке, которая было
переписана грузинским алфавитом Константином Мурадханашвили со слов Молла Джумы.
Эта тетрадь состоит из 38 стихов.
Данная рукопись из 27 страниц с нашей стороны передана в Институт Рукописей
имени Магаммеда Физули Национальной Академии Наук
Азербайджана. Рукопись
зарегистирирована под шифром FR-1648, мы верим что, она сыграет важную роль для
будующих исследований.
Ключевые слова: Мoллa Джума, ашыгскoe искусство, Aшыг Konстanтин, рукописный
список, сравнительное исследование
Bekirov Novruz
About the original version of manuscript copies of molla juma works using
georgian alphabet
Summary
The article tells about the relations between Azerbaijan and Georgian nations who had lived in
the Caucasus region for centuries in good neighbourhood and friendly atmosphere. Both nations
have fought alongside for keeping their statehood in military, economic, political and cultural
spheres in different historical periods. All of this were of great importance for the joint activities of
the two nations in the literary and cultural fields. These relations stayed on historical roots. The art
friendship of Molla Juma and Konstantin Muradkhanashvili can also be mentioned as an example in
this area. Both men had a great effect on the development of ashug poetry between Azerbaijan and
the Georgian people, and developed good neighbourhood and friendly relations among nations.
The 38 poems written with Georgian alphabet had been copied by Konstantin Muradkhanashvili
were uncovered by us, this manuscript copies were investigated by the Manuscripts Institute named
after Mohammed Fuzuli and registered with the FR-1648 code. We believe that this manuscript can
become an interesting source for future researchers.
Keywords: Molla Juma, ashug art, Aşıq Konstantin, manuscript, comparative analysis
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 05.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 20.05.2019
Filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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HƏMIŞƏ MÜASIR SƏNƏTKAR
Xülasə
“Həmişə müasir sənətkar” adlı məqalədə C.Məmmədquluzadənin çoxşaxəli yaradıcılığından və
ictimai fikir tariximizdəki mövqeyindən bəhs olunur. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan
ədəbiyyatı taixində görkəmli jurnalist və publisist olmaqla bərabər, həm də böyük bir dramaturq və
nasir kimi tanınmışdır. Kəndlərdə müəllim işlədiyi illər ədibin gələcək yaradıcılığı üçün zəngin
material vermişdir. Kəndli məişətini dərindən öyrənən, kənddəki zülmü, yoxsulluq və avamlığın
bilavasitə şahidi olan Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərinin mövzusunu məhz bu həyatdan
götürmüşdür. Müəllif kəndlilərin həyatını, məişətini, qadınların kölə vəziyyətini, zəhmətkeşlər
üzərində hökm sürən zülm və ədalətsizliyi əsərlərində əks etdirmişdir. Yazıçının məqalələri,
əsərlərinin mövzusu, müasiri olduğu cəmiyyətin həyatından götürülmüşdür. Dilin saflığı, təmizliyi
Mirzə Cəlili düşündürən məsələlərdən idi. O yaradıcılığının bütün sahələrində ana dili məsələsinə
xüsusi diqqət ayırmışdır. Ədibin əsil vətəndaşlıq amalının arxasında xalqı maarifləndirilməsi
missiyası dururdu. Başqa sözlə desək, o, qələmini xalqın qurtuluş və səadəti üçün, avam xalqı qəflət
yuxusundan oyatmaq üçün səfərbər etmişdi. O, cəmiyyəti narahat edən məsələləri hamının başa
düşəcəyi canlı və anlaşıqlı bir dildə qələmə almışdır.
Ədibin əsl vətəndaşlıq amalının arxasında xalqı maarifləndirməsi missiyası dururdu. Başqa sözlə
desək, o qələmini xalqın qurtuluş və səadəti üçün avam xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq üçün
səfərbər etmişdi. Mövzuda təzahürünü tapan problemləri, cəmiyyəti narahat edən ən vacib
məsələləri hamının başa düşəcəyi canlı və anlaşıqlı bir dildə qələmə alırdı. O,
publisistikası, nəsr və dram əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını janr və formaca da
zənginləşdirmişdir. C. Məmmədquluzadənin zəngin bədii irsi, "Molla Nəsrəddin" jurnalı təkcə
Azərbaycanda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə, xüsusilə İran və Türkiyədə ədəbi-ictimai fikrin,
maarifçi-demokratik hərəkkatın inkişafına təsir göstərmişdir.
Açar sözlər: Ədəbiyyat, dil, yazıçı, ədib
Dahi yazıçı, mütəfəkkir o kəsdir ki, bütün zamanlarda, bütün siyasi dövranlarda və sistemlərdə
müasirdir, yaşayır və düşündürür. Böyük Azərbaycan yazıçısı, realisti C.Məmmədquluzadə yalnız
milli ədəbiyyatımızın yox, dünya ədəbiyyatının da belə nadir sənətkarlarından biridir.
Mirzə Cəlil, M.F.Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov, Ünsizadə qardaşlarından
başlanan maarifçilik yolunun layiqli varisi kimi xalqa xidmət edirdi.
C.Məmmədquluzadənin yaşadığı dövrdə onun azərbaycançılıq səylərindən danışarkən o dövrün
yetirməsi olan bir çox görkəmli qələm sahiblərinin – M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Cavid, Əli bəy
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ü.Hacıbəyov, Ömər Faiq Nemənzadə, M.S.Ordubadi, Əliqulu
Qəmküsar, Əli Nəzmi kimi maarifçilərin xidmətlərinin xatırlanması Azərbaycanın maarifçilik,
azərbaycançılıq mühitinin tarixi kökləri barədə konkret qənaətə gəlməkdə bizə yardımçı olar.
Adı çəkilən və çəkilməyən bütün ziyalılarımızın azərbaycançılıq ideologiyasının təşəkkülündə
böyük xidmətləri olub. Mirzə Cəlil bütün bunlardan bəhrələnərək kamil və zəngin bir məktəb
yarada bilmişdir. Mirzə Cəlil azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət etməklə yanaşı, “Molla
Nəsrəddin” jurnalını milli mətbuat tariximizdə ən böyük azərbaycançılıq məktəbini yaratmışdır.
Tədqiqatçıların fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanın inkişafında ziyalılara, maarif
işinə çox güvənmişdir. “O, xalqın nicatı yolunda ziyalıları, kəskin qələm sahiblərini çox böyük
qüvvə hesab edirdi. O, bu qələm əhlini elə həkimlər timsalında təsəvvürə gətirirdi ki, xəstənin
dərdini müəyyən etdikdən sonra börkünü başına qoyub getməsin, onun müalicəsi ilə bilavasitə özü
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məşğul olsun. Başqa sözlə, ədib ziyalıları, xüsusən yazıçı və mühərrirləri xalqın xoşbəxtliyi yolunda
qələm çalmağa, ictimai xəstəlikləri öz fikirlərinin ziyası ilə həyat səhnəsindən silib atmağa
səsləyirdi. (3.s.143)
C.Məmmədquluzadə çoxsahəli yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniyyəti və ictimai fikir tarixində
əbədiyaşarlıq qazanmış sənətkarlardan biridir. Sənətkarın bu əbədiyaşarlığının təminatçısı,
novatorluğun ən bariz nümunəsi kimi meydana çıxan yaradıcılığında – istər ədəbi, istərsə də ictimai
fəaliyyətində, mədəniyyət tariximizdə bir çox ilklərə imza atmasıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk
alleqorik mənzum dramın, milli dramaturgiyamızda tragikomediyanın, tənqidi-realist nəsrin və ilk
satirik mətbu orqanın əsasının qoyulması və s. yeniliklər bu böyük sənətkarın adı ilə bağlıdır.
Ədibin ədəbi-ictimai fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə bir daha əmin olursan ki, bu çoxşaxəli
fəaliyyətin arxasında vətən sevgisi, onun dilinə böyük məhəbbət dayanır.
Dərin müşahidə qabiliyyətinə malik olan yazıçı məqalələrinin, əsərlərinin mövzusunu müasir
olduğu cəmiyyətin həyatından götürürdü.
Dilin saflığı, təmizliyi Mirzə Cəlili daim düşündürən məsələlərdən idi. O da digər ziyalılarımız
kimi çalışırdı ki, məktəblərdə türk dili tədris olunsun. Lakin onu da yaxşı bilirdi ki, bununla hər şey
həll olunmur. Dili yeni nəslə öyrətmək üçün mükəmməl mütəxəssis lazımdır. Ən ağrılı
məsələlərdən biri də bu idi ki, öz dilini mükəmməl bilən müəllimlər yox dərəcəsində idi.
“Türk dili müəllimlərinin və müəllimələrinin çoxusu türkcə danışmağı yaxşı bacarmır, bu
səbəbdən bunlara izn verilsin ki, rusca danışsınlar” (1.s135). Bu cümlələrin sətiraltı mənasında
gizlənmiş kinayə hər bir Azərbaycanlının ürəyini göynədir.
Ədibin əsl vətəndaşlıq amalının arxasında xalqı maarifləndirməsi missiyası dururdu. Başqa sözlə
desək, o qələmini xalqın qurtuluş və səadəti üçün avam xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq üçün
səfərbər etmişdi. Mövzuda təzahürünü tapan problemləri, cəmiyyəti narahat edən ən vacib
məsələləri hamının başa düşəcəyi canlı və anlaşıqlı bir dildə qələmə alırdı.
Mirzə Cəlilin “Sizi deyib gəlmişəm”, “Dil”, “İlan qurbağa”, “Savad məktəbləri”, “Maarif işləri”,
“Uşaqlarımız”, “Dəxi nə istəyəcəklər”, “Qatıq ağdırmı, qaradırmı?”, “Xala xətrin qalmasın”, “Latın
hürufatı və ingilislər”, “Eşit, inanma” və s. felyetonlarında bu və ya digər dərəcədə dil, onun saflığı,
yeni əlifba məsələlərinə toxunulur.
Professor H.Mirzəzadəyə görə C.Məmmədquluzadəni klassiklərdən və müasirlərindən
fərqləndirən cəhət onun “öz nitqi ilə surətlərin nitqi, danışıq və ibarələrində heç bir fərqin
olmamasıdır”. “Dilimizə ciddi yeniliklər gətirən C.Məmmədquluzadə tədqiqatçının dediyi kimi
“heç bir sərf və nəhvə tabe olmayan” danışıq dilinin bir çox xüsusiyyətlərini qoruyub saxladı.
(4.s.301).
Mirzə Cəlil yaradıcılığının bütün sahələrində ana dili məsələsinə xüsusi diqqət ayırmışdır. Nəsr
və dramaturgiya yaradıcılığında sənətkar ədəbi dili xalqa yaxınlaşdırmış, ədəbi dili xalq dili
əsasında inkişaf etdirmişdir. Görkəmli alim, müəllim Mir Cəlal bu haqda belə yazırdı:
“C.Məmmədquluzadə cəsarətlə danışıq dilini, canlı dili, azərbaycanlıların şirin, əlvan, ahəngdar,
məzəli, səlis, sərbəst danışığını yazıya, kitaba, hətta bədii əsərə gətirmişdir”. (5.s.53).
Mirzə Cəlil bədii ədəbiyyatın, sənətin vəzifəsini həyatın, ictimai gerçəkliyin bəlalarını, xəstə və
geri cəhətlərini açmaqda və təhlil etməkdə görürdü. Bu, heç də asan və sadə bir məsələ deyildi.
Bəlkə əksinə son dərəcə mürəkkəb və ciddi bir məsələ və vəzifə idi. Çünki bu vəzifə əslində,
ədəbiyyatın, sənətin hərəkət və rolunu dəyişdirməyə bərabər idi, ədəbiyyatı həyata, onun
problemlərinə daha yaxın etmək demək idi.
Ədibin ədəbi-bədii yaradıcılığında ədəbi dilin saflığına göstərdiyi münasibət publisistik
əsərlərində danışıq dilinə də ünvanlanırdı. Onun nasiri olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap
olunan “Dil”, “Əlifba”, “Dərs kitablarımız”, “Ana dili” və bu qəbildən olan bir çox məqalələri məhz
ana dili probleminə həsr olunmuşdur.
O, hələ “Molla Nəsrəddin” jurnalının birinci sayından başlayaraq: “Sizi deyib gəlmişəm, ey
mənim müsəlman qardaşlarım! Mən sizin ilə türkün açıq ana dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki,
türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Amma hərdənbir keçmiş günləri
yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk
dilində laylay deyərdi. Hərdənbir ana dilini danışmaqla keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nə
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eybi var?!” – deyə o, yazıçı-publisist kimi öz məramını və jurnalın məramını açıq bəyan edirdi.
(2.s.36).
“Molla Nəsrəddin” jurnalının 1917-ci il 27 noyabr 24-cü sayında çap olunan və tədqiqatçılar
tərəfindən C.Məmmədquluzadənin azərbaycançılıq konsepsiyasının bəyannaməsi adlandırılan
“Azərbaycan” məqaləsində dilimizin necə adlandırılması haqqında mövcud olan dolaşıq fikirlərə
qarşı konkret mövqeyini açıq nümayiş etdirir.
“Bəzi vaxt otururam və papağımı qabağıma qoyub fikrə gedirəm, xəyallara cumuram. Özümdən
soruşuram ki?
-Mənim anam kimdir?
Özüm-özümə cavab verirəm ki:
-Mənim anam rəhmətlik Zəhrəbanu bacı idi.
-Dilim nə dilidir?
-Azərbaycan dilidir.
-Yəni Vətənin haradır?
-Azərbaycan vilayətidir.
-Haradır Azərbaycan?
-Azərbaycanın çox hissəsi İrandadır ki, mərkəzi ibarət olsun Təbriz şəhərindən. Qalan hissələri
də Gilandan tutmuş qədim Rusiya höküməti ilə Osmanlı höküməti daxilindədir”.
Bu məqalədə bütöv Azərbaycanın dəqiq cızılmış xəritəsi verilir. Akademik İsa Həbibbəylinin
sözləri ilə desək “Azərbaycan məqaləsi – Azərbaycan məmləkəti coğrafiyasının vətəndaş ədib
C.Məmmədquluzadənin mahir qələmi cızılmış nadir publisist xəritəsidir”. (5.s.243).
Bu sadə dildə yazılmış dialoqdakı dərin mənanın milli düşüncənin vüsəti çox geniş və təsirlidir.
Zaman-zaman parçalanmış, bölünmüş torpağımızın harayı Mirzə Cəlil yaradıcılığında əsas xətdir.
Burada vətəndaş yanğısı, milli təəssübkeşlik, birlik, birləşmək ideyası çox önəmlidir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalında nəşr olunan “Dərs kitablarımız” məqaləsində o, razılaşmadığı bəzi
məqamlardan sitat gətirərək dərsliyin dili haqqında fikirlərini oxucularla bölüşür:
“Kitab kitabdır, kitabın ki, buynuzu olmaz. Nə irad? Nə tənqid? Amma mən bilmirəm ki, mən
hamıdan ağıllıyam, ya hamı məndən ağıllıdır?!
Sözüm burasındadır ki, mən bu gün böyük oğlumun əlində kitabı görüb aldım, baxdım, axıra
kimi də göz gəzdirdim və məcbur oldum kitabın axırlarında bir neçə vərəqi çırıb tullayam kənara”.
Daha sonra ədib sitatları verir və vərəqləri nə üçün cırdığını açıqlayır. Sonda bu nəticəyə gəlir ki,
“aman günüdür, nə dil olur-olsun, qoy məcus dili olsun, ancaq oxuyub qanmalı olsun”. (1.s.36).
Dilimizi köhnə anlaşılmaz kəlmələrdən, milli ruhumuza yad olan sözlərdən, tərkiblərdən,
cümlələrdən, varvarizmlərdən təmizlənməsinə xidmət baxımından yazılmış “Əlifba” və “Ana dili”
məqalələri xüsusilə diqqətəlayiqdir.
Ədib “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1913-cü il 13 yanvar tarixli 1-ci sayında çap olunan “Əlifba”
adlı məqaləsində öz tənqidi fikirlərini ana dilinə xor baxan, bu dildə danışmağı özünə sığışdırmayan
ədabazlara ünvanlayaraq yazır: ... “Bolqarlar öz dillərini bilmədiyindən xəcalət çəkəndə, bizlər də
öz dilimizdə danışmaqdan utanırıq. Və balaca oğlumuz 4 yaşa çatan kimi aparıb qoyuruq rus evinə
tərbiyə alsın.
Bəli, bu 4 yaşında oğlumuz gərək 10 ilin ərzində gimnaziyanı qurtarınca bir kəlmə türk sözü
danışmasın. Moskvada darülfünunda da ki, duanın bərəkətindən müsəlman-zad söhbəti getdi işinə.
Axırda cavan oğlumuz qurtarıb girdi qulluğa və özü kimi tərbiyə tapmış müsəlman qızı, ya rus qızı
aldı və inşallah bunların yenə 4 yaşında uşaqları oldu və bu uşağı da lazımdır müsəlman
danışığından uzaqlaşdırmaq ki, gimnaziyada elmləri yaxşı oxuya bilsin. Allah atana rəhmət eləsin,
bəs ta hanı türk dili? Qardaş zarafat deyil ki, dilimizdən iyrənirik vəssəlam!” (2.s.47).
Hərdəmxəyal imzası ilə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1907-ci il tarixli nömrəsinin 4-cü sayında
gedən “Ana dili” məqaləsində də eyni millətin 2 nümayəndəsi arasında gedən dialoq dilimizə qarşı
biganəliyin acı təəssüfü kimi səslənir:
“Hərdən mənim xəyalıma belə bir şey gəlir: Mən universitet, yəni darülfünundan təzə qurtarıb
vətənimizə gələn günü şəhərimizin qazisi Axund Molla Səbzəli gəldi bizim evə mənim görüşümə.
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Evimizdə heç kim yox idi, anamdan savayı. Bu övrət də çıxdı o biri otağa və qazi ilə biz başladıq
söhbətə. Deməyinnən yazıq anam da qapının dalında durub qulaq asırdı.
Qazi içəri girən kimi mən qabağa yeridim və dedim salamməleyk. Cənab qazi mənə cavab verdi:
ay əssəlamü əleyküm, ay xudahafiz, əhvali-şərif, ənasiri-lətif, maşallah, maşallah, əxəvizadə neçə
müddətdi – müntəziri vücudi – zicudunuz və muştaqi-didarınız idim, inşallah zati-alinizin məcazımübarəkləri salimdir.
Mən bir şey başa düşməyib dedim:
-da
Cənab qazi bir qədər baxdı mənim üzümə və genə başladı: əxəvizadə, təhsili-fününuzu əncama
yetiribsiniz, - ya dübarə təkmil-nöqsan üçün darülelmə əvdət etməlisiniz. Mən genə bir şey başa
düşməyib dedim ki, cənab axund, yaxşı panimat eləmirəm ki, nə ərz edirsiniz.
Axund soruşdu: necə?
Mən dedim: çto?
Söhbətimiz elə bu cür qurtardı və axund başmaqlarını geyinib çıxdı getdi. Anam girdi içəri və
mənə dedi: balam mollaynan nə dil danışdınız ki, mən heç başa düşmədim.
Dedim: ana, mollaynan biz ana dili danışdıq. Anam başını saldı aşağı və bir qədər fikrə gedib
dedi: yazıq ana dili!”
Miniatür hekayəni xatırladan “Ana dili” felyetonunda C.Məmmədquluzadə yenə ruspərəst
darülfünun tələbəsi və axundun söhbətini ön plana çəkərək ana dilinin faciəli taleyini yad dillərdəki
söhbəti qapı arxasından dinləyib sarsılmış ananın kədər, iztirab dolu cümlə ilə obrazlı şəkildə ifadə
edir.
Ədib “Meymunlar” felyetonunda da doğma dildə danışmağı ayıb bilən, yad dildə kəkələyən,
ancaq məclislərdə hökümət qoymur məktəblərdə ana dilimizi öyrənək” – deyərək, boşboğazlıq edən
simasız “obrazovannı”ları acı kinayə ilə “meymunlar” adlandırır. “Hürriyyət və hüquq davası
düşəndən heç bir müsəlman məclisi olmayıb ki, orada bir obrazovannı ayağa durub deməsin:
Hökümət qoymayır məktəblərdə ana dilimizi öyrənək (hələ məzası budur ki, bu nitqlərin hamısı rus
dilində söylənir). Mən indiyədək görməmişəm ki, iki obrazovannı müsəlman bir-biri ilə görüşəndə
müsəlmanca danışsın (50.84).
C.Məmmədquluzadə ana dilini sevməyi və qorumağı ilk növbədə ziyalının mühüm vətəndaşlıq
vəzifəsi hesab edirdi və yeganə xilas yolu kimi milli dəyərləri, millətçiliyi nişan verirdi.
Mirzə Cəlilin əsas tənqid hədəflərindən biri də nadanlıq və cəhalət idi. O, “Usta Zeynal”, “Poçt
qutusu”, “Qurbanəli bəy”, “Saqqalı uşaq”, “Danabaş kəndinin əhvalatları” və digər əsərlərində
xalqın formalaşması üçün hansı nöqsanları aradan qaldırmağın vacibliyini oxucuların diqqətinə
çatdırmaqla cəhalət və avamlığa qarşı üsyan edir, Azərbaycan qadınının müdafiəsinə qalxır, millətin
bütün dərdlərini və problemlərini ümumiləşdirir, ədəbiyyat və ictimai fikirdə böyük azərbaycançı
missiyasını yerinə yetirmişdir.
Azərbaycan klassik şair və yazıçılarının N.Gəncəvi, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundov,
S.Vurğun, Y.V.Çəmənzəminli və b. əsərlərində Azərbaycan qadınının ictimai mühitdə yeri ayrıca
və geniş bir mövzu kimi qoyulmuşdur.
C.Məmmədquluzadə bu cərgədə xüsusi yer tutur. Ona görə xüsusi ki, C.Məmmədquluzadə dövrü
və mühiti özü bir xüsusi məqam təşkil edir və bir də ona görə xüsusi ki, C.Məmmədquluzadə digər
sənətkarlardan xeyli dərəcə fərqli olaraq Azərbaycan qadınının daha gerçək, daha real və daha
fundamental problemlərini qaldırmışdır. Bu problemləri həll etmədən xalqın sivilliyindən,
ümumiyyətlə azərbaycançılığın bərqərar olmasından danışmaq artıqdır.
C.Məmmədquluzadə qadın azadlığını buxovlayan faktlar içərisində islamı deyil, islam
qanunlarından öz mənfəəti üçün istifadə edən, bu qanunları səhv şəkildə təsvir edən saxtakarları
nəzərdə tuturdu. Bu cəhətdən C.Məmmədquluzadə ən böyük və mükəmməl əsəri “Danabaş
kəndinin əhvalatları”dır. C.Məmmədquluzadə Zeynəbin taleyini, ağrı-acılarını, milli faciəsini
qələmə almaqla qadına qarşı zorakılığı, varlıların öz istəklərini gerçəkləşdirmək yolunda hər cür
alçaq, qeyri-sivil qaydalara əl atmalarını qabarıq şəkildə göstərmişdir. “Danabaş kəndinin
əhvalatları”ndakı hadisələrin bütün Azərbaycan üçün tipikliyi, Zeynəbin taleyinə, faciəsinə
səbəbkar insanların bu ölkədə “bolluğu”, azərbaycanlının bu tip qeyri-sivil “qaydaları” böyük ədibi
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qələmə sarılmağa vadar edirdi. Povestin əsas obrazlarından olan Zeynəbin timsalında Azərbaycan
qadınlarının halını göstərmək mühüm məqsədyükü daşıyır. Bu faciələrin əsas səbəbi yenə də
savadsızlığın, xurafatın, bixəbərsizliyin nəticələri ilə bağlıdır. C.Məmmədquluzadə XX əsrin
əvvəlləri Azərbaycan mühitində qadının yerini müəyyən etmək, onun hüquqlarını cəmiyyətin bütün
üzvləri ilə bərabər görmək üçün çalışmışdır.
Mirzə Cəlil iradlarının daxilindəki ağrı-acı bütün çılpaqlığı ilə duyulur. O, millətinin yolunda söz
adlı qüdrətin kəskin qılıncı ilə döyüşürdü. Qəflət yuxusunda yatanları bu sayaq oyatmaq istəyirdi.
Doğrudan da, bizə başqa nümunə, başqa ideologiya lazım deyil. Azərbaycan ideologiyası nədən
ibarətdirsə, bu bütövlükdə Mirzə Cəlil əsərlərində var. Bizdən asılı olan vacib məsələ odur ki,
həqiqətən milli düşüncəmizin sərkərdəsi sayılan böyük Mirzə Cəlil ideyalarını həyata keçirən
ləyaqətli, vətənini, dilini sevən bir vətəndaş olaq.
Biz bu gün də dilimizin varlığına, gözəlliyinə, səlistliyinə görə, dilimizi sevdiyimizə görə
müəllim, yazıçı, dramaturq, publisist, naşir Mirzə Cəlilə borcluyuq.
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«Always modern masters»

L.Qurbanova

Summary
The article “The master for all times” tells about J.Mamedguluzadeh`s multisided creativity
and his position in history of public opinion. In his articles and works the writer reflected the life of
the his modern society. During all his creative activity the writer paid special attention to the native
language. The writer`s idea of citizenship hid mission of his people`s educating. In other words, the
writer`s pen served salvation of the people and his awakening. The writer reflected problems of the
society in live and accessible language. In history of azerbaijani literature Calil Mamedguluzade
was famous not only as an outstanding journalist and publicist but also as a great dramatist and
writer. He enriched azerbaijani literature by his publicist and dramatic works from the point of
form and plot. The writer's teaching activity in villages provided him with a rich material for the
future activity. Subject of his works was a life of ordinary poor people who lived in villages. The
writer reflected in his works injustice and violence in the attitude to workers. One of the qlobal
problems which worried him very much was a slave position of women in villages. The "Molla
Nasraddin" magazine is a rich artistic heritage left by Jalil Mamedguluzade. He greatly influenced
on development of literary-social thinking and enlightening-democratic movement not only in
Azerbaijan but also in the Near and Middle East, especially in Iran and Turkey.
The key words: Literature, language, writers, writers.
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«Всегда современный художник»

Л.Гурбанова

Резюме
Статья "Мастер на все времена" повествует о многогранном творчестве
Дж.Мамедгулузаде и его позиции в истории общественного мнения. В своих статьях и
произведениях писатель отражал жизнь современного ему общества. На протяжении всего
творчества Джалил уделял особое внимание родному языку. Он задумывался над чистотой
языка. За идеей гражданства писателя скрывалась миссия просвещения народа. Иными
словами, перо писателя служило делу спасения народа и его пробуждению. Проблемы,
волнующие общество отражались писателем живым и доступным для всех языком. В
истории азербайджанской литературы Джалил Мамедгулузаде прославился не только как
выдающийся журналист и публицист, но и как великий драматург и прозаик. Он обогатил
азербайджанскую
литературу
своими
публицистическими
и
драматическими
произведениями с точки зрения формы и сюжета. Педагогическая деятельность писателя в
селах положительно повлияла на его дальнейшую творческую деятельность. Темой его
произведений стала жизнь скромных сельских людей. Писатель отражал в произведениях
насилие и несправедливость по отношению к крестьянам. Одной из глобальных проблем,
волнующих писателя являлось рабское положение женщин в селах. Журнал "Молла
Насреддин" является богатым художественным наследием Джалила Мамедгулузаде. Он в
значительной степени повлиял на развитие литературно-социального мышления и
просветительско- демократического движения не только в Азербайджане, но и в Ближнем и
Среднем Востоке, а именно в Иране и Турции.
Ключевые слова: литература, просвещение, язык, писатель, патриот.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.03.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.05.2019
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ƏDƏBİYYATDA UTOPIYA VƏ ANTIUTOPIYA IKI FƏRQLI DÜNYA MODELI KİMİ
Xülasə:
XX əsr iki dünya müharibəsinə şahidlik etmişdir. Müharibə ilə bağlı insanlarda baş verən
psixoloji bədbinlik ədəbiyyata təsirsiz ötüşməmişdir. Buna görə də, XX əsrdə utopik düşüncə
antiutopik düşüncə ilə əvəzlənir. İstənilən halda antiutopik düşüncə utopik düşüncəyə əsaslanır.
Təsadüfi deyildir ki, antiutopik nəsrdə hər zaman utopik ünsürlərə yer verilir.
Utopiya anlayışını ilk dəfə Tomas Mor istifadə etmiş, öz romanını “Utopiya”adlandırmışdır. Bir
sıra mənbələrdə Tomas Morun filosof Platonun “Dövlət” əsərindən təsirləndiyi fikirlərinə rast
gəlinir. Azərbaycan ədəbiyyatında utopik düşüncənin rüşeymlərinə daha qədim zamanlarda rast
gəlmək mümkündür. Lakin bu fakt tədqiqatlara indiyə qədər cəlb olunmamışdır. Təqdim olunan
məqalədə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilib.
Antiutopiya anlayışı "pis bir yer" mənasını daşıyır. Antiutopik romanlarda gələcəklə bağlı
fikirlərə rast gəlinir. Antiutopik romanlar, əsasən, elmi-fantastik xüsusiyyətə malik olurlar.
Məqalənin tədqiqat obyektində dayanan bu tip əsərlərin mövzusu üsyan, inqilablar, müharibələr,
fəlakətlərdir. Dünya ədəbiyyatında antiutopik roman janrının ilk nümunəsinə rus ədəbiyyatında rast
gəlinir. Corc Oruell də öz antiutopik əsərlərini məhz rus ədəbiyyatından təsirlənərək yazmışdır.
Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında antiutopik nəsr nümunələrinə az da olsa, rast
gəlindiyi vurğulanır.Qeyd olunur ki, istər antiutopik, istərsə də utopik romanlar xeyirlə şərin
mübarizəsi kimi daim vəhdət təşkil edir. Utopiya olmasaydı, antiutopiya bir məna kəsb etməzdi.
Eləcə də antiutopiyanın mövcud olması üçün utopiyanın inkarı vacibdir.
Açar sözlər: utopiya, antiutopiya, dünya modeli, Tomas Mor, Corc Oruell
XX əsrin modern insanının nihilist mövqeyində utopik düşüncənin yerini antiutopik düşüncə
əvəzləyir. Antiutopik düşüncənin qaynağında isə utopiya anlayışı dayanır. Dünya ədəbiyyatında
müxtəlif dövrlərdə üzə çıxan utopik dünya modelləri, real həyatda mümkün olmayan ədalətlə idarə
olunan məkan təsvirləri vardır. Utopiya insanın xoşbəxtliyin baş verəcəyinə inamının, pozitiv
yanaşmanın doğurduğu bir düşüncə tərzidir. Platonun “Dövlət” əsərində rüşeymləri qoyulan ideal
dünya modelini ifadə edən utopiya sözü Tomas Mordan başlayaraq bugünə qədər, bütün xəyali və
ideal cəmiyyət təsvirlərinin adı olmuşdur. Utopiyalar xoşbəxt cəmiyyət təsvirləridir. Tomas Mor
(1478-1535) yunanca "ou" - yox və "eu" - yaxşı sözlərinin ortaq səsi "u" ilə yer mənasına gələn
"topos"u birləşdirərək "var olmayan yaxşı yer" mənasını xatırladan Utopiya sözünü əsərinə ad
olaraq seçir. Dünya bədii-fəlsəfi fikrində utopik dünya modellərinin maraqlı nümunələrinə rast
gəlmək mümkündür. Məsələn, Günəş Ölkəsi (Tomasso Kampanella), Yeni Atlantida ( Frensis
Bekon), Telemaq (Fenelon), Kandid (Volter), Xoşbəxtlər ölkəsi (Nizami) və s.
Tomas Mor ilk dəfə “Utopiya” (1516) adlı əsərini yazmışdır. Onun Platondan təsirlənərək
yazdığını düşünənlər çox olsa da, bəzi tədqiqatçıların fikrincə, o, yalnız mükəmməl dövlət modeli
qurmaq ideasını Platondan almışdır və Platonun dövlətinə bənzəməyən tamamilə başqa bir dövlət
anlayışını formalaşdırmışdır. (6, səh.195) T.Morun adı keçən romanında hadisələr Utopiya adasında
cərəyan edir və kral Utopusun yerli vəhşi əhalini bir araya toplayaraq qurduğu dövləti necə ədalətli
şəkildə idarə etdiyi təsvir olunur. Bütün utopik romanlarda olduğu kimi eyni ilə “Utopiya”
romanında birliyi qorumaq üçün dil və din xüsusi rol oynayır. Əgər kral Utopus vahid dil siyasəti
yürüdürsə, dini baxımdan da ölkədə tolerantlıq sözün əsl mənasında hökm sürür. Antiutopik
romanlarda dil vasitəsilə parçala və hökm et siyasəti utopik romanlar üçün tamamilə yaddır.Hələ
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böyük türk şairi Nizami Gəncəvidən bizə tanış olan utopik cəmiyyətdə– “Xoşbəxtlər ölkəsi”ndə
(“İskəndərnamə”) olduğu kimi Utopiyaa dövlətində də kilid və açarlar yoxdur, hər şey ortaqdır.
Lakin hər iki ədibin sözü gedən əsərlərində oxşar cəhətlər olsa da, bir sıra fərqli məqamlar da
vardır. Nizami təsvir etdiyi cəmiyyətdə cinayət müqabilində fərdi ölkədən qovmaqla cəzalandırırsa,
T.Mor günahkarları ölüm hökmü, köləlik kimi bir sıra qanunlarla cəzalandırır.Əgər düşünsək ki,
heç bir ideal cəmiyyətdə şəxsiyyət azadlığının əlindən alınması və ölüm hökmündən söz gedə
bilməz, o zaman görərik ki, Nizami Gəncəvi daha humanist mövqedən çıxış etmişdir. T.Morun
utopik düşüncə ilə idarə olunan dövlətdə antiutopik dünya modeli üçün xarakterik elementlərə
müraciəti ideal cəmiyyət anlayışına xələl gətirən faktordur. Eləcə də, Morun aşağıda qeyd olunan
fikirləri ilə süjet boyu önə çıxardığı idarə üsulunda olan bir sıra məqamlar ziddiyət təşkil
edir.“Utopia`da toplum kurumlarının amacı, her şeyden önce halkın ve bireylerin ihtiyaçlarını
gidermek, sonra herkese bedenin köleliğinden kurtulmak, düşüncesini özgürce işletmek, kafa
yetilerini bilimler ve sanatlarla geliştirmek için mümkün olduğu kadar çok vakit bırakmaktır.
Utopialılar için gerçek mutluluk işte bu düşünce gelişmesinin ta kendisidir.“ (6, səh.50)
Qeyd edək ki, sözü gedən Utopiya dövləti işğal olunan bir adada yaradılmışdır. Lakin Nizami
Gəncəvinin oxucuya təqdim etdiyi dünya modelində isə yerli əhali xoşbəxt cəmiyyət qurmuşdur.
Bununla belə, müharibələrdə utopiyalılar yerli əhalinin xoşbəxt yaşayışlarını pozmamaq üçün
döyüşə göndərmək məqsədi ilə yad ellilərdən istifadə edirdilər. Müqayisə nəticəsində belə qənaətə
gəldik ki, Tomas Mor təfəkkürdə tam olaraq humanist mövqedən çıxış etməmişdir və yaratdığı
cəmiyyət tam utopik düşüncəyə uyğun deyildir. Antiutopik romanlar üçün xas olan qanunlar utopik
təfəkkürə uyğunlaşdırılsa da, fərq bundan ibarətdir ki, bu qanunlar Utopiyada sözün əsl mənasında
ədaləti bərqərar etmək üçün tətbiq edilir.Fikir cinayəti hər iki düşüncə tərzində demək olar ki, eyni
dərəcədə qiymətləndirilir.
“Utopia`da kötü bir şey yapmaya niyyetlenen, bu kötülüğü gerçekten yapmış kadar tehlikeye
girer. Çünki Utopialılara göre, bir suçu tasarlamak, o suçu işlemekten farksızdır. Kötülük yapmak
isteyen, sadece karşısına bir engel çıktığı için bu kötülüğü yapmamışsa, niçin suçlu sayılmasın?” (6,
səh.76)
Tomas Mordan sonra Tomasso Kampanella “Günəş ölkəsi” adlı utopik romanını yazmışdı. Hər
iki əsər demək olar ki, sual-cavab şəklində qurulmuşdur. “Günəş ölkəsi” baş rahib Hoh tərəfindən
idarə olunur. Üç köməkçisi var: Pon, Sin və Mor. (Güc, ağıl və sevgi)
Bütün utopik mətnlər üçün oxşar xüsusiyyətlər eyni ilə “Günəş ölkəsi” üçün də xarakterikdir.
Fərqli cəhətlər bundan ibarətdir ki, ölkə rahib tərəfindən idarə olunduğü üçün din daha qabarıq
şəkildə verilmişdir və hər nə qədər ortaqlıq, bərabərlik prinsipinin hökm sürdüyü deyilsə də, mətn
ilə tanış olarkən açıq-aydın görünür ki, Hoh və köməkçilərinə qarşı münasibət istənilən məsələdə
digər insanlardan fərqlənir, onlar daha üstün tutulur. Bərabərliyi pozan başlıca olaraq dövlətin
başında duran idarəçilərdir. “Utopiya”da olduğu kimi burada da ölüm hökmü ən sərt cəzalardandır.
Günəşlilər evlilik məsələsinə çox ciddi yanaşırlar. Əsas vəzifə kimi qarşılarında duran
məsələ qadın və kişinin mükəmməl bir soy yetişdirmək üçün birləşməsidir.
Utopiya orta əsrlər humanist intibahının nəticəsi və eyni zamanda manifesti idi. Maarifçilik və
pozitivizm dönəmində utopik düşüncə insanın dinə qarşı mübarizəsində axirət dünyasında ona
ərməğan ediləcək xoşbəxtlik əvəzinə bu dünyada, gerçək və fiziki aləmdə xoşbəxt olmaq istəyindən
irəli gəlirdi. XIX əsrin nikbin əhval-ruhiyyəli insanının yerini XX əsrin əvvəllərində bədbinləşmiş
insan tutmağa başlayır, xoşbəxt gələcəyə inam zəifləyir. İki dünya müharibəsindən yorğun düşmüş
insanın gələcək arayışında utopiyanın əksi olan dünya modelləri boy göstərməyə başlayır. "Keçən
əsrin 60-cı illərində isə, SSRİ ərazisində və ingilis dilli ölkələrdə antiutopiya və distopiya
terminlərinin istifadə arealı genişləndi. Bəzi yanaşmalar onların fərqlərini izah etməyə çalışdılar.
Belə ki, distopiya bir növ ağlın və rasionallığın xeyir qüvvələr üzərindəki qələbəsi, utopiyaya qarşı
tamam antitezdir, antiutopiya isə sadəcə daha çox azadlıq dərəcələri təqdim edən utopik prinsiplərin
inkarıdır."(1,35)
Ədəbiyyatşünaslıqda antiutopik dünya modelini ifadə edən bir neçə alternativ sözlərə rast
gəlmək mümkündür. Booker, hər zaman bir-birinin yerinə istifadə edilməsə də növün, distopiya,
mənfi utopiya, antiutopiya, heterotopya və kakotopya ilə ifadə edildiyini qeyd edir. Bookerın
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üstünlük verdiyi söz isə distopiyadır. Distopiya, yunanca "dus" - çətin, pis və "topos"-yer
sözlərindən uydurulan bir termindir. Utopiyanın mənfi məna verən "u" ön şəkilçisi ilə "topos"
sözündən istehsal edilərək "var olmayan yer "i işarə etməsi kimi "distopiya" termini də "çətin/pis
olan yer" mənasını bildirir. Anlayış ilk dəfə Con Stuart Mill tərəfindən 1868-ci ildə "pis bir yer"
mənasında istifadə edilmişdir. Mill, distopiya terminini xəyal edilən “ən pis idarəçiliyi və ya
vəziyyəti, xaosu, müharibə və zorakılığı” adlandırmaq üçün istifadə etmiş və “gerşəkləşməsini
istəyərkən çox diqqətli olmaq lazım olan bir utopiya” kimi qiymətləndirmişdir. (5,42)
Antiutopik romanlar özünəməxsus gələcək ssenariləri ilə seçilir və adətən elmi-fantastik üslubun
üstünlüyü ilə yaranır. Antiutopik romanları, normalar və ictimai münasibətlərin xüsusi təşkilatlar
tərəfindən idarə olunduğu, əksər hallarda gələcəkdə baş verən, insan azadlığının kökdən rədd
edildiyi, kabusu xatırladan boğucu və mürtəce bir cəmiyyətin bədii şərhi kimi qəbul edilir. Nail
Bezelə görə utopiyalar, bir növ yer cənnəti təklif edərkən, distopiyalar ağıllarında bir yerdə gizli
olan cənnəti inşa etməyə çalışanların yaratdığı cəhənnəmi göz önünə sərirlər. Utopiyalar xoşbəxtlik
üçün harmoniyanın vacibliyini vurğulayarkən, distopiyalar uyğunluq və nizam naminə yaşadılan
qorxu və ağrını anladır (4, s.17).
Antiutopiyanın əsas xüsusiyyətləri bunlardır:
• Ümumiyyətlə, heç bir hökumət yoxdur və ya varsa, bu təzyiqli və nəzarət edən bir
hökumətdir.
• Ya yoxsullarla zəngin arasında böyük bir gəlir fərqi var və ya hər kəs həddindən artıq
yoxsulluqla üzləşir.
• Hökumət və ya hakim sinif tərəfindən ortaya atılan təbliğat insan ağıllarına nəzarət edir.
Antiutopiya isə hər şeyin qeyri-kamil olduğu bir dünyadır və hər şey daha da pisləşməyə doğru
gedir. Antiutopik ədəbiyyat bizə yaxın gələcəkdə dünyaya nə baş verə biləcəyinə dair sanki güzgü
rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, bu tip əsərlərin mövzusu üsyan, təzyiq, inqilablar, müharibələr,
fəlakətlərdir. Antiutopik romanlar ilk nümunələrinin ortaya çıxdığı dövrdə daha çox fantastik
xarakterdə olub əyləncə məqsədi daşıyırdı, lakin getdikcə bədii mündəricəsində mühüm sosialsiyasi məsələlərə münasibət bildirməyə, ictimai quruluşun, elmi-texnoloji və ideoloji nəzəriyyələrin
qarşılıqlı təsirindən doğan düşüncə mühiti formalaşdırmağa başladı. Antiutopik bir dünyada insana
aid dəyərlər sistemi heçə çevrilir, sevgi, məhəbbət, mərhəmət, vicdan, şəfqət kimi bir çox insani
xüsusiyyətlər mürtəce rejimlərin təzyiqi altında yox olmağa başlayır, fərd anlayışını kütlə anlayışı
əvəz edir. Ədəbiyyatda antiutopiyanın mərkəzində dövlətlə fərd, bürokratiya ilə vətəndaş
arasındakı münasibətlərdə yadlaşma, insan azadlığının nəzərə alınmaması, insanın ideologiyaların
qurbanına çevrilməsi kimi məsələlər dayanır. Yaşadığı mühitlə barışmayan, lakin yaşamağa məcbur
olan insanın gələcəyə inamsızlığı, qorxuları, qayğıları, sualları, daxili mühakimələri və s. bədii
metaforaların gücü ilə izah edilir.
Rus yazıçısı Zamyatinin “Biz” (1924) əsəri dünya ədəbiyyatında antiutopik roman janrının ilk
nümunəsi hesab edilir. Roman riyazi motivlər əsasında yazılmışdır və riyazi qanunlar əsasında
qurulmuş bir dünya təsvir olunmuşdur. Oldoks Hakslinin "Cəsur yeni dünya" (1932), Corc Oruellin
“Heyvanıstan”(1939) povesti, "1984" (1948) romanı, Rey Bredberinin "451 farengeyt" (1953) kimi
antiutopik əsərlərini məhz "Biz"dən təsirlənərək yazılmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında Zümrüd
Yağmurun "Ölkə adı 22" və Şəbnəm Karslının "2087-ci il" romanı antiutopik romana nümunə kimi
verilə bilər. Bundan əlavə Anarın "Ağ qoç, qara qoç" əsəri utopik və antiutopik romanın
xüsusiyyətlərini vəhdət şəklində təqdim edən maraqlı əsərlərdən biridir. Dünya ədəbiyyatında
antiutopik roman nümunələrinin sayı kifayət qədər çoxdur. Onu qeyd etmək lazımdır ki, hər bir
yazıçı antiutopik dünya modeli qurarkən müxtəlif bədii priyomlardan və üsullardan istifadə edir,
özünəməxsus çalarlar yaradır.
Bəşər tarixi mövcud olduğu müddətdə ədalətli, utopik cəmiyyət qurmaq meyilləri güclü olaraq
qalsa da, alt qatda yatan antiutopik təsirlərlər də hər zaman özünü göstərəcəkdir. Buna görədir ki, nə
utopik, nə də antiutopik düşüncə tərzi xalisliyini qorumur. Hər ikisində təsirlənmələr özünü göstərir.
Xeyir və şərin mübarizəsi davam etdiyi müddətcə, utopik və antiutopik dünya modeli də qarşılıqlı
təsirlənmələrə məruz qalacaqdır.
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Aytekin Alizada
Utopia and dystopia in the literature as a model of two different worlds
Summary:
XX century was witness of two world wars. The psychological pessimism of people which
related with the war has not been inneffective in literature.That’s why in the XX century utopian
thoughts were replaced with dystopian thoughts. In any case the dystopian thoughts based on
utopian thoughts. It’s not casual that the dystopian prose is included utopian elements.
For the first time Thomas More used the concept of Utopia, and named his novel “Utopia”. In
several sources shown that Thomas More was influenced by the work of Plato “The Republic”. In
the literature of Azerbaijan, it is possible to find embryo of utopian thoughts in ancient times. But
this fact has not been involved in research yet. In the presented article special attention was paid to
this issue.
The concept of dystopia means “a bad place” . The toughts about the future are encountered in
the dystopian novels . Mainly dystopian novels have got scientific-philosophic feature. The theme
of the works which are research object of this article is rebellions, revolutions, wars, calamities. The
first example of dystopian novel genre in world literature is found in Russian literature. George
Orwell also wrote his dystopian works influenced by Russian literature. Even if it’s few the fact of
encountering the dystopian works in Azerbaijan literature is emphasized in the presented article. It’s
noted that , either dystopian novels or utopian novels always contain unity as the struggle of evil
and good. If utopia was not, dystopia would not have any meaning. As well as denial of utopia is
important for the existing of dystopia.
Keywords: utopia, dystopia, model of world, Thomas More, George Orwell.
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Айтекин Ализада
Утопия и антиутопия в литературе как модель двух разных миров
Резюме:
В ХХ веке стала свидетелем двух мировых войн. Психологическое недовольство людей, в
связи с войной, не смогла обойти без пессимитического эффекта на литературу. Поэтому в
двадцатом веке утопическое мышление заменяют антиутопическим мышлением. В любом
случае, антиутопическое мышление основано на утопической мысли. Не случайно в
антиутопической процедуре всегда присутствуют утопические элементы.
Впервые утопия использовал Томас Морун, назвал свой роман "Утопия". В некоторых
источниках есть такие идеи что философ Томаса Морун был тронут работой Платона
"Государство" . В литературе Азербайджана можно найти утопические мыслители
эмбрионов можно найти в древних временах. Однако этот факт еще не было в
исследованиях. В представленной статье особое внимание было уделено этому вопросу.
Понятие антиутопие означает "Плохое место". В антиутопические романах можно найти
идеи о будущем. Антиутопические романы в основном научно-вымышленном жанре.
Предметом таких статей, основанном на объекте исследования, являются восстание,
революции, войны, катастрофы. Первый пример антиримского жанра в мировой литературе
встречается в русской литературе. Джордж Оруэлл написал свое антиутопические романы
вдохновившись работами русской литературы. В представленных статьях есть несколько
примеров антиутопической прозы из Азербайджанской литературы. Отмечается, что как
антиутопические, так и утопические романы всегда согласны с единством добра и зла. Без
утопии антиутопия не имела бы смысла. Также важно отказаться от утопии из-за
существования антиутопии.
Ключевые слова: утопия, антиутопия, модель мира, Томас Мор, Джордж Оруель.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA SENTIMENTALIZM CƏRƏYANI VƏ
A.DIVANBƏYOĞLUNUN YARADICILIĞI
Insan hisslərinin təsvir və tərənnümünə, təbiətin duyğulu təsvirinə üstünlük verən sentimentalizm
həm qərb ədəbiyyatında, həm də şərq ədəbiyyatında ədəbi cərəyan kimi formalaşmışdır.Lakin
ədəbiyyatın bir sıra mərhələlərinə nəzər saldıqda başqa xalqların ədəbiyyatında olduğu kimi,
Azərbaycan ədəbiyyatında da sentimentalizmin bədii-estetik xüsusiyyətlərinə, elementlərinə rast
gəlmək olar. Dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yeri və rolu olan romantizm sosial-mədəni hadisə
kimi universal xarakter daşımışdır. XX əsr romantikləri arasında bir sıra sentimental səciyyəli
əsərlər yazıb-yaratmışdır. Bu ədiblərin yazdığı əsər və obrazlar sentimental-romantik tərzdə təsvir
və tərənnüm olunur. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında da həmçinin sentimentalizmin bədii-estetik
xüsusiyyətlərini görmək mümkündür. XX əsr Azərbaycan romantizminin nümayəndələrindən olan
Abbas Səhhət və Abdulla Şaiqin yaradıcılıqlarını da sentimentalizmə aid etmək mümkündür. XX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Abdulla bəy
Divanbəyoğludur. Divanbəyolunun romantik ruhla yazılmış hekayələrinə “Ərdoy dərəsini” misal
göstərmək mümkündür. Sujet xətti sadə olan əsər dağlarda yaşayan bir gəncin dərvişə rast gəlməsi
ilə başlayır. Əsərin əvvəlində sentimentalizmə xas olan xüsiyyətləri görmək mümkündür. Tamamilə
sentimentalizmin bədii-estetik xüsusiyyətlərinə xas olan bu əsərin mahiyyətinə nəzər saldıqda
görərik ki, əməllərindən peşman olan bir dərvişin can yanğısıdır. Kənar mühitdən gəlmiş Əhməd
təbiət aləmi üçün yad bir xaraqterdir. Dərviş Ruqiyyənin ailəsi ilə ilk dəfə tanış olduqda didərgin
düşdüyü vətənini unutduğunu dilə gətirir. Əsərin sujet xəttinin əsasında Əhməd ilə Ruqiyyənin
qarşılıqlı sentimental məhəbbəti dayanır.
Açar sözlər: Sentimentalizm, poeziya, təbiət, məhəbbət, əzab
Insan hisslərinin təsvir və tərənnümünə, təbiətin duyğulu təsvirinə üstünlük verən sentimentalizm
həm qərb ədəbiyyatında, həm də şərq ədəbiyyatında ədəbi cərəyan kimi formalaşmışdır. Bir sıra
tətqiqatçıların fikrincə sentimentalizm Azərbaycan ədəbiyyatı üçün xaraqterik bir cərəyan deyildir.
Lakin ədəbiyyatın bir sıra mərhələlərinə nəzər saldıqda başqa xalqların ədəbiyyatında olduğu kimi,
Azərbaycan ədəbiyyatında da sentimentalizmin bədii-estetik xüsusiyyətlərinə, elementlərinə rast
gəlmək olar. “Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizmi sistemli bir cərəyan hesab etmək olmaz.
Lakin sentimental inikas üsullarına üstünlük verən və sentimental əsər yaradan yazıçılarımız
olmuşdur”. Şərq ədəbiyyatında inilti və sızıntı, qəhrəmanın ah-nailələri, əzabları öz əksini
sentimentalizmdən daha öncə tapmışdır. Ayrılıq, dərd, eşq kimi motivləri həm sentimentalizmdə,
həm də klassik poeziyada görmək mümkündür. Hər ikisində yarından ayrı düşmüş aşiq var. Lakin
bu aşiqlərin bir-birindən fərqlənir. Divan ədəbiyyatında aşiq yarı sevdiyi kimi onun dərdinidə sevir.
Griftari-qəmi-eşq olalı azadeyi-dəhrəm,
Qəmi-eşqə məni bundan betər, yarəb, giriftar et.
Fizulinin bu qəzəlində yarından ayrı düşmüş aşiq eşqin verdiyi əzablardan, əziyyətdən
şikayətlənmir. Sentimentalizmdə isə bunun tam əksidir, aşiq bəlanı arzulamır. İohann Hötenin
“Gənc Verterin iztirabları” əsərində qəhrəman ümid yeri olan görüşlərinin bitdiyi anda öz həyatına
son vermək qərarını alır. “ Budur, gör arzu və ümidlərim necə yerinə yetmişdir. Bədənim
soyuqqanlı bir halda, ölümün dəmir qapısını döyürəm”.(9, 156) Hətta Verter bu misraları
söyləyərək öz tanrısına ona əzab-əziyyətlərinə son qoyacaq gücü verdiyi üçün təşəkkür edir. “Ətraf
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tamamilə sakitdir, qəlbimdə rahatdır. Xudaya, sənə minnətdaram ki, bu axırıncı dəqiqələrdə mənə
bu qədər hərarət və qüvvə bəxş etmişsən”. (9, 156)
Dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yeri və rolu olan romantizm sosial-mədəni hadisə kimi
universal xarakter daşımışdır. Qərb ədəbiyyatında romantizm önromantizm (preromantizm) və ya
sentimentalizm adlanan fəlsəfi-estetik mərhələdən sonra yaranmışdır. Maarifçiliyin ağlı üstün tutan
ehkamlarına qarşı sərt mövqe sərgiləyən romantizm bunun əksinə olaraq, sentimentalizmin hisslərə
önəm verən emosionallığı ilə sanki razılaşır. Ona görə də dünya romantiklərinin yaradıcılığında
sentimental davranış məqamlarına rast gəlmək qanunauyğun hal kimi çıxış edir. XX əsr
romantikləri arasında bir sıra sentimental səciyyəli əsərlər yazıb-yaratmışdır. Bu ədiblərin yazdığı
əsər və obrazlar sentimental-romantik tərzdə təsvir və tərənnüm olunur.
Hüseyn Cavidin yaradıcılığında da həmçinin sentimentalizmin bədii-estetik xüsusiyyətlərini
görmək mümkündür. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında da bir sıra şeirlər vardır ki, bu şeirlərdə
sentimentalizm romantizmi üstələyir. “Dün və bu gün”, “Məyus bir qəlbin fəryadı”, “Qüruba qarşı”,
“İştə bir divanədən bir xatirə” kimi şeirlərində sentimental izləri görmək mümkündür. Keçmişdən
və bu gündən bəhs olunan “Dün və bu gün” şeirində insanın əhvalı dəyişkəndir. Təbiətdə əbədii
olan bir qüvvət yoxdur. Xilqət daima dəyişməkdədir
Dünki məhkum olur bu gün hakim,
Dünki bədbəxt olur bu gün məsud, (7, 84)
XX əsr Azərbaycan romantizminin nümayəndələrindən olan Abbas Səhhət və Abdulla Şaiqin
yaradıcılıqlarını da sentimentalizmə aid etmək mümkündür. Bir çox araşdırmalar nəticəsində belə
qənaətə gəlmək olar ki Abbas Səhhət romantikdir. Lakin yazıçının yaradıcılığının ayrı-ayrı
nümunələrinə nəzər yetirsək müəyyən qədər sentimentallığın olduğunu görmək mümkündür.
A.Şaiqin yaradıcılığındakı bir sıra şeirlərdə kədər, qəm-qüssə kimi motivlər özünü qabarıq göstərir.
Bu motivlərdən istifadə əsərin lirik qəhrəmanının sentimental hisslərinin təsvir olunmasında əsas rol
oynayır.
Şairin “Köç” şeirində də sentimentalizmin əlamətlərini görmək mümkündür. Əsər lirik
qəhrəmanın dili ilə verilir, təbiət , meşələr, dağlar sanki dil açır.
Yollar dağdır, ya meşə, ya düzənlik
Hər tərəfi basmış böyük bir şənlik.
Bir çay kənarında düşürlər axşam,
Səfalı bir yerdə olurlar aram.
A.Şaiq obrazın xaraqterini, psixoloji dünyasını və duyğularını təbiət təsvirləri vasitəsi ilə
oxucuya çatdırdığı ən gözəl əsəri “Qış gecəsi” şeiridir. Qış fəsli qəhrəmanın hiss və duyğuları ilə
səsləşir. Ağır körpəsi üçün Allahına yalvaran bir ananın sarsıntılarını, iztırablarını oxucuya daha
təsirli çatdırmaq üçün yazıçı qış fəslini seçir.
Dağ, çöl dərə, bağ və tarla qardan,
Öz üstünə örtmüş idi yarğan...
Xəstə uşağına qəmli madər,
Həsrət içində layla söylər.
Uşaqlar üçün yazdığı “Gözəl bahar” pyesində qış və bahar fəslini təsvir etməklə xoşbəxtlik və
bədbəxtlik arasında mübarizə əks olunur. İnsan duyğuları ilə təbiəti təsvir etməklə, qəhrəmanın
daxili sarsıntılarını qələmə almaqla şair öz əsərlərində sentimentallığın olduğunu dilə gətirmişdir.
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan qadın şairələrdən biri də Xurşudbanu
Natavandır. Xurşudbanunun şeirlərini bir neçə hissəyə bölmək mümkündür: aşiqanə şeirlər, təbiət
gözəlliklərinə həsr edilmiş şeirlər və hüznlü şeirlər. Qəzəllərində daha çox məhəbbət, təbiət
gözəllikləri təsvir, tərənnüm olunmuşdur. Şairə bədbin ruhlu şerlər yazmağa 16 yaşlı oğlunun
ölümündən sonra başladı. Bütün bunlar Natavanın şeirlərinə sentimental ruh verir. Qəzəllərində
daha çox kədər, hüzn kimi motivlər öz əksini tapmışdır. Bunun nəticəsində onun əsərlərində
sentimentalizmi görmək mümkündür.
Mədad olsa əgər dərya, qələm olsa əgər əşcar,
Başa yetməz qəmim şərhi, qələm hər ləhzə qan ağlar.
Tənim rəncur, dil xəstə, dəxi bir qəmküsarım yox,
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Kimə kim, şərh edim dərdim, gedər tabü təvan, ağlar.
Yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələ olan Cəfər Cabbarlı əsərlərində
sentimentalizmin təzahürlərini görmək mümkündür. Yazıçının “Vəfalı Səriyyə” pyesində
sentimental əlamətləri özünü biruzə verir. Ədib bu əsərdə cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı
öz qəzəbini bildirir. Cəmiyyətdə hökm sürən cəhalətin böyük məhəbbətlə bir-birini sevən gənclərin
həyatına maneə olmuşdur. Əsərdə Səriyyə və Rüstəm bir-birlərini sevir. Amma Səriyyənin anası
qızını zorla dayısı oğlu Qurbana ərə vermək istəyir. İki gəncin uğursuz sevgisində pul, mal, vardövlət əsas rol oynamışdır. “Ah, Rüstəm. Ah! Məhəbbəti ilə pərişan olduğum! Nə üçün öz sevgini
zalımların əlindən xilas etmirsən? Bəs nə üçün sən əhdinə vəfa edib məni buradan azad etmirsən?”
Səriyyənin bu daxili monoloqunda qəhrəman öz taleyindən bəhs edərək sevgisinin onu bütün
zalımlardan xilas edəcəyini düşünür. Bu monoloq qəhrəmanın daxili aləmini açaraq onun nə
düşündüyünü oxucuya göstərir.
Cabbarlının sentimental ruhda yazılmış digər əsəri isə “Solğun çiçəklər” pyesidir. Sentimental
səhnələrin çoxluq təşkil etdiyi bu əsər əzab əziyyət çəkən insanların faciəsidir. Əsərin adındanda
göründüyü kimi solğun çiçəklər talesiz, günahsız olan Saranın əzablarla dolu, solmuş həyatına
işarədir. Bu simvol sentimentalizmin estetikasına, nəzəri prinsiplərinə cavab verir. “Solğun
çiçəklər” pyesində sentimental səhnələr çoxluq təşkil edir, əzablar çəkən insan talelərinin faciəsidir.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Abdulla
bəy Divanbəyoğludur. Yazıçı Azərbaycan klassik nəsrinin ənənələrini davam və inkişaf
etdirmişdir. Ədib “Əbdül və Şəhzadə” (1902), “Can Yanğısı” (1903), “İlan” (1906), “Fəhlə” (1906),
“Ərdoy dərəsi” (1909), “Gənc” (1910), “Parlaq ulduz” (1911) kimi bir çox əsərlərin müəllifi kimi
tanınır. Divanbəyoğlu öz povest və həkayələrində burjuanı, feodal adət ənənələrini, kecmiş
qanunları, zülm və haqsızlqları, insanların sinfi təbəqəyə görə ayrılmasını ifşa etmişdir. Həmçinin
Azərbaycan tarixinə aid bir çox elmi əsərlərdə qələmə almışdır. Bunlara “ Müctəhid-feodal” ,
“Xanların fərmanları və yazışmaları” , “Şəki xanlarının tarixinə dair” aiddir.
1902-ci ildə rus dilində yazdığı digər əsəridə “Əbdül və Şəhzadə” povestidir. Divanbəyoğlunun
əsərlərinə nəzər saldıqda hadisələr əsasən təbiət qoynunda baş verir. Lakin yazıçı bu əsərdə
ziyalıların, məmurların sosial-mənəvi həyatını, köhnəlik ilə yeniliyin mübarizəsini üstün tutur.
Müəllifin yaradıcılığında Azərbaycan
qadınlarının azadlığı problemi aparıcı rol oynayır.
Divanbəyoğlu bu əsərində bu mövzuya toxunmuşdur. Əsərdə yazıçı qadınların aldadılmasına,
hərəmxanalarda məhv olmasına, azadlıqlarının əllərindən alınmasına, qul kimi satılmasına qarşı
çıxır. Povestdə şərq müsəlman qadınlarının vəziyyətini, hiss-duyğularını geniş bədii lövhələrlə əks
etdirmişdir.
Əsərin qəhrəmanı olan Əbdülü yazıçı ziyalı, aristokrat cəmiyyətdən seçmişdir. Rusiyada təhsil
almış qəhrəman qadın azadlığının ən böyük dəstəkçisi idi. Nisəni qadın düşməni olan bir bəyin
əlindən xilas etməklə azadlıq carçısı olduğunu oxucuya göstərmişdir. Əsərdə yazıçı Şəhzadənin
simasında azadlığa can atan, fədakar bir qadın surətini yaratmışdır. Əsərin sujet xəttinin əsas
mövzularından biri də məhəbbətdir. Azadlıq mübarizəçisi olan Əbdül həmdə ehtiraslı bir
məhəbbətlə sevən aşiqdir. Şəhzadəni sevən, ona sadiq olan Əbdülün azadlıqla bağlı olan fikirlərini
həyata keçirməsinə mühit icazə vermir. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan qəhrəman yanlız Əbdül
deyildir həmçinin ədib Nisə, Sultan və Məryəm obrazlarını yaratmışdır. Povestdə yazıçı iki tərəfi
qarşı-qarşıya qoymuşdur. Bir tərəf qadın əziyyətinə dəyər verməyən, digər tərəfdə isə qadın
azadlığına mübarizə aparan.
Əsərdə dörd sevgi xəttinin olduğunu görmək mümkündür: Əbdül və Şəhzadə, Sultan və Nisə,
Murad və Nigar, Şamil və Məryəm. İlk iki şəxslərin məhəbbəti geniş şəkildə təqdim olunduğu
halda, sonrakı iki şəxslərin sevgisi müəyyən qədər əks olunmuşdur. Murad və Nisə qaçdıqları
zaman quldurların hücumuna məruz qalıb öldürülür, öz arzularına çata bilmirlər. Əbdül və
Şəhzadədə öz vüsallarına çata bilmirlər. Şəhzadənin köhnə fikirli atası bu sevgiyə qarşı çıxır, hətta
öz qızını yaralayır.
Tamamilə sentimentalizmə məxsus olan “Əbdül və Şəhzadə” əsərində əsas diqqət insanın
mənəvi azadlığı və onun sentimental hissinə verilir.
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Hadisələri realist bir şəkildə qələmə aldığı “Duman” hekayəsini Divanbəyoğlu 1904-cü ildə
qələmə almışdır. “Əbdül və Şəhzadə” povestində qadın azadlığı haqqında mübarizə aparan ədib
Duman əsərində qadın və evlilik haqqında qəlibləşmiş qaydaları, qanunları, adət-ənənələri tənqid
edir. Yazıçı bu əsərdə köhnəlik ilə yeniliyi qarşı-qarşıya qoyur. Əsərdə Murad bəy köhnəliyin
nümayəndəsidir. O, oğlu olan Həmidin rus dilində təhsil almasına qarşı çıxır. Onun fikrincə rus
dilində təhsil almaq insanı əyyaşlığa, əxlaqsızlığa gətirib çıxarır. Yeni nəslin nümayəndəsini də
Murad bəyin oğlu Həmid bəy təmsil edir. Atasının fikirlərini qulaq ardı edən Həmid oxumağı hər
şeydən çox sevir və istəyinə də çatır. Əsərdə yazıçı Həmid və Seyyarənin taleyindən bəhs edərək,
köhnə adət-ənənələri, qəlibləşmiş nigah qaydalarını tənqid edir. Səriyyə ilə Can Yanğısı əsərinin
qəhrəmanı olan Ruqiyyənin taleyində heç bir fərq yoxdur. Kölə olaraq yaşayan bu iki qadın öz
vəziyyətlərini yaxşı başa düşürlər.
“Gözəllərin vəfası” povestini 1914-cü ildə qələmə alan yazıçı bu əsərdə də hadisələrin təsvirini
kənd mühitində vermişdir. Əsərin sujetinin əsasında Tutunun sevgisi dayanır. Obrazların
xaraqterində, baş verən hadisələrdə sentimentalizmi daha aydın şəkildə görmək mümkündür.
Qadın həyatını və hüquqsuzluğunu tənqid edən əsərlərindən biri də “Parlaq ulduz” hekayəsidir.
Bu hekayə də həmçinin sentimentallığı seçilən əsərlərindəndir. Onun bu əsəri “Haqq yolu”
məcmuəsində dərc olunmuşdur. Bu əsərində sujet xətti yenilik ilə köhnəlik arasında gedən
mübarizədən bəhs olunur. Hekayədə hadisələr kənddə cərəyan edir. Yazıçı əxlaq qaydalarını kəskin
şəkildə tənqid etmişdir. Hekayənin əsas qəhrəmanları oxumuş, təhsil almış Rəcəb və Sürəyyadır.
Onlar köhnə düşüncəli, insanların haqq və malını talayan, zülm verən bəylərə, ağalara qarşı
mübarizə aparırlar.
Kənd məişətindən alınan əsərlərindən biri də “İlan” əsəridir. Yazıçı 1906-cı ildə qələmə adığı bu
əsərində həm avam, dindar ailələrdə hökm sürən köhnə adət ənənələri tənqid edir, həm də az yaşlı
uşaqların təlim və tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən dini elimlərə qarşı çıxır. Bu hekayədə yazıçı
uşaqların həyat və təbiət hadisələrini öyrənməsinə, tərbiyə olunmasına köməklik göstərir. Qismən
də olsa qərb ədəbiyyatında Jan Jak Russonun “Emil” əsəri ilə səsləşir. Çünki hər iki əsərdə
uşaqların tərbiyəsi haqqında bəhs olunur. İlan hekayəsi uşaq psixologiyasına uyğun şəkildə
yazılmışdır. Uşaqlar üçün yazılmış digər əsəri isə “Fəhlə” hekayəsidir. Adından göründüyü kimi
əsərdə fəhlələrin zəhmətindən bəhs olunur. Real hadisələrin insan hiss və duyğularında əks-sədasına
diqqət yetirən yazıçının bu iki əsəridə sentimentalizmə uyğundur.
Divanbəyolunun romantik ruhla yazılmış hekayələrinə “Ərdoy dərəsini” misal göstərmək
mümkündür. Hekayənin ilk hissəsi “Yaylaq” adlanır və tam romantik şəkildə yazılmışdır. Ədibin bu
əsərində müəyyən qədər sentimentallığın olduğunu görmək mümkündür. Əvvəlki əsərlərində
olduğu kimi, bu əsərdə də yazıçı təbiətin təsvirini, füsunkar gözəlliyini ustalıqla qələmə almışdır.
Təbiətin təsvir və tərənnümü də sentimentalizmə xas olan bədii-estetik normalara uyğundur.
Ədibin bu əsərində mövhumi qüvvələrdəndə bəhs olunur. Cin, şeytan, ərdoy kimi mifik qüvvələr
tənqid olunsa belə əsərin başlıca məzmununu təşkil etmir. Divanbəyoğlu kənd həyatını, köçərilərin
zəhmətini bu əsərində də qabarıq göstərir, şəhərlə kənd həyatını müqayisə edir. İngilis
sentimentalizm cərəyanının nümayəndəsi olan Oliver Qoldsimitdə Vekfild keşişi və Dağılan kənd
əsərlərində kənd ilə şəhərin müqayisəsini vermişdir. Əsərin qəhrəmanı olan Mehdi şəhər həyatına
öyrəşmiş romantik bir gəncdir. O, daim şəhər həyatından və mədəniyyətindən bəhs edir və insanları
yüksək şəhər mədəniyyətinə yiyələnməyə çağırır.
XX əsrin əvvəllərində Divanbəyoğlu “Gənc” əsərini çap etdirir. Bu əsərində rus klassik irsinin
təsirinidə görmək mümkündür. İdeaya cəhətdən ədibin “Əbdül və Şəhzadə” əsərini xatırladır.
Hadisələr, sujetlər, obrazların taleyi və s. cəhətlər hər iki əsərdə çox yaxındır, bir çox məqamlarda
hətta eynidir. Əsərin sujet xətti Səidbəy və Məryəm xanımın nakam sevgisi üzərinə qurulmuşdur.
Əsərin qəhrəmanı olan Səyidbəy ilə Əbdül obrazı bir-birinə çox oxşayır. Birinci povestdə əsas
diqqət feodal cəmiyyəti olduğu halda, ikinci povestdə isə burjaziya cəmiyyətidir. Hər iki povestdə
yazıçı qəhrəmanın saf hisslərini, eşq və məhəbbətini qabarıq şəkildə vermişdir.
Qadın köləliyinin daha qabarıq şəkildə təsvir olunan əsərlərindən biri də 1903-cü ildə yazıb
bitirdiyi “Can yanğısı” əsəridir. Əsər 1910-cu ildə “Həqiqət” jurnalında işiq üzü görmüş, daha sonra
bir neçə dəfə kitab halında çap olunmuşdur. Bu povest sentimentalizm cərəyanının ən yaxşı
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nümunəsi hesab olunur. Müəllif bu əsərində kəndlə şəhər həyatını qarşı- qarşıya qoymuşdur.
Kəndin mənəvi əxlaqi təmizliyini, təbiətini qabarıq şəkildə göstərən ədib sentimentalistlərin yolu ilə
getmişdir. Yazıçı kənd həyatını insanların rahatlıq tapdığı yer kimi göstərdiyi halda, şəhər həyatının
sanki bədbəxtlik gətirdiyini oxucuya çatdırmaq istəyirdi. Əsərin qəhrəmanı olan Ruqiyyə öz
vətənində həyatının ən xoşbəxt günlərini yaşadığı halda, şəhər həyatında isə xəstəlik tapıb öz
canından oldu. Əsərdə yazıçı bu sözləri qeyd etməklə şəhər camaatı ilə kənd camaatını müqayisə
edir. “ Sizlərdə qərib bir adama qız verməzdilər. Bizim üçün şah və gəda təfavütü yoxdur. Bunların
mənası nə olduğunu tək-tək bilən var, o da bu axır zaman şəhər ilə bizim aramızda əlaqə düşəndən
bəri bizim də aralığımızda əlaqə düşəndən bəri bizim də aralığımızda adamdan adama təfavüt
qoymaq hasil olur”. Bu sözlər ilə kənd əhalisinin sadə olduğunu göstərərək şəhər əhalisindən qatqat üstün olduğunu vurğulayır. Kənd həyatını şəhər həyatından üstün tutan yazıçılardan biri də
Oliver Qoldsmitdir. Yazıçının “Dağılan kənd” əsərində də şəhər ilə kənd həyatı müqayisə
edilmişdir.
Sujet xətti sadə olan əsər dağlarda yaşayan bir gəncin dərvişə rast gəlməsi ilə başlayır. Əsərin
əvvəlində sentimentalizmə xas olan xüsiyyətləri görmək mümkündür. Təbiətin təsviri ilə başlayan
əsərin qəhrəmanı təbiətin gözəlliyini gəzərək, kəşf edərək meşənin təsvirini verir. Həmçinin əsərdə
bənzətmələridə görmək mümkündür. “Meşənin çıxacağında təzə tülu etmiş gün, yuxudan oyanmış
dilbər kimi üzümə güldü”.(2, 270 ) Yazıçı bu cür bənzətmələr işlədərək təbiətin təsvirini daha
aydın və təsirli şəkildə qələmə almışdır. Gəncin bu əsərdə sevimli yerinin olması Hötenin “Gənc
Verterin iztirabları” əsəri ilə səsləşir. Hər iki əsərdə qəhrəmanların özünə doğma olan, yorulduqda
dincini aldığı məkanları vardır. Dərviş ilə rastlaşan gənc bir bəhanə ilə onun başına gələn hadisələri
dinlədi və qəlb ağrılarına şahid oldu.
Dərviş öz başına gələn dünyasını tufan, bədənini viran edən hadisələri nağıl edir. Adı Əhməd
olan bu şəxs namus üstündə adam öldürdüyü üçün həbs olunub, daha sonra buradan qaçmışdır.
Dağlarda, meşələrdə yaşayan bir ailə ilə tanış olan Əhməd onların qızı olan Ruqiyyəni sevir, onunla
ailə həyatı qurur. Bir müddət burada yaşadıqdan sonra vətən həsrəti çəkən Dərviş öz torpağına,
vətəninə qayıtmaq istəyir. Dərviş öz vətənindən didərgin salınmışdır. Həmçinin Oliver Qoldsmitin
“Vekfild keşişi” əsərinin qəhrəmanıda öz vətənindən ailəsi ilə birlikdə çıxıb başqa torpaqlara
getmişdir. Və şəhərə qayıtmaq istəyən Əhməd özü ilə Ruqiyyənidə aparmaq qərarı alır, onu şəhər
həyatına aparır. Ruqiyyənin taleyi şəhərə köçdükdən sonra dəyişməyə başladı. Əhməd şəhərə
köçdükdən sonra onun xaraqterində müəyyən qədər dəyişikliklərin olduğunu görmək mümkündür.
Əsərdə daha sonra öz sevgisindən soyuyan Əhməd sevgisinə xəyanət edərək başqa bir qadın ilə ailə
həyatı qurub onu başından rədd etmək qərarına düşür. Ruhu bildiyi Ruqiyyəsinə qıymaq istəməyən
Əhməd öz ruhuna qəsd elədi. Artıq Ruqiyyənin iztirabları başlayır, buna dözə bilməyib dünyasını
dəyişir.
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Azərbaycan ədəbiyyatında söz və fikir zadəganı Hüseyn Cavid. Bakı, 2017, 74 s
Azərbaycan nəsri antologiyası. Beş cilddə. II cild. Bakı , Şərq-qərb, 2006, 368 s
Cabbarlı C. Əsərləri. Dörd cilddə, I cild. Bakı, Yazıçı, 1983
Cabbarlı C. Əsərləri. I cild. Bakı, 1983
Divanbəyoğlu A. Can yanğısı, Azərbaycan universiteti nəşriyyatı, Bakı, 1958, 83 s
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Ж.Неманлы
Влияние сентиментализма в азербайджанской литературе и
Творчество А.Диванбейоглу
Резюме
Сентиментализм, который предпочитает описывать и выражать человеческие эмоции и
чувственную природу, сформировался как литературный тренд как в западной литературе,
так и в восточной литературе. Однако, если взглянуть на ряд литературных этапов, как и в
литературе других народов, в литературе Азербайджана можно найти художественноэстетические особенности и элементы сентиментализма. Романтизм, занимающий
уникальное место и роль в мировой литературе, носил универсальный характер как
социокультурный феномен. Написал и создал серию сентиментальных персонажей среди
романтиков 20-го века.
Произведения и произведения этих авторов описаны и выражены в сентиментальноромантическом стиле. Также можно увидеть художественно-эстетические особенности
сентиментализма в творчестве Хусейна Джавида.Творчество Аббаса Саххата и Абдуллы
Шейга, одного из представителей азербайджанского романтизма 20-го века, также можно
отнести к сентиментализму.
Одним из выдающихся представителей азербайджанской литературы и культуры ХХ века
является Абдулла бей Диванбейоглу. Рассказы Диванбейолу, написанные в романтическом
стиле, можно проиллюстрировать на примере «долины Эрдой». Сюжет, который прост,
начинается с молодого человека, живущего в горах лицом к бродяге. В начале работы можно
увидеть характеристики сентиментализма. Когда мы смотрим на суть этой работы,
присущей художественно-эстетическим особенностям сентиментализма, мы видим, что роса,
о которой сожалеют ее поступки, - это огонь. Ахмед, посторонний, незнакомец с природой.
Дервиш говорит, что он забыл свою родину, когда впервые встретил семью Рукии.
Основываясь на линии работы, Ахмед и Рукайя разделяют взаимную сентиментальную
любовь.
Ключевые слова: сентиментализм, поэзия, природа, любовь, страдание.
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ZH.Nemanli
The influence of sentimentalism in Azerbaijani literature and
Creativity A. Divanbeyoglu
Sentimentalism, which prefers to describe and express human emotions and sensual nature, has
emerged as a literary trend in both Western and Eastern literature. However, if you look at a number
of literary stages, as well as in the literature of other nations, you can find artistic and aesthetic
features and elements of sentimentalism in the literature of Azerbaijan. Romanticism, which
occupies a unique place and role in world literature, was universal as a sociocultural phenomenon.
He wrote and created a series of sentimental characters among romantics of the 20th century. The
works and works of these authors are described and expressed in a sentimental-romantic style. You
can also see the artistic and aesthetic features of sentimentalism in the work of Hussein Javid. The
work of Abbas Sakhat and Abdullah Sheig, one of the representatives of 20th-century Azerbaijani
romanticism, can also be attributed to sentimentalism.
One of the prominent representatives of the Azerbaijani literature and culture of the twentieth
century is Abdulla Bey Divanbeyoglu. The stories of Divanbeiolu, written in a romantic style, can
be illustrated with the example of the “valley of Erdah”. The plot, which is simple, begins with a
young man living in the mountains facing a vagabond. At the beginning of the work you can see the
characteristics of sentimentalism. When we look at the essence of this work, which is inherent in the
artistic and aesthetic features of sentimentalism, we see that the dew, for which her actions are
regretted, is fire. Ahmed, stranger, stranger with nature. Dervish says he forgot his homeland when
he first met the family of Ruqia. Based on the line of work, Ahmed and Ruqia share mutual
sentimental love.
Key words: Sentimentalism, poetry, nature, love, suffering
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 02.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.05.2019
Filologiya elmləri doktoru, professor Seyfəddin Rzayev tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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İSGƏNDƏR PALA ROMANLARINDA FÖVQALADƏ HALLAR VƏ KƏRAMƏT
SAHİBLƏRİ
Xülasə
İsgəndər Pala müasir dövr Türkiyə ədəbiyyatının dəyərli yazıçılarından biridir. Roman ustadı
kimi tanınan yazıcı əsərləri üçün tarixi şəxsiyyətləri baş qəhrəman etmişdir. Xüsusilə, yazdığı tarixi
romanlarında Türk tarixi və ədəbiyyatına önəmli qatqıları olmuşdur. Lakin bəzən tarixə sadiq
qalmamışdır.
Real həyatda rastlaşdığımız hər hasınsa bir vəziyyət, varlıq və ya hadisə romanın içərisinə daxil
olduğu zaman artıq qurmaca bir hal daşıyır. Romanın qurmacalığı və təqlid yolu vasitəsilə roman
bütövləşir. Həyatın fərqli sahələrində yer alan motivlər, yazarın qələmiylə yeni bir dünya içərisinə
buraxılır. Tarixi bir gərçəklik olsa da mətn sadəcə mətindir. İsgəndər Pala roman yazmamışdan
əvvəl həmin tarixi və yazacağı tarixi şəxsiyyəti dərindən öyrənir daha sonra yazmağa başlayır.
Romanlarınında tarixi şəxsiyyətlər kimi islam aləmi və sufizmin dəyərli nümayəndələrini seçmişdir.
Onların necə bir kəramət sahibləri olduqlarını göstərmək üçün fövqaladə hadisələrdən istifadə
etmişdir. Eyni zamanada onları real həyatda kimsənin edə bilməyəcəyini edə bilən kəramət sahibləri
kimi göstərmişdir. Bu halla yazıçı kəraməti gerçəkləşdirən şəxsin, ya da kəramətə işarə edən
obrazın oxucu üzərində bir təsiri və ağırlığını yaratmaq istəmişdir. Bu məqalədə həmin şəxslərdən
söhbət açılmışdır. Eyni zamanda, onların göstərdikləri fövqaladə hadisələrdən də bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: İskəndər Pala, gərçəklik, fövqaladə hallar, qəhrəman
İsgəndər Pala Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış roman ustalarından biridir. Romanlarında
gərçək həyatın bir çox xüsusiyyətlərinə toxunduğu, əsər qəhrəmanlarını tarixi şəxsiyyətlərdən
götürdüyü kimi bəzən də real həyatdan uzaq fövqalədə hallardan da istifadə etmişdir. İsgəndər Pala
romanlarının içərisindəki fövqaladə hallar ümumi olaraq əsərlərinə mistik bir atmosfer
qazandırmaq və xarakterlərə diqqət çəkmək üçün bir vasitə kimi istifadə etmişdir:
“O anda qeyri-adi bir şey baş verdi. Hafız Çələbinin bağçasının üzərini qaranlıq buludlar aldı.
Yalnız kiçik bir deşikdən yerə silinirbir kütlə halında enən günəş işığı yavaş-yavaş gəldi və dünyada
bir-birindən başqa kimsəsi olmayan bu iki insanın başında bir azca əyləşdi.”[1, s.163]
“Axşam yolda yarı çılpaq, saçı saqqalına qarışmış bir dərviş, yağışın altında əlimə kağız
tutuşdurmuş, “Bunu sənə göndərdi, göndərən, oxu görək!” deyərək qaçıb getmişdi. Yağış çox
şiddətliydi, amma dərvişin açıq əlindəki kağız parçalarına bir damla yağış belə düşməmişdi. Heyrət
etmişdim.” [2, s. 3]
“Yuxu ilə oyanıqlıq arasında bir nida eşitdim: Üzülmə Molla!.. Onun şeirlərinin mini yerdə
məxluq üçündür. Allah minini suda balıqlar üçün, minini də göydə mələklər oxusun istədi!” [ 2, s.6]
Yuxu motivinin tarixi şifahi ədəbiyyata söykənir. Dastanlarımıza baxdığımız zaman baş
qəhrəmanların zaman-zaman yuxu gördüklərini və bu yuxularda onlara baş verən və ya baş verəcək
hadisələrdən xəbər gəldiyini görə bilərik. Bu kimi fövqaladə hallar İskəndər Pala yaradıcılığı üçün
də xasdır. Fövqaladə halları hekayə ilə verməyin yanında yuxunu bir vasitə olaraq istifadə etmək
istəyən yazar, gərək Evliya Çələbi kimi bir şəxsdən, gərəksə, fövqaladə bir hadisədən bəhs edərək
bu yöntəmi izləmişdir.
“Səkkiz il qədər əvvəlmiş, avqust istilərinə rastlayan qədir gecəsində bir yuxu görmüşdü.
Yuxusunda Haliçdə Əxi Çələbi Çamisində mübarək bir zatın arxasında və qutlu bir camaat içində
namaz qılırmış. Namazdan sonra o zatın Həzrəti Peyğəmbər, yanındakıların da dörd böyük xəlifə ilə
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Əshəbdən insanlar oldğunu ona bildirilmiş. Çələbi dərhal Peyğəmbərimizin əlini öpmək arzusuyla
yerindən fırlayıb önündə diz çökmüş, amma həyəcandan dili dolaşınca “Şəfaat ya Rəsulallah!”
deyəcəyi yerdə, azğından “Səyahət, ya Rəsulallah!” kəlimələri çıxmış. Həzrəti Peyğəmbər də onu
səyahətla müjdələmiş. Yanlarında olan Sad b. Vakkas da gördüklərini yazmasını təmbeh etmiş
Övliyaya” [ 4, s. 291-292]
Yazıçı romanlarında, əsasən, İslam dininin tanınmış şəxsiyyətlərini qəhrəman seçmişdir. Mövzu
etibarilə daha çox təsəvvüfə müraciət etdiyi üçün yazdığı romanlarda qəhrəmanları kəramət sahibi
biri kimi təqdim etmişdir. İsgəndər Pala öz-özlüyündən meydana gələn fövqaladə vəziyyətləri
romanlarında yazarkən kəramətlərə yol vermişdir. Bu nöqtədə kəraməti gərçəkləşdirən şəxsin ya da
kəramətə işarət edilən xarakterin oxucu üzərində bir təsiri və ağırlığı hiss etdirmək istənmişdir:
“Haradan ağıllarına gəldisə, bir dəfəsində müridləri ondan bir kəramət istədilər. O da qabağında
oturmuş, mürşitlər kimi ağzının içinə baxan Qıtmırcana bu əmri verdi: “Allahın izni ilə sənə əmr
edirəm ki, indi get, ordudakı bütün itləri topla və gedib Dulqədirlinin bütün itlərini hüzuruma gətir!”
Qıtmırcan başını sallayaraq hüzurdan ayrıldı. Bütün müridlər heyrət içində qaldılar.” [5, s.100]
İsgəndər Palanın qurmaca dünyası içərisində kəramətləri yoğun bir şəkildə istifadə etdiyi
romanı isə “Od” romanıdır. Bu romanda Yunus Əmrə və Yunus Əmrənin təsirləndiyi, görüşdüyü
və yanında yetişdiyi şəxsiyyətlər, romanda adı verilməyən dərvişlər kəramət sahibi olaraq
işlənmişdir. Yazıçı oxucu üzərində daha təsirli hal yaratmaq üçün və Yunis Əmrənin
mənəviyyatının yüksəkliyini göstərmək üçün kəramət göstərmə nöqtəsini də mübaliğəli işləmişdir.
Qeyd edək ki, bu hal İsgəndər Palanın bir çox romanları üçün xarakterikdir.
“Ona nə adımı söylədim, nə də gəliş səbəbimi. (...) Xeyr, xeyr, gördüyüm doğruydu. Onu
görürdüm. Daha əvvəl “könüllər sultanı deyə gözümün önündə canlanan üzü. Demək məndən
xəbərdardı və məni yönləndirmişdi. (...) Nə qədər gecikdin Yunus? Hey Aslanlı yadigarı!” [6, s.
132]
“Başımı iki əlinin arasına aldı. Gerisini xəyal kimi xatırlayıram. Səhrada ayaqlarım quma batmış
çətin irəliləyirəm və uzaqdan görünən Məkkəyə çatmaq üçün çox çalışırdım. Birdən ətrafım nura
qərq oldu. Nur yağışı yağmağa başladı. Yerlərdə çaylar axırdı, suyun rəngi nura dönürdü”[7, s.133]
Dünya ədəbiyyatında geniş şəkildə istifadə edilən dini ünsürlər, batil inanclar, bütlərə
əsaslanan inanclar, müxtəlif xalq inancları, Allahın birliyinə dayanan inanclar, məzhəblərə aid
bilgilər və onlara inanan insanlar İ.Palanın yaradıcılığında da geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Onun
“Bülbülün qırx nəğməsi” romanı Hz. Məhəmməd peyğəmbərə həsr olunmuş romandır. Burada
İslam dini əsas yer tutsa da, ona qədərki inanclar, məsələn, bütlərə inanc da əks olunmuşdur.
Bununla belə Pala romanlarında əsas yeri İslam dini və ona aid inanc və məhzəblər tutur.
“Hafiz idim, çox kitab oxuyur, hər oxuduğum kitabı Allahın Kitabıyla müqayisə edər, əksiklikləri
taparsam, atardım” [8, s.232]
Bu vəziyyətlərdə müsəlmanların inancları üçün əsas yer tutan təmizlik məsələsi üzərində daha
çox durmuşdur.
“Hafiz Çələbi başucuna oturub ovcunu onun alnına qoymuş, içindən şəfa üçün Quran oxuyub
üfləməkdəydi.” [9, s.319]
İslam inancı içərisində yazılı olmayan, ancaq insanların istifadə etdikləri xüsusiyyətlərdən biri
də, əsasən, böyüklərin dua oxuyaraq əllərini uşaqların alnına qoyması gərçək həyat içərisində də
görə biləcəyimiz bir haldır. Günümüzdə də istifadə edilən bu yöntəm qarşındakını rahatlatmaq üçün
istifadə edilir. Yazıçı bu yöntəmi inancla və gərçəkliklə əlaqələndirmişdir. İslam inancının bir
təmsili olaraq qeyd edə biləcəyimiz təsbihatı da bu romanlarda görə bilərik:
“Osmanlılar, Məhəmməd peyğəmbərin göy üzünə çıxdığına inanırlar və buna Merac deyirlər.
Daha qəribə olanı isə, o gecənin ildönümünü yatmadan ibadət və zikirlə keçirirlər” [10, s.260]
Xüsusilə, “Od” romanında Yunus Əmrənin xarakterinin dini yönünü daha açıq və güclü şəkildə
oxucuya çatdıra bilmək üçün və oxucu üzərində bir təsir yaratmaq üçün İ.Pala İslam dəyərlərindən
geniş istifadə etmişdir. İslam dinin bütün xüsusiyyətləri, onun yaranışı və yayılması isə “Bülbülün
qırx nəğməsi” romanında verilmişdir. Bu romanda fövqaladə hal və vəziyyətlər Hz. Məhəmməd
peyğəmbərin timsalında verilmişdir. Yazıçı bunları yazarkən olduqca axıcı dildən istifadə etmiş və
hər şeyi təbii olaraq yazmışdır.
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“Altmış üç yaşındaykən gözlərinə qaranlıq çökmüşdü. Bir zamanlar Abakay dərvişdən
öyrəndiyi bitki köklərindən məlhəm düzəldib gözlərinə sürsə, mübarək gözləri düzələrmiş, amma o
“adı gözəl, özü gözəl Məhəmmədin mübarək gözləri bu dünyanı altmış üç il qədər gördü, bizə artığı
yaraşmaz!”deyərək tam on iki il görmədən yaşamış.”[11,s.169]
İslam dininin digər bir istifadə forması isə yeri gəldikcə Quran ayələrindən istifadədir. Romanın
içərisində istifadə etdiyi digər ünsür isə məzhəb məsələlərinə toxunmasıdı. Məzhəblər içərisində şiə
və sünni məzhəbindən “Şah və Sultan” romanında istifadə etmişdir.
“Təbrizin sünni alimlərindən inci taciri Osman Alpın yeganə oğlu Ömər ilə şiə Əfşar Sultan Əli
Mirzənin gözəl qızı Bihruzə də vardı.” [12, s.167]
Qeyd etdiyimiz dini inanclar, adət-ənənələrdən başqa yazıçı romanlarında yuxu, bilinc və
bilincaltı və ya psixoloji, ruh halı kimi vəziyyətlərdən istifadə etmişdir. Həmin hallara baxdığımız
zaman yazarın obrazlarına gərçək bir insan kimi yaxınlaşdığı və bəhsedilən gərçəkliyə sadiq,
durumuna özən göstərdiyi gözə çarpır. “Şah və Sultan” romanında çox sevdiyi və tək yaxını olaraq
bilindiyi Babaydardan ayrılan uşaq xarakteri Qəmbər Canın bu vəziyyət qarşısında öz özünə etdiyi
söhbətlər, qarşılaşdığı sıxıntılar nəticəsində girdiyi psixoloji böhranlar, insan təbiətinə uyğun
şəkildə işlənmişdir.
İsgəndər Pala oxucu üzərində daha təsirli hal yaratmaq üçün və Yunis Əmrənin mənəviyyatının
yüksəkliyini göstərmək üçün kəramət göstərmə nöqtəsini də mübaliğəli işləmişdir. Qeyd edək ki, bu
hal İsgəndər Palanın bir çox romanları üçün xarakterikdir.
Yazıçı yazdığı romanların çoxunda tarixdən alınmış şəxsləri əsər qəhrəmanı etmişdir. Və
təsadüfi deyil ki, qəhrəmanlarının bir çoxları islam aləminin məşhur şəxsiyyətləridir. Bu hal
“Bülbülün qırx nəğməsi” romanında Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməddən (S.A.V) tutmuş məşhur
sufi şəxslərə qədər keçicidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, yazıçının romanlarının hər birində fövqaladə
hadisələr, kəramət sahibləri vardır. Romanlarında olduca çox mübaliğə və fövqaladə hallardan
istifadə edən İsgəndər Pala “Katre-i Matəm” romanında sehrdən də istifadə etmişdir. Əsərin
başlanğıcında başına gələnlərin nə olduğunu anlaya bilməyəm əsər qəhrəmanı əsərin sonunda
başına gələnlərin bir sehr olduğunu anlayır.
İskəndər Pala romanlarında fövqaladə hallardan bəhs edərkən oxucunun marağını cəlb etmək
üçün müəyyən hissələri bəzən ayrıca bir hekayə ilə vermişdir. “Babildə ölüm, İstanbulda eşq”
romanında Meyidzadə (Ölü qadının oğlu) süyilən bir obraz bu çəkildə fövqaladə hallı bir hekayə ilə
romana ayrıca təsir etmişdir.
Günümüzdə də hər bayramda, xüsusi günlərdə, ya da Ramazanda dolub daşan təkkə və türbələr
də Pala yaradıcılığında xüsusi yer alır. Din böyüklərinə şirk qoşma olaraq dəyərləndirilən İ.Pala,
insanların dualarının qəbul olunması üçün müraciət etdikləri batil inanclara da toxunmuşdur.
“Quyunun üzərində bir qubbə, qubbənyə bitişik bir uzun məzar vardı. Kimin itən əşyası olsa, bu
quyudan dəstəmaz alaraq iki rukət namaz qılar sonra məzarın önündə diz çökən quyuya baxaraq
Fatihə oxuyar, savabını Yusif peyğəmbərin ruhuna bağlışlayar, ardından dua edər və itirdiyi hər nə
isə yerini görmək üçün quyuya baxardı. Uşağını itirinənlərdən evlilik üzüyünü itirənlərə qədər
hərkəs burada Hafiz Çələbinin quyusuna gözlərini çevirir, işin qeyri-adi tərəfi isə hərkəs quyuda
itirdiyi çeyi söyləyər və hətta bəzən yerini də öyrənərdi. Durğun quyu suyunda öz xəyalını oğru
surətində görənlər mi, quyuya balaca daş ataraq suyu dalğalandırıb öz zehnindəki xəyalları suya
yansıdanlarmı burada hərkəsin başqa hekayəsi olurdu.”[13, s. 54]
İskəndər Palanın roman yaradıcılığı çoxşahəlidir. Onun romanlığı istər tarixilik, istər sufizm,
istərsə də xalq ədəbiyyatına bağlılığı ilə seçilir. Seçdiyi qəhrəmanları sufizmlə yoğurmaq və xalq
ədəbiyyatına bağlamaq onun romanları üçün əsas xarakterik xüsusiyyətlərdir. Xalqın yaşam tərzi,
inancları, batil etiqadları bunların hər birini onun romanlarında görə bilərik. Örf və adət baxımından
önəmli görünən, hətta bir baxımdan müqəddəs sayılıb təsirinə inanılan Türk xalq kültüründəki 3-lər,
7-lər və 40-lar kimi say motivləri İskəndər Palanın romanlarında da geniş şəkildə görmək
mümkündür. Onun “Bülbülün qırx nəğməsi”, “Qırxlar məclisi” kimi əsər adları buna nümunədir.
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A.Osmanlı
Extraordinary moments and masters of miracle of iskender pala`s novels
Summary

Iskender Pala is one of the valuable writers of modern time Turkish literature. Being know as a
master of novels, the writer chose historical person as a main hero for his works. Especially, his
historical novels is very important for Turkish history and literature. But sometimes he is not
faithful for history.
It is not real when we carry the events. Circumstances, or moments that we face in real life into
novels. The wreality of the novel and by the imitation. It is competed. The motives from different
parts of life are sent into new word by thr pen of the writer. As a historical truth.
The text is just a text. Before writing a novel Iskender Pala learnt the historical persons deeply,
and then began writing the chose Islamic word and the valuable person.
He used extraordinary moments for to show their incredible masters. At the same tame he
showed the things that others cannot do in real life.
Roman Alexandra Palana is a multitrank. Ego is considered a novel of history, or Sufism, or in
the literature. The main characteristic heroes of this novel are to get rid of the heroes of the
wretched and ignorant folk literature. The image of a living, a lady, a lumbering can be seen in
romans. The motives of the 3rd, 7th and 40th years in Turkish folklore are considerable in terms of
their value and tradition, and are widely shared in the novel of Iskender Pala. Его работы под
подражанием «Сказка о судьбе соловья» и «Совет крепости» are found in the volume.
In this case the writer wanted to show the miracle and the person`s effects above the readers in
this article it is written about these people at the same time it is showed their incredible.
Key words: Iskender Pala, reality, extraordinary moments, hero
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А.Османлы
Чрезвычайные события в романах Искандера Пала
Резюме
Искандер Пала – один из значимых писателей периода современной Турции.
Героями его романов стали исторические личности. В особенности, написанные им
романы, внесли в историю и литературу Турции значимый вклад. Но иногда не оставались
верными истории.
Роман творчества Александра Палана многогранен. Его роман выбран его преданностью
истории, или суфизму, или народной литературе. Главные характерные черты его романов сбивать с толку суждения избранных им героев и заниматься народной литературой. Образ
жизни людей, убеждения, ложные убеждения можно увидеть в ее романах. Мотивы 3-го, 7-го
и 40-го турецкого фольклора, которые считаются важными с точки зрения традиций и
обычаев, широко встречаются в романах Искендер-Пала. Его работы под названием «Сказка
о судьбе соловья» и «Совет крепости» являются тому примером.
Ситуации, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, войдя в роман, отныне
становятся устойчивыми. Эта устойчивость в романе делает его целостным. Мотивы,
нашедшие место в романе, с помощью мастерского пера автора, окунают читателя в новый
мир. Если история реальна, то текст есть текст. Прежде чем описать исторические события в
романе, Искандер Пала внимательно изучает их. Для своих романов он выбрал исторических
лиц исламского мира и представителей суфизма.
Ключевые слова: Искандер
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MİRZƏ İBRAHIMOVUN “CƏNUB HEKAYƏLƏRİ”
Xülasə
XIX-XX əsrlərdə Cənub mövzusu Şimali Azərbaycan yazıçılarına doğma olmuşdur. Onlar
Cənubi Azərbaycanda yaşayan 35 milyondan artıq soydaşlarının taleyinə biganə qalmamışlar.
Əksinə öz əsərlərində onların həyatını, mübarizəsini işıqlandırmışlar.
Onlara mənəvi dayaq, həmdərd olmuşlar. Bu məqalədə belə ədiblərimizdən biri olan
M.İbrahimovun “Cənub hekayələri” araşdırılır. Bu hekayələrdə xalqın mübarizə əzmi, inqilabi
azadlıq ideyasının ölməzliyini gənc qəhrəmanların canlı surətində təsirli verilmişdir. Yazıçı Güney
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin gələcəyə nikbin baxışını, inamını əks etdirmişdir. “Cənub
hekayələri”ndə M.ibrahimovun bədii forma axtarışları, orijinal üslubu da daha aydın nəzərə çarpır.
Bu məqalədə “Azad” hekayəsi geniş şəkildə təhlil olunur.
Hekayənin əsas qəhrəmanlarından olan Azad sakit, qaradinməz adam kimi təsvir olunur.
Hekayənin sonunda isə biz Azadı xalqın azadlığı uğrunda döyüşə atılmış igid kimi görürük. M.
ibrahimov Azad və Fərdanın timsalında vətən uğrunda döyüşən Azərbaycan oğullarının obrazını
yaratmışdır.
Açar sözlər: Cənub həsrəti, azadlıq, mübarizə, Təbriz.
Azərbaycan ədəbi ictimai fikrinin görkəmli xadimlərindən biri Mirzə İbrahimov XX əsr
ədəbiyyatımızda bir, nasir, dramaturq, tənqidçi və ədəbiyyatşünas,akademik və ictimai xadim kimi
tanınmışdır. Bədii əsərlər yazmaqla yanaşı, o həm də ictimai siyasi proseslərdə yaxından iştirak
etmiş, xalqın milli, taleyüklü məsələlərində özünün mövqeyi ilə seçilmişdir.
M.İbrahimovun yaradıcılığında Güney reallıqlarının mühüm yer tutması hər şeydən əvvəl,
yazıçının bu mühitdə doğulması və sonrakı proseslərdə bu mühitlə ictimai, ədəbi siyasi konteksdə
bağlı olmasından irəli gəlirdi.Məhz Güney Azərbaycan faktoru yazıçının həm ədəbi, bədii
yaradıcılığına, həm ictimai-siyasi, həm də elmi fəaliyyətində önəmli rol oynamış, onun gələcək
fəaliyyətini müəyyən etmişdir. Yazıçının yaradıcılığı ilə bağlı yazılan tədqiqatlarda da Cənubi
Azərbaycan faktoru qiymətləndirilmiş, yazıçı yaradıcılığında oynadığı rolu aşkara çıxarılmışdır.
M.İbrahimovun Cənubi Azərbaycanda anadan olması və 7 yaşına qədər burada böyüməsi,
eləcədə 1941-42-ci və 1945-46-cı illərdə Təbrizdə yaşaması, burada Sovet ordusunun sıralarında
siyasi işçi vəzifəsini daşıması və Qızıl Ordunun orqanı “vətən yolunda” qəzetinin redaktoru işləməsi
və s. onu Cənubi Azərbaycan ədəbi, ictimai-siyasi mühitinə daxil edir. Burada 46 sayı dərc edilən
“Vətən yolunda” qəzetində məqalələrlə çıxış edir, ictimai-siyasi proseslərin episentrində dayanır.
Yazıçı burada gedən ictimai-siyasi proseslərin yalnız iştirakçısı olmamışdır, həmdə bir yazıçı kimi
uzun müddət bu hadisələri müşahidə etmişdir. Bu müşahidələr sonralar hekayə, povest, roman,
publisistika şəklində üzə çıxmışdır. Hekayə yaradıcılığında Cənub mövzusu “On iki dekabr ”,
“Azad”, “Tonqal başında”, “İki həyat ” və s. əsərlərində həm də yaşadığı tərcümeyi-hal faktı olması
Azərb. bədii nəsrində Cənub mövzusunun yeni bədii keyfiyyət qazanmasını şərtləndirmişdir. Deyə
bilərik ki, M. İbrahimovun yaradıcılığını əhəmiyyətli edən məhz bu cür faktorlardır.
Ədibin Cənub hekayələrində milli mübarizə elementləri bu və ya digər şəkildə öz əksini
tapır. Milli istiqlal hərəkatı və azadlıq ideyalarının təsviri, demək olar ki, “Cənub hekayələri” nin
süjet xəttindən qırmızı xətlə keçir. Bu hekayələrin qəhrəmanları milli ideal uğrunda mübarizə
aparır, bu yolda canından belə keçməyə özünü hazır hesab edir.
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M. İbrahimovun 1946-1947-ci illərdə yazdığı “Cənub hekayələri” silsiləsi ilə yeni bir
istiqamətin əsasını qoyur. Bu silsilə Azərbaycan bədii nəsrinə və hekayəçiliyinə yeni mövzu və
problematika, bədii düşüncə elementləri və lövhələr gətirmişdir. Bu hekayələrin hər biri müstəqil
mövzuya həsr olunduğu kimi, ayrıca süjet xəttinə və bədii ümumiləşdirmə xüsusiyyətinə də
malikdir.
“Cənub hekayələri”nin qəhrəmanları öz ideyası uğrunda çarpışan, bu yolda ölümə belə
hazır olan insanlardır. Lakin bunlar heç də yazıçının ideal qəhrəmanları deyil, əksinə həyatdan
götürdüyü qəhrəmanlardır ki, əsərlərində real həyatı müşahidələrindən istifadə etmişdir. Bu
silsilədən olan qəhrəmanlar safdır, təmizdir, vətəninə bağlıdırlar, vətənlərini çox sevirlər, demək
olar ki, onunla nəfəs alırlar. “Azad ”, “On iki dekabr”, “Tonqal başında” hekayələrinin
qəhrəmanları məhz bu cür təsvir olunur.
M.İbrahimovun yaradıcılığında Cənub mövzusunu araşdırarkən bir amili nəzərdən
qaçırmaq olmaz; o da yazıçının bu əsərlərində Təbriz şəhərinin özünəməxsus təsvirinin əsas yer
tutmasıdır. Bu mənada Təbriz yalnız M.İbrahimovun “Cənub hekayələri”nin deyil, ümumilikdə,
Cənub mövzusunun cərəyan etdiyi hadisələrin əsas məkanı kimi yadda qalır. Yazıçı nədən yazırsa
yazsın, çox zaman hadisələri Təbrizə aparır, onun dünənini və bu gününü, gündəlik həyatını,
etnoqrafik cizgilərini sənətkarlıqla təsvir edir. İstər “Cənub hekayələri”ndə istər “Gələcək gün”
romanında, istərsə də bu mövzuda olmayan, ancaq müəyyən səbəblərdən xatırlanan Təbriz sanki
yazıçının əbədi mövzularındandır. Yazıçı Təbriz evlərini, küçələrini, eyvanlarını, bağça-bağlarını və
ümumən etnoqrafik təbiətinin özünü təsvir etməklə Təbrizin obrazını yaradır.(1, 67 )
M. İbrahimovun azadlıq, istiqlaliyyət, vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlər sırasında
“Azad” hekayəsi mühüm yer tutur.Yazıçı bu hekayəni 1946-ci ildə yazmışdır. Həmin ilin
dekabrında Milli Hökümət artıq qan gölündə boğulmuşdu. Hekayənin adında həm də bir rəmzilik
vardır, buradan çıxan əsas ideya olan azadlıq yazıçının Cənubluların görmək istədiyi və bu yolda
apardıqları mübarizənin simvolu kimi mənalanır. “Cənub hekayələri” silsiləsinə daxil olan bu əsər
ikinci şəxsin- hekayənin əsas qəhrəmanı Azadın dostu Fərdanın dilindən nəql olunur: “Azad mənim
uşaqlıq və gənclik yoldaşım idi...Bir həyətdə doğulmuş, bir həyətdə böyüyüb məktəbə
getmişdik...Gəncliyimizində böyük bir qismini bir yerdə keçirmişdik. Uşaqlıqda bir-birimizlə yaxşı
oynadığımız kimi, dalaşdığımız zamanlar da olmuşdu. Lakin belə hallar çox tez unudulmuşdu.
Çünki biz bir evin uşağı kimi tərbiyə almış və bir-birimizə doğma qardaşdan artıq ünsiyyət
bağlamışdıq.”( 4, 15 )
Kifayət qədər hissi-emosional və psixoloji ovqata əsaslanan hekayədə demokratların İkinci
Dünya müharibəsi ərəfəsində İran rejiminə qarşı apardığı azadlıq mübarizəsindən bəhs edilir.
Hekayənin əsas qəhrəmanı Azadın 5-6 yaşı olanda atası qəflətən dünyasını dəyişib. Ailənin bütün
ağırlığı anası Səlimə xanımın üzərinə düşüb. Evlərdə yun çırpmaqla və başqa məişət işləri görmək
hesabına yaşayan Səlimə xanımın yeganə arzusu övladı Azadı böyütmək, onu xoşbəxt görməkdir.
Səlimənin bütün həyat telləri Azadın varlığına bağlı idi. Təhkiyəçi Səlimə ananın bu arzularına
rəğmən Azadda bir fəaliyyət, hərəkətlilik görmədiyini dilə gətirir. Dostu əmin deyildi ki, Azad
bədbəxt bir ananın ayağını qapılardan kəsib ona bir tikə çörək və isti bir ocaq düzəldəcəkmidir,
deyə fikrimdə “yox” qərarına gəlirdim... Məncə həyat girdabından Azad əl-qol açacaq qüvvəyə
malik deyildi...”( 4, 17)
Lakin Azad doqquz yaşındaykən oxuya bilmədiyi üçün anası onu məktəbdən alıb Təbrizin
Liləvan məhəlləsindəki kiçik bir dərzi şagirdliyinə verir. O vaxtdan başlayaraq Azad öz işi ilə
məşğul olur, anası ilə birlikdə bir təhər dolanırdı. Həyat və ictimai hadisələrə qarşı son dərəcə
laqeyd olan Azad bir neçə ilə burada çalışdı. Bir gün dostu Fərda ərbabın kirayə pulunu verə
bilmədikdə Azadın yanın gedir, pulsuzluqdan şikayətlənir. İyirmi dörd yaşları olmalarına rəğmən
həyatda hələ bir mövqe qazanmamalarından Azada şikayət edir; məqsədsiz, qayəsiz bir həyat
yaşadıqlarından bezdiyini söyləyir. Əlbəttə, onu düşündürən yalnız pulsuzluq deyildi, heyvan kimi
səhər işə gedib, axşam evə qayıtmaqları, həyatda məqsədsiz, qayəsiz yaşamaları idi. Lakin Azad öz
işində idi. Fərda düşünür ki, dünya Azadın vecinə deyil, nə xalqın bugünkü güzəranını fikirləşir, nə
də sabahı. Azad Sükutinin susması onu özündən çıxarırdı. “Bu məzar sükutu kimə lazım idi. Bizim
həyatımız bir quruşa dəyməz”.- deyə fikir edirdi. Fərda gedərkən Azad onun dalınca səslənir, lakin
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Fərda onun çağırışına məhəl qoymur. O, Azadın bu qədər hadisələrə laqeyd olduğundan incimişdi.
Evə gələrkən dərhal anasından ərbabın pul dalınca gəlib-gəlmədiyini soruşur. Anası ona ərbabın
pulunu verdiyini söylədikdə, pulu hardan aldığı ilə maraqlanır. Anası isə Azadın verdiyini söyləyir.
Bundan sonra Fərda və anası Azadgili ilə halallaşıb kəndə köçürlər. Tam beş il dostlar bir-biri ilə
görüşməyir. Yazıçı burada Azadın keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salır. Bu müddətdə Dünya
müharibəsi başlamış, Rza şah taxt-tacdan əl çəkərək İranı tərk etmiş, polis və jandarmların zülmü
xeyli azalmışdı. 1945-ci il noyabr ayının 3-də Azərbaycan demokratlarının deklorasiyası intişar
tapmışdı. Hətta kəndlərdə belə onun təşkilatları yaranır. Bu zaman Fərda özü də Tudədən
demokratlara keçir. Tezliklə o, kənddəki demokratlar təskilatina sədr seçilir. Azərbaycan
üfüqlərində işıqlı bir günəşin yaxınlaşdığını aydın görürdü. Noyabr ayının 18-də Təbrizə gələn
Fərda burada bir hərəkətliliyin olduğunu hiss edir, ürəyi Azadı görmək arzusu ilə döyünür. Anası
Səlimə xaladan azadı soruşduqda: “Təbrizdə yoxdur, -dedi, -Zəncana gedib, demokrat düzəltməyə
göndəriblər. Axı indi o demokratdır. Mən də demokrat olmuşam, oğul, allaha təvəkkül, deyirlər ki,
gərək Azərbaycana azadlıq alaq, hamıya iş verək, hamının çörəyi olsun”.(4, 21 )
Yazıçı Səlimə ananın bu sözləri ilə Azadın və demokrat təşkilatının keçdiyi inkişaf yolunu
göstərir. Bu inkişafda Azad nəinki həyatının məqsəd və qayəsini müəyyənləşdirmiş, hətta bu
sıralarda ön mövqeyə çıxmışdı. Azad Zəncanda fədailər dəstəsinin başçısı kimi mürtəcelərə,
Azərbaycanın azadlığını istəməyənlərə qarşı döyüşürdü. Fərdanı da Zəncana Azadın dəstəsinə
köməyə göndərirlər. O, Zəncana çatarkən Azadgil Zülfüqarinin dəstəsinə qarşı ağır döyüşlər
keçirirdi. Həmin vuruşmada Azad yaralanmışdı. Fərda özünü ona çatdiranda səssizcə uzanan
Azadın əlini əlinə alır. Azadın çiyni və ciyərləri zədələnmişdi. Fərda ona ürək –dirək vermək
istəyəndə o, sözünü kəsməməyi, vəsiyyətini edəcəyini deyir. Vəsiyyətdən isə aydın olur ki, Azad
beş il əvvəl məhz bu günü- Fərdanın ondan üz çevirib getdiyi gündə belə mənasız, qayəsiz
yaşamağın mümkün olmadığını düşünürmüş. İndi isə vaxt, zaman gəlmişdir. Ancaq bu arzunu
reallaşdırmaq o qədər də asan deyil. İranın şovinist fars rejimi Azərbaycan xalqını bir parça çörək
qazanmaq imkanından məhrum etdiyi kimi, onların azadlıq, müstəqil yaşamaq haqqını da əllərindən
almışdı. İndi isə belə bir gün gəlmiş xalq öz haqqını tələb etməyə başlamışdı.
Ancaq qəhrəman Azərbaycan xalqı-ağır zəhmətlə çörək pulu qazanan səlimələr xalqın azadlıq
haqqını özünə qaytaran, bu yolda sona qədər mübarizə apara biləcək azadlar, azadələr böyüdür.
Görkəmli ədəbiyyatşünas Nazim Rizvan Mirzə İbrahimov haqqında çox doğru olaraq yazırdı;
“Mirzə İbrahimov vətəni təkcə torpaq kimi deyil, övladları ilə birlikdə təsəvvür edirdi.Azərbaycanın
dünya şöhrətli oğul-qızlarını tərənnümdə vətəni gənc nəsillərə daha artıq sevdirməyi bacarırdı. O,
bu müqəddəs işi görməkdə sanki gənclərə rəmzi şəkildə başa salmağa çalışırdı ki, bizim babalarımız
heç də saxta tarix kitablarında yazıldığı kimi gəda, dilənçi, savadsız, məzlum olmamışdır. ”(5, 45)
Heç vaxt dinib-danışmayan, hətta orta məktəbdə oxuyanda da o qədər diqqəti cəlb etməyən,
hər söhbətə sakitcə qulaq asan Azadın hekayənin sonunda azadlıq mücahidinə çevrilməsini müəllif
olduqca təbii, real boyalarla təsvir etməyə nail olub. Əslində Azadı təbiətən sakit bir gəncə çevirən,
onu daim düşündürən xalqın ağır maddi və mənəvi sıxıntıları, şovinist bir rejimlə üz-üzə qalmasıdır.
Yazıçının qəhrəmanı Azad adı ilə təqdim etməsi də təsadüfi deyil. Bu rəmzi simvolik məna daşıyır,
qəhrəmanın ideya əqidə mübarizəsinin adında daşlaşan müqəddəs arzuya- azadlıq ideyalarına
bağlılığına işarədir. (2,43 )
Hekayədə Azadın son arzusu, son istəyi də mənalı və ibrətamizdir. O, Təbrizlə Zəncanı
birləşdirən, böyük yolu qoynuna alan Təbriz gədiyində dəfn olunmasını istəyir. Son mənzil kimi elə
bir məkan seçir ki, oradan Azərbaycanın həm Şimalı, həm də Cənubi aydın görünsün. Azad ölürsə
də, onun ölümü mübarizənin bir simvoluna çevrilir, silahdaşları uğrunda ölümə getdiyi bu yolu
axıradək gedəcəklərinə söz verirlər: “ Qardaşlarım, gəlin silahlarımızı ürəyimizə basıb onun pak
ruhu qarşısında and içək... and içək ki, ölüm bizi Azərbaycanın səadəti yolundan, böyük amalımız
yolundan döndərə bilməz!.. Yadimizda saxlayaq ki, onun hələ soyumamış qanı bizi intiqama
çağırır, azadlıq yolunda mərd durmağa çağırır”. (4,25)
“Azad” hekayəsini M.İbrahimov 1946-cı ildə yazıb. Bu elə bir dövr idi ki, dünyanın
imperialist gücləri birləşərək Cənubi Azərbaycandakı azadlıq hərəkatını beşiyindəcə boğmağa
çalışırdılar. Lakin hekayənin sonundakı ideya və yazıçı mövqeyi belə düşünməyə əsas verir ki,
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Cənubi Azərbaycandakı azadlıq hərəkatını beşiyindəcə boğmağa çalışırdılar. Lakin hekayənin
sonundakı ideya və yazıçı mövqeyi belə düşünməyə əsas verir ki, Cənubi Azərbaycandakı azadlıq
hərəkatı məhv olmayacaq, əksinə qalibiyyətlə nəticələnəcək. Təbrizlə Zəncan arasında dəfn olunan
Azadın və azadların ruhu, azadlıq eşqi həmişə xalqımızın yaddaşına həkk olunacaq, bütöv
Azərbaycan idealı qalib gələcək.Sonda məqaləmi görkəmli ədəbiyyatşünas Bədirxan Əhmədovun
belə bir doğru qənaəti ilə bitirmək istəyirəm. “Cənub hekayələri” silsiləsindən yazılan ilk “Azad ”
hekayəsində bir gəncin İran mühitindəki boğucu, darıxdırıcı həyatın təbəddülatları təsvir edilir.
Yazıçı Azadın simasında insanın öz vətəninə, yurduna verə biləcəyi xeyirin yollarını arayır.
“Həyatın mənası”, “necə yaşamalı?” kimi suallar Azad və Fərdanı çox narahat etdiyindən arzu və
imkanlarını uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Lakin onların yaşadıqları mühit hər hansı bir şəxsiyyətin
varlığını təsdiq etməsinə, xalq, vətən üçün iş görməsinə imkan vermir.”(3,347 )
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Dunyakhanim Khaliqzade
The Southern stories of Mirza Ibrahimova
Summary
In the XIX-XX centuries, the Southern theme was dear to the North Azerbaijani writers. They
have not been indifferent to the fate of more than 35 million people living in South Azerbaijan, but
on the contrary, they illuminated their lives and strugle, and supported them with spiritual support.
In this article, one of our writers, M. Ibrahimov’s “ Southern stories the heroism of the people’s
struggle and the immortality of the idea of revolitionary liberty were given effectively at the live
speed of young heroes.
However, the idea and writer's position at the end of the story gives rise to the idea that the
liberation movement in South Azerbaijan will not be destroyed, but will lead to a victory. The Azad
and the freedom of liberty, freedom of liberty, which is buried between Tabriz and Zanjan, will
always be remembered in the memory of our people, and the whole Azerbaijan will win. Then I
would like to finish my article by the well-known literary critic Bedirhan Akhmedov. The first
"Azad" story written in the series "Southern Stories" depicts the story of a young man's stifling, dull
life in the Iranian environment. The writer searches for the ways in which Azad can make a person's
homeland, home. Questions such as "What's the meaning of life", "how to live?" Try to adapt their
desires and opportunities as they are very concerned about Free and Fairy. However, the
environment in which they live does not allow any person to have acknowledged existence, work
for the nation or the homeland. "
The writer reflected the optimistic view and trust of the South Azerbaijan workers to the future.
In the “Southern stories ” the search for M. Ibrahimov’s artistic form, his original style is more
evident. In this article, the story of “Azad” is widely studied. One of the main heroes of the story
Azad is described as a quiet man. At the end of the story, we see the Azad as a mighty warrior for
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the freedom of the people. M. Ibrahimov created the image of Azerbaijani sons who faught for
Homeland.
Key words: Southern longing, freedom, fight, Tabriz
Д. Халигзаде
Южные истории М. Ибрагимова
Резюме
В ХIX- XX веках южная тема была дорога родным азербайджанским писателям. Они не
остались равнодушными к судьбе более 35 миллионов человек, проживающих в Южном
Азербайджане. Наоборот, в своих работах они освещали свою жизнь и борьбу. Они стали
духовной поддержкой. В этом статье изучается одним из наших авторов М. Ибрагимовым
Южные истории.
Однако идея и позиция автора в конце рассказа порождают мысль о том, что
освободительное движение в Южном Азербайджане не будет уничтожено, но приведет к
победе. Азад и свобода, свобода свободы, похороненная между Тебризом и Занджаном,
навсегда останутся в памяти нашего народа, и победит весь Азербайджан, а затем я хотел бы
закончить свою статью известного литературоведа Бедирхана Ахмедова. Первая история
"Азад", написанная в серии "Южные истории", рассказывает историю душной, унылой
жизни молодого человека в иранской среде. Писатель ищет способы, с помощью которых
Азад может сделать родину человека своим домом. Такие вопросы, как «В чем смысл
жизни», «Как жить?», Стараются адаптировать свои желания и возможности, так как они
очень обеспокоены Свободой и Феей. Однако окружающая среда, в которой они живут, не
позволяет любому человеку признать существование, работать на нацию или на родину ».
В этих историях
народный борьбы и
бессмертие идеи революционной свободы
отражаются в лице юных героев. Писатель отразил оптимистический взгляд и доверие
южно-азербайджанских рабочих к будущему. В «Южных историях» в поисках М.
Ибрагимова художественных форм, его оригинальный стиль более очевиден. В этой статье
история «Азад » широко изучается. Один из главных героев истории, Азад , описан как
тихий, ненавязчивый человек. В конце истории мы видим Азад как храброго воина за
свободу народа. М. Ибрагимов создал образ азербайджанских сыновей, которые бaрoлись за
свободу, во имя свободы.
Ключевые слова: Южное желание, свобода, бой, Тебриз
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 06.05.2019
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GÜNEL QULİEVA
AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu
Istiqlaliyyət 6
elcanselcanquluzade@gmail.com
ŞAH İSMAYIL XƏTAİ ƏLYAZMALARI DÜNYA KİTABXANALARINDA
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində elə şəxsiyyətlərin izləri var ki, onların adı çox böyük bir dövrü
əhatə edir. Məhz Şah İsmayıl Xətainin də adı bəşər tarixinin yetişdirdiyi ən qüdrətli şəxsiyyətlərlə
eyni cərgədə dayanır. Şah İsmayıl Xətai bir şair kimi Azərbaycan xalqının mənəviyyatının
zənginləşməsində müstəsna rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir. Azərbaycan dili, tariximizin yaşaması
kimi məsələlər Şah İsmayıl Xətai poeziyasının əsas ana xəttini təşkil edir.
Şah İsmayıl Xətai qələmini həm epik, həm də lirik növdə sınamışdır. Dahi sənətkar heca
vəznli şeiri divan ədəbiyyatına gətirmiş, ədəbiyyatımızın bəlli tarixində xalq poeziyası janrlarına
müraciət edən ilk divan şairi kimi tanınmışdır.
Xətai yaradıcılığı nəinki Azərbaycanlı ədəbiyyatşünasların, eləcə də dünya ədəbiyyatşünaslarının əsas tədqiqat obyekti olmuşdur. Məhz bu məqaləmizdə dünya kitabxanalarında və muzeylərində Xətai yaradıcılığına məxsus olan 25 nüsxə haqqında ətraflı məlumat verməyə səy göstərmişik. Ümid edirik ki, bizim topladığımız bu məlumatlar gələcəkdə Xətai bədii irsinin daha
dərindən araşdırılmasında yardımçı vəsaitlərdən olacaqdır.
Açar sözlər: Şah İsmayıl Xətai, lirik, qəzəl, tuyuq, əlyazma, nüsxə qəzəl, tuyuq, kitabxana
Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan ədəbiyatşünaslığının inkişafında, siyasi-mədəni fikir tarixində
görkəmli dövlət xadimi, təriqət başçısı, qüdrətli sərkərdə olmaqla yanaşı, həm də istedadlı söz
ustadı-şair kimi məşhurdur. Azərbaycan ədəbiyyatının və dilinin, bədii üslubunun inkişaf edib
zənginləşməsi onun ədəbi-siyasi fəaliyyəti ilə möhkəm bağlıdır. Doğma xalqının dilini və
mədəniyyətini ürəkdən sevən hökmdar şair onun çiçəklənməsi yolunda böyük xidmətlər göstərmiş,
ana dilində zəngin ədəbi irs yaratmışdır.
Şah İsmayıl Əbülmüzəffər oğlu Şeyx Heydər oğlu Şeyx Cüneyd Səfəvi 1487-ci il iyun ayının
23-də Ərdəbil şəhərində kökü tarixin çox-çox uzaq çağlarına gedib çıxan Azərbaycanın nüfuzlu
zadəgan ailəsində dünyaya göz açmışdır(1, 364). Xətai soy-nəsil etibarilə Səfəvilər sülaləsindən idi.
Belə ki, şair ata tərəfdən Şeyx Səfiəddinin (1293-1334) nəslindəndir. Xətainin babası Şeyx
Cüneyd(1429-1460), atası Şeyx Heydər(1460-1488) uzun illər Ərdəbil hakimi olmuşlar. Anası
Aləmşah bəyim Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin(1453-1478) qızı, Sultan Yəqubun(1478-1490)
isə bacısı idi(11, 380).
Xətai bədii yaradıcılığa yeniyetməlik dövründə, təxminən 12-13 yaşlarında başlamış, ilk
şeirlərini Yunus Əmrə(1240-1340), Qazi Bürhanəddin(1345-1398), İmadəddin Nəsimi(1369-1417)
və Nemətullah Kişvəri(XV) kimi görkəmli sənətkarların qələminin təsiri ilə yazmışdır. Xətai,
sələfləri kimi şifahi və yazılı ədəbiyyat ənənələrini özü üçün eyni dərəcədə doğma saymış,
əsərlərinin bir qismini əruz, digər bir qismini əruz vəznində yazmaqla özünəqədərki divan
ədəbiyyatını xeyli zənginləşdirmişdir.
Şah İsmayıl Xətainin məhəbbət lirikası məzmunca rəngarəng, forma baxımından isə əlvandır.
Bu səpkidəki şeirlərində sufi-panteist məhəbbətlə real insani sevginin gah birlikdə, gah ayrıca insani
sevginin tərənnümü, nikbin əhval-ruhiyyənin iradəsi, aşiqin füsunkar heyranlığı, giley və
şikayətləri, gözəlin romantik vəsfi və başqa mövzular hər dəfə fərqli şəkildə ifadə edilir, yeni
boyalarla təsvir edilir .
Gərçi gün xoşdur, vəli rüxsarın ondan yaxşıdır,
Ay dəxi taban durur, didarın ondan yaxşıdır.
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İstəmən firdövs bağinin güli-xoşbusini,
Dünya bağında güli-rüxsarın ondan yaxşıdır(9, 19).
Xətai ədəbi irsinin mühüm bir qismi heca vəznində, xalq şeiri formasında yazmış olduğu
əsərlərdir. Bu qəbildən olan şeirlərdə Xətainin siyasi, dini, əxlaqi, estetik görüşləri xalqın poetik
təfəkkürünə, zövqünə uyğun şəkildə ifadə olunur. Xətai bu tipli şeirlərinin mühüm qismini nəsihət,
öyüd məqsədilə yazdığına özü də açıq-aşkar işarə edir, bir çox şeirlərinin başında öyüd, nəsihət
verdiyini göstərir.
Gəl öyüd verəyim, öyüd alırsan,
Xidmət eylə genə gülü bulunca.
Karvan gedər, saqın geri qalırsan,
Haman əldən qoyma yolu bulunca(9, 332).
Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığı nəinki Azərbaycanlı ədəbiyyatşünaların, eləcə də bütün Şərq
dünyasının maraq dairəsində olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Xətai “Divan”ının
tədqiqi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Bu sahədə S.Mümtaz(1884-1941), H.Araslı(1909-1983),
Ə.Məmmədov(1919-2000), O.Əfəndiyev(1926-2013), kimi ədəbiyyatşünas alimlərin rolu
danılmazdır.
Xətai “Divan”ının tədqiqi Türkiyəli ədəbiyyatşünasların da diqqət mərkəzində olmuşdur.
Belə ki, Türkiyənin “Əlyazma Əsərləri Qurumu Başqanlığı”nın nəşrləri seriyasında böyük
Azərbaycan şairi Şah İsmayıl Xətainin “Divan”ı işıq üzü görmüşdür. Kitabın nəşri professor
Mühsin Məcidə məxsusdur. Kitabda şairin “Divan”ından başqa həmçinin professor Mühsin
Məcidin təhlillərinə də yer verilmişdir. Kitabın təqdimat hissəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan kitabla bağlı müsbət fikirlər söyləmiş, qardaş ölkələrin ortaq əmanətini gələcək
nəsillərə ötürməyi başlıca meyar kimi səciyyələndirmişdir. Əsər oxuculara orijinal dildə təqdim
olunmuş, çətin anlaşılan ifadələrin, ərəb-fars tərkiblərinin izahı mətnin aşağı hissəsində qeyd
edilmişdir(7, 10).
Mühsin Məcit araşırmalarına əsasən qeyd edə bilərik ki, dünya kitabxanalarında Şah İsmayıl
Xətai yaradıcılığını geniş şəkildə əks etdirən 25 nüsxə mövcuddur. Professor bu nüsxələrədən 20nin orjinal fotokopyalarını əldə edə bilmişdir.Bunlar aşağıdakılardır:
1. Artur M.Sackler Gallery, DC.Sİ986.60(Yazıçı M. Sacklerin qaleriyası)
Bu nüsxənin Şah İsmayıl Xətainin yaşadığı dövr ərzində işlənib hazırlandığı ehtimal olunur.
49 səhifədən ibarət olan nüsxənin hər səhifəsi 12 vərəqdən ibarətdir. Əlyazma gözəl nəstəliq xətti
ilə yazılmışdır. Nüsxədə yer alan poetik nümunələrin ünvan hissələri xüsusi dairədə qeyd
edilmişdir. Nüsxənin ilk və son səhifələri qopduğundan yazılma tarixi dəqiq məlum deyildir.
Nüsxədə اhərfi ilə bitən 1 qəzəl, بhərfi ilə bitən 2 qəzəl, رhərfi ilə bitən 48 qəzəl, زhərfi ilə bitən
6 qəzəl, وhərfi ilə bitən 3 qəzəl, تhərfi ilə bitən 3 qəzəl, یhərfi ilə bitən 31qəzəl, 1 qəsidə, 1
müsəmməs olmaqla ümumilikdə 150 şeir nümunəsi yer almışdır(7, 81).
2. British Library 11388(Britaniya kitabxanası)
Şah İsmayıl Xətaiyə məxsus bu nüsxəni ilk dəfə dünya ədəbiyyatına tanıtdıran Lionel David
Barnett(1891-1960) olmuşdur. Nüsxədə yer alan minyatürlarla bağlı ətraflı məlumatı isə Novrah
M.Titley, “Miniatures From Turkish Manuscripts” adlı əsərində qeyd etmişdir. Mühsin Məcidin
tədqiqatlarına əsasən bu nüsxə Şah İsmayıl Xətainin həyatda olduğu zaman işlənib hazırlanmışdır.
Turxan Gəncəyinin verdiyi məlumatlara əsasən Xətai irsinə dair nüsxədə 6 minyatür, 53 şeir
nümunəsi yer almışdır. Şeirlərin ünvan hissəsi xüsusi çərçivədə qeyd edilmişdir. Ünvan
bölümündəki dua cümlələrinin isə həyatda olan hökdarların şərəfinə yazıldığı ehtimal
olunur(Gənceyi 1986, 159-164).
3. Kütübhaneyi-Meclis-i Şurayı-Milli, 4077
Bu nüsxə 11 vərəqdən ibarətdir. Əlyazma tünd qəhvəyi meşin cildlə örtülmüşdür.Cildin ön
hissəsində çiçək şəkli, ilk səhifəsində isə əlində quş tutan qız rəsmi çəkilmişdir. Hər səhifəsi 12
sətirdən ibarət olan bu nüsxə gözəl nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Nüsxənin ünvan hissəsində yer alan
287

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

dua cümlələri
həyatda olan hökmdarların şərəfinə həsr olunmuşdur. Qasım Həsənovun
tədqiqatlarına əsasən nüsxədə Şah İsmayıl Xətainin “Dəhnamə” əsərinin müxtəlif bölmələrində
yer alan 130 beyti qeyd edilmişdir(3). Nüsxə dağıldığı üçün vərəqlərin sıralanmasında ardıcıllıq
pozulmuşdur. Mühsin Məcit nüxsədə 36 türkcə, 1 farsca şeir(məsnəvi) nümunəsinin yer aldığını
qeyd etmişdir(7, 85).
4. Daşkənd Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, 1339/1412
82 vərəqdən ibarət olan bu nüsxə h.942-m.1535-ci ildə Mahmud Nişapuri (h 922/1564)
tərəfindən nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Nüsxənin ölçüsü 14,5 x 23,5 sm, həcmi isə 87 vərəqdən
ibarətdir(8, 296). Zerrin-kalem (qızıl qələm) adı ilə tanınan Mahmud bəy əslən Nişapurludur.
Mahmud Nişapuri xəttatlığı ilk müəllimi olan Abdi bəydən almışdır. Daha sonra Əli bəy
Məşşədinin (1437-1520) tələbəsi olmuşdur. Məhz bu baxımdan Mahmud Nişapuri Şah İsmayıl
Xətai əlyazmalarının məşhur xəttatlarından sayılır(Gelibolulu Ali 1982, 72-73).
Nüsxədə 257 şeir nümunəsi yer almışdır . Ehtimallara görə دhərfi ilə bitən qəzəllərin yer
aldığıiki səhifə (43a-b və 44a-b) qopmuşdur. Nüsxə 1977-ci ildə yenidən işlənib hazırlanmışdır.
Düşən səhifələrdəki 6 qəzəli də əlavə etsək ümumilikdə 263 şeiri yer almışdır.
5. Daşkənd Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, 1340/1032
Bu məcmuədə rast gəlinən nüsxə Hivə xanlarından olan Məhəmməd Rahim Bahadır
Xanın(1864-1910) əmriylə 1907-1908-ci illərdə Molla Məhəmməd Yaqub tərəfindən tərtib
edilmişdir.Əlyazmanın ölçüsü 22x34,5 sm, həcmi 456 vərəqdən ibarətdir.Gözəl nəstəliq xətti ilə
yazılmışdır(8, 296).
Bu əlyazmada qeyd edilən qəzəl və tuyuqlar, Mahmud Nişapurinin tədqiq etdiyi nüsxəylə
oxşarlıq təşkil edir. Sadəcə olaraq Nişapurinin qeyd etdiyi üç qəzələ əlavə olaraq bu nüsxədə
aşağıdakı mətlə beytləri verilən şeirlər yenilənmişdir.
• Ey sənəm neçün sənün vədün hilaf olmuş durur,
Mehrün az olmuş vəli qahrun güzaf olmuş durur.
2) Ey sənəm eşqində hər dəm bu könül bimardur,
Öylə kim bülbül dəxi ba-eşqi-güldən zardur(7, 87).
Əlavə olaraq bu nüsxədə Mahmud Nişapurinin tədqiq etdiyi nüsxədə yer alan dini məzmunlu
15 şeirə yer verilməmişdir. Həmin şeirləri nəzərə almasaq nüsxədə 246 şeirə yer verilmişdir.
6. Misir Milli Kitabxanası Türkcə yazmalar, 40(MF 54810)
Mühsin Məcid araşdırmalarına əsasən qeyd edir ki, Qahirə kitabxanasında Xətai divanına aid
edilən iki nüsxə vardır. Lakin professor bu nüsxələrdən birini əldə edə bilmişdir. Kataloq
məlumatlarında nüsxənin 51 vərəqdən ibarət olduğu qeyd edilir. Şah İsmayıl Xətaiyə məxsus şeir
nümunələrinin rast gəlindiyi hissə isə 39 vərəqdən ibarətdir(7, 88). Gözəl nəstəliq xətti ilə yazılmış
olan nüsxənin xəttatı və nəqqaşı Sultan Əli Məşhədidir. Nüsxə Şah İsmayıl Xətainin aşağıdakı
qəzəli ilə başlayır.
Ey ki yoxdan, bu cahanı var edən Pərvərdigar,
Yeri qayim, göyləri dəvvar edən Pərvərdigar(2, 6 b).
Nüsxənin sonunda “Asdı zülfün tək qəmün şol qəddü-bəladan məni, Ruy göstər mahı-mən
qurtar bu sevdadan məni” qəzəli qeyd edilmişdir.
Nüsxənin bəzi səhifələri qopduğundan şeirlərinin müəyyən bir qisminin əvvəl və son
hissələrini ayırd etmək bir qədər çətindir. Həmin şeirləri nəzərə almasaq ümumilikdə nüsxədə 146
şeir parçası yer almışdır.
7. Sultan əl-Kurrari Kitabxanası
Nüsxə ilk dəfə olaraq Təbrizdə Sultan əl-Kurrarinin kitabxansında tapılmışdır. Daha sonra
Türkiyədə Xətai başlığı altında keçirilən iclada ilk dəfə olaraq İranə Məlikov nüsxənin yazılma
tarixi haqqında ətraflı məlumat vermişdir. İranə Məlikovun tədqiqatına əsasən nüsxə 952/1542-ci
ildə Şirazlı Məhəmməd Xan tərəfindən işlənib hazırlanmışdır(Melikof 1976, 315-318). Lakin
kətəbə qeydlərində Yari tərəfindən Məhəmməd xanın tərzinə uyğun işlənib hazırlandığı qeyd
olunur. Nüsxədə şairin “Nəsihətnamə” məsnəvisində, “Dəhnamə” poeması və “Divan”ı haqqında
ətraflı məlumat verilmişdir. Nüsxənin hər səhifəsi nəstəliq xətlə yazılmış10 beytdən ibarətdir.
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Bioqrafik qaynaqlarda nüsxənin xəttatı və nəqqaşı “Hərəvi” və “Şirazi” təxəllüsləri ilə tanınan Yari
hesab olunur.
8. İstanbul Araşdırmalları İnstitutu Şövkət radio yazmaları, 51
Nəstəliq xətti ilə yazılmış nüsxə 107 vərəqdən, 12 sətirdən ibarətdir. Nüsxənin 1038/1628-ci
ildə yazıldığı ehtimal olunur. Mühsin Məcidin tədqiqatına əsasən nüsxədə 359 türkcə yazılmış
şeir(qəzəl, qəsidə, məsnəvi), 9 tuyuq və fars dilində yazılmış 1təxmis vardır. Şeirlərin sayına görə
bu nüsxə Xətai divanının ən irihəcmli nüsxəsi hesab edilir.
Nüsxədə yer alan iki qəzələ “Dəhnamə” poemasında da rast gəlinir. Həmin şeir nümunələri
aşağıdakılardır:
• Mey eylədi yar Həmdulillah,
Dil tapdı qərar, Həmdulillah.
•
Ey sevgili nigar, sən qal imdi,
Ey fitnəlü yar, sən qal imdi(7,96).
9. Gülpaygani kitabxanası, 5/141
Nəstəliq xətti ilə yazılmış bu nüsxə 67 vərəqdən ibarətdir. Nüsxənin üz qabığı qara müqəvva
cildlə örtülmüdür. Giriş hissədə boş qalan vərəqlərdə Şah İsmayıl Xətainin Və Şah Abbasın(15711629) şəkilləri çəkilmişdir. Bu şəkillərə əsasən nüsxənin 19-cu yüzillikdə tərtib olunduğu ehtimal
olunur. Nüsxə “Dilbəra, ol ay yüzün xurşidi-tabandur mana, Bağban içində axan su abı-hayvandur
mana” mətləli qəzəli ilə başlamışdır. Burada şeirlər bölgü sıralanması aparılmadan əlifba sırası ilə
düzülmüşdür. Ümumilikdə Gülpaygani kitabxanasında yer alan əlyazmada Xətai divanına məxsus
türkcə yazılmış 323 qəzəl, 11 tuyuq və farsca yazılmış 1 təxmis qeyd edilmişdir. Şövkət Radio
əlyazmaları nüsxəsindəki kimi bu nüsxədə də “Dəhnamə” poemasından qəzəllər nümunə olaraq
göstərilmişdir.
Ey naz məkanı sərvi-rəna,
Ey didə məqamı hüsni-ziba(7, 99).
Digər iki qəzəli isə Şövkət Radio Əlyazmaları nüsxəsində yer alan qəzəllərdir.
“Dəhnamə”poemasında yer alan qəzəlləri çıxmaq şərtilə nüsxədə ümumilikdə 318 şeir nümunəsi
var.
Gülpaygani kitabxanasında tədqiq edilən nüsxənin Şövkər Radio Əlyazmalarındakı nüsxəylə
digər bir oxşar cəhəti isə heç bir nüsxədə qeyd edilməyən fars dilində yazılmış olan təxmisə yer
verilməsidir.
Qadim olsun bu dərgahın İlahi,
İçində qayim olsun padişahı.
Gəlüb bir dərgaha üz sürənün,
Gidər gönül pasıqalmaz günahı(7, 99).
10. Məzarı-Şərif Bahtər Muzeyi, Bakı Əlyazmaları İnstitutu, 234
Əzizağa Məmmədovun tədqiqatına əsasən Məzarı-Şərif nüsxəsində əldə edilən Şah İsmayıl
Xətaiyə məxsus nüsxənin foto-surətini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq
İnstitutunun gənc kadrlarından olan Vəhdət Sultanzadə Azərbaycan Əlyazmalar Fonduna təqdim
etmişdir(5,6). Daha sonra professor Mühsin Məcid nüsxəni ətraflı şəkildə araşdırmışdır. Mühsin
Məcidin gəldiyi qənaətə əsasən Məzari-Şərif nüsxəsi nəstəliq xətti ilə yazılmış, 48 vərəqdən ibarət
olan nüsxədir. Orjinal variantı ilə nüsxədə Şah İsamyıl Xətai divanına məxsus olan 174 şeir
nümunəsi verilmişdir. Nüsxədə (  )اhərfiylə bitən 16 qəzəl,(  )جhərfilə bitən 1 qəzəl, (  )رhərfilə
bitən 107 şeir, (  )خhərfilə bitən 2 qəzəl,(  )سhərfilə bitən 1 şeir, (  )شhərfilə bitən 4 şeir,( )غ
hərfiylə bitən 2 şeir yer almışdır(7, 100).
11. Gülüstan Sarayı kitabxanası, 2194.
Haqqında bəhs etdiyimiz “Gülüstan sarayı” nüsxəsi nəstəliq xətti ilə yazılmış, 133 vərəqdən
ibarət bir nüsxədir. Nüsxənin tərtibatında sərlövhələr bəzəkli formada qeyd edilmiş, şeirlər arasında
dua cümlələrinə yer verilmişdir. Bu nüsxənin üzü Əbu Turab əl-İsafahainin böyük oğlu Məhəmməd
əl-İsfahani tərəfindən köçürülmüşdür. Nüsxənin sətir sayı 12, həcmi isə 244 səhifədən ibarətdirTehran, Səltənətlər I c., səh 21(8, 296).
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“Gülüstan sarayı” nüsxəsinin “Misir nüsxəsi” ilə bəzi oxşar cəhətləri vardır. Belə ki, Misir
nüsxəsində olduğu kimi bu nüsxədə də əvvəldə qeyd edilən 5 qəzəl eynidir. Hər iki nüsxədə də ب
hərfilə bitən qəzəllərin sıralanması eyni qaydadadır.
Fərqli olaraq “Misir nüsxəsi”ndə sonu (
 )اhərfi ilə bitən 8 qəzəl “Gülüstan sarayı” nüsxəsində yoxdur. Həmçinin “Misr nüsxəsi”nin
sonunda qeyd edilən 19 bənddən ibarət olan mürəbbe “Gülüstan sarayı” nüsxəsində 46 bənddən
ibarətdir.
Nə yatırsan dur ey qafil,
Gör uşta şah zühur oldu.
Adı bəlli bahadursan,
Gör uşta şah zühur oldu(7, 102).
12. Məscidi-Azam Kitabxanası, 2009
Hər səhifəsi 11 və ya 12 beytdən ibarət olan bu nüsxə 110 vərəqdən ibarətdir. Nəstəliq xətti ilə
yazılmış nüsxənin köçürülmə tarixi dəqiq məlum deyildir. Nüsxənin sonunda alınma tarixi 31
yanvar 1768-ci il kimi qeyd edilmişdir. Nüsxədəki şeirlər bölgü aparılmadan əlifba sırasına uyğun
olaraq nizamlanmışdır. “Məscidi-Azam nüsxəsi”ndə yer alan şeirlən ünvan hissələri “Gülüstan
sarayı” nüsxəsindəki kimi boş buraxılmışdır. Xətai divanına daxil olan 353 şeirin yer aldığı bu
nüsxə ən irihəcmli nüsxələrdən hesab edilir.
13. Bibliotheque Nationale Supplement Turc, 1307/83.
İlk dəfə olaraq Turxan Gənceyi bu nüsxəni Paris və Vatikan nüsxələri ilə müqayisə etmiş,
Xətai divanının tənqidli mətnini işləyib hazırlamışdır(Gənceyi 1986, 159-164). Nəstəliq xətti ilə
yazılmış olan nüsxədə 260 poetik nümunələrə yer almışdır. Nüsxənin köçürülmə tarixi h 948-m
1541-ci ilə təsadüf edir.
•
Təbriz Milli Kitabxanası, 1251.
Nəstəliq xətti ilə yazılmış “Təbriz nüsxəsi” hər səhifəsi 9 beyt olmaqla 123 vərəqdən
ibarətdir. Bu nüsxəni ilk işləyib hazırlayan Mirzə Rəsul İsmayılzadə olmuşdur.Onun fikrincə nüsxə
99 vərəqdən ibarətdir. Mühsin Məcid tədqiqatına əsasən qeyd edir ki, kətəbə qeydindən sonra 100b110b vərəqləri arasında “Nəsihətnamə” məsnəvisindən şeir verilmişdir(7, 105).
15. Bibliotheque Nationale Supplement Turc, 995/64
Nüsxənin köçürülmə tarixi və köçürəni dəqiq məlum deyildir. Nüsxədə qəzəl və qəsidlərin
ümumi sayı 233, tuyuqların sayı isə 9-dur. Bu nüsxənin son hissəsində türkcə 1 qitə, farsca 1 qəzəl
yer almışdır(7,106).
16. Britaniya Kitabxanası, 3380
Hər səhifəsi 12 sətirdən ibarət olan bu nüsxə 82 vərəqdən ibarətdir. Nüsxənin əvvəlində günəş
motivli qızıl medalyonun içində ağ xətlə yazılmış “Əşarı-feyz-əşarı-Həzrəti Firdevs-məkanı ƏbülMüzəffər Şah İsmayıl Hüseyni” ifadəsi yazılmışdır. Bu nüsxə “Nəsihətnamə” məsnəvisi ilə
başlamış, daha sonra “Qəzəliyyat” başlığı altında 232 qəzəl və qəsidə, 10 tuyuq verilmişdir.
•
Kütübhaneyi-Məclisi-Şurayı Milli, 4096
Gilas rəngli meşin cildlə örtülmüş bu nüsxə hər səhifəsi 12 sətir, 2 sütun formasında yazılmış
70 vərəqdən ibarətdir. Şeirlərin ünvan hissələri xüsusi çərçivə içərisində verilmişdir(7, 108).
18. Tehran Milli Müzə Kitabxanası, 3705.
Haqqında bəhs edəcəyimiz nüsxə Şah Abbasın dövründə(1587-1629) Ərdəbil kitabxanasına
bağışlanılmış, daha sonra İran Milli Muzeyine hədiyyə edilmişdir. Nüsxə ümumilikdə 73 vərəqdən
ibarətdir. Paris və London nüsxələrində olduğu kimi bu nüsxə də eyni qəzəllə başlamışdır.
Eylədüm bünyad əvvəl mən də əznamı-Xuda,
Ol yaratmış sirri-mərdanı Aliyyül-Murtaza(7, 110).
Nüsxəninin sonunda Paris nüsxəsində olduğu kimi “Nəsihətnamə” məsnəvisindən bir beyt
verilmişdir.
Xətai, dərd-məndüm bir kəminə,
Anunçün hu diyün şahun dəminə(7, 111).
19. Ərdəbil Darül-İrşad Kitabxansı
Əlyazma 1829-cu ildə katib Murtuzaqulu tərəfindən üzü köçürülmüşdür. Şikəstə-nəstəliq xətti
ilə yazılmış olan nüsxə 279 qəzəl daxil olmaqla 89 vərəqdən ibarətdir.
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20. Vatikan Kitabxanası, 221
31 vərəqdən ibarət olan nüsxədə şeirlərin düzülüş qaydasında əlifba sırasına əməl
edilməmişdir. Digər nüsxələrdə yer almayan 5 qəzəl bu nüsxədə yer almışdır.
Handadur ol bimisalün ibtidası handadur,
Kim bilir ol küntü kənzün intihası handadur.
***
Ey müsəlmanlar bu gün ol yari-pünhan ayrılır,
Uçdu ruhum, getdi əqlim, gövdədən can ayrılır.
***
Hər kimün kim dərdi var dərmana göndərmək gərək,
Hər kimin kim dərdi yox viranə göndərmək gərək.
***
Ey şaha, mən səndən özgə sevmədim sevməm dəxi,
Mahı-rüşən səndən özgə sevmədüm sevməm dəxi.
***
Bu gün aləmdə sultandır Xətai,
Xətainin bilün, candır Xətai(7, 114).
21. Tehran Universiteti Mərkəzi Kitabxanası, 5160/3
Kitabxanda qeyd edilən məlumatlara əsasən bu məcmuədə Xətai şeirlərindən başqa,
İ.Nəsimi91369-1417) və M.Füzuli(1495-1556) yaradıcılığına məxsus şeirlər də yer almışdır.
Nəstəliq xətti ilə yazılan nüsxənin hər səhifəsi13 sətir olmaqla 68 vərəqdən ibarətdir. Nüsxənin üzü
1844-cü ildə Tehranda Seyyid Hacı Baba Kirmaninin şərəfinə Rza Qulu tərəfindən köçürülmüşdür.
22. Fatih Millət Kitabxanası, 131
Qara meşin cildlə cildlənmiş bu nüsxə 33 vərəqdən ibarətdir. Təliq xətti ilə yazılmış nüsxənin
hər səhifəsi 15 sətirdən ibarətdir. Nüsxəni ilk dəfə araşdıran Sadəddin Nüzhər Ərgün olmuşdur.
Onun verdiyi məlumatlara əsasən ümumilikdə 935 beytli mənzumə yer almış divandakı şeirlərin 43ü heca vəznində, 46-sı əruz vəznində yazılmışdır.
•
İBB AtAtürk kitabxanası,Osman Ərgin yazmaları, 226/2
İlk dəfə Fatih Köksalın araşdırdığı bu nüsxənin 103a-103b səhifələri arasında “Nəshətnamə”
məsnəvisindən parçalar verilmişdir. Nüsxədə əruz vəznində yazılmış 108, heca vəznində yazılmış
69 şeir olmaqla ümumilikdə 177 mənzumə yer almışdır(7, 114).
24. Berlin Kitabxanası Doğu Əlyazmaları,259
1077-1666-cı ildə Davud Bəy tərəfindən üzü köçürülən nüsxənin yalnız 386-420-ci
səhifərəində Xətai divanına məxsus 33 şeir yer almışdır.
25. M.Fuad Köprülü Kitabxanası
Sadəddin Nüzhətin tədqiqatına əsasən bu nüsxədə Xətai divanına məxsus olan 908 beytli 74
mənzumə yer almışdır. Lakin həmin şeirlər bu günümüzə qədər gəlib çatmamışdır(7,114).
Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, böyük sərkərdə, dövlət xadimi və eyni zamanda incə ruhlu
bir şair olan Şah İsmayıl Xətainin qələminin məhsulu olan çox sayda poetik nümunələr vardır ki,
müxtəlif cünglərin, bəyaz və məcmuələrin səhifəsini bəzəyir. Məhz bu baxımdan məqaləmizdə
dünyanın müxtəlif kitabxanalarında və muzeylərində qorunub saxlanılan Şah İsmayıl Xətaiyə
məxsus əlyazmaları araşdırmağa səy göstərdik. Ümid edirik ki, bizim bu qəbildən olan məqaləmiz
gələcəkdə Şah ismayıl Xətai bədii irsinin daha dərindən araşdırılmasında yardımçı vəsait olacaqdır.
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Г.Qyлиева
Рукописи Шаха Исмаила Хатаи в библиотеках мира
Резюме
В истории азербайджанской литературы после себя оставили след такие личности,
имена которых охватывают очень большой период времени. Имя Шаха Исмаила Хатаи стоит
на одном ряду с именами самых могущественных личностей человеческой истории. Шах
Исмаил Хатаи является одним из тех личностей, сыгравших, в качестве поэта
исключительную роль в обогащении нравственности Азербайджанского народа. Такие
вопросы как азербайджанский язык, существование нашей истории составляют основную
линию поэзии Шаха Исмаила Хатаи.
Шах Исмаил Хатаи творил как в эпическом, так и в лирическом жанре. Выдающийся
мастер своего дела прославился, как диванный поэт, который принес в диванную литературу
стих с силлабическим стихосложением и стал первым, кто обратился к жанру поэзии в
определенный период нашей литературы.
Творчество Хатаи стало основным объектом исследования не только азербайджанских,
но и мировых литературоведов. Именной в этой статье мы попытались передать подробную
информацию о 25 образцах литературы, принадлежащих творчеству Хатаи и хранящихся в
библиотеках и музеях мира. Мы надеемся, что собранная нами информация станет одним из
вспомогательных средств, в дальнейшем изучении художественного наследия Хатаи.
Ключевые слова: Шах Исмаил Хатаи, лирик, газель, туюг, рукопись, образец,
библиотека
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Poetry collections of Shah Ismail Khatai

G.Qulieva

Summary
There are such person’s traces in the history of Azerbaijan literature that, their names cover
the greatest period. Especially, Shah Ismayıl Khatai’s name stands in the same row with the
mightiest personalities, reared by the human history. Shah Ismayıl Khatai is one of the personalities,
who has exceptional role in the enrichment of the Azerbaijan nation’s morality as a poet. The issues
as the Azerbaijani language, immortalizing our history form the main line of Shah Ismayıl Khatai’s
poetry.
Shah Ismayıl Khatai tried at both epic and lyric genres of scripts. Genius poet brought
syllabic rhythm to the “Divan” literature; he was recognized as a first divan poet, who appealed to
the genres of folk poetry in the known history of our literature.
Khatai’s literary activities were the investigation object not only for Azerbaijani literary
critics, but also for world literary critics. We tried to give detailed information about 25 copies,
which belong to Khatai’s literary activities in the world libraries and museums namely in our
article. We hope that, the information, collected by us, will be the assistive means in the deep
investigation of Khatai’s literary heritage in the future.
Key words: Shah İsmayil Khatai, lyric, ghazal, tuyugh, manuscript, copy, library
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 08.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kərimulla Məmmədzadə tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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XALQ YAZIÇISI İLYAS ƏFƏNDİYEVİN “TƏNHA İYDƏ AĞACI“ PYESİNDƏ
SOSIALIZMİN TÖRƏTDİYİ FACİƏLƏRİN TƏSVİRİ
Qənirə Əmircanovanın "Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin
"Tənha iydə ağacı" pyesində
sosializmin törətdiyi faciələrin təsviri" məqaləsində tarixi hadisələrin şərhi göstərilir.
Pyesin əsas qəhrəmanı Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı Kərim bəydir.
Məqalə müəllifi yazıçının dram əsərləri içərisində "Tənha iydə ağacı" pyesinin mövzusu,
ideyasından bəhs edir.
Sosializm cəmiyyətinin insanlara vurduğu ziyan onların faciəsinə səbəb olur.
O, XX əsrin əvvəllərində baş verən siyasi hadisələrin qurbanıdır.
Azərbaycandan dərbədər olub qaçaq düşən Kərim bəy həyatını Türkiyədə qurur.
Lakin bütün ömür boyu Azərbaycanın həsrətilə yaşayıb.
Buna görə də iki qız övladı - Sürəyya və Gülnarın Vətənə bağlılığı onun soykökü ilə bağlıdır.
Pyesdə Behbud bəy, Altay bəy, Xanbikə kimi maraqlı surətlər var.
Qənirə Əmircanovanın "Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin "Tənha iydə ağacı" məqaləsi,
sosializmin törətdiyi faciələr, pyesin mövzusu və ideyası, azərbaycanlı Kərim bəy, XX əsrin siyasi
hadisələri, Azərbaycan xalqının mənəvi qələbəsi.
Açar sözlər:Pyesin sonunda Kərim bəyin qızlarının Vətənə dönüşü Azərbaycan xalqının mənəvi
qələbəsi kimi dəyərləndirilə bilər.
Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında müasirliyi və tarixi köklərə bağlılığı ilə seçilən
əsərlər içərisində “Tənha iydə ağacı” xüsusilə fərqlənir. Əsər 1990-cı ildə yazılıb. Bu illər
Azərbaycanın siyasi həyatında çətin bir dövr idi. Xalq XX əsrin ən ağır faciələrindən biri – 20
Yanvar faciəsinin əzabları ilə qovrulurdu. Belə bir vaxtda qələmi ilə mübarizə meydanlarında
yaratdığı qəhrəmanları ilə həmsöhbət olan ədib hadisələri siyasi baxımdan təhlil edir, xalqı
düşündürürdü. Pyesdəki hadisələr İstanbulda biznesmen Kərim bəyin malikanəsində baş verir.
Onun iki qızı – böyük qızı Sürəyya, kiçik qızı isə Gülnazdır. Kərim bəyin kiçik qızı Gülnaz
universitetin tarix fakültəsinin tələbəsidir. Təsvir olunur ki, Gülnaz və onun yaxın rəfiqəsi Kəklik
“Şərq xalqlarının tarixi” fənnindən imtahan verib, “əla” qiymət almışlar. Kərim bəy bu xəbərdən
çox sevinir. Böyük qızı Sürəyya səyahətdən - Azərbaycandan qayıdıb. Doğma el-obanın qoxusunu
özü ilə gətirən Sürəyyanın söhbətlərini həsrətlə dinləyən Kərim bəyin köhnə yaraları qövr edir:
“S ü r ə y y a. Mənə elə gəlirdi ki, ata, o tənha iydə ağacını, yosunlu daşların arasından
qaynayıb çıxan o bulaqları, o sıldırım qayalı Qarabağ dağlarını görə-görə..., duya-duya
böyümüşəm! Birinci dəfə gördüyüm o yerlər, o qalın meşələr nə üçün mənə o qədər doğma, o
qədər tanış görünürdü?
K ə r i m b ə y. Çünki sənin atanın, babalarının qanı o yerlərin havasından, suyundan,
torpağından yaranmışdır. Çünki o yerlər sənin əcdadlarının vətənidir.”
Tədqiqat zamanı gəldiyimiz qənaət odur ki, İ.Əfəndiyev hansı janrda və mövzuda yazmasından
asılı olmayaraq, bütün əsərlərində Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağın adını xüsusi iftixarla
çəkir. Əsas məsələ də odur ki, müəllifin vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü “Qarabağ dərdi”
başlamazdan çox öncə yaradıcılğının şah damarı idi. Bu da təbii ki, hər kəs üçün qürurvericidi.
Xalqının hər bir vətəndaşını bu torpağı sevməyə, onun uğrunda şəhid olmağı şərəf bilmək üçün
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tərbiyə etmək bütün zamanların tələbidir. Pyesin əsas qəhrəmanı olan Kərim bəy İstanbulda
yaşamasına baxmayaraq, qəlbi, varlığı, ürəyi də Vətən üçün vururdu (1,132).
Hadisələr Sürəyya ilə birlikdə Azərbaycandan Behbud bəy və Altay bəyin gəlişi ilə davam edir.
Kərim bəy əslən azərbaycanlıdır. O, özünün dediyi kimi, 50 ildir ki, Vətəndən ayrı düşüb. Bu
ayrılıq ona həmişə dərd verib. Kərim bəy Behbud bəyi çoxdan - 50 il öncə tanıyır. Onlar bir sinifdə
oxuyublar. Behbud bəy tarixçi - professor, Altay bəy isə uşaq həkimidir. Gənc olmasına
baxmayaraq, o da professordur. Kərim bəy özünün dediyi kimi, o, vətənindən incikdir. Bunun da
müəyyən səbəbi var:
“K ə r i m b ə y. Mən vətəndən çox incimişəm.
A l t a y b ə y. Nəyə görə?
K ə r i m b ə y. Biz Behbud bəylə orta məktəbdə bir sinifdə oxuyurduq. İkimiz də məktəbi əla
qiymətlərlə bitirdik. Bu zaman Stalinin əmri ilə məcburi surətdə kollektivləşmə başladı. Bizim
ikimizin də atalarımızı inqilabdan əvvəl varlı olduqları üçün səs hüququndan məhrum edib,
evlərimizi, qalan var-yoxumuzu aldılar. Ali məktəbə girmək üçün Bakıya getdik. “Kulak
oğlusunuz” deyib, heç bir ali məktəbə götürmədilər.
B e h b u d b ə y. Kərim bəy fitrətən natiq idi. Yığıncaqlarda bunun nitqləri, biliyi, hətta
müəllimlərimizi də heyran edirdi. O özünü gələcəyin dövlət xadimi kimi düşünürdü. Mən də
özümü gələcəyin tarixçi alimi hesab edirdim.
K ə r i m b ə y. Biz xalqımızı iki yerə parçalayan çarizmə də, İran şahlığına da dərin kin
bəsləyirdik. Biz lənətə gəlmiş Türkmənçay müqaviləsini tikə-tikə eləyib küləyə sovuracağımız
haqqında qızğın xəyallara dalırdıq. Elə bu vaxtlar atamın hökumət işində olan bir dostu gizlincə
ona xəbər verir ki, “tutulub güllələnəcək adamların siyahısı hazırlanır, o siyahıda sən də varsan.
Başına çarə qıl.” Biz atamın tutulmaq qorxusu olan dörd nəfər dostu ilə gecənin birində Arazı keçib
Təbrizə getdik. Təbrizdə yerləşib, özümüzə gələndən sonra köçdük İstanbula. Mən tibb institutuna
girdim.
B e h b u d b ə y. Sən sizinlə birlikdə qaçmağı mənə də təklif etdin. Ancaq mən getmədim.
Səndən sonra biz dünyada olmazın əzablar çəkdik. Hamımızı evimizdən çıxarıb, qışın çovğununda
çölə tökdülər. Atama iş vermədilər. “Kulak oğlu ideoloji sahədə işləyə bilməz” deyə məni sevdiyim
tarix elmi sahəsində oxumağa qoymadılar. Bizə çörək, qənd, çay belə satmadılar. Amma bütün
bunlara baxmayaraq, səninlə qaçmağıma təəssüf eləmədim. Fikirləşdim ki, bu yazıq anamı, atamı,
özümdən kiçik bacı-qardaşlarımı bu cəhənnəm əzabı içində qoyub gedəndən sonra xaricdə milyoner
olsam belə, necə xoşbəxt ola bilərəm. Həyatdan necə zövq ala bilərəm?! Mən o əzabları öz ailə
üzvlərimlə, öz həmvətənlərimlə birlikdə çəkdiyim üçün vicdanımdan razıyam.”
Göründüyü kimi, keçmiş dostlar arasında olan bu söhbətdə müəllifin məqsədi Kərim bəyin
“vətəndən incikliyinə” haqq qazandırmaq deyil, əksinə o, insanları o dövrdəki real hadisələrin
düzgün mühakiməsinə dəvət etməkdir. Həkim olmasına baxmayaraq, Altay bəy tarixlə maraqlanır,
tarixi hadısələrə obyektiv münasibət bildirməsi ilə diqqəti cəlb edir:
“A l t a y b ə y. Ağalar, sizə məlumdur ki, ata-babadan Azərbaycan xalqı bütün millətlərə
qarşı həmişə hörmət və ehtiram bəsləmişdir. Lakin hər bir məhəbbət, hər bir hörmət qarşılıqlı
olmalıdır. Biz kimə, hansı millətə hörmət göstəririksə, ondan da eyni məhəbbət və hörməti tələb
edirik. Heç bir millətin özünü başqa millətdən üstün tutmağa, ona hakimlik, başçılıq etmək
iddiasında olmağa haqqı yoxdur. Behbud bəy, siz indicə deyirdiniz ki, İbrahim xan Azərbaycan
xalqının birliyini yaratmağa çalışan ağıllı dövlət xadimi idi... Bəs nə üçün Stalin dövrü
ədəbiyyatında onu yüngül əxlaqlı cahil bir personaj kimi təqdim eləyəndə siz tarixçilər səsinizi
çıxarmırdınız? Nədən ötrü bizim tariximizi saxtalaşdırıb, ortada “Türkmənçay müqaviləsi” kimi
mənfur bir sənəd olduğu halda, yazırdınız ki, Azərbaycan xalqı çar üsuli-idarəsi ilə könüllü
birləşib? Məgər Lenin özü demirdimi ki, çar Rusiyası azlıqda qalan xalqların həbsxanası idi. Nə
üçün Azərbaycan xalqının yadelli işğalçılardan müdafiəsi üçün Şuşa qalasını, Ərzincan qalasını
tikdirən Pənah xanı, Şuşa şəhərini milli-mərkəzə çevirən İbrahim xanı kitablardan sildiniz?!”
Göründüyü kimi, bu ittiham qarşısında Behbud bəy vicdan əzabı çəkir. Dialoqdan görünür ki,
hər iki surətin xarakterində müəllifin özü var. “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” pyesinin
təsirindən heç cür qurtula bilməyən İ.Əfəndiyev o faciələrin nəticəsini “Tənha iydə ağacı” pyesində
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Kərim bəy və Behbud bəy surətlərinin taleyində davam etdirir. Maraqlı surətlərdən biri də Kərim
bəyin qohumu Xanbikə surətidir. Sürəyyanın ona “Xan nənə” deyə müraciətində bir əzəmət, vüqar
hiss olunur. Xanbikə Qarabağ xanı Pənah xanın nəslindəndir, qarabağlı Mahmud ağa Cavanşirin
qızıdır. Vaxtilə onu gözəlliyi bütün el-obada, dillərdə dastan idi. Repressiya və mühacir dövrünün
qurbanlarından biri kimi Xanbikə nişanlısı Zəfər bəylə Türkiyəyə qaçmaq məcburiyyətində qalır.
Zəfər bəy müsavat ordusunun zabiti idi. Öz taleyindən narazı olan Xanbikə xanım güllə yarasından
vaxtsız vəfat edən Zəfər bəydən sonra ailə qurmur. Qəlbində daima o günlərin acı xatirəsini
yaşadır:
“On doqquzuncu əsrdə Qarabağı istila eləyən çar ordusunun mayoru Lisaneviç də babamız
Qarabağ hakimi İbrahim xanı 17 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə Şuşadan bir qədər aşağı – Ağa
körpüsünün yanında doğratmışdı.” Taleyindən küskün olan Xanbikə xanıma bir qədər təsəlli
verən isə Gülnazın yaxın rəfiqəsi Kəkliyin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olması idi. Onu övladı kimi
sevərək həyata bağlanır. Ata-anasını vaxtsız itirən Kəkliyə bu, bir təsəlli olur. Kəklik əslən
azərbaycanlı olan Məhbubə xanımın nəvəsidir. Müsavat vaxtı Türkiyədən Nuru Paşanın ordusu
Azərbaycana köməyə gələndə onun ordusunda xidmət edən Tofiq adlı zabitlə Məhbubə xanım birbirlərini sevirlər. Həmin zabitə qoşulub qaçan Məhbubə xanımın bu izdivacdan övladı, sonralar da
qız nəvəsi doğulur. Lakin ata-anasının vaxtsız ölümü Kəkliyin səadətinə kölgə salır. Behbud bəyin
Türkiyəyə gəlişindən sonra onun köməkliyi ilə o, öz qohumlarını – xalaqızılarını tapır.
Başdan-başa siyasətə söykənən Kərim bəylə Behbud bəyin fikirləri bu gün də aktuallığını
saxlayır:
“K ə r i m b ə y. İndi bu cavanlar, qızlar soruşa bilərlər ki, əgər sən vətənimizi o qədər
sevirdinsə, nə üçün onu qoyub qaçırdın? Nə üçün stalinizm cəhənnəmindəna ancaq öz canını qaçıb
qurtarırdın? Ona görə ki, mən öz həmvətənlərimdən incimişdim. Çox incimişdim! On birinci ordu
Azərbaycanın ağıllı, igid adamlarını dənləyə-dənləyə gəlib ölkəyə hakim olan kimi, iş başına keçən
yoxsul həmvətənlərim, bolşeviklərin dediyi proletarlar bizə amansız düşmən oldular! Behbud bəy
bilir ki, mənim atam hamıya yaxşılıq eləyən, yoxsullara əl tutan, xeyirxah, karlı bir camaat adamı
idi. Amma onun çörəyi ilə böyüyən təzə ağalar bizi qışın günündə ata evindən çıxarıb çölə tökdülər.
Mənim anam qorxu bilməyən sərt bir qadın idi. Bizi evdən çıxarıb var-yoxumuzu hökumət
maşınlarına dolduranda milis rəisinə dedi: - “Keçəl Əmrah, utanmırsan? Bu əlimlə sənə verdiyim
çörək, axı gözünü tutar.” O da cavabında dedi: - “Ay Yaqut xanım, Allahınıza şükür eləyin ki, sizi
Sibirə basmırıq!” Behbud bəy, sən bayaq dedin ki, mən o əzabları öz ailə üzvlərimlə, öz
həmvətənlərimlə birlikdə çəkdiyim üçün vicdanımdan razıyam. Məgər mən xaricə xoşbəxt olmaq
üçün qaçmışdım? Xeyr, qətiyyən belə deyildi. Mən anamın, atamın, qoca nənəmin təhqir
olunmağına, hansı əclaf tərəfindənsə alçaldılmalarına dözə bilmirdim. Mən onları öldürsəydim də,
o təhqirlərə son qoya bilməyəcəkdim. Ağalar! Bu yetmiş ildə Azərbaycan elə bir dəhşətli qaranlıq
hasar içindəydi ki, onun səsi heç yerə çatmırdı! Əzizim Behbud bəy! Sən qaçmadın, qaldın, əzab
çəkməkdən başqa, əlindən nə gəldi?! Azərbaycan təkdir, köməksizdir, ağalar! Bərkə düşəndə heç
bir dövlət ona kömək etmir!
X a n b i k ə. Tale bizi cəsur qardaşlarımızdan təcrid edib, elə uğursuz coğrafi mövqeyə
salmışdər ki, özümüzdən qat-qat güclü nəhəngin sırasında köməksiz qalmışıq.”
Bu dialoq həm tarixi, həm də müasir baxımdan Azərbaycan mühitini ovuc içi kimi aydın
göstərir. Əsərin yazıldığı vaxt, yəni 1990-cı il ölkənin faciəli bir dövrü idi. Azərbaycan vətəndaş
qarşıdurmasını yaşayırdı. Belə çətin bir vaxtda xalqı ayıq-sayıq olmağa təhrik edən əsərlər zamanın
nəbzini tuturdu. Yaradılan əsərlərdə insan əzablarının ifadəsinə xüsusi diqqət yetirilir, gələcəyə
ümidlər bəslənirdi. Bu baxımdan Behbud bəyin söylədiklərində sovet üsuli-idarəsinin ifşası aydın
görünür:
“A l t a y b ə y. O cür yalançı şairlər, yalançı yazıçılar son yetmiş ildə yetmiş ton ədəbi
makulatura yazıblar ki, kitabxanalarda saralıb, toz basıb. O şairciklər, yazıçılar Azərbaycanın
partiya başçısı bu gün İmi olanda, onu tərifləyib mədh eləyirdilər, sabah Cimi olanda, İmini
pisləyib, Cimini tərifləyirdilər.
B e h b u d bəy (qışqırır). Mümkün deyildi! Mümkün deyildi bu alçaqlıqlara qarşı durmaq!
Elələri hər sudan quru çıxan, bu üzünə tüpürsən, o biri üzünü çevirən alçaqtəbiətli aferistlər idi...
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Onlar deputat nişanı taxıb, yüksək tribunalarda “vicdan, vicdan” deyə bağırırdılar. Dövlət başçıları
da onların döşünə yeni bir nişan taxırdılar. (Birdən bərk əsəbiləşərək) Nə istəyirsiniz məndən?! Son
yetmiş ildə mənim yazdıqlarımın hamısı yalandır. Mən stalinizm cəlladlarına xoş gəlsin deyə,
tariximizin bütün böyük hadisələrini saxtalaşdırıb, onların tələbinə uyğunlaşdırmışam! Mən əsrlər
boyu cəhənnəm əzabı çəkmiş fərəhlə qurduğu, bərabərlik, sülh, demokratiya təbliğ eləyən müsavat
hökumətini böyük kapitalistlərin, böyük bəylərin, xanların hökuməti kimi qələmə verib, tarixdən
xəbərləri olmayan avam kəndliləri, bisavad fəhlələri aldatmışam. Mən çarın istilaçı qoşununun
Azərbaycanı işğal edərkən, xalqa tutduğu divanı xalqdan gizlətmişəm. Mən doğulduğum Qaryagin
şəhərinin əsl adının “Qarabulaq” olduğunu, çar qoşunu Qarabağı tutanda polkovnik Karyaginin
xalqı qırıb, kəndləri tar-mar elədiyi üçün yerli əhalinin onu öldürdüyünü və buna görə də çarın
əmrilə Qarabulağa Qaryagin adı verildiyini, hətta öz həmyerlilərimdən də gizlətmişəm... Mən
saxtakar bir xain olmuşam! Belə mürtədin yaşamağa haqqı yoxdur. Mənim kitablarım kimi, özüm
də məhv olmalıyam. Öldürün məni! Allah da məni bağışlamayacaq!”
Başdan-başa siyasətə söykənən bu fikirlər sosializm rejiminin iftira və yalan üzərində
qurulduğunu sübut edir. Ona görə də oxucu Behbud bəy surətinə acıyır. Quruluşa etiraz və nifrət
ifadə edən bu hayqırtı tarixi köklərə söykənir. Belə bir dövrdə öz mənini qoruyub saxlamaq isə
sözün həqiqi mənasında, insanlardan qəhrəmanlıq tələb edirdi (2, 83-132)
Pyesin maraqlı surətlərindən biri də ağayi Əşrəfidir. O, azərbaycanlı olduğu halda, özünü
həmişə əhli-İran hesab edir. Ağayi Əşrəfi öz millətini tanımadığı üçün özünü də tanımırdı. O,
Kərim bəyin həsrət duyğularını hiss edə bilmir, çünki təbiətən fərqli adamdır:
“A l t a y b ə y. Demək, siz özünüzü tanımamısınız! Siz kim olduğunuzu, hansı millətə, hansı
xalqa mənsub olduğunuzu çoxdan unutmusunuz. Hal-hazırda əslən azərbaycanlı olan İran dövlət
xadimləri də sizin kimi. Bizdə - Şimali Azərbaycanda da kim olduğunu, hansı millətə, hansı xalqa
mənsub olduğunu bilməyən nazirlər, mühüm vəzifə sahibləri var!
A ğ a y i Ə ş r ə f i. (bir növ istehza ilə). Məncə, bu sizin quruluşun xeyrinədir! Axı siz özünüzü
beynəlmiləlçi hesab edirsiniz....
A l t a y b ə y. Yox, ağayi Əşrəfi, o, yalançı beynəlmiləlçilikdir. Mənim əqidəm belədir ki,
təbiətin canlılar üçün qoyduğu qanunların əleyhinə getmək olmaz. Təbiət bizi hər millətə xüsusi
kolorit, xüsusi qayda-qanun, xüsusi xarakter verib. Bunları inkar etmək, bütün insanları bir qəlibə
salmaq olmaz! Heç bir peyğəmbər insanın milli varlığını inkar etməyib!
A ğ a y i Ə ş r ə f i. Bəs onda, niyə Peyğəmbər əleyhüssəlam bütün millətləri bir dinə dəvət
etməyib?
A l t a y b ə y. Çünki din milliyyətindən asılı olmayaraq, mənəvi gözəlliyə, yaxşılığa, sülhə,
ədalətə, demokratiyaya çağırır.
X a n b i k ə. Ağalar! Süni beynəlmiləlçilik cəmiyyətdə qeyri-səmimilik, soyuqluq, ikiüzlülük
yaradır. İnsanları zəhlətökən təbliğatlar deyil, ürəkdən gələn nəcib arzular bir-birinə dost
etməlidir!”
Müəllifin özünəməxsus yaradıcılıq üsulundan biri də odur ki, o, oxucusunu daima
gərginlikdə saxlamır, yeri gəldikcə, duzlu, məzəli söhbətlərdən istifadə edir ki, bu da əsərə bir
lakoniklik gətirir. Bu Gülnazla ağayi Əşrəfi arasında olur. Belə ki, imtahandan “əla” qiymət aldığı
üçün onu qiymətli hədiyyə ilə təbrik edən ağayi Əşrəfiyə: “-Yox, ağayi Əşrəfi... Mən rəfiqəmsiz
hədiyyə götürmərəm,- deyə onu qəbul etmir. Bundan pərt olan ağayi Əşrəfi:”- Hi-hi... Vallah sizin
kimi mehriban rəfiqələr görməmişəm”- deyə cavab verir. Qəpiyinin də qədrini bilən, heç kəsə
məqsədsiz hədiyyə verməyən ağayi Əşrəfi həyata da biznes pəncərəsindən baxır. O, əslən
azərbaycanlı olmasına baxmayaraq, vətən sevgisindən uzaq bir adamdır. İranlı xalça taciri ağayi
Əşrəfi Kərim bəyin qızı Gülnaza aşiq olub və onunla evlənmək arzusundadır. Lakin Gülnaz
nəinki bu barədə düşünmür, əksinə imkan düşəndə ona olan qeyri-səmimi münasibətini
bildirməkdən də çəkinmir. Ağayi Əşrəfiyə görə “sevgi, məhəbbət pulsuz şairlərin quraşdırdığı boş
şeydir.” Lakin Gülnaz milyonlar sahibi olan ağayi Əşrəfini deyil, onun mühafizəçisi, əslən
azərbaycanlı olan Eyvaz Şahsevənlini sevir. Hadisələr inkişaf etdikcə məlum olur ki, Eyvaz
Şahsevənli Stalin rejimindən qaçıb Türkiyəyə sığınan əmisi oğlunun dörd övladına baxır. Ona görə
də həyatına risk edərək, mühafizəçi kimi çalışır. Hamının gözündə çox ciddi, qaş-qabaqlı görünən
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Eyvaz əslində həlim təbiətli bir insandır. Onunla daha yaxından tanış olan Gülnaz Eyvazın
vətənpərvərliyinə heyran qalır:
“E y v a z Ş a h s e v ə n l i. Mən qürbətdə doğulduğum üçün o yerləri görməmişəm. O
yerlərin sıldırımlı dağlarında at oynadan, hər biri yüz adamın qabağını alan mərd igidlərin haqqında
da atamdan eşitmişəm. Ancaq onlar heç vaxt xəyalımdan getmir" (3,83). Getdikcə öz soykökünə
bağlılığının artdığını hiss edən Sürəyya ilə Altay bəyin səmimi münasibəti ciddiləşir. Sürəyya
Altay bəyi tanımazdan öncə rəssam Rövşənlə ailə quracağını düşünürdü. Lakin hadisələr
gözlənilmədən dəyişir. Sivil düşünən insanlar kimi Sürəyya başa düşür ki, rəssam Rövşənə olan
münasibət, sən demə, onun yaradıcılığına olan simpatiya imiş. Bunu aydınlaşdırmaq üçün isə Altay
bəylə tanışlıq lazımmış. Kərim bəy özünün dediyi kimi “qızlarını – Sürəyya ilə Gülnazı İtaliyadan
Türkiyəyə ona görə gətirib ki, onlar istədikləri azərbaycanlı oğlanlarla ailə qursunlar. Kərim bəy: “İndiki zamanda dövlətə-filana etibar yoxdur. Bizim atalarımızın da dövləti, varı çox idi, axırı nə
oldu? Sovet hökuməti bir günün içində bizi elədi lütün biri. Eh, Behbud bəy, dövlət nə edə bilər ki,
dünya atom dəhşətinə yaxınlaşır. Bir də ki, mənim qızlarımın hər şeyləri var. Ər dövlətinə
ehtiyacları yoxdur”- söyləməklə əsas məsələ onların xoşbəxtliyini hesab edir. Altay bəylə evlənən
Sürəyya Azərbaycana qayıdır. Sürəyya, Behbud bəy, Altay bəy dönə-dönə Kərim bəyə onlarla
gəlməyi təklif etsələr də, o: “O bir Allah bilir ki, mənim ürəyim həmişə vətənimin həsrətini çəkib.
Lakin 1920-ci ilə qədər olan Azərbaycanın!”- deyə etiraz edir.
DİQQƏT: Kərim bəy 1920-ci ilə qədər olan Azərbaycanın həsrətini çəkir. Bu, müəllifin
mətnaltı ifadə etdiyi məna idi.
Dramda əsas ideyadan biri də Yeni il – Novruz bayramının keçirilməsinə olan münasibətdir.
Sovet ideologiyasının qadağa qoymasına baxmayaraq, xalq
həmişə bu bayramı təntənəli şəkildə qeyd edib. Bu, əsərdə Kərim bəy və Behbud bəyin
söhbətlərində əks olunub:
“K ə r i m b ə y. Ağalar və xanımlar! Novruz bayramınız mübarək! Behbud bəy! Bizə məlumdur
ki, altmış ildir ki, siz – yəni mənim həmvətənlərim dünyanın gözəl bahar olan Novruz bayramını
açıq keçirə bilmirdiniz....
B e h b u d b ə y. Heç gizli də keçirə bilmirdik...
K ə r i m b ə y. Bu, bəşər tarixində misli görünməmiş bir qəddarlıq, misli görünməmiş siyasi bir
cahillik idi. Ümid eləyək ki, sovetlər ölkəsində başlayan bu yeni inqilab həyatda sizin məhrum
olduğunuz gözəlliklərlə birlikdə, bənövşə ətirli Novruzu da qaytaracaq.”
Şükürlər olsun ki, ölkəmizdə müstəqillik illəri bərpa olunandan sonra milyonların arzusu olan
Novruz bayramının dövlət səviyyədə keçirilməsi başladı. Əsərin sonu Eyvaz Şahsevənlinin faciəli
ölümü ilə tamamlanır. O, vətənpərvər bir azərbaycanlı kimi demokratik fikirlidir. Eyvaz İrandan
gəlmiş “dostların” namərd gülləsinə qurban gedir. Bu faciə onu Gülnazla quracağı ailə
xoşbəxtliyindən əbədi məhrum edir. Artıq Gülnaz vətənə tək, Eyvazsız qayıda bilmir. Əsərin son
şəkli kövrək notlarla tamamlanır və bu kövrəklik oxucunu daima düşündürür, hadisələrdən düzgün
nəticə çıxarmağı başa salır. Çünki insana bədii əsər qədər təsir edən ikinci vasitə yoxdur. Ona görə
də insanların mənəvi dəyərlərinə söykənən ideyaların cəmiyyətə ötürülməsi həm tarixi, həm müasir
baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Tarixin öz qanunları var. Onu dəyişib saxtalaşdırmaq bəşəriyyət üçün
ən böyük təhlükədir. Bu təhlükənin insanlara vurduğu ziyanın isə nə ölçüsü, nə də hüdudu var. Ona
görə də deyirlər ki, tarix kainatın vicdanıdır. Tarix cəmiyyət üçün çox vacib və həlledici məsələ
olduğu üçün onu təkcə tarixçilərə etibar etmək olmaz. Tarix haqqında ədəbi əsərlərin xüsusi
əhəmiyyəti var. Bədii qəhrəmanların fikir və düşüncələrində əks olunub insanların ideallarına
çevrilən tarixi şəxsiyyətlər haqqında yazılan əsərlər həqiqətə söykənməsə, o yaşaya bilməz.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Alışanlı Ş. Ədəbi-bədii düşüncənin sərhədləri. Bakı, “Sabah”, 2010, səh. 132.
2. Yaşar Q. Dramaturgiyada janrlar zənginliyi və yüksək realizm uğrunda (Son iki ilin
dramaturgiyasına bir nəzər). – Yaşar Q. Səhnəmiz və müasirlərimiz kitabında. Bakı:
“Azərnəşr”, 1972, s. 83-132
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Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə: I cild. Bakı: “BDU”, 2007, 504 s. (s. 454-464)
(İ.Əfəndiyev “Seçilmiş əsərləri” III cild, Bakı, “Təhsil”, 2014, səh. 83),
Г.Амирджанова
Народный писатель в стамбуле "пищевого дерева" Ильяса афндиева
характеристика социализмных примеров
Резюме
В статье Ганиры Амирджановой "Описание трагедий , совершенных
социализмом в пьесе Ильяса Эфендиева " Одинокое финиковое дерево" приводится
комментарий исторических событий. Автор статьи повествует об идее и теме одной
из драматических произведений пьесе "Одинокое финиковое дерево". Ущерб ,
нанесенный социалистическим обществом ,становится причиной их трагедии.
Главным героем пьесы является азербайджанец Карим бек, живущий в Турции. Он
является жертвой политических событий, произошедших в начале XX века. Карим
бек , ведущий скитальческую жизнь в Азербайджане ,строит свою жизнь в Турции.
Однако на протяжении всей жизни он жил с тоской по Азербайджану. И поэтому
привязанность к Родине двух дочерей Сурайи и Гюльнар связано с этногенезом . В
пьесе также имеются интересные образы , такие как Бахбуд бек , Алтай бек и
Ханбике. Конец пьесы, то есть возвращение дочерей Карим бека на родину, можно
оценивать как моральную победу Азербайджанского народа.
История имеет свои законы. Воспроизводство этого - самая большая угроза
человечеству. Опасность этой опасности для людей не является ни размером, ни
пределом. Вот почему они говорят, что история - это совесть вселенной. История
является очень важной и важной проблемой для общества, но ей нельзя доверять
только историкам. Литературные произведения по истории имеют особое значение.
Он не может выжить, если произведения, написанные на исторических личностях,
которые отражены в идеях и мыслях художественных героев, не основаны на правде.
Ключевые слова: Статья Ганиры Амирджановой "Одинокое финиковое дерево"
народного писателя Ильяса Эфендиева ", трагедии совершенные социализмом , тема
и идея пьесы , азербайджанец Карим бек , политические события XX века, моральная
победа Азербайджанского народа
Q.Amirjanova
Narodny Painter in Stambule "Walnut Tree" Ilyas Afndieva
Characteristics of Socialist Primers
Sammary
"The description of the tragedies made by socialism in the play Ilyasa Efendiyeva" Lonely date
tree" is provided in Ganira Amirdzhanova's article the comment of historical events. The author of
article narrates about the idea and a subject of one of drama works to the play "Lonely Date Tree
Damage caused by socialist society becomes the reason of their tragedy. The main character of the
play is the Azerbaijanian Karim bek living in Turkey. It is the victim of the political events which
took place at the beginning of the 20th century. Karim bek, conducting vagabond life in Azerbaijan,
builds the life in Turkey. However throughout all life he lived with melancholy for Azerbaijan. And
therefore attachment to the Homeland of two daughters of Surayi and Gyulnar it is connected with
ethnogenesis. In the play there are also interesting images, such as Bakhbud of bek, Altai bek and
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Hanbike. The end of the play, that is return of daughters Karim Beck home, it is possible to estimate
as a moral victory of the Azerbaijani people.
Theory of law belongs to the law. The production of this is the greatest human fertility.
Опасность этой опасности для людей не является ни размером, не пределом. They are telling
you, this is a story - it's all about collapse. The theory is very important and destructive for the
society, but not just the history of the history. Literary works on history are of exceptional value.
What can be cured, as long as it is produced, written on historic personalities, who are depicted in
the ideas and images of the handsome heroes, or the basics of the truth.
Keywords: Ganira Amirdzhanova's article "A lonely date tree" of the national writer Ilyas
Efendiyev", the tragedies made by socialism, a subject and the idea of the play the Azerbaijanian
Karim bek, political events of the 20th century, a moral victory of the Azerbaijani people.
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MÜASİR REALİST ŞEİRDƏ İSLAMI GÖRÜŞLƏR
Xülasə
Məqalənin tədqiq obyekti müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyası, tədqiq mövzusu isə bu
poeziyada islami görüşlərin bədii əksidir. Araşdırmada problemin həlli üçün mövzunu özündə
qabarıq əks etdirən bədii nümunələr üzərində aparılmışdır. Mövzu-problemin bugünkü
poeziyamızda bədii əksi məsələlərinin tədqiqinə əski ədəbi ənənələr konteksindən giriş alınmışdır.
Çünki islami görüşlər qədim Şərq-islam ədəbiyyatında bir ənənə şəklində mövcud olmuşdur. Həm
də bu ənənə daha çox özünün bədii forma və məzmununu poeziyada müəyyənləşdirmişdir. Klassik
Azərbaycan poeziyasında da dini mövzu funksionallığa malik olmuş, poetik düşüncənin inkişafında
və təsirində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynamışdır. İslamın ideoloji qəliblərində yaranan bu ənənə
ədəbiyyatımızda böyük tarixi təcrübəyə malikdir. Məqalədə tədqiqatın başlıca məqsədi də bu tarixi
təcrübənin müasir ədəbi prosesdə poeziya janrında aldığı forma və məzmun məsələləridir. Əski
islami ədəbi ənənədən müasir şeirə daxil olan bədii detallar və onlara müasir bədii təfəkkürün
yanaşma məsələləri məqalədə çözülmüşdür. Bu qənaətə gəlinmişdir ki, islami görüşlər müasir
şeirdə, əsasən, özünün əski ideoloji qəliblərindədir. Amma bununla yanaşı müasir bədii təfəkkür
çağdaş şeirdə bu qəlibləri dağıdır, mövzuya özünün sərbəst münasibətini ortaya qoyur. Ona görə də
müasir poeziyamıızda dini fəlsəfənin yeni ənənəsindən danışmaq olar. Bu ənənə geniş şəkildə
yayılmasa da, tədqiqatlar üçün material verəcək qədərdir. Araşdırma göstərir ki, müasir poeziyada
dini mövzu əski ədəbiyyatdan fərqli olaraq forma hadisəsi ola bilmir, özünü yalnız məzmunda
göstərir. Bu məzmun isə dini kanonlar üzərində qurulmur, dini mövzu-ideya çərçivəsində
bədiiləşmir, o, dini mövzu-detallardan əsasən bədii vasitə kimi istifadə edir.
Açar sözlər: İslam, Allah, din, poema, şeir
Şərq mədəniyyətinin fəlsəfəsi, adətən, öz rişəsini dini fəlsəfədən almışdır. Bu mədəniyyətin
tərkib hissəsi olan türk mədəniyyəti, o cümlədən də milli mədəniyyətimiz orta əsrlərdən başlayaraq
islami görüşlər əsasında özünü formalaşdırmağa başladı. Kökü mifoloji mətnlərə, folklorumuza
qədər gedib çıxan dini fəlsəfə ədəbiyyatımızda məhz bu hadisədən sonra özünün ədəbi ənənələrini
formalaşdırdı. Bu ənənənin məzmununda milli şüur arxa plana, dini şüur isə ön plana keçdi.
Əlbəttə, bu ədəbiyyatın dini maraq və mövqe bucağına keçməsi yox, yeni ictimai şüurun
formalaşması hadisəsi idi. "İslam təlimində mənəviyyat və din bölünməz vəhdət təşkil edərək
ictimai şüuru formalaşdırır.. İslamın mənəvi-əxlaqi normaları (xeyirxahlığa çağrış və ya pis
əməllərdən çəkinmək) təlimat və hökm formasında etnik ənənələrə, davranış və düşüncə tərzinə
çevrilir. (1; s.38)
Məlumdur ki, hər hansı bir ədəbi ənənənin formalaşması immanent hadisə olmayıb, ictimai
şüurun poetik düşüncəyə təsirində baş verir. Milli ictimai şüurumuzun ilkin orta əsrlərdən
başlayaraq genetik yaddaşı zəifləməyə, dini yaddaşı isə güclənməyə başladı: türk əxlaqi-mənəvi
keyfiyyətlərinin islam əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinə keçidi hadisəsi başa verdi. “Türklər tarixən
təktanrılı din olan Göy Tanrı dininə sitayiş etmişlər. Odur ki, İslam dinini qəbul etməklə babalarımı
nəinki milli kimliklərini itirmiş, əksinə, milli kimliyi İslam kimliyi ilə bütövləşərək və daha da
zənginləşərək böyük türk-İslam mədəniyyəti formalaşmağa başlamışdır”. (2; 92)
Milli ictimai şüurumuzda maraq və mövqelər ümmət anlayışının rakursundan özünü
müəyyənləşdirməyə başladı. Bədii-estetik düşüncəmiz də milli ictimai şüurumuzun bir hissəsi öz
hərəkətini dini düşüncə konseptləri üzərində qurmağa başladı. Bu hərəkət eyni zamanda
301

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

ədəbiyyamızda özünün bədii məzmun və şəkillərini formalaşdırdı. İslami etiqad dini-fəlsəfi
cərəyanlarda və minacat, tövhid, nət, növhə, sinəzən, mərsiyə kimi şeir şəkillərində öz ifadəsini
tapırdı. Ancaq islami görüşlər ədəbiyyatımızda yalnız müəyyən bir cərəyanın və şeir şəklinin
çərçivəsində qalmamış, o, öz fəlsəfəsini digər bədii forma və məzmunlarda da ifadə etmişdir.
İslami fəlsəfə Şərq-İslam mədəniyyətinin bir hissəsi kimi formalaşan klassik poeziyamızda öz
məzmununu islamın ideoloji qəliblərində formalaşdırmış, Allaha sitayiş, şükranlıq motivlərində,
islami-mənəvi dəyərləri tərənnümü, inancların təbliği, müqəddəslərin mədhi ideya-məzmun xəttində
tarixi təcrübə qazanmışdır.
Bədii düşüncəmizdə islami fəlsəfənin formalaşmasında böyük rolu olan "Nizami Gəncəvinin
varlığa dair baxışlarında ilk növbədə Allah ilə mövcudat (maddi-mənəvi şeylər aləmi) arasında olan
münasibət nəzərdən keçirilir. Mütəfəkkirin bu barədəki fəlsəfi düşüncələri o dövrün mövcud
təlimləri, xüsusən İslam dini zəminində yaranıb formalaşmışdır”. (3; s.67) İslami fəlsəfənin qədim
poeziyamızdan öz başlanğıcını götürən ideya-məzmun xəttinə o biri əsrlər də yeni bir şey əlavə
etməmişdir. Poetik fikirdə dini fəlsəfənin bu ətalətli hərəkəti yalnız, milli ədəbiyyatımızıda deyil,
ümumən Şərq-İslam ədəbiyyatında özünü göstərirdi. Onu da qeyd edək ki, bu ətalətli gediş yalnız
Şərq-İslam mədəniyyəti üçün deyil, ümumən Şərq mühiti üçün xarakterik bir şey idi. Şərq
düşüncəsi daha çox doqmatik, sxolastik müstəvidə olduğundan yeniliyə açıla, ətalətdən hərəkətə
keçə bilməmişdir.
Filosof Səlahəddin Xəlilov İslam dünyasında milli fəlsəfi fikirdən danışarkən Şərqin fikir
tənbəlliyi və ətalətini mövzuya çevirmişdir: "Hər dəfə fikirləşmək üçün, səmaya qalxmaq, daxili
yüksəliş keçirmək zərurəti geniş kütləni fikir tənbəlliyinə sürükləyir. Və fikir tənbəlliyi, Şərqin
amilinə çevrilir. İctimai mühitin, sosial infrastrukturun ənənəviləşmiş təsir formaları Şərq anlayışına
və səhvən "Şərq düşüncə tərzi" anlayışına da daxil edilir". (4; 16) Şərqin fikir tənbəlliyi assosiativ
şəkildə ədəbiyyatda da ədəbi fikrin ətalətinə, eyni məzmunun dövriyyəsinə gətirib çıxarmışdır.
Vaqif Yusifli yazır: "...Ölüm, Həyat, Dünya, Tanrı, Göy, Yer, Alın Yazısı, Tənhalıq kimi obrazlar
ənənəvi formada olan şeirlərdə (klassik şeirdə, xalq poeziyasında, müasir realist şeirdə) əsrlərdən
bəri məlum modellərlə diqqəti cəlb etmişlər, təbii ki, burada hər bir şair bu məlum obraz və
rəmzləri şeirə gətirərkən orijinal ifadə tərzi ilə seçilməyə çalışmışlar". (5; 383)
Onu da qeyd edək ki, əsrlərdən bəri ədəbiyyatımızda yol gələn “məlum modellər”in müasir
poeziyada hərəkəti bu yarımfəsildə araşdırma predmeti kimi bizə zəngin bədii materiallar təqdim
etmir. Ancaq milli ictimai şüurun bir hissəsi kimi çağdaş poeziyada da islami görüşlər tədqiqat
predmeti olacaq və milli humanitar təfəkkürün əsas parametrlərini göstərəcək qədərdir.
Onu da qeyd edək, islam cəmiyyətində yaşadığımıza, dini görüşlər milli ictimai şüurumuzun
bazisində olduğuna baxmayaraq, bugünkü cəmiyyətin ədəbiyyatda dini mövzu-məzmuna
münasibəti heç də birmənalı deyildir. 2016-cı ildə "Kaspi" qəzetinin müzakirəyə çıxardığı "Bu gün
Azərbaycanda dini poeziya varmı? Əgər varsa bu sahədə yaradıcılıq genişdirmi?" suallarına şair
Musa Ələkbərlinin verdiyi cavab bu müzakirədə səsləndirilən fikirlərin ümumi əhvali-ruhiyyəsini
ifadə edir.
"Ola bilər ki, kimsə adda-budda bu mövzuda şeirlər yazır. Bəzən şairlər öz
yaradıcılıqlarında Tanrıya, Peyğəmbərə müraciət edirlər. Ancaq bu mövzuda davamlı və ardıcıl
yazan şair tanımıram”. M.Ələkbərli hesab edir ki, bu gün dünyamız çox qarışıq olduğundan,
təriqətlər üz-üzə qaldığından, müəyyən bölgələrdə qırğınlar getdiyindən poeziyada dini amillərin
yer almasına ehtiyac yoxdur. (6)
Çağdaş poeziyamızda islami görüşlər əsas mənbəyi dünyəvi poeziyadır. Müasir realist şeirdə bu
görüşlər, əsasən, özünü Bəxtiyar Vahabzadə, Zəlimxan Yaqub, Rafiq Yusifoğlu, Sabir Rüstəmxanlı,
Fikrət Qoca, Nəbi Xəzri, Vahid Əziz şeirlərində göstərir. Bu imzalar isə yaşlı və orta nəsil
nümayəndələrini təqdim edir, Zəlimxan Yaqub isə şeirə yeni gələn nəsli də bu yola çağırırdı:
Tanrı buyuranı, mələk deyəni,
Peyğəmbər dilində yazırsansa, gəl! (7; s.185)
Ancaq onu da qeyd edək ki, bu nəslin yaradıcılığında belə hər məqamda, hər bədii yozumda dini
mövzu-detal ənənəvi islami yanaşmalar rakursunda deyil. Dünyada baş verənləri islami ehkamlar
çərçivəsində qəbul etmək istəmir, dini təlimlərə qarşı bədii təhlili qoyur. Musa Yaqub "Ruhumla
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söhbət" şerində dini detalların məna-mahiyyətini islami məzmunda qəbul edə bilmir, onu bədii
təfəkkürün sualları qarşısında qoyur.
Bu dünya Kəbədən ibarətdirsə,
Haqqa, ədalətə ibadətdisə,
Bir az sənin üçün savab toplayıb,
Sonra da Cənnətə ziyarətdirsə Bu qədər hiylələr, fitnə-fəsadlar.
Bəs günahxanalar nədən ötrüdü?
Zorlar, zorxanalar, cəbhəxanalar,
Bu silahxanalar nədən ötrüdü Şeytanın gücünü bildirmək üçün? (8; s.428)
Ümumiyyətlə, müasir realist şeirdə islami fəlsəfə öz ənənəvi xəttini daha çox İblis mövzusunda
itirir. Vahid Əzizin "Şair və şeytan" şeri də məhz bu dini fiqura istinadən islami inancları sorğusuala çəkir, şübhə altına qoyur. Bu şeir oxucunun düşüncəsində "niyə bütün yaxşı işlər Allahdan //
bütün pis işlər şeytandandır?" sualını oyadır və bununla dini təsəvvürümüzün şüurumuzda
formalaşdırdığı xeyir-şər bölgüsünü dağıdır.
B.Vahabzadənin “Şeytanla Mələyin dialoqu” şerində bədii təfəkkür yenə Şeytan obrazının bədii
həllində ənənəvi islami görüşlər qəlibindən çıxırsa, onun əbədi düşməni Mələyin bədii təhlilində isə
bu qəlibə qayıdır. Şeytanın monoloqunda bədii təfəkkür şeytanı insana haqqını tanıdan dostu kimi,
Mələyin monoloqunda isə vicdanın, insafın düşməni, nəfsin özü kimi çözür. Müasir realist şeirin
bu təzadları əslində şüurumuzu istila etmiş dini təsəvvürlərimizlə gerçəkliyin ziddiyyətləridir. Din
bizdə "Həqiqətdə bərabərlik və ədalət "ilahi qanun"dan ibarətdir”. (9; s.99) təsəvvürünü
formalaşdırmışdısa, gerçəkliksə F.Dostoyevskinin sözləri ilə desək, "дьявол с Богом борются, и
поле битвы сердца людей" reallığını ortaya qoymuşdu. (bax: 10)
Çağdaş realist şeirin dini-fəlsəfi məzmunu da, əsasən, İblisin Allahla döyüşünün mənzərələrində
yaranır. Əli Rza Xələfli də "Allahların döyüşü" poemasında Allahı döyüşə çağıran iblis mövqenin,
var-dövlətin gətirdiyi harınlıqdan azğınlıq bəlasına tutulan insandır.
Biri düşünür ki, Allaham özüm,
Bu meydan mənimsə nədən olmayım?
Axı daşı dəlib, keçirsə sözüm,
Allahlıq fərmanı niyə almayım?!. (11; s.234)
İslami görüşlərin müəyyən şübhə, sorğu-sual altına qoyulması, adətən, ənənəvi dini düşüncə
müstəvisində gördüyümüz Zəlimxan Yaqub yaradıcılığında da baş verir. Ənənəvi olaraq “Ölüm
haqqdı, çıxmaq olmaz əmrdən” deyə düşünən poeziyamız Zəlimxan Yaqubun "Ölüm Alalh
işidirmi?" şerində bu dini təsəvvürümüzü sual altına qoyur.
Gözlərdə çən, saçlarda dən,
Dərdlərimiz dağlara tən.
Ölən mənəm, öldürən sən,
Ölüm Allah işidirmi?
Allahı da saymır adam,
Azalırmı qayğım. qadam,
Sən Əzrayıl, mən cəlladam,
Ölüm Allah işdirmi?
Qəlbimizdə qəhər varsa,
Diliməzdə zəhər varsa,
Zəhərlənmiş şəhər varsa,
Ölüm Allah işidirmi? ( 7; s.196)
Əlbəttə, müasir realist şeirdə özünü göstərən bu yanaşmalar və təhlillər heç də bədii düşüncənin
inkarçılıq müstəvisinə keçməsinin və yaxud ənənəvi islami görüşləri dağıtmaq məqsədinin nəticəsi
deyil. Məlumdur ki, klassik poeziyamız romantik poeziya idi. Çağdaş dönəmdə bədii ifadəetmənin
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tipologiyası dəyişmişdi. Həmçinin dini-fəlsəfə romantik şerin təxəyyül bəzəyindən realist şerin
təfəkkür şərhlərinə keçmişdi: ilahi, ruhi aləmin tərif və tərənnümünü real dünyanın təhlili
əvəzləmişdi. Onu da qeyd edək ki, dini müstəvidə reallığın bədii problematikaya gəlişi müasir şerin
hadisəsi deyildir. Bu tendensiyaya klassik şeirdə də rast gəlirik. XIX əsr mərsiyələri ilə bağlı
tədqiqatlarda yazılır: "Oradakı ideya-məzmun çox vaxt dini təəssübkeşliyin hüdudlarını aşırdı.
Şairlər insani hisləri, mənəvi gözəlliyi, bəşəri kədəri təbliğ və tərənnüm etməklə yaşadıqları dövrün
despotizminə, xüsusilə də müstəmləkəçlik siyasətinə qarşı çıxırdılar" (12; s.299)
Əsgər
Qədimovun Ordubad ədəbi mühitində dini lirikanın ideya-məzmun xüsusiyyətləri haqqında yazır:
"XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində dini lirika haqsızlığa, zülmə qarşı etiraz və mübarizəmizin bədii
ifadəsinə də xidmət edirdi. Ədəbi mühitin dini mövzuda yazan bir çox nümayəndələri İslam
tarixinin ağrılı-acılı səhifələrini sadəcə təsvir etməklə kifayətlənmirdilər. Dini lirika vasitəsilə
şairlər oxucularının hislərini saflaşdırmağa, qəlblərində nəcib duyğular oyatmağa, onları haqqın,
ədalətin müdafiəsinə yönəltməyə çalışırdılar. Odur ki, dini poeziyanın ideyalar aləmi tam şəkildə
ictimai və bəşəri məzmun daşıyırdı". (13; s.215) Ancaq fərq bunda idi ki, klassik şeir dini
müstəvidə ictimai problemləri mövzuya çevirirdisə, müasir poeziya ictimai mündəricəli şeirdə dini
mövzu detallara müraciət edir. Və klassik şeir bədii problematikanı islami görüşlər dairəsində həll
edirdisə, müasir şeir
islami görüşlər qəlibindən çıxır. İctimai ədalətsizliyin bədii müstəviyə
çıxardığı sualların həlli onu bu görüşlərin qəliblərindən o yana – sərbəst məkana aparır. Bəzən də
bədii təfəkkürün axtarışları onu çox uzaqlara aparır. Burda artıq bədii təfəkkür dini təsəvvürümüzlə
gerçəklikdən doğan ziddiyyətləri üzərində deyil, elə islamın özünün ziddiyyətləri üzərində düşünür.
Vaqif Bəhmənli “Oğul – Allah” şerində yazır:
Bir yandan dincliyə fərman buyurub,
hər dürlü qada-qan eləyən odur.
Şərabı,
tütünü dərman buyurub,
sonra da qadadağan edən odur! (14; 19)
Müasir şeirdə dini mövzuda bədii təfəkkürün hərəkəti nə qədər çevik olsa da, o, ilami inanclara
malikdir. Məlumdur ki, islami görüşlərdə insan Allah qarşısında özünü qul kimi dərk edir. Çağdaş
realist şeirdə də lirik mən Allahın qulu olmağın sevincini yaşayır. B.Vahabzadə poeziyasında
"Qulun olduğuna mən şadam, Allah" (15; s.353), Vaqif Bəhmənlidə isə “Həyat yerlərdən göylərə //
şərəfli qul yoludur” (14; s.206) misraları müasir realist şeirin islami qəlibləri adlayıb sərbəst
məkanda axtarışlarına rəğmən yenə inancın təsirində olduğunu göstərir.
Ancaq inanclar müasir şeirin şüurunu tamamilə istila etməmişdir, ona görə də onun düşüncələri
yalnız inamının deyil, həm də idrakının göstərdiyi səmtə yön alır. Müasir şeir klassik şeirdən fərqli
olaraq intellektual şeirdir, ona görə də o, yalnız inancları dairəsində qala bilmir. Vaqif Bəhmənlinin
“Şahanə suallar, fəqir cavablar” şerində inamını dilə gətməyinə baxmayaraq, ona zidd olan
düşüncəsini ifadə etməkdən qala bilmir.
Bilirəm, əstəğfürüllah,
Ona tərif vermək
Xilqətin suçudu,
Onu anlamaq günah,
anlamamaq
min qat günah...
Amma bununla belə,
deməliyəm ki, Allah
mərhəmətli çuvar,
işlək suçudu,
Kainatın su anbarıdı,
çayların gurul-gurul seli,
dağların xaral-xaral qarıdı. (14; s.200-201)
Çağdaş realist şeirdə inam idrak döyüşündə bəzən idrak inama qalib də gəlir:
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Türkcə basdır ölümü,
Gəlib öpüm əlini. (16; s. 361)
Göründüyü kimi, müasir şeir hüzr mərasimlərimiz üçün etiketləşmiş ərəbcəyə qarşı türkcəni
qoyur. Və şüurumuzda, məişətimizdə daşlaşmış, hətta müqəddəsləşmiş ənənəni milli marağımız
üstələyir. “Modernizmdən əvvəl Avropada dini kimlik daha müəyyənedici və təsirli idisə, sonrakı
dövrdə milli kimlik anlayışı hakim mövqeyə keçdi, hardasa bütün cəmiyyətlərin tanınma parametri
halına gələrək universial mahiyyət qazandı”. (17; s.96) Millət anlayışının ümmət anlayışını
qabaqlaması milli şüurumuzda, o cümlədən milli poetik təfəkkürümüzdə də baş verirdi. Klassik
şerin əsas ideoloji bazası müsəlmançılıq, müasir şerin isə türkçülük düşüncəsidir.
Onu da qeyd edək ki, müasir şerin intellektual qatının artması, idrakın önə keçməsi heç də onda
islami ədəbi ənənəyə uyğun olaraq inanc üzərində qurulan şeirləri yox etməmişdir. Bu cür şeirlərə
Bəxtiyar Vahabzadə, Vaqif Bəhmənli, Rafiq Yusifoğlu yaradıcılığında rast gəlinir.
Vaqif Bəhmənlinin “Ana namaz üstdə”, Məmməd İsmayılın "Sübh namazları..." şeirlərində ən
vacib islami ibadətlərdən olan namaz qılmanın gözəlliyi bədii mətnin əsas ideya xəttini təşkil edir.
“Ana namaz üstdə” şeirində namaz dada yetişən duadır. Şair kimliyindən asılı olmayaraq hər kəsi
namaz qılmağa çağırır:
Dostum, xan ol, ya da bəy
Başını sinənə əy,
Diz qatla, torpağa dəy...
Ana namaz üstədi! (14; s. 202)
R.Yusifoğlu poeziyasında isə Allaha ibadət yalnız islami ayinlərin icrası deyil.
Bu dünyada görülən
bütün yaxşı işlər
Tanrıya ibadətdir... (18; s. 191)
Bu misralarda lirik mən islami görüşlər dairəsindədir. Yaxşılığın ibadət kimi qəbulu əslində elə
islamın fəlsəfəsidir.
Müasir şeirdə islami mövzuda ənənəvi modellər ənənəsi qırılsa da, hər halda çağdaş poeziya arasıra olsa da, bu modelə müraciət edir. Sona Xəyalın “Səndən ötrü bu könül bir daha fəryad eləməz”
mətləli qəzəlində lirik mən söyləyir:
Söyləmə kafərə Qurani-Kərimdən ayə,
Kafərin qəlbini iman özü bünyad eləməz. (19; s.23)
Ümumiyyətlə, müasir realist şeirdə dua motivləri çox işləkdir. Qardaşxanın “Ürəyin baxdığı yerdən”
kitabının bir hissəsi “Dualar” başlığı altında verilmiş şeirlərdən ibarətdir.
Onu da qeyd edək ki, müasir realist şeir yalnız minarələrdən ucalan əzanın və yaxud da dualara
çevrilmiş sözün dili deyil, həm də yerdəkilərin Göyə şikayətidir. Bu cür şikayətlər, əsasən, "Ya
Rəbbim", "Allahım" nidalarının müşayiəti ilə verilir. Bu nidalar həm insanların ədalətinə inamını itirən,
həm də Allahı haqqın, ədalətin ünvanı kimi dərk edən lirik mənin fəryadı kimi səslənir. Zəlimxan
Yaqub "Aman Allah” nidası altında insan nəfsinin doyumsuzluğundan şikayət edir.
Dini konseptlər çağdaş şeirdə də bədii fikir üçün başlanğıc rolunu oynayır. Taleyə, alın yazısına
inam İbrahim İlyaslının “Alın yazısı”, R.Yusifoğlunun "Biz kimik tale dəyişək" şerinin mövzumotivini təşkil edir, Firuzə Məmmədlinin "Qaldım dörd kölgəmin dörd divarında" şerinin isə bədii
fikrin ifadə xəttində görünür.
Sabir Rüstəmxanlının "Allahlıq iddiası" adlı şerində "İslam - sonsuz bir ümid, fikir, ruh azadlığı"
misrasında islamın tərənnümü güclü, mənanın ifadəsi isə zəif şəkildədir. Dini təəssübkeşlik mövqeyində
dayanan söz tribun xarakter alır. Zəlimxan Yaqubun "Ey Allahı sevənlər" şeirində isə aşağıdakı
bənddə bədii fikir subyektin fərdi hiss və düşüncələrindən doğan hayqırtıdan ibarətdir.
Müasir realist şeirdə dini-fəlsəfə özünü əsasən, Allah mövzusunda ifadə edir. Bu mövzu isə
şeirə daha çox Yer üzündə insanın törətdiyi günahların bədii təhlil vasitəsi kimi gəlir. Ümumiyyətlə,
müasir realist poeziyada dini fəlsəfənin sosial qatı çox güclüdür, hətta Tanrı mövzusunu çağdaş
şeirdə aktuallaşdıran amildir desək, yanılmarıq. Dini mövzu ilahi deyil, bəşəri xarakter almağa
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başlayır. Amma bununla yanaşı, islami fəlsəfənin ənənəvi istiqamətləri: Allaha, islama səcdə,
sitayiş, Peyğəmbərə məhəbbət motivləri müasir şerin təfəkkür tərzidir. Və onun leksikonunda teztez “ulu Tanrım, qadir Allah, Allha qurban olum, amin, şükür” kimi sözlərə rast gəlinir.
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З.Гафарова
Исламистские воззрения в современных реалистических стихах
Резюме
Объектом исследования статьи является азербайджанская поэзия периода независимости,
а темой для исследования является художественное выражение исламистских воззрений в
этой поэзии. В ходе исследования решение проблемы осуществлялось на художественных
примерах, которые четко отражали предмет. Исследование было посвящено
художественным примерам, которые четко отражают предмет для решения
проблемы.Проблема художественного отражения темы в современной поэзии
рассматривается в контексте старых литературных традиций. Это связано с тем, что
исламистские воззрения традиционно существовали в древневосточной исламской
литературе. Эта традиция наиболее полно обрела свою художественную форму и содержание
в поэзии. В классической азербайджанской поэзии тема религии так же была
функциональной и сыграла значительную роль в развитии поэтической мысли. Эти
традиции, сформированные исламской идеологией, имеют в нашей поэзии глубокие
исторические корни. Цель исследования статьи выявить формы и содержание, которые
принимают эти традиции в жанре поэзии в современном литературном процессе. В статье
так же рассматриваются художественные детали древних исламских литературных
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традиций перешедших в современную поэзию и отношение к ним современной
художественной мысли. Были сделаны выводы о том, что исламистские воззрения в
современных стихах имеют в основном старые идеологические формы. Но вместе с тем
современная художественная мысль разрушает эти формы в современных стихах и вносит в
тему свое независимое отношение. Поэтому мы можем говорить о новой традиции
религиозной философии в нашей современной поэзии. Хотя эта традиция не получила
широкого распространения, ее достаточно, чтобы предоставить материал для исследований.
Исследования показывают, что в современной поэзии религиозная тематика не может
формально отличаться от предыдущей литературы, но проявляется в содержании. Этот
контент не построен на религиозных канонах, он не входит в рамки религиозного субъекта,
он использует религиозные темы в качестве художественного инструмента.
Ключевые слова: религия, поэзия, стихотворение, ислам, Аллах
Z.Qafarova
Islamic views in the modern realistic poem
Summary
The research object devotes to independent period of Azerbaijan poet, but the research theme is
to reflect literary Islamic views in this poet. In the study, the solution of the problem was carried out
on artistic examples, which clearly reflected the subject.The theme of the introduction is to study
the issue of literary reflect today’s poet via ancient traditional context, because Islamic views were
traditionally existed in ancient East-Islamic literature. Literary form and content of this tradition
determined itself in poet. It had got a function of religion theme in classical Azerbaijan poet and had
an important role in the development and influence of poetic thought. Appearing this tradition in
ideological block of Islam has a great history and experiments. The main goal of this article is to
study the problem of this historical experiment getting form and content in modern literary process
in poet genre. The problems of modern literary thought approach and literary details entering to
modern poem from the genre literary of ancient Islam have been solved. According to the
outcomes, Islamic views in modern poem are one of the ideological blocks. Besides this, modern
literary thought in current poem destroys these blocks and free attitude to the theme is taken into
consideration. Therefore, we can talk about a new tradition of religious philosophy in our modern
poetry. Although this tradition is not widely disseminated, it is enough to provide material for
research. Research shows that in contemporary poetry, religious subject matter can not be formally
different from previous literature, but shows itself in content. This content is not based on religious
canons, nor is it featured within the religious theme. He uses religious subjects as an artistic tool.
Key words; religion, poet, poem, islam, god
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60- 70-Cİ ILLƏRİNİN ƏDƏBİ PROSESİ BƏKİR NƏBİYEVİN TƏNQIDINDƏ
Xülasə
Məqalə akademik Bəkir Nəbiyevin keçən əsrin 60-70-ci illərinə təsadüf edilən tənqidçilik
fəaliyyətinə həsr olunub. Bu tənqidi məqalələrdə Azərbaycan ədəbi mühitinin mövzu-ideya
sənətkarlıq axtarışları təhlil edilir. Təhlil zamanı akademikin müxtəlif mövzulara eyni həssaslıqla
yanaşması nəzərə çatdırılır. Məqalənin predmeti müxtəlif ədəbi nəsillər və yaradıcı üslublarını
təmsil edən yaradıcı nəslin poetik irsidir. Akademikin 60-70-ci illərdəki tənqidi fəaliyyətində
müasirlik anlayışı, müxtəlif meryarlar əsasında cağdaş ədəbi prosesin mənzərəsinə layiqli qiymət
verilməsi nəzərə çatdırılır. Məqalədə Bəkir Nəbiyevin tənqidçilik fəaliyyəti boyu
mühakimələrindəki obyektivlik və prinsipiallıq, ədəbi fakt və hadisələri həyati gerçəkliklər fonunda
təfsir etmək cəhdləri onun bir tənqidçi fərdiyyətini səciyyələndirən məziyyətləndirən biri kimi izah
və sərh olunur. Akademikin 60-70-ci illərdəki tənqidi fəaliyyətində müasirlik anlayışı, müxtəlif
meryarlar əsasında cağdaş ədəbi prosesin mənzərəsinə layiqli qiymət verilməsi nəzərə çatdırılır.
Məqalənin tədqiqat problemi akademik Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsində 60-70-ci illər ədəbi
prosesidir. Akademikin elmi-nəzəri təhlilləri dövrün ədəbi-nəzəri kontekstində həll olunmuşdur.
Tədqiqatda problemin həllində müqayisəli araşdırmalardan istifadə olunmuşdur. Araşdırmada
həmçinin Bəkir Nəbiyevin həmin dövr tənqidinin statistik-xronoloji tərəfləri də öz əksini tapmışdır.
Akademikin bu onilliklər yaradıcılığının mövzu-problem dairəsi elmi-nəzəri təhlildən keçmişdir.
Araşdırmada ilk dəfə olaraq Bəkir Nəbiyevin 60-70-ci illər tənqidi özünün metodoloji elminəzəri istiqamətləri ilə dəyərləndirilmişdir. Məqalədə bu nəticəyə gəlinmişdir ki, akademikin 6070-ci illər tənqidi çoxşaxəli olmaqla yanaşı, həm də məhsuldar olmuşdur.
Açar sözlər: ədəbi-tənqidi fəaliyyət, poetik irs, müasir tələblər, yaradıcılıq axtarışları,
sənətkarlıq məsələləri
Keçən əsrin 60-cı illəri keyfiyyət baxımından ədəbi bədii və elmi-nəzəri fikrin inkişafında
təmamilə yeni bir yaradıcılıq mərhələsi kimi xarakterizə olunur. Ədəbi tənqid bu illərdə ədəbi-bədii
düşüncənin dərin qatlarında gizlənən ictimai mətləblərin izah və şərh etmək üçün belə əlverişli
zəmindən yararlanmağa cəhd göstərir, yeni yaranan nümunələri obyektiv və prinsipial mövqedən
qiymətləndirilməsinə çalışırdı. Bəllidir ki, 60-cı illəri əlahiddə bir mərhələ kimi formalaşmasında
yalnız bu ərəfədə ədəbi tənqidə gələn o dövrün gənc tənqidçilərinin adına yazmaq düzgün olmaz.
Bu proses həm də ədəbi-estetik hadisə olaraq müasirlik duyğusunu böyük sənətkarlıqla ifadə
etməyə meyilli, eyni zamanda kifayət qədər yaradıcılıq təcrübəsinə malik olan yaşlı nəslin
nümayəndələrinin yaxından iştirakı ilə gerçəkləşir. Novatorluq axtarışlarının ədəbi-bədii təcrübəyə
təsiri məsələsini araşdıran tədqiqatlarda poeziyanın timsalında nəzərə çarpan keyfiyyət
dəyişmələrini ədəbi-tənqidi düşüncəyə də eynilə şamil etmək olar. Bu baxımdan tanınmış tənqidçi
Vaqif Yusiflinin irəli sürdüyü mülahizələr obyektiv təsir bağışlayır: “Yenilik axtarışları ədəbiyyatı
həm məzmunca, həm də formaca təkmilləşdirir, onun daxilən zənginləşməsini şərtləndirir. Çünki
ədəbiyyat eyni prinsiplər, qaydalar və modellərlə qapanıb qala bilməz, bu prinsiplər və qaydalar
məzmunca, mahiyyətcə və forma-struktur baxımından dəyişməli, yeniləşməlidir”. (1; s. 40 )
Bəkir Nəbiyevin bir tənqidçi kimi yaradıcılıq axtarışlarının 60-70-ci illərə təsadüf edən dövrü
belə bir dəyişikliklərlə, yeniliklərlə müşayiət olunan mərhələyə təsadüf etməsi, hər şeydən əvvəl,
bədi həqiqətlə həyati gerçəkliklər arasında əlaqə və tənasübü izləmək kimi meyarların önə çəkilməsi
ilə şərtlənir. Bu dövr ədəbi tənqidinin və bütövlükdə tənqidçi nəslinin milli-mənəvu, ictimai-sosial
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fəallığını təsbit edən prinsirial nəzəri-estetik amillər yaranan belə bir siyasi-deoloji ab-havanın
məcrasında yeni keyfiyyət və xüsusiyyətlər qazanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir tənqidçi
kimi Bəkir Nəbiyevin yaradıcılıq axtarışlarının yetkin bir səviyyəyə qalxmasında 60-70-ci illər
xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Əvvəlki onillikdə qazanılan müəyyən təcrübənin davam və inkişafı
olaraq yeni ictimai-tarixi şəraitdə fəaliyyət tənqidçinin yaradıcılığın ən müxtəlif sahə və
istiqamətlərinə sənət meyarları baxımından münasibət bildirmək üçün münbit zəmin yaradır, təhlil
və ümumiləşmələrinin həyatla, zamanla sıx əlaqə və bağlılıqda izah və təfsirinə əsaslı şəkildə təsir
göstərir. Elmi-nəzəri fəaliyyətinin ilk mərhələsindən fərqli olaraq bir tənqidçi kimi Bəkir
Nəbiyevin elmi-nəzəri axtarışları 60-70-ci illərdə keyfiyyət baxımından geniş vüsət qazanır,
professionallıq baxımından yeni məziyyətlərlə cilalanır. İncəsənətin və bədii yaradıcılığın ən
müxtəlif yaradıcılıq sahələrinə münasibət bildirmək, yeni yaranan ədəbi nümunələri təhlil
süzgəcindən keçirmək cəhdləri bu onillikdə də tənqidçinin fərdi yaradıcılıq simasını
müəyyənləşdirən xarakterik cəhətlər kimi üzə çıxır. Bu mərhələdən başlayaraq onun ədəbi-tənqidi
məqalələrində, resenziya və qeydlərində qaldırılan yaradıcılıq problemləri özünün aktuallığı, geniş
müqyası və ciddi sənətkarlıq məsələlərini əhatə etməsi ilə yadda qalır.
Bəkir Nəbiyevin tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində yeni yaranan kitab və monoqrafiyalar
haqqında mətbuat səhifələrində dərc olunan rəyləri də nəzərə alınarsa, tənqidçinin bəhs edilən
dövrdə elmi maraq dairəsinin geniş miqyası və professionalllıq səviyyəsi barədə yekdil qənaət
formalaşa bilər. Sadalanan tədqiqat sahələri Bəkir Nəbiyevin bədii yaradıcılığın və elmi-nəzəri
fikrin aktual problemləri ətrafında apardığı tədqiq yönümlü axtarışların yalnız bir hissəsidir.
Tənqidçi kimi tanınan və etiraf olunan, öz dövrünün ədəbi prosesinin qayğı və yaradıcılıq
problemləri ətrafında müntəzəm və ardıcıl fəaliyyət heç də Bəkir Nəbiyevi ədəbi-bədii təcrübənin
ümumi qanunauyğunluğu, sənətkarlıq məsələləri və ayrı-ayrı yaradıcılıq mərhələrində yaşayıb
yaradan sənətkarların poetik irsinə münasibət bildirməkdə elə bir maneə yaratmır, əksinə olaraq,
belə bir xüsusiyyət onun elmi-nəzəri axtarışlarının geniş və hərtərəfli mahiyyət kəsb etməsini əyani
sübut edirdi. Bu illərin elmi-nəzəri axtarışlarında Bəkir Nəbiyevi bir tənqidçi kimi düşündürən
məsələlərdən biri də müasirliyin ədəbi-estetik prinsip kimi ədəbiyyat və sənət əsərlərində ön plana
çəkilməsi ilə sıx bağlı idi. O, müasirliyi sadəcə olaraq yaşanan dövrün və zamanın hadisə və
gerçəkliklərini sadəcə sadalamaq, belə çoxsaylı faktların arxasında fikir yürütmək meyli kimi yox,
əksinə, insanın bir fərd kimi ahəngdar inkişafını, sabaha dərin inam və ümidlə addımlamaq
arzusunu ilhamla, yaradıcılıq ehtirası ilə ifadə etmək, onun obraz və xarakterinə sirayət edən
xüsusiyyətlərin bütün mürəkkəbliyi ilə ədəbi-bədii düşüncədə təqdiminə nail olmağı vacib və
təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri hesab edirdi. Maraq doğuran bir cəhət də odur ki, tənqidçi çağdaş
dövrün yaradıcılıq axtarışlarını bu zəruri ədəbi-estetik prinsiplərdən kənarda təsəvvür etmir,
poeziyada və nəsrdə olduğu kimi, dramaturgiya kimi mürəkkəb quruluş və struktura malik sahədə
də belə məziyyətləri vacib şərtlərdən hesab edirdi.
Bu yaradıcılıq mərhələsində Bəkir Nəbiyevin tənqidçi fərdiyyətinin başqa bir mühüm
xüsusiyyəti ilə rastlaşmaq mümkündür. Əgər 50-ci illərin yaradıcılıq təcrübəsində tənqidçi daha çox
yenicə işıq üzü görən ədəbi-bədii nümunələr təhlil və ümumiləşdirilirdisə, 60-70-ci illərdə bununla
yanaşı ayrı-ayrı ədəbi növ və janrların inkişaf və təkamül prosesini izləmək, bu istiqamətdə yetərli
fikir və hərtərəfli münasibət bildirmək cəhdi nəzərə çarpır. Belə bir xüsusiyyətin Bəkir Nəbiyevin
sonrakı fəaliyyətinə də xas olan bir cəhət olduğunu müşahidə etmək mümkündür.
Keçən əsrin 60-cı illərinin başlanğıcında Bəkir Nəbiyev vaxtilə yaradıcılığı barədə fikir söylədiyi
şairlərin poetik təkamülündə baş verən yeni meyilləri izləməyə və bu xüsusda yekdil qənaət
yaratmağa nail olur. Bu baxımdan Süleyman Rüstəm, Osman Sarıvəlli, Məmməd Rahim, Rəsul
Rza, Əhməd Cəmil, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Nəbi Xəzri, Gəray Fəzli, Hüseyn
Hüseynzadə (Hüseyn Arif), Bəxtiyar Vahabzadə, Əli Kərim, Xəlil Rza və Fikrət Qoca kimi şairlərin
yaradıcılığı barədə qələmə alınan məqalələr dövrün poetik mənzərəsi və axtarış meyilləri barədə
müəyyən təsəvvür yaradır. Bu mənada 60-cı illərin başlanğıcında mətbuat səhifələrində Bəkir
Nəbiyevin o dövrün gənc şairlərindən biri kimi tanınan Xəlil Rzanın poeziyasında əmələ gələn
yenilikləri əvvəlki yaradıcılıq illərinin davam və inkişafı kimi dəyərləndirmək cəhdi “Qatar gedir...”
adlı resenziya üçün səciyyəvidir. Yazıda müəllif Xəlil Rzanın şeirlərinə və epik səpkidə qələmə
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aldığı poemalarına şamil olunan sənətkarlıq məsələlərinə xüsusilə geniş yer ayırmaqla, tənqidçi
onun bir sənətkar kimi poetik təkamülünü şərtləndirən amillərə diqqət yönəldldərək belə bir yekun
ümumiləşdirici qənaətə gəlirək yazırdı: “Xəlil Rzanın bu yaxınlarda yazdığı “Qatar gedir Araz
boyu” adlı şeiri çox nəcib və aktual bir mövzuya – Cənubi Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızın
azad həyat haqqında duyğularının tərənnümünə həsr edilmişdir. Bu şeirin gözəlliyi orasındadır ki,
onun lirik qəhrəmanı vətəninin, xalqının taleyini düşünən nəcib bir oğul, mərd və ağıllı bir insandır.
Onun kədəri də, həsrəti də böyük mənəvi qüvvəyə malik olan vüqarlı bir insnın kədəri və həsrətidir.
Biz qəsdən Xəlil Rzanın müxtəlif dövrlərdə yazdığı əsərlərdən qatar motivləri ilə bağlı olan
epizodları bir-birinin ardınca misal gətirdik.” (2)
Şairin poemalarının mövzusu, ideya - sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə münasibət bildirilən
mülahizələrdə nail olunan yaradıcılıq axtarışları yetərincə izah və şərh olunur. Bu baxımdan şairin
“Məhəbbət dastanı” poeması barədə səsləndirilən fikirlərlər təbii və inandırıcı təsir bağışlayır.
Tənqidçi şairin poema üzərində yenidən işləyərək onun təkmilləşdirilmiş variantı ilə oxucuların
görüşünə gəlməsini faktını bir məsuliyyət və tələbkarlıq nümunəsi olaraq müsbət dəyərləndirir.
Bəkir Nəbiyevin bu illərdə yeni nəşr olunan şeir nümunələri ilə bağlı resenziyalarında, müxtəlif
ədəbi nəsilləri təmsil edən sənətkarlar haqqında yazdığı məqalələrdə də müasirlik aparıcı bir xətt
kimi seçilir. Bu meyardan çıxış edilərək sənətkarın həyatla, zamanla, real gerçəliklərlə
münasibətinin mühüm tərəfləri aşkarlanır. Müasirliyin bir ədəbi-estetik kateqoriya olması ilə bağlı
tənqidçi münasibəti ilə yazıçı və ya şair baxışı arasında fərqli bir yanaşmanın da mövcudluğu istisna
olunmur.
Bəkir Nəbiyevin 60-70-ci illərdəki tənqidi fəaliyyətində müasirlik anlayışı tez-tez işlədilən, belə
bir meyar əsasında çağdaş ədəbi prosesin mənzərəsinə qiymət verilən aparıcı müddəalardandır.
Müasirlik meyarlarından çıxış edərək o 70-ci illərdə qələmə aldığı məqalələrindən birində
Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Xalq şairi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman
Rüstəmin yaradıcılıq palitrasına məxus səciyyəvi məqamlar üzərində fikir və mülahizələr yürüdür,
müəllif belə bir təhlil üsulunda milli poetik düşüncənin keçdiyi təkamül prosesindən və bu prosesdə
fəal şəkildə iştirak edən qələm sahiblərinin axtarışlarından da yan keçmir ki, bu da ədəbi-tarixi
təcrübəyə bütöv və sistemli münasibəti sərgiləyir. Portret cizgiləri silsiləsindən olan “Günəşli illərin
şairi” məqaləsində Bəkir Nəbiyev şairin yaradıcılıq aləminə belə bir müqayisəli aspektdən
yanaşaraq onun sənətkar fərdiyyətinə məxsus cizgiləri üzə çıxarmağa çalışır. Tənqidçinin
müşahidələrindəki fikir və qənaətlər bu baxımdan mühüm maraq kəsb edir: “Xalqın hafizəsində,
qəlbində, ümumən onun təfəkkür tərzində, poetik əbədiyyətə qovuşması baxımından S. Rüstəmin ən
populyar əsərlərini S. Vurğunun “Azərbaycan” şeiri və “Vaqif” dramı, R.Rzanın “Bəxtiyar” şeiri və
“Lenin” poeması, M.Rahimin “İkiqat cinayət” və “Leninqrad göylərində” poeması, O.Sarıvəllinin
“Gətir, oğlum, gətir!”, Ə.Cəmilin “Can nənə, bir nağıl de!” şeirləri kimi nadir nümunələrlə
müqayisə etmək olar. Əsərlərinin bu cür geniş yayılmasının ilkin səbəbi S. Rüstəmin xalq taleyi ilə
qırılmaz tellərlə bağlılığıdır. Onun həyatında baş verən mühüm tarixi təbəddülatlara qarşı sənətkar
həssaslığı, şeirlərindəki bədiilik qüvvəsi, obrazlılıq və ahəngdarlıqdır.” (3; s. 14-15)
Bir tənqidçi kimi “Müasirlik və sənətkarlıq uğrunda” adlı məqalələrdən ibarət kitabındakı
yazılar bu mənada tənqidçinin ədəbiyyat və sənət məsələləri ilə bağlı düşüncələrini, ədəbi- bədii
fikrin inkişaf dinamikası barədə təəssüratlarını dolğun şəkildə əks etdirirdi. Məqalə və icmal
xarakterli bu kitabda toplanan yazılar Bəkir Nəbiyevin konkret bir zaman kəsiyində mətbuat
səhifələrində dərc etdirdiyi rəy və düşüncələrini əks etdirmir, topluda ədəbi növ və janrların ümumi
mənzərəsi müasirlik və sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən təhlil olunur.
Kitaba daxil edilən ilk məqalənin “Müasirlik və sənətkarlıq uğrunda!” sərlövhəsi altında
təqdim olunması da bu mənada əlamətdar görünür. Müəllif yaradıcılıq təcrübəsi üçün vacib olan
komponent və anlayışlardan çıxış edərək tarixən formalaşan poetik təcrübənin və ənənənin inkişaf
və davamı kimi 60-cı illərin ədəbi prosesinə münasibət bildirir, bu istiqamətdə son dərəcə
ümumiləşdirilmiş yekun nəticələrə gəlirdi. Məlumdur ki, tarix boyunca formalaşaraq yetkin bir
səviyyəyə gəlib çatan şeir yalnız bir yaradıcılıq sahəsi ilə bərabər, həm də bir mədəniyyət faktoru
kimi milli ədəbi təcrübədə özünəməxsus mövqe qazanmaq statusuna yiyələnmiş aparıcı
istiqamətlərdəndir. Məqalənin ilk tezisvari müddəalarında bu cəhət özünü bütün səviyyələrdə
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nümayiş etdirməkdədir. Belə bir münasibəti ifadə edən mülahizələrdə doğru olaraq qeyd olunur ki:
“Bütün ədəbi növlər kimi, şeirin də məziyyəti onun həyatı doğru-düzgün əks etdirməsində, müasir
və mübariz ruhunda, öz poetik vasitələri ilə duyğulara hakim kəsilib, ürəklərə yol tapmasında,
mütərəqqi bəşəri ideyalar, gözəl və səmimi hisslər aşılamaq qüdrətindədir.” (4; s. 3) Məqalədə
kifayət qədər yaradıcılıq təcrübəsinə malik olan şairlərlə bərabər yenicə şeir-sənət aləmində ilk
addımlrını atan gənc ədəbi qüvvələrin poetik axtarışları barədə mülahizələrin irəli sürülməsi bu
sahəyə ardıcıl və mütəmadi münasibətin nəticəsi olaraq gerçəkləşirdi. Poetik hiss və duyğudan
məhrum, təbii və inandırıcı təsir bağışlamayan, həyati gerçəkliklərlə heç bir əlaqəsi olmayan
nümunələrə təcrübəli şairlərin yaradıcılığında rast gəlinməsi hallarına münasibət bildirərkən
tənqidçinin güzəştsiz və barışmaz mövqe nümayiş etdirməsi diqqəti çəkir. Bununla əlaqədar
Məmməd Rahimin bəzi şeirlərində sönük və poetik duyğudan uzaq detal və təfərrüatlara yer
ayrılmasına münasibət bildirərkən tənqidçi doğru olaraq adi informasiya səviyyəsindən o yana keçə
bilməyən, bədiilik və obrazlı düşüncə tərzindən uzaq bir nümunə kimi üzərində dayanılan “Gəl,
gözümün işığı!” şeirində sənətkarlıq baxımından zəif məqamları inandırıcı şəkildə üzə çıxarırdı.
Eyni tələbkarlığı tənqidçinin epik nümunələri təhlil edən icmal səciyyəli məqaləsinə aid etmək olar.
Məqalədə poena janrının real imkanları, son illərdə yaranan yeni nümunələri xülasə şəklidə
nəzərdən keçirilməklə yanaşı, əsas diqqət konkret olaraq 60-cı ildə yaranan epik nümunələrin
təhlilinə yönəldilir. Bəkir Nəbiyev 60-cı illərdə yazılan epik əsərlər sırasında Mirmehdi
Seyidzadənin, Zeynal Xəlilin, İslam Səfərlinin, Hüseyn Hüseynzadənin Nəbi Xəzrinin, Atif
Zeynallının, Əliağa Kürçaylının, Rüfət Axundovun, İbrahim Kəbirlinin, Famil Mehdinin, Ənvər
Əlibəylinin, Nəriman Həsənzadənin, Ramiz Məmmədzadənin poemalarını xüsusilə fərqləndirir,
epik səciyyə daşıyan, mövzu və ideya-bədii xüsusiyyətləri ilə seçilən nümunələrin sənətkarlıq
xüsusiyyətlərini şərtləndirən məqamlar barədə geniş fikir mübadiləsi aparır. Müəllifin 1960-cı ilin
məhsulu olan epik örnəklərdə tarixi mövzulara fəal münasibəti xüsusi olaraq nəzərə çatdırır, belə bir
marağın səbəblərini tarixə və tarixi keçmişin ibrətamiz hadisələrinə şairlərin müasirlik
mövqeyindən yanaşmanın bariz təzahürü kimi qiymətləndirərək belə bir nəticəyə gəlir ki:
“Keçənilki poemaların mövzu etibarı ilə yuxarıda göstərdiyimiz tənasübdə olmasının özü
təqdirəlayiq bir haldır və şairlərimizin epik əsərlərdə bu günün hadisələrinə və qəhrəmanlarına
geniş yer verdiklərini göstərir. Bunu da qeyd edək ki, tarixi mövzuda yazılmış poemalar sırasında
qruplaşdırdığımız əsərlərin müəllifləri təsvir etdikləri hadisələrə müasir tələblər səviyyəsindən
yanaşmağa çalışmış, tarixilik prinsipinə əsasən düzgün riayət etmişlər.” (5; s.20) Bu
qeydlərdən
göründüyü kimi, tənqidçi janrın real imkanları və inkişaf perspektivlərini iki mühüm ədəbi-estetik
meyar – tarixilik və müasirlik prinsipləri əsasında müəyyənləşdirir ki, bu da bəhs olunan
yaradıcılıq məsələləri barədə əhatəli və inandırıcı mülahizələr yürüdülməsinə bir vəsilə olur. Burada
nəzəri müddəalardan çıxış etməklə epikliyi özündə bir sistem halında ehtiva edən səciyyəvi
cəhətlərin vacibliyi məsələsi də unudulmur, birillik poema yaradıcılığında belə bir tənasübün hansı
istiqamətə meyilliliyi məsələsinə əhəmiyyətli yer ayrılır. Bəkir Nəbiyev belə məqamlarda da öz
tənqidçi manerasına sadiq qalır, nəzərə çarpan qüsur və nöqsanlara obyektiv baxış bucağından
münasibət bildirməyə çalışırdı.
Bəkir Nəbiyevin teatr və dramaturgiya sahələrinə intensiv marağının yaranması da bu
yaradıcılıq mərhələsindən başlayaraq tədricən geniş bir məcraya doğru istiqamətlənir. Doğrudur,
tənqidçinin bu yaradıcılıq mərhələsində haqqında bəhs edilən sahələrə həsr olunan məqalə və
resenziyaları kəmiyyət etibarı ilə bir o qədər də çox deyil. Ancaq bu yazılar sanbal və elmi-nəzəri
səviyyəsinə görə digər yaradıcılıq sahələrinə həsr olunan məqalə və tədqiqlərdən heç də geridə
qalmır, bir qədər də mahiyyətinə varsaq, mürəkkəbliyinə və struktur xüsusiyyətlərinə və görə bir
neçə incəsənət növünü özündə cəmləşdirən teatr sənətinin spesifik cəhətlərini konkret nümunələrin
timsalında açmaq tənqidçidən və sənətşünasdan xüsusi istedad və bacarıq tələb etdiyini nəzərə alsaq
burada kəmiyyətin deyil, keyfiyyətin üstün bir göstərici olduğuna tamamilə əmin ola bilərik.
Yazıçı-dramaturq İmran Qasımovun dramaturgiyası, tamaşaya çıxarılan əsərlərinin
səhnə
təcəssümü ilə bağlı düşüncələr, rus dramaturqlarının milli dram teatrında oynanılan əsərləri barədə
qələmə alınan məqalə və resenziyalar bu istiqamətdə fikir söyləməyə, tənqidçinin elmi-nəzəri
fəaliyyətinin genişliyi və əhatə dairəsi barədə müəyyən təsəvvür yarada bilir. Poeziyanın sənətkarlıq
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məsələrinə, epik şeirin ideya-bədii xüsusiyyətlərinə, bədii nəsrin geniş yayılmış janrlarından olan
hekayə yaradıcılığına, povest və poman kimi geniş həyat lövhələrini və insan xarakterlərini təsvir
edən nümunələr ətrafında irəli sürdüyü fikir və mülahizələr, dramaturgiya sahəsində yaranan yeni
nümunələrin təhlilinə həsr olunan yazıları öz xarakteri etibarı ilə bir tənqidçi kimi Bəkir Nəbiyevin
60-70- ci illərdəki ədəbi-tənqidi fəaliyyətini məhsuldar və fəal
axtarışlar dövrü kimi
səciyyələndirməyə əsas verir.
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А.Гусейнова
Литературный процесс 60-70-х годов в критике Бакира Набиева
Резюме
Статья посвящена критике академика Бекира Набиева в 60–70-е годы. Эти критические
статьи анализируют тему и идею азербайджанской литературной среды. Во время анализа
академик убежден, что он с одинаковым скептизмом относится к различным предметам.
Предметом статьи является поэтическое наследие творческого поколения, представляющего
разные литературные поколения и творческие стили. Критической деятельности академика в
60-х и 70-х годах предполагает понятие современности, дающее достойную оценку
современному литературному процессу на основе различных критериев. Статья посвящена
объективности и княжество признанных критиками суждений Бакира Набиева. Попытки
проанализировать литературные факты и события на фоне жизненных реалий
интерпретируются как одна из наиболее характерных для его критической личности. Задачей
исследования статьи является литературный процесс в литературном наследии академика
Бекира Набиева в 60–70-х годах. Научно-теоретический анализ академика был решен в
литературно-теоретическом контексте периода. Сравнительные исследования были
использованы для решения проблемы. Опрос также отразил статистические и
хронологические аспекты критики Бакира Набиева того периода. Научно-проблемный отдел
десятилетий творчества академика был преодолен опасностью.
Впервые в исследовании 60–70-летняя критика Бакира Набиева была оценена его
методологическими научно-теоретическими направлениями. В статье делается вывод, что
60-70-летняя критика академика была разносторонней и продуктивной.
Ключевые слова: литературно-критическая деятельность,
современные требования, поиск творчества, проблемы мастерства
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A.Huseynova
The literary process of the 60-70s in Bakir Nabiyev's criticism
Summary
The article deals with criticism of academician Bekir Nabiyev in the 60s and 70s. These critical
articles analyze the topic and idea of Azerbaijani literary environment. The subject of the article is
the poetic heritage of the creative generation representing various literary generations and creative
styles. The critique of the academician's critical activity in the 60s and 70s is contemplated by the
notion of modernity, giving a decent estimate of the contemporary literary process on the basis of
different criteria. The article focuses on the objectivity and objectivity of Bakir Nabiyev's critically
acclaimed judgments. Attempts to analyze literary facts and events on the background of vital
realities are interpreted and interpreted as one of the most characteristic of his critical personality.
The research problem of the article is literary process in the literary heritage of academician Bekir
Nabiyev in the 60s and 70s. The scientific and theoretical analyzes of the academician were solved
in the literary-theoretical context of the period. Comparative studies have been used to solve the
problem in the research. The survey also reflected the statistical and chronological aspects of Bakir
Nabiyev's criticism of that period. The scientific problem department of the academician`s decades
of creativity was overcome by danger.
For the first time in the study, critique of 60-70 years by Bakir Nabiyev was evaluated by his
methodological scientific-theoretical directions. The article concludes that the academician's 60-70
years of criticism was versatile and productive.
Key words: literary-critical activity, poetic heritage, modern requirements, creativity search,
mastery issues
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ŞEKSPIR SONETLƏRİNİN TƏRCÜMƏSİNDƏ SEMANTİK ÇALAR
Xülasə
Bu yazıda Şakespirin sonetləri öyrənilir. Shakespeare ayəsi alliteration və paroması ilə nüfuz
edir. Onun sonnetlərində səs və məna arasındakı naxışlı əlaqələrə dair daha fundamental sual
cavablandırılmadı, çünki mümkün olan bu cür uyğunsuzluqların aşkarlanmasına yol yoxdur.
Bədii ədəbiyyatın iki növü mövcuddur: hər biri birbaşa, digər, nəhayət, ədədi moda stilində, istər
otritsaya, istisna olmaqla, autobioqrafiya işarələrində nekotorıх substansiyaya çevirir. В основе
автобиографической теории совершенно правильное наблюдение, что sonnet - yalnız
yoxlamaq üçün xüsusi стихотворений. Hər bir sonda özünə zəkilə, hər halda, heç bir qanun
pozuntusu kimi, hər hansı bir təkrarlanmanın bir növüdür. Nə qədər ki, sonradan oxuyuruqsa, onsuz
da göründüyü kimi, bu, onların bir qrupunu təşkil edir və bu, bir qrupun sonuna necə davam
edəcəyini müəyyənləşdirir.
Lakin, səs qrupları, xüsusən səs və obstruktiv ardıcıllıqlar səs mənasının yeri kimi qəbul
edildikdə, Şekspirin ardıcıl şəkildə uyğunlaşdığı ortaya çıxır. Bu ardıcıllıqlar azadlıq və
məhdudiyyətlərin bir dadı ilə təyin olunan relational dəyərlərdir. Beləliklə, səslər və məna arasında
uyğunluq simvolikdir.
Açar sözlər: sonet, triolet, virile, sekstina, tanka
İngilis intihabının nəhəngi Vilyam Şekspirin (1564-1616) “Hamlet” faciəsindəki “Olum, ya
ölüm?” monoloqu ilə 66-cı soneti bir mövzu birləşdirir. Amma sonetdə “ölüm istəyi”nə qarşı son
misrada şairin (lirik qəhrəmanının) “qələbə hökmü” yaşatmaq yanğılı ürəyinin odundan xəbər verir:
(1.s.2) Ölüm istəyirəm, çarə budur, bax, Səni tək qoymağa qıymıram ancaq!
- deyən Şekspirin işıqlı qəlbininin nuruna, yaşayıb yaşatmaq eşqinə, hünərinə alqış deyirsən.
V.Şekspir təxminən 1590-cı illərdə qələmə aldığı 154 sonetində dosta sədaqətinin, qadına mehrülfətinin, məhəbbətinin... gözəl, yadda qalan bədii lirik lövhələrini yaratmışdır. “Hamlet” faciəsi
şair-dramaturq Şekspirin yaradıcılığının, eləcə də ingilis intihabının şah əsəri kimi
qiymətləndirildi.(2.s.4) Bir müddət “kölgə”də qalan “Sonetlər” isə şairin zəngin ədəbi irsində öz
ideya-estetik dəyərinə görə “Hamlet”dən sonra ikinci yeri qazandı.V. Şekspirin müasiri Frensiz
Merez 1598-ci ildə nəşr etdirdiyi “Zəka xəzinəsi” əsərində şairin “...yaxın dostlarına məlum olan
dadlı-ləzzətli sonetlər” yazdığını göstərmişdir. Həqiqətdə isə onun şair qəlbindən doğan şaqraq
nəğmələri – “Şekspirin əvvəllər heç vaxt nəşr olunmamış sonetləri” adı ilə 1609-cu ildə işıq üzü
görmüşdür. Şekspir həmçinin Petrarx modelində əhəmiyyətli dəyişikliklər edərək yaratdığı ingilis
sonetini məşhurlaşdırdı. Həyatın ötüb keçməsi, sevgi, gözəllik və ölüm kimi mövzuları əhatə edən
154 sonetdən ibarət toplu ilk dəfə 1609-cu ildə “Şeyk-spiker sonetləri” adı altında çap olunmuşdur.
İlk 17 şeir öz gözəlliyini gələcək nəsillərə ötürərək ölümsüzləşdirmək üçün özünü evlənməyə və
uşaq sahibi olmağa vadar edən gənc oğlan haqqındadır. Qətiyyətlə demək olar ki, Şekspirin
sonetləri şairin sələflərinin də, müasirlərinin də, xələflərinin də sonetlərindən sərrast, təsirli və
qiymətlidir. Cümlədəki son söz daha çox sonetlərdə qaldırılan və cavabları axtarılan problemlərə
aiddir.Hər bir soneti oxuyan və bu günümüzün problemləri ilə müqayisələr aparan hər kəs, əminəm
ki, hamı eyni nəticəyə gələcəkdir - heç kim inanmaq istəməyəcəkdir ki, bu sətirlər təxminən dörd
yüz il əvvəl qələmə alınmışdır. Şekspir poeziyasının həmişəyaşar xarakteri də məhz buradan
qaynaqlanır. Sonetlərdə müəllif gah özüylə polemika aparır, gah əsmər sevgilisinə üz tutur, gah da
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səmimi dostunu həmsöhbəti edir. Dünyanın faniliyi, xeyirxah əməllərin təsdiqi, saf və saxta
məhəbbət, riyakarlıq, xəyanət... sonetlərin mövzu rəngarəngliyini təmin etdiyi üçün oxucu heç bir
yeknəsəqliklə üzləşmir. Hər növbəti sonet, on dördcə misralıq poetik nümunə oxucunun qəlbində öz
işığını qoyur (təkcə 126-cı sonet on iki misradan ibarətdir və bu qəribəliyi anlamayan
şekspirşünaslar daha çox həmin sonetin iki misrasının itdiyini güman edirlər). Şekspir cəmiyyətdəki
neqativ halları, onun yaratdığı pəstahları görürdü. İnsanlar pisliklərə, eybəcərliklərə zorla tab
gətirirdilər. Bu problem sonetlərin bir qismindən ana xətt kimi keçir, lakin sonetlərin ən dəyərlisi
hesab olunan 66-cı sonet bu problemi bütün ağırlığı və qoyur. Ölüm arzulayan lirik qəhrəman onu
bu arzuya tərəf sürükləyən bütün pislikləri sadalayır (qaranlıq işığı pəncəsində boğur, rəzalət
bəxtiyarlığa yetişir, şərəfsizlik şərəfi dustaq etmişdir, saflıq dərd içində çapalayır, kütlük ağıla,
yalan isə düzlüyə gülür, ilhamın ağzı yumruqla tıxanmışdırAmma nədənsə şairin ölümündən sonra
külliyyatı nəşr olunanda (1623) sonetlər unudulmuşdur. İngilis şairi Con Benson sonetlərin ilk
nəşrindən təxminən 30 il sonra onları yenidən nəşr etdirmişdir (1640). Əlbəttə, sontelərin
doğurduğu böyük əks-səda sonrakı əsrlərin payına düşmüşdür. V.Şekspirin özünü əslində XVIII
əsrin ortalarından klassik şair-dramaturq kimi tanımağa başlamışlar. Sonet nə vaxt yaranmışdır?
Qərbi Avropa ədəbiyyatında bu janrın geniş yayılmasına səbəb nə olmuşdur? Əvvəla, orta əsrlər
dövründə Şərq xalqları ədəbiyyatında, o cümlədən Azərbaycan poeziyasında qəzəlin, yapon şerində
tankanın, fransız və İtaliya ədəbiyyatlarlnda “doğulan” triolet, virile, sekstina kimi... Qərbi Avropa
intibahının beşiyi sayılan İtaliyada ədəbiyyata vəsiqə alan sonet (sətri tərcümədə “şaqraq nəğmə”
deməkdir ) sonralar İspaniya, Portuqaliya, Fransa, İngiltərədə geniş yayılmışdır. İtaliya şairi Jakopo
(Cakomo) da Lenti sonet janrında yazan ilk müəllif sayılır. XIII yüzilliyin əvvllərində yaranmış
sonetin bu gün 750 “yaşı” vardır.İtaliya intibahının astanasında “orta əsrlər dövrünün sonuncu”
habelə “yeni dövrün birinci” şairi (F.Engels) sayılan Aligyeri Dante Beatriçeyə, dostlarına, intibahın
nəhəngləri Françesko Petrarka Lauranın ölümünə, Covanni Bokkaçço (məşhur “Dekameroan”
əsərinin müəllifi) həyata, sevgiyə həsr etdiyi sonetləri ilə ədəbiyyatda özlərinə məxsus iz
qoymuşlar. İtaliya poeziyasının ələlxüsus da Petrarkanın son dərəcə sehrli-ovsunlu sonetlərinin
İngiltərədəki şairlərin yaradıcılığına təsirini isə unutmaq olmaz. Bir sıra mötəbər alimtədqiqatçıların hesablamalarına görə Qərbi Avropa ədəbiyyatında intibah mədəniyyəti dövründə
təxminən üç yüz min sonet nəşr edilmişdir. İngiltərədə isə yalnız XVI əsrin axırıncı onilliyində bu
say üç minə çatmışdır.Əlbəttə, V. Şekspir İngiltərədə sonet yazanların birincisi olmamışdır.
(Amma sonet janrının zirvəsi əslində onun adına yazılmışdır). Hələ XVI əsrin 30-cu illərində ingilis
şairi Tomas Uayet ilk sontelərini yazmış, sonet janrının doğma ədəbiyyatında “yaradıcısı”
sayılmışdır. Şairlərdən Henri Hovard, qraf Serrey də bu janrda bir sıra gözəl nümunələr
yaratmışlar. Sonet janrının yayılmasında “ingilis poeziyasının atası” Cefri Coserin (1340-1400)
böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki, o, Petrarkanın (C.Coserin İtaliyada olarkən Petrarka ilə şəxsən
tanış olduğu göstərilir – Ş. X.) 102 sonetini tərcümə etmişdir. Bu tərcümədə sonet forması qorunub
saxlanılmasa da, həmin nümunələr İngiltərədə sonet janrının yayılmasında “körpü” rolu oynamışdır.
Hələ öz sağlığında “şairlər şairi” adına layiq görülmüş intibahınböyük şairi Edmund Spenser (15521599) də özünün məşhur sonetlərini yazanda bu sonet möcüzəsinə ürəkdən vurulmuşdu.
Amma V.Şekspirin sonetləri ingilis ədəbiyyatında yeni səhifələr açdı. Şairin sonetlər silsiləsinin
gözəlliyi, məftuediciliyi ondadır ki, burda şerin dili ilə həyat, sevgi həqiqəti bəşəri duyğularla
yoğrulmuşdur. Hər misranın arxasında şairin özü, sözü oxucu ürəyindən xəbər verir, onu
düşündürür, narahat edir. Bax, sonetin ecazkarlığı, böyüklüyü də elə bundadır.Başlıcası budur ki,
sonetlər V.Şekspirin özü və sözü haqda oxucuda müəyyən təsəvvür yaradır, hər dəfə onları
oxuduqca şairin mənəvi zənginliyinin dərin ideya-estetik, fəlsəfi duyğularının poetik ifadəsinə
heyran olursan. O, sonetlərində qeyri-adi, bənzərsiz bir gözəllikdən söhbət açmışdır. “Qara rəng
gözəllik olaydı gərək” deyən şairin qadın gözəlliyini ilhamla vəsf etmişdir: “Gözəl sayılmazdı əvvəl
qara rəng, İndi gözəlliyə tək odur varis. Sünilik hər yerdə adlanır qəşəng, Təbii boyadan qalmayıb
bir
iz.
Əsl
gözəlliyi
süni
boyalar
Gizlədib,
gözəllik
dustaq
olubdur.
Onun nə adı var, nə ünvanı var, bütün gözəllərdən uzaq olubdur. Qarğa qanadıdır yarın qaşları,
Gözləri gecədən heç cür ayrılamaz,- Geyinib əyninə matəm paltarı, Gözlər gözəlliyə sanki tutur yas.
Bunu hər gördükcə qəmlənir ürək; Qara rəng gözəllik olaydı gərək”. Sonetlər həmişə 14 misradan
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ibarət olmuşdur. Amma, Şekspir soneti eyni saylı misralardan ibarət olsa da, klassik İtaliya
sonetinin düzümündən-quruluşundan fərqlənmişdir. Onun qafiyə sistemi belədir: abab cdcd efef gg.
Bəzən bu normaya sonetlərdə riayət olunmamışdır.Əslində 126-cı sonet 14 yox, 12-ci sıradan
iabrətdir.
İkincisi
isə
Şekspir
dövründə
kiçik
şerlərdə
sonet
adlandırılırdı.
Romantik ingilis şairi Con Kits Şekspir sonetləri haqda yazırdı: “...Əfsuslar olsun ki, əvvəllər
“Sonetlər”dəki bu gözəlliyi bilməmişəm. Burda qəfil soylənilmiş əla şerlər vardır, bütün bunlar
poetik obrazlıların dərinliyi ilə seçilir”. Şairin sonetlərində həqiqətlər məkrin, həyatla ölümün,
sevinclə kədərin... keçdiyi “qoşayol” da sözün sehri ovsunu ilə ürəkləri oxşayır.
V.Şekspir sonetlərinin rus dilində tərcümələri O.Rumer, S. Marşak, B. Pasternak, A.Finkelə...
məxsusdur. 42 iləvvəl- 1949-cu ildə tanınmış rus sovet şairi, mütərcimi C.Marşak sonetlərin gözəl
tərcüməsini yaratmışdır (Həmin tərcüməsinə görə o, Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.).
Azərbaycan oxucusu isə Şekspirin sonetləri ilə 1955-ci ildən-sonetlərin istedadlı şairimiz Tələt
Əyyubov (o, Azərbaycanda Şekspir yaradıcılığının ən məhsuldar tərcüməçisi sayıla bilər: “Hamlet”,
“Qışnağılı”, “İkiveronalı”, “Antoni və Kleopatra”nı, poemaları dilimizə tərcümə etmişdir)
tərcüməsinin ilk nəşrindən tanışdır. Ədəbi fikir tariximizdə bu haqda maraqlı mühakimələr
söylənmiş, tanınmış alim və ictimai xadim Cəfər Cəfərov “Vilyam Şekspir. Sonetlər və poemalar”
(Bakı, 1964) kitabına yazdığı ön sözdə sonet tərcümələrini T. Əyyubovun “ən yaxşı xidmətlərindən
biri” kimi qiymətləndirmişdir.
Sonetlərdə müəllif gah özüylə polemika aparır, gah əsmər sevgilisinə üz tutur, gah da səmimi
dostunu həmsöhbəti edir. Dünyanın faniliyi, xeyirxah əməllərin təsdiqi, saf və saxta məhəbbət,
riyakarlıq, xəyanət... sonetlərin mövzu rəngarəngliyini təmin etdiyi üçün oxucu heç bir
yeknəsəqliklə üzləşmir. Hər növbəti sonet, on dördcə misralıq poetik nümunə oxucunun qəlbində öz
işığını qoyur (təkcə 126-cı sonet on iki misradan ibarətdir və bu qəribəliyi anlamayan
şekspirşünaslar daha çox həmin sonetin iki misrasının itdiyini güman edirlər). Şekspir cəmiyyətdəki
neqativ halları, onun yaratdığı pəstahları görürdü. İnsanlar pisliklərə, eybəcərliklərə zorla tab
gətirirdilər. Bu problem sonetlərin bir qismindən ana xətt kimi keçir, lakin sonetlərin ən dəyərlisi
hesab olunan 66-cı sonet bu problemi bütün ağırlığı və qoyur. Ölüm arzulayan lirik qəhrəman onu
bu arzuya tərəf sürükləyən bütün pislikləri sadalayır (qaranlıq işığı pəncəsində boğur, rəzalət
bəxtiyarlığa yetişir, şərəfsizlik şərəfi dustaq etmişdir, saflıq dərd içində çapalayır, kütlük ağıla,
yalan isə düzlüyə gülür, ilhamın ağzı yumruqla tıxanmışdır, mənlik və ləyaqət əl açıb dilənir və s.).
Məgər insan bu qədər pisliyə, ifrat eybəcərliyə tab gətirə bilərmi?!
Lakin Şekspirin qəhrəmanı ölə bilmir. Həmin sonetin son iki misrasına nəzər salın:
Ölüm istəyirəm, çarə budur, bax,
Səni tək qoymağa qıymıram ancaq.
Şekpirin qənaətincə, əslinə qalarsa, dərdlərin bolluğu və ağırlığı əlindən insan özünə əl
qaldırmalıdır,çünki heç Tanrı bəndəsi belə yük altında tab gətirə bilməz. Lakin eyni zamanda digər
amil meydana çıxır: min bir tellə həyata bağlanan insan son anda kimisə bu dünyada tək qoymaq
istəmədiyindən yaşamağa üstünlük verir.
66-cı sonetin bədii sanbalını artıran əsas məqam isə hərfin kim məfhumunun altında konkretliyin
olmamasıdır. Beləliklə, bu sonet bütün dərdlilərin ümumi malına çevrilir. Yəni, özünə qəsd etmək
istəyən adam son anda anasını və ya atasını, ya körpə uşağını, və ya bacısını, ya sevgilisini... tək
qoymaq istəmədiyi üçün öz məşum fikrindən daşınır və beləliklə, həyat davam edir.
Qeyd edildiyi kimi, bu janr XIV əsrin əvvəllərində Qərb İntibahının beşiyi olan İtaliyada pərvər
iştapmışdır. Bir sıra araşdırmalara əsasən, Azərbaycan poeziyasında sonet janrına müraciət edən ilk
şairimiz Mikayıl Müşfiq olmuşdur. O, 1928 - 37-ci illər arasında 12 sonet yazmışdır. Beləliklə,
sonet janrının milli ədəbiyyatımıza "gəlişi" təxminən üç yüz əlli illik vaxt aparmışdır. Nisbətən
sonralar yaşamış şair Əliağa Kürçaylının da qələmindən üç sonet çıxmışdır. Lakin nə M. Müşfıq, nə
də Ə. Kürçaylı öz qələm məhsullarını sonet adlandırmamışdır.
Sonet janrının respublikamızda xüsusi cazibəsi keçən əsrin 50-ci illərinin ortalarından başlayır.
1955-ci ildə V. Şekspirin sonetləri tanınmış şair və mütərcim Tələt Əyyubovun tərcüməsində
çapdan çıxmışdır. Ümumiyyətlə, Şekspir irsinin oxucularımıza çatdırılmasında T. Əyyubovun
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xidmətləri danılmazdır. Həmin sonetlər 1962-ci ildə təkrar çap ediləndən sonra şair Adil Babayev
ardıcıl olaraq öz sonetlərini dərc etdirməyə başlamışdı.
S. Mustafanın Şekspirdən etdiyi tərcümələr bütövlükdə uğurludur. Sabir Şekspirin sənət
dünyasına yaxşı bələddir.Orijinaldakı sonetlərlə Sabirin etdiyi əksər tərcümələri müqaisə etdikdə bu
fikrə gəldik: mütərcimin ingilis sözlərini heç də Azərbaycan sözləri ilə əvəz etməmişdir. O,
sonetlərdəki Şekspir “mən”ini, Şekspir ruhunu Azərbaycan şerinin gözəl deyiminə çevirmişdir.
“...Şekspir poeziyadır, tapmaca, bilməcə deyildir. Ona görə də mütərcimin şair kimi hərəkət etmək
qüdrəti olmalıdır”. “Əgər sözlərimdə yoxsa həqiqət,
Nə mənim şerim var, nə də məhəbbət” - deyən Şekspir poeziyasının bu gözəl, şaqraq
incilərini oxuyan hər kəs hələ bundan sonra onun mənəvi zənginlik çələnginin görünməz
“qatlar”ına enəcəkdir.
Şekspirin nə vaxt yazmağa başladığı tam olaraq bilinmir, lakin müasir nəticələr və tamaşaların
yazıları göstərir ki, çoxlu pyeslər 1592-ci ildə Londondakı səhnədə olub.Ozamanlar əsər yazarı
Robert Greene'nin ona Groats-Worth of Wit əsərində hücumuyla Londonda olduqca
məşhurlaşmışdır.
...sonradan görmə bir Qarğa var, bizim tüklərimizlə gözəlləşmiş bir aktyorun dərisinə bükülmüş
aslanın ürəyi ilə, özünün belə sözsüz bir şeirdə söz sənətini çox gözəl əks etdirdiyini düşünür:və salt
bir Johannes factotum olaraq,bir ölkədə tək Shake-scene olmanın kibribdəydi.
Alimlər bu sözlərin tam olaraq nəyi ifadə etdiyi mövzusunda bir qərara gəlməmişdilər, amma
çoxunun düşündüyü fikir,onu Christopher Marlowe, Thomas Nashe və Greene'nin özü kimi
universitet məzunu yazarlara bənzəməyə çalışırken öz səviyyəsindən keçərək onu ittiham
etməsidir."Shake-scene" kəlmə oyunu ilə birlikdə,oblique yazılmış,Şekspirin VI. Henry, Bölüm
3əsərindən "Ah,bir qadının dərisinə bükülçüş aslanın ürəyi" cümləsinin təkrarını etdiyi ifadə,
Şekspiri Greenin hədəfi olaraq təyin etmişdi.Buradaki Johannes Factotum-"hər işi biraz bilən"-daha
geniş olan-"universal dahi"dən əlavə,başqalarının işləriylə İkinci dərəcəli təmirçi göstərir.
Greenin hücumu,Şekspirin teatrdaki qeydiyyatından bəhs edən ilk bənbədir.Bioqrafiya
yazarları,karyerasının 1580-ci ilin ortalarından Greene sözlərindən əvvəl başlamış ola biləcəyini
düşünür.1594dən sonra Şekspirin əsərləri sadece,Şekspirin də daxil olacağı bir qrupa aktyora
aid,çox yaxın vaxtlarda Londonda məşhur olacaq Lord Chamberlain's Men şirkəti tərəfindən
sərgiləndi. Kraliçe Elizabetin 1603dəki ölmündən sonra şirkət,yeni kral I. James tərəfindən
tərəfindən kral patentinə layiq görülmüşdür və adı King's Men olaraq dəyişdirilmişdir.
1599-cu ildə şirkət sahiblərinin şərikləri Thames Çayının cənubunda Globe adli şəxsi teatrlarını
tikdilər. 1068-ci ildə şəriklər həmdə Blackfriars adlı qapalı teatrı aldılar.Şekspirin qeyri rəsmi alış
və satışlarına aid mənbələr,şirkətin onu varlı bir adam etməsini sübut edir.1597-ci ildə Stratfordda
New Place adında ikinci böyük evinin anldı və 1604-ci ildə Ştratforrda kilsə ondalık vergitutmada
pay sahibi oldu. Şekspir karierası müddətində vaxtını London və Startfodda paylaşdı.Ştartfodda ailə
evi olan New Place'i almamışdan bir il əvvəl,1596-cı ildə Thames çayının şimalında,Bishopsgate
yolundaki St. Helen's kilsəsində yaşıyıb.Şirkətin Globe Theatre'i tikdiyi il olan 1599-cu ildə çayın
qarşı tərəfindəki Southwark'a köçdü.1604-cü ildə yenidən çayın çimalındaki St Paul Katedrali'nin
şimalındaki gözəl bir evli bölgəyə köçdü.Burada Christopher Mountjoy adlı qadın saç aksesuarları
dizayn edən Fransız bir Huguenot'dən otağ kirayə aldı.
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Semantic Player in Shakespeare's Translation
Summary

Q.Karimova

Sonnets of Shakespeare is studied in this article. Shakespeare´s verse is studded with alliteration
and paronomasia. The more fundamental question of a patterned relationship between sound and
meaning in his Sonnets has not been answered, partly because no method of uncovering such
correspondences as available.However, once groups of sounds, specifically sonorant and obstruent
sequences, are examined as the locus of the sound-meaning nexus, it emerges that Shakespeare
consistently aligns. These sequences with relational meanings defined by the dyad of freedom and
constraints The coherence between sounds and sence is thus shown to be iconic.
Researchers sonnets fall into two main areas: some of them consider autobiographical,
others, on the contrary, see sonnets purely literary exercise in a fashionable style, without denying,
however, the autobiographical significance of some details. The autobiographical theory is based on
a perfectly correct observation that sonnets are not a simple collection of individual poems. Each
sonnet encompasses, of course, something complete, as the integral expression of any one thought.
But if one reads a sonnet after a sonnet, then one can undoubtedly see that they constitute a number
of groups and that within these groups one sonnet is a continuation of the other.
Key words: sonnet, triolet, virile, sekstina, tanka
Семантический плеер в переводе Шекспира

Г,Каримова

Резюме
Исследователи сонетов распадаются на два главных направления: одни всё в них считают
автобиографическим, другие, напротив того, видят в сонетах чисто литературное
упражнение в модном стиле, не отрицая, впрочем, автобиографического значения некоторых
подробностей. В основе автобиографической теории лежит совершенно правильное
наблюдение, что сонеты — не простое собрание отдельных стихотворений. Каждый сонет
заключает в себе, конечно, нечто законченное, как цельное выражение одной какой-нибудь
мысли. Но если читать сонет за сонетом, то несомненно видно, что они составляют ряд групп
и что в пределах этих групп один сонет как бы является продолжением другого.
Так, первые 26 сонетов убеждают какого-то молодого, знатного и очень красивого юношу
жениться, чтобы его красота не пропала и продолжала жить в его детях. Ряд сонетов
прославляет этого юношу за то, что он оказывает поэту просвещённое покровительство, в
другой группе идут горькие сетования на то, что другие поэты завладели покровительством
высокого патрона. В отсутствие поэта покровитель завладел его возлюбленной, но он это ему
прощает. Обращение к знатному юноше заканчивается в 126-м сонете, после чего начинает
фигурировать смуглая дама, с чёрными как смоль волосами и чёрными глазами. Эта
бездушная кокетка изменила поэту и завлекла его друга. Но кто же такой вельможный
юноша и кто бездушная кокетка? Тут-то и начала работать фантазия исследователей и,
перемешивая достоверное с полнейшим произволом в буквальном толковании
поэтического символизма, дискредитировала значительнейшую часть автобиографической
теории.
Ключавые слова: сонет, триолет, вириле, сексти́на, танка
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 15.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Bağırova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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XORXE LUIS BORXES YARADICILIĞININ BƏDİİ-ESTETİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ
Xülasə
XX əsr Latın Amerikası ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrindən biri Xorxe Luis Borxes
olmuşdur. X.L.Borxesin əsərləri mövzu etibarilə müxtəlif olsa da, onların hamısını birləşdirən
xüsusiyyətlər vardır. Magik realizm cərəyanının ilk nümayəndələrindən hesab olunan Xorxe Luis
Borxes yaradıcılığı boyunca lirik şeirlər, esselər və hekayələr qələmə almışdır. Qələmə aldığı ilk
lirik şeirlərində ultraizm cərəyanının izləri müşahidə olunur. X.L.Borxes əsərlərində güzgü, yuxu,
labirint, kitabxana kimi simvollardan istifadə etmişdir. Bu simvollardan istifadə edərək çoxqatlı
dünya modeli yaratmışdır. Yaradıcılığında ingilis ədəbiyyatından təsirlənmələr müşahidə olunur.
Bundan əlavə, qələmə aldığı hekayələrində doğulduğu Buenos-Ayresə, Palermoya da yer vermişdir.
Avropa səyahətindən sonra Argentinaya olan sevgisi daha da artmışdır. O, ölkəsinə olan sevgisini
və bağlılığını ifadə etmək üçün kitablar yazmışdır.
Xorxe Luis Borxesin zəif görmə qabiliyyətinə malik olması onun yaradıcılığına maraq doğuran
bir digər faktor idi. Maraqlısı odur ki, X.L.Borxesin görmə qabiliyyəti zaman keçdikcə zəifləsə də,
sonrakı illərdə qələmə aldığı hekayələrində daha dolğun və fərqli dünya modeli yaratmağa
müvəffəq olmuşdur. Dünyaya və həyata özünəməxsus baxışı olan X.L.Borxes təsəvvür etdiyi
dünyanı olduğu kimi oxucularına çatdırmışdır. X.L.Borxesin əsərlərində təsvir edilən dünya
postmodern dünya modeli ilə səsləşir. Məqalədə yazıçının bütün yaradıcılığı araşdırılmış və əldə
olunan nəticələr qeyd olunmuşdur.
Açar sözlər: postmodernizm, Xorxe Luis Borxes, magik realizm, dünya modeli, ultraizm.
Postmodernizmin öncüllərindən olan, magik realizm axınını əsərlərində əks etdirən,
özünəməxsus təhkiyəsi ilə seçilən Xorxe Luis Borxes təkcə Latın Amerikası ədəbiyyatının deyil,
həm də dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından biridir. XX əsrdə yaşayıb yaratmağına
baxmayaraq, güzgü, yuxu, labirint kimi elementlərdən böyük ustalıqla istifadə edərək qələmə aldığı
hekayələri müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. XX əsrdə yaşanmış iki
dünya müharibəsi, Borxesin siyasi baxışları onun öz dövründə kifayət qədər ucala bilməməsinə
böyük təsir göstərmişdir. Yazıçı yaradıcılığa XX əsrin 20-30-cu illərində başlayan X.L.Borxes
müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ölkələrdə yaşasa da, yaradıcılığa daim davam etmişdir. Onu
yaradıcılığa təhrik edən səbəblərdən biri atasının gerçəkləşməyən arzusunu həyata keçirmək –
yazıçı olmaq idisə, bir digər səbəb də onun kiçik yaşlardan mütaliəyə olan sevgisi idi. Atasının
kitabxanasından müxtəlif kitablar oxuyan Borxes mütaliəyə ingilis ədəbiyyatı ilə başladığı üçün,
gələcəkdə əsərlərində də ingilis ədəbiyatının təsiri özünü göstərməkdədir.
Avropa səyahətindən geri qayıtdıqdan sonra doğma Buenos-Ayresin onun üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu bir daha anlayan Borxes, şəhərin Borxes üçün əhəmiyyətli olan bölgələrinin
təsiri ilə 1921-1922-ci illərdə “Buenos-Ayres sevgisi” şeirlər kitabını qələmə almışdır. Kitab 1923cü ildə çap olunmuşdur. Kitabın onun üçün əhəmiyyətini izah edən Borxes deyirdi: “Üslubu sadə,
yığcam ifadələrlə dolu olsa da, kitab mahiyyətcə romantik idi. Orada günəşin qürubu, düzəngahlar,
naməlum guşələr vəsf olunurdu; şeirlər Berkli fəlsəfəsinə, ailə tarixçəsinə baş vururdu; şeirlərdə
gəncliyin sevgi duyğuları xatırlanırdı. (...) İndi ona baxıb fikirləşirəm, deyəsən, hüdudlarımdan
kənara çıxmamışam. Hiss eləyirəm ki bütün sonralar yazdıqlarım yalnız ilk dəfə orada
toxunduqlarımı inkişaf etdirir; hiss eləyirəm ki, bütün həyatım boyu eyni bir kitabı yazmışam” (3,
25).
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1914-cü ildə ailəsi ilə birgə Avropaya səyahət edən Borxes, Cenevrədə təhsilidavam etdirmişdir.
Bu ərəfədə ultraizm cərəyanının nümayəndələri ilə tanış olmuş, ultraizmin estetik prinsiplərinə
yiyələnmişdir. Baxmayaraq ki, bir müddət sonra o, çox böyük maraqla izlədiyi, tanış olduğu
ultraistlər qrupundan uzaqlaşır, ultraizmin estetik prinsiplərinə əsaslanaraq şeirlər yazmağa davam
edirdi.
Avropa səyahəti bitdikdən sonra ölkəsinə geri dönən Borxes ultraizmi Argentinada yaymağa
başlamışdır. X.L.Borxes Argentina ultraizminin bədii-estetik xüsusiyyətlərini bu şəkildə
ümumiləşdirmişdir: “Biz dəmiryollar, propellər, aeroplan, ventilyatorlarla maraqlanırdıq. Bununla
yanaşı, manifestlərimizdə məcazın ağalığını, keçidlərdən, dekorativ sifətlərdən imtinanı daim
müdafiə eləyirdik, mahiyyət poeziyası – yeni koloritdən, müasir vəziyyətdən azad “burada və
indi”dən kənar şeirlər – yaratmaq istəyirdik” (3, 25). Borxesin fikrincə, ultraizmin təsiri ilə qələmə
aldığı şeirlər arasında “Sadəlik” şeiri onun ultraist düşüncələrini ən çox özündə əks etdirən şeiridir:
“Bağın alaqapısı özü açılacaq,
oxunan səhifədə yuxuyozmalar kimi.
Hər bir kəsə lap xırdalıqlarınacan tanış olan şeylərdə
yenə nəzərlərini ləngitmək nəyə gərəkdir.
Sən vərdişlərində və qəzəbində ustasan;
bir də insan ünsiyyətinin toru kimi
söylənməmiş gözəl fikirlər.
Burada sözlər lazım deyil:
ətrafında onların hamısına çoxdan məlumsan,
sənin ziyanın da, kədərin də aydındır.
Bu da bizim hüdudumuzdur: düzdür, göylərə də
beləcə görünəcəyik – qaliblər və səcdəgahlar yox,
sadəcə, mübahisəsiz olan gerçəkliyin bir hissəsi,
daş və yarpaq sayıldığımıza görə” (3, 25).
Ədəbiyyat sahəsində magik realizmi tədqiq edən, onu ayrıca bir cərəyan olaraq təqdim edən
ispan əsilli ədəbi tənqidçi Angel Flores olmuşdur. A.Flores 1955-ci ildə çap etdirdiyi “İspan
amerikan nəsrində magik reallıqlar” adlı yazısında magik realizmin köklərini və fərqləndirici
xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. Angel Flores Xorxe Luis Borxesin yaradıcılığını tədqiq etdiyi
zaman, xüsusilə müəllifin “Ümumdünya rəzalət tarixi” əsərini araşdıran zaman qənaətə gəlmişdir
ki, onun əsərlərində magik realizmdən istifadə olunub. A.Flores bildirirdi ki, ədəbiyyatda magik
realizmin əsasını Xorxe Luis Borxes qoymuşdur (14).
Xorxe Luis Borxesin hekayələrində tez-tez istifadə etdiyi əsas 4 simvol mövcuddur. Bu
simvollar labirint, güzgü, kitabxana və yuxudur. X.L.Borxes bu simvollar vasitəsilə hekayələrində
təsvir etdiyi dünyanı qurur, onun strukturu barədə oxucuya məlumat verir. X.L.Borxes
müsahibələrindən birində güzgü və labirint simvolu barədə xatirəsini danışır, həmin simvoların
onun üçün mahiyyətini açıqlayır: “Yaxşı yadımdadır, hansısa kitabda dünyanın yeddi möcüzəsinin
qravürası var idi, onlardan biri də Krit labirinti idi. Quruluşu daha çox öküz döyüşü üçün arenanı
xatırladırdı amma kiçik oyuqlar şəklində pəncərələri də vardı. O vaxt mən uşaq idim, fikirləşirdim
ki, lupanə götürüb diqqətlə baxsam, Minotavrı görə bilərəm. Həm də labirint çaşqınlıöın aydın
simvoludur. (...) Bu çaşqınlığı ifadə etmək üçün – o çaşqınlıq ki, bütün həyatım boyu məni müşayiət
edir və buna görə mən bəzən heç öz hərəkətlərimin mənasını da anlamıram – mən labirint
simvolunu seçdim, daha doğrusu, mənə labirint lazım oldu” (2, 28). Həmin müsahibədə güzgü
simvolunun da mənasını izah edir: “Güzgülər – Hamburq üslubunda üç qapılı şkafla əlaqəlidir. (...)
Mən yatağıma girirdim, şkafın güzgülərində özümün üç əksini görürdüm və güzgülərin hər birinin
mənim əksimi özü bildiyi kimi göstərməsindən qorxurdum, birdən güzgülərin birində tamam başqa
biri ilə qarşılaşaram?” (2, 28). Yuxu və güzgü simvolları real həyatla qeyb aləmi arasında sanki
keçid rolunu oynayır.
Yaradıcılığında tez-tez simvollardan istifadə edən X.L.Borxes “Öz dolanbacında həlak olan
Əbülxaqan əl Buxari”, “İki şah və onların iki dolanbacı”, “Ayrılan cığırlar bağı”, “Labirint”,
“Detektvin labirinti və Çesterton” kimi əsərlərində labirint elementindən, “Güzgülər”, “Güzgü və
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maska”, “Güzgüyə” adlı əsərlərində güzgü, “Kiminsə gələcək yuxusu”, “Edinburqda görülən yuxu”,
“Yuxulardan biri”, “Yuxu”, “Alonso Kixanonun yuxusu” kimi əsərlərində yuxu simvolundan
birbaşa şəkildə istifadə etmişdir. Bundan əlavə, o, simvolları açıq şəkildə təqdim etməkdən başqa,
onları dolayı yolla ifadə etməyi, əsərin dərinliklərində gizlətməyi sevirdi. Hər bir postmodern yazıçı
kimi, Borxes də əsərlərində oxucuları ilə oyun oynamağı sevirdi.
X.L.Borxes hekayələrini təhlil edən zaman orada dini-kanonik mətnlərdən də təsirlənmələr
müşahidə edilir. Yazıçının hekayələrini qələmə almaqda tək məqsədi düşündüyü, təsəvvür etdiyi
dünya modelini əsərlərində canlandırmaqdır. Bu səbəbdən də, bir sıra ədəbiyyatlardan, eləcə də dini
mətnlərdən təsirlənmələr nəticəsində təsvir etmək istədiyi dünya modelini hekayələtində qələmə
alır. Buna misal olaraq “Əlif” hekayəsini göstərmək olar ki, yazıçı burada hekayə daxilində dünya
modelinin təsvirini vermişdir:
“Əlifin diametri iki-üç santimetr idi, amma onda kainatın bütün, həm də heç də kiçildilməmiş
məkanı vardı. Hər bir predmet (məsələn, şüşə güzgü) predmetlərin sonsuz çoxluğuydu, çünki mən
onu kainatın bütün nöqtələtindən görürdüm. (...) Əlifi görürdüm, bütün nöqtələrdən Əlifdə Yer
kürəsini, Yer kürəsində də yeni Alefi görürdüm... sonra başım fırlandı, ağladım, çünki gözlərim bir
kəs onu görməsə də, adamların adından istifadə etdikləri bu sirli, güman olunan şeyi – dərkolunmaz
kainatı görürdüm” (1, 202).
X.L.Borxesin yaradıcılığı ilə bağlı diqqət çəkən növbəti məqam onun əsərlərində uydurma
hadisələr, insanlardan bəhs etməsidir. Onun hətta uydurma heyvanlar barədə kitabı da nəşr
olunmuşdur.Kitab “Uydurma varlıqlar kitabı” (1974) adlanır. Burada o, həm mifologiyaya müraciət
etmiş, həm də öz təxəyyülündə canlandırdığı varlıqları təsvir etmişdir. X.L.Borxes axeron, vasilisk,
hippoqrif, qolem, təkbuynuz, kentavr, Lilit, simurq, sfinks, elflər və digər bir çox varlıqlar barədə
kiçikhəcmli hekayələr yazmışdır.
Yaradıcılığının ilk dövrlərində qələmə aldığı şeirlərində ultraist abu-hava hiss olunan Borxes
sonrakı şeirlərində daha yetkin, daha dolğun şəkildə fikirlərini ifadə etməyə başladı. Lirik
şeirlərində hiss və duyğularını poetik dillə ifadə edən Borxesin “Anlar” şeirinə diqqət yetirək:
Əgər yenidən başlaya bilsəydim yaşamağa
İkincisində daha çox səhv eləyərdim.
Qüsursuz olmağa çalışmaz,
belim üstə yatardım.
Nəşəli olardım ilkində olmadığım qədər.
Çox az şeyi ciddiyyətlə eləyərdim ( 2, 39)
Həyatının son illərində qələmə aldığı bu şeirdə Borxes artıq həyatın faniliyini dərk edib. O
anlayır ki, həyatda əhəmiyyətli görünən şeylər əslində əhəmiyyətsizdir. İnsanlar anlamadıqları
səbəblərər görə öz həyatlarına və digərlərinin həyatlarına qadağalar qoyurlar. Əslində isə, insanlar
anlamırlar ki, sonda onların həyatını mənalı edən onların yaşadığı anlardır. Məhdudiyyətlərlə,
qadağalarla keçən anlar heç zaman xoş təəssürat bağışlamır.
Bilinməyən yollar kəşf edər, günəşin
ləzzətini duyar
Uşaqlarla oynayardım bir şansım olsaydı əgər.
Amma budur 85 yaşım var və bilirəm...
Ölürəm...
Bu misralarla şeiri sonlandıran Borxesin artıq həyatın mənasızlığını dərk edib. O anlayır ki, insan
yalnız həyatda edə bildikləri ilə xoşbəxt ola bilər. Yəqin ki, elə buna görə də Borxes istər şəxsi
həyatında, istərsə də yaradıcılığında yalnız bacardığı işlərlə məşğul olmuşdur.
X.L.Borxesin yaradıcılığı özünəməxsus üslubu ilə fərqlənir. Yazıçı postmodern təhkiyə
üslubunda magik realizm ənənələrini uğurla davam etdirə bilmişdir. Hekayələrində istifadə etdiyi
simvollar çoxqatlı dünya modelini qurmağa kömək etmişdir. Yazıçının getdikcə daha daha
zəifləyən görmə qabiliyyəti bəlkə də onun bu cür gözəl təsvirlər yaratmasına kömək edən
amillərdən biri olmuşdur.
321

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Borxes, Xorxe Luis. Qum kitabı. Bakı, Qanun, 2014, 484 s.
Xorxe Luis Borxes. Hər şey və heç nə. Bakı, YYSQ Milli Virtual Kitabxana, 91s.
Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2014, 360 s.
Borges, J.L. Sonsuz gül. İstanbul, İletişim, 2001, 55 s.
Borges, J.L. Yedi gece. İstanbul, İletişim, 2015, 161 s.
Schimmel, A. Sayıların gizemi. İstanbul, Kabalcı, 2000, 343 s.
Wilkinson, K. Semboller ve işaretler. İstanbul, Alfa, 2014, 352 s.
Борхес, Х.Л. Собрание сочинений в 4 томах. Tом 1. Произведения 1921-1941 годов.
Санкт-Петербург, Амфора, 2011, 591 с.
9. Борхес, Х.Л. Собрание сочинений в 4 томах. Tом 4. Произведения 1980-1986 годов.
Посмертные публикации. Санкт-Петербург, Амфора, 2011, 590 с.
10. Борхес, Х.Л. Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Произведения 1942- 1969 годов.
Санкт-Петербург, Амфора, 2011, 847 с.
11. Борхес, Х.Л. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Произведения 1970-1979 годов.
Санкт-Петербург, Амфора, 2011, 703 с.
12. Борхес, Х.Л., Касарес, А.Б. Хроники Бустоса Домека. Москва, Астрель, 2011, 188 с.
13. Борхес, Х.Л., Касарес, А.Б. Шесть загадок для дона Исидро Пароди. Москва, Астрель,
2011, 222 с.
14. https://www.thefamouspeople.com/profiles/jorge-luis-borges-250.php
I.Abbasli
Artistic-aesthetic characteristics of the creativity of Jorge Luis Borges
Summary
One of the most well-known representatives of XX century Latin America literature was Jorge
Luis Borges. Though the topics of his works are different, they all have characteristics that combine
them. Being counted as one of the first representatives of magical realism, Jorge Luis Borges wrote
poems, essays and stories throughout his creativity. Prints of ultraism are remarked in his first
poems. J.L.Borges used symbols like mirror, dream, labyrinth, library in his works. Using this
symbols he created multifold model of the world. Influences from English literature are observed in
his creativity. Besides, he gave plave to his hometown Buenos-Aires, Palermo in his stories. His
love towards Argentina increased after travel to Europe. To express his love and bound to his
country, he wrote books.
Another factor rousing interest to his creativity is Jorge Luis Borges having weak eyesight. It’s
iteresting that though his eyesight fainted gradually. He succeeded to create more mature and
different world model in the stories he wrote in later years. Having peculiar view to the world and
life, J.L.Borges delivered the world that he imagined alike to his readers. The world imagined in the
works of J.L.Borges have the same tone with postmodern world. In the article all the creativity of
writer was investigated and the results are mentioned.
Key words: postmodernism, Jorge Luis Borges, magical realism, the model of the world,
ultraism.
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И.Аббаслы
Художественно-эстетические особенности творчества Хорхе Луис Борхеса
Резюме
Одним из известных представителей латиноамериканской литературы ХХ века является
Хорхе Луис Борхес. Несмотря на то, что тематика произведений Х.Л.Борхеса различна, им
присущи и общие черты. Являющийся одним из первых представителей магического
реализма, Х.Л.Борхес на протяжении всего творческого пути написал лирические стихи, эссе
и повести. В написанных же им первых лирических стихотворениях наблюдаются следы
ультраизма. Х.Л.Борхес в своих произведениях использовал такие символы как зеркало, сон,
лабиринт, библиотека. Использовав эти символы, он создал многослойную модель мира.
Наблюдается влияние на его творчество английский литературы. Есть еще один фактор,
повлиявший на творчество Борхеса, зрение которого было очень слабым. Кроме того, в
написанных им повестях уделяется место и Буэнос-Айресу, и Палерме. После европейского
турне его любовь к Аргентине еще более усилилась. Чтобы показать свою любовь и
привязанность к Аргентине он написал книги.
Интересен тот факт, что несмотря на все ухудшающееся зрение, в последующие годы в
своих произведениях Борхесу удалось создать отличную от предыдущей и более
насыщенную модель мира. Имея присущий только ему взгляд на мир и жизнь, Борхес в
точности передает читателям тот мир, который он сам себе представляет. Мир, который
нашел свое отражение в творчестве Борхеса, совпадает с постмодернистской моделью мира.
В статье проанализировано все творчество Борхеса и полученные результаты были
зафиксированы.
Ключевые слова: постмодернизм, Хорхе Луис Борхес, магический реализм, модель мира,
ультраизм.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nigar Hüseynova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.

323

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

FATİMƏXANIM ƏHMƏDZADƏ
Baki Avrasiya Universiteti
Həsən Əliyev 135 A
fatyahm@mail.ru
KRİSTAFOR MARLONUN “DOKTOR FAUSTUN FACIƏSI” ƏSƏRİNDƏ
İBLİS OBRAZININ TƏZAHÜRÜ
Xülasə.
Mədəniyyətdə olduğu kimi ədəbiyyatda da İblis obrazı istənilən şərin personifikasiyası, xeyirin
yaradıcısının antipodu kimi çıxış edir. O ədəbiyyatda konflikt formalaşdıran obrazlardandır.
Mifoloji təfəkkürün ifadə forması kimi ortaya çıxmış İblis obrazı istər Şərq, istərsə də Qərb
ədəbiyyatında qədim dövrlərdən etibarən müraciət olunan bədii simvolik fiqurlardan biri kimi çıxış
etmişdir. İblis obrazına müraciət olunmasının tarixi Şərq ədəbiyyatında daha qədim dövrə təsadüf
edilsə də, Avropa ədəbiyyatında bu hal xüsusən intibah dövrü ədəbiyyatında daha kəskin şəkil alır.
Bunun əsas səbəblərindən biri də, intibah ədəbiyyatının antik ədəbiyyata göstərmiş olduğu
maraqdan irəli gəlirdi. İntibah dövrünün yadda qalan ən görkəmli ingilis dramaturgiyasının
nümayəndələrindən biri Kristafor Marlo olmuşdur. Marlonun əsərləri içərisində diqqət çəkən ən
maraqlı faciələrindən biri “Doktor Faustun faciəsi” pyesidir. Onun bütün yaradıcılığı boyu müraciət
etdiyi mövzulardan fərqli olaraq bu əsər daha çox fəlsəfi, psixoloji xarakteri ilə diqqət çəkir.
Bununla yanaşı, məqalədə bəzi alleqorik obrazlara da diqqət yetirilir. Doktor Faustun bilik əldə
etməsi üçün ruhunu İblisə satması motivi Avropa ədəbiyyatı üçün təsadüfü bir hal deyil və insanın
biliyə can atmanın ruhunu İblisə satması ilə nəticələnməsi motivi bir çox əsərlərdə öz əksini
tapmışdır. Doktor Faust da məhz dünyanın bütün sirlərinə agah olmaq və bununla dünyaya hökm
etmək istədiyi üçün şeytanın tələsinə düşür və cənnətdən qovulur. “Doktor Faustun faciəsi” əsərində
diqqət çəkən məqamlardan biri də, cəhənnəmin təsviri ilə bağlıdır. Məqalədə A. Dante, C.Bayron,
C.Milton, İ. Höte kimi ədiblərin yaradıcılıqlarına, həmçinin Tövratdaki mətnlərə nəzər salınır. İblis
mifoloji təfəkkürdən gələn simvolik obrazdır və yazılı ədəbiyyata təzahür etmişdir. Marlonun
Faustu insan-İblis parallelin yeni ifadə formasıdır və bu obraz humanizm ideyalari əsasında
yaradılmışdır.
Açar sözlər: İblis, şər, Faust, Mefistofel, Lütsifer
Mədəniyyətdə olduğu kimi ədəbiyyatda da İblis obrazı istənilən şərin personifikasiyası, xeyirin
yaradıcısının antipodu kimi çıxış edir. Və bu da əsərdə konflikt formalaşdırır. Bunun nəticəsində isə
əsərdə hərəkət müşahidə edilir. Dekadans dövründə İblis obrazı xüsusi mahiyyət kəsb edir. Bu
obraz məişətin məğzini təşkil edərək mədəniyyətin dərkində inteqrasiya olunan simvola çevrilir.
Mifoloji təfəkkürün ifadə forması kimi ortaya çıxmış İblis obrazı istər Şərq, istərsə də Qərb
ədəbiyyatında qədim dövrlərdən etibarən müraciət olunan bədii simvolik fiqurlardan biri kimi çıxış
etmişdir. Xeyir və Şər münasibətlərinin ziddiyətli çarpışmasının insan mənəviyyatındakı yerini və
rolunu göstərmək üçün bu günə qədər bir çox məşhur yazıçılar bu mövzuda ciddi bədii ədəbiyyat
nümunələri işləyib hazırlamışlar. Xüsusən də, cəmiyyətdə baş verən ictimai ədalətsizliklər, tiran
hökmdarlar, müharibələr bu mövzulara hər zaman müraciət etməyə şərait yaratmışdır. Bununla
yanaşı, insanın fərdi xüsusiyyətlərinin mənəvi yüksəlişi, yaxud tam əksinə hərisliyə meylliliyi ifadə
etməyə olan maraq bu obraza dönə-dönə müraciət edilməsinə səbəb olmuşdur. İblis obrazına
müraciət olunmasının tarixi Şərq ədəbiyyatında daha qədim dövrə təsadüf edilsə də, Avropa
ədəbiyyatında bu hal xüsusən intibah dövrü ədəbiyyatında daha kəskin şəkil alır. Bunun əsas
səbəblərindən biri də, intibah ədəbiyyatının antik ədəbiyyata göstərmiş olduğu maraqdan irəli
gəlirdi. Bu isə kanonik obraz və motivlərə yazıçıların müraciət etməyinin vacibliyini ortaya
qoyurdu. İntibah ədəbiyyatının əsas prinsiplərindən biri də humanist epoxasında “insan dünyasının
açılması”, onun elmə olan hərisliyi idi. Bir sözlə, insan şəxsiyyəti intibah ədəbiyyatını
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maraqlandıran vacib məsələlərdən idi. Bu mənada İblis obrazı da intibah ədəbiyyatı üçün təsadüfi
hadisə deyild.i [6, 141]. Öncə İtaliyada başlanan bu proses sonra digər Avropa ölkələrinə,
Almaniya, Fransa, İspaniya eləcə də İngilis ədəbi mühitinə də daxil oldu.
İngilis ədəbiyyatının ilkin rüşeymlərini ilk öncə Cefri Çoser yaradıcılığında müşahidə edirik. XV
əsrin sonlarında Oksford universitetində gənc alimlərin dərnəyi yaradılır. Bu gənc filoloqlar elmlə
mənəviyyatı birləşdirməyə çalışırdılar. Bu dərnəyin görkəmli nümayəndələri olan Vilyam Qrosin,
Tomas Linker, Con Kolet milli mənəvi dəyərlərin inkişafı üçün çalışırdılar [6, 334]. Həmin dövrdə
ingilis humanist dramı da inkişaf etməkdə idi. İtaliya və Fransa intibah teatrı əsas etibarilə antik
drama dayansa da, İngilis dramı isə bir qədər fərqlənirdi. Bunun səbəbi isə dramaturgiyanın
formalaşması islahat dövrünə təsadüf etdiyi üçün ingilis drammaturgiyası daha çox dini-ictimai əsaslara
görə formalaşırdı. Humanistlər isə yeni dramın inkişafına səy göstərirdilər və nəticədə milli teatr
ənənləri klassik tendensiyalara üstün gəlməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq da dramaturji axında ingilis
intibah teatrı dünya dramaturgiyasında mühüm yer əldə etmiş oldu. [6, 353]
Marlonun əsərləri içərisində diqqət çəkən ən maraqlı faciələrindən biri “Doktor Faustun faciəsi”
pyesidir. Onun bütün yaradıcılığı boyu müraciət etdiyi mövzulardan fərqli olaraq bu əsər daha çox
fəlsəfi, psixoloji xarakteri ilə diqqət çəkir. 1589-cu ilə müəllif tərəfindən qələmə alınan bu əsər xalq
yaradıcılıq nümunəsi olan və İohan Şpis tərəfindən Frankfurt –am-Maynda 1957-ci ildə nəşr olunan
əsərin motivləri üzərində yazılıb. Marlo bu əsərin ingilis tərcüməsinə əsasən pyesi qələmə almışdır.
Almaniyanın Rods şəhərində dünyaya göz açan Faust yeniyetmə ikən elm dalınca Vittenberqə yola
düşür. O ilahiyyat elminin bütün incəliklərinə sahib çıxdıqdan sonra təkəbbürdən qanadlanır. Alim adını
qazanan Faust bir müddət sonra təkəbbürünə yenilərək qəlbini şər qüvvələrə təslim edir. O Aristotelin
“məntiq düşünmək üçündür” fikri ilə razılaşmır. İnsani keyfiyyətlərdən daha yüksəyə qalxmağı düşünür
və həkim olmağa qərar verir. Faust insanları ölümdən xilas etmək, hətta ölüləri qəbirdən çıxarmaq kimi
iddiaya düşür. Bunu yalnız təbib olmaqla mümkün olmadığını anlayan Faust başqa yollar axtarır.O,
İncildə “günahın cavölümdür” fikrini oxuyur və düşünür ki, onsuz da hər kəs günahkardır və hər kəs
ölümə məhkumdur. Amma bilik bundan daha üstündür. “Che sera, sera!” [8, 2] Fausta görə, İlahi
kitablar heç bir işə yaramayacaq, cadügərlərin sirli kitablarına müraciət etmək lazımdır. O, bütün
dünyanın ona həsəd aparmasına can atır və bütün dünyanı öz hakimiyyəti altına almaq istəyir.
Mətndə deyilir:
Fərasətli cadugər Allaha taydır
Faust ağlını işlət.
Allah qüdrətində ola bilmən üçün. [8, 3]
Bu zaman otağa xeyir və şər mələkləri daxil olur. Xeyirxah mələk ona bu fikrindən daşınmasını
tövsiyə edir. Ona bu kitabı bağlamasını söyləyir. Şər mələyi isə Fausta bu sənəti öyrənməsini, yerdə
Yupiter kimi olmağı məsləhət görür. Faust isə böyük var-dövlət əldə etmək arzusundadır. O,
Almaniyanı günəşə qərq etmək, Hindistanın qızılına sahib çıxmaq fikrindədir. O zaman ona bu işdə
yardım edəcək Valdes və Korneliy köməyə gəlir. Onlar Fausta cadugərliyin sirlərini öyrətməyə
çalışırlar. Faust onların arxasınca getməyə razılaşır. Faust müqəddəs kitabları da özü ilə götürərək
cadugərliyi qəbul etmək üçün bir qalaya gəlir. Kahinlər ona müqəddəs kitabları tərsinə oxumağı və
lənəti qəbul etməyi əmr edirlər. Bu vaxt Mefistofel peyda olur. Mefistofelin eybəcər halını
bəyənməyən Faust ona cildini dəyişməsini əmr edir. Lənət ritualı bitdikdən sonra Mefistofel
yenidən peyda olur. Faustdan nə istədiyini soruşur. Faust Mefistofelə ona xidmət etməsini söyləyir.
Faust Mesfistofeldən onun üçün Lütsiferə belə bir rizasını çatdırmasını xahiş edir:
“Get təcili Lütsiferə bəyan et,
Faust öz kafir düşüncəsiylə,
Özünü əbədi məhvə məhkum etdi.
De ki, qəlbini ona satmağa hazırdır
Yalnız 24 il tələb edir.
Əvəzində istəyirəm ki,
Bütün bu illəri sən mənə xidmət edəsən” [8, 10]
Mefistofel Lütsiferlə görüşdükdən sonra ona belə bir xəbər gətirir:
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“Sən təntənəli surətdə and içməlisən,
ruhunu şeytana satdığını qanınla kağıza yazmalısan.
Lütsiferə bu zəmanəti verməsən,
mən cəhənnəmə geri dönürəm” [8, 12].
Merfistofel Lütsiferin göstərişlərini yerinə yetirir.
Bütün bu hadisələrədn sonra Faust Mefistofeldən kitab eldə edir. Bu kitabın vasitəsilə o,
dünyanın bütün sirlərinə bələd olur. Müqəddəs kitabları yandırmaqla Allahdan imtina edən Faust
daha sonra kilsəyə gəlir, gözəgörünməzlik donuna girən Faust Roma papasını təhqir edir. 24 il Faust
magik gücü ilə dünyaya hökmranlıq edir. 24 ilin tamamında isə o, iblis tərəfindən cəhənnəmə
sürüklənir. Əsərdə biz iki mələk, yaxşılıq və şər mələyi ilə qarşılaşırıq. Xeyirxah mələk əsər boyu
bir beçə dəfə Faustu məqsədindən geri döndərməyə çalışır. Şər mələyi isə Faustu verdiyi qərara
əməl etməyə təhrik edir. Bununla yanaşı, əsərdə bəzi alleqorik obrazlarla da qarşılaşırıq. Bunlardan
birincisi təkəbbür, ikincisi həsəd, üçüncüsü qəzəb, dürdüncüsü paxıllıq, beşincisi acgözlükdür.
Tənbəllik və şəhvət də bu obrazlar işində yer almaqdadır. Bu obrazlar əsərdə günahkarlar kimi
təqdim olunur. Faustun qonaqları olan bu simvolik obrazları Lütsifer qəzəblənərək cəhənnəmə
qovur. Doktor Faustun bilik əldə etməsi üçün ruhunu İblisə satması motivi Avropa ədəbiyyatı üçün
təsadüfü bir hal deyil və insanın biliyə can atmanın ruhunu İblisə satması ilə nəticələnməsi motivi
bir çox əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Bunun kökündə isə çox güman ki, Tövratda öz əksini tapmış,
kanonik mətnlərdə olan Həvva və Adəmin İblisə uyaraq cənnətdə yetişən bilik meyvəsini dadması
motivi ilə bağlıdır. Bu isə zamanla bədii ədəbiyyatda bu və ya digər şəkildə təzahür etməkdə idi.
Doktor Faust da məhz dünyanın bütün sirlərinə agah olmaq və bununla dünyaya hökm etmək
istədiyi üçün şeytanın tələsinə düşür və cənnətdən qovulur.
XIX əsr İngilis romantizminin banisi Bayronun “Qabil” misteriyasında da Qabillə şeytan
arasında gedən diaoloqda Tövratdakı kanonik mətndəki eyni motivlə qarşılaşırıq. Burada Qabil
dünyanın sirlərinə bələd olmaq üçün şeytanın arxasınca getmək niyyətinə düşür. Yaxud hər iki
əsərdə qəhrəmanlar Allaha asi çıxmaqla şeytanın əsirinə çevrilərək, ruhunu şeytana təslim etmiş
olurlar. Faust “İncil”də günahkarın ölümə məhkum olduğunu bilir və düşünür ki, insan, onsuz da,
ölümə məhkum olunmuşdur. Eyni hadisəni “Qabil” misteriyasında da müşahidə etməkdəyik. Əsərin
qəhrəmanı Allahın insanı ölümlə cəzalandırmasını və onu əbədi həyatdan məhrum etməsini heç cür
qəbul etmək istəmir. Bayronun “Qabil” misteriyası ilə “Doktor Faustun faciəsi”ndə oxşar
məqamlardan biri də Allaha asi çıxan qəhrəmanların xeyirxah mələklə şər ruh arasında dilemmada
qalması motivi öz əksini tapmışdır. Hər iki əsərdə xeyirxah mələklər qəhrəmanın bu yoldan
dönməsi üçün ona kömək etməyə, yol göstərməyə çalışır. Lakin qəhrəmanlar xeyirxah mələkləri
deyil, zülmət hökmdarını seçirlər. “Doktor Faustun faciəsi” əsərində diqqət çəkən məqamlardan biri
də, cəhənnəmin təsviri ilə bağlıdır. Əsərdə deyilir:
Avropa ədəbiyyatında cəhənnəm səhnəsinin təsvirini Dantenin “İlahi komediya” əsərində də
müşahidə etməkdəyik. “İlahi komediyanın” “Cəhənnəm” bölümündə cəhənnəm belə təsvir olunur:
“Cəhənnəm dibinə endikcə daralan bir çuxurdur. Bu çuxur iç-içə doqquz dairədən ibarətdir.
Dairələrin hər birində ayrı bir günah işləyən cəzalandırılmışdır. Aşağıya endikcə cəza ağırlaşır.
Cəzanı verən Tanrı deyil. İnsanlar Arafa, Cənnətə gedə biləcəkləri halda yaşadıqları günahlar
üznüdən cəhənnəmə getmişlər. Qarşılaşdıqları cəzanı dünyada yaşadıqları həyatda özləri təyin
etmişlər. Onların işlədikləri günahlar cəzalarına müqabil təyin edilir. Cəhənnəmə Hz. İsanın
yaşadığı müqəddəs Qüds şəhərinin altında rast gəlinir. Cəhənnəmin girişində yaxşılıq və pislik
etməmiş insanlara rast gəlinir. Cəhənnəmin ilk axar suyu Akheron da buradadır. Daha sonra
cəhənnəmin ilk dairəsi Limbus gəlir. Limbusdakı ruhlar düzgün həyat sürmüş, amma çoxu
isavilikdən öncə yaşadığı üçün dindən uzaq qalmış ölən ruhlardır. Daha sonra isə əsl cəhənnəm
deyilən yer başlayır. İkinci dairədə şəhvət düşgünləri, üçüncü dairədə əxlaqsızlar, dördüncü dairədə
xəsislər, israfçılar, beşinci dairədə qəzəblilər cəzalandırılır. Beşinci dairə ilə altıncı dairəni bir
birindən içində ağır günahlar işləmiş əbədiyyətə qədər odun yandığı Dite şəhəri ayırır. Bu hüdudda
Allaha asi çıxanlar oğrular, riyakarlar və s. yer alır” [5, 14].
İblis-İnsan paralelini biz Miltonun və Bayronun yaradıcılığında bir daha müşahidə etmiş olduq.
Miltonun “İtirilmiş cənnət” əsərində üsyankar mələklərin İblisin təhriki ilə Allaha qarşı
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çıxmalarından və onların cənnətdən qovulmasından bəhs olunur. İblis yanar göl ətrafında öz
ordusunu toplayır. Onun sarayı pandemoniume sərkərdələrin məşvərəti keçirilir. İblis göyü fəth
etmək üçün əsgərlərinə göstəriş verir. İblis Cənnətə daxil olaraq Allahın yaratdığı Adəm və Həvvanı
məhv etməyə qərar verir. Quşa çevrilərək həyat ağacında oturan İblis öyrənir ki, insanlara bilik
ağacından meyvə yemək qadağan olunmuşdur. O da insanı yoldan çıxarararaq bu meyvəni yeməsi
üçün sirnikləndirir. İsrafilin insanları İblisin bu hiyləsindən xəbərdar etməsinə baxmayaraq onlar
nəfslərinə yenilib ölümlü olurlar. Həvva qadağanı pozur və meyvəni dadır. Ardınca Adəm meyvəni
dadır. Onlar bu səhvlərinin cəzasını çəkməlidirlər-cənnətdən qovulmalıdırlar. Milton Adəm və
Həvva obrazında ideal kişi və qadını canlandırmağa çalışmışdır. [6, 102] Matuşevski “Poeziyada
İblis” əsərində Miltonun İblisini mələkləri Allahın iradəsinə qarşı qaldıran varlıq kimi dəyərləndirir.
“Milton şərin mənşəyi, insanın qisməti, azad iradəsi məsələsini qoyur və həll etməyə çalışır.
Miltona görə şər işləri Allah insanlara göndərmir. Başqa sözlə desək, şər Allahın qisməti deyildir.
Bir halda ki, insan azad iradəyə malikdir, deməli öz hərəkətlərinə məsuldur. Məhz bu cəhətdən
Milton İblisi məğrur və heç bir qüvvədən asılı olmayan ruh kimi təqdim edir. İblisi cənnətdən
qovmaq olar, lakin onu cilovlamaq olmaz” [6, 34] İblis ədəbiyyatda konflikt formalaşdıran
obrazlardandır. İctimai-siyasi, sosial faktorlarla əlaqədar olaraq İblisə müraciət etmək tendensiyası
bütün dövrlərdə aktual olmuşdur. İblis mifoloji təfəkkürdən gələn simvolik obrazdır və yazılı
ədəbiyyata təzahür etmişdir. İstər dini-kanonik mətnlərdə, istər yazılı ədəbiyyatda K.Marlo,
C.Bayron, C.Milton kimi ədiblərin yaradıcılıqlarına nəzər saldıqda aydın görünür ki, İblislə bağlı
mövzularda İblisin peyda olmasına səbəb insanın nəfsinə yenilməsi və Allaha asi olmaqdır.
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Проявление образа дьявола в
«Трагедии доктора Фауста» Кристофера Марло

Ф. Ахмедзаде

Резюме
Как и в культуре, так и в литературе образ дьявола выступает как персонификация любого
зла. Он является одним из персонажей в литературе, который создаёт конфликт. Образ
дьявола, возникший как выражение мифологического мышления, выступал в качестве одной
из художественных символических фигур, использовавшихся как в восточной, так и в
западной литературе с древних времен. Хотя история этого обращения была приурочена к
более древнему периоду в восточной литературе, в европейской литературе эта ситуация
имеет более четкую картину, особенно, в литературе эпохи Возрождения. Одной из
основных причин этого был интерес, проявленный литературой эпохи Возрождения к
античному периоду. Кристофер Марло был одним из самых известных представителей
английской драматургии в эпоху Возрождения. Одна из самых интересных трагедий в
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работах Марло - «Трагедия доктора Фауста». В отличие от тем, которые он затрагивал на
протяжении всей своей творческой работы, эта книга привлекает внимание более
философским психологическим характером. Кроме того, в статье уделяется внимание
некоторым аллегорическим образам. Мотив «доктора Фауста продать свою душу дьяволу»
не является совпадением для европейской литературы и отражен во многих литературных
произведениях, которые мотивируют человека продать душу дьяволу. Поскольку доктор
Фауст хочет знать все тайны мира и, таким образом, хочет править миром, он попадает в
ловушку сатаны и изгоняется с небес. Одним из ключевых моментов в произведении
«Трагедия доктора Фауста» является описание ада. В статье анализируются такие
произведения, как «Божественная комедия» А. Данте, «Потерянный рай» Дж. Милтона,
«Доктор Фауст» И. В. Гёте, «Каин» Дж. Г. Байрона, а также тексты Торы. Дьявол является
символическим образом из мифологического мышления и, позднее, был отнесён к
письменной литературе. Фауст К. Марло является новой формой выражения параллели
человек-дьявол, и этот образ выражен в соответствии с идеями гуманизма.
Ключевые слова: Дьявол, зло, Фауст, Мефистофель, Люцифер
Fatimakhanim Ahmadzada
The manifestation of the image of the devil in the "Tragedy of Dr. Faust"
by Christopher Marlowe
Summary
Both in culture and in literature, the image of the devil acts as the personification of any evil. He
is one of the characters in literature who creates conflict. The image of the devil, which emerged as
an expression of mythological thinking, acted as one of the artistic symbolic figures used in both
Eastern and Western literature since ancient times. Although the history of this appeal was confined
to a more ancient period in Eastern literature, in European literature this situation has a clearer
picture, especially in Renaissance literature. One of the main reasons for this was the interest shown
by the literature of the Renaissance to the ancient period. Christopher Marlowe was one of the most
famous representatives of English drama in the Renaissance. One of the most interesting tragedies
in Marlowe's works is “The Tragedy of Dr. Faust”. Unlike those he touched on throughout his
creative work, this book attracts attention with a more philosophical psychological character. In
addition, the article focuses on some allegorical characters. The motif of “Dr. Faust to sell his soul
to the devil” is not a coincidence for European literature and is reflected in many literary works that
motivate a person to sell his soul to the devil. Since Dr. Faust wants to know all the secrets of the
world and thus wants to rule the world, he falls into the trap of Satan and is expelled from heaven.
One of the key points in the work “The Tragedy of Dr. Faust” is the description of hell. The article
analyzes such works as The Divine Comedy by A. Dante, The Lost Paradise by J. Milton, Dr. Faust
by I. V. Goethe, Cain by G. G. Byron, and also the Torah texts. The devil is a symbolic image from
mythological thinking and, later, was assigned to written literature. C. Marlowe’s Faustus is a new
form of expression man-devil parallel and this image is expressed in accordance with the ideas of
humanism
Key words: Devil, evil, Faustus, Mephistopheles, Lucifer
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CEYN OSTIN YARADICILIĞININ DÖVRLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR
Xülasə
XIX əsr ingilis ədəbiyyatinin dünya şöhrətli qadın yazıçısı Ceyn Ostin əxlaq və mənəviyyat, ağıl
və hiss, sevgi, ehtiras, qürur və qərəz mövzularında yaratdığı romanları ilə oxucularının qəlbini fəth
etmişdir. Onun əsərlərinə olan tədqiqatçı və oxucu marağı bu gün də səngimir. Yazıçının
yaradıcılığı müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən dövrləşdirilsə də, bu məsləyə münasibətdə hələ də
fərqli nöqteyi-nəzərdən yanaşanlar vardır. Son illərdə aparılmış araşdırmalara istinadla demək olar
ki, C.Ostin yaradıcılığı dörd dövrü əhatə edir: 1) erkən (1878-1795) dövr; 2) ikinci dövr (17961799); 3) III dövr (1800-1814); IV dövr (1814-1817). Məqalədə bu dövrləşdirmənin konkret
əsərlərin yazılma tarixi əsasında deyil, müəllifin yaradıcılığındakı dil və üslub, ideya-estetik, eləcə
də onun həyata həyata baxışlarındakı dəyişmələr əsasında aparılması təhlil edilir.
C.Ostinin baş qəhrəmanlarının dili onların xarakterinə və xasiyyətlərinə uyğun gəlir. Bu
qəhrəmanlar mütaliə etməklə dünyagörüşlərini zənginləşdirməyə, sakit təbiətə malik olmağa,
məntiqi düşünməyə çalışırlar. Onların istifadə etdiyi nitq konstruksiyaları dövrün tələbləri ilə
səsləşir. Müəllifin hadisələrə retrospektiv baxışları irad və nöqsandan xali olduğuna görə, onun
mövqeyi fəlsəfi mahiyyət kəsb etmir. Bu cəhət C.Ostin yaradıcılığının üçüncü dövrü üşün
səciyyəvidir.
Müəllif hər üçü dövrə aid yaradıcılığında təbiət təsvirlərinə, demək olar ki diqqət və yer verilmir.
Təbiət təsvirləri əsərlərdə yox dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə, C.Ostyin təsvirləri metafora, epitet,
məcaz və dilin başqa bədii təsvir vasitələri ilə zəngin deyil. Təsvirlər çox sadə və inandırıcıdır.
Onlar oxucunun fikir və düşüncələrini məşğul etmir, onların diqqətini yayındırmır.
Yazıda hər dörd dövr yaradıcılığının əsas xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır.
Açar sözlər: roman, janr, dil, üslub, ironiya, parodiya, psixologizm, xronotop
İngilis və dünya ədəbiyyatının klassiklərindən biri olan Ceyn Ostin əxlaq və mənəviyyat, sevgi,
qürur və ehtiras məsələləri haqqında yazdığı romanları və digər əsərləri ilə geniş oxucu kütləsinin
qəlbində yer almaqla yanaşı, az olmayan sayda ədəbiyyatçı, dilçi və psixoloqların da diqqətini öz
yaradıcılığına cəlb edə bilmişdir. Ceyn Ostin əsərlərinin filoloji tədqiqi çoxsaylı tarixi-ədəbi işləri,
ədəbi-tənqidi məqalələri, mətnlər üzrə linqvistik təhlili, habelə üslub məsələlərinə həsr olunmuş
araşdırmaları əhatə edir. A.A.Palli yazıçının poetikası haqqında yazdığı monoqrafiyada Ceyn
Ostinin həyat və yaradıcılığı geniş tədqiq olunmaqla yanaşı, onun əsərlərinin filoloji araşdırmalarına
dair işlərin geniş biblioqrafiyası da verilmişdir [1, s. 198-211]. Yazıçının əsərlərinin filoloji təhlilinə
aid tədqiqatlar sərf-nəzər etməzdən əvvəl Ceyn Ostinin yaradıcılıq yoluna qısaca da olsa nəzər
salmaq lazımdır. Ənənəvi olaraq C.Ostinin yaradıcılığını iki əsas mərhələyə bölürlər. Birinci
mərhələ “Ağıl və ehtiras”, “Qürur və qərəz” və “Nortenger abbatlığı” romanlarının, ikinci mərhələ
isə daha sonrakı olub “Mensfild parkı”, “Emma” və “Düşüncənin dəlilləri” əsərlərinin yazıldığı
dövr hesab olunur [2, s. 82; 3, s. 25]. Bununla belə, C.Ostin elə ədiblərdən olmuşdur ki, o yazdığı
əsərlər üzərində təkrar-təkrar işləmək, onlara müəyyən əlavə və dəyişiklər etməyi xoşlamışdır. Bu
baxımdan bir sıra əsərlərin yazılıb tamamlanması hər iki dövrdə yer aldığına görə, yuxarıda verilmiş
dövrləşdirmə tam şərti səciyyə daşımış olacaqdır. Digər tərəfdən, yazıçının şərti fərqləndirilən bu
iki ədəbi fəaliyyət dövründə onun yaradıcılıq metodunun təkamülünün elə izləri aşkara çıxır ki, bu,
dövrləşdirməyə başqa aspektdən yanaşmağa əsas verir. Yəni C.Ostinin birinci dövrdəki yaradıcılıq
metodu, yazı manerası, hadisələrə münasibəti və üslubu dəyişməyə məruz qalmışdır. Bütün bunlara
329

Filologiya məsələləri, № 8, 2019

baxmayaraq, C.Ostin yuaradıcılığını iki mərhələyə ayırmaqda şərtilik bir sıra cəhətlərdən özünü
təsdiq edir. Əvvəla, yazıçının yaradıcılığının birinci dövründə qələmə aldığı elə əsərlər vardır ki,
müəllif, demək olar ki, bütün ömrü boyu, ən başlıcası isə yaradıcılığının ikinci dövründə həmin
əsərlər üzərində təkrar işləmişdir. İkincisi, mərhələnin konkret əsərlərin yazılma xronologiyası üzrə
təyini bir sıra pyes və romanların (“Ledi Süzen”, “Uotsonlar”, “Senditon” və b.) diqqətdən kənarda
qaslmasına səbəb olur [4, s. 6].
Bəzi tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, C.Ostin yaradıcılığının dövrləşdirilməsi yalnız xronologiya
və qeyd olunan altı əsər üzərində qurulmamalıdır. Yəni müəllifin bu altı tanınmış əsərindən başqa,
yeniyetmə və gənclik illərində yazdığı gənclik duyğuları ilə qələmə aldığı yaradıcılıq nümunələri,
müxtəlif səbəblərdən tamamlamadığı, yaxud bitirə bilmədiyi əsərləri də dövrləşdirmə üçün
əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də C.Ostin yaradıcılığında “Yuveniliya”, “Ser Çarlz Qrendison və ya
xoşbəxt insan”, “Ledi Süzen”, “Senditon”, “Uotsanlar” və hətta satirik ruhda qələmə alınmış
“Romanın planı” əsərlərinin də mühüm yer tutduğunu unutmaq olmaz [Bax: 5; 6].
A.C.Kononova C.Ostin əsərlərinin üslubunu, tematikası və problematikasını nəzərə alaraq onun
yaradıcılığını dörd dövrə bölmüşdür: 1) erkən (1878-1795) dövr; bu dövrdə C.Ostin “Yuveniliya”,
“İngiltərənin qısa tarixi”, “Məhəbbət və dostluq” və bəzi başqa əsərləri yaratmışdır; 2) ikinci dövr
(1796-1799); 3) III dövr (1800-1814); IV dövr (1814-1817) [7, s. 48-50]. Fikrimizcə, C.Ostin
yaradıcılığının dövrləşdirilməsinə bu şəkildə yanaşma bir sıra amilləri əhatə etmək baxımından
daha məqsədəuyğundur. Bunu göstərilən dövrlərdə müəllifin yaradıcılığında aşkara çıxan bəzi
dəyişmələr də təsdiq edir.
Erkən, yaxud birinci dövrün əsas səciyyəvi cəhəti yazıçının öz əsərlərinin sujetini artıq
başqalarının qələmə aldığı povest və romanlardan götürməsi ilə əlaqələndirmək olar. Məsələn, “Ser
Çarlz” əsərinin sujeti S.Riçardsonun “Ser Çarlz Qrendisonun həyatı” romanından əxz edilmişdir.
Bu roman məktublar şəklində yazılmış və öz dövründə gənclər üçün həyata baxış nümunəsi olmaq
məqsədilə əsərdən müəyyən hissələr dəsrliklərə daxil edilmişdir. Görünür, gənc C.Ostin də bundan
təsirlənmiş və eyni sujetdə roman qələmə almışdır. Yazıçının “İngiltərə tarixi” əsəri də alınma
sujetə malikdir. Ostin burada Qoldsmitin eyniadlı əsərindən bəhrələnmişdir.
Yaradıcılığının erkən dövründə Ostin sentimental romanların ənənəvi sujetlərinə üstünlük
vermişdir. Belə əsərlərdə daha çox iki gəncin bir çox maneələrlə üzləşən sevgi hekayətlərindən bəhs
olunmuşdur. C.Ostin bu dövr yazılarında sevənlər arasındakı ən kiçik maneələri, çətinlikləri
qabartmış, qəhrəmanlarının hiss və həyəcanlarına geninə-boyuna yer ayırmışdır. O, qəhrəmanlarına
aid ən kiçik detalların üzərində dayanmış, onları müxtəlif rakurslardan təsvir etməkdən
çəkinməmişdir. Əslində, C.Ostinin gələcək dəst-xətti də hadisələrin mahiyyətinə daha çox nüfuz
etmək istəyi, detallaşdırmağa, konkretləşdirməyə ifrat meyil göstərməsi zəminində formalaşmış və
bu yazı üslubu onun öz oxucular dəstəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Q.K.Çasterton yazıçının ilk əsərlərinə diqqəti cəlb edərək göstərmişdir ki, onlar oxucuda ən
yüksək səviyyədə psixoloji maraq oyada bilir, gənclik təcrübəsinin bu işlərində C.Ostinin həyata,
insanlararası münasibətlərə ciddi tənqidi baxışlarının əsası qoyulmuşdur və yazıçını gələcəkdə
şöhrətləndirəcək vacib yazı manerası da buradan qaynaqlanmışdır [Bax: 6]. Doğrudan da, Ostinin
ilk əsərlərində spesifik bir təhkiyə üsulu, hadisələrə özünəməxsus münasibət formalaşmağa
başlamışdır. İlk qələm təcrübələrində yazıçı onun dilinə xas olan təsvir və nəqletmədəki satira və
sarkazmı kifayət qədər gizlədə bilməmiş, dövrünün ədəbi kanon və standartlarına bilavasitə özünün
münasibətini açmağa çalışmışdır. Bu əsərlərdə yazıçının gələcək üslubunun cücərtiləri görünür və
onun sonrakı əsərləri həmin özül üzərində bərqərar olmuşdur.
C.Ostinin yaradıcılıq həyatında ikinci dövr xüsusi yer tutur və o, yazıçı kimi məhz bu dövrdə
formalaşır, məşhurlaşır. “Ağıl və ehtiras”, “Qürur və qərəz” və “Nortenger abbatlığı” romanları
ciddi, eləcə də dəyərli bədii əsərlər kimi ad qazanır. Təsadüfi deyil ki, Ostinin bu romanları və
dördüncü dövrdə qələmə aldığı “Emma” onun ən populyar əsərləri olaraq indi də geniş oxucu
kütləsinin rəğbətini qazanmaqdadır. İkinci dövr yazıçının bədii üslubunda da dəyişmə ilə diqqəti
cəlb edir. Qeyd olunduğu kimi, ilk əsərlərini epistolyar üslubda yazan Ostin məhz ikinci dövrdə
epistolyar romandan nəqletməyə keçərək yaradıcılıq üslubunu təkmilləşdirməyə nail olmuşdur.
Yazıçı artıq qəhrəmanlarının şəxsiyyətini onların ayrıca xarakter cizgiləri ilə deyil, mürəkkəb,
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çoxplanlı xarakter yaratmaqla açmağa çalışmış, əsərlərində aşkar antaqonist keyfiyyətlərə malik
olan mənfi və müsbət personajların şəxsində xeyir və şərin mübarizə apardığı aləmi təsvir
etməkdən, xeyirlə şər arasında açıq-aşkar sərhədin olmadığı kimi, həyatda da mütləq pis və mütləq
yaxşı adamların varlığını qəti şəkildə iddia etməyin yanlışlığını aydınlaşdırmağa keçir. O, həyatı
başa düşməyə, onun mizan-tərəzisini tapmağa, bu yaxşıdır, o, pis deməkdən yaxşı və pis, xeyir və
şəri anlamağa və anlatmağa çalışır.
C.Ostin yaradıcılığında üslubi təkamülü göstərən cəhətlərdən biri də onun əsərlərinə seçdiyi
adları sonradan dəyişməsində görürük. Bu dövrdə yazıçının “Elionor və Marianna” əsəri “Ağıl və
ehtiras”, “İlk təsəvvür”ü isə “Qürur və qərəz” adı alır.
Göründüyü kimi, müəllif bir romanın adından, bədii mətnin ilkin, əsas güclü mövqeyindən
konkret şəxsi bildirən antroponimləri çıxararaq, daha geniş semantikaya, zəngin assosiativ üfüqlərə
malik olan, dərhal oxucunun diqqətini çəkən sözlərin bir-biri ilə yeni mürəkkəb semantika ilə
seçilən birləşmələrini daxil edir. Doğurdan da, “Elionor və Marianna” başlığındakı nə Elionor, nə
də Marianna adı oxucuya yetərincə informasiya verə bilmədiyi kimi, assosiativ potensialı ilə də
seçilmir. Oxucu üçün bu antroponimlər sıradan götürülmüş şəxs adlarıdır. Üstəgəl hər iki ad qadın
cinsi barədə informasiya daşıdığına görə, əsərin sevgi, məhəbbət mövzusuna aidliyinə heç bir işarə
hiss olunmur. Assosiativ əldə olunan nəticə də ürəkaçıcı və diqqəti cəlbedici deyildir. İki qız və ya
iki qadın arasındakı münasibət teması öz-özünə ön plana çıxır. Belə tema isə oxucular üçün az
əhəmiyyətlidir və ümumiyyətlə, əhəmiyyətsizdir. Bunun müqabilində “Ağıl və ehtiras” dərhal
konflikt situasiyasını canlandırır, əsərin böyük məhəbbət hekayətinə həsr olunması assosiasiyasını
formalaşdırır.
Oxşar qaydada “İlk təsəvvür” və “Qürur və qərəz” (“Pride and Projudice”) adlarını müqayisə
etsək görərik ki, birinci başlıq olduqca bəsit və ümumidir. “İlk təsəvvür” birləşməsinin semantik
hüdudları çox dardır. Üstəgəl burada “ilk” sözünün mövcudluğu “sonrakı təsəvvür” assosiasiyası
əmələ gətirir. İlk təsəvvürün yanlışlığı qənaəti hasil olur. Lakin nəyinsə təsəvvürü qeyri-müəyyən
olduqda onun semantik çərçivələrini genişləndirmək istəyi, ehtiyacı oyanmır. Bu başlığın “Qürur və
qərəz”lə əvəz olunması isə əsərə ilk münasibətin, daha doğrusu, başlıq prizmasından münasibətin
bütün əsaslarını dəyişir, mövzunun hüdudlarını son dərəcə genişləndirir, oxucunu gizli bir aləmə
nüfuz etməyə çağırır. Bu halda C.Ostin əsərin əsas mövzusunu başlığa daxil etməklə yanaşı,
özünəməxsus linqvistik söz oyunu qura bilmişdir. “Pride and Prejudice”, həmçinin “Sence and
sensibility” başlıqları tərkibdəki sözlərin çoxmənalılığı baxımından müxtəlif semantikalı
birləşmələr kimi qəbul oluna bilər. Qeyd olunan cəhət əsərlərin başqa dillərə tərcüməsində də özünü
göstərir. Məsələn, “Pride and Prejudice” Azərbaycan dilinə “Qürur və qərəz” adı ilə tərcümə olunur.
“Since and sensibility” başlığı isə “Hiss və hissiyyat”, “Hiss və həssaslıq”, “Ağıl və ağıllılıq”, “Ağıl
və hiss” variantlardan biri şəklində tərcümə oluna bilər. Romanın başlığındakı belə söz oyunu
müəllifin, ümumiyyətlə, real gerçəkliyə, xüsusi halda isə öz əsərinə münasibətdə istehzalı baxışını
ortaya qoyur.
C.Ostin yaradıcılığının ikinci dövründə tematik dəyişmələr də müşahidə olunur. Əgər “Ledi
Süzen” romanında “ər axtarışı”, “ər ovu” əsas mövzudursa və bu tema sonrakı üç romanda “Sence
and sensibility”, “Pride and Prejudice” və “Nortengler abbatlığı” romanlarında davam və inkişaf
etdirilir. Lakin “Ledi Suzen”dən fərqli olaraq, bu romanlarda hiyləgər, məkrli Süzenlər, bədbəxt
Fredrika kimi xanımlar təsvir edilmir. Bu romanların qəhrəmanları olan qızlarda çatışmazlıqlar olsa
da, hiylə, fitnə, xəbislik yoxdur. Sanki bu qəhrəmanlar mənfi obrazdan müsbət obraza doğru
müəyyən dərəcədə meyil etmişlər.
İkinci dövr C.Ostin üslubu üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri də odur ki, müəllif gerçəkliyi realist
mövqedən təsvir edir, müsbət qəhrəmanları mənfilərdən yalnız müəyyən keyfiyyətlərin varlığı və ya
yoxluğu ilə deyil, mənfi emosiyalarını gizlətmək, neqativ keyfiyyətlərini nəzarət altında saxlamaq,
səhvlərini etiraf etmək, bu səhvlərdən nəticə çıxarmaq bacarıqları ilə də fərqləndirir. “Nortenger
abbatlığı” romanı komik üslubda yazılmış və bu dövrdə dəbdə olan “qorxulu roman”lara
bənzədilmişdir. Yazıçının yaradıcılığında daim yer alan parodiya onun erkən dövr əsərlərində
güclüdür, bu əsərlərdə parodiya və istehza elementləri birincidir, qrotesk müşahidə olunmur.
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“Nortenglər abbatlığı”nda isə ön planda psixologizm elementləri durur, bəzən qrotesk də qeydə
alınır, parodiya və istehza məhz psixologizmi canlandırmaq üçün vasitə rolunu oynayır.
Ceyn Ostinin yaradıcılığının üçüncü dövrü XIX əsrin birinci 14 ilini özündə birləşdirir, onun
“Uotsanlar” və “Mensfild-park” romanları ilə yadda qalır. Bu dövrdə yazıçının şəxsi həyatında baş
vermiş kəskin dəyişmələr bir müddət onu bədii yaradıcılıqdan ayırır. Onun 1804-cü ildə yazmağa
başladığı “Uotsonlar” romanı dörd subay qızı olan kasıb kilsə qulluqçusunun həyatına həsr
olunmuşdur. Romanı yazmağa 1804-cü ildə başlayan yazıçı atasının ölümündən sonra bu işə düz
dörd ilə yaxın fasilə verir. Elə bu dövrdə onun əvvəlki əsərləri nəşr olunmağa başlayır və o, yenidən
yarımçıq qoyduğu əsəri davam etdirməyə həvəslənir [8, s. 208].
Üçüncü dövrün sonlarında C.Ostin “Mensfild-park” romanını yazır və çap etdirir. Bu roman bir
neçə dəfə təkrar nəşr olunur, yazıçıya yaxşı gəlir gətirir. “Uotsonlar” romanı Ostinin daxili
təbəddülatı və gərginliyi ilə səsləşir, əsər pessimizm, çarəsizlik ruhunda yazılmışdır. Hər iki
romanın (“Mensfild-park”, “Uotsonlar”) qəhrəmanları ifrat sadəlövh və zəif adamlardır. Ümumən
bu romanlar Ostin yaradıcılığındakı pis əsərlər kimi qiymətləndirilir. Buna baxmayaraq, həmin
romanlar onun yaradıcılığından kənarda qoymaq olmaz. “Yaxşı yazıçıların pis əsərləri heç olmasa
ona görə diqqətdən yayınmamalıdır ki, onlarda müəllifin qarşılaşdığı çətinliklər daha çox aşkara
çıxır və yazıçı bu cəhəti ört-basdır etməyə çətinlik çəkir [9, s. 36]. V.Vulfun yaxşı yazıçı
adlandırdığı C.Ostinin yaradıcılıq prosesi onu göstərir ki, o, birinci növbədə əsərin ümumi skeletini
yaratmış, sonradan bu əsərlərə təkrar qayıdaraq xarakterləri canlandırmış, obrazları cilalamış, yeni
səhnə və konfliktlərlə romanın süjet və kompozisiyasını təkmilləşdirmişdir. Üçüncü dövrdə
yaratdığı bədii əsərlərə yazıçı ikinci dəfə qayıda bilməmişdir, daha doğrusu, buna ömür yolunun tez
qırılması mane olmuşdur.
Ceyn Ostin yaradıcılığının dördüncü dövrü onun “Emma” əsəri ilə başlanmış, ölümü ilə
tamamlanmışdır. Üç il ərzində yazıçı “Düşüncənin dəlilləri” və “Romanın planı” satirik əsərini və
“Qardaşlar” romanını yazmışdır. Üçüncü dövrlə müqayisədə bu üç il məhsuldarlığı ilə seçilir.
“Emma” romanı yazıçının maraqlı və oxunan romanlarından biri olmuşdur. Tədqiqatçılar belə
hesab edirlər ki, əsərin qəhrəmanı Emma yazıçının idealı olan qadın obrazıdır. Bu əsərdə Ostin
yenidən psixologizmə, “Qürur və qərəz” romanındakı mövzuya qayıdır. İlk təəssüratın aldadıcı
olduğunu qəbul edən müəllif qəhrəmanın insanlara münasibətdə daha dəqiq mövqe tutmaq
cəhdlərini obrazlı dillə təsvir etməyə çalışmışdır. Əsərdə istehza xarakterin açılmasında köməkçi rol
oynayır. Yazıçı belə bir vacib qənaətə gəlir ki, ironiya və sarkazm heç də həmişə özünü doğrultmur.
Roman C.Ostinin real, yaxud uydurma gerçəkliyə münasibətinin dəyişdiyini nümayiş etdirir. Elə
buna görə də onun qəhrəmanı kəskin və acılayıcı dili, sözləri qarşılığında ədalətli olaraq
cəzalandırılır. Yazıçı kobudluq, yaltaqlıq, istehza, ümumiyyətlə, ifratçılığa varılan nə olursa olsun
onun çatışmazlıq kimi qəbul edilməsinin doğruluğu qənaətinə gəlir. “Emma”da Ostin xarakteri
təsvir etməkdə, obrazı yaradıb onu oxucusuna təqdimatda yeni səviyyəyə qalxır. Baş qəhrəmanlar
əsər boyu yaxşılığa, kamilliyə doğru inkişaf edir, mənfi personajlar isə psixoloji ətalət
məngənəsində qalırlar. Hiss olunur ki, müəllif xarakterin mənfi xüsusiyyətlərindən daha çox irəliyə
doğru inkişafın, yaxşılaşmağa doğru meyilin tərəfdarıdır. O, bu nöqteyi-nəzərini sonrakı
əsərlərində, başlıcası isə avtobioqrafik romanında bir qədər də ön plana çəkir. Əsərin baş qəhrəmanı
olan qız və onun sevgilisi yaxşıya doğru getmədən, daxilən müsbət istiqamətdə dəyişmədən
xoşbəxtliyə çata bilmirlər. Bu romanda artıq istehza yoxdur, müəllifin qəhrəmanları üçün təşviş və
həyəcanı onların taleyində iştirak etmək istəyi vardır. Bu istək özünü kənardan, müşahidəçi
mövqeyindən göstərmir, sanki bu həyatın iştirakçısı tərəfindən hiss olunur. Romanın sonunda belə
bir qənaətə gəlmək olur ki, sevənlər yalnız o zaman bütün maneələri dəf etməyə qadir ola bilərlər
ki, həqiqətən bir yerdə olmağı istəsinlər. Məhz bu əsərdə nəqletmə birinci şəxsin təkinin adından
gedir. Belə hesab etmək olar ki, bu cəhət romanın avtobioqrafik olmasından irəli gəlir. Eeni Eliotun
taleyi də yazıçının öz həyatı ilə oxşarlıqları ilə seçilir. Hiss edilir ki, yaradıcılığının sonunda Ceyn
Ostin psixoloji realizmin ən yüksək səviyyəsinə qalxmışdır. Bu isə onunla eyni dövrdə yazıb
yaradanların çoxuna nəsib olmamışdır.
Dünyanın bədii müəllif mənzərəsi onu, yəni dünyanı spesifik formada qavrama olub real aləmin
alternativi kimi çıxış edən, müəllifin daxili işinin, yaradıcı fəaliyyətinin nəticəsidir [10, s. 211].
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Bədii əsərin mətni yazıçının daxili aləmini, real, yaxud virtual gerçəkliyi inikas etdirir. Dünyanın
müəllif mənzərəsinə xas xüsusiyyətlər milli və fərdi komponentləri özündə birləşdirir. Müəllifin
özünün intellektual düşüncə, dünya qavramı imkanları, personaj və qəhrəmanlara emosional
münasibəti, eləcə də yaşadığı dövr, bu dövrdə cəmiyyət həyatının qanun və qaydalarına uyğun
şəkildə yaratdığı müəyyən dil vasitələri ilə kodlaşdırıb bir bədii əsər çərçivəsinə saldığı dünyanın
bədii mənzərəsini əmələ gətirir. Bu cür mənzərələr müxtəlif müəlliflər tərəfindən yaradıldığına
görə, onlarda həm oxşar, həm də fərqli cəhətlər aşkara çıxır. Fərqlilik özünü hadisə və proseslərə,
onların iştirakçılarına, eləcə də təsvir olunan cəmiyyətin qanun-qaydalarına, adət-ənənələrinə
münasibət baxımından yaranır. Müəllifin bədii dünya mənzərəsindəki məkan, zaman, süjet xətti
kimi aspektlər bədii əsəri qələmə alanın təxəyyülünün, fantaziyasının məhsulu, yaxud insan
həyatının konkret epizodunun təsviri olur, bəzən də bu iki formanın müxtəlif tərəflərinin birgə
təqdimatı şəklində aşkarlanır. Koqnitiv yanaşma müəllif dünya mənzərəsinin məzmun
elementlərini, fraqmentlərini üzə çıxarmağa və ya bərpa etməyə imkan verir. Koqnitiv dilçilik
müxtəlif müəlliflərin yaradıcılığına yeni istiqamətdən baxmağa zəmin yaradır. Çünki bədii əsəri bu
prizmadan təhlil edərkən yazıçı dünyagörüşünün özünəməxsusluğunu, onun konsept sahəsini başa
düşmək, müəyyən dövrün, bu və ya digər xalqın, daha doğrusu, yazıçının təmsil etdiyi xalqın
konsept sahəsini yeni baxış bucağından anlamaq, dərk etmək olur. Bu baxımdan, məşhur ingilis
romançısı, ingilis ədəbiyyatının “birinci ledi”si, bu ədəbiyyatın realizm qolunun yaradıcısı Ceyn
Ostin yaradıcılığının məzmun-struktur və üslubi təhlili xüsusi önəm daşıyır. Yazıçı daha çox qadın
qəhrəmanları və personajları ilə seçilən “əxlaq romanları” qələmə aldığına görə, Böyük Britaniya
ədəbiyyatının birinci xanımı adlandırılmışdır.
Ceyn Ostin romanlarındakı hadisələr bilavasitə insan həyatının gündəlik mənəvi-əxlaqi
qayğılarını, cəmiyyətin müəyyən zaman kəsiyindəki vəziyyəti ilə bağlıdır. Müəllif öz dövründəki
həyatı qələmə alsa da, yazdığı romanlar az qala bir əsr sonra başqa dillərə tərcümə olunmuş və
beləliklə, həm də tarixi romanlara çevrilmişdir. Tərcümələr orijinala nə qədər çox yaxınlaşmaq
istəsə də, onları orijinaldan əhəmiyyətli bir zamanla ayrılır. Təbii ki, zaman fərqi amili tərcümələr
üçün güclü təsirə malikdir. Lakin C.Ostin yaradıcılığı və dili ingilis dilinin müasir vəziyyətindən bir
əsr qabaqkı dövrünə aidliyi ilə də seçilir və onun üslubunun linqvistik təhlili, həmçinin tədqiqi bu
aspektdən də aktuallığını göstərməkdədir.
C.Ostin yaradıcılığının dili, onun qəhrəmanlarının nitq xüsusiyyətləri və personajlarının nitqinin
linqvistik əsasları hərtərəfli linqvistik təhlil metodları ilə leksik, qrammatik və üslubi səviyyələrdə
aparılmalıdır. Belə təhlil prosesində yalnız dil deyil, həm də informasiyanın ötürülməsi və qəbulu
(təsdiq, inkar, razılaşma, etiraz, simpatiya, antipatiya və s.) də tədqiqat obyektinə çevrilir.
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A.Mammadova
About chronology of Jane Austen’s creative
Saummary
The worldwide famous women writer of English literature of XIX century Jane Austen’s novels
about morality, sense, love, passion, pride and prejudice won the hearts of the readers. There is still
high interest of researchers and readers for her works. Though the creative work of the writer was
divided into periods by various researchers, however, there are still various points of views
regarding to this question. Basing on researches carried out for the last years it can be stated that
J.Austine’s creative covers four periods: 1) earlier (1795-1878) period; 2) second period (17961799); 3) III period (1800-1814); 4) IV period (1814-1817). The article doesn’t study history of
writing of a concrete work, it analyses changes in creative of the writer’s language and style, idea
and esthetic, as well as way of thinking.
The language of the main characters is appropriate to their nature, inclinations. Trying to enrich
themselves by reading, having a balanced character and the ability to think logically, they build
harmonious and finished phrases. Your retrospections must be so totally void of reproach, that the
contentment arising from them, is not of philosophy, what is much better, of ignorance.
In regard to the role of nature descriptions, Austin is very restrained, laconic. She does not pay
much attention to them, in the novel, they are virtually absent. Its descriptions are not saturated with
epithets, metaphors, and other expressive means of a language. Descriptions are very simple and
clear. They do not care about the reader's imagination.
The article explains special features of each four periods of her creative.
Key words: novel, genre, style, irony, parody, psychologism, chronotop.
A.Маамдова
О периодизации творчества Джейн Остен.
Резюме
Всемирно известная писательница английской литературы XIX века Джейн Остен
покорила сердца читателей своими романами, написанные о поведении и морали, уме и
чувствах, любви, страсти, гордости и предубеждении. Все еще имеется большой интерес
исследователей и читателей к ее произведениям. Не смотря на то, что разные исследователи
разделили ее творчество на периоды, все еще есть разные взгляды на этот вопрос.
Основываясь на исследованиях, проведенных за последние годы, можно сказать, что
творчество Дж. Остен охватывает четыре периода: 1) ранний период (1795-1878); 2) второй
период 1796-1799); 3) III период (1800-1814); 4) IV период (1814-1817).
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Статья не рассматривает историю создания конкретного произведения, а анализирует,
основываясь на изменения в языке и стиле, идеи и эстетики, а так же взглядов в творчестве
писательницы.
Язык главных героев соответствует их характеру и склонностям. Эти герои пытаются
обогатить себя чтением, обладать уравновешенным характером и умением логически
мыслить. Они строят гармоничные и законченные фразы. Ретроспективная взгляды автора
должны быть настолько лишены упреков, что вытекающее из них удовлетворение не
является философией, что намного лучше проявляет себя в третьем периоде творчества.
Что касается роли описания природы, Остин очень сдержан, лаконичен. Она не обращает
на них особого внимания, в романе они практически отсутствуют. Его описания не
насыщены эпитетами, метафорами и другими выразительными средствами языка. Описания
очень простые и понятные. Они не занимают воображении читателя.
В статье выясняются основные особенности каждого четырех периодов. На основе
анализа произведении данного периода выясняется, что стиль Дж.Остина в этом периоде
более эпистолярная.
Ключевые слова: роман, жанр, стиль, ирония, пародия, психологизм, хронотоп.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 31.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fazil Əhmədov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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DIFFERENT APPROACHES TO ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN
EFL CLASSES IN UZBEKISTAN UNIVERSITIES
Sammary
The article is devoted to the analysis of approaches to assessment tools of learning outcomes in
teaching EFL in higher educational institutions. The necessity of serious study of this process as one
of the most important elements of educational process in some countries of the former USSR
inherited the elements of assessment as formal indicator of the level of knowledge acquisition is
emphasized within the framework of research. Nowadays methodology of foreign language
teaching pays serious attention to developing teaching methods, while assessment system is usually
considered as a secondary factor allowing administration to make a decision about student’s next
course transfer arrangements. However, assessment may include many more functions (for
example, motivational), which (if applied properly) may influence the increase of the quality of
education in the sphere of EFL teaching. Moreover, philological cycle of education assumes the
development not only speaking skills, but also acquisition of theoretical knowledge and ability to
apply it into practice. In this regard, the necessity to develop different types of tasks allowing
introduction of quality assessment of a level of development of practical skills (listening, reading,
writing, speaking), as well as the degree of the acquired knowledge is considered. As the results of
the experiment showed, in the process of creating the assignments it is necessary to consider a
number of factors, which are not directly connected with the progress of lections, seminars or
practical lessons. While some students were able to pass through theoretical tasks (for example,
tests) successfully, they could not apply the knowledge into practice that justifies a serious
influence of assessment on the educational process and necessity to revise the role of assessment in
methodology of teaching foreign languages on the whole.
Key words: knowledge, skills, assessment of learning outcomes, pedagogic control, tests,
written assignment, learning outcome
Contemporary development of science and technology claims for reconsideration of some
educational components in global scale. Some countries in post-Soviet area are still following
traditional methods of assessment procedures, which are mostly aimed at appraising of knowledge.
However, modern conditions in Uzbekistan, one of the countries of the former USSR, are changing
seriously, while the government put forward the serious goals for achieving better perspectives,
which education should be the base for. In the Republic of Uzbekistan the attitude to learning
foreign languages is very dignified because the language is not only the tool for communication, but
also the basis for good intercultural relations resulting in the perspectives of scientific and economic
collaborations with many countries. In this way, modern people realize that higher education must
produce the final product, which is the set of knowledge, skills, and competences developed during
the educational period. Consequently, many changes were introduced in the system of teaching
languages: new educational standards were accepted, Common European Framework for
References was introduced, teaching methods also became more learner-oriented; though the
assessment process still needs some improvements to be more skill-appraising-oriented. However,
according to R.Dickins & K.Germaine, evaluation is not restricted to the context of education; it is
part of our everyday lives. [1; 3] Meanwhile this process should be framed or restricted with the
criteria, which help us to reflect the real level of achievement in any appraisal situation. According
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to M.Bresciani in order to meet these growing demands for institutional accountability regarding the
rising tuition costs and student learning in the classroom, higher education will be required to
provide “an articulated definition of ‘quality education,’ rather than the ill-defined
conceptualizations currently in use”. [2; 1] Through using appropriate classroom assessment
strategies and techniques, teachers can increase their students' motivation and show them how well
they have learned the language. Evaluation goes beyond students' achievements and language
assessments to consider all aspects of teaching and learning, and to look at how educational
decisions can be informed by the results of alternative forms of assessment and evaluation. [3; 1] As
it was observed in the Education Week National Survey of Public School Teachers, “A significant
number of professional educators (48%) report no formal training in developing, administering,
scoring, and interpreting tests”. [4] Though that report was done in 2000 and evaluated the situation
with teaching to assessment in some European countries, in Uzbekistan there are still no significant
courses oriented to the teachers’ trainings in the spheres of effective assessment on institutional
level. The present research aims at defining the approaches to the procedures of assessment of
knowledge and skills to contrast the assessment methods as well as assignments for each type.
Overall, assessment is an integrated didactic and methodic system of evaluation activity
involving both teachers and students and aiming at monitoring the level of knowledge acquisition
and skills development. Traditionally, assessment includes two main functions: measurement of
learning outcomes and rating the level of study. However, assessment procedures may also appraise
students’ needs, motivate them to learn harder, create a balance to be struck between healthy
competition. Correct approach to understanding of the role of assessment will be beneficial for
teaching process as well. The analysis of the assessment results will help teachers to revise their
lesson plans (including teaching methods, materials, approaches, and form of assessment as well)
and (on the assumption of proper type of assessment choice) save their time.
It is widely known that any assessment must satisfy the following principles: validity, reliability,
objectivity, fairness, transparency, and efficiency. The criteria of validity and reliability are directly
connected with the type of the assessment needs: we should distinctly realize that the choice of
assessment depends on the what you are going to check or control – knowledge or skills. Let us use
a metaphor here: it is very difficult to tighten screws with a hammer. Therefore, assessment is an
essential tool, which must be used properly in order to achieve a desired result. In this case, the idea
of differentiating types of assessment for evaluation knowledge and skills appeared. Initially, the
concepts of knowledge and skills are inseparably connected with each other and cannot be
considered singly within the framework of educational paradigm. Discussing the process of learning
foreign languages, all teaching and learning methods can be reduced to two main approaches: from
getting knowledge to developing skills and mastering skills through getting knowledge. The first
approach is usually called traditional and assumes first acquisition of grammar rules and learning
new vocabulary and their further mixture in communication procedures, while the second, known as
communicative approach, suggested by S.Krashen, assume developing practical language skills
without paying much attention to learning theory, like grammar rules or lexical combination
regulations. [5] However, the process of language learning cannot be imagined as one-sided. In
other words, teaching and learning a foreign language is a complex procedure. Moreover,
discussing philological education we should emphasize the necessity of teaching theory, which is
not directly connected with language learning.
For example, the specialty Foreign language and literature contains 50 percent of theoretical
subjects, which are certainly aimed at enhancing knowledge. In spite of application of CBLapproach (Content Based Learning) [6] to teaching EFL in such classes, the process of assessment
still remains traditional: mostly tests (multiple choice questions or open-ended) or written works
(essays, summary, extended answers) are applied for monitoring the learning outcomes. However,
our experiment showed that most students were not able to apply knowledge into practice after
passing several types of assessment. For example, a target group was given MCQ-test and passed
successfully through the examination (86% of students passed with the score more than 60%), while
being given extended tasks aiming at monitoring the ability to apply theory into practice, only 42%
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of students were able to complete the task with a positive score. To illustrate the difference between
two types of the test, let us show the following example:
Standard test (ST)
Revised test (RT)
Amelioration is …
a) a process through which one sound
becomes more like another in its
environment
b) the term used when a word “rises”
in its linguistic or social status
c) occurs only sporadically in
individual words

Find the example of amelioration in
the following lines:
a) silly: ‘blessed’ → ‘clean, simple’
→ ‘stupid’
b) queen: ‘woman’ → ‘noble
woman’ → ‘female monarch’
c) help: ‘holp’ → ‘holpen’ →
‘helped’

The first column illustrates the “knowledge-test”, where the students need mostly rote learning.
In other words, this type covers cognitive domain including such levels as understanding and,
mostly, remembering. However, it does not reflect the degree of analysis or application referring to
the development of higher cognitive skills. Therefore, the main goal of assessing mastered skills can
be checked through the questions which refer to the evaluation, analysis, and application, according
to the Bloom’s Taxonomy. [7] In this way, the question from the second column demonstrates the
necessity of understanding the core of the term and ability to apply it in practice. Such revision
helped the teachers to reconsider their tasks and develop the MCQ tasks based on the appraisal of
skills, not only knowledge.
On the other hand, the other side of the experiment, the students, were also not ready for the
embedment of new types of assessment. Besides, according to the informational monitoring, they
have never thought about the importance of the assessment, or, using the terminology of B.Marshall
and M.Drummond assessment for learning [8] or, according to the terminology by R.Dann
assessment as learning [9]. However, the conducted survey showed that most of the students
consider the role of feedback to be important, which certainly proves the fact that assessment results
may influence on their understanding of the efficiency of assessment as an integrated part of
learning process on the whole.
Moreover, assessment is always used in educational process as it is the only proper scoring
benchmark of the standard of grades which allows the teachers as well as administration to decide
whether the student is permitted to continue education or get a diploma. This fact emphasizes the
responsibility of the task makers who should validate their assignments through the procedures of
corroboration. Such procedures consist of several stages: 1) pre-exam, including a) content
compliance (the task should refer only to the information of the course), b) assignment format (test,
essay, short answer questions, project work, etc.), c) time efficiency (how much time each task
takes); 2) while-exam, consisting of a) exam-environment (how many students are there in the
classroom, how comfortable/stuffy/warm/cold/noisy/quiet in the classroom, etc.), b) students’ level
of training (which can be monitored through different types of formative assessment); 3) post-exam,
comprising a number of psychometric techniques aimed at analysis of test results (indexes for
measuring the amount of internal consistency for an exam, like Cronbach’s alpha or SpearmanBrown prophecy formula). [10; 71]
According to the obtained results, the following picture was displayed: the students, as well as
some teachers, were not ready to introduced changes. Having successfully passed through standard
test evaluating the level of learned material (dealing with the levels of understanding and
remembering), it was a serious concern for them to apply this knowledge into practice effecting on
the higher cognitive levels. The other side of this problem was presented by the teachers who could
not completely understand the correlation between appraisal of knowledge and skills as well as their
developing in the courses and in this way having their students be ready to such kind of assessment
procedures. In other words, the deepening of learning procedures with emphasizing the practical
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skills developed in each section may produce better results illustrating the ability of students apply
their knowledge into practice. Therefore, a serious reconsideration of the existing assessment
procedures, as well as the assignments themselves should be undertaken in EFL classes in higher
educational establishments in Uzbekistan.
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Яна Арустамянs
Различные подходы к оценке знаний и навыков при обучении английскому языку в
вузах узбекистана
Аннотация
Данная статья посвящена анализу подходов к средствам оценивания результатов
обучения английскому языку в высших учебных заведениях. В рамках исследования акцент
ставится на необходимости серьезного изучения процесса оценивания, как одного из
важнейших элементов образовательного процесса в отдельных странах постсоветского
пространства, унаследовавших элементы системы оценивания как формального показателя
уровня усвоения знаний. В настоящее время методика обучения иностранным языкам
уделяет серьезное внимание усовершенствованию методов преподавания, в то время как
система оценки рассматривается больше с точки зрения сопутствующего фактора,
позволяющего принять решение о возможности перевода студента на следующий курс.
Однако, оценка может включать в себя намного больше функций (например,
мотивационная), которые, при правильном подходе, могут в целом повлиять на повышение
качества обучения английскому языку в рамках филологического цикла обучения. Более того,
филологический цикл обучения предусматривает не только развитие речевых навыков, но и
усвоение теоретических знаний, а также умение их применять на практике. В связи с этим,
рассматривается необходимость разработки различных видов заданий, позволяющих
качественно оценить как уровень развития практических навыков (аудирование, чтение,
письмо, говорение), так и степень приобретенных знаний. Как показали результаты
эксперимента, при составлении самих заданий необходимо учитывать ряд факторов,
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которые не всегда связаны непосредственно с ходом проведения лекционных, семинарских
или практических занятий. В некоторых случаях студенты, хорошо справившись с
теоретическими заданиями (например, тесты), тем не менее не смогли применить
усвоенные знания на практике, что свидетельствует о значительном влиянии системы
оценки на образовательный процесс в целом и необходимости пересмотра роли процесса
оценивания в методике обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: знания, навыки, оценивание результатов обучения, педагогический
контроль, тесты, письменное задание, результат обучения.
Yana Arustamyans
Özbəkistan universitetlərində ingilis dilində bilik və bacariqlarin qiymətləndirilməsinə
müxtəlif yanaşmalar
Xülasə
Bu məqalə ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin tədrisinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi
vasitələrinə yanaşmaların təhlilinə həsr olunub. Tədqiqatın bir hissəsi olaraq qiymətləndirmə
sisteminin elementlərini öyrənmə səviyyəsinin formal göstəricisi kimi irəliləyən postsovet
məkanının ayrı-ayrı ölkələrində təhsil prosesinin ən vacib elementlərindən biri kimi qiymətləndirmə
prosesinin ciddi araşdırılmasına ehtiyac var. Hal-hazırda, xarici dil tədris metodları tədris
metodlarının təkmilləşdirilməsinə ciddi diqqət yetirir, qiymətləndirmə sistemi tələbə bir növbəti
kursa köçürmə imkanları barədə qərar qəbul etməyə imkan verən bir-birinə zidd olan amil
baxımından daha çox sayılır. Bununla yanaşı, qiymətləndirmə daha çox funksiyanı (məsələn,
motivasiya) daxil edə bilər ki, düzgün yanaşma ilə ümumilikdə təhsilin filologiya dövründə ingilis
dilinin tədrisi keyfiyyətinin yaxşılaşmasına təsir göstərə bilər. Bundan əlavə, dil öyrənmə
filologiyası yalnız danışma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsini deyil, həm də nəzəri biliklərin
assimilyasiyasını, habelə praktikada tətbiq etmək qabiliyyətini ehtiva edir.
Bu baxımdan müxtəlif tapşırıq növlərinin inkişaf etdirilməsi zərurəti nəzərə alınaraq, həm
praktiki bacarıqların inkişaf səviyyəsini (dinləmək, oxu, yazma, danışma), həm də əldə edilmiş bilik
səviyyəsini keyfiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verir. Təcrübənin nəticələrindən göründüyü kimi,
tapşırıqların özlərini tərtib etməklə, həmişə mühazirələr, seminarlar və ya praktik məşğələlər ilə
əlaqəli olmayan bir sıra amilləri nəzərə almaq lazımdır.
Bəzi hallarda tələbələr nəzəri vəzifələrlə (məsələn, testlər) yaxşı mübarizə apardıqları halda, əldə
edilmiş biliyi praktikada tətbiq edə bilmədi, bu da qiymətləndirmə sisteminin bütöv bir təhsil
prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyini və xarici dillərin tədrisində qiymətləndirmə
prosesinin rolu yenidən nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyini göstərir .
Açar sözlər: bilik, bacarıq, öyrənmə nəticələrinin qiymətləndirilməsi, pedaqoji nəzarət, testlər,
yazılı tapşırıq, öyrənmə nəticəsi.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.04.2019
Çapa qəbul olunma tarixi: 31.05.2019
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sabirova Nadira Karimbayevna tərəfindən çapa tövsiyə
olunmuşdur.
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İNGILIS ƏDƏBIYYATININ TARIXI
XÜLASƏ
Məqalədə qədim ingilis ədəbiyyatı və onun mərhələlərlə inkişaf etməsindən bəhs edilir. Hər bir
dövrün yazııçıları və şairləri bu dəyişiklikləri öz əsərlərində əks etdimişdir.
Məlum olduğu kini, bu gün dünyanın ən aparıcı dili statusunu qazanmış ingilis dilinin cəmi 6
əsrlik tarixi vardır. XIV əsrdə Böyük Britaniyada rəsmi dövlət dili kimi fransız, elm, din və təhlil
kimi latın dili işlənilir, sayı yüzdən artıq olan yerli tayfalar isə öz dialektlərində danışdılar.
Belə ki, XIV əsrdən qabaq Böyük Britaniyada “Orta əsərlər ədəbiyyatı” adlandırılan ədəbiyyatı
da (eramızın V-XIII əsrləri) mövcud olmuşdur, lakin o, ədəbiyyat tarixə “Anqlo-Sakson” və
“Anqlo-Norman” ədəbiyyatı kimi daxil olmuşdur. Həmin dövr adalarda yaşayan xalqların və
tayfaların (saks, angl, kelt, irland və s.) şifahi ədəbiyyatı nümunələrinin yaranması ilə xarakterizə
olunur. Anglo-saksonların qəhrəmanlıq dastanı olan irihəcmli “Beavult” epozu da o dövrdə
yaranmışdır. Qərb İntibalının ən parlaq ədəbi siması olan V.Şekspir müəllifi olduğu 37 pyesinin
heç birində ədəbiyyata yeni mövzu gətirməmişdir.
Dünya ədəbiyyatında modernist cərəyanının ilk addımları da məhz ingilis ədəbiyyatında
atılmışdır. Keçən onuncu illərin axırlarında Ceyms Coys özünəməxsus üslubda ədəbiyyata yeni
standartlar gətirdi. Zaman və məkan, habelə kompozisiya vəhdətinə malik olmayan yeni üslublu
bu əsərlər daha çox “şüür axını” epitelini qazandı. Məlimdur ki, romantizm dövrünün ingilis
poeziyası oxuculara U.Bleyk, R.Berns, U.Vödvort, R.Sauzi kimi bənzərsiz şairlər silsiləsi bəxş
etmişdir.
Acar sözlər: ədəbiyyat, yazıcı, janr, poeziya, dil tarixi, nəsil.
Qədim ingilis və anqlosaks ədəbiyyatı 1066-cı ildə Normand istilasının başa çatması və
ingiltərədə sakslan, həmçinin yutlan və anqllar kimi digər german tayfalarının məskunlaşmasından
sonrakı dövr ərzində anqlosaks ingiltərəsində qədim ingilis dilində yazılmır. Ədəbiyyat əsərlərindən
ibarətdir. (Michal, Blackwell səh.1-2).
Bu əsərlərə epik poeziya, aqioqrafiya, incilin tərcüməsi dövlət sənədləri, xronoloji sənədlər,
tapmacalar və digər janırlar daxildir. Bəhs edilən dövrdən bütün bu janrlara aid 400-ə qədər
qorunub saxlanmış əlyazmaları mövcuddur.
Bu dövrün ədəbiyyat tarixində şifahi xalq ədəbiyyatı erkən ingilis mədəniyyətində sarsılmaz
mövqeyə malikdir. Bu səbəbdən də epik şerlər çox geniş yayımışdır və “Bevulf” da daxil olmaqla
bəziləri bu günümüzə kimi qorunub saxlanılmışdır. Hazırkı əlyazmalarda qədim ingilis dilində
yazılmış bir çox şeir, çox güman ki, müharibə mövzusunda olan erkən german şeirlərindən
alınmışdır. Bu tip poeziya, ingiltərəyə gətirildiyi zaman artıq o nəsildən-nəslə şifahi halda
keçməkdə idi. (Leila Borges 200 l p 38-39).
Xronikalar geniş miqyasda tarixi və ədəbi hadisələrdən ibarətdir və diqqətə layiq
nümunələrdən biri də anqlosaks xronikasıdır. (Hemy A.Boers, 2007 səh.7-8).
Bu isə qədim ingilis dilində yazılmış və anqlosaks tarixinin qeydə alındığı tarixi salnamələr
toplusudur. Bu xronikanın doqquz əlyazması bütöv və ya hissələr şəklində günümüzə qədər
qorunub saxlanmışdır. Lakin heç də hamısı eyni tarixi dəyərə malik deyil.
“Maldon döyüşü poeması da tarixi mövzudadır. Bu isə anqlosaksların 991-ci ildə baş verən
Vikinq hücumunun qarşısını ala bilmədikləri Maldon döyüşünü məhv etmək məqsədilə verilən
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addır, adın verilmə tarixi isə məlum deyil. Yalnız 325 misrası bizə məlumdur, poemanın başlığı və
sonu isə itmişdir. (leila Borges, 2001, səh.40-41).
Antik tarix anqlosaks İngiltərəsindən yan keçməmişdir və qədim ingilis dilində olan bir neçə
şeir son antik dövrün fəlsəfi mətnlərindən təsirlənə yazılmışdır. Həcminə görə ən böyüyü Kral
Alfredin (849-899) 9-cu əsrdə tərcümə etdiyi “Boetiusun təsəlli fəlsəfəsi” olmuşdur. (Jenninfs və
Pye, 2008 s.28-29).
Bütün anqlosaks müəlliflərinin adları məlum deyildir. Orta əsr mənbələrində onlardan on
ikisinin adı çəkiliş lakin yalnız dördünün ona dilində əsərləri olduğu bilinir. Kadmon, Bid, Böyük
Alferd və Sinevulf. Kadmon erkən dövr ingilis şairidir. Onun dövrümüzə qədər gəlib çıxmır.
Yeganə əsəri 7-ci əsrin sonlarında yazıldığı güman edilir. Ingilis intibah ədəbiyyatı penzli, Sidney,
Martiv, Nashe, Şekspir və Conson kimi dahi yazıcıların əsridir. (a composition to English
Renaissance literature and Cultuve by Michael, Blackwell, 2003 səh.21-22).
İngilis dili ədəbiyyatı e.ə 600-ci ildən başlayıraq İngilis dili bildiyimiz kimi Hind Avropa
ailəsinin german dil qrupuna aiddir. Bu dönəm ərzində əhali Roman imperiyasının zamanında
Avropanın şimal sahillərinə doğru yayılmırdılar. Bu səbəbdən həmin əhali Akqlosaksonlar adlanır.
(Leila Borges, British Literature 2001)
İngiltərənin normal işğalı 13-cü əsrdə ingilis dilinin və ədəbiyyatının inkişafına səbəb oldu.
Bu mərhələdə populyarlıq qazanmağa başlamışdı və “Müqəddəs Odrinin həyatı (1060-1126)
Müqəddəs Anselmin müasir bioqrafiyası” və “Cənubi ingilis əfsanəsi kimi aqioqrafiyalar yazılır və
tərcümə edilirdi. 12-ci əsrin sonlarında Layamon ilk ingilis dili əsər yazmaq məqsədilə “Keysib”
əsərindən təsirlənərək “Kral Artur” və Dəyirmi mak gecələri” əfsanəsindən bəhs edən “Butt” əsərini
qələmə aldı. (Brief history and American Literature səh.3-4). Bu isə həmçinin Anqlosaks
xronikasının yazıldığı vaxtdan bəri ingilis dilində olan ilk yazılı tarixi əsər idi. Bəhs etdiyimiz əsrdə
orta əsr ingilis dili kimi də tanınan yeni üslub formalaşır və inkişaf edirdi. Bu isə çətin olmasına
baxmayaraq, müasir oxucular və dinləyicilər üçün anlaşıqlı görünən ingilis dilinin erkən formasıdır.
Orta əsrlərdə incilin ingilis dilinə tərcüməsi, xüsusilə də təklifin başçılığı altında edilən tərcümə
oldu. (Marsden, Richard, səh.18-19) Cambridge old reader, 2004).
Restevrasiya dövrü ədəbiyyat nümunələrinə “itirilmiş cənnət”, “Roçeəter sodom qrafi”
kəndli qadın komediyası və digərlərindən ibarətdir. Ədəbi əsərlərdə ziddiyyət yaradan Krom velin
Puritan rejiminin ədəbiyyat sahəsinə rəsmi müdaxiləsi senzura və köklü şəkildə tərbiyəvi
meyarların qoyulma ilə nəticələndi. (Butish literature and american literature by Leiyla səh.91,
2001).
Con Drayder İngiltərədə Restavrasiya dövründə ədəbiyyatda əsas üstünlüyü ələ almır
nüfuzlu ingilis şairi, ədəbi tənqidçisi, tərcüməçisi və drammaturqudur. Belə ki, həmin dövr Drayden
erası kimi də tanınmağa başlamışdır. Draydenin ən böyük uğuru “Makflekno” kimi satirik şerləridir.
Von Lok da özünün fəlsəfi əsərlərinin əksəriyyətini Restavrasiya dövründə yazmışdır. (Marsden,
Riçard” The Camlridge old English reader, 2004, səh.33-35).
Demək olar ki, 16-cı əsrin sonları və 17-ci əsrin əvvəllərində I Elizabet (1558-1603) və
sonradan I Ceymsin (1603-1625) hakimiyyəti dövründə Londonda təşəkkül tapmış mədəniyyət
möhtəşəm poeziya və dram əsərləri yaratmışdır (İngilis ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb,
2007, səh. 3-4). İngilis dramaturqları öz əsərlərində orta əsr teatrının motivləri ilə faciə janrında,
Seneka komediya janrında, Platus və Ferens kimi Roma
dramaturqlarının üslublarını
birləşdirmişlər. İtaliya, İngiltərədə Renessans ideyalarının əsas mənbəyi idi və atası italyan olan,
özü isə I Ceymsin sarayında dövlət dili məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərən dilçi alim və
leksikoloq Con Florio əlavə italyan dilinin və mədəniyyətinin əksər xüsusiyyətlərini İngiltərəyə
gətirmişdir. O, həmçinin fransız yazıçısı Montenin əsərlərini ingilis dilinə tərcümə etmişdir (İngilis
ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2007, səh. 7-8).
İtalyan dili və mədəniyyətinin təsirinə erkən Renessans dövrü ingilis şairi Tomas Vatın
şerlərində ola bilər.
Tüdorlar sülaləsi və I Elizabeti tərənnüm edən poema və fantastik alleqoriya “Faerie Quenne
(Sehrli Kraliça)” əsərinin müəllif Edmund Spenser bu dövrün ən önəmli şairlərindəndir. Digər
mühüm şəxslərdən biri də ingilis şairi, saray xadimi və əsgər olan Ser Filip Sidneydir və o,
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Elizabet dövrünün ən məzlum şəxslərindən biri kimi yaddaşlarda qalmışdır. O, “Astrofel və
Stella” , “Poeziyanın müdafiəsi və Rembrok Arkadiasının qrafikası” kimi əsərinin müəllifidir
(Marsden, Richard, The old Engilish reader, 2004, Cambridge, səh. 70-72).
Erkən Elizabet dövründə yazılmış pyeslərə Sakvil və Nortonun “Qorboduk” və Tomas Kidin
“İspan faciəsi” əsərləri daxildir. “Qordobuk” xüsusilə ingilis dilində ilk mənzum dram olduğuna,
hadisələrin inkişafının erkən əxlaqi pyeslər və Senekanın müəllifi olduğu faciələrdə səsləndiyinə
və sonrakı nəsl dramaturqlarının ondan təsirlənərək yazacağı üslubuna görə, çox diqqətəlayiq və
məşhur bur əsərdir. 1582 və 1592-ci illər arasında Tomas Kid tərəfindən yazılan “İspan faciəsi” və
ya “Hiromotto yenidən dəli olur” əsəri Elizabet dövründə qələmə alınan faciələrdir (İngilis ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2007, səh. 38-39).
Qədim ingilis ədəbiyyatında Vulyam Şekspirin hələ də əvəzolunmaz şair və dramaturq kimi
diqqətəlayiqdir. Şekspir ixtisasına görə yazı-pozu işlərindən uzaq idi və çox güman ki, yalnız orta
təhsili vardı. O, yazmağa başladıqda ingilis ədəbiyyatında hökmranlığı əlinə almış “universitet
zəkalarından” fərqli olaraq nə hüquqşünas, nə də aristokrat idi. Lakin o, istedadlı və hərtərəfli
idi. Şekspir ona rişxənd edən Robert Qrin kimi peşəkarları geridə qoymuşdur (İngilis ədəbiyyatı
antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2007, səh. 57-58).
Şekspir tarixi, faciə, komediya və son növ roman və ya tragikomediya daxil olmaqla, müxtəlif
janrlarda yazmışdır. Şekspir həmçinin Petrarx modelində əhəmiyyətli dəyişikliklər edərək, yaratdığı
ingilis sonetini məşhurlaşdırdı. Marlov digər mövzulara nisbətən daha çox Renessans dövrü
insanın mənəvi dramından bəhs etdiyinə görə əsərlərinin predmeti Şekspirdən fərqlənir.
Şekspirin ölümündən sonra şair və dramaturq Ben Conson Yakovun dövrünün aparıcı bədii
yaradıcılarındandır. Consonun estetikası Orta əsrlər ədəbiyyatını xatırladır və onun yaratdığı
obrazlar yumor nəzəriyyəsini təcəssüm etdirir. Yakovun dövründə teatr ədəbiyyatının digər
məzlum üslubu Yelizaveta dövründə Tomas Kid tərəfindən məşhurlaşan və sonradan Con Vebster
tərəfindən inkişaf etdirilən intiqam mövzusunda olan pyeslərdir. Vebsterin ən məşhur pyesləri “Ağ
şeytan” və Malfi hensogimiyası əsərləridir (İngilis ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2007,
səh. 81-82).
İntiqam mövzusunda yazılmş pyeslərə Tomas Miditon və Vilyam Rounleyin “Dəyişdirilmiş
uşaq” ilk dəfə 1611-ci ildə nəşr edilən Şirli Tornerin “Dinsizin faciəsi”, Xristofor Marlovun
“Maltalı yəhudi”, son Marstonun “Marazl” əsərləri bə digərləri daxildir. “Hamletdən” əlavə
Şekspirin “Titus Andronikus” əsəri intiqam mövzusunda olan faciədir (İngilis ədəbiyyatı
antologiyası. Bakı, Şərq-Qərb, 2007, səh. 98).
Romantizm 18-ci əsrin sonlarına doğru Avropada meydana gələn bədii ədəbi və intellektual
cərəyandır. Britaniya ədəbiyyatında Romantizm dövrü haqda müxtəlif tarixlər irəli sürülür. Robert
Börns Romantizm cərəyanının novator şairlərindəndir və ölümümdən sonra Şotlandiyada
mədəniyyət simvoluna çevrilmişdir.
Şeirlər yazmaqla yanaşı Börns həmçinin Şotlandiyadan xalq mahılarını toplamışdır.
Şotlandiyadan xalq mahnılarını toplamışdır. əsas etibarilə şotland şivəsində yazılmır şeirləri 1786-ci
ildə nəşr olunmurdur.
“Anld Lang Sayn” “Qırmızı, qırmızı qızılgül” “Tam o Şanter” və s. əsərləri Börnsün bütün
dünyada məşhurluğunu qoruyub saxlayan şeirləri və mahnılar sırasındadır. (Brief history of English
and american literature Heming A.Boers, 2007, səh.46-48).
Romantizm cərəyanının ikinci nəsl şairləri sırasına Lord Bayron, Persi Bissi Şelly və Con
Kits daxildir.
1879-1824-cü illər arasında Bayron təndiqçilər tərəfindən qınanan yarımçıq qalmış epik
satirasını Don juani nəsr etmişdir. (Brief history of English and american literature, Heming,
A.Boers, 2007, səh.51-52).
20-ci əsrin son onilliklərində elmi fantastik janr çiddi şəkildə işlənməyə başlanmışdır, belə
ki, Artur C.Klarks, İsaak Asimov, Ursula K. Le. Quin kimi yazıcıların əsərləri bu janrdadır.
Bu janrda yazan müəlliflər arasında digər məşhur yazıcı Duqlas Adany komik elmi-fantastik
janrda olan “Hitkikin dünya bələdçisin əsəri ilə tanınır. Bu əsər 1978-ci ildə hissələr şəklində
radioda səslənməyə başladı. Doris Lesinq və Marqaret Atvud kimi başlıca belletristlər bu janrda da
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əsərlər yazdığı halda, Şotland belletrist I an M.Banks həm ənənəvi, həm də elmi fantastik
romanların müəllifi kimi nüfuz qazanmışdır. (Marsden, Richard, The Cambridge old English readu,
2004 səh.67-68).
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История английского литература
Резюме
Обыкновенно начало английской литературы относят литературы относят к началу
Англосаксонского периода.
Что касается древнейших памятников англо-саксонского языка, то крупные по этические
произведение доходат до нас от XI века, если не считать памятников документального
характера, хроник текстов закона. Писатели из христианского духовенства перерабатывали
некоторые языческие поэмы («Видсид», «Жалоба Деора»). «Золотой век» англо-саксонской
литературы до нашествия норманнов – эпоха Альфреда Великого, победителя датчан в
течение почти двух веков опус тощавших Британию.
Во второй половине XI века Англия подвергается новому нашествию норлиандцев. В
течение первого столетия после нашествия нормандцев литература на англо-саксонском
языке погти исчезает. С обострением социальной борьбы литература в XIV веке приобрета
ет большой общественный интерес.
Но не только он был основателем нового английского языка.
В XVI веке разытие капитализма идет быстрыми шагали.
XVI век время расцвета английского гуманизма. Но наибольшего блеска английская
литература эпохи Ренессанса достигает в области театра.
В эпохи Ем заветы театр достигает такого расцвета какого не знает история.
Пути нового поколения еще не обрисовались отчетливо.
В большинстве случаев это реалисты, которые однако не прочь затронуть и оккультные
силы души.
Ключевые слова: литература, писатель, жанр, поэзия, история языкова, поколение.
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A.Safikhanova
V. Abiyeva
The history of english literature
Summary
This article is focused on English language literature rather than the literature of England. It
includes writers from Scotland, Wales, the Crown dependencies and the whole of Ireland, as well as
literature in English from countries of the former British Empir.
The English literature has developed over the course of more than 1.400 years.
Old English literature or anglo-Saxon literature, encompasses the surviving literature written in
old English in anglo-Saxon England. The anglo-Saxon Chronicle is a collection of annals in old
English from the 9 th century. Oral tradition was very strong in larly English culture. Epic poems
were very popular and some, including Beowulf have survived to the present day. The only
surviving manuscript is the Nowell Codex, the precise date of which is chebfted. Nearly all AngloSaxon authors are anonymous twelve are known by name from medieval sources.
Two old English poems from the late 10 th centewy are the Womderer and the Seafarer. Both
have a religious theme and Richard Marsden decribes them. Important Brutish wites between the
World Wars include the Scottish poets. Classical antiquity was not forgotten in Anglo-Saxon
England and several old English poem are adaptated.
Key words: literature, witer, genre, poetics, history of language, generation
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