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“ARŞIN MAL ALAN” BƏDİİ FİLMİNDƏ DİL-İFADƏ YENİLİYİ 
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Giriş. Üzeyir bəy bu dramında bütün yeniliyi ilə bərabər, həm də müəyyən 

qədər ənənəçidir. Dramın xarakterləri, personajları ilə cəmiyyətdəki hadisələrinin 
seçilməsi və onlara münasibət məsələsində, cəmiyyətə təsir üslubunda o, Mirzə 
Fətəlinin, Ə.Haqverdiyevin ədəbi-estetik mövqeyini davam etdirir. Deməli, bu iki 
böyük şəxsiyyət sıx yaradıcılıq ünsiyyətində olmuş, xüsusilə cavan Üzeyir bəy 
Haqverdiyevin dramaturji yaradıcılığına daha yaxşı bələd olmuş və ondan daha çox 
təsirlənmişdir. Mirzə Fətəlidə də, Ə.Haqverdiyevdə də Azərbaycan bəyləri komediya 
qəhrəmanlarıdır. Bəylərin cəmiyyətdəki mövqeyi ənənəvi məxrəcindən çıxmışdır. 
Tarixən bəy ünvanı, ümumiyyətlə, türkün etnik düşüncəsində böyük hörmətə, şərəfə 
malik olmuşdur. Bəy anlayışında bizzat ünvan həkk olunmuş olur. Hətta cəmiyyətdə 
bir şəxsin ağsaqqal, oturuşlu-duruşlu olduğunu “bəy” anlayışı ilə müqayisə etmiş, 
“filankəsin davranışında, oturuşunda-duruşunda bir bəylik var, bəy ağayanalığı var” 
deyə qiymət vermişlər. Azərbaycan cəmiyyətində də bəy ünvanı həmişə belə 
tanınmışdır, müsbət keyfiyyətlər üçün ona müraciət etmişlər. Əslində bədii 
ədəbiyyatda obraz kimi sərkərdələr, bəylər alınmışlar. 

 
İndi isə əsas məsələ.  
Üzeyir bəyin dil-ifadə yeniliyi ilə, tapıntı dil səhnələri ilə gül vurmağı üç 

deyil, beş deyil, biri də bu. Vəli ilə Tellinin bu musiqili dialoqu dünya teatrının ən 
dolğun, şənliklə dolu ən seçmə səhnələrindən biridir.  
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Bu, ümumiyyətlə, səhnə ilə həyat arasında nə olar, nə olmaz məsələsidir. O ki 
qaldı “Arşın mal alan” filmindəki səhnə təcəssümünün kinotamaşaçı kütləsinə, 
təsirinə, tam əminliklə, hətta ara danışığında deyilən kimi, yüz faiz demək olar ki, 
tamaşa salonu Vəli ilə Tellinin sevdasına inanır. Söhbət ondan getmir ki, bugünkü 
tamaşaçı bu filmə dəfələrlə baxıb, bu işin baş tutduğunu görüb və ona görə onların 
alış-verişinin baş tutacağına inanır.  

Bu musiqili şirin dialoqun xoşbəxtlik təəssüratı bitir, musiqi qurtarır, real 
insan danışığı başlayır: 

Telli (xoşuna gəlir). Əşi, tez ol, sözünü de görüm nə istəyirsən? 
Vəli. Səni istəyirəm, səni! Bildinmi? 
Telli. Buy, əcəb işə düşdüm! 
Vəli. Gözümün işığı, get o qonağa deyinən ki, bir qapıya çıxsın sözüm var.  

Yeri, maralım, yeri! Yeri, ceyranım, yeri! Əcəb qızdır! Vallah, qoy ağam qızı alsın, 
mən də bunu alım, ikisinin də toyu bir gündə olsun. 

Bu danışıq dialoqu da musiqili kimi gözəldir. Tellinin Vəliyə “əşi” deməsi, 
“buy” nidası, “əcəb işə düşdüm” təəccübü, Vəlinin ona birbaşa, “səni istəyirəm” 
elanı, yaxud “gözümün işığı”, “yeri maralım”, “yeri ceyranım” xitabları bir-birini 
tamamlayır. 

Filmin musiqili komik şeirləri ilə yanaşı dillərə düşən nəsr nümunələri də var. 
Belə nümunələrin sırasında Sultan bəyin subaylıqdan şikayəti xüsusi məşhurdur: 

Olmur, təklik mənə əl vermir. Beş ildir günü-gündən geri gedirəm. Srağa gün 
həkim Mirzə Əlihüseynə deyirəm ki, oram ağrıyır, deyir ki, bir arvad al. Hanı elə bir 
arvad ki, uğruma gələ idi, ala idim! Əlbəttə, mənə qız verməzlər, çünki yaşım çoxdur, 
pulum da azdır və bir də tazadan top-tüfəng ilə evlənmək mənə yaraşmaz, mənimki 
bir hallıca, dulluca arvaddır ki, bir nəfər molla, üç manat pul və bir kəllə qənd ilə iş 
tamam oldu.  

Film boyu Sultan bəy bu sözləri monoloq kimi bir neçə dəfə müəyyən 
dəyişikliklərlə təkrar edir. Xeyli tipik danışıq dili ifadələri, frazeoloji birləşmələr 
işlənmişdir ki, bunlar bu məşhur monoloqun dilini daha da cazibəli edir. Təkliyin əl 
verməməyi, günü-gündən geri getmək, top-tüfəng ilə evlənmək və s.  

Yaxud elçilik səhnəsində Süleymanla söhbətində cəmiyyətin qatlarını təhlil 
edən sözləri həmin məşhur komik kəlamlardandır: 

 Sən orasını doğru deyirsən; həqiqət, tacir tayfası mənim xoşuma gəlir. Yoxsa 
bu incinar-mincinar, doxtur-moxtur, vəkil-məkil, uçitel-muçitellərlə mənim işim 
olmaz və xoşuma da gəlməzlər; hərçənd bilirəm ki, atası yaxşı adam idi və dövləti də 
çox idi, ancaq bəzən vaxt yaxşı kişinin pis övladı olur. 

Bu sözlərlə Sultan bəyin mühafizəkarlığı, dədə-baba yolundan kənarlaşma-
maq meyli ifadə olunur. Əlbəttə, Sultan bəy bir bəy olaraq cəmiyyətin elitasına daxil 
olmaqla kinayə ilə dilinə gətirdiyi bu peşələrə hörmət etməli idi. 
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Sultan bəyin gah mülayim, gah da sərt rəftarını göstərən nitq nümunələri var 
ki, onlar da yadda qalan danışıq aktlarıdır. Bu baxımdan onun  arşınmalçı ilə 
söhbətinə diqqət yetirək. Burada onun həm mülayimliyi, həm də qəzəbi əks olunur.  

Sultan bəy yumşaq-yumşaq danışır, ancaq “ikibaşlı qohum” söhbətinə çatan 
yerdə məcrasından çıxır. 

Hələ bunun ardınca Sultan bəy “tez ol, itir buradan, gör nə qudurğan gədədir 
ki, cürət edib, qızımı istəyir” deyib, xəncərini çıxarıb, Əsgərin ardınca yürüyür. 
Özünə gəlib, yenə məşhur “sevimli” monoloqundan bir parçanı deyir: 

“Yoxdur. Yoxdur məndə bəxt. Arvad əlimə göydən düşmüş kimi olmuşdu, özü 
də əsl mən deyən hallıca arvad idi ki, iş bir nəfər molla ilə bir kəllə qəndə bənd idi, 
mərdimazar oğlu mərdimazar ha yandan gəldi isə, bütün işi korladı, planımı pozdu. 
Ey vay...” 

Filmdə Sultan bəyin qəzəbli, əsəbi halı ustalıqla sintaksisə köçürülür. Sultan 
bəyin uzun cümlələr deməyə nəfəsi çatmır. Yığcam cümlələrlə danışır: “Yoxdur. 
Yoxdur məndə bəxt... planımı pozdu. Ey vay...” Mürəkkəb cümlələrdə də yığcam 
sintaqmatik fasilələr edilir. 

Filmin bu yerində isə bəy psixologiyası öz ifadəsini tapır: 
Zalım oğlu arşınmalçının xalası yaxşı girimə keçmişdi, olmadı. Əsil mən 

deyən arvad elə o idi ki, hallıca dul, əndamlı, bir nəfər molla, üç manat pul və bir 
kəllə qənd şüttamam, vəssalam. Amma, di gəl ki, məndə bəxt yoxdur. Qudurğan oğlu 
qudurğan, bir dul xalasının əvəzində gözəl-göyçək qızımı istəyir. 

Üzeyir bəy monoloqun bir yerində bəyin nitqinə bir əlavə kinayə edir: Mən 
bir bəyəm ki, bütün tanışlarım adımı əzbər bilir. Tanışların ad bilməyinə nə var ki, 
bəy bununla öyünür. Komik monoloqun dadına duz verən ifadələr var: girinə 
keçmək, öz ayağı ilə gəlməsi, pərxaşlıq salmaq. 

Bəy maddi cəhətdən əliaşağı düşməklə, kasıblamaqla yanaşı, həm də bəy 
kübarlığından aşağı düşüb, qara camaatın sözlərini işlədir. Qudurğan oğlu qudurğan, 
şeytan oğlu şeytan, dialekt sözünə də üz tutur: kürəkən yerinə göyə.  

Başqa obrazlarda insanların xarakteri dialoqlarda açılır. Komediyada yadda 
qalan dialoqlar var. Əsgərlə xalasının, Əsgərlə Süleymanın, Əsgərlə Gülçöhrənin, 
Vəlinin, Tellinin, Sultan bəylə xalasının (Cahanın) dialoqları təkcə “Arşın mal alan” 
filminin deyil, geniş mənada dramaturgiyamızın gözəl dialoq nümunələrindəndir. 

Cahan. Xalan sənə qurban, nə olubdur ki, belə qəmli-qəmli oxuyursan, adam 
eşidəndə ürəyi yanır?  

Əsgər. Ürəyin yanırsa, görünür ki, sənin ruhun var, ay xala! 
Cahan. Qanmadım, nə dedin, xalan sənə qurban, bir də de, başa düşüm. 
Əsgər. Heç, bir elə söz demədim ki, bir  də təzədən deyim. İndi sən bura bax, 

ay xala. Bircə mənə de görüm, axı belə olmaz ki, belə də qalsın, bu dünya belə gəlib, 
belə də getsə, bəs axırı nə olsun? 
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Sual-cavablar arasında sıx rabitə var. Xala “ruhu olmaq” ifadəsini başa 
düşmür, ona görə də bacısı oğlunun mənəvi ehtiyacının nə olduğunu da bilmir.  

Filmdə gözlənilməz cavab el arasında gəzən zarafatlardan ibarət olduğu üçün 
tamaşaçıda xoş təbəssüm yaradır. Əsgərlə Gülçöhrənin bu mükaliməsi komediyanın 
canını təşkil edir:  

Əsgər. Xanım, Allahın altında Sultan bəyin sənin kimi on iki qızı olaydı. 
Gülçöhrə. Yəni nə demək istəyirsən? 
Əsgər. Onu demək istəyirəm ki, bir qızını bəyə, birini xana, birini tacirə, 

birini mollaya, birini seyidə verib, axırda birini də mənə verəydi... 
Gülçöhrə. Nə olar ki? 
Əsgər. Amma yox, verməz. Əlbəttə, verməz. O bir bəy adamdır. Amma mən 

arşınmalçı. O mənə qız verməz... Və bir də, versə də, qız gəlməz. 
Gülçöhrə. Görünür ki, sən subaysan? 
Əsgər. Lap subayam. 
Gülçöhrə. Qız özü sənə getməzmi? 
Əsgər. Yəqin ki, gəlməz, çünki o bəy qızıdır... 
İlk diqqəti çəkən söhbətin səmimiliyidir. Qız süni şəkildə naz eləmir, necə 

deyərlər, yekəxanalıq etmir. Əvvəlki səhnədə necə düşünürdüsə, həmin düşüncəsini 
dilinə gətirir.  

Komediyanın dilində bir çox söz və ifadələr var idi ki, bu əsərin obrazlarının 
danışığını səciyyələndirir. Bəzən bunlar xalq danışıq dilindən gələn sözlərdir, seçmə 
leksika deyil, ancaq obrazın dilinə səciyyə verir, məişət koloriti gətirir: çək-çövür, 
qaradinməz, təhər-töhür, alam, dolanacaq, sayaq, lələş, batmış. Batmış nə göyçək 
oğlandır, ölmüş sözü də həm qarğış, həm də nəvaziş bildirə bilər. Xalq türkcəsində 
belə nümunələr çoxdur – zalım oğlu, alahı, sürü, yava-yava (danışmaq), axmaqlama. 

Yerində işlənib xüsusi emosional məna verən frazeologiya işlənir: un 
çuvalına tay olmaq, imanı kamil olmaq. Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir, həşir qatmaq, 
xan ilə aş yemək, əlinin bərəkəti (sənin sayəndə), eşqnamə oxumaq. 

Elə ifadələr var ki, məhz burada işlənir: qız mədəni, ikibaşlı qohum olmaq, 
evlənmə işini dəb salmaq, təklik bir sənət deyil, 3 manat pul – bir kəllə qənd – bir 
molla, oramı basdır – buramı basdır, – pulun var, insinar – mincinar, uçitel – 
muçitel, sənin muzdun – mənim muzdum – onun muzdu. 

Mədəni məzmun bildirmə məqamında işlənən söz ifadələr: mərhum olmaq, 
alveri tərəqqidə olmaq, bilmərrə. 

Ümumiyyətlə, işlək məsəl və ya hikmətli sözdür, ancaq burada obrazın 
fikrinin məğzi olmaqla onun dilini bədii, emosional məzmunda yükləyir: axtaran 
tapar, qəlb qəlbi istər. 

Burada Məşədi İbaddan gələn qeyri-adi bir təşbeh işlənir. Məşədi İbad 
Gülnazı görməkdə qayəsini belə aşıqlayır: “Zarafat deyildir, bir ətək pul verirəm, bir 
baxım görüm, mal nə maldır, verdiyim pula dəyərmi? Bu, Məşədi İbadın 
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tacirliyindən gəlir və onun ən komik təşbehidir: görüm aldığım xanım necə maldır? 
Əsgər də tacirdir, o da almaq istədiyi qızı görmək istəyir. Və eynən Məşədinin 
təşbehini işlədir: “bax, Süleyman, bu fikirdəyəm ki, qız almaq mal almaq kimi bir 
şeydir. İndi malın pisi yaxşısı olan kimi” Süleyman onun sözünü tamamlayır: 
“İstəyirsən ki, əvvəlcə qızı görüb, baxıb sonra alasan”. 

Filmdə Üzeyir bəyin müəllif dilindən bir yerdə remarkada osmanlı sözü əcələ 
işlənir – Gülçöhrə Əsgərə müraciət edir: “Mümkün var isə, gəl qaçaq (əcələ ilə 
dartır)”. 

Nəticə. “Arşın mal alan” filminin dili bütün bədiiliyi, komizmi, danışıq 
ünsürləri ilə yanaşı və onlarla birlikdə son dərəcə mükəmməl ədəbi dildir, bax belə, 
sintaksisi, morfologiyası, leksikası göz qabağındandır: “Süleyman – xeyr bəy, Əsgər 
çox gözəl oğlandır. Çox ağıllı, yaraşıqlı və çox da şüurlu oğlandır. O, barədə təvəqqe 
edirəm ki, mənə etibar edib, sözümə inanasan. Hərgah Allah eləməmiş, Əsgər pis 
adam olsa idi, mən sənin qızını ona istərdimmi?  

Həm ədəbi, həm bədii, həm xalq türkcəmiz, həm də ədəbi türkcəmiz. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. “Arşın mal alan” bədii film. C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyası – 1945. 

 
FIZULI NƏCMƏDDIN OĞLU MUSTAFAYEV  

“ARŞIN MAL ALAN” BƏDII FILMIN DIL-IFADƏ YENILIYI  
XÜLASƏ 

 
Məqalə “Arşın mal alan” bədii filmin dil-üslub xüsusiyyətlərinə həsr olunub. 

“Arşın mal alan”da dillər əzbəri olan şeir və qəzəllərin dili barədə geniş məlumat 
verilir. Əsgər, Asya, Gülçöhrə, Telli, Sultan bəy və digər personajların danışıqları, 
monoloqları təhlil olunur. Məqalədə Üzeyir bəyin müasir Leylisi, Əslisi haqqında 
təsəvvür yaradılır. Üzeyir bəy filmi izləyənlərə deyir ki, dastanlarda eşitdiyiniz qadın 
sədaqəti əfsanə deyil, belə gerçək Gülçöhrələrdir. Məqalədə nağılçılıq, dastançılıq 
təbliğ olunur. Başqa əsərlərdə Gülçöhrə kimi sədaqətlilər etirazlarını ürəklərdə 
edirlər. Gülçöhrə isə sinəsini yarır, ürəyini çıxarıb ortalığa qoyur. Dilindəki sözləri 
ürəyinin döyüntüləridir. Qeyd olunur ki, filmi operettaya döndərən şeir ifalarıdır. Bu 
baxımdan filmin şeir dili xüsusi keyfiyyətlərə malikdir.  

Məqalədə bildirilir ki, musiqi ifasını, musiqi intonasiyasını nəzərə alaraq, 
misraların düzülüşündə dəqiq bir simmetriya gözlənib: bütün bəndlərdə birinci, 
üçüncü misralar səkkiz, ikinci, dördüncü misralar yeddi hecalıdır. Yəni xalq şeirinin 
gəraylı və bayatı şeir formaları paralel iştirak edir. 
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Filmin başdan-başa sevinclə dolu olmasından xəbər verilir. Çünki burada 
lirika var. Lirik şeirlər yumordan, şən gülüşdən su içir.  

Filmin dilində danışıq dilindən gələn sintaksis var. Həmin sintaksislər barədə 
məqalədə geniş məlumat verilir.  

Filmdən təqdim olunan nümunələr maraq doğurur.  
 

ФИЗУЛИ НАДЖМЕДДИН ОГЛЫ МУСТАФАЕВ  
НОВИЗНА ЯЗЫКА И ЭКСПРЕССИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ФИЛЬМА «АРШИН МАЛ АЛАН» 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвещена языку и стилю художественного фильма «Аршин мал 
алан». «Аршин мал алан» дает обширную информацию о языке всем известных 
стихов и газелей. Анализируются разговоры и монологи Аскара, Аси, 
Гюльчохры, Телли, Султанбека и других персонажей. Статья дает 
представление о современной Лейли и Асли Узеир-бека. Узеир-бек говорит 
аудитории, что женская преданность, которую они слышат в произведениях – 
это не легенда, а настоящая Гюльчохра. Статья пропагандирует повествование 
и сказоведение. В других произведениях такие преданные как Гюльчохра 
простестуют лишь в душе. Гюльчохра, в своей очереди, разрывает себе грудь, 
вынимает сердце и кладёт наружу. Слова на языке ее – это биение ее сердца. 
Отмечается, что именно использование поэтические выражений превращает 
фильм в оперетту. 
 В статье говорится, что с учётом музыкального исполнения и 
музыкальной интоннации, ожидается чёткая симметрия в расположении 
стихов: во всех абзацах первый и третий стих состоя из восьми, а второй и 
четвёртый стих из их семи слогов. То есть, параллельно участвуют 
красноречивые и застоявщиеся формы народной поэзии. 
 Говорится и о присутсвии полной радости в фильме, от начало и до 
конца. Потому что здесь есть лирика. Лирические стихи в свою очередь 
пропитаны юмором и радостью. 
 Язык фильма имеет синтаксис от разговорного языка. В статье 
представлена подробная информация об этих синтаксисах. 
 Примеры, представленные из фильма, зарождают интерес. 
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FIZULI NAJMADDIN OGLU MUSTAFAYEV  
 

THE NOVELTY OF THE LANGUAGE AND EXPRESSION 
OF THE ARTISTIC FILM "ARSHIN MAL ALAN" 

SUMMARY 
The article is devoted to the language and style of the feature film "Arshin 

Mal Alan". "Arshin Mal Alan" gives extensive information about the language of all 
known poems and gazelles. There are analyzed the conversations and monologues of 
Askar, Asi, Gulchohra, Telli, Sultanbek and other characters. The article gives an 
idea of the modern Leyli and Asli of Uzeyir-bey. Uzeyir-bey tells the audience that 
the female devotion they hear in the works is not a legend, but a real Gulchohra. The 
article promotes storytelling. In other works, loyalists like Gulchohra protest only in 
their hearts. Gulchohra, in turn, open her chest, takes out the heart and puts it outside. 
The words in her tongue are the beats of her heart. It is noted that it is the use of 
poetic expressions that turns the film into an operetta. 

The article says that, taking into account musical performance and musical 
intonation, a clear symmetry is expected in the arrangement of the verses: in all 
paragraphs, the first and third verses consist of eight, and the second and fourth 
verses consist of seven syllables. That is, eloquent and stagnant forms of folk poetry 
are used in parallel. 

It also speaks of the presence of full joy in the film, from beginning to end. 
Because there are lyrics here. Lyric poems are saturated with humor and joy. 

The language of the film has a syntax from the spoken language. This article 
provides detailed information about these syntaxes. 

The examples provided from the movie spark the interest. 
 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 13.11.2021.  
Çapa qəbul olunma tarixi: 29.11.2021  

Rəyçi: filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl  Məmmədli  
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏR MÜXTƏLİF 

SİNTAKTİK ASPEKTLƏRDƏ 
 

                                                    XÜLASƏ  
  Formal-sintaktik aspektdə mürəkkəb cümlə, monopredikativ vahid olan sadə 

cümlədən fərqlənən polipredikativ bir vahiddir. Mürəkkəb cümlə hər birinin 
özünəməxsus predikativ mərkəzi olan, sintaktik əlaqə əsasında yaranan iki və ya 
daha çox sintaktik konstruksiyadan ibarət struktur-semantik vəhdətdir. O, sadə cümlə 
ilə müqayisədə sintaktik sistemdə daha yüksək səviyyənin vahididir. Tabeli 
mürəkkəb cümlə minimum iki predikativ mərkəzdən – tabelilik münasibətində olan 
baş və budaq cümlələrdən ibarət olur. Baş cümlə əsas, daha mühüm söyləmin deyil, 
qrammatik baxımdan aparıcı predikativ vahidin, öz növbəsində bütün tabeli 
mürəkkəb cümlənin struktur əsasını təşkil edir.  

Semantik aspekt sintaktik vahidin onun təyin etdiyi reallıq ilə əlaqəsini araşdırır, 
sintaktik vahidlərin məzmununu öyrənməyə yönəlir və bir sözün mənasının 
formalaşmasını təsvir edir. Semantik sintaksisin mövzusu cümlənin semantik 
növlərinin təyin edilməsidir. Cümlənin mənası onun tərkibinə daxil olan sözlərin 
semantik və qrammatik kateqoriyalarının qarşılıqlı təsiri və intonasiya ilə müəyyən 
edilir. Semantik aspektdə olduğu kimi, struktur sintaksisin birtərəfliliyini aradan 
qaldırmağa çalışan funksional yanaşma sintaktik vahidləri "funksiyadan mənaya" 
araşdırır. Mürəkkəb sintaktik vahidlərin semantikası bütöv konstruksiyanın 
semantikası, eyni zamanda ayrı-ayrı sintaqmların semantikasıdır. Rabitəli nitqdə 
sözlərin birləşmə yollarını təcəssüm etdirən sintaqmatik aspekt mürəkkəb cümlə 
zəncirini, söz formalarının predikativ hissələr içərisində birləşməsini təsvir edir. 

Müasir dilçilikdə sintaktik tədqiqatlar zamanı cümləyə struktur, praqmatik, 
kommunikativ və s. mövqelərdən yanaşılır. Cümlənin struktur dəyişmələrinə, onun 
paradiqmalarına olan maraq müasir qrammatik-sintaktik tədqiqatlarda mühüm yer 
tutur. Bu cəhdlər müasir dilçilikdə əsas diqqəti dilin dinamik tərəfinə yönəltmək 
məqsədi güdür. Sintaktik səviyyə baxımından cümlə, paradiqmatik cəhətdən digər 
modellərlə müqayisə edilən, ünsiyyət vahidləri yaratmaq üçün bir tikinti materialı 
olan mücərrəd bir model kimi təhlil edilir.  

 Bütün bunlar oxşar sintaktik strukturların invariant modellərinin və modeldaxili 
variasiyaların təhlilini, onların minimal və maksimal sərhədlərini müasir ingilis 
dilinin materialları əsasında aydınlaşdırılmasını aktuallaşdırır. 
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Açar sözlər: semantik təhlil, məntiqi yanaşma, formal təsnifat, mürəkkəb 
sintaktik vahid, aktual üzvlənmə 

 
Sintaksisdə elmi araşdırmalar sürətlə inkişaf edir: hər bir problemin həllində yeni 

baxışlar, ideyalar, konsepsiyalar və şərhlər meydana çıxır.  
Hind-Avropa dillərində cümlə tədqiqində mövcud olan yeddi cəhət müəyyən 

edilmişdir: 1) məntiqi-qrammatik 2) modallıq 3) cümlənin tamlığı 4) nitqdə bir 
cümlənin başqa bir cümlə ilə əlaqəsi 5) danışanın koqnitiv münasibəti və ya 
cümlənin aktual üzvlənməsi, 6) kommunikativ məqsəd 7) emosionallıq. Yuxarıda 
qeyd edilən bütün aspektlər üç əsas aspektdə (struktur, semantik və praqmatik) 
cəmlənə bilər. Struktur, semantik və praqmatik aspektlər dil vahidlərinin üç əsas 
aspektini əhatə edir: forma, məzmun və işlənmə. 

Məntiqi-qrammatik istiqamətin tipik nümayəndəsi F.İ. Buslaev olmuşdur. Bu 
istiqamətin nümayəndələri dilə və təfəkkürə yanaşmada məntiqi qrammatika ilə 
eyniləşdirərək formal məntiqin ümumi qanunlarından çıxış edirdilər. Onlar dilə və 
təfəkkürə əbədi, dəyişməz, ali yaradıcı qüvvənin birdəfəlik yaratdığı bir hadisə kimi 
baxırdılar. Onlar məntiqi və qrammatik kateqoriyaları mexaniki şəkildə qarışdırır, 
cümlənin təhlilində cümləni məntiqi mühakimə ilə eyniləşdirərək, onu “məntiqi 
mühakimənin şifahi ifadəsi” adlandırırdılar. Məntiqi-qrammatik istiqamətin 
nümayəndələri mənaca yaxın qrammatik kateqoriyaların keyfiyyət fərqlərinə və 
müxtəlif sintaktik konstruksiyaların semantik çalarlarına məhəl qoymur və onların 
xüsusiyyətlərini lazımi səviyyədə qiymətləndirmirdilər. Qrammatik və məntiqi 
kateqoriyaların - cümlə və mühakimənin, subyekt və predikatın mübtəda və xəbərlə 
eyniləşdirilməsi fikrini təsdiqlədiklərinə baxmayaraq, məhz onlar ilk dəfə olaraq sadə 
və mürəkkəb cümlə üzərində araşdırmalar edərək cümlənin baş və ikinci dərəcəli 
üzvlərini işləyib hazırlamışlar. 

Vilhelm fon Humboldt ideyalarının təsiri altında yaranan tarixi və psixoloji 
istiqamət məntiqi-qrammatik istiqamətə ziddir. Bu istiqamətin banisi A.A. Potebnya 
(1835-1891) olmuşdur. Potebnyaya görə, cümlə psixoloji (məntiqi deyil) 
mühakimənin şifahi ifadəsidir ki, onun vasitəsilə insan psixikasının appersepsiya aktı 
adlanan xüsusi bir hərəkət növünü anlayırıq.  

 Əsası akademik F.F. Fortunatov (1848-1914) tərəfindən qoyulan formal-
qrammatik istiqamət, özündən əvvəlki dilçilərin ya məntiqi, ya da psixoloji 
kateqoriyalara, xüsusən də məntiqi-qrammatik istiqamətin tərəfdarlarına etiraz idi. 
Formal qrammatik istiqamətin dilçilərinə əsərlərində qrammatik kateqoriyaların 
semantikasına məhəl qoymayan və dilçilik sahəsini dilin formal tərəfinin 
(morfologiyada - söz formaları, sintaksisdə isə söz birləşmələri) tədqiqi ilə 
məhdudlaşdırmağı mümkün hesab edən dilçiləri aid etmək olar. Dil hadisələrinə 
formal yanaşma dilin təfəkkürdən, formanın məzmundan ayrılmasına gətirib çıxardı. 
Formal-qrammatik cərəyanın tərəfdarlarından biri də Peşkovski (1878-1933) 
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olmuşdur. O, dilin xarici və formal tərəfinə böyük diqqət yetirir. Cümlənin səciyyəvi 
cəhətlərindən biri ritmik-melodik quruluş hesab olunur və buna görə də cümlə 
“intonasiya tamlığı ilə səciyyələnən nitq parçası” kimi qəbul edilir. Sintaktik 
vahidlərin formal-qrammatik təsvirində cümlənin quruluşunu modellər şəklində 
təsvir etmək də öz əksini tapırdı. Ənənəvi yanaşmanın əksinə olaraq, ötən əsrin 70-ci 
illərində formalaşmağa başlayan struktur-semantik yanaşma çərçivəsində 
tədqiqatçılar struktur və semantik meyarları birləşdirməyə cəhd etmişlər. Məsələn, 
budaq cümlə baş cümləyə hansı formal-qrammatik vasitələrin köməyilə birləşir, 
mürəkkəb sintaktik vahidin tərkibində baş və budaq cümlələr hansı məna 
münasibətlərində olur. 

Mürəkkəb cümlələrin struktur-semantik təsnifatı ənənəvi funksional-semantik 
təsnifata nisbətən üstünlüklərə malikdir, ilk növbədə, o, struktur xüsusiyyətlərinə 
əsaslanır. Bundan əlavə, belə bir təsnifat mürəkkəb cümlənin ən dolğun və əhatəli 
təsvirini verir, çünki o, tabeliyində olan hissənin nəyə bağlandığını və necə 
bağlandığını (hansı formal qrammatik vasitələrin köməyi ilə) nəzərə alır, əsas və tabe 
hissələr arasındakı semantik münasibətləri təhlil edir. Bununla belə, struktur-
semantik təhlilin ilkin, ümumi müddəalarının aydınlığı ilə yanaşı, tabeli mürəkkəb 
cümlələrin bu prinsip üzrə təsnifatının hələ də konkretləşdirilməsi, linqvistik 
materialın sistemləşdirilməsi, əsas struktur növlərinin müəyyən edilməsinə ehtiyac 
duyulur. Tabeli mürəkkəb cümlələrin öyrənilməsi sahəsindəki bu cür əsaslı 
dəyişikliklər, ilk növbədə görkəmli rus dilçisi N.S.Pospelovun adı ilə əlaqələndirilir. 
O, doğru olaraq qeyd edirdi: “Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini ayrıca şəkildə 
nəzərdən keçirmək olmaz, onları vahid sintaktik quruluşun bir- biri ilə əlaqəli və 
buna görə də qeyri-müstəqil elementləri kimi qəbul etmək lazımdır. (1, c.336) 

N.S.Pospelovun ideyalarını davam etdirən V.A. Beloshapkova deyirdi: “formal 
təsnifat mahiyyət etibarı ilə tabeli mürəkkəb cümlələrin bağlayıcılar və bağlayıcı 
sözlərinin təhlilinə gətirib çıxarmaq cəhdidir. Bununla belə tabeli mürəkkəb 
cümlənin strukturu və mənası təkcə bağlayıcılar və bağlayıcı sözlərlə deyil, həm də 
digər konstitutiv əlamətlərlə müəyyənləşir” (2, s. 107) 

Struktur və semantik kriteriyaların birliyinə əsaslanan struktur-semantik yanaşma 
cərçivəsində diqqət baş və budaq cümlələr arasındakı münasibətin xarakterinə 
yetirilir. Bu yanaşma tabeli mürəkkəb cümləni öyrənmək sahəsində əhəmiyyətli bir 
irəliləyiş təmin etməsə də, kompleks bir cümlənin nəzərdən keçiriləcəyi yeni bir 
yanaşma formalaşdırmağın vaxtının gəldiyi aydın oldu. Tabeli mürəkkəb cümləni 
xüsusi olaraq mənalı bloklara bölmək cəhdinin edilməsi bunun başlanğıcı oldu. 
N.S.Pospelov tabeli mürəkkəb cümlələrin iki növünü – iki özəkli və bir özəkli 
növlərini qeyd edirdi. Bir özəkli tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş 
cümlənin bir üzvü kimi özünü göstərir, cümlədə çatışmayan (yaxud aydınlaşmağa 
ehtiyacı olan) bir cümlə üzvünün əvəzinə işlənmiş olur. Bu cür budaq cümlələr 
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qrammatik cəhətdən baş cümlənin bir üzvü vəzifəsini daşıdığı üçün baş cümlə 
içərisində “əriyə” bilər.  

Məsələn,  
 Whatever you want is fine with me. 
 It was obvious that she was upset. 
The man who passed by is my neighbour. 
Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərindən biri öz müstəqilliyini itirib, 

qrammatik cəhətdən asılı olub budaq cümləyə çevrilmişdir. Məna cəhətdən isə iki 
əvvəlki özək mühafizə edilib saxlanılmamışdır. Elə bu səbəbə görə də bir qrup tabeli 
mürəkkəb cümlələr iki özəklidirlər. Buna görə də belə budaq cümlələr baş cümlənin 
bir üzvünə deyil, ümumi məzmuna aid olur.  

Məsələn,  
The dogs started chasing my car when they saw it turn the corner. 
He decided to stay at home so that he could watch the basketball match on TV. 
Beləliklə, xüsusilə, komponentləri "törədən- törəyən" prinsipinə uyğun olaraq 

təşkil edilmiş xüsusi bir tabeli mürəkkəb cümlə bloku müəyyən edildi. Bu blok şərt, 
güzəşt, məqsəd və səbəb-nəticə əlaqələrini ifadə edən tabeli mürəkkəb cümlələrdən 
ibarətdir.  

Mürəkkəb cümlənin semantik təhlilinin davamı olaraq A.M.Lomov və R.Qusman 
Tirado qeyd edir ki, tabelilik, tabesizlik və bağlayıcısız birləşmələr arasında fərq, 
onların ifadə etdiyi informasiyanın təşkili üsullarındadır. Onların fikrincə, tabelilik – 
budaq cümlə ilə ötürülən informasiyanın baş cümləyə (birinci daxiletmə) və ya, 
əksinə, baş cümlədəki informasiyanın budaq cümləyə daxil edilməsini (ikinci 
daxiletmə) tələb edir. Üstəlik budaq cümlənin qrammatik cəhətdən baş cümlədən 
asılı olduğu qeyd edilir “ya ona görə ki, budaq cümlə baş cümlənin informasiya 
kəsirini doldurmağa borcludur, ya da ona görə ki, o, baş cümlənin ötürdüyü 
informasiyanı mənimsəməyə məcburdur” (3, s. 59).  

Birinci daxiletmə əsasında yaranan budaq cümlələri avtosemantik, ikinci 
daxiletmə əsasında yaranan budaq cümlələri isə sinsemantik adlandırırlar. Bu cür 
yanaşma nəinki aktual, həm də məntiqidir, çünki, o, bir tərəfdən, formal yanaşmaya 
xas olan qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılmasında, digər tərəfdən, mürəkkəb 
cümlənin öyrənilməsində yeni üfüqlər açır. Bununla belə, onların ayrıca işlənən 
müstəqil cümlələrlə analoq olmaları da şübhəsizdir. Mürəkkəb cümlə elə hissələri 
birləşdirir ki, bu hissələrin müstəqilliyi qarşılıqlı şəkildə şərtlənir. Bunlardan birinin 
müstəqillik dərəcəsi o biri cümlənin müstəqillik dərəcəsi ilə müəyyənləşir və əksinə. 
Struktur və semantik vasitələrin köməyi ilə birləşən bu hissələr kommunikasiya 
zamanı qeyri-bərabər olur və bu qeyri- bərabərlik özünəməxsus şəkildə cümlədə 
ifadəsini tapır. 

Q.V.Admoninin qeyd etdiyi kimi, “mürəkkəb cümlə sadə cümlə kimi 
avtosemantikdir, yəni struktur bitkinliyə və nisbi məna bitkinliyinə malikdir” (4, s. 
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112). Müəllif cümlənin avtosemantikliyi dedikdə, onun kontekstdən, digər 
söyləmlərdən asılı olmadan məna ifadə edə bilməsini nəzərdə tutur. Mürəkkəb 
cümlənin tərkibinə daxil olan baş və budaq cümlələrin avtosemantikliyi zəifləmiş 
olur, daha dəqiqi, onlar tam avtosemantik keyfiyyətə malik ola bilmir. Lakin bir sıra 
hallarda öz üzvlərinin sayına və xarakterinə, habelə işlənmə ardıcıllığına nəzərən baş 
cümlə, bəzən isə budaq cümlə sadə cümlə ilə üst-üstə düşə bilir və müstəqil cümlə 
kimi fəaliyyət göstərə bilir. Sadə cümlə kimi o da semantik nüvənin, yəni söyləmin 
əsasını təşkil edən cümlə minimumunun daşıyıcısı kimi çıxış edir. Üzvlərinin sayına 
və xarakterinə, habelə işlənmə ardıcıllığına nəzərən baş cümlə, bəzən isə budaq 
cümlə sadə cümlə ilə üst-üstə düşən və müstəqil cümlə kimi fəaliyyət göstərə bilən 
cümlələri potensial-avtosemantik cümlələr adlandırmaq olar. Potensial 
avtosemantiklik tabeli mürəkkəb bütövün tərkibinə daxil olmaqla şərtləndiyi halda, 
danışıqda bu keyfiyyət intonasiya vasitəsilə ötürülür. Potensial avtosemantik baş 
cümlənin tələffüzü zamanı qalxan-enən melodiklikli sadə genişləndirilmiş nəqli 
cümlədən fərqli olaraq, qeyri-bitkinlik (bu cür intonasiyanı F.Y.Veysəlli 
“davamedici” adlandırır) (5,s.302) intonasiyası müşahidə olunur. Potensial 
avtosemantik cümlə kimi əksər hallarda postpozisiyada reallaşan baş cümlə və 
interpozisiyada işlənən budaq cümlə çıxış edir. Məsələn: 

Because Mr. Black was a member of the school board, he spoke in favor of the 
bond issue. 

I didn’t want to go in because then that would mean that it all had to start. 
A man whose voice seemed familiar to me gave commands. 
Oxşar fikrə K.M.Abdullayevin də araşdırmasında rast gəlmək olur: “Mürəkkəb 

sintaktik vahidlər, mürəkkəb bir kompleksin tərkibinə daxil olan cümlələr, sanki bu 
kompleksin ümumi məqsədinin, istiqamətinin təsiri altında əriyir, bir-birilə 
qaynayıb-qarışır. Onlar, yəni cümlələrin tərkib hissələri (klouzlar) öz 
müstəqilliklərini, bütövlüklərini itirir, mexanizmin işlək hissələrinə çevrilirlər” (5, s. 
131)  

Cümlələrin praqmatikasının öyrənilməsi linqvistik biliklərin mühüm sahəsidir, 
çünki dil biliyi təkcə cümlələr qurmaq bacarığı (linqvistik səriştə) deyil, həm də arzu 
olunan kommunikativ- funksional nəticəyə (kommunikativ bacarıq) nail olmaq üçün 
onlardan nitq aktlarında düzgün istifadə etmək bacarığıdır. Belə təsvirdə dilin 
qrammatik məzmunu və cümlələrin qurulması xüsusiyyətləri sistemli şəkildə əks 
olunmalıdır. Cümlənin nitqdə və mətn daxilində işlənməsinin öyrənilməsi sintaksisin 
kommunikativ aspektinin mövzusudur. Bu yanaşma ilə, cümlə bir ünsiyyət aktı üçün 
əhəmiyyət dərəcəsinə görə məlumatların fərqləndirildiyi bir nitq vahidi olaraq 
görülür. Mürəkkəb sintaktik strukturların kommunikativ və ekspressiv funksiyasını 
yerinə yetirən dil vahidlərinin semantikası bu araşdırmalarda xüsusilə nəzərə 
alınmalıdır. Semantikasız funksiya mövcud deyildir. Mürəkkəb sintaktik vahidlərin 
semantikası müxtəlif aspektlərdən araşdırılmalıdır. İlk növbədə, hər sintaqmın 
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özünün xüsusi semantikasının olması nəzərə çarpdırılmalıdır. Mürəkkəb sintaktik 
vahidlərin semantikası bütöv konstruksiyanın semantikası, eyni zamanda ayrı-ayrı 
sintaqmların semantikasıdır. 

Cümlənin aktual səviyyəsinə aktual üzvlənmə, söyləmin kommunikativ 
münasibəti, emotivlik daxildir. Burada konstruktiv əsas, nitq aktının xüsusi 
məqsədinə və şərtlərinə və ətrafdakı kontekstə uyğun olaraq dəyişir. Cümlənin aktual 
üzvlənməsinin mahiyyəti onun nitqdəki kommunikativ vəzifəsindən asılı olaraq 
cümlənin bölünməsidir. Kommunikativ niyyət müəyyən bir linqvistik ünsiyyət 
problemini həll etmək üçün bir cümləyə xas olan bir meyldir. Cümlənin niyyəti və 
ya kommunikativ-intensial məzmunu yalnız şifahi ünsiyyət şəraitində aktuallaşması və 
cümlə hüdudları xaricində olan mahiyyəti ilə xarakterizə olunur. Kommunikativ-
məqsədli məzmun hər bir cümlənin zəruri xüsusiyyətidir. Onsuz sintaktik vahid olan 
cümlə də yoxdur. 

Cümlənin üzvlənməsi (formal-qrammatik) dedikdə, sadə cümlənin tərkib 
hissələrinin onların sintaktik mənalarına uyğun olaraq əsas və köməkçi 
komponentlərə bölünməsi, mürəkkəb cümlənin isə müxtəlif əlaqədə olan 
komponentlərə bölünməsi nəzərdə tutulur. Söyləmin kommunikativ vahid kimi 
üzvlənməsi isə aktual üzvlənməni əks etdirən tema və remaya bölünmədir. Aktual 
üzvlənmədə deyimin məqsədyönlülüyü və vacibliyi, informasiya daşıma baxımından 
əhəmiyyətli və qeyri-əhəmiyyətli cümlə komponentlərinin (tema və remanın) bir-
birinə münasibəti, danışan və dinləyən arasında mövcud ümumi bilik dərəcəsi 
(presuppozisiyası) və s. nəzərdə tutulub əsas çıxış nöqtələr kimi götürülməlidir. 
Aktual və qrammatik üzvlənmə müəyyən şəkildə əlaqəlidir. Müasir dilçilik 
nəzəriyyələri aktual üzvlənmə hadisəsini nitqə aid edir və onu nitq aktları nəzəriyyəsi 
ilə əlaqələndirir. 

Muasir ingilis dilindəki mürəkkəb sintaktik strukturların araşdırılmasında 
mövcud olan bir çox məsələlər mübahisəlidir. Onların təsnifatı, qrammatik məna və 
qrammatik əlaqələrin dəyişməsi, intonativ quruluşun araşdırılması və s. kimi çoxlu 
belə məsələlər əsaslı və sistemli şəkildə tədqiq edilməlidir.  

 
                                                ƏDƏBİYYAT  
1) Поспелов Н.С. О грамматической природе сложного предложения.- 

«Вопросы синтаксиса современного русского языка» М.,1950, с.336 
2) Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке: 

(Некоторые вопросы теории). М.: Просвещение, 1967, 160 с. 
3) Ломов A.M., Гусман Тирадо Р. Русское сложноподчиненное 

предложение и проблема его содержательной интерпретации //ВЯ, 1999, №6, c. 
54-65. 

4) Адмони В.Г. Завершенность конструкции как явление синтаксической 
формы //Вопросы языкознания, 1958, №1, с.111-116. 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

 16

5) Veysəlli F. Struktur dilçiliyin əsasları. Studia Philologica. I. Bakı: Təhsil 
NPM, 2005, 344 s. 

6) Abdullayev K.М. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı: 
Maarif, 1999, 282 s. 

 
                                

     ГЮЛЬЯЗ ЗЕЙНАЛЛЫ  
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАЗНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
РЕЗЮМЕ 

       В формально-синтаксическом аспекте сложное предложение – это 
полипредикативная единица, противопоставленная простому предложению как 
единице монопредикативной. Сложное предложение - это структурно-
семантическая единица, состоящая из двух и более синтаксических 
конструкций, каждая из которых имеет свой предикативный центр, 
сформированный на основе синтаксической связи. Это- единица более 
высокого уровня в синтаксической системе, чем простое предложение. 
Cложноподчиненное предложение состоит как минимум из двух 
предикативных единиц – главное предложение и придаточное предложение. 
Главное предложение - это не главное, более важное высказывание, а 
грамматически ведущая единица сказуемого, которая, в свою очередь, является 
структурной основой всего сложноподчиненного предложения. 

       Семантический аспект исследует отношения синтаксической единицы к 
реальности, которую она определяет, фокусируется на изучении содержания 
синтаксических единиц и описывает формирование значения слова. Предметом 
семантического синтаксиса является определение семантических типов 
предложений. Значение предложения определяется взаимодействием и 
интонацией семантических и грамматических категорий слов, составляющих 
его. Как и в семантическом аспекте, функциональный подход, направленный 
на устранение односторонности структурного синтаксиса, исследует 
синтаксические единицы «от функции к значению». Семантика сложных 
синтаксических единиц - это семантика всей конструкции, а также семантика 
отдельных синтагм. Синтагматический аспект, который воплощает способы 
сочетания слов в связной речи, описывает цепочку сложных предложений, 
сочетание словоформ в пределах предикативных частей.  

        В синтаксических исследованиях современной лингвистики 
предложения анализируются со структурных, прагматических, 
коммуникативных и других позиций. Интерес к структурным изменениям 
предложения, его парадигмам занимает важное место в современных 
грамматических и синтаксических исследованиях. Интерес к структурным 
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изменениям предложения, его парадигмам занимает важное место в 
современных грамматических и синтаксических исследованиях. Эти попытки 
направлены на то, чтобы сосредоточить внимание на динамической стороне 
языка в современной лингвистике. На синтаксическом уровне предложение 
анализируется как абстрактная модель, парадигматически сопоставимая с 
другими моделями, как строительный материал для создания единиц 
коммуникации.  

      Все это заставляет анализировать инвариантные модели подобных 
синтаксических структур и внутримодельных вариаций, уточнять их 
минимальные и максимальные границы на материалах современного 
английского языка. 

Ключевые слова: семантический анализ, логический подход, 
формальная классификация, сложная синтаксическая единица, 
актуальное членение 

 
                                                                                GULYAZ ZEYNALLI                                 

COMPOSITE SENTENCES IN DIFFERENT SYNTACTIC ASPECTS IN 
MODERN ENGLISH 

SUMMARY 
 

       In the formal-syntactic aspect, a composite sentence is a polypredicative unit, 
opposed to a simple sentence as a monopredicative unit. A composite sentence is a 
structural-semantic unit consisting of two and more syntactic constructions, each of 
which has its own predicative center, formed on the basis of syntactic connections. It 
is a unit of a higher level in the syntactic system than a simple sentence. A composite 
sentence consists as a minimum of two predicative units - the principal clause and 
the subordinate clause. The principal clause is not the main, more important 
statement, but the grammatically leading unit of the sentence, which, in turn, is the 
structural basis of the whole composite sentence.  

         The semantic aspect analyses the relationship of syntactic units to reality, 
which determines it, focuses on the study of the content of syntactic units and 
describes the formation of the meaning of words. The subject of semantic syntax is 
the definition of semantic types of sentences. The meaning of a sentence is 
determined by the interaction and intonation of the semantic and grammatical 
categories of the words that make it up. As in the semantic aspect, the functional 
approach, aimed at eliminating the one-sidedness of structural syntax, examines 
syntactic units "from function to meaning". The semantics of complex syntactic units 
is the semantics of the entire structure, as well as the semantics of individual 
syntagms. The syntagmatic aspect, which embodies the ways of combining words in 
coherent speech, describes the chain of composite sentences, the combination of 
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word forms within the parts. In the syntactic studies of modern linguistics, the 
sentence is analyzed in structural, pragmatic, communicative and other positions. 
Interest in the structural changes of a sentence, its paradigms occupies an important 
place in modern grammatical and syntactic studies. These attempts are aimed at 
focusing attention on the dynamic side of language in modern linguistics. At the 
syntactic level, a sentence is analyzed as an abstract model, paradigmatically 
comparable with other models, as a building material for creating communication 
units.  

        All this leads us to analyze the invariant models of similar syntactic 
structures and intra-model variations, to clarify their minimum and maximum 
boundaries on the materials of the modern English language. 

 
Key words: semantic analysis,  logical approach, formal classification, 

complex syntactic unit, actual division 
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NİTQİN EMOSİONALLIĞI VƏ EMOSİONAL LEKSİKA 

 
Kommunikasiya insanlar arasında təkcə fikir deyil, həm də emosiyaların 

mübadiləsidir. Onun məqsədi insanların düşüncə və duyğularına təsir göstərməkdir. 
Amotiv ünsiyyət zamanı insanlar hisslərini başqaları ilə bölüşür, yaxud da özünü 
qarşı tərəfin yerinə qoyaraq onun həyəcanlarını anlayır, ona yardım edir. Belə 
empatiya cəmiyyətdə insanların bir-birinə qarşı diqqətli olmasını, asan və uğurlu 
ünsiyyət qurmasını təmin edir. 

Emosiya latın dilindən “emovere” sözündən olub, həyəcan, təəssürat 
deməkdir. Emosiya psixoloji hadisədir, insanların daxili aləmi, əhval- ruhiyyəsi, 
emosional vəziyyəti ilə bağlıdır. Emosiya və hisslər dildən asılı olmayaraq 
mövcuddur, lakin öz əksini dildə tapır. Kommunikasiya zamanı insanlar 
emosiyalarını həm verbal, həm də qeyri- verbal vasitələrin köməyi ilə bir- birinə 
ötürürlər.”Dildə ünsiyyətin təbiiliyini təmin edən emotiv vasitələr vardır. 
Paralinqvistik vasitələr nitqi müşaiyət etməklə kommunikasiyanın emosional tərəfini 
tamamlayır, müsahibin həmin andakı vəziyyəti barədə əlavə məlumat verir(sakit, 
həyəcanlı, inamlı, yorğun). Paralinqvistik vasitələr dil vahidləri ilə paralel istifadə 
oluna bilər” (1,s.96 ). 

İnsan düşüncələrinin hisslərlə doğru catdırılması üçün emosional leksikanın 
rolu böyükdür. Sözlər emosiyanı semantik yolla izah edərək, insanların bir- birini 
anlamasını və qarsılıqlı təsir göstərməsini təmin edir. Dilimizin lüğət tərkibi insanın 
hiss və duyğularını, emosional vəziyyətini bilavasitə  ifadə edən leksik vahidlərlə 
zəngindir: sevinmək, həzz almaq, şadlanmaq, xoşhallanmaq, qəzəblənmək, 
təəccüblənmək, qorxmaq, diksinmək, həyəcanlanmaq, məyus olmaq və s. Sözlər 
hadisələri adlandırmaqla bərabər, danışanın subyektiv emosional qiymətini, 
münasibətini  də ifadə edir. Belə söz qrupu emosional leksika adlanır. “Neytral 
leksikaya qarşı qoyulan emosional leksikanın spesifikası sözlərin xüsusi mürəkkəb 
semantikası ilə müəyyən edilir. Belə sözlər dildə və nitqdə xüsusi ekspressiv 
funksiya yerinə yetirir. Emosional leksika həmişə ekspressivdir, lakin dilin bütün 
ekspressiv vahidləri emosional olmur” (4,s.332,333). 

İnsanın nitqinə görə onun emosional vəziyyətini müəyyən etmək olar.  Hər 
bir nitq növündə az ya cox dərəcədə emosiya özünü göstərir. Canlı danışıq dilinin 
xüsusiyyəti olan emosionallıq nitqin məzmunu ilə vəhdət təşkil edərək onun daha 
asan qavranılmasına kömək edir. “İnsanın daxili aləmi tamamilə, yaxud qismən 
nitqdə əks olunur: bu- nitq, məntiqi düsüncə, emosiyalar, intuisiya və təxəyyül, 
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dəyərlər və əxlaq dünyası, özünütəhlil və özünüqiymətləndirmə, nəhayət, inam 
dünyasıdır və bütün bu zənginliklər və əlvanlıq daxili və xarici nitqlə, onun 
mədəniyyəti ilə bağlıdır.” (10,s. 37). 

İnsan yalnız başqaları ilə ünsiyyət prosesində öz emosiyalarını üzə cıxarır. 
Emosiya  ağılla hissin qovuşmasının təzahürü kimi insan şəxsiyyətinin mühüm 
amilidir. “Natiqin nitqi emosional-intellektual yaradıcılığın canlı sözdə təzahür edən 
özünəməxsus növünü təşkil edir. O, eyni zamanda həm insanın hisslərinə, həm də 
şüuruna təsir göstərir. Camaat qarşısındakı çıxış ustalığı da insan təfəkkürünün bu iki 
formasından bacarıqla istifadə etməkdən ibarətdir” (10, s.353). 

Hər bir şəxsin özünəməxsus hissi, ətraf aləmə, hadisə və proseslərə subyektiv 
münasibəti vardır. Emosional hisslər şəxsiyyətin intellekt səviyyəsi, düşüncə tərzi, 
xarakteri, həyat təcrübəsi və s. kimi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bu səbəbdən müsbət 
və mənfi hadisələr kommunikator və resipient tərəfindən fərqli qiymətləndirilə bilər. 
Məsələn, dinləyən  danışanın sevincinə biganə qalıb reaksiya verməyə bilər. Çünki 
bu hadisə onun üçün adidir və maraqlı deyil. Lakin unutmaq olmaz ki, insan ətraf 
aləmə qarşılıqlı təsir şəraitində yaşayır. Ünsiyyət prosesində insanlarin bir-birini 
anlaması üçün hər iki tərəfin hisslərinin ötürülməsi vacibdir. Əgər bu yoxdursa, onda 
tərəflər arasında formal kommunikasiya meydana gəlir. Resipient kommunikatora 
münasibətini hisslərlə deyil, mimika və jestlərin, standart ifadələrin vasitəsilə bildirir: 
Mən də cox sevindim; Sizin kədərinizə şərik oluram ; Son qəminiz olsun; Cox böyük 
bədbəxtlikdir; Qorxmayin, her sey  yaxşı olacaq; Bu qədər həyəcanlanmayın və s. 
Beləliklə, bir tərəfin digərinin emosional vəziyyətinə təsiri onların söz və 
ifadələrində üzə çıxır. 
         İnsanların bir-birinə qarşı mənfi və müsbət münasibətləri onların 
emosiyalarında öz əksini tapır. Bu emosionallığı ifadə edən dil vahidlərini də iki 
qrupa ayırmaq olar : mənfi və müsbət emosiyaları bildirən   vahidlər. Məlumdur  ki, 
insan həyatında sevinc-kədər, şadlıq-qəmginlik, xoşbəxtlik-bədbəxtlik kimi hallar 
qoşa yaşayır. Xoş xəbər, şən əhvali-ruhiyyə  ifadə edən sözlər insanlara sevinç  bəxş  
edir, onları şənləndirir. Pis xəbər, bədbəxt hadisə isə insanları bədbinləşdirir və 
bədbəxtliyə düçar edir. İnsan basqasının xoş gününə sevindiyi kimi, uğursuzluğuna 
da biganə qala bilməz. “Kommunikasiyada vacib məsələ şəxsi duyğulardan baş 
cıxara bilmək və qarşıdakına hörmət əlaməti olaraq həyəcanları bölüşməkdir. 
Dinləyən isə zəriflik, kübarlıq, etika və s. kimi bacarıqlarla qarşı tərəfin hiss və 
istəklərini anlamağa çalışmalıdır, empatiya göstərməlidir” (1, s.35). 
 Kommunikasiyanın effektli olması üçün danışanın hisslərinin ötürülməsi 
və anlaşılması vacibdir. Dilin butun sistemində (fonetik, leksik, qrammatik) 
emosionallığın ifadə vasitələri vardır. Emosional leksika insanın daxili hiss və 
həyəcanlarını, emosiyalarını, əxlaqi keyfiyyətlərini ifadə etmək üçün 
kommunikasiyada daha əhəmiyyətlidir. Dilimizdə emosionallığı bilavasitə ifadə edən 
konkret leksika (sevinc, şadlıq, qəzəb,  qorxu , qəm, həyəcan, etiraz, hirs və s.) və 
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dolayı yolla ifadə edən abstrakt leksika - yəni emosional vəziyyəti, hissləri göstərən, 
əhval-ruhiyyəni qiymətləndirən, xarakterizə edən, məntiqi cəhətdən izah edən, 
hadisəyə emosional çalar verən sözlər vardır. Məsələn:  Sənin kimi insanları gorəndə 
ürəyim dağlar kimi böyüyür; Elə bil dünyanı qarlı qış alıb; Artıq həyat məni tərk 
edir, nəfəsim kəsilir və s. 
  Aşağıda hər iki leksikaya aid nümunələri nəzərdən keçirək: 
             Konkret leksika: 
 Xoshallanmaq: Ona yaralı vaxtında kömək etmək və bu köməyin yaxşı 
nəticəsini görməkdən xoshallandım (8,s.54). 
 Xosu gəlmək: Bunların hamısı nədənsə, nəcib, təmiz, saf bir qəlbin 
nişanəsi kimi mənə cox xoş gəldi (8,s.22). 
 Sevinmək: Həkimin sözündən sonra Bəhramı təzədən diriltmiş kimi 
sevinirəm. Dizimə qüvvət, gözümə işıq, ürəyimə fərəh gəldi (8, s.54). 
 Qorxu:  Qorxu bilməyən , cürətli adam üçün nə xortdan var, nə əjdaha. 
Onun gözünə tir də görünsə qorxmaz (8,s.63). 
 Qəzəb: O mənə qəzəbləndi və ölümə hökm verdi (8,s.42). 
 Nifrət: Yox mən buraxa bilmərəm. Sən mənim bu günümdə getsən, ömrüm 
boyu şəklə də, şəkil çəkənə də nifrət etməyə haqlı olacaqsan (8,s.69). 
 Xoşbəxtlik: Mən xoşbəxtəm,  bütün müntəzirlərin axırını xeyir, xöşbəxt 
istərəm (8,s.226). 
 Razılıq: Mənim yadımdadır, cox saq ol, ağır günlərdə təhlükəli səfərin heç 
birindən boyun qaçırmamısan. Biz səndən razıyıq (8,s.310). 
 Etiraz:  Etirazına qulaq asıb getmədiyimi görəndə ustam sevindi (8,s.66). 
 İnad: -Məncə, Səadət xanım, siz nahaq inad edirsiniz. Ürək verdiyiniz 
adam  ilə başacan olmali idiniz...(8,s.21). 
 Təəccüb: Mən təəccüb elədim, deyəsən Mirzənin xörəyi basqa yerdə 
hazırlanır (8,s.51). 
 Təəssüf: Heyif ki, zəng tez çalınır.  Mən tez bağçadan qayıdıram, təəssüflə 
qayıdıram. Bu təəssüf sinfə girənə qədər davam edir  (8,s.22). 
 Təhqir: Acıq de görüm, mən sənə nə yazmışam, məni nə haqq ilə təhqir 
edirsən(8,s.25). 
 Qüssə: -Qızım, ticarətimiz, bağ-bağatımız orada, əqrəbamız orada, mən də, 
anan da yanında, nədən qüssələnirsən? (8,s.82). 
 Üzr istəmək: -Bağışlayın, əgər məndən bihörmət iş baş vermişsə, üzr 
istəyirəm (8,s.24). 
 Yalvarmaq: Yalvardım ki, camaat yığılmamış məni zala apar (8,s.30). 
 Qışqırmaq: Bibimin içəridən qışqırığı bu arvadın rəqsini yarımçıq 
saxlayacağını güman edirdim (8,s.33). 
 Dərd çəkmək: -Haran ağrıyır, ay ana, nəyindir, dərdin nədir,  anacan? 
(8,s.53). 
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 Əsəbləşmək: Bu hiss məni daha da əsəbləşdirdi (8,s.54). 
 Xahiş etmək: -Xoşbəxt olasınız, mənim sizdən xahişim budur ki, gözünüz 
bu uşağın üstündə olsun (8,s.115).  
 Təvəqqe: -Yoldaş direktor, sizin kabinetə girmək özü möhkəm bir iradə 
istəyir, hər igidə müyəssər olmur. Təvəqqe eləyirəm, mənə qəti cavab verəsiniz, ya 
hə, ya yox! (8,s.232). 
  
             Abstrakt leksika.  
             Sevinmək: -Sizləri görəndə, sizin kimi irəli gedən cavanları  görəndə elə 
bilirəm öz oğlumu, öz kiçik oğlumu, öz kiçik qardaşımı görürəm (8,s.45). 
 Heyfslənmək: İnsan əlində olan nemətin qədrini ancaq əlindən çıxanda 
bilər (8,s.69). 
  Razılıq: Sizin qayğıkeşliyinizi görmüşəm. Siz baxan uşaq ana qüssəsi 
çəkməz (8,s.96). 
 Narazılıq: Mirzəməmməd, axı, dostum, nə üçün elə deyirsən? Mən öz 
əlimin əməyi ilə əkdiyim ağacların bahasını istəyirəm. Bu fitrə, sədəqə zad deyil 
(8,s.105). 
 Etiraz: -Yox! Pis adam çox pul versə də satma! Badamı ona vermə, 
heyifdir! Pis adama qismət olmasın, ata! (8,s.101). 
 Qorxu: Bu gün yoldaşımın başına gələn iş, Allah eləməmiş, dilim qurusun, 
sabah Nəcəfin başına gəlsə, mən neylərəm, əlimdən nə  gələrdi? (8,s.294). 
 Əsəbləşmək: Mən ciddi danışmaq istəyirəm. Yoxsa üzüaçıq görmüsən? 
And olsun vicdana. Sənə bir toy tutduraram, külün göyə sovrular, buyur, düş 
qabaqıma, gedək məhkəməyə, görək sən nə haqq ilə bunu mənə yazırsan! (8,s.24). 
 Qəzəb: -Kimi aldadırsan? Onu bil ki, qabaqındakı bəbə deyil ha! Sən 
oxuyanı mən toxumuşam...(8,s.25). 
 Təsəlli: Allah qoysa, məhsulun alıcısı olsa, bu dəfə əlimə pul gəlsə, ərbabın 
borcu, xumsu, zəkatı çıxandan sonra, taxıldan artıq qalsa, qədək alacaqam. Bacarsam 
sənə də bir cüt təzə başmaq alacağam, qotazlı başmaq, bayramda geyəsən! (8,s.101). 
 Həyəcan: Ay, rəhmətlik oğlu, nə oturmusan, badamlığı kəsdilər! (8,s.101). 
 Nəsihət: -Cavan müəllimlərimiz gərək unutmasınlar ki, zəhmətkeş 
kəndlinin hörmətini qazanmaq birinci vəzifədir. Kəndli sizə inanmasa, nə sözünüzə 
məna verər, nə də ixtiyarınıza uşaq verər. Gərək onun qəlbinə girəsiniz, özünüzü 
sevdirəsiniz. Kəndlinin uşağına öz uşağın kimi bax! Təmiz, mərifətli, dərrakəli, 
təvazökar dolan! (8,s.149). 
 Minnətdarlıq: Sənə də yaman zəhmət veririk, gərək bağıslayasan (8,s.231). 
 Kədər: Hanı mənim yoldaşlarım? Dostlarım? Hanı könül vermək 
istədiyim? İndi mənim könlüm- kənara atılmış köhnə bir kitab onun nəyinə 
lazımdır...(8,s.253). 
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 Fərəhlənmək: Anam danışdıqca, mənim ürəyim genişlənir, iftixar hissim 
alovlanırdı. Ürəyimdə deyirdim: “Bəşəriyyət hamısı analar qəlbi ilə yaşasaydı, dünya 
başdan-başa bir cənnət olardı (8,s.77). 
 Beləliklə, emosional leksika insanların hisslərini, əhval-ruhiyyəsini 
müstəqim ifadə etməklə, adlandırmaqla yanaşı, onların emosional  vəziyyətini, 
münasibətini də təsvir edir. 
 Nitqdə emosionallıq yaradan leksik vahidlər bunlardır: sinonim və 
antonimlər, frazeoloji birləşmələr, atalar sözü , zərbi-məsəllər, məcazi mənalı sözlər, 
təkrarlar, ritorik fiqurlar, emosional nidalar və s. Hisslərin dildə ifadə olunması təbii 
ki, ekspressiv  boya tələb edir. Bu funksiyanın yerinə yetirilməsində sinonimlərin 
əhəmiyyəti böyükdür. Danışan müsahibin hiss və duyğularına təsir göstərmək, fikrin 
daha yüksək, ifadəli  və mənalı olması  üçün, fərdi , situativ sinonimlərdən  istifadə 
edərək,  nitqin təsir gücünü artırır. Məsələn: xoşbəxt-bəxtəvər-bəxtiyar-məsud-
məmnun; dərd-kədər-bədbəxtlik-dəhşət; həyəcan-hiddət-qəzəb; arzu-istək-dilək və s. 
Şifahi nitqdə, xüsusilə dialoqlarda sinonimlərin məqsədə uyğun secilməsi, yanaşı, 
ardıcıl işlədilməsi ekspressivliyi gücləndirməyə, emosiyaların hərtərəfli 
səciyyələndirilməsinə xidmət edir. Məsələn:  
 Həkim anamın özündən soruşdu: 
 -Əsəbi deyilsən ki, ay ana         

   -Hirsli deyilsən ki, acığın tutmur ki? (8,s.52).     
    Həyat da belədir. Yüksəlmək çətin və zəhmətli , ancaq səfalı, fərəhli olur; 

enmək isə asan, ani və qüssəli olur. (8,s.171).      
   -  Azmaq nəyə deyirsən? 
  - Azmaq odur ki, dindən-imandan kənar şeylər. 
  -Bizim qızlar indi şox ağıllı-kamallı böyüyürlər, Səltənət xanım (8,s.174). 
  -Danış bala, nə var söylə, burda özgəsi yoxdur ki, el bizim, sirr bizim 

(8,s.195). 
             Nitq prosesində təzadlı, ziddiyyətli hadisə və əşyaları emosional şəkildə 
nəzərə çarpdırmaq məqsədilə antonimlərdən istifadə olunur. Məsələn: 
 -Hanı mənim tay-tuşum? Aşıq atan, top oynayan, gizlənqaç yoldaşlarım! 
Vuruşub-barışdığım, atıb-tutduğum, ayrılıb-birləşdiyim yoldaşlarım! (8,s.73). 
 -Gör mənə kağız-zad yazan, itirib-axtaran olurmu? (8,s.75). 
 -Atamın yoxluğunu dost-düşmən bilməsin. Yaxşı geyin, ana! (8,s.77). 
  -Qardaş, qızın oxumağına söz ola bilməz. Bir od parçasıdır.Gecə-
gündüz, yay-qış, tətil demə, bayram demə, kitab əlindən düşərmi? (8,s.73). 
 -Qaqarin saat yarım ərzində yeri də fırlanıb, göyü də, iqlimini, havasını 
öyrənib gəlib (8,s.74). 
                Sonra, hardansa məni bu düşüncə yaxaladı. Haraya qayıdıram? 15 il ömür 
kecirdiyim, doğulduğum, böyüdüyüm, yorulduğum, dincəldiyim, dərd çəkdiyim, 
sevindiyim həyata qayıdıram! (8,s.72). 
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                Dilin lüğət tərkibində emosionallıq yaradan leksik vahidlər coxdur. 
Danışan müsahibin hiss və duyğularına daha güclü təsir göstərmək üçün ifadəli 
sözlər seçir. Frazeoloji vahidlər həqiqi mənalı sözlərin ekvivalenti kimi fikrin dolayi 
yolla, məcazi mənada daha qabarıq ifadəsinə xidmət edir. Frazeologizmlər miili 
səciyyə daşıyan vahidlərdir, xalqımızın həyat və yasayış tərzi ilə bağlı olduğundan 
emosional hisslərin ifadəsində onların kommunikativliyi böyükdür. Məsələn: 

- Ay doktor, başına dönüm, qurbanın olum, əgər sən Ofelyaya gündə ikicə 
dəfə xörək yedirdə bilsən, sənə ömrüm boyu minnətdar olaram! (8,s.169). 

Bu sözlər kürədə qızardılmış kömür kimi ürəyimə dəydi (8,s.42). 
Ustam yoldakı söhbətimizdə yanıldığını mənə basa salmaq istəyirdi (8,s.71). 

        -Tapşıraq müəllimlərə, yoldaş professora öz qiymətlərini bir də gözdən 
keçirtsinlər (8,s.351). 

Mən görürəm, direktorumuz məktəbin namusunu cəkir, razı olmur ki, 
üzümüzə söz gəlsin (8,s.351). 

Katib bu işə özünü məsul saymadığından qulaq asmaq istəmədi (8,s.352). 
-İnşaat institutunda rəhbər işçilərə möhkəm əl gəzdirilsin (8,s.354). 
-Nə üçün onun ziyarətinə həsrət çəkmirik? (8,s.364). 

         -Bu can ölsün ki, səni əldən buraxan yoxdur (8,s.46). 
-Çox xoş xəbər gətirmisən! (8,s.365). 

           Atalar sözü və zərbi məsəllər də kommunikasiya vahidi kimi boyük 
əhəmiyyətə malikdir. Onlar xalqın tarixi yaddaşını, həyat təcrübəsini, zəka 
zənginliyini əks etdirən müdrik ifadələrdir. Mənfi və müsbət hadisələrə aid 
olduğundan danışan pozitiv və neqativ emosional vəziyyətinə uyğun onlardan 
istifadə edərək nitqini daha obrazlı, mənalı edir. Məsələn: Acı danışan şirin söz 
eşitməz; Çirkaba daş atma, üstünə sıçrar; Çörək açanı qılınc açmaz; Daş daşa 
söykənər- divar olar; Dilin zəkatı xeyir  söyləməkdir; El ağzında bir sözün yüz rəngi 
var; Hər qaranlığın bir aydınlığı var; Oxunu atıb, yayını gizlətmə və s. 
        -  İnsan, əlində olan nemətin qədrini, ancaq əlindən çıxanda bilər (8,s.70). 
        -  Allah düz adama niyyətinə görə verər (8,s.71). 

Zərbi-məsəllər müxtəlif hadisələrdən çıxan  nəticələri konkret, qısa şəkildə  
ifadə edir. Tarixən xalq içərisində yayılaraq məşhurlaşan bu deyimlər  gerçəkliyin 
dərk olunmasına kömək edir. Məsələn: Toydan sonra nağara; Xoruz banlamasa sabah 
açılmaz; Qızlar bulağından su içmək; Qədir ağacı əkmək; Elçiyə zaval yoxdur; Əli 
çıraqlı axtarmaq;  Buğda yeyib cənnətdən çıxmaq və s. 
         Əgər həmsöhbətlər deyilmış məsəllə bağlı hadisənin mahiyyətini bilərlərsə 
kommunikasiya daha effektiv olar. Dinləyənə məsəl aydın deyilsə, bu zaman danışan 
məsəli daha ətraflı izah etməlidir ki, emosiyalarını ötürə bilsin. Məsələn: “Diş 
kirəsi”- bu arxaik ifadə Orta əsrlər Azərbaycanının ictimai münasibətlərini əks 
etdirən nümunədir. Xanın adamları kəndə gələndə ən hörmətli qonaq kimi qarşılanar, 
onun şərəfinə qonaqlıq təşkil edilərdi. Lakin qonaq süfrədəki yemək-içməkdən 
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imtina edərdi ki, bu zaman onun məqsədi “diş kirəsi” almaq olardı. Cünki ləziz 
təamları yemək üçün qonağın dişləri zəhmət çəkib işləməli olurdu. Dişlərinin 
zəhməti müqabilində  qonağa xüsusi əlavə pay da verilirdi. Bu “diş kirəsi” adəti 
XVIII-XIX əsrlərdə xüsusilə geniş yayılmışdı. Tədricən bu adət başqa qonaqlar ilə də 
əlaqələnməyə başladı. İlk dəfə qız evində çörək yeyən oğlana diş kirəsi olaraq pul və 
ya mal hədiyyə edərdilər. Sonralar bu ifadəyə analoji olaraq, göz kirəsi, qulaq kirəsi 
ifadələri düzəldilmişdir (3,s.151). “Şamaxı batan kimi batmaq”- işi düz gətirməmək, 
vəziyyəti ağırlaşmaq mənasında işlədilir. Şamaxı  və onun ətraf rayonlarında 
qədimdən bəri qüvvətli zəlzələlər nəticəsində dağıntılar baş verirdi, bu da həmin 
ifadənin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur” (3,s.236). Göründüyü kimi, atalar sözü 
və  zərbi-məsəllər xalqın dilində  keşmiş ənənələrlə bağlı bir iz qoymuşdur. 

Kommunikasiyanın əlverişlı olması həmsöhbətlərin leksik vasitələrdən 
məharətlə istifadə etməsindən asılıdır. Hərə   öz bacarığı, söz ehtiyatının səviyyəsi 
dairəsində emosional-ekspressiv sözləri seçərək həm fikrini ifadə etməyə, 
formalaşdırmağa, həm də hiss və duyğularını bildirməyə nail olur.    
        Məcazlar sistemi də emosional-ekspressiv leksikaya daxildir. Eyni məzmunun  
nitqdə üslub cəhətdən  müxtəlif formada, dolayı yolla ifadə olunması dinləyicini 
inandırmaq, onun qəlbinə hakim olmaq, emosional təsir göstərmək  məqsədi daşıyır. 
Məsələn:  

Işlər müdiri məruzənin uzunluğundan, boş sözlərdən(epitet) narazı idi 
(8,s.353). 

-Yoxsa tələbələri, müəllim heyətini aldatmaq sizə asan gəlir. Həmin iştaha ilə 
iclası aldatmaq(metonimiya)  istəyirsiniz?! (8,s.354). 

Eyvanda oturum, dağlar ayağımın altında qalsın( kiçiltmə), uçan təyyarələri, 
trolleybusları quş kimi(bənzətmə) görüm (8,s.364). 

Gədiyevin qoltuğu qarpızlandı (şişirtmə) (8,s.377). 
Namus,  daşa dəymiş kaşı kimi çilik-çilik olub getdi (metafora) (8,s.364). 
-Bilirsən nə var, Leyla can, biz gərək, işləyək! İşləyək. Lap möhkəmcə 

işləyək (təkrir) (8,s.62). 
-Çatmışıq, budur, evlərə az qalıbdır (inversiya) (8,s.70) 

 Ünsiyyət etiketləri də emosional leksikada bir sistem təşkil edir. Nitqin 
ən mühüm aspektlərindən biri insanlar arasında olan munasibətlərin, əlaqələrin, ədəb 
və nəzakətin nitq etiketləri ilə ifadəsidir. Həmsöhbətlər arasında nitq kontaktı 
emosional durum çərçivəsində baş verir. Nitq etiketləri emosionallıq yaradan 
ifadələrdir: təşəkkür edirem, xöşbəxtlık arzulayıram, yeni görüşlərədək, gözün aydın, 
cox şad oldum  və s. Nİtq etiketləri milli səciyyə daşıyır. Onlardan gündəlik həyatda 
və məişətdə, işgüzar kommunikasiyada, ictimai-siyasi sferada geniş istifadə olunur. 
”Nitq etiketi geniş ünsiyyət sterotiplərindən biridir. Bu prosesdə insan tərbiyə alır, 
mədəni şəxsiyyət kimi yetışır. Etiket və nitq bir-birilə sıx şəkildə bağlıdır. Nitq 
etiketinin faktorları bunlardır: düzgün ünsiyyət əxlaqı, davranışı, nitq formulu 
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sistemimin seçilməsi;  partnyorlar arasında işgüzar münasibət, subyekt və adresat 
arasında sosial status, onun yeri, köməkçi iyeraxiyalar, peşə, millilik, inam, sahə, 
xarakter” (6,s.10). 

Nitq etiketləri insanın daxili aləminin, mədəni səviyyəsinin göstəricisidir. 
Nitq etiketləri müsbət( təbrik edirəm, sizdən cox raziyam, həmişə siz gələsiz, 

mübarək olsun, gecəniz xeyrə qalsın, xoş gəlmisiniz və s.) və mənfi emosiyalari ( 
Allah rəhmət eləsin, dərdinizə şərikəm, mən sizdən narazı qaldım, rədd ol, məni 
narahat etməyin və s.) ifadə edir. İnsanlar kommunikasiya prossesində müxtəlif 
məqsədlərlə əlaqədar hamının işlətdiyi ifadələrdən istifadə edirlər. Bu ifadələr 
insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı təmin edir, səmimiyyət yaradır, emosiya, istək 
və arzularını ötürməyə kömək edir:  

-Bağışlayın,  xanım, dərsimi qurtarım, sonra danışaq (8,s.24). 
-Bunu sizmi yazmışsınız? 
-Bəli, mən yazmışam (8,s.23). 

          -Cox xoş gördük! Təbiət sizdən razı olsun! (8,s.31). 
-Mübarəkdir, büllur almışsınız! (8,s.115). 
-Bacı, Mirzə hara getdi? (8,s.51). 
-Dostum, iyirmilikdən qalan beş manatı neylədin? (8,s.51). 

  -Əzizim, açığı sənin ananda heç bir xəstəlik yoxdur (8,s.56). 
          -İzn verin evimizə gedim. Sağ olun, mənim boynumda haqqınız coxdur 
(8,s.67). 
           -Xoş gəlmişsiniz! Buyurun, əyləşin (8,s.83). 

  -Xoşbəxt olasınız, sizdən bir xahişim budur ki ,gözünüz bu uşağın üstündə 
olsun (8,s.96). 
 -Qardaş oğlu, onları evə qoy, uşaq bağçasına sür (8,s.100). 
 Ay rəhmətlik oğlu , nə oturmusan, badamlığı kəsdilər! (8,s.101). 
 -Sabahın xeyir, Mirzə! Maşın sizi gözləyir! (8,s.121). 

   -Buyurun, mənə aid sözünüzü buyurun, xahiş edirəm, buyurun! 
   -Rica edirəm, buyurun görüm mənə aid qulluq...(8,s.137). 

 -Cox saq olun, cox var olun! (8, s.137). 
            -Allah sizinkiləri də saxlasın, indi bu zəmanədə cavanlar tez böyüyür (8,s.144). 
            -Allah yaman gözdən saxlasın (8,s.157). 
            -Halal olsun sənə, oğul, Nazim! (8,s.148). 

   -Sizə  bu yolda uğurlar olsun!  (8,s.150). 
            -Necəsiniz, əhvalınız necədir, təzə xəbərdən-zaddan nə var, nə yox? 
            -Əhvalınız yaxşı olsun! (8,s.155). 
             Xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz! (s.172). 

  -Ay xanım, məni bağışlayın, adınızı da bilmirəm (8,s.173). 
 -Salam!     
           -Əleykəssalam!        



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

 
27

           -Necəsiniz? 
  -Sağ olun, duaçı varıq. Siz necəsiniz?  
  -Cox sağ olun! 
  -Ayrı nə var, nə yox 

           -Sağlığınız. 
           -Di, hələlik! 
           -Xoş getdiniz! (8,s.113) 
 Amotiv kommunikasiya intellekt və emosiyanın vəhdəti deməkdir. 
Emosiya gerçəkliyin dərk olunmasına təsir edir. İnsanlar emosiyalarını tənzimləmək 
üçün şüurlu şəkildə dil vasitələrini seçirlər.” Sözdə emosional-ekspressiv  çalar həm 
fikri ifadə etmə, formalaşdırma, həm də hiss, duyğu bildirmə vasitəsidir” (4,s.333). 
Məhz emosional leksikanın rəngarəngliyi məqsədə çatmağı, emosiyaların 
ötürülməsini, rəvan münasibətlərin qurulmasını təmin edir. 
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   LƏTAFƏT ƏLIYEVA 
NITQIN EMOSIONALLIĞI VƏ EMOSIONAL LEKSIKA 

XÜLASƏ 
 
           Məqalədə amotiv kommunikasiyanın xüsusiyyətlərindən, insan həyatındakı 
rolundan bəhs edilir. Amotiv kommunikasiya insanlara başqaları ilə empatiya 
qurmaq, hiss və duyğularını bölüşmək, bir-birinin emosional vəziyyətinə təsir 
göstərmək, uğurlu ünsiyyət qurmaq imkanı verir. Dilin bütün sistemində (fonetik, 
leksik, qrammatik) emosionallığın ifadə vasitələri vardır. Lakin emosional leksika 
insanın daxili hiss və həyəcanlarını, emosiyalarını, əxlaqi keyfiyyətlərini ifadə etmək 
üçün daha kommunikativdir. Kommunikasiyada insanlar bir- birinə müsbət və mənfi 
münasibətlərini emosiyaları vasitəsilə ifadə edirlər. Məqalədə emosionallığı  ifadə 
edən konkret və abstrakt leksika üzrə bölgü aparılmışdır. Emosional leksika 
insanların hisslərini, əhval-ruhiyyəsini müstəqim ifadə etməklə, adlandırmaqla 
yanaşı, onların emosional vəziyyətini, münasibətini də təsvir edir. 
             Məqalədə emosionallıq yaradan leksik vahidlər: sinonimlər, antonimlər, 
frazeoloji vahidlər, atalar sözü və məsəllər, məcazlar, nitq etiketləri tədqiqata cəlb 
olunmuş, onların kommunikativliyi bədii əsərdən götürülmüş nümunələrlə 
göstərilmişdir. Şifahi nitqdə sinonimlərin məqsədəuyğun seçilməsi ekspressivliyi 
gücləndirməyə, emosiyaların hərtərəfli səciyyələndirilməsinə xidmət edir. Nitq 
prosesində təzadlı, ziddiyyətli hadisə və əşyaları emosional şəkildə nəzərə 
çarpdırmaq üçün antonimlərin böyük əhəmiyyəti vardır. Frazeologizmlər xalqımızın 
həyat və yaşayış  tərzi ilə bağlı olan leksik vahidlərdir. Bu baxımdan emosional 
hisslərin ifadəsində onların kommunikativliyi böyükdür. Danışan pozitiv və neqativ 
emosional vəziyyətinə uyğun olaraq atalar sözündən istifadə edir və nitqin daha 
obrazlı, mənalı olmasına nail olur. Məcazlar sistemi də müsahibə emosional təsir 
göstərmək baxımından əlverişlidir. Kommunikasiya prosesində insanlar hamının 
bildiyi nitq etiketlərini işlətməklə qarsılıqlı anlaşmaya, səmimiyyət yaratmağa, istək 
və arzularını ötürməyə çalışırlar. 

Beləliklə, emosional leksikanın rəngarəngliyi amotiv kommunikasiyanın 
əlverişli olması üçün şərait yaradır.  
 

Açar sözlər: amotiv kommunikasiya, emosiya,  emosional leksika, konkret 
leksika, abstrakt leksika,  sinonimlər, antonimlər, frazeoloji vahidlər, atalar sözü və 
məsəllər, məcazlar, nitq etiketləri. 
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 ЛЯТАФЕТ АЛИЕВА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕЧИ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье речь идёт  об особенностях эмотивной коммуникации, её роли 

в жизни человека. Эмотивная  коммуникация позволяет развить эмпатию, 
осознанно сопереживать эмоциональному состоянию других людей, 
воздействовать на эмоциональное состояние друг друга, достигнуть успешного 
общения. Средства выражения эмоциональности имеются на всех уровнях 
языка (фонетическом, лексическом, грамматическом). Однако для выражения 
внутренних чувств и переживаний, моральных качеств человека 
эмоциональная лексика более коммуникативна. В процессе коммуникации 
люди выражают свои положительные и отрицательные отношения друг другу 
посредством эмоций. В статье эмоциональная лексика рассматривается по двум 
группам: конкретная и абстрактная лексика. Эмоциональная 
лексика,непосредственно выражая, обозначая чувства, настроения человека, 
также описывает эмоциональное состояние, отношение. В статье 
анализируются лексические единицы, создающие  эмоциональность:синонимы, 
антонимы, фразеологизмы, пословицы,поговорки, тропы, речевой этикет; их 
коммуникативность иллюстрируется конкретными примерами из 
художественных произведений. Целесообразный выбор синонимов в устной 
речи служит усилению экспрессивности, всесторонней характеристике эмоций. 
Антонимы как основные средства контраста имеют огромное значение для 
эмоционального представления противоположных,  противоречивых событий, 
явлений, предметов.Фразеологизмы - лексические единицы, связанные с 
образом жизни, мировоззрения народа. В этом плане они отличаются особой 
коммуникативностью в выражении эмоций. Пословицы и 
поговорки  используются соответственно позитивному или эмоциональному 
состоянию и способствуют большей образности, содержательности речи. 
Система тропов также приемлема с точки зрения эмоционального воздействия 
на собеседника. Используя в процессе коммуникации общеизвестные формулы 
речевого этикета, люди стремятся к взаимопониманию, искренности и 
выражению своих желаний.  
       Таким образом, многообразие  эмоциональной лексики обусловливает 
благоприятную эмоциональную коммуникацию. 
 
        Ключевые слова: эмотивная коммуникация, эмоция, эмоциональная 
лексика, конкретная лексика, абстрактная лексика, синонимы, антонимы, 
фразеологические единицы, пословицы и поговорки, тропы, речевой этикет 
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LATAFAT ALIYEVA 
   EMOTIONALITY OF SPEECH AND EMOTIONAL VOCABULARY 

SUMMARY 
The article deals with the features of emotive communication, its role in 

human life. Emotive communication makes it possible to develop empathy, 
consciously empathize with the emotional state of other people, influence the 
emotional state of each other and achieve successful communication. Means of 
expressing emotionality are available at all levels of the language (phonetic, lexical, 
grammatical). However, emotional vocabulary is more communicative to express 
inner feelings and experiences, moral qualities of a person. People express their 
positive and negative relationships to each other through emotions in the process of 
communication. The article considers emotional vocabulary in two groups: concrete 
and abstract vocabulary. Emotional vocabulary, directly expressing, denoting 
feelings, moods of a person also describes the emotional state, attitude. 
         The article analyzes the lexical units that create emotionality: synonyms, 
antonyms, phraseological units, proverbs, sayings, tropes, speech etiquette; their 
communicativeness is illustrated by specific examples from the artistic works. A 
reasonable choice of synonyms in oral speech serves to enhance the expressiveness, a 
comprehensive characterization of emotions. Antonyms as the main means of 
contrast are of great importance for the emotional representation of opposite, 
contradictory events, phenomena, objects. Phraseologisms are lexical units 
associated with the lifestyle, worldview of the people. In this regard, they are 
distinguished by their special communicativeness in the expression of emotions. 
Proverbs and sayings are used according to a positive or emotional state and 
contribute to greater imagery, meaningfulness of speech. The trope system is also 
acceptable from the standpoint of the emotional impact on the interlocutor. Using the 
well-known formulas of speech etiquette in the process of communication people 
strive for mutual understanding, sincerity and expression of heir desires. 
           Thus, the diversity of emotional vocabulary determines favorable emotional 
communication. 

Keywords: emotive communication, emotion, emotional vocabulary, 
concrete vocabulary, abstract vocabulary, synonyms, antonyms, phraseological 
units, proverbs and sayings, tropes, speech etiquette 
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SHAKESPEARE’S INFLUENCE ON THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Summary 

The article deals with the role of the famous English writer William 
Shakespeare in the formation of the vocabulary of the English language. 
Shakespeare’s influence extends from theatre and literature to present-day movies, 
western philosophy, and the English language itself. William Shakespeare is widely 
regarded as the greatest writer in the history of the English language, and the world's 
pre-eminent dramatist. He transformed European theatre by expanding expectations 
about what could be accomplished through innovation in characterization, plot, 
language and genre. 

The English language has been in constant transition throughout its history, 
but the most significant transformation in modern English can be credited to William 
Shakespeare. With the invention of commonly used expressions he was able to affect 
the language in a way that no person since has. Shakespeare’s influence on modern 
English is not only visible in everyday speech, but also in the fact that his works have 
survived over four hundred years and it continues to be performed and read 
worldwide. 

Among Shakespeare's greatest contributions to the English language must be 
the introduction of new vocabulary and phrases which have enriched the language 
making it more colorful and expressive. In all of his works – the plays, the sonnets 
and the narrative poems – Shakespeare used 17,677 words: Of those, 1,700 were first 
used by Shakespeare. Shakespeare was able to create words in multiple ways, 
including changing nouns into verbs, changing verbs into adjectives, connecting 
words never before used together, adding prefixes and suffixes, and coming up with 
words that were completely new. He is also known for borrowing from the classical 
literature and foreign languages. 

 
Keywords: to influence, the English vocabulary, Shakespeare’s language, 

Latinate neologisms, contribution. 
 

When William Shakespeare (1564-1616) was alive the English language did 
not have a standardized written form. There were regional differences in vocabulary, 
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grammar, punctuation, syntax and spelling. Shakespeare played a leading role in 
establishing a new set of conventions.  
 Shakespeare’s influence extends from theatre and literature to present-day 
movies, western philosophy, and the English language itself. William Shakespeare is 
widely regarded as the greatest writer in the history of the English language, and the 
world's pre-eminent dramatist. He transformed European theatre by expanding 
expectations about what could be accomplished through innovation in 
characterization, plot, language and genre. Shakespeare’s writings have also affected 
a large number of notable novelists and poets over the years, including Herman 
Melville, Charles Dickens, and Maya Angelo, and continue to influence new authors 
even today. Shakespeare is the most quoted writer in the history of the English-
speaking world after the various writers of the bible; many of his quotations and 
neologisms have passed into everyday usage in English and other languages. 

Shakespeare wrote some of the most famous plays in world literature, 
including Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet and King Lear. He also revolutionized 
two areas of literature: poetry and drama. He popularized blank verse: poetry written 
in unrhymed iambic pentameter. He introduced a new psychological complexity to 
his characters and found new words to express that complexity. 

By the 19th Century, every educated person in the western world had some 
knowledge of Shakespeare and his work. Today he is considered the greatest writer 
in any language.  

Shakespeare is the most quoted writer in Samuel Johnson’s A Dictionary of 
the English Language. He introduced and/or popularized more vocabulary than any 
other writer. In all of his plays, sonnets and narrative poems – Shakespeare uses 
17,677 words: Of those, 1,700 were first used by Shakespeare. This was at a time 
when the average active vocabulary was less than 1,000.  
Which words are usually attributed to Shakespeare?  
They include:  

• accommodation, aerial, amazement, assassination, auspicious; 
• baseless, bloody, bump; 
• castigate, control, countless, courtship, critic, critical;  
• dishearten, dislocate, dwindle; 
• exposure, frugal, generous, gloomy, hurry, laughable, etc. 
Shakespeare expand the English vocabulary by changing nouns into verbs & 

verbs into adjectives, connecting words never before used together, adding prefixes 
and suffixes, and devising words wholly original. 

He also used unexpected word combinations: arch villain, well bred, etc. 
What are his most famous phrases? 

 They are too numerous to list. Here is a very short list:  
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● star crossed lovers  (Romeo and Juliet)  
● sound and fury (Macbeth)  
● salad days  (Anthony and Cleopatra) 
● neither a borrower nor a lender be  (Hamlet) 
● brave new world  (The Tempest ) 
● a foregone conclusion (Othello) 
● a sorry sight  (Macbeth) 
● all corners of the world  (Cymbeline) 
● all’s well that ends well  (All’s Well That Ends Well) 
Which phrases falsely attributed to Shakespeare? 

• It is Greek to me; 
• The naked truth; 
• To play fast and loose;  
• Till the last gasp; 
• Laughing stock, a fool’s paradise and many more. 

Shakespeare’s readers can find themselves caught in a series of implicit 
choices where, for example, a particular wording or phrasing may correspond to a 
specific stylistic effect, which is used by the author to persuade the audience. All of 
Shakespeare’s plays draw on the resources of rhetoric, which is not considered as a 
mere method of composition, but also a tool to experiment with language. 

However, the originality and peculiarity of Shakespeare’s language are not 
only a matter of rhetoric and confined to the surface of discourse, although 
disposition or the organization of the elements in discourse can determine the 
effectiveness in communication. Other features can be found at other levels, such as 
syntax. The experimental use of loosening structures, which alternatively follow one 
another, reflects the awareness of speech structure and the need to avoid monotony 
[4, p.97]. Aspects connected to grammar are found in the use of multiple negation, 
namely with neither and nor, and the shift of use of the verb ending –eth with the 
newer –es ending, both providing researchers with useful diachronic data. 

Between 1591 and 1611 Shakespeare wrote about thirty-seven plays covering 
all the major genres, i.e. comedy, tragedy, and history, besides two long narrative 
poems Venus and Adonis and The Rape of Lucrece and 154 sonnets. All his 
productions are linguistically peculiar and show Shakespeare’s consistent and 
increasing desire to experiment with the resources of the language and in particular 
with the lexicon. 

The lexicon belonging to a particular language is the result of different 
aspects, mainly reflecting the history of one people. The English lexicon, for 
example, does not originate in one language, but encapsulates the basic roots and 
core vocabulary of Anglo-Saxon (450 - 1150), the Romance elements deriving from 
the Norman Conquest (1066) and the classical, and more learned, elements taken 
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from Latin and Greeks authors (1500) [3, p.146]. In particular, the rediscovery of 
Latin and Greek literature provoked a reaction and triggered the temptation to 
transfer in English important Latin and Greek roots to the point that the English 
lexicon was enriched. According to Baugh and Cable [1, p.187] the number of new 
lexemes added at this time is close to 10,000. 

A careful examination of Shakespeare’s works sheds light on particular 
techniques which bring to the creation of new words through the use of Latin bases 
(e.g.: pedant) or, at least, of one bound Latinate morpheme which can combine with 
Anglo-Saxon roots (e.g.: contentless). In his essay Shakespeare’s Latinate 
Neologisms, Bryan A. Garner [2, p.149] lists 626 Latinate neologisms and for each 
provides the bibliographic reference. The count was carried out by considering only 
new words and not old words with new meanings or used innovatively as a different 
part of speech. The list includes words with Latin bases, all of them containing at 
least one bound Latinate morpheme, and hybrid words made up of Anglo-Saxon 
roots with Latinate (or Gallic) prefixes or suffixes [2, p.213-214] also points out that 
compound words as well participles and –ly adverbs of respective verbs and adverbs 
already currently used have been omitted. Italian and Spanish borrowings as well as 
comic inventions, malapropisms, and ignorant pronunciations are also discarded. As 
Garner states, many of Shakespeare’s neologisms were ill-formed words deriving 
from violated rules of Latin word formation. Moreover, it should not be surprising 
that one third of them have not found a permanent place in the language. However, 
Shakespeare played with language and in particular with words to create specific 
effects for particular contexts. 

A more detailed analysis would be desirable in order to shed light on the 
distribution of these items and provide data to test hypotheses. In fact, Shakespeare’s 
innovation lies in his unique style which is characterized by the elevated language of 
his kings and great men. In this sense, Latinate words can be considered as a device 
to elevate his most important characters’ speeches and render them expressive of 
power. The aim of this study is to investigate all Shakespeare’s plays in order to find 
out whether Latinate neologisms are used by politically powerful characters.  

Shakespeare’s writings greatly influenced the entire English language. Prior 
to and during Shakespeare’s time, the grammar and rules of English were not 
standardized. However, once Shakespeare’s plays became popular in the late 
seventeenth and eighteenth century, they helped contribute to the standardization of 
the English language, with many Shakespearean words and phrases becoming 
embedded in the English language, particularly through projects such as Samuel 
Johnson’s a dictionary of the English language that quoted Shakespeare more than 
any other writer.  

He expanded the scope of English literature by introducing new words and 
phrases, experimenting with blank verse, and introducing new poetic and 
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grammatical structures. He also inspired modern terms commonly used in the 
twenty-first century, such as the word "swag", which derives from "swagger", first 
seen in the text of his plays "Henry V" and "A Midsummer Night's Dream". 

Among Shakespeare’s greatest contributions to the English language must be 
the introduction of new vocabulary and phrases which have enriched the language 
making it more colorful and expressive. Some estimates at the number of words 
coined by Shakespeare number in the several thousands. Warren King clarifies by 
saying that, "in all of his work – the plays, the sonnets and the narrative poems – 
Shakespeare uses 17,677 words: of those, 1,700 were first used by Shakespeare.” He 
is also well known for borrowing from the classical literature and foreign languages. 
[5, p.83-97] 

Shakespeare added a considerable number of words to the English language 
when compared to additions to English vocabulary made in other times. Shakespeare 
helped to further develop style and structure to an otherwise loose, spontaneous 
language. Written Elizabethan English stylistically closely followed the spoken 
language. The naturalness gave force and freedom since there was no formalized 
prescriptive grammar binding the expression. While lack of prescribed grammatical 
rules introduced vagueness in literature, it also expressed feelings with profound 
vividness and emotion which created, "freedom of expression" and "vividness of 
presentment" it was a language which expressed feelings explicitly. Shakespeare’s 
gift involved using the exuberance of the language and decasyllabic structure in 
prose and poetry of his plays to reach the masses and the result was "a constant two 
way exchange between learned and the popular, together producing the unique 
combination of racy tang and the majestic stateliness that informs the language of 
Shakespeare". Shakespeare’s texts were read more thoroughly, and cited more often, 
so he is often credited with the first use of words, or senses of words, which can, in 
fact, be found in other writers."       
 

G.F. HÜSEYNOVA 
Şekspirin ingilis dilinə təsiri 

Xülasə 
Məqalə görkəmli ingilis yazıçısı Uilyam Şekspirin ingilis dilinin lüğət 

tərkibinin formalaşmasındakı rolundan bəhs edir. Şekspir teatr və ədəbiyyatdan 
bugünkü filmlərə, qərb fəlsəfəsinə və eləcə də, ingilis dilinin zənginləşməsinə böyük 
təsir göstərmişdir. Uilyam Şekspir ingilis dili tarixində ən böyük yazıçı və dünyanın 
ən görkəmli dramaturqu kimi tanınır. Əsər qəhrəmanlarının yaradılmasında, əsərin 
süjet, dil və janrında etdiyi yeniliklər sayəsində nələr əldə edilə biləcəyi ilə bağlı 
gözləntiləri artıraraq Avropa teatrını dəyişdirməyə müvəffəq olmuşdur. 

İngilis dili tarixi boyunca daim keçid mərhələsində olmuşdur, lakin müasir 
ingilis dilində ən əhəmiyyətli dəyişikliyi Uilyam Şekspir hesab etmək olar. Şekspir 
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dilə ümumişlək söz və ifadələr gətirməklə o zamandan bəri heç kimin edə bilməyəci 
qədər ingilis dilinə töhfələr vermişdir. Şekspirin müasir ingilis dilinə təsiri təkcə 
gündəlik danışıqda deyil, həm də əsərlərinin dörd yüz ildən çox müddətdə aktual 
olması və dünya miqyasında oxunmağa davam etməsidir. 

Şekspirin ingilis dilinə verdiyi ən böyük töhfələr arasında dili daha rəngli və 
ifadəli edərək zənginləşdirən yeni söz və frazaların yaradılması olmalıdır. Bütün 
əsərlərində - pyeslərdə, sonetlərdə və povestlərdə - Şekspir 17.677 sözdən istifadə 
edir: Bunlardan 1700 -ü ilk dəfə Şekspir tərəfindən istifadə edilmişdir. Şekspir, 
isimlərdən feillər, feillərdən sifətlər düzəltmək, əvvəllər heç istifadə edilməmiş 
sözləri birləşdirmək, sözlərə şəkilçilər əlavə etmək və tamamilə yeni sözlər yaratmaq 
da daxil olmaqla müxtəlif yollarla dilə yeni sözlər qazandırmışdır. Yazıçı həmçinin 
klassik ədəbiyyatdan və xarici dillərdən də yararlanmışdır. 

 
Açar sözlər: təsir etmək, İngilis dilinin lüğət tərkibi, Şekspir dili, Latın 

neologizmləri, töhfə.  
 

Г.Ф.ГУСЕЙНОВА 
Влияние Шекспира на английский язык 

Резюме 
В статье рассматривается роль известного английского писателя Уильяма 

Шекспира в формировании словарного запаса английского языка. Влияние 
Шекспира простирается от театра и литературы до современных фильмов, 
западной философии и самого английского языка. Уильям Шекспир считается 
величайшим писателем в истории английского языка и выдающимся 
драматургом мира. Он изменил европейский театр, расширив ожидания 
относительно того, чего можно достичь за счет нововведений в характере, 
сюжете, языке и жанре. 

Английский язык постоянно претерпевал изменения на протяжении всей 
своей истории, но наиболее значительную трансформацию в современном 
английском можно приписать Уильяму Шекспиру. С изобретением 
общеупотребительных выражений он смог повлиять на язык так, как никто с 
тех пор не сделал. Влияние Шекспира на современный английский язык 
проявляется не только в повседневной речи, но и в том факте, что его 
произведения сохранились более четырехсот лет и продолжают исполняться и 
читаться по всему миру. 

Среди величайших вкладов Шекспира в английский язык должно быть 
введение новой лексики и фраз, которые обогатили язык, сделав его более 
красочным и выразительным. Во всех своих произведениях - пьесах, сонетах и 
повествовательных стихах - Шекспир использует 17 677 слов: из них 1700 
впервые были использованы Шекспиром. Шекспир умел создавать слова 
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множеством способов, включая преобразование существительных в глаголы, 
преобразование глаголов в прилагательные, соединение слов, никогда ранее не 
использовавшихся вместе, добавление префиксов и суффиксов и 
придумывание совершенно новых слов. Он также известен заимствованиями из 
классической литературы и иностранных языков. 

 
Ключевые слова: влиять, английский словарь, язык Шекспира, Латинские 

неологизмы, вклад. 
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ALİ MƏKTƏB TƏLƏBƏLƏRİNDƏ XARİCİ DİLDƏ KOMMUNİKATİV 

KOMPETENSİYANIN FORMALAŞDIRILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ 
                                                         Xülasə 

1980-ci illərdən başlayaraq kommunikasiya strategiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə dair bəzi praktik yanaşmalar təklif edən və xarici dildə strateji 
kompetensiyanın öyrədilməsinin mümkün olub olmamasını müzakirə edilən 
məqalələr nəşr edilməyə başlandı. Xarici dilləri kommunikativ səriştəlilik 
çərçivəsində öyrənmək və onlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək irihəcmli və çox 
hədli prosesdir. Burada əsas məsələ öyrənilən dilin sistematik özəlliklərini bilmək və 
ondan kommunikativ məqsədlər üçün istifadə etmək bacarığından ibarətdir. Əksər  
ali məktəblərdə isə xarici dillərin tədrisi kommunikativ səriştəlilik baxımından daha 
yüksək intellektual gərginlik tələb edir. Bu gərginliyi isə kommunikasiyaların 
obyektiv parametrlərindən faydalanmağın çətinliyi, predmetin və ixtisasın özəllikləri, 
onlardan praktikada istifadə edilməsi, nəhayət mənimsənilən nitqin ekstralinqvistik 
və paralinqvistik elementlərinin dərk edilməsi yaradır. Belə şəraitdə qrammatik 
bilgilər, şifahi nitq, praqmatik vərdişlər, sosial-linqvistik təcrübə, strateji səviyyədə 
analitik düşünmək qabiliyyəti və s. kommunikativ səriştəliliyin elementləri kimi çıxış 
edir. Kommunikativ tapşırığın tam yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün sinifdə 
müxtəlif növ kollektiv və differensial işdən istifadə etmək, müəyyən miqdarda yeni 
məlumat verməklə tələbələrin şifahi fəaliyyətdə iştiraka təşviq etmək, nəticələrini  
əvvəlki dərslərlə müqayisə etmək məqsədəuyğun hesab edilir. Ünsiyyət bacarıqları, 
universitetlərdə diqqət mərkəzində olan ümumi bacarıqların komponentləridir. Bu 
məqalədə əsasən tələbənin xarici dildə şifahi ünsiyyət,yüksək  səviyyədə yazı və 
sosial bacarıqlara malik olmasının onun gələcək iş həyatında uğur qazanması üçün nə 
qədər vacib olunduğundan bəhs edilir. Ali müəssisələr  beynəlxalq mühitdə inkişaf 
etmək, tələbələrin gələcək karyeralarına daha inamlı addımlamaları, ən əsası da 
ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün  xarici dil öyrədilməsi prosesinə daha 
məsuliyyətli yanaşmalıdır. Məqalədə bu prosesin mərhələlərindən və müxtəlif 
problemlərin həlli yollarından bəhs edilir.         

Açar sözlər: kompetensiya, komunikativ səriştə,  dilçilik, şifahi nitq 
 

Bildiyimiz kimi, 21-ci əsrdə qloballaşma tendensiyası ölkələr arasında daha 
sıx əlaqələrə səbəb oldu. Bütün fərqli dillərdən qlobal/beynəlxalq bir dil kimi və ya 
Lingua Franca (ELF) olaraq İngilis dili insanlar və ölkələr arasında ünsiyyətdə geniş 
istifadə olunur. İngilis dilinin bütün dünyaya yayılması  və inkişaf etməsi  göz ardı 
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edilə bilməyəcək bir həqiqətdir. Universitetlərdə  İngilis dilinin öyrədilməsinin  
məqsədi tələbələrin İngilis dilində həm şifahi, həm yazılı bacarıqlarını inkişaf 
etdirərək gələcək iş həyatlarında yüksək səviyyəli və effektiv məlumat mübadiləsinin 
aparılmasını təmin etməkdir. Bu ünsiyyət mübadiləsi ölkələrarası proseslərin müsbət 
yöndə inkişafınada təkan verəcəkdir[4, seh 47]. Kommunikativ təmayüllü şifahi nitq 
təlimi tələbələrin təlim prosesində xarici dili uğurla öyrənməsini təmin edən, xüsusi 
inam yaradan, didaktik münasibətləri meydana çıxaran aktiv qarşılıqlı əlaqəni 
nəzərdə tutur. Şifahi nitq, eyni zamanda məzmunun düzgün və dəqiq ötürülüməsinə; 
müzakirə olunan mövzunun – problemin məzmunundan emosional həyəcan 
yaratmağa; xarici dil bilən şəxslərlə fərdi və kollektiv ünsiyyətə həvəsləndirməyə; 
şifahi nitq prosesinə cəlb olunmuş şəxslərin mənəvi və intellektual baxımından 
zənginləşməsinə; şəxsi, ictimai və kütləvi ünsiyyətin formalaşmasına; pauzalarla, 
mimika və əl hərəkətləri ilə bağlı paralinqvistik bilik və bacarıqların formalaşmasına 
kömək etməlidir. 

1980-ci illərdən başlayaraq kommunikasiya strategiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə dair bəzi praktik yanaşmalar təklif edən və xarici dildə strateji 
kompetensiyanın öyrədilməsinin mümkün olub olmamasını müzakirə edilən 
məqalələr nəşr edilməyə başlandı. Müəlliflər qeyd edirlər ki, xarici dil dərslərində 
tələbələrə strateji kompetensiyanın aşılanması istiqamətində məqsədyönlü, sistemli, 
ardıcıl şəkildə təşkil edilmiş iş aparılarsa, tələbələrdə çətinliklərlə rastqlaşdıqları 
zaman manevr etməklə kommunikasiya pozulmalarının qarşısını almaq və müvafiq, 
situasiyaya uyğun olan kommunikasiya strategiyalardan əminliklə istifadə etmək 
qabiliyyətinin aşılanması təmin edilir. Tələbələrə özlərinə inam, əminlik hisslərinin 
aşılanmasından başqa strateji kompetensiyanın inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş 
təlim həmçinin xarici dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbələrə spontan nitq 
qabiliyyəti və linqvistik yaradıcılığı, yəni linqvistik materiallardan yaradıcı şəkildə 
istifadə etmək qabiliyyətinin aşılanmasına xidmət edir [5, seh 125]. 

Xarici dillərin tədrisində səriştə əsaslı yanaşma tələbələrdə üç əsas səriştənin 
formalaşmasını nəzərdə tutur: linqvistik, kommunikativ və mədəniyyətlərarası . 
Linqvistik (və ya linqvistik) kompetensiya hədəf dil haqqında onun səviyyələrinə 
görə məlumat sisteminə sahib olmağı nəzərdə tutur: fonetika, lüğət, söz tərkibi və söz 
quruluşu, morfologiya, sadə və mürəkkəb cümlələrin sintaksisi, mətn stilistikasının 
əsasları. Tələbənin öyrənilən dilin sistemi haqqında təsəvvürü varsa və bu sistemdən 
istifadə edə bilirsə, linqvistik səriştəyə malikdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hədəf 
dildə dil səriştəsinin keyfiyyətinə təkcə onu bilmə dərəcəsi deyil, həm də tələbələrin 
ana dilindəki səriştələrinin səviyyəsi təsir edir. 

Kommunikativ səriştə nitq haqqında bilikləri, onun funksiyalarını, nitq 
fəaliyyətinin dörd əsas növü (danışma, dinləmə, oxuma, yazma) sahəsində 
bacarıqların inkişafını əhatə edir. Xarici dil ünsiyyətində tələbənin kommunikativ 
səriştəsi tam hüquqlu şifahi danışmaq bacarığıdır. Kommunikativ səriştə çərçivəsində 
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formalaşan əsas bacarıq mətnləri - nitq fəaliyyətinin məhsullarını yaratmaq və 
qavramaq bacarığıdır. Buraya nitq linqvistikasının əsas anlayışları - üslublar, nitqin 
növləri, təsvirin strukturu, rəvayət, əsaslandırma, mətndə cümlələrin birləşdirilməsi 
yolları və başqaları, mətnin təhlili bacarıq və bacarıqları haqqında biliklər daxildir. 

 Üçüncü səriştə - mədəniyyətlərarası - istənilən sahədə müasir tələbə 
hazırlığının mühüm tərkib hissəsidir. Bu, müxtəlif mədəniyyətlərin 
nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqəsi, məhsuldar kommunikativ funksiyaların yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqəli müasir bir mütəxəssisin peşəkar fəaliyyətinin 
mədəniyyətlərarası aspektinin olması ilə əlaqədardır: razılığa gəlmək, münaqişələri 
həll etmək, kompromis yolu ilə konsensus əldə etmək bacarığı. , ünsiyyət 
maneələrini aradan qaldırmaq və. s. bacarıqları bura aid etmək olar.\ 

Xarici dilləri kommunikativ səriştəlilik çərçivəsində öyrənmək və onlardan 
səmərəli şəkildə istifadə etmək irihəcmli və çox hədli prosesdir. Burada əsas məsələ 
öyrənilən dilin sistematik özəlliklərini bilmək və ondan kommunikativ məqsədlər 
üçün istifadə etmək bacarığından ibarətdir. Texniki-humanitar yönümlü ali 
məktəblərdə isə xarici dillərin tədrisi kommunikativ səriştəlilik baxımından daha 
yüksək intellektual gərginlik tələb edir. Bu gərginliyi isə kommunikasiyaların 
obyektiv parametrlərindən faydalanmağın çətinliyi, predmetin və ixtisasın özəllikləri, 
onlardan praktikada istifadə edilməsi, nəhayət mənimsənilən nitqin ekstralinqvistik 
və paralinqvistik elementlərinin dərk edilməsi yaradır. Belə şəraitdə qrammatik 
bilgilər, şifahi nitq, praqmatik vərdişlər, sosial-linqvistik təcrübə, strateji səviyyədə 
analitik düşünmək qabiliyyəti və s. kommunikativ səriştəliliyin elementləri kimi çıxış 
edir[2, seh, 96]. 

Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişaf 
etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən 
biridir və bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşma dövründə daha çox hiss olunur. 
Bu texnologiyaların sürətli inkişafı və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş 
imkanlar yaradır. Milli strategiyanın qəbulundan keçən ərzində Azərbaycan 
höküməti tərəfindən bu sahədə bir sıra kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş və 
keçirilməkdədir. Bu istiqamətdə qarşımızda əsas vəzifələrindən biri də yeni 
informasiya texnologiyalarının təhsilə vaxtında və səmərəli tətbiqidir. Bu gün əksər 
Ali məktəblərdə xarici dilin daha səmərəli mənimsədilməsi üçün texnologiyanın 
gücündən geniş  istifadə olunur. Universitetin bazar ehtiyaclarını ödəmək üçün 
müxtəlif sahələrdə məzun yetişdirməsindəki rolunu müəyyənləşdirməkdə yalnız 
akademik nailiyyətlər deyil, həm də qlobal bazarda rəqabət aparmaq üçün tələb 
olunan ümumi bacarıqlar və ya "yumşaq bacarıqlar" vacib faktor hesab olunur. 
Bundan əlavə, işəgötürənlər gələcək işçilərini seçərkən ümumi bacarıqlara malik olan  
və şəxsiyyət kimi formalaşan  insanlara üstünlük verirlər. Bu səbəbdən, yerli 
universitetlər, 2008 -ci ildən etibarən təhsil  proqramının  nəticələrində, eyni ildə 
başlayan "kompetensiyaya  əsaslanan kurikulum" a uyğun olaraq, ümumi bacarıqları 
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açıq şəkildə ifadə edirlər. Ünsiyyət bacarıqları, universitetlərdə diqqət mərkəzində 
olan ümumi bacarıqların komponentləridir. Bu məqalədə əsasən tələbənin xarici 
dildə şifahi ünsiyyət,yüksək  səviyyədə yazı və sosial bacarıqlara malik olmasının 
onun gələcək iş həyatında uğur qazanması üçün nə qədər vacib olunduğundan bəhs 
edilir.  

Kommunikativ bacarıqların ilk anlayışlarından biri Hymes (1972) tərəfindən 
təqdim edilmişdir. İnanırdı ki dil öyrətməkdə əsasən düzgün ünsiyyət qurma 
qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir. Şagirdlər, bir dildə ustalıqlarını nümayiş etdirmək 
üçün gündəlik ünsiyyətlərində bir dildən necə istifadə etməyi öyrənməlidirlər. Xarici 
dildə şifahi ünsiyyət bacarıqları bir sinifdə və ya qrupda təqdimatlar, açıq 
müzakirələr kimi fəaliyyətlər vasitəsilə inkişaf etdirilə bilər[3,seh.269]. Chomsky'nin 
(1965) fikrincə, "dil səriştəsi, dil quruluşu haqqında gizli məlumatlarla əlaqədar 
olaraq başa düşülür". O qeyd edir ki, “bir dil öyrənən bir insan, səs və mənanı 
müəyyən bir şəkildə əlaqələndirən bir qaydalar sistemi əldə etmişdir. Hymes  isə 
(1967) dil bacarıqlarını "dil qaydalarını bilməklə qrammatik cümlələr və ya ifadələr 
yaratmaq qabiliyyəti" olaraq təyin edir. Digər alimlər də dil qaydalarına yiyələnmək 
kimi istinad edərək, bir çox dil anlayışlarından istifaə ediblər. Onlar dil səriştəsini bir 
dilin  xüsusiyyətlərini mükəmməl bilmək adlandırırlar. Dil öyrənmə və dil tədrisi ilə 
əlaqədar olaraq, Chomsky'nin dilçilik səriştəsinə dair fikirlərinin iki böyük nəzəri 
inkişafa yol açdığını qeyd etmək yerinə düşər: ünsiyyət qabiliyyəti və ünsiyyət dili 
öyrədilməsi [3, seh 273]. 

Həyatının bir hissəsini dil öyrənməyə həsr edən, amma yenədə  çətinlik çəkən 
tələbələrlə  nə qədər tez -tez qarşılaşırıq? Sualına, təəssüf ki, həmişə olmasa da çox 
vaxt çox cavab verilir. İngilis dilini xarici dil olaraq öyrənən tələbələr, demək olar ki, 
yekdilliklə, məktəbdə dil öyrənməyin altı və ya yeddi ilinin tamamilə vaxt itkisi 
olduğunu və ingilis dili kurslarının ingilis dilində ikitərəfli bir dialoqda iştirak 
etmələrini təmin edəcək lazımi vasitələrlə təchiz etmədiklərini iddia edirlər. Bundan 
əlavə, ingilis sosial kontekstində duyğularını, hisslərini, razılaşmalarını, fikir 
ayrılıqlarını, bəyənmələrini, bəyənmədiklərini və s. ifadə etməkdə çox çətinlik 
çəkdiklərini  qeyd edirlər. Bunuda əsasən söz bazasının zəif olması ilə 
əlaqələndirirlər. Tələbələrin xarici dil səriştəsinin formalaşmasına həsr olunmuş 
universitetlərin təcrübəsinin öyrənilməsi son zamanlar xarici dilin tədrisində bir sıra 
metodik yanaşmaların yayıldığını göstərir. 

Birincisi, fərdi fəaliyyət kontekstində nəzərdən keçirilən fəaliyyət 
yanaşmasıdır. (Zimnayay, 2003)  qeyd edir ki, öyrənmə prosesinin subyektinin 
fəaliyyəti ideyasına əsaslanır.Nitq fəaliyyətində tələbənin şəxsi komponentləri yəni 
motivləri, məqsədləri və unikallığı ilə bir şəxsiyyət kimi təlim mərkəzinə 
yerləşdirilir.  Zimnayaya görə xarici dildə kommunikativ kompetensiyanın inkişafı 
prosesində xarici faktorlarla yanaşı tələbənin psixoloji xüsusiyyətləri də nəzərə 
alınmalıdır.[6, seh.35] 
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İngilis dilinin öyrənilməsinə kontekst-situasiyalı metodoloji yanaşma 
Verbitski tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Verbitskiyə (2004) görə bu yanaşmada  
kontekst psixikanın, şüur və fəaliyyətin bütün proseslərində mühüm konseptual rol 
oynayır. Kontekst bütövlükdə bu vəziyyətə və onun tərkib hissələrinə məna və 
əhəmiyyət verməklə müəyyən bir vəziyyətin subyektinin qavranılmasına, dərk 
edilməsinə və çevrilməsinə təsir edən davranış və insan fəaliyyətinin daxili və xarici 
şərtləri sistemidir. Kontekst obyektiv reallığın cisim və hadisələrinin adekvat və ya 
əksinə, illüziya əksini, onların şəxsi hisslərini müəyyən edən son dərəcə mühüm 
amildir[5, seh.56]. Ünsiyyət çoxlu sayda tələb olunan və qeyri-kafi olanı özündə 
cəmləşdirən mürəkkəb bir termindir və əsas tədqiq olunan xüsusiyyətləri bunlardır: 
nitq hərəkətlərinin məqsəd və motivləri, tələbənin son nitq təcrübəsinin qeydləri, 
şəxsiyyətlərarası münasibət, qısascası ünsiyyətin bütün konteksti tədqiq olunur. 
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A.Asadova                                 
The importance of the formation of communicative 
competence in a foreign language among university students 

Summary 
        Beginning in the 1980s, articles began to be published offering some practical 
approaches to the development of communication strategies and discussing the 
possibility of teaching strategic competence in a foreign language. Learning foreign 
languages within the framework of communicative competence and using them 
effectively is a large and multifaceted process. The key here is to know the 
systematic features of the language being studied and to be able to use it for 
communicative purposes. In most universities, the teaching of foreign languages 
requires higher intellectual stress in terms of communicative competence. This 
tension is caused by the difficulty of using the objective parameters of 
communication, the specifics of the subject and specialty, their use in practice, and 
finally the understanding of the extralinguistic and paralinguistic elements of speech. 
In such conditions, grammatical knowledge, oral speech, pragmatic skills, socio-
linguistic experience, ability to think analytically at the strategic level, etc. acts as 
elements of communicative competence. To ensure the full implementation of the 
communicative task, it is advisable to use different types of collective and 
differential work in the classroom, to encourage students to participate in oral 
activities by providing a certain amount of new information, to compare the results 
with previous lessons. Communication skills are components of general skills that 
are the focus of universities. This article focuses on how important it is for a student 
to be able to communicate in a foreign language, have a high level of writing and 
social skills to succeed in his or her future career. Institutions of higher education 
must take a more responsible approach to the process of teaching a foreign language 
in order to develop in an international environment, to make students more confident 
in their future careers and, most importantly, to develop communication skills. The 
article discusses the stages of this process and ways to solve various problems. 
Keywords: competence, communication skills, linguistics, oral speech 

                                
                    А. АСАДОВА 

 
Коммуникативность на иностранном языке у старшеклассников 

важность формирования компетенций 
Резюме 

Начиная с 1980-х годов начали публиковаться статьи, в которых 
предлагались некоторые практические подходы к разработке 
коммуникативных стратегий и обсуждалась возможность обучения 
стратегической компетенции на иностранном языке. Изучение иностранных 
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языков в рамках коммуникативных компетенций и эффективное их 
использование - большой и многогранный процесс. Главное здесь - знать 
систематические особенности изучаемого языка и уметь использовать его в 
коммуникативных целях. В большинстве университетов преподавание 
иностранных языков требует более высокого интеллектуального напряжения с 
точки зрения коммуникативной компетенции. Это напряжение вызвано 
сложностью использования объективных параметров общения, особенностей 
предмета и специальности, их практического использования и, наконец, 
понимания экстралингвистических и паралингвистических элементов речи. В 
таких условиях грамматические знания, устная речь, прагматические навыки, 
социально-лингвистический опыт, способность аналитически мыслить на 
стратегическом уровне и т. Д. выступает как элемент коммуникативной 
компетенции. Для обеспечения полноценного выполнения коммуникативной 
задачи на уроках целесообразно использовать разные виды коллективной и 
дифференцированной работы, побуждать учащихся к участию в устной 
деятельности путем предоставления определенного количества новой 
информации, сравнивать результаты с предыдущими уроками. . 
Коммуникативные навыки - это компоненты общих навыков, которым уделяют 
особое внимание университеты. В этой статье основное внимание уделяется 
тому, насколько важно для студента уметь общаться на иностранном языке, 
иметь высокий уровень письма и социальные навыки, чтобы добиться успеха в 
своей будущей карьере. Вузы должны более ответственно подходить к 
процессу обучения иностранному языку, чтобы развиваться в международной 
среде, чтобы студенты были более уверены в своей будущей карьере и, самое 
главное, развивали коммуникативные навыки. В статье рассматриваются этапы 
этого процесса и способы решения различных проблем. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникативные навыки, 
лингвистика, устная речь. 
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA 
TEXNOLOGİYALARI VƏ İNTERNETDƏN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ 

YOLLARI 
 

XÜLASƏ 
          Məqalədə xarici dilin tədrisində müasir dövrün tələbi olan İKT və internterdən 
səmərəli istifadə yolları müzakirə edilir. Həmçinin, son dövrlərdə böyük sütətlə 
inkişaf edən texnoloji vasitələr və onların tədris prosesinə mənfi və müsbət təsirləri, 
tədris prosesi iştirakçılarının bu çoxsaylı texnologiyalardan nəyi və necə seçməyinə 
istiqamət verilir. Texnoloji vasitələr məqalədə tədrisdə istifadə baxımından 
kateqoriyalara bölünür və bu kateqoriyalar müəllimlərə dərs planını hazırlayarkən 
hansı texnologiyanın dərsin son məqsədinə çatmağa imkan verəcəyini 
müəyyənləşdirməyə kömək edir. 
          Bundan əlavə muasir İKT vasitələrindən və internetdən səmərəli istifadə etmək 
üçün müəllimə lazım olan texnoloji pedaqoji məzmun biliyi geniş şərh edilir. 
Texnoloji pedaqoji məzmun biliyi adından göründüyü kimi bir neçə bilik növünün 
birləşməsi və yaxud texnologiya, məzmun və pedaqogikanın başa düşülməsi, effektiv 
tətbiq edilməsidir. 
          Məqalədə, həmçinin, texnologiyanın tədrisə interqrasiyası vasitəsilə tədris 
prosesinin dəyişilməsi modeli - Əvəzləmə, Artırma, Modifikasiya, Yeniləmə 
(Substitution, Augmentation, Modification, Redifinition – SAMR) haqqında ətraflı 
məlumat verilmişdir. 
          Açar sözlər: xarici dilin tədrisi, İKT, internet, innovasiya, müəllim, 
kommunikasiya. 
 
          Xarici dilin tədrisinin effektiv təşkil edilməsində istifadə olunan yanaşmalar və 
metodlarla yanaşı müasir dövrün tələbi olan informasiya kommunikasiya 
texnologiyaları və internetdən istifadə əhəmiyyətli rol oynayir. Hal-hazırda İKT və 
internetdən istifadə günümüzün tələbidir, lakin vasitələrin çoxluğu onlardan 
istifadənin effektiv şəkildə seçilməsinə bəzən maneə olur. Tədrisdə düzgün İKT 
vasitələrinin  və internet resurslarının seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bəs bu 
çoxsaylı vasitələr və mənbələrin içində itib-batmamaq üçün müəllim nələri bilməlidir 
və tətbiq etməlidir? 
          Təhsil texnologiya mütəxəssisləri Pittler, Hubbel və Kuhn texnologiyanın 
doqquz kateqoriyasını təqdim edirlər (5). Bu kateqoriyalar müəllimə öz işinin təşkili 
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zamanı minlərlə texnoloji vasitə arasından ən əlverişlisini seçib istifadə etməyə 
kömək edir. Aşağıda bu kateqoriyaların hər biri haqqında ayrılıqda məlumat verilir. 
          Birinci kateqoriyaya söz emalı tətbiqləri aiddir.  Bu tətbiqlərin köməyi ilə  
tələbələr və müəllimlər sözləri fərqli formada, ölçüdə və rəngdə istifadə etmək 
imkanına sahib olurlar. Söz emalı tətbiqlərindən ən geniş istifadə edilənlər Google 
Docs və Microsoft Word proqramlarıdır. 
          İkinci kateqoriya təşkilatçılıq və beyin fırtınası tətbiqləridir. Bu tətbiqlərin 
köməyi ilə tələbələr və müəllimlər informasiyanı müxtəlif vasitələrin köməyi ilə 
təqdim edə bilərlər. Bu vasitələrə klasterlər, Ven diaqramları və başqalarını aid 
etmək olar. Ən geniş istifadə olunan təşkilatçılıq və beyin fırtınası tətbiqlərinə 
Webspiration, Inspiration, Smart Tools aiddir. 
          Üçüncü kateqoriyaya məlumatın toplanması və analizi daxildir. Məlumatın 
toplanması və analizi üçün Google Forms, Survey Monkey, Poll Everywhere kimi 
onlayn sorğu və səsvermə vasitələrindən istifadə etmək mümkündür.  
          Dördüncü kateqoriyada kommuniksasiya və əməkdaşlıq proqramları kimi 
tanınan bir qrup vasitələr toplanır. Bu vasitələrin köməyi ilə onlayn müzakirələr 
aparmaq, canlı söhbət etmək, email göndərmək və qəbul etmək mümkündür. 
Əməkdaşlıq və kommunikasiya vasitələrinə Skype, FaceTime, TypeWith.Me kimi 
proqramlar və hətta Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələr aiddir. 
          Beşinci kateqoriya tədris mediasıdır. Bu kateqoriyaya akademik mühitdə 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş media vasitələri, məsələn, videolar və interaktive 
proqramlar daxildir. Bu vasitələrə BrainPOP, Discovery Education Streaming və 
Khan Academy kimi tətbiqləri nümunə göstərmək mümkündür. 
          Altıncı kateqoriya multimedia yaradılması alətlətini əhatə edir. Multimedianın 
yaradılması müəllim və tələbələrin informasiyanı video, şəkil, mətn, qrafik və s. 
birləşməsindən istifadə edərək yenidən yaratması deməkdir. Ən geniş yayılmış 
multimedia yaradılması alətinə PowerPoint proqramını nümunə göstərə bilərik. 
Lakin bundan başqa Prezi, Keynote, VoiceThread, iMovie, bloqlar və vloqlardan 
istifadə edilir. 
          Yeddinci kateqoriya tədris interaktivləridir. Tədris interaktivləri tələbələrə 
müxtəlif interaktiv oyunlar oynamağa, təlimata uyğun müxtəlif məsələləri həll 
etməyə kömək edir. The Voxie, EnglishCentral və Duolinguo kimi vasitələr dil 
öyrənən tələbələrə müxtəlif interaktiv oyunlar və fəaliyyətlər vasitəsilə kömək edir. 
          Səkkizinci kateqoriyaya verilənlər bazası və istinad mənbələri daxildir. 
Bunlara nümunə olaraq onlayn lüğətlər, ensklopediyalar, məsələn, Wikipedia, 
Wolfram|Alpha və Gapminder kimi vasitələri göstərmək olar. 
          Doqquzuncu və sonuncu kateqoriya kinestetik texnologiyadır. Bu 
texnologiyanın ən yeni və ən maraqlı forması olub tələbələrə bir-birilərinin yerini, 
fiziki hərəkətlərini bildirməyə xidmət edir. Bu texnoloji vasitələrə Nintendo Wii, 
Xbox Kinect və GPS daxildir. 
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          Bütün kateqoriyaları bilməklə yanaşı müəllim seçdiyi texnologiyanın təlimin 
məqsədlərinə xidmət etmək üçün olduğunu unutmamalıdır. İstənilən istifadə edilən 
vasitə qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa xidmət etməlidir. Texnologiya təlimin son 
məqsədinə xidmət etmədikdə bu sadəcə tələbənin fikrini yayındıran bir alətə çevrilir.  
          Texnologiyadan effektiv istifadə edə bilmək üçün müəllim ilk növbədə 
aşağıdakı biliklərə sahib olmalıdır: 

1. Texnoloji Pedaqoji Məzmun Biliyi  (4, s.1022) 
2. Əvəzləmə, Artırma, Modifikasiya, Yeniləmə Modeli (1, s.434) 

          Texnoloji Pedaqoji Məzmun Biliyi adından göründüyü kimi bir neçə bilik 
növünün birləşməsi və yaxud texnologiya, məzmun və pedaqogikanın başa 
düşülməsi, effektiv tətbiq edilməsidir.  
          Texnoloji bilik müəllimin texnologiyalardan xüsusi situasiyalarda istifadə 
bacarığını göstərir. Məslən, müəllim bilir ki, yazı yazmaq, məlumat toplamaq, iş 
yoldaşları ilə sənədləri paylaşmaq və s. üçün hansı texnologiya vasiəsindən istifadə 
etməlidir. Bura həmçinin, müəllimin texnologiya sahəsindəki dəyişikliklərdən 
xəbərdar olması və bu dəyişiklikləri öz tədris prosesinə uyğunlaşdırması bacarıqları 
da daxildir. 
          Pedaqoji bilik tədris etməyin yolunu bilməkdir. Texnologiyanı yaxşı bilmək və 
yaxud mövzunu yaxşı bilmək hələ yaxşı tədris etmək demək deyil. Müəllim yüksək 
pedaqoji səriştəyə malik olmazsa onun savadını tədris alanlara effektiv şəkildə 
ötürməsi əksər hallarda mümkün olmur. 
          Məzmun biliyi isə nəyi öyrədəcəyini bilməkdir. Tədris prosesində hər bir 
müəllim bir qayda olaraq nəyi tədris edəcəyini ilk növbədə özü bilməli və 
qavramalıdır. Həmçinin tədris edəcəyi mövzunu real həyatla əlaqələndirmək, 
mövzuya aid müxtəlif yanaşmaları və fikirləri bilmək tədrisin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə xidmət edir. Xarici dili tədris edən müəllim ilk növbədə özü dili, 
onun qrammatikasını, fonetikasını, leksikologiyasını, üslubiyyatını və s. yaxşı 
bilməlidir və bu onun məzmun biliyidir. 
          Beləliklə Texnoloji Pedaqoji Məzmun Biliyi nəyi öyrətmək, necə öyrətmək və 
tədrisdə texnologiyadan effektiv istifadə haqqında biliklərin məcmusudur. 
          Əvəzləmə, Artırma, Modifikasiya, Yeniləmə Modeli - texnologiyanın tədrisə 
interqrasiyası vasitəsilə tədris prosesinin dəyişilməsi modelidir. Bu modeldən istifadə 
edərək tədrisin səmərli təşkilinə nail olmaq mümkündür.  
          Əvəzləmə mərhələsi ənəvi tədris zamanı istifadə edilən hər hansı bir mənbənin 
və yaxud tapşırığın texnologiya vasitəsilə əvəzlənməsi və yaxud yerinə yetirilməsi 
deməkdir. Məsələn, ənənəvi tədris zamanı tələbələr adətən dərsliklərdən, kağız və 
qələmdən istifadə edirlər. Biz texnologiya vasitəsilə dərslikləri online kitablarla, 
kağız və qələmi yazı yazmaq üçün istifadə olunan texnoloji vasitələrlə əvəz edə 
bilərik. Belə olduqda tələbələr onları daşımalı olmurlar, lakin ehtiyac duyduqda 
kitablardan istənilən yerdə istifadə edirlər, öz yazılarında rahat şəkildə dəyişikliklər 
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edirlər və s. Beləlikə, biz Əvəzləmə mərhələsində sadəcə ənənəvi vasitəni 
texnologiya ilə əvəz edirik. 
          İkinci mərhələ olan Artırma zamanı biz əvəz etdiyimiz vasitəyə əlavələr edirik, 
yəni, onu sadəcə əvəz etmirik,  həm də başqa vasitələrlə zəginləşdiririk. Məsələn, 
ənənəvi dərsliyi onlayn dərsliklə əvəz etmişiksə, bura əlavə multimedia, video 
mənbələr, onlayn tərcümə vasitələri və yaxud lüğətlər, şəkillər, interaktiv diaqramlar 
və cədvəllər əlavə edə bilərik ki, bunların heç birini ənənəvi dərsliklə etmək mümkün 
deyil. 
          Üçüncü mərhələ Modifikasiyadır. Bu mərhələdə texnologiya bizə imkan verir 
ki, tapşırığı yenidən fərqli şəkildə quraq. Məsələn, tələbələrdən onlayn kitablardan 
oxumağı tələb etmək yerinə müəllim onlara mənbələrin siyahısını təqdim edir ki, 
onlar informasiyanı özləri əldə etsinlər. Bu halda tələbələr sadəcə informasiyanı 
öyrənib ötürmürlər, onlar müxtəlif mənbələrdən mövzuya aid məlumatlar əldə edirlər 
və  bu məlumatların hansının onlara lazım olub-olmadığını analiz edib 
müəyyənləşdirirlər. Tapşırığın bu şəkildə modifiakasiya olunması tələbələr arasında 
kommunikasiyanın və birgə işləmək bacarıqlarının inkişafına da təkan verir. 
          Sonuncu mərhələ olan Yeniləmə zamanı, biz texnologiyanın köməyi ilə 
öyrənmə tağşırığını yenidən elə təşkil edirik ki, bu texnologiya olmadan mümkün 
olmazdı. Məsələn, biz tələbələrdən müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək əldə 
etdikləri məlumatları video təqdimat şəklində hazırlayıb təqdim etməkləini istəyə 
bilərik və texnologiyanın köməyi olmadan bunu etmək mümkün deyil. 
          Əvəzləmə, Artırma, Modifikasiya, Yeniləmə Modelinin sahibi Dr. Ruben 
Puendetura mərhələləri iki qrupa bölərək verir. Belə ki, Əvəzləmə və Artırma 
mərhələlərinin öyrənməni inkişaf etdirdiyi, Modifikasiya və Yeniləmə mərhələrinin 
isə öyrənmədə fundamental dəyişikliklər etdiyi göstərilir. (6) 
          Bir çox müəlliflər Əvəzləmə, Artırma, Modifikasiya, Yeniləmə Modelini Blum 
taksonomiyasına uyğunlaşdırırlar.  
          Beləliklə çoxsaylı texnoloji vasitələrin tədrisdə düzgün şəkildə istifadəsi üçün 
ilk növbədə onların hansı kateqoriyaya aid olması müəyyənləşdirilməlidir, daha 
sonra bu kateqoriyanin dərsin hansi mərhələsində köməyimizə çatacağını yəqin 
edilməlidir və həmin vasitə dərs planına əlavə edilməlidir. Bundan başqa müəllim 
yuxarida qeyd edilən texnoloji pedoqoji məzmun biliyinə malik olmalıdır, 
texnologiyanın tədrisə  inteqrasiyası modelini bilməlidir və İKT vasitələrindən 
istifadə edərkən kurrikulumun məqsədlərini mütləq nəzərə almalıdır. 
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Fakhriyya Ganbarova 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
AND EFFECTIVE USE OF THE INTERNET IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 
SUMMARY 

        
   The article discusses ways to effectively use ICT and the Internet, which are the 

requirements of modern times in foreign language teaching. It also focuses on the 
technological tools that have been developing rapidly in recent years and their 
negative and positive effects on the learning process, and gives intructions for what 
and how participants in the learning process choose from these many technologies. 
The technology tools are categorized in the article in terms of their use in teaching, 
and these categories help teachers determine which technology will allow them to 
achieve the ultimate goal of the lesson when developing a lesson plan. 

  In addition, the knowledge of the technological pedagogical content necessary 
for the teacher to effectively use modern ICT tools and the Internet is widely 
interpreted. Technological pedagogical content knowledge is a combination of 
several types of knowledge, as the name implies, it is the understanding and effective 
application of technology, content and pedagogy. 

The article also provides detailed information on the model of changing the 
teaching process through the integration of technology into teaching - Substitution, 
Augmentation, Modification, Redefinition (SAMR). 

Keywords: foreign language teaching, ICT, internet, innovation, teacher, 
communication.    
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Фахрия Ганбарова 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
РЕЗЮМЕ 

          В статье рассматриваются способы эффективного использования ИКТ и 
Интернета, которые являются требованиями современности в обучении 
иностранным языкам. В нем также уделяется внимание технологическим 
инструментам, которые быстро развиваются в последние годы, и их 
отрицательному и положительному влиянию на процесс обучения, а также 
даются указания о том, что и как участники процесса обучения выбирают из 
множества технологий. В статье технологические инструменты 
классифицируются с точки зрения их использования в обучении, и эти 
категории помогают учителям определить, какие технологии позволят им 
достичь конечной цели урока при разработке плана урока. 
          Кроме того, широко интерпретируется знание технологического 
педагогического содержания, необходимого учителю для эффективного 
использования современных инструментов ИКТ и Интернета. Технологически 
педагогические содержательные знания - это комбинация нескольких типов 
знаний, как следует из названия, это понимание и эффективное применение 
технологий, содержания и педагогики. 
          В статье также представлена подробная информация о модели изменения 
учебного процесса посредством интеграции технологий в обучение - 
Замещение, Дополнение, Модификация, Переопределение (SAMR). 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, ИКТ, Интернет, инновации, 
учитель, общение. 
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КУЛИЗАДЕ  СЕВИНДЖ  ШУБАЙ КЫЗЫ  
                                                           АГУНП г.Баку ,проспект Азадлыг 21 

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО СЛУХА НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
                                            Резюме 
    В статье рассматривается основное развитие всех видов речевой 

деятельности –это речевой слух. Рассматривается психолингвистическая 
способность человека при восприятии речи улавливать слухом и одновременно 
воспроизводить во внутренней речи все фонологические средства языка, 
артикуляция и интонируя слышимую речь. Согласно мнению 
исследователей ,речевой слух включает в себя два компонента , фонетический 
и интонационный. 

На начальном этапе  наиболее важен фонологический слух , а на 
продвинутом- фонетический. 

При этом под фонетическим слухом понимается способность 
человеческого уха различить звук речи. Под интонационным –способность 
воспринимать интонационные структуры высказываний. На начальном этапе 
наиболее важен фонологический слух. А на продвинутом артикуляторные 
признаки.  

В основе формирования и функционирования различных компонентов 
речевого слуха лежат общие психофизиологические механизмы. Методика 
формирования речевого слуха предполагает этапы ознакомления ,тренировки и 
контроля. 

Устная речь имеет, как известно , две взаимосвязанные стороны слушания 
и говорения. Главной задачей рецептивных упражнений на начальном этапе 
является создание системы эталонов иноязычных фонем. 

В заключении нужно отметить, что формирование различных 
компонентов речевого слуха: фонетического, акцентуационного и 
интонационного должно осуществляться в комплексе ,как в рамках одного 
занятий. Тогда практика показывает ,можно достичь положительных 
результатов. 

Ключевые слова:  психолингвистическая способность, улавливать 
слухом, восприятие речи, слуховой эталон, фонетический,  репрезанты  фонем, 
акустические корреляты,  аффрикатфы ,  супрасегментная организация, 
идентификация, операция сличения, акцентуационный слух. 

 
Основой развития всех видов речевой деятельности является речевой слух, 

который понимается как  « психолингвистическая способность человека при 
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восприятии речи улавливать слухом и одновременно воспроизводить во 
внутренней речи все фонологические средства языка, артикулируя и интонируя 
слышимую речь» (1) . Его роль особенно велика при обучении иноязычному  с 
образованием у обучаемых слуховых эталонов, 

В целях разработки эффективной методики формирования речевого слуха 
у учащихся на начальном этапе необходимо решить несколько задач. Первая из 
них – определение объёма  речевого слуха ,выявление составляющих его 
компонентов  и их взаимосвязи при обучении произношению. 

Согласно мнению большинства исследователей ,речевой слух включает в 
себя два компонента: фонематический и интонационный . При этом под 
фонетическим слухом понимается способность человеческого уха различать 
звук речи как репрезентанты фонем, под интонационным  -способность 
воспринимать интонационные структуры высказываний и соотносить их с 
интонационным инвариантом.[1.с. 123] 

В связи с тем, что аспект произношения включает в себя не только 
отработку фонологических признаков звука, но и 
фонетических ,представляется необходимым выделить ещё один компонент 
речевого слуха, служащий для различения фонетических признаков звуков, так 
называемый « фонетический слух». 

Полностью разделяя мнение фонетистов о том, что на начальном этапе 
наиболее важен фонологический слух, а на продвинутом – фонетический, мы , 
однако, полагаем ,что такие артикуляторные  признаки , как  дорсальность-
апикальность  переднеязычных [т] ,[ д] , [н] , имеющие свои акустические 
корреляты, и такие воспринимаемые качества звуков, как твёрдость  русской 
аффрикаты [ц] и мягкость аффрикаты [ч] ,должны опознаваться учащимися 
уже на начальном этапе обучения.  

Наряду с тремя вышеуказанными компонентами целесообразно включить 
в объём речевого слуха ещё один компонент ,который связан с восприятием 
супрасегментной организации слова и условно может быть назван 
акцентуационным . Основным аргументом в пользу вычленения этого 
компонента служит наличие у него большой функциональной нагрузки  в 
русском языке. « Ритмика чередований ударных слогов с безударными 
является первым или, по крайней мере одним из первых  признаков ,с которого 
начинается идентификация слова»    [ 2.с. 45]. Кроме того ,нельзя не учитывать 
и словоразличительную  функцию ударения в русском языке (сравните: 
учи'ться-у'чится , узна'ю- узнаю' ),что связано с подвижностью русского 
ударения, которое вызывает значительные затруднения у учащихся (3.с. 76) 

Представляется методически полезным вычленить «акцентуационный» 
компонент речевого слуха не только при работе над отдельным словом ,но и 
над словосочетанием и даже предложением ,так как умение выделять центры 
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интонационных конструкций (при обучении интонационному компоненту 
речевого слуха) зависит и от умения выделять ударный слог в слове в разном 
окружении. Недооценка единиц какого-либо уровня вызывает нарушение на 
более высоких уровнях системы [4.с. 89]. 

В основе формирования и функционирования различных компонентов 
речевого слуха лежат общие психофизиологические механизмы: 
различие ,идентификация и опознавание.  В учебном же процессе 
целесообразно представить данный комплекс в последовательности  с целью 
формирования механизмов, составляющих  акт опознавания. 

 Различая сопоставляемые звуки речи, словоформы , интонационные 
структуры, студенты учатся выделять их дифференциальные и интегральные  
признаки (мягкость-твёрдость, ударность-безударность, падение-повышение 
тона и т.д.). таким образом  формируется механизм выделения 
дифференциальных  признаков предъявляемых единиц , который является 
основой  следующих механизмов речевого слуха. 

В связи с тем , что механизмы всех компонентов речевого слуха являются 
общими, представляется целесообразным их совместное формирование с 
некоторым опережением фонематического слуха, поскольку единицы высших 
уровней формируются из  единиц низших, « наследуя» их свойства. 

Сформированный фонематический слух предполагает развитие многих 
умений ,основными из которых, по мнению исследователей (6 ), являются три: 

- умение слышать отдельные звуки слове , разделять слова на звуки и 
составлять из заданных звуков слова: 

- умение различать на слух все звуки языка, относящиеся к разным 
фонемам, не смешивая их друг с другом;  

-умение соотносить услышанный звук с определённой фонемой языка. 
Сформированный фонетический слух также характеризуется изличием 

определённых  умений, основными из них являются :-умение выделять 
несмыслоразличительные  признаки иноязычных звуков. 

-сформированный акцентуационный слух ,как  представляется ,должен 
предполагать развитие таких основных умений, как :- умение выделять 
ударный слог в слове; 

-умение различать словоформы, с разным местом  ударного гласного 
( до'ма- дома', стои'т-сто'ит, узна'ю-узнаю',  у'чится- учи'ться) ; 

-умение  соотносить услышанное  слово  с определённой  ритмической  
моделью (акцентемой): та'- та; та-та', та'-та-та и т.д. 

Как установлено русскими и зарубежными исследователями , основная 
трудность при формировании фонематического слуха сознания на иностранном 
языке фонологических и фонетических признаков звуков в родном и 
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иностранном языках ,вследствие  чего обучаемые слышат не только ,что 
фактически произносится, а то что они привыкли слышать. 

Для выявления зон несовпадения ,то есть возможных зон межъязыковой 
интерференции ,необходимо провести сопоставительный анализа всех уровнях 
звукового строя языка : фонологическом, фонетическом, на уровне 
ритмической организации высказывания. 

В последнее время, однако, в методической литературе высказывается 
мнение ( 10), что противопоставление изолированных слов не учитывает тот 
факт, что фонема получает своё реальное существование как 
смыслоразличительная единица только  в рамках цельного 
высказывания.[5.с.78] Это соображение  мотивируется спецификой реализации 
фонемы как  различителя смысла в изолированном слове и законченных по 
смыслу отрезках речи ,которая  упирается в проблему значения и смысла. 
Именно смысл, а не значение делает высказывание понятным. Только в 
законченных по смыслу отрезках речи обучаемый имеет возможность 
убедиться, что от осознания различительных признаков одной фонемы зависит 
смысл высказывания. 

Что касается материала для формирования интонационного слуха, то 
здесь можно использовать оппозиции высказываний,  имеющих один и тот же 
лексико - грамматический состав  и различающихся  средствами интонации. 
Характерные оппозиции таких предложений –высказываний выделены в 
русском языке.  Отбор оппозиций для начального этапа осуществляется на 
основе принципа коммуникативности путём анализа использования  той или 
иной оппозиции в разных коммуникативных задач. Методика формирования 
речевого слуха предполагает этапы ознакомления, тренировки и 
контроля.(6.с.46) 

Устная речь имеет, как известно , две взаимосвязанные стороны – 
слушание и говорение. В обоих случаях , по утверждению психологов ( И. П  
Жинкин , И.А.Зимняя), имеет место и рецепция, и репродукция. Слушание 
сопровождается  проговариванием  услышанного во внутренней речи 
(А.П.Соколов), в процессе говорения подключается механизм слухового 
контроля.  

Главной задачей рецептивных упражнений на начальном этапе является 
создание системы эталонов иноязычных фонем.  

Опыт составления таких обучающих программ уже имеется: нами 
составлены аудитивные  ОП, предназначенные для формирования навыков 
различения, идентификации . 

В заключении следует отметить, что формирование различных 
компонентов речевого слуха: фонематического, фонетического, 
акцентуационного и интонационного – должно осуществляться в комплексе , 
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как в рамках одного занятий ,так  т в пределах целой серии занятий. Только 
тогда , как  показывает практика, можно достичь положительных результатов.  
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S.QULIZADƏ 
METHOD OF FORMING SPEECH HEARING AT THE INITIAL 

STAGE OF TEACHING RUSSIAN 
SUMMARY 

This  article  the development of all types of speech activity is speech hearing 
Psycholinguistic the ability of person to perceive speech by hearing and 
simultaneously reproduce in inner speech all phonological language  means, 
articulation and intoning  audible speech. According to in the opinion of researchers, 
speech hearing includes two components, phonetic and intonational . 

In this case, phonetic hearing means the ability human skill to distinguish 
sound speech. Under  intonation   ability   perceive intonation structures of 
statements. At the initial the most important stage is phonological hearing. And in 
advanced articulatory   sings. 

At the of heart of  the formation  and  functioning  of  various components 
speech hearing are common psychophysiological  mechanisms .  Methodology 
familiarization   of   training  and  control . 

As is known, oral speech has two interrelated aspects listening .The main task 
of receptive exercises on the initial stage is the creation of a system of foreign 
language phonemes.In conclusion, it should be noted that formation of various 
components of speech hearing phonetic, accentuation   and   intonational should  be  
carried out in a complex both within the framework of one classes. Then practice 
shows you can achieve positive result. 
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Key  words :  psycholinquistic  ability, catch rumors, Enqlish  leaninq , 
auditory reference ,phonetics , phoneme representatives acoustic correlates,  
affricates supraseqment  orqanization  , identification ,comparison operation, 
accentuation hearinq. 

 
S.QULIZADƏ 

RUS DILININ TƏDRISINDƏ ILKIN MƏRHƏLƏSINDƏ NITQ 
EŞITMƏSININ FORMALAŞDIRMASI ÜSULU 

XÜLASƏ 
Məqalədə bütün nitq fəaliyyət növlərinin əsas inkişafı müzakirə 

olunur.Psixolinqvistik insanın nitqi eşitməklə qavramaq qabiliyyəti və eyni zamanda 
bütün nitqləri daxili nitqə çoxaldır. Dil vasitələri ,artikulyasiya və səsli nitqin 
intonasiyası qörə bilərik. 

Tədqiqatciların fikrincə,nitq eşitməsi iki komponentdən ibarətdir: fonetik və 
intonasiya. 

Ilkin mərhələdə fonoloji eşitmə ən vacibdir və ən  inkişaf etmiş fonetikdir. 
Bu vəziyyətdə fonetik eşitmə qabiliyyət deməkdir.İntonasiya altında –

qəbiliyyat ifadələrin intonasiya strukturlarını qavrayır və qabaqcıl artikulyasiya 
əlamətidir. Muxtəlif  komponentlər formalaşması və fəaliyyətin mərkəzində 
danişma,eşitmə ümumi psixoloji mexanizmlədir.Metodologiya tanışlıq təlimi və 
nəzarəni artırır. Bildiyiniz kimi, şifahi nitq var: bir-birinə bağlı iki tərəf dinləmək və 
danişmaq.Üzərində reseptiv məşqlərin əsas vəzifəsi ilkin mərhələdə xarici 
fonemlərin standartlar sistemin yaradılmasıdır. 

Nəticə olaraq,qed etmək lazımdır ki, müxtəlifnitq eşitmə komponentləri: 
fonetik,vurgu və intonasiya bir kompleks daxilində aparılmalıdır siniflərdə.Son 
təcrübə göstərir ki, siz müsbət nəticə əldə edə bilərsiniz. 

Açar sözlər: psixololinvistik qabiliyyət, şayiılır tutmaq, qavrayış, 
fonetik,fonem nümayəndələri, akustik əlaqələndirmə, affrikat, supaseqment 
təşkilat,eyniləşdirmə, müqayisə əməliyyatı, vurğu dinləmə. 
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OBJECTIVES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
AT THE PRESENT STAGE 

Summary  
 
In recent decades, due to changes in political and socio-economic conditions 

in our country, there have been serious changes in school education. Naturally, they 
also touched upon such an area as teaching foreign languages. This discipline has 
come to be regarded as one of the priority areas in the education of the younger 
generation. A profile (in-depth) study of a foreign language in high school is 
introduced for those students who want to use it in their further studies or practical 
activities.  In the course of the modernization of the education process, there is also a 
change in the goals, content and technology of education. The new personality-
oriented paradigm of education and upbringing places the student at the center of the 
educational process, provides for taking into account his needs, interests, inclinations 
and opportunities. Serious emphasis is placed on the socio-cultural orientation of 
education, on the inclusion of students in the dialogue of cultures. When presenting 
questions traditional for methodology, new approaches to education and new 
achievements of methodological science were taken into account. In the system of 
innovative changes taking place in society, one of the first places is occupied by 
updating the content of higher education to train competent and competitive 
graduates, who due to high-quality foreign language training, will be able to 
implement their social and language mobility in intercultural communication and 
cooperation. Consequently, in these circumstances, effective learning of foreign 
languages through the use of innovative forms and methods of teaching in the 
educational process is particularly important. In this case, it is especially important to 
employ innovative forms and methods of teaching in the educational process along 
with the traditional ones, because they stimulate students’ creative activity, teach 
them to think, help them overcome diffidence, promote self-affirmation, make the 
learning process exciting and interesting, and most importantly, encourage students 
to engage in dialogue in a foreign language of professional communication. The 
article is concerned with the substantiation of innovative approaches to teaching 
foreign languages at the university. 

Key words: competence, training, foreign language, development, 
communicative 

As you know, the goals of the education system, as well as the goals of 
teaching certain academic subjects, including foreign languages, are sensitive to 
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changes in society, to the development of scientific knowledge. The socio-political, 
economic and social transformations that have taken place in our country in recent 
decades have led to significant changes in the field of education. We are talking 
about changing the initial conceptual foundations, that is, the paradigm of education 
and upbringing. The educational-disciplinary, authoritarian-informational approach 
with an orientation towards the “average student” gave way to a personality-oriented 
approach, which is nothing more than a humanistic student-oriented approach aimed 
at the full development of each student, at his self-determination and self-realization. 
It was the change in value orientations in society that led to the fact that a free, 
developed and educated person, able to live and create in a constantly changing 
world, began to be recognized as the greatest value in accordance with the 
proclaimed principles of humanization and democratization of society. The transition 
to a post-industrial, information society requires the full development of the 
individual, including his communicative abilities, which make it easier for our 
country to enter the world community and allow it to function successfully in it. A 
school graduate must have the knowledge necessary for this, constituting a holistic 
picture of the world, skills and abilities to carry out various types of activities - 
educational, labor, aesthetic, research. And also, he must have critical thinking and 
modern value orientations, experience of creative activity, he must be able to use 
new information technologies, be ready for interpersonal and intercultural 
cooperation both within his country and at the international level, strive to avoid and 
overcome conflicts, be a patriot of his country and man of the world. All this can be 
achieved only with a personality-oriented approach to the education and upbringing 
of the younger generation, when the needs, capabilities and inclinations of the 
student are taken into account, and he himself acts as an active subject of learning 
activities, and the teacher increasingly acquires the functions of a consultant, 
assistant, partner in communication. In the last decades, in connection with the 
transition to a new paradigm of education and upbringing in relation to education in 
general, the competence-based approach has become widespread. This approach 
presupposes a significant strengthening of the practical orientation of education, is 
aimed at developing the personal qualities of students, and also correlates with the 
humanistic values of education. Thus, in the “Strategy for the modernization of the 
content of general education” it is noted that the concept of competence includes not 
only cognitive and operational-technological components, but also motivational, 
ethical, social and behavioral. It includes learning outcomes (knowledge and skills), 
a system of value orientations, habits, etc. Thus, the competence-based approach 
correlates with the personality-oriented approach and contributes to the 
implementation of the latter. Competence - possession of a student of the appropriate 
competence, including his personal attitude towards her and the subject of activity. 
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Competence is an already established personality trait (a set of qualities) of a student 
and a minimum experience of activity in a given area”1 (p. 65). 

Modern integration processes in the world and the development of 
international cooperation make the knowledge of foreign languages personally 
significant. Therefore, teaching foreign languages is considered one of the priority 
areas of modernization of education in our country. What does the change in the 
paradigm of education and upbringing bring to the setting of goals for teaching 
foreign languages? It should be noted that they received a significant rethinking in 
accordance with the new socio-political, economic and cultural realities, including 
through the development of scientific knowledge. As noted, the formation of foreign 
language communicative competence, that is, the ability and real readiness to carry 
out foreign language communication with native speakers, as well as familiarizing 
schoolchildren with the culture of the country / countries of the target language, a 
better understanding of the culture of their own country, the ability represent her in 
the process of communication. Let's consider the concept of "communicative 
competence" in more detail. We are talking about the communicative orientation of 
teaching foreign languages, the focus of teaching on speech interaction with native 
speakers and mutual understanding / communication, that is, specifically on foreign 
language communication. The concept of “competence” (from Lat. Competentis - 
capable) focuses on the formation of the ability to carry out the activity of 
communication, as well as the readiness to actually carry it out and at the same time 
to obtain a practical result of this activity.  Mastering communicative competence, 
even at an elementary level, allows schoolchildren to realize in the process of 
communication all the basic functions of communication: a) informational (message 
and request for information); b) regulatory (expression of a request, advice, 
prohibition, etc.); c) value-orientational/emotional-evaluative (expression of 
opinions, attitudes, feelings, etc.); d) conventional (observance of speech etiquette). 
Communicative competence as a methodological concept (the desired learning goal) 
includes: linguistic competence (knowledge/possession of linguistic means); speech 
competence (the ability to carry out speech activity); sociocultural competence 
(possession of background knowledge, subjects of speech); compensatory 
competence (the ability to get out of the situation in the presence of a shortage of 
language means) and educational and cognitive competence (the ability to learn). 
Consequently, communicative competence is a multicomponent concept, and a 
foreign language as an academic subject can be called not only “multifactorial”2 
(p.43), but also multipurpose. 

The personality-oriented approach presupposes a special emphasis on the 
socio-cultural component of the foreign language communicative competence. This 
should ensure the culturological orientation of education, the inclusion of 
schoolchildren in the dialogue of cultures. All this increases the requirements for the 
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level of foreign language training. In accordance with the documents for the 
modernization of the school, students are projected to achieve functional literacy in a 
foreign language, that is, real working knowledge of it, which really provides our 
graduates with the opportunity to verbal interaction with native speakers of a foreign 
language, both for personal purposes and for international cooperation. This refers to 
at least the achievement of the so-called threshold level in foreign language 
proficiency, adopted by the Council of Europe. However, given the unequal 
opportunities and abilities of schoolchildren, their different plans for the future and, 
accordingly, different professional aspirations, the federal component of the state 
educational standard allows at the senior level of school different levels of learning 
in foreign languages: general education basic and somewhat advanced / in-depth 
profile, aimed at development of professional aspirations of high school students by 
means of a foreign language, focused on the chosen profession and on continuing 
education at the university. Thus, the personality-oriented approach assumes 
flexibility in setting goals, takes into account the personal interests of schoolchildren, 
their individual characteristics, and thereby creates the prerequisites for greater 
learning outcomes. If we proceed from the correlation of goals and learning 
outcomes, one more feature of the personality-oriented approach to goal-setting 
should be emphasized: the output of the learning system should be real speech 
products as indicators of increments in foreign language knowledge, skills and 
abilities, as well as increments in the spiritual sphere of students. These are spoken 
and written speech works that are subject to measurement and evaluation. The ability 
of speech activity to be included in other types of activity - labor, cognitive, aesthetic 
- allows you to get integrated products in the form of regional geographic albums, 
collages, dramatizations, etc., their spiritual sphere in terms of education and 
development. The content of teaching foreign languages. As you know, the goals of 
teaching act as the central component of the entire system of teaching foreign 
languages, determining its content and principles, as well as the activities of teachers 
and students, that is, techniques and technologies of teaching in each specific 
historical period. A foreign language as an activity-based academic subject is 
focused, as noted above, at the formation of five components of a foreign language 
communicative competence: 

• linguistic (meaning the mastery of the basic units of the language); 
• speech (mastering the main types of foreign language speech activity - 

speaking, listening, reading and writing); 
• sociocultural (mastering background knowledge, regional and general 

cultural knowledge, skills and abilities); 
• compensatory (mastering the skills to carry out activities, that is, 

communication, even with a limited number of linguistic means, for example, the 
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ability to use lexical substitutions with a shortage of lexical means or paraphrase in 
the presence of grammatical difficulties, etc.); 

• educational and cognitive (possession of general educational and special 
educational skills, for example, selective translation, language guess based on 
context, etc.). 

Thus, the content of training is a multicomponent subsystem in an integral 
system of teaching foreign languages, the components of which (subsystems of 
content) are hierarchically dependent on each other. So, it is impossible to master 
target speech/ communication skills without mastering the units of language and 
speech, as well as the objects of speech. And these latter are determined in real life 
by the spheres of communication (social, everyday, educational and labor, socio-
cultural) and specific situations of communication, which predetermine the role 
repertoire of the participants in communication, as well as, to a large extent, their 
communicative intentions / speech intentions. All of this is subject to selection and is 
included in the training content; at the same time, communicative intentions are 
formulated in the form of communicative tasks (CT) to be solved in the course of 
training, which is purposefully given a communicative orientation3 (p.33). 
Consequently, the spheres of communication, the subject matter determine, on the 
one hand, the situations of direct oral communication (speaking, listening) and, 
accordingly, subject to the decision of the CG, for example, to ask, to report 
something, to convince of something, etc. , and on the other hand, mediated 
communication (through a written fixed text - reading, writing) and resolved 
shortcomings, which imply (for example, in relation to reading) the use of certain 
strategies/types of reading: with full understanding (learning reading), with an 
understanding of the main content (introductory reading), with selective extraction of 
information (viewing/ searching reading). 

New data from psycholinguistics and linguistics, the allocation, in particular, 
of the linguistics of the text into an independent area of knowledge and the 
consideration of the processes of speech production and speech perception as a text 
activity, allow us to consider the text as the main unit of the content of education. Let 
us present the content of teaching foreign languages in a more specific form in 
accordance with the above. The text acts in teaching as an object for recognition 
visually (reading) and by ear (listening) and as a product of speech production 
(speaking, writing). It is structured on the basis of the lexical, phonetic, grammatical, 
graphic aspects of speech, correlates with the topic and sphere of communication, 
and also, thanks to its extralinguistic content, reflects and sets specific situations of 
communication. Thus, the modern text-centered approach to the content of teaching 
foreign languages is based on the role and functions of the text in communication, 
taking into account the importance of its ability to carry any information, including 
from all areas of knowledge, and thereby give the teaching of foreign languages the 
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most diverse orientation. This is what determines the integrative interdisciplinary 
nature of our academic subject. All this determines the extreme importance of the 
problem of selecting the content of training and, in particular, the selection of texts. 
The selection of the content should cover all the identified goals of teaching a foreign 
language. 

The selected training content should: 
- to be feasible, to meet the interests and needs of modern students, to 

introduce them to the cultural heritage of both their own country and other countries, 
to be authentic, to promote their socialization; 

- appeal to the personal experience of students, to their feelings and emotions, 
encourage comparison and promote the development of critical thinking; encourage 
the expression of their own opinions, assessments and stimulate the development of 
value orientations; 

- to be characterized by some redundancy, which creates real conditions for 
the implementation of a differentiated and even individual approach to students, 
taking into account their needs, abilities and capabilities; 

- stimulate the subject position of students in learning, provide for 
problematic presentation of information in order to encourage students to observe, 
reflect, make independent conclusions and generalizations, as well as aim them at an 
independent search for information (including using Internet resources). 

Concluding the consideration of the goals and content of teaching foreign 
languages, it should be noted that in recent years, a culturological approach to the 
education and upbringing of the younger generation has become increasingly 
important, and this leads to the placement of new accents in relation to the problems 
of goal-setting, as well as the formation of the content of general secondary 
education. And this cannot but affect the interpretation of these concepts in relation 
to individual academic subjects, including a foreign language. 
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SEVİNC MƏMMƏDOVA 
XÜLASƏ 

MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN VƏZİFƏLƏRİ 
 
Son onilliklərdə ölkəmizdə siyasi və sosial-iqtisadi şəraitin dəyişməsi ilə 

əlaqədar məktəb təhsilində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Təbii ki, xarici dillərin 
tədrisi kimi bir sahəyə də bu öz təsirini göstərmişdir. Bu fənn gənc nəslin 
tərbiyəsində prioritet sahələrdən biri kimi qəbul olunmağa başlayıb. Orta məktəbdə 
xarici dilin profilli (dərinləşdirilmiş) öyrənilməsi bundan sonrakı təhsillərində və ya 
praktik fəaliyyətlərində istifadə etmək istəyən tələbələr üçün tətbiq edilir. Təhsil 
prosesinin müasirləşməsi zamanı təhsilin məqsədlərində, məzmununda və 
texnologiyasında da dəyişiklik baş verir. Təhsil və tərbiyənin yeni şəxsiyyətyönümlü 
paradiqması tələbəni təhsil prosesinin mərkəzinə qoyur, onun ehtiyaclarını, 
maraqlarını, meyllərini və imkanlarını nəzərə almağı nəzərdə tutur. Təhsilin sosial-
mədəni yönümlü olmasına, tələbələrin mədəniyyətlərin dialoquna cəlb olunmasına 
ciddi diqqət yetirilir. Metodologiya üçün ənənəvi suallar təqdim edilərkən təhsilə 
yeni yanaşmalar və metodologiya elminin yeni nailiyyətləri nəzərə alınır. 
Cəmiyyətdə baş verən innovativ dəyişikliklər sistemində yüksək keyfiyyətli xarici dil 
hazırlığı sayəsində öz sosial vərdişlərini həyata keçirə biləcək səriştəli və 
rəqabətqabiliyyətli məzunların hazırlanması üçün ali təhsilin məzmununun 
yenilənməsi ilk yerlərdən birini tutur. Deməli, belə şəraitdə tədris prosesində tədrisin 
innovativ forma və metodlarından istifadə etməklə xarici dillərin səmərəli 
öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman tədris prosesində ənənəvi 
üsullarla yanaşı, innovativ təlim forma və metodlarından da istifadə etmək xüsusilə 
vacibdir, çünki onlar tələbələrin yaradıcılıq fəaliyyətini stimullaşdırır, onlara 
düşünməyə öyrədir, çaşqınlığın aradan qaldırılmasına kömək edir, özünü təsdiq 
etməyi təşviq edir, təlim prosesini maraqlı edir və ən əsası tələbələri peşəkar 
ünsiyyətin xarici dilində dialoqa cəlb etməyə təşviq edir. 

Məqalə xarici dillərin tədrisinə innovativ yanaşmaların əsaslandırılmasından 
bəhs edir. 

Açar sözlər: səriştə, təlim, xarici dil, inkişaf, kommunikativ 
 

СЕВИНДЖ МАМЕДОВА  
РЕЗЮМЕ 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

В последние десятилетия в связи с изменением политических и 
социально-экономических условий в нашей стране произошли серьезные 
изменения в школьном образовании. Естественно, затронули и такую область, 
как обучение иностранным языкам. Эта дисциплина стала рассматриваться как 
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одно из приоритетных направлений в воспитании подрастающего поколения. 
Профильное (углубленное) изучение иностранного языка в старшей школе 
вводится для тех учеников, которые хотят использовать его в дальнейшей 
учебе или практической деятельности. 

В ходе модернизации образовательного процесса также меняются 
цели, содержание и технология обучения. Новая личностно-ориентированная 
парадигма образования и воспитания ставит студента в центр образовательного 
процесса, предусматривает учет его потребностей, интересов, склонностей и 
возможностей. Серьезный упор делается на социокультурную направленность 
образования, на включение учащихся в диалог культур. При изложении 
традиционных для методологии вопросов учитывались новые подходы к 
обучению и новые достижения методической науки. 

В системе инновационных изменений, происходящих в обществе, 
одно из первых мест занимает обновление содержания высшего образования 
для подготовки компетентных и конкурентоспособных выпускников, которые 
за счет качественного обучения иностранному языку смогут реализовать свои 
социальные и социальные интересы. языковая мобильность в межкультурном 
общении и сотрудничестве. Следовательно, в этих условиях особое значение 
приобретает эффективное изучение иностранных языков за счет использования 
инновационных форм и методов обучения в образовательном процессе. В этом 
случае особенно важно использовать в учебном процессе инновационные 
формы и методы обучения наряду с традиционными, поскольку они 
стимулируют творческую активность студентов, учат их мыслить, помогают 
преодолевать неуверенность, способствуют самоутверждению, заставляют 
процесс обучения увлекательный и интересный, а главное, побуждает 
учащихся к диалогу на иностранном языке профессионального общения. 

Статья посвящена обоснованию инновационных подходов к 
обучению иностранным языкам в вузе. 

Ключевые слова: компетенция, обучение, иностранный язык, 
развитие, коммуникативная.  
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MƏTNİN KOMMUNİKATİV-SEMANTİK  

STRUKTURU HAQQINDA  
(Azərbaycan və alman dillərinin materialı əsasında) 

 
XÜLASƏ 

Məqalədə mətnin kommunikativ-semantik strukturu müxtəlifsistemli dillərin – 
alman və Azərbaycan dillərinin müqayisəsi əsasında tədqiq edilir. Mətnin 
kommunikativ-semantik strukturu haqqında dilşünasların fikirləri tutuşdurulur. Mətn 
anlayışının iki məqamda işlənə biləcəyini nəzərə alaraq makromətn və mikromətn 
məsələsi əsaslı olaraq şərh edilir. Mürəkkəb sintaktik bütövün mətnyaradıcı struktur 
kimi formalaşmasının xüsusiyyətləri qeyd edilir. Bu və ya digər cümlənin mətnin 
tərkibində işlənilməsi müəyyən kontekst və situasiyaya uyğun olaraq reallaşır. 
Cümlələr arasında struktur-semantik əlaqələr mətnin kommunikativ vahid kimi 
bütövlüyünü təmin edir. Mikromətn müəyyən kompozisiyaya malikdir və onun 
tərkibinə daxil olan cümlələrin rolu müxtəlifdir. Mikromətnin başlanğıc 
mərhələsində cümlələr müəyyən mənada daha sərbəst olur. Mikromətnin orta 
mərhələsində işlənilən cümlələr başlanğıc cümlələrdən asılı olur və mikromətnin 
mövzusunu inkişaf etdirir. Mikromətnin son mərhələsində işlənilən cümlələr 
mikromətnin məna strukturu üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir və mövzunu 
yekunlaşdırır. Bütün bunlar mətnin kommunikativ-semantik strukturunu tədqiq 
edərkən müqayisə edilən dillərin oxşar və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsində 
vacib rol oynayır. 

Açar sözlər: mətn, cümlələrin birliyi, əlaqə vasitələri, makromətn, mikromətn, 
mürəkkəb sintaktik bütöv, müxtəlifsistemli dillər, müqayisə 

 
Mətn dilçiliyində aparılan son dövr tədqiqatları bir daha onu göstərir ki, bu 

sahə nisbətən yeni bir tədqiqat sahəsi olmasına baxmayaraq, əslində öz inkişafı ilə 
digər dilçilik sahələrindəki bir çox qaranlıq məsələlərin həllinə işığını sala bilir. Biz 
mətn dilçiliyinin dərinliklərinə nüfuz etdikcə, ayrıca cümlənin və onun son 
parametrlərinin, cümlə daxilindəki ayrıca sözün cümlədə davranış prinsiplərinin 
sirlərinə bələd ola bilərik.  

Mətn (tekst) termini altında (latınca textum − əlaqə, birləşmə deməkdir) 
möhkəm daxili struktur əlaqələri olan müxtəlif hadisələrin birliyini nəzərdə tutmaq 
lazımdır [7, s. 455].  
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Mətnlə, yəni müxtəlif cümlələr birliyi ilə bağlı hər hansı tədqiqata başlamazdan 
əvvəl mətn anlayışının özünün iki məqamda işlənə biləcəyini nəzərə almalıyıq. 
Dilçiliyin obyekti olan mətni və mətn dilçiliyinin obyekti olan mətni bir-birindən 
fərqləndirmək lazımdır. Dilçilik baxımından ən müxtəlif profilli mətnlər tədqiqata 
cəlb oluna bilər və onların təhlil edilmə aspektləri də müxtəlif ola bilər. Məsələn, hər 
hansı ədəbi mətn prinsip etibarilə həm sintaktik, həm fonetik, həm leksik, həm də 
morfoloji aspektlərdən təhlilə cəlb oluna bilər. Mətn dilçiliyinin görkəmli 
nümayəndələrindən olan O. İ. Moskalskaya qeyd edir ki, bütöv ədəbi irs insan 
fəaliyyətinin müxtəlif və rəngarəng nəticələrindən biri kimi bir sıra elmlərin 
kompleks obyektinə çevrilə bilir [6]. Məsələn, Azərbaycan türk ədəbi abidəsi olan 
“Kitabi Dədə-Qorqud” dastanlarını götürək. Bu əsər bütöv bir mətn kimi Azəraycan 
filologiyasında, eləcə də dilçiliyində yuxarıda adı çəkilən dilçilik təhlilinin bütün 
aspektlərində öyrənilmişdir və ümumiyyətlə, türkdilli abidələrin hər birinin mətn 
kimi türkologiyada öyrənilməsi ənənə halını almışdır. Ayrı-ayrı türkdilli xalqların 
tarixi, ədəbi, mədəni mətnlərinin müxtəlif elmlərin işığında geniş şəkildə tədqiqata 
cəlb olunması, buna sübutdur [1, s. 20]. Eyni şəkildə hər hansı bir yazıçının, 
sənətkarın bitkin ədəbi əsərinin öyrənilməsinə də münasibət bildirə bilərik. Beləliklə, 
ədəbi mətnləri onlara struktur-məna bütövlüyü xas olduğuna görə makromətn 
adlandırmaq olar. Prinsip etibarilə makromətn kimi kiçik və böyük həcmli bədii 
əsərlərin kommunikativ-semantik strukturunun öyrənilməsi eyni prinsiplərə 
əsaslanır. Makromətnin ayrılması və müəyyənləşməsi həmin makromətnə daxil olan 
təşkiledici komponentləri dəqiq şəkildə ayırmağa və onların təbiətini adekvat şəkildə 
təhlil etməyə imkan verir [2; 4; 9].  

Makromətndən fərqli olaraq mikromətn əslində xüsusi linqvistik metodların 
köməyi ilə öyrənilə bilər, belə ki o, özünü makromətnin tərkib hissəsi kimi göstərir. 
Dilçilik ədəbiyyatında mikromətnlə yanaşı eyni hadisənin elmi adı üçün “mətn”, 
“mürəkkəb sintaktik bütöv”, “period”, “diskurs”, “abzas”, “frazfövqi vahid” və 
başqa sintaktik terminlərdən də istifadə olunur. Bu terminlərin, demək olar ki, hamısı 
genetik baxımdan qohumluq anlayışları ifadə edir və əsasən bir-birini əvəz edə bilir. 
Və buna baxmayaraq onlardan bəzilərini, bizim fikrimizcə, anlam fərqliliklərinə görə 
fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, bir çox əsərlərdə eyni mənada işlənmələrinə 
baxmayaraq abzas və mətn terminləri bu qəbildəndir.  

Beləliklə, mikromətn və ya mürəkkəb sintaktik bütöv nitq fəaliyyətinin digər 
kateqoriyaları kimi, məsələn, cümlə kimi müəyyən iyerarxik sistemə daxil olur. 
Başqa sözlə desək, digər linqvistik kateqoriyalarla onun arasında konkret qarşılıqlı 
münasibətlər zənciri qurulub. Və əslində mətn özünü cümləyə nisbətən daha 
yüksəkdə duran sintaktik yarus kimi aparır. Çünki o, cümləyə münasibətdə həm 
struktur, həm də semantik planlarda daha mürəkkəb sintaktik quruluşdur. Mətn 
dilçiliyinin tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, həm cümlə, həm mürəkkəb sintaktik bütöv 
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əslində eyni sintaktik yarusa aiddirlər. Amma mürəkkəb sintaktik bütöv bu sintaktik 
yarusun yüksəkdəki, cümlə isə aradakı vahididir [3, s. 320].  

Mətn dilçiliyinin sonrakı inkişafında onun elmi cəhətdən müəyyənləşdirilməsi 
aparılan tədqiqlər boyu əldə edilən nəticələrin əsasında formalaşır. Mətn nədir, bu və 
ya başqa cümlələr birliyi mətndirmi? – kimi suallar əslində bizim mətn haqqında 
bildiklərimizin təkmilləşdirilməsi nəticəsində meydana çıxır. Tədqiqatçılar qeyd 
edirlər ki, mətn və kontekst haqqında tədqiqlər indi o qədər müxtəlif çalarlar, ayrı-
ayrı mənalar kəsb edirlər ki, onların ancaq sistemləşməsi özü bir xüsusi məsələ kimi 
ortaya çıxa bilər. Bütün bu fərqli cəhətlərə baxmayaraq, bir çox müəlliflər sintaktik 
kateqoriya kimi özünü göstərən mətni ümüumi semantik və formal əlaqələrlə 
birləşən iki və daha çox cümlənin birliyi kimi qəbul edirlər və bu şəkildə 
müəyyənləşdirmə zamanı onlar əslində mətn termininin ilkin leksik mənasından – 
birləşmə mənasından çıxış etmiş olurlar. Məsələn, V. Kox belə mətni bu şəkildə 
müəəyənləşdirməyi təklif edir: “Zaman və məkanda təşkil olunmuş bir bütövü 
nəzərdə tutan hər hansı bir cümlələr ardıcıllığını mətn kimi qəbul etmək 
mümkündür” [5, s. 162].  

Dilçilikdə mətnə hazır məhsul, nitq-əqli prosesin nəticəsi kimi baxılır. “Mətn” 
termininin bir neçə işlənmə variantları var. Bir tərəfdən, mətn anlayışı, danışanın 
fikrinə əsasən, özlərində bitmiş mənanı ehtiva edən bir və yaxud bir neçə cümlədən 
ibarət hər hansı bir parçanı təyin etmək üçün işlənir. Digər tərəfdən isə, bu terminlə 
hekayə, roman, məqalə və s. kimi nitq əsərləri adlandırılır. Ümumi qəbul olunan isə 
yalnız mətnin bir sıra vahidlərdən ibarət və əlaqəlilik, bitkinlik və daxili təşkil 
olunma təzahürlərinə malik spesifik bir quruluş kimi başa düşülməsidir. Mətnin 
daxili və xarici tamlığını təşkil edən linqvistik, psixoloji və məntiqi amillər var. 
Linqvistik təkrarlar, formal əlamətlər, fikrin inkişafı tema, rema və proses kimi 
antisipasiya və resipasiya bu amillərdəndir. Məsələn, H. Vaynrix mətni aşağıdakı 
kimi nəzərdən keçirir: “Mətn minimum iki morfemdən, maksimal tərkibi isə məhdud 
olan morfemlərin qaydalı ardıcıllığı olaraq, leksik və funksional morfemlərin 
mütəmadi növbələşməsidir” [10, s. 224]. M.A.K. Hallidey və R. Həsən mətnə bu cür 
tərif verirlər: “Mətn şifahi və yaxud yazılı, istənilən uzunluqda bir bütöv təşkil edən 
danışıq parçasıdır” [8, s. 336]. 

Bu istiqamətdə sonrakı tədqiqatlar müxtəlif tipli mətnlərə daha differensial 
yanaşmaya gətirib çıxarmışdır. Belə ki, artıq mətnin sərhədlərinin kifayət qədər 
dəyişkən və onun bir söyləmdən çoxcildli əsərlərə qədər müxtəlif həcmdən ibarət 
olduğu qəbul olunur. Məsələn, İ.R. Qalperin mətnə aşağıdakı tərifi verir: “Başlığa, 
müəyyən məqsədyönlülüyə və praqmatik mərama malik leksik, qrammatik, məntiqi, 
üslubi əlaqələrin müxtəlif vasitəsilə birləşmiş bir sıra xüsusi vahidlər (frazfövqi 
birliklər) ilə birgə bitmiş və ədəbi işlənmiş nitq məhsulunu təşkil edən dil işarələrinin 
qaydalı və yazılı birliyi mətndir” [4, s. 18].  
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Prinsip etibarilə mətnin bu cür dəyərləndirilməsi O.İ. Moskalskayanın mətn 
bölgüsü ilə üst-üstə düşür: 1) bütöv nitq əsəri-mətn, yəni sözün geniş mənasında 
mətn və yaxud makromətn və 2) frazfövqi birlik (mürəkkəb sintaktik bütöv) sözün 
dar mənasında mətn və yaxud mikromətn [6, s. 34].  

Müşahidələr göstərir ki, mətn struktur əlamətlərin müəyyən məcmusuna malik 
bir sıra hissələrdən (komponentlərdən) ibarətdir. Fikrimizcə, cümlənin özünün onu 
təşkil edən hissələrin əsasında tədqiq edilməsi mətnin funksional-üslubi və 
kompozisiya xüsusiyyətlərini, üslubi potensialını, praqmatikasını tam və hərtərəfli 
şəkildə müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bunu isə ayrı-ayrı cümlələrin təhlilinə 
əsaslanmaqla etmək olmaz, çünki onların strukturu və xüsusiyyətləri mətnin müxtəlif 
funksional üslublarda spesifikasını və onun daxilində müxtəlif üslubi vasitələrin 
istifadə imkanlarını üzə çıxara bilmir. Nəticə etibarilə mətnin təhlili üç əsas amilə − 

struktur (formal), semantik (məzmun) və kommunikativ (funksional) amillərə 
söykənir.  

XX əsrin 80-ci illərində mətnin linqvistik nöqteyi-nəzərindən struktur təhlili 
onun bir neçə, nisbətən azsaylı cümlələri və yaxud məna münasibətlərilə birləşmiş 
başqa komponentləri arasındakı əlaqələri öyrənməklə məhdudlaşıb. Belə ki, mətni 
adekvat şəkildə başa düşmək üçün onun hüdudları kənarına çıxan cümlələrarası 
əlaqəni izləmək zəruridir. Bununla bağlı tədricən mətnin formal əlaqəliliklə yanaşı 
(koheziya) məntiqi əlaqəlilik (koherentlik) sayəsində formalaşdığı fikri üstünlük 
təşkil etmişdir.  

Mətnin struktur bütövləşməsini təmin edən koqeziya bir sıra amillərin yardımı 
ilə reallaşır. Praktiki olaraq dilin istənilən səviyyəsi koheziya üçün nə isə verir. Və bu 
münasibətlər arasında iki ən ümumiləşdirici qrupu ayırmaq lazımdır. Bunlardan biri 
mətn komponentləri arasında xətti ardıcıllıq, digəri isə komponentlərin nəzəri çoxluq 
kəsişməsi münasibətləri, yəni onların daxili strukturunda bir-birini eksplisit və yaxud 
implisit təkrar edən element və təzahürlərin mövcudluğundan ibarətdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, mətndəki komponentlər arasında həmin münasibətlər əsas etibarilə çox 
sıx və bir-birinin daxilinə girmiş şəkildə özünü göstərir. Bu münasibətlər qarşılıqlı 
şəkildə intensional olaraq bir-birini tələb edir. Digər tərəfdən onların işləm 
məqamları mətnin ən müxtəlif səviyyələrinə aid olur.   

Makromətnin tərkibində işləm məqamına malik olan mətn düzənli quruluşa 
malikdir. Struktur-kompozisyon planda hər bir mətnin formalaşması və işlənilməsi 
üç mərhələdən keçir: 1) başlanğıc mərhələ; 2) orta mərhələ; 3) son mərhələ. Bu bölgü 
əsasən mikromətnin, yəni frazfövqü birliyin – mürəkkəb sintaktik bütövün 
quruluşuna aiddir. Makromətn də öz kompozisiyasına malikdir. Və kompozisiya 
başlıq, mətnin özü, özünəməxsus proloqun və epiloqun yerləşdirilməsi, mətnin 
yazılma məkanı və s. faktorlarla formalaşır.  

Mətn elə bir çoxluqdur ki, onun komponentləri müəyyən şəkildə qarşılıqlı 
olaraq əlaqəlidir. Mətnin komponentləri kimi ayrı-ayrı bitkin cümlələr özünü 
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göstərir. Cümlələrin bir-birilə əlaqəsi müxtəlif dil vasitələrinin – təkrar, əvəzlik, 
bağlayıcı, ədat, zərf, feilin tərz-zaman formaları, ara söz və digər vasitələrin köməyi 
ilə həyata keçir. Eyni zamanda mətnin tərkibində onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin, 
yəni komponentlərinin bitkinliyi nisbi xarakter daşıyır. Buradan təbii olaraq belə 
çıxır ki, eyni cümlə modelinə mətnin tərkibində və mətndən kənarda müxtəlif cür 
yanaşmaq lazımdır. Bu fikri, görünür, bir qədər də gücləndirmək olar ki, hətta eyni 
cümlə modeli öz assosiativ semantik xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif mətnlərin 
tərkibində özünü fərqli şəkildə aparır. Başqa sözlə desək, mətn daha yüksək təşkil 
olunmuş sintaktik vahid olmaq etibarilə öz tərkibində cümlənin semantik və 
assosiativ strukturunu istədiyi şəkildə dəyişdirmə gücünə malikdir. Qeyd etmək 
lazımdır, mətnin işləm məqamının mövcudluğu o zaman mümkün olur ki, onun 
tərkib komponentləri müəyyən dəyişikliyə məruz qalsın, çünki dəyişilmədən, öz 
assosiativ və yaxud semantik sərhədlərini bu və ya digər kontekstə 
uyğunlaşdırmadan heç bir cümlə mətnin tərkibinə daxil olan komponentə çevrilə 
bilməz. Cümlənin mətnin komponentinə çevrilməsi çox zaman gözə dəyməz 
dəyişikliklər, təsadüfdə gerçəkləşən dəyişmələr nəticəsində baş verir. Komponentlər 
arasında əlaqələrin qurulması artıq bu dəyişikliyin sanki ilk mərhələsi kimi özünü 
göstərir.  

Mikromətndə hər bir cümlə müəyyən məzmuna malik olaraq həmin situasiya 
üçün kommunikativ vəzifə yerinə yetirir. Bu isə cümlənin xüsusi informasiya 
strukturuna malik olmasını ifadə edir. Qeyd olunanları alman və Azərbaycan 
dillərində mikromətnlərin müqayisəsi əsasında müşahidə etmək xüsusi maraq 
doğurur. Məsələn: 

Eines Tages in der Schwarmzeit huschte Ole in der Frühstückspause zu seinen 
Bienen. | Soeben ging ein Volk auf die Reise. Ole verfolgte es, beklopfte einen alten 
Eimer, suchte das Summgeräusch des Weisels zu übertönen und den Schwarm zu 
verwirren. Am Dorfrand brachte man ihm eine Spritze. Ole stäubte Wasser über den 
schwirrenden Schwarm. Der Weisel ließ sich auf der hellen Sommermütze seines 
Verfolgers nieder. Im Nu waren Oles Kopf und Gesicht von Bienen bedeckt. Das 
Atmen wurde dem jungen Imker schwer. | Er wollte den Schwarm nicht verlieren. 
Behutsam trug er die Bienenkappe durchs Dorf zu seinem Wagen (E. Strittmater. 
Ole Bienkopp, S. 35).  

Birinci cümlənin sonunda yer zərfliyi (zu seinen Bienen) başlanğıc mərhələnin 
dayaq sözü və eyni zamanda mikromətnin mövzusunun daşıyıcısıdır. Başlanğıc 
mərhələdə mövzunun daşıyıcısı mikromətnin digər cümlələrində bir neçə dəfə özünü 
ayrı-ayrı cümlə üzvlərinin (mübtəda, tamalıq) rolunda göstərməklə yanaşı müxtəlif 
leksik vasitələrlə ifadə edilir və cümlələri bir-birinə birləşdirərək mürəkkəb sintaktik 
bütövü təşkil edir.  

Adı Leyladır onun. Həyatı bəxtəvərliklə, qəlbi istəklərlə doludur. 
Dodaqlarındakı gülüşlə, gözlərindəki sevinc əks yaranmışdır. Ömründən keçən on 
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səkkiz ildə ata-ana həmişə bu yeganə qızcığazın nazını çəkmiş, üstündə əsmiş, onu 
ehtiyacın üzünü görməyə, sifətin nə olduğunu bilməyə qoymamışlar (S. Qədirzadə. 
Kəndimizdə bir gözəl var).  

Bu mətndə inversiya özünü məhz başlanğıc mərhələdə göstərir. Onun adı söz 
birləşməsi mürəkkəb mübtəda kimi çıxış edərək sanki öz sərhədlərinə Leyladır 
xəbərini daxil edir. Eyni zamanda söz birləşməsinin ilkin elementi həmin 
komponentin son mövqeyinə yerləşdirilir. Normal söz sırası Onun adı Leyladır 
pozulur, əvəzinə inversiyalı söz sırası Adı Leyladır onun ortaya çıxır. İnversiyanın 
məqsədəuyğunluğunun, bu halda söz birləşməsinin birinci elementi olan onun 
əvəzliyinin komponentin son mövqeyində işlənməsinin əhəmiyyəti bundadır. Mətnin 
ikinci, üçüncü, dördüncü komponentləri ellipsisə uğramış həyatı, dodaqlarındakı, 
ömründə elementləri ilə başlayır. Birinci komponentin son mövqedə olan onun 
elementi, beləliklə, bu ellipsisə uğramış mübtədalarla daha sıx əlaqəyə girmiş olur və 
təbii ki, dil təsəvvüründə hər üç komponentdə məhz bu element mübtədanın ilk 
elementi kimi çıxış edir: onun həyatı, onun dodaqlarındakı, onun ömründən. Əlbəttə 
ki, daha effektli əlaqə birinci və ikinci elementlər arasında baş verir. Bu, bilavasitə 
əlaqədir. Amma üçüncü və dördüncü komponentlər və struktur baxımdan birinci 
komponentdəki onun elementinə qarşı intensionaldırlar, onu tələb edirlər. Və burada 
onun elementinin başlanğıc mərhələdəki belə bir postpozisiyası müəyyən mənada 
onların da arasında əlaqənin güclənməsinə səbəb olur.  

Mətndə müşahidə olunan zaman ardıcıllığı, səbəb-nəticə, qarşılaşdırma və s. 
münasibətlərin faktiki leksik-qrammatik vasitələr kimi qəbul etdiyimiz formal 
siqnallar ilə qarşılıqlı asılılıq vəziyyətində olduqları aşkarlanır. Bu formal vasitələrin 
əsaslı təhlili semantik məntiqi əlaqələrin daşıyıcısı kimi onların mürəkkəb sintaktik 
bütövün formalaşmasında oynadığı  rolu göstərməyə imkan verir. 
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О КОММУНИКАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ТЕКСТА 
(на материале немецкого и азербайджанского языков) 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье рассматривается коммуникативно-семантическая структура 
текста на базе сопоставления материалов разно системных языков – немецкого 
и азербайджанского языков. Сопоставляются разные точки зрения лингвистов о 
коммуникативно-семантической структуре текста. Учитывая возможности 
функционирования текста в двух вариантах, освещается вопрос о макротексте 
и микротексте. Отмечаются особенности формирования сложного 
синтаксического целого как текст образующей структуры. Функционирование 
того или иного предложения в структуре текста реализуется в соответствии с 
контекстом и ситуацией. Структурно-семантическая связь предложений 
обеспечивает целостность текста как коммуникативной единицы. Микротекст 
обладает определенной композицией, и роль предложений, входящих в его 
состав, различна. В зачине микротекста предложения в определенном смысле 
являются самостоятельными. Предложения, употребляемые в середине 
микротекста, зависят от начальных предложений и развивают тему 
микротекста. Предложения, употребляемые в концовке, приобретают особое 
значение для смысловой структуры микротекста и подытоживают тему. Всё 
это при рассмотрении коммуникативно-семантической структуры текста 
играет важную роль для определения сходств и различий между 
сопоставляемыми языками. 

Ключевые слова: текст, сочетание предложений, средства связи, 
макротекст, микротекст, сложное синтаксическое целое, разносистемные 
языки, сопоставление 
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ABOUT THE COMMUNICATIVE-SEMANTIC STRUCTURE OF THE 
TEXT (based on the material of German and Azerbaijani languages) 

SUMMARY 
The article deals with the communicative-semantic structure of the text based 

on the comparison of materials from different system languages − German and 
Azerbaijani languages. Different points of view of linguists about the 
communicative-semantic structure of the text are compared. Taking into account the 
possibilities of functioning of the text in two versions, the issue of macrotext and 
microtext is highlighted. The features of the formation of a complex syntactic whole 
as a text-forming structure are noted. The functioning of a sentence in the structure of 
the text is realized in accordance with the context and situation. The structural and 
semantic connection of sentences ensures the integrity of the text as a communicative 
unit. Microtext has a certain composition and the role of the sentences included in its 
composition is different. At the beginning of the microtext, sentences are in a certain 
sense independent. The sentences used in the middle of the microtext depend on the 
initial sentences and develop the topic of the microtext. All this, when considering 
the communicative-semantic structure of the text, plays an important role in 
determining the similarities and differences between the languages being compared. 
Key words: text, combination of sentences, means of communication, macrotext, 
microtext, complex syntactic whole, multi-system languages.           

Key words: text, combination of sentences, means of communication, 
macrotext, microtext, complex syntactic whole, different system languages, 
comparison 
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РАЗВИТИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ  

 
Великий шелковый путь –  это грандиозный торговый маршрут, 

соединивший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества 
уникальных городов, исторических памятников, и даже государств. Этот 
сложный, во всех отношениях, маршрут составляли действовавшие со II века 
до н. э. караванные пути из Китая в Европу, пролегавшие по территории 
современного Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Монголии, Индии, 
Турции, Ирана, Греции и других стран, в плоть до Северной Африки и 
Пиренейского полуострова. Наряду с  созданием развитой системы 
международного разделения труда, появлением торговых городов, 
становлением системы денежных расчетов, а также развитием наук и 
распространением мировых религий, образование языковых ареалов на всем 
Евразийском континенте, также способствовало   эволюции Великого 
шелкового пути. Мы рассмотрим  процесс распространения международных 
языков на Великом шелковом пути в период раннего и позднего средневековья, 
когда данный маршрут играл важнейшую роль связующего звена между 
странами разных цивилизаций и социально-экономических систем. Такими 
международными языками в период со II в. до н.э. по XV век н.э., т.е. на время 
существования Великого шелкового пути, в определенной географической зоне 
стали латинский, арабский, старославянский,  согдийский и другие языки. 
Начиная с античности до эпохи Возрождения, латинский язык выполнял 
функции международного языка как в науке, так и в поэзии. Он был также 
языком католической религии, составлявшей основу средневековой идеологии. 
Несмотря на широкую распространенность латинского языка, в Римской 
империи продолжал функционировать и греческий язык. Например, он 
сохранялся до средних веков на юге Италии и в Сицилии. При разделении 
Римской империи в 395 году на Западную и Восточную в первой 
преимущественное употребление получил латинский язык, а во второй – 
греческий. В период раннего средневековья (V-XI вв.) латынь служила не 
только для международного общения, но и для исполнения внутренних нужд 
письменного общения в каждой отдельной стране.  Наряду с утвердившимся 
романо-германским ареалом, где господствовала латынь, и греко-византийским 
ареалом, где абсолютно преобладал греческий язык, в средние века появился 
третий культурный макроареал, общим языком для которого выступил 
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арабский язык – язык Арабского Халифата. В этот же временной отрезок с 
глобализацией столкнулась и Древняя Русь. Общим языком в этом ареале 
выступал старославянский язык. Языковые ареалы на всей территории 
Великого шелкового пути возникали под воздействием различных факторов и 
на разных этапах глобализации, вплоть до середины ХХ века - века 
коммуникационной революции. 

Ключевые слова: глобализация, латинский язык, греческий язык, 
старославянский язык, арабский язык, международный язык. 

 
Великий шелковый путь1 – система торговых путей, соединявших со II в. 

до н.э. до XV в. страны Евразии – от Западной Европы до Китая. Великий 
шелковый путь играл роль связующего звена между странами разных 
цивилизаций и социально-экономических систем, через него шел широкий 
культурный взаимообмен и взаимодействие между народами Востока и Запада. 
Великий шелковый путь – это первый торговый путь, соединивший 
Евразийский континент и, тем самым, ставший первой моделью глобализации 
в современном ее понимании. Маршруты Великого Шелкового Пути берут 
начало в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, пересекая российские 
степи, Среднюю Азию, Индийский субконтинент, Иранские и Анатолийское 
плато и Аравийский полуостров. Они также простираются по Восточной и 
Северной Африке, охватывая регионы между современной Танзанией и 
Марокко. Вслед за этим достигают Пиренейский полуостров, пересекая 
Восточную и Южную Европу. Естественно, что на протяжении всего Великого 
шелкового пути в разные периоды по тем или иным причинам образовывались 
языковые ареалы, в которых международная торговля шла на одном общем 
языке. Такими международными языками в период со II в. до н.э. по XV век 
н.э., т.е. на время существования Великого шелкового пути, в определенной 
географической зоне стали латинский, арабский, старославянский и другие 
языки. Рассмотрим историю их становления в статусе международных языков. 

В первом веке нашей эры торговая зона сместилась на юг: с территории 
современного Казахстана Великий шелковый путь переместился туда, где 
сейчас находятся Кыргызстан и Таджикистан. Через эти земли китайские 
купцы следовали в Парфию, а уже оттуда попадали в Древний Рим — цитадель 
европейской цивилизации и, пожалуй, единственную державу, которая могла 
сравниться с Китайской империей по размерам и уровню развития. 

                                                 
1  Считается, что впервые термин «Великий шелковый путь» (Great silk road) вошел в 

историческую науку в конце XIX в., после публикации в 1877 г. книги немецкого историка К. 

Рихтгофена «Китай» [1]. 
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Как отмечает Ю.В.Латов, «до III в. н.э. почти вся Евразия 
контролировалась четырьмя региональными империями – Римской 
(Средиземноморье), Парфянской (Ближний Восток), Кушанской (Индия, 
Афганистан, Средняя Азия) и Ханьской (Китай)» [2, с. 123]. Известно, что 
Римская и Парфянская империи, воспользовавшись процессом внутреннего 
ослабления и политического беспорядка эллинистических государств, 
положили конец эллинистическому миру. Этому подтверждением стала 
оккупация Римом Египта (своего рода столицей эллинистической культуры с 
его крупнейшим культурным и научным центром Александрией) в 30 г. до н.э. 
В результате, в античную эпоху Римская империя становится вторым 
«мировым» государством, а Рим превращается из города-государства в столицу 
рабовладельческой империи. А латинский, как государственный язык, начинает 
употребляться на значительной территории Европы (от берегов Средиземного 
моря до Атлантического океана), а также в Северной Африке и в части Азии – 
от побережья Средиземного моря до гор Кавказа и реки Евфрат.  

Начиная с античности до эпохи Возрождения, латинский язык безупречно 
выполнял функции международного языка как в науке (в частности в 
медицине), так и в поэзии. Свой классический вид он обретает в I веке до н.э. 
(«золотая латынь») и I-II веках н.э. («серебряная латынь»)2 . Он был также 
языком католической религии, составлявшей основу средневековой идеологии. 
В период «поздней латыни» (III-V века) на латинском языке составлен перевод 
Библии (Ветхого и Нового Заветов), выполненный Иеронимом (347-420); этот 
перевод известен под названием Vulgata. 

Несмотря на широкую распространенность латинского языка, в Римской 
империи продолжал функционировать и греческий язык. Например, он 
сохранялся до средних веков на юге Италии и в Сицилии, «куда его занесли 
греческие колонисты еще в VI-IV вв. до н.э.» [3, стр. 32]. Следует отметить, что 
некоторая ситуация двуязычия греко-латинского языка была характерна не 
только для Римской империи. Как отмечает С.Н. Кузнецов, «региональные 
международные языки древности, вступая во взаимодействие друг с другом, 
образовывали более или менее устойчивые системы двуязычия – шумеро-
аккадского, аккадско-арамейского, греко-арамейского, латино-греческого» [3, 
с. 33]. При разделении Римской империи в 395 году на Западную и Восточную 

                                                 
2 «Золотая латынь» – самый важный этап развития латинского языка, датируется 50-ми годами 

I века до н.э. – 50-ми годами I века н.э. Этот период характеризуется стремительным расцветом 

художественной литературы и публицистики, благодаря творчеству таких авторов, как 

Цицерон, Цезарь, Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий и др. 

«Серебряная латынь», или период постклассической латыни, датируется I-II веками н.э. 

Характеризуется расцветом историографии. Представителями этого периода являются Тацит, 

Тит Ливий, Сенека, Ювенал, Марциал, Апулей и др. [73, с. 30 и след.]. 
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в первой преимущественное употребление получил латинский язык, а во 
второй – греческий.  

Эпоха Возрождения, установив строгую классическую норму для 
латинского языка, существенно ограничила развитие художественной 
литературы на латинском языке. Иначе обстояло дело в научной области. Здесь 
позиции латинского языка оказались более устойчивыми: «он  сохранял свое 
значение и тогда, когда национальные языки Европы, заимствуя латинскую и 
латинизировано-греческую лексику, стали эффективными орудиями научного 
творчества» [4,  с. 70]. В период раннего средневековья (V-XI вв.) латинский 
выступал в качестве общего письменного языка западноевропейского 
общества, оставаясь при этом живым разговорным языком тех общественных 
групп, которые были связаны с использованием письменности, – духовенства, 
ученых, врачей, чиновников, юристов. Иначе, латынь служила не только для 
международного общения, но и для исполнения внутренних нужд письменного 
общения в каждой отдельной стране. Распространение латыни, резкий рост 
торговли между западноевропейскими городами и странами привели к тому, 
что уже со второй половины XII века начало формироваться европейское 
мировое сообщество, т.е. глобальное общество, куда вошло большинство 
европейских стран.  Если на Западе мировыми государствами являлись 
империя Александра Македонского и Римская империя, с общими языками 
греческим и латинским, то на Востоке таким государством стал Халифат, 
региональным языком в котором выступал арабский язык. На историческую 
арену арабы, объединенные единой религией – исламом, вышли тринадцать с 
половиной веков назад. Еще при преемниках Мухаммеда они создали огромное 
государство, протянувшееся от Пиренеев до Инда. Это было первое 
государство со времен Александра Македонского, в котором объединились 
Запад и Восток, а именно эллинистическое Средиземноморье и индо-иранский 
мир [5, с. 2-3]. 

Процесс глобализации, существовавший и в Халифате, начал действовать 
не сразу. Как отмечают ученые, поначалу каждая страна внутри Халифата 
продолжала жить прежней жизнью: «продолжало действовать старое право, и 
прежние чиновники на тех же языках вели переписку и налоговые списки – 
кадастры, собирая по старым обычаям налоги для новых властителей. 
Монетные дворы продолжали чеканить монету с изображениями византийских 
императоров и сасанидских царей, добавляя  лишь имя халифа или наместника 
и какую-нибудь религиозную формулу вроде “во имя Аллаха”» [5, стр. 2-3]. 
Однако в конце VII – начале VIII вв. Халифат охватывает процесс 
глобализации, а именно: а) появляется единая денежная система; б) 
складывается новая административная и налоговая системы; в) 
распространяется ислам как единая религия; в) единым языком 
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делопроизводства центральных и местных учреждений становится арабский 
язык, который впоследствии начал проникать в быт завоеванных народов.  

Интересно также отметить, что арабский язык, оставаясь в течение всего 
IX века единственным литературным языком всех исламизированных народов, 
способствовал их сближению и возникновению так называемой 
«мусульманской культуры». Можно сказать, что арабский язык сыграл ту же 
роль, что некогда греческий, а мусульманская культура в какой-то мере 
продолжила традиции эллинизма, но в совершенно иных условиях.  

Арабский язык господствовал в научной, светской и религиозной сферах. 
Так, благодаря переводам на арабский язык ученые Халифата получили 
возможность соединить в своих трудах научное наследие эллинизма и 
достижения индийской науки, прежде недоступное в Средиземноморье. На 
этой базе совместными усилиями ученых разных народов в IX – Х вв. были 
разработаны новые разделы математики (алгебра и тригонометрия), 
значительно развиты астрономия, химия, медицина, философия. Развитие 
арабского языка и мусульманской культуры шло до тех пор, пока арабский мир 
не был поглощен Османской империей, а турецкий язык начал теснить 
арабский в официальной сфере. 

Итак, наряду с утвердившимся романо-германским ареалом, где 
господствовала латынь, и греко-византийским ареалом, где абсолютно 
преобладал греческий язык, в средние века появился третий культурный 
макроареал, общим языком для которого выступил арабский язык. Арабский 
халифат сумел добиться высокоразвитой торговли между Индией и Китаем, с 
одной стороны, и славянскими странами, Византией и Европой, с другой.  
Сопровождением товаров на длинном и полном опасностей пути через всю 
Евразию занимались разные люди, сменявшие друг друга на разных отрезках 
маршрута.   Основными проводниками  на восточном отрезке Великого 
шелкового пути оказались согды — нация, считающаяся прародителем узбеков 
и таджиков. Согдийский язык служил универсальным средством общения для 
китайцев, римлян и прочих народов, которые участвовали в становлении 
Великого шелкового пути на заре первого тысячелетия. Страна согдов, 
Согдиана, располагалась между Амударьей и Сырдарьей — ровно посередине 
между Китаем и Европой. С началом арабских завоеваний согдов оттеснили 
на восток, а оживленный маршрут Великого Шелкового пути оказался 
нарушен. На землях современного Ирана и Туркменистана расположился 
Арабский халифат, заблокировавший торговлю между западом и востоком. 
В этот момент Великий Шелковый путь повернул на север. В этот же 
временной отрезок с глобализацией столкнулась и Древняя Русь: «Интенсивная 
международная торговля между Византией, Русью и другими соседними 
странами <…> достигла своего пика в X-XI веках» [6]. В IX веке активные 
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торговые отношения Руси с государством арабского Востока наблюдались в 
регионе Поволжья и Каспия: «Основным торговым путем в торговле Руси с 
арабским Востоком и Закавказьем служила Волга и Каспийское море; и 
интенсивное использование этого торгового пути началось в последних 
десятилетиях VIII века» [6]. 

Таким образом, можно утверждать, что в раннем средневековье на Руси 
параллельно развивались два процесса региональной глобализации: 1) 
торговый путь Волга – Каспий (VIII-Х вв.); 2) торговый путь Средиземное 
море – Черное море – бассейны рек, впадающих в Черное море: Днепр, Дон, 
Днестр, Южный Буг (II половина IX – II половина XII вв.). Первый из 
указанных торговых путей назывался в ту эпоху «Из варяг в персы», второй – 
«Из варяг в греки». Общим языком в этом ареале выступал старославянский 
язык.  

Старославянский язык, первый письменный язык славян, выполнял 
миссию единого языка славянских народов в эпоху Средневековья. Он 
появился во II половине IX в., а именно в 60-70 гг., в процессе переводческой 
деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия и их ближайших 
учеников. Создание старославянского языка – главное событие в культурной 
истории славянства, т.к. с его возникновением связано начало развития 
постоянной письменной традиции у славян. Он выступил важнейшим 
фактором стабилизации и систематизации славянской речи, а в дальнейшем 
оказал огромное влияние на формирование и развитие славянских 
литературных языков. В начальный период своего существования 
старославянский язык был языком церковным. Но позже стал обслуживать и 
другие области письменности.  

Итак, можно сказать, что становление Великого шелкового пути 
ознаменовало новый виток развития процесса глобализации. Иначе, 
начавшийся в период эллинизма процесс глобализации расширился в эпоху 
Великого шелкового пути. Благодаря Великому шелковому пути в античную 
эпоху и Средневековье в экономической и культурной жизни Евразийского 
континента наблюдалось следующее: 

1. Создание развитой системы международного разделения труда; 
2. Появление торговых городов, игравших роль транзитных пунктов на 

караванных путях в международной торговле. Такими городами, например, 
были Тебриз, Бухара, Самарканд, Хорезм, Отрар, Кашгар, Турфан, Хотан, 
Дуньхуан и др. Особой разновидностью торговых городов стали итальянские 
купеческие республики Венеция и Генуя. Именно там впервые в Западной 
Европе возникли такие институты рыночной коммерции как торговые 
компании на паях (прообраз акционерных обществ) и банки, дающие ссуды 
таким компаниям. 
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3. Становление системы денежных расчетов. Согласно им в раннее 
Средневековье по всему Великому шелковому пути, до Китая включительно, 
при расчетах пользовались золотыми византийскими и серебряными 
сасанидскими и арабскими монетами. Тогда же купцы начали использовать 
чеки3 . Система чеков на предъявителя начала работать лишь с Х в., когда 
торговля на всем Великом шелковом пути стала контролироваться 
мусульманами и евреями. 

4. Развитие наук и распространение мировых религий. Великий шелковый 
путь сыграл большую роль в развитии географической науки: после 
образования этой торговой трассы европейцы и китайцы узнали обо всех 
цивилизациях Евразии, точных размерах этого континента. Велика роль 
Шелкового пути в распространении мировых религий, особенно буддизма и 
ислама.   

5. Образование языковых ареалов на всем Евразийском континенте: ареал 
латинского языка в Западной Европе, ареал греческого языка – в Восточной 
Европе, ареал арабского языка – на Ближнем Востоке и Азии, ареал китайского 
языка – в Азии. 

Третий этап развития межъязыковых контактов в контексте глобализации 
начинается уже в ХХ веке с появлением средств массовой коммуникации, а 
именно в век коммуникационной революции. 
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3 Слово «чек» в переводе с персидского означает «документ, расписка». 
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Məmmədova Ülviyyə Rasim qızı 
 

BÖYÜK İPƏK YOLU DÖVRÜNDƏ DİLLƏRARASI ƏLAQƏLƏRİN 
İNKİŞAFI 

Xülasə 
Böyük İpək Yolunun formalaşması qloballaşma prosesinin inkişafına yeni  

təkan verir. Antik dövrdə və orta əsrlərdə Böyük İpək Yolu sayəsində Avrasiya 
qitəsinin iqtisadi və mədəni həyatı sürətlə inkişaf edir,  beynəlxalq əmək bölgüsü 
sistemi və, Təbriz, Buxara, Səmərqənd, Xorəzm, Otrar, Kaşqar, Turfan, Xotan, 
Dunxuanq, Genuya kimi ticarət şəhərləri yaranır. Tarixdə ilk dəfə olaraq səhmlər 
üzrə ticarət şirkətləri (müasir səhmdar cəmiyyətlərin prototipi) və bu cür şirkətlərə 
kredit verən banklar fəaliyyətə başlayır. Eyni zamanda, pul hesablaşmaları sistemi 
formalaşır. Erkən orta əsrlərdə bütün Böyük İpək Yolu boyunca, o cümlədən Çinə 
qədər, qızıl və gümüş Sasani və Ərəb sikkələrindən hesablamalarda istifadə edilir. 
Eyni zamanda tacirlər çeklərdən istifadə etməyə başlayırlar. Həmin dövr elmin 
inkişafı və dünya dinlərinin yayılması dövrü kimi tanınır. Təbii ki, bu və ya digər 
səbəblərdən, bütün Böyük İpək Yolu boyu beynəlxalq ticarətin bir ümumi dildə 
aparıldığı linqvistik sahələr yaranır. Bütün Avrasiya qitəsində dil sahələrinin 
formalaşması müşahidə olunur: Qərbi Avropada latın dili sahəsi, Şərqi Avropada - 
yunan dili, Yaxın Şərq və Asiyada - ərəb dili sahəsi və Asiyada - Çin dili sahəsi.     
Antik dövrdən İntibah dövrünə qədər latın dili həm elmdə, həm də poeziyada 
beynəlxalq dil kimi çıxış etmişdir. Eramızdan əvvəl I əsrdə latın dili klassik 
formasını alır – “Qızıl Latın”. Eramızın I və II əsrlərdə isə “Gümüş Latın” dövrü 
inkişaf etməkdədir. Orta əsrlərdə latın dili katolik dininin əsas dilinə çevrilir. Latın 
dilinin geniş yayılmasına baxmayaraq, Roma İmperiyasında yunan dili geniş yayılıb, 
əsas dil kimi fəaliyyət göstərirdi. Əgər Qərbdə, ümumi  dilləri latın və yunan olan, 
dünya dövlətləri Makedoniyalı İsgəndərin və Roma İmperiyalar idisə, Şərqdə belə bir 
dövlət Xilafət dövləti idi və həmin dövlətdə ərəb dilindən regional dili kimi istifadə 
edilirdi. Eyni dövrdə Qədim Rusiya da qloballaşma prosessi ilə üzləşir. IX əsrdə 
Rusiya ilə ərəb Şərqi dövlətləri arasında (Volqa və Xəzəryanı bölgələrdə) ticarət 
əlaqələri fəal inkişafı müşahidə olunurdu. Sözügedən ərazilərdə ümumi dil qədim 
slavyan dilidir. Slavyanların ilk yazı dili olan bu dil, orta əsrlərdə slavyan xalqlarının 
vahid dili missiyasını yerinə yetirirdi. 

Açar sözlər: qloballaşma, latın dili, yunan dili, qədim slavyan dili, ərəb dili, 
beynəlxalq dil. 
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Mammadova Ulviyya Rasim 
INTERLANGUAGE TRANSFER  

 IN THE PERIOD OF THE GREAT SILK ROAD 
Summary 

Until the 15th century The Great Silk Road was a system of trade routes 
connecting countries of Eurasia (from Western Europe to China).  It was central to 
the economic, cultural, political, and religious interactions between these 
regions. The Great Silk Road usually refers to certain land routes, but it may also 
refer to sea routes that connect East Asia and Southeast Asia with South Asia, Persia, 
the Arabian Peninsula, the Near East, East Africa & Southern Europe. The Silk Road 
was a route not only for cultural as well as economic trade among the civilizations 
that used it. The early interaction and integration of Eastern and Western cultures 
may also occur in this time period. The migration and exchanges of different groups 
and different cultures were affected the formation of few civilization with diversity 
characteristics. Naturally, throughout the entire Silk Road in different periods, for 
one reason or another, linguistic areas were formed, in international trade it was in 
one common language.  From antiquity to the Renaissance, Latin served as an 
international language both in science (in particular in medicine) and in poetry. It 
takes on its classic look in the 1st century BC. ("Golden Latin") and the 1st-2nd 
centuries AD. ("Silver Latin"). It was also the language of the Catholic religion that 
formed the basis of medieval ideology. If in the West the world states were the 
empire of Alexander the Great and the Roman Empire, with the common languages 
of Greek and Latin, then in the East such a state became the Caliphate, in which the 
Arabic language acted as a regional language. The Arab Caliphate managed to 
achieve highly developed trade between India and China, on the one hand, and the 
Slavic countries, Byzantium and Europe, on the other. So, we can say that the 
formation of the Great Silk Road marked a new round in the development of the 
globalization process. Otherwise, the process of globalization, which began during 
the Hellenistic period, expanded during the era of the Great Silk Road. 

Key words: globalization, Latin, Greek, Old Church Slavonic language, 
Arabic, international language. 
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AZƏRBAYCAN AŞIQ ŞEİRİNDƏ METAFORLARIN ÜSLUBİ İMKANLARI 

 
Metaforikləşmənin araşdırılması hər zaman aktualdır, çünki insan və dillə 

ontoloji cəhətdən əlaqədar bir fenomeni təmsil edir, eyni zamanda dilin 
gerçəkləşməsi xüsusiyyətləri ilə təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirir. Dilin lüğət 
tərkibinin zənginləşdirilməsi üçün tükənməz mənbə olan metaforik vahidlərin 
mahiyyətinin dərindən öyrənilməsi dildə, o cümlədən Azərbaycan dilində də 
dünyanın metaforik təsvirini verməyə, metaforik sahələrin onun semantik məkanında 
təmsil edilmək dərəcəsini tədqiq etmək imkanı verir. Metaforikləşmə obrazlılığın 
dərəcələrini artırır, lüğət tərkibi və terminoloji sistem yeni söz, termin və ifadələrlə 
genişlənir, zənginləşir və bu tərkib ekspressiv-estetik yöndə təzələnir. İşin elmi 
yeniliyi həmin qatların semantik yuvalarının üzə çıxarılmasında da özünü göstərir. 
Tədqiqatda ədəbi dilin linqvo-üslubi əlamətləri aşkar olunur, metaforikləşmənin 
dilimizdəki rolu və yeri təyin edilir, funksional cəhətləri üzə çıxarılır. Bu prosesdə 
tipik semantik-üslubi funksiyalar, obrazlı nitqdə qənaət prinsipini meydana gətirən 
şərait də müəyyənləşdirilir. Metaforikləşmə hadisəsinin əsası olan semantik 
motivləşmə prosesi məqalədə Azərbaycan aşıq şeirlərindən seçilmiş nümunələr 
əsasında linqvoüslubi planda aydınlaşdırılır. 

Açar sözlər: Azərbaycan aşıq şeirləri. metoforikləşmə, linqvo-üslubi 
əlamətlər, semantik-üslubi funksiyalar.  

 
Metaforalar məcazların ən maraqlı formalarından biridir. Növündən asılı 

olmayaraq istər nəzm, istərsə də nəsr əsərlərində müxtəlif üslubi məqsədlərlə 
metaforalardan istifadə olunur (7, s. 85). Azərbaycan aşıq poeziyasında bədii fikrin 
ifadəsi baxımından ən güclüsü, növ və formalarının zənginliyinə görə metaforlar 
xüsusi mövqeyə malikdir. Bu, birinci növbədə metaforun semantik tutumundakı 
rəngarəngliklə bağlıdır. Dildə metaforik vahidlərin yaranması, hər şeydən əvvəl, 
təfəkkür hadisəsidir. Yəni insan şüurunun əşya və hadisələr arasındakı qarşılıqlı 
məntiqi əlaqələri dərk etməsi metaforun yaranmasında əsas amildir. Gerçəkliyin 
müxtəlif predmetləri arasında mövcud olan əlamət oxşarlığı, bənzərliyi bir əşyanın 
adını digəri üçün də işlətməyə imkan verir. Ədəbiyyatşünaslıq və dilçilikdə metafor 
ilk növbədə bədii təsvir vasitəsi kimi səciyyələndirilir. Lakin metaforun işlənmə 
dairəsi yalnız bədii dillə məhdudlaşmır. Emosional-ekspressiv xarakterli məqamlara 
malik olan canlı danışıq dili üçün də metaforlardan istifadə xarakterikdir. Bu 
araşdırmanın tədqiqat obyekti olan aşıq poeziyasının dili canlı danışıq dili ilə 
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bilavasitə bağlı olduğu üçün həmin cəhəti xüsusi qeyd etmək vacibdir. Dildə 
metaforun əmələ gəlməsinin müxtəlif yolları mövcuddur ki, bu da onun forma 
müxtəlifliyinn meydana çıxmasına səbəb olur.  

Əşya və hadisələr arasında mümkün olan müxtəlif oxşarlıq əlaqələrinə əsasən, 
metaforları belə cür qruplaşdırmaq olar: 

1) Zahiri oxşarlıqla bağlı yaranan metaforlar. Bu növ metaforlarda, məsələn, 
insana aid anlayışların adı oxşarlıq əsasında cansız əşyalar üzərinə keçirilir: Ay 
ariflər, bu dünyanın üzündə \\ Təzəcə açılan güllər sevinsin. \\ Bir əyri çalmalı, 
xumar gözlünün \\ Zülfünü dağıdan yellər sevinsin. (Qurbani) 

Leksik-semantik baxımdan bu növ metaforalar dildə çoxmənalı sözlərin meydana 
gəlməsi üçün baza rolu oynayır.  

2) Daxili keyfiyyətlərin bənzəyişinə görə yaranan metaforalar. Bu halda bir sıra 
heyvan və quş adları insan üzərinə köçürülərək metaforalaşır: Qurbaniyəm, eşq 
əlindən büryanam, \\ Ta ölüncə mən o yara qurbanam. \\ Qulluğunda qolu bağlı 
tərlanam, \\ Çalış, şikar bəndin al, ondan öldür. (Qurbani) 

3) Canlılara, o cümlədən insana məxsus olan əlamət və keyfiyyətlərin cansız 
əşyalar üzərinə köçürülməsi əsasında yaranan metaforalar: Qədəm qoyub yar yanına 
gələndə \\ Elə gəl, elə get, yol inciməsin. \\ Şəkər ləblərindən mənə busə ver, \\ Dodaq 
tərpənməsin, dil inciməsin. (Aşıq Abbas Tufarqanlı) 

4) Cansız əşyalara aid olan əlamət və keyfiyyətlərin canlılar, o cümlədən insan 
üzərinə köçürülməsilə yaradılan metaforalar, dilçilik ədəbiyyatında metaforaların bu 
növünə frazeoloji metaforalar da deyilir: Nə ola, bir şadlıq xəbəri gələ, \\ Yüklənə 
barxanam ellərə doğru. \\ Naşı ovçu bərə bəklər, əylənər, \\ Marallar sayrışar yolara 
doğru.(Qurbani) 

Metaforalar ayrı-ayrı predmetlər arasında müxtəlif xarakterli əlamətlərə 
əsaslanan müqayisəyə görə meydana çıxır. Bu metaforanın yaranmasının başlıca 
prinsipidir. 

Dilçilik ədəbiyyatında metaforalar tipoloji səciyyəsinə görə iki qrupa bölünür: 1) 
Ümumişlək metaforalar; 2) Poetik (yaxud üslubi) metaforalar. 

Metaforaların belə qruplaşdırılması aşıq poeziyası materialları əsasında aparılan 
araşdırmalar üçün də tamamilə məqbuldur. Belə ki, bir qrup metaforalar dilin 
inkişafının nisbətən daha ilkin mərhələsində meydana çıxmış, zaman keçdikcə təkrar-
təkrar işlənərək sabitləşmiş, ümumişlək səciyyə qazanmışdır. Bu, aşıq şeirində də 
geniş şəkildə işlədilən  “quşlar oxuyur”, “duman çəkilir”, “ağacın qolu” və s. bu kimi 
metaforalara aiddir və onları tam əsasla ümumişlək metafora hesab etmək olar. 
Azərbaycan aşıq poeziyasında bu qrupa daxil olan metaforalardan geniş şəkildə 
istifadə olunur. Bu tip metaforalar aşıq poeziyasının çoxəsrlik tarixi boyu müxtəlif 
sənətkarlar tərəfindən dönə-dönə işlədilmişdir və poetik sözün incəliyinin, poetik 
istedadın səviyyəsinin göstəricisi olmaqdan daha çox, ənənəvi ifadə tərzinə sadiqlik, 
bu və ya digər predmetin hamı tərəfindən qəbul edilmiş dəyişməz atributunun ifadə 
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olunması kimi qavranılır. Məsələn, “yaz gəlir”, “bahar gəlir” metaforik ifadələri bu 
və ya digər variantda Azərbaycan aşıq poeziyasının, demək olar ki, bütün 
nümayəndələri tərəfindən işlədilmişdir və bu, onların poetik tapıntısı yox, dilin 
məlum obrazlılıq potensialından bəhrələnmələrinin göstəricisidir: Gəlsin bahar fəsli, 
açılsın yazlar, \\ Göllərə tökülsün ağ quba qazlar, (Qurbani) 

Metaforların bəziləri meydana çıxdığı ilk dövrlərdə dilimizin tarixi inkişafının 
hansı mərhələsindəsə, heç şübhəsiz ki, poetik – üslubi səciyyə daşıyıb, lakin uzun 
zaman müddətində təkrar işlənmələr onu ilkin ekspressiv funksiyadan uzaqlaşdırmış, 
nəinki bədii dildə, hətta adi danışıq dilində belə, bədii – poetik funksiya daşımaq 
potensialını, demək olar ki, tamamilə itirərək adicə nominativ ifadəyə çevirilmişdilər.  

Metaforaların digər bir qismi isə məhz bədii dilin poetik imkanlarını əks etdirmək 
üçün istifadə olunur və onlar bədii mətnin tərkibində bilavasitə üslubi məqsədə 
müvafiq olan məqamda işlədilir, daha doğrusu, hazır şəkildə götürülüb işlədilmir, 
yaradılır, kəşf olunur. Adətən bu cür metaforalar konkret bir əsərin, yaxud müəllifin 
üslubunu səciyyələndirir və adi nitqdə danışıq dilində, demək olar ki, işlənmir. 

Obrazlı təfəkkürün məhsulu olan poetik metafora həyat gerçəkliyinin obrazlı 
dərki zamanı meydana çıxır. Obrazlı düşüncə sahibi olan yaradıcı sənətkar adi 
təfəkkür üçün tamamilə uzaq və əlaqəsiz görünən obyektlər arasında elə yeni və 
gözlənilməz, orijinal əlaqələr, münasibətlər tapır ki, bunların dildə yüksək ustalıqla 
ifadəsi poetik metaforaların yaranmasına səbəb olur. Sayılan bütün bu cəhətlər 
Azərbaycan klassik aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığında 
bütün dərinliyi və əlvanlığı ilə üzə çıxır.  

Aşıq poeziyasının bütün cəhətləri kimi məcazların işlədilməsi də bu sənətin ən 
qüdrətli nümayəndəsi dahi Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən mükəmməl inkişaf 
səviyyəsinə çatmışdır. Aşığın şeirlərində poetik metaforaların fövqəladə bir ustalıqla 
işlədilməsi bu fikri bir daha təsdiq edir6 Mən səni görəndən bəri, \\ Sinəm oldu qəm 
dəftəri, \\ Öldür Aşıq Ələsgəri, \\ Özün günahkar ol, yaylaq. (Aşıq Ələsgər); Yanağı 
qırmızı, buxağı ağdı, \\ Çırağban eyləyib ağı qırmızı. \\ Ala gözlərinə gözüm sataşdı, 
\\ Əridi ürəyimin yağı qırmızı.(Aşıq Ələsgər); O cəllad qaşların qəhri, zəhməti \\ 
Qəst eylər cismindən cam dağıtsın. \\ Gözün talan salıb Azərbaycanan, \\ Dilin istər 
Alosmanı dağıtsın. (Aşıq Ələsgər); Zənburam, sızıldaram \\ Dodaqlarında balına; \\ 
Yaylaqlar ceyranısan, \\ Əhsən o gül camalına. (Aşıq Ələsgər) 

Poetik metaforalar ilk növbədə fərdi-üslubi xarakter daşıyır. Bu tip metaforlardan 
istifadə sənətkarların bədii ideyanı yüksək obrazlılığa malik dil vasitəsilə ifadə etmək 
istəyindən doğur. Bu metaforların qeyri-adiliyi, yeniliyi, gözlənilməzliyi, orijinallığı 
aşığa öz dinləyicilərinin idrak və duyğularına daha güclü təsir göstərmək imkanı 
verirdi. Metaforlardan istfadədən danışan zaman Aşıq Şəmşir poeziyasını da 
unutmaq olmaz. Onun yaradıcılığında ana dilimizin poetik imkanları bütün gözəlliyi 
ilə öz təcəssümünü tapmışdır. Aşığın Azərbaycan xalqına və millətimizə ən böyük 
xidmətlərindən biri məhz onun Azərbaycan türkcəsinə xidməti olmuşdur. Bildiyimiz 
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kimi, dilin bədii təsvir və ifadə vasitələrindən yerli-yerində istifadə sənətkardan 
böyük məharət tələb edir. Poetik sözün bədii imkanlarından istifadə sənətkarın fərdi 
istedadını gerçəkləşdirir. Məcazlar qüvvətli, ən təsirli bədii ifadə vasitəsidir. Burada 
sözlər özünün həqiqi mənasında deyil, başqa-başqa məna çalarlarında işlədilir ki, bu 
da aşıqdan xüsusi istedad tələb edir.  

Aşıq Şəmşir yaradıcılığında da metaforanın gözəl nümunələri vardır: Nərvan, 
söyüd, ulğun desə barım var, \\ Alma gülər, heyva gülər, nar gülər. \\ Buzlu çillə yazı 
qonaq çağırsa, \\ Boran gülər, tufan gülər, qar gülər (A.Şəmşir); Xilqət cəlladısan 
əzəl-axır sən, \\ Hamını yandırıb oda yaxırsan. \\ Dünən ucaldırsan, bu gün yıxırsan,  

Qoyursan yurdunu xaraba, dünya (A.Şəmşir); Köynəksizdi, soyuq dəyib, \\ 
Yaman xəstəhaldı sazım. \\ Dərdə qaldı, hala yandı \\ – Özün dərdə saldı sazım (A. 
Şəmşir).  

Azərbaycan aşıqlarından dilin metaforik sistemindən bacarıqla istifadə 
edənlərdən biri də aşıq Yanvardır. Sənətkardan güçlü yaradıcılıq istedadı tələb edən 
metafora Aşıq Yanvarın yaradıcılığında qüvvətli təsvir, fikri obrazlı açmaq, məntiqi 
gücləndirmək vasitəsidir: Bülbül nalə edər sənsiz, \\ Çox xəyala gedər sənsiz, \\ 
Bağrın başın didər sənsiz, \\ Gözyaşını sil, qızılgül. (A.Yanvar). Səciyyəvi bir əlaməti 
– ayrılıqdan doğan hicran əzabları, vüsal həsrəti başqa aləmə - təbiətin gözəl varlığı 
olan qızılgülün üzərinə köçürməklə, sənətkar uğurlu metafora yaratmağa müvəffəq 
olmuşdur. O, bu misralarla və bütövlükdə sözügedən şeirdə müqayisələr arasında, 
bənzəyişi əsas alanda, varlığın bir cəhətini digərinə köçürəndə məfhumlardan birini 
atmış, onun asan nəzərə çarpan bir xüsusiyyətini saxlamışdır: Yenə sərt əlini atıb hər 
yana, \\ Mehmandır ellərə, obaya payız. \\ Nə bir çiçək gülür, nə də bir yarpaq, \\ 
Qəsd edir ətirli güllərə payız.  (A.Yanvar).“Payız” seirindən nümunə verdiyimiz bu 
misralarda müəllif metaforanın vasitəsi ilə bədii obrazı, lövhə və mənzərələrin 
həyatilliyini artırmışdır. Aşıq Yanvar metaforalardan istifadə etməklə maraqlı bədii 
nümunələr yaradır: Bahar nəfəsiylə çöllər güləndə, \\ Xoş ilham almağa Tircana 
gəlin; Gəlsən, salam verər bu dağlar sənə, \\ Bülbül nəğmə deyən budaqlar sənə. \\ 
Gör neçə sirr açar bulaqlar sənə, \\ Söhbət salmısanmı İsmayıllıda. (A.Yanvar) 

Yaradıcılığını bədii ifadə və təsvir vasitələri ilə bəzəyən azərbaycan aşıqlarından 
biri də aşıq Nəsibdir. Onun sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən danışarkən onun işlətdiyi 
poetik fiqurlara da ayrıca nəzər yetirmək lazımdır. Öncədən deyək ki, aşığın 
yaradıcılığında bədii məcazlar, yəni söz və ya ifadənin başqa, qeyri-müstəqim 
mənada işlənməsi yolu ilə yaradılan bədii ifadə vasitələri çox zəngindir. Məcazlardan 
istifadə etməklə yazıçı yeni-yeni ifadələr yaradır, sözlərə yeni mənalar verməyə 
çalışır, bədii dilin zənginləşməsinə kömək edir, təsvir obyektinə öz nəzərində tutduğu 
qiyməti daha asan verə bilir: “Qaxdağanlar yolda-izdə qaynaşır” (Aşıq Nəsib) 
misrasında qarışqa sözü işlənməsə də, onu asanlıqla bərpa etmək mümkündür. “Səni 
qoşam harabıya Qağızmannan duz gətirəm” (Aşıq Nəsib) misrasında isə öküz sözü 
buraxılmışdır. Nəsibin şeirlərində bu tipli istiarələr az deyil. 
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Metaforlar semantikası, poetik siqləti, emosionallıq və bədii düşüncə yükü ilə 
oxucunu heyran edir. Üslubi və semantik baxımdan poetik mühiti zənginləşdirən 
metaforalar təlqin edilən fikir və duyğulara qol-qanad verir, poetik keyfiyyət halında 
oxucu yaddaşına dərindən hopur: Dağların qarı söküldü,\\ Axdı, aylara töküldü, 
Abbas deyər, bel büküldü,\\ Qədd kaman oldu, gəlmədi; Duman gəl-get bu 
dağlardan, \\ Bahar gəldi, qar əylənməz \\ Bu dünya bir bivəfadı, \\ Gözəldə ilqar, 
əylənməz. (Aşıq Abbas Tufarqanlı). 

Göründüyü kimi, bütün bu metaforlar doğma dilimizin qanunları əsasında 
formalaşmış, sadə və təbiiliyi ilə olduqca əhəmiyyətlidir, həyati fikirləri, real və canlı 
insan düşüncələrini olduqca hərtərəfli əks etdirmək siqlətinə malikdir. Milli dilin 
əsasları üzərində yaradılan bir sıra poetik örnəklərdə metaforlar milli 
təfəkkürümüzün ən bariz göstəricisi kimi nəzərə çarpır. Xüsusi olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının, aşıq Ələsgərin, Aşıq Yanvarın və 
digər onlarla nəhəng yaradıcı şəxsiyyətlərin aşıq poeziyasının keyfiyyət 
göstəricilərini metaforlar vasitəsilə yüksəklərə qaldırmışlar. Əksər poetik mətnlərdə 
işlədilən metaforlar ifadə edilən fikirlərin füsunkarlığını, üslub tərzini, fikir 
dolğunluğunu daha da genişləndirir və bu ifadə vasitələri işlədilən poetik örnəklər 
kamil sənət nümunələri hesab edilir. Azərbaycan aşıqlarının yaratdığı fərdi-üslubi 
metaforlar onların ədəbibədii dilinin məcazlar sistemini daha zənginləşdirmişdir. 
Fərdi-üslubi metaforlar sənətkarın üslubunun müəyyənləşdirilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycan aşıqlarının müvəffəqiyyətlə yaratdığı 
metaforlardan sonralar yazıçılarımız da istifadə etmişlər. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАФОР В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛЮБВНОЙ ПОЭМЕ 
Резюме 

Изучение метафоризации всегда актуально, поскольку представляет 
собой явление, онтологически связанное с человеком и языком, и в то же время 
отражает взаимодействие мышления с характеристиками реализации языка. 
Углубленное изучение сущности метафорических единиц, являющееся 
неисчерпаемым источником пополнения словарного запаса языка, позволяет 
дать метафорическое описание мира на языке, в том числе азербайджанском, 
изучить степень репрезентации метафорических областей в его смысловое 
пространство. Метафоризация увеличивает степень образности, словарный 
запас и терминологическая система расширяются и обогащаются новыми 
словами, терминами и выражениями, и эта композиция обновляется в 
экспрессивно-эстетическом направлении. Научная новизна работы нашла 
отражение и в обнаружении семантических гнезд этих слоев. Исследование 
раскрывает лингвостилистические особенности литературного языка, 
определяет роль и место метафорики в нашем языке, раскрывает ее 
функциональные аспекты. В этом процессе также определяются типичные 
семантико-стилистические функции и условия, формирующие принцип 
экономии в образной речи. Процесс смысловой мотивации, лежащей в основе 
метафорического феномена, раскрывается в статье на основе избранных 
примеров из азербайджанских ашугских стихотворений. 

Ключевые слова: азербайджанские ашугские стихи. метафоризация, 
лингвостилистические особенности, семантико-стилистические функции. 

 
G.M.Aliyeva 

STYLISTIC POSSIBILITIES OF METAPHORS IN AZERBAIJAN 
LOVE POEM 

                                                Summary 
The study of metaphorization is always relevant, since it is a phenomenon 

ontologically related to a person and language, and at the same time reflects the 
interaction of thinking with the characteristics of language implementation. An in-
depth study of the essence of metaphorical units, which is an inexhaustible source of 
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replenishment of the vocabulary of the language, allows one to give a metaphorical 
description of the world in a language, including Azerbaijani, to study the degree of 
representation of metaphorical areas in its semantic space. Metaphorization increases 
the degree of imagery, vocabulary and terminological system are expanded and 
enriched with new words, terms and expressions, and this composition is renewed in 
an expressive and aesthetic direction. The scientific novelty of the work was 
reflected in the discovery of the semantic nests of these layers. The study reveals the 
linguistic and stylistic features of the literary language, determines the role and place 
of metaphor in our language, reveals its functional aspects. This process also defines 
the typical semantic and stylistic functions and conditions that form the principle of 
economy in figurative speech. The process of semantic motivation underlying the 
metaphorical phenomenon is revealed in the article on the basis of selected examples 
from Azerbaijani ashug poems. 

Key words: Azerbaijani ashug poems. metaphorization, linguistic and stylistic 
features, semantic and stylistic functions. 
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TYPICAL MISTAKES IN SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE  

AND WAYS TO OVERCOME THEM 
SUMMARY 

 
The article is dedicated to the problem of teaching English vocabulary in 

language universities. Particular attention is paid to the analysis of mistakes in the 
foreign language speech of students. One of the main problems that students face is 
lexical interference. The author suggests that typical mistakes in students’ speech 
caused by the negative influence of lexical interference are the result of insufficient 
knowledge of lexical structures, as well as the peculiarities of the use and 
compatibility of synonyms. The need for purposeful work to prevent and correct 
typical lexical mistakes is emphasized. The author believes that the development of a 
set of exercises aimed at solving the problem of negative lexical interference will 
contribute to a more effective formation of students’ lexical skills. 

Learning a language is a lengthy process during which the learner inevitably 
makes many mistakes. It is no secret that even native speakers make mistakes in 
speech, and foreign language learners, regardless of their desire, make mistakes both 
in oral and written speech. From the point of view of the methodology of teaching a 
foreign language, mistakes are different, and it is also necessary to correct them in 
different ways. Many teachers believe that students whose speech is constantly being 
corrected become more constrained and may avoid speaking, forming a language 
barrier. This leads to the opposite result from the original communication learning 
goal. Some students mistakenly believe that mistakes should be avoided by all means 
as bad and punished. But if a student is mistaken, this does not mean at all that he is 
not ready for lessons, or incapable of learning languages. First of all, you should treat 
a mistake as an opportunity to learn something new, because everyone makes 
mistakes when they learn to speak a foreign language. It is better to speak a foreign 
language with mistakes than not to speak at all. 

 
Key words: interference, lexical skills, typical lexical mistakes, teaching a 

foreign language, communication exercises. 
 
One of the main goals of teaching a foreign language is the ability of students 

to freely and correctly express their thoughts by means of a foreign language. At the 
same time, teachers are faced with the problem of speech mistakes. It becomes 
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obvious that they need not only to be corrected, but also to prevent their subsequent 
occurrence, since the presence of mistakes in the process of communication makes it 
difficult, and in some cases makes it impossible to understand, which leads to 
communication failures. The mistake is an integral part of the learning process and 
can be perceived by both the student and the teacher as a natural phenomenon. On 
the one hand, it helps to highlight knowledge and skills gaps. On the other hand, it 
sets the direction of the learning process, focuses the teacher’s attention on the 
student’s speech, and at the same time encourages the student to carefully monitor 
their speech. Applied to speaking in English, mistakes are given a special place in the 
learning process. 

Both the theoretical basis concerning the problem of preventing and correcting 
mistakes, and practical tasks are considered from different sides in the works of 
outstanding methodologists. However, exercises for overcoming mistakes in 
speaking in English can be developed in accordance with any one classification of 
mistakes. Thus, they will have a narrow focus and will be able to optimize the work 
of students in the lesson.    

Oral communication can take the form of monologue and dialogical speech. 
Monologue speech depends on the intention of the speaker, who builds a detailed 
statement, depending on the chosen strategy. Dialogical speech is characterized by 
the interaction of two or more partners, where the speech intentions and strategies of 
all its participants are realized. Dialogical speech in a foreign language is more 
difficult than monologue, since it must involve the skills of not only speaking, but 
also listening. The interlocutors cannot predict each other’s remarks, and therefore 
train concentration and quick reaction.  

The lexical level, along with the grammatical and phonetic, forms the basis of 
the system of any language. With the help of vocabulary, information is received and 
transmitted. It is from the accumulation of lexical stock, from the enrichment of the 
vocabulary of students that they begin to master foreign language speech, therefore 
the process of mastering lexical units of active and receptive types should be 
considered as an information-cognitive process, during which the acquisition, storage 
and application of lexical knowledge and lexical units occur.  

Analyzing regulatory documents, the standard of higher professional education, 
real educational practice in a pedagogical higher educational institution, we can 
conclude that the existing system, aimed at the professional training of future 
teachers of a foreign language, does not fully correspond to modern requirements 
that are imposed on graduates of the Faculty of Foreign Languages. 

The carried out theoretical analysis of scientific literature has shown that one of 
the cardinals in the methodology of teaching foreign languages, by right, is the 
problem of mastering foreign language vocabulary. The peculiarities of the lexical 
relationships of the English language system and the differences between these 
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relationships in the Russian language system are discussed in the works of both 
domestic and foreign authors. Basically, there is no strict correspondence between 
the lexical units of the two languages. Hence, it becomes necessary to identify these 
differences. The peculiarities of the relations between the two languages are of 
concern not only to linguists, but also to methodologists, since taking them into 
account makes it possible to solve a significant part of the methodological problems 
arising in teaching English, both in schools and in universities. 

Bilingualism of students is created in artificial conditions; therefore, we cannot 
exclude the influence of the native language on the process of learning a foreign one. 
Language mistakes of students arise for reasons of a didactic nature due to 
insufficient formation of knowledge and skills or as a result of language interference. 

W. Weinrich defines interference as “those cases of deviation from the norms 
of each of the languages that occur in the speech of bilinguals as a result of the fact 
that they are familiar with more than one language, that is, due to the contact of 
languages, are called interference phenomena” [1]. 

N.B. Mechkovskaya considers interference in the form of mistakes in speech in 
a foreign language, caused by the influence of the native language [4]. The definition 
of interference is also given as “the interaction of language systems in a bilingual 
environment; is expressed in deviations from the norm and the system of the second 
language under the influence of the native one” [4]. 

Mistakes caused by intralingual interference are traditionally divided into four 
groups. 

The first group should include errors that are caused by discrepancies due to 
the analogy with the phenomena of a foreign language learned earlier. Hard-hardly is 
an example.  

1. We must work hard to success.  
2. The hall was crowded so I could hardly meet her. Students know that 

English adverbial education uses the -ly- suffix, but some English adverbs may have 
the same form as adjectives, and adding the -ly suffix changes their meaning. The 
second group includes mistakes that cause discrepancies in the nuances of the 
meaning of synonyms and the peculiarities of their use. For example, students have 
difficulty in choosing the right word in the pair repair - mend.  

The third group should include mistakes that are influenced by discrepancies in 
the lexical-grammatical collocation of words, for example, make - do.  

The fourth group is formed by mistakes, the cause of which is the discrepancy 
caused by the use of forms of transitive and intransitive verbs, for example, raise-
rise. 

Particular attention should be paid to mistakes caused by interlingual 
interference. They arise in connection with the opposition of new foreign languages 
and older, therefore more stable, skills of the native language. The largest group of 
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mistakes is caused by discrepancies in the semantic volume and compatibility of a 
number of Azerbaijani and English words. The following classification of mistakes 
in the use of prepositions, caused by the analogy with the Azerbaijani language, can 
be given: 

a) mistakes that are affected by discrepancies in the use of Azerbaijani and 
English prepositions: to be mad about, on Tuesday, by mistake, for breakfast; 

b) mistakes caused by the absence of a preposition in English and its presence 
in Azerbaijani: next week, two times a day; 

c) mistakes related to the fact that the preposition is absent in Azerbaijani, but 
is present in English: in advance, listen to. 

A large number of mistakes cause discrepancies in the semantic volume and 
compatibility of a number of Azerbaijani and English words. So, the erroneous use, 
caused by discrepancies in the nuances of the meaning of synonyms and the 
peculiarities of their use, caused the following pairs: wait - look forward to; get - 
arrive; put on - wear; to mend - to repair; look - stare - glance - peep; end - finish - 
complete; happy - lucky, etc. 

Consider the features of the work on the formation of links between lexical 
units with a similar meaning (synonyms). The mastery of synonyms and their correct 
use in speech is a long-term process aimed at the implementation of gradual detailing 
and idiomatization of speech by enriching it with new colors and nuances, including 
the maximum semantic accuracy of expression, that is, the desired freedom of 
expression in the process of communication. 

The reason for errors is often a misunderstanding of such a phenomenon in 
language as incomplete interchangeability of dominant (peripheral) synonyms in 
speech, and the fact that each of them corresponds to a certain new shade of 
meaning, which makes it possible to enrich and clarify the general meaning of the 
statement. For example, in one of the exercises, students get acquainted with the 
synonyms of the word to look: to look - to look, to stare - to stare, to glance - to take 
a quick glance, to peep - to look. The variety of synonymous series expands their 
boundaries, makes the means of language more expressive, allows you to accurately 
and emotionally express yourself in a foreign language discourse. 

To use a word in speech, it is necessary to remember about the dependence of 
the corresponding lexical meaning on syntagmatic connections, i.e., how it fits 
(semantically and syntactically) with other words. The result is the definition of the 
meaning of a word by its potentially possible combinations with other words, i.e., the 
so-called lexical valence of the word. Different words have a different number of 
potential bonds (valences). For each case, the definition of their meaning will be 
based on relationships with other words that also have one or more meanings. 
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The most important principles that determine the order of the introduction of 
vocabulary units in the development of students’ lexical skills using the example of 
synonymous series include: 

1) the frequency of the use of lexical units; 
2) the compatibility of lexical units; 
3) prediction of interference when repelling from the native language; 
4) correspondence of the introduced vocabulary to the level of systemic 

grammatical skills; 
5) the relationship with previously mastered lexical material; 
6) systematization of vocabulary by establishing synonymous, antonymic and 

thematic links; 
7) the possibility of productive use of lexical material in the communication 

process. 
The frequent inconsistency in the compatibility of words in the target language 

and the native language leads to difficulties in the semantization of lexical units and 
their further use in speech. Therefore, for the students to master polysemantic lexical 
units, we recommend choosing the most common combinations in order to carry out 
training in speech structures. 

An important factor in the presentation of vocabulary should be the selection of 
techniques for explaining the meanings of words based on their correspondence to 
the frequency of use and semantization, taking into account the coincidence - the 
discrepancy between the concepts that are expressed by the words of the native and 
target languages. 

Presenting lexical material, you must immediately proceed to training its use in 
sentences. To begin with, training types of vocabulary exercises are used. Each new 
stage of language acquisition corresponds to a choice of lexical units that have the 
potential of mutual connections, which makes it possible to compose the largest 
number of sentences for training in exercises with the maximum number of 
repetitions. At the same time, this factor is also manifested in the system-functional 
aspect of the language, when the communicative value that it possesses depends on 
the greatest combination of words. By mastering the norms of combining words in a 
sentence, students carry out speech synthesis, independently design statements. 

After repetition of words in various types of training exercises, students move 
on to performing speech tasks, including the construction of dialogic and monologic 
statements based on a given situation or problem task. Performing speech exercises 
in conjunction with the structural elements of the language, students progressively 
accumulate words in memory, that is, enrich the vocabulary of the topics studied. As 
a result, words are selected faster and more accurately during independent speech 
production. Thanks to the active use of the accumulated vocabulary in the process of 
expressing judgments or assessments, students have the opportunity to rely on 
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personal experience, which undoubtedly has a positive effect on the development of 
their speech. 

The study of cases of the influence of the native language on the English-
speaking speech of students allows to prevent possible mistakes in the speech of 
students, which requires the performance of a number of special exercises. Such sets 
of exercises should take into account the main lexical difficulties caused by the 
discrepancy between the lexical phenomena of the Azerbaijani and English 
languages. 
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A.QARAYEVA  
XARİCİ DİLDƏ DANIŞIQDA TİPİK SƏHVLƏR VƏ ONLARIN ARADAN 

QALDIRILMASI YOLLARI 
XÜLASƏ 

 
Məqalə universitetlərdə ingilis dili lüğətinin tədrisi probleminə həsr olunub. 

Tələbələrin xarici dil nitqindəki səhvlərin təhlilinə xüsusi diqqət yetirilir. Tələbələrin 
qarşılaşdıqları əsas problemlərdən biri leksik müdaxilədir. Müəllif hesab edir ki, 
leksik müdaxilənin mənfi təsiri nəticəsində tələbələrin nitqindəki tipik səhvlər leksik 
strukturlar haqqında kifayət qədər məlumatın olmaması, sinonimlərin istifadə və 
uyğunluq xüsusiyyətlərinin nəticəsidir. Tipik leksik səhvlərin qarşısının alınması və 
düzəldilməsi üçün məqsədyönlü işin zəruriliyi vurğulanır. Müəllif hesab edir ki, 
neqativ leksik müdaxilə probleminin həllinə yönəlmiş tapşırıqlar toplusunun 
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hazırlanması tələbələrin leksik bacarıqlarının daha səmərəli formalaşdırılmasına 
kömək edəcəkdir. 

Dil öyrənmək uzun bir prosesdir və bu müddət ərzində tələbə istər-istəməz 
çoxlu səhvlərə yol verir. Heç kimə yad deyil ki, hətta ana dilini bilənlər də nitqdə, 
xarici dil öyrənənlər isə istəyindən asılı olmayaraq həm şifahi, həm də yazılı nitqdə 
səhvlərə yol verirlər. Xarici dilin tədrisi metodikası nöqteyi-nəzərindən səhvlər 
müxtəlifdir, həm də onları müxtəlif üsullarla düzəltmək lazımdır. Bir çox müəllimlər 
hesab edir ki, nitqi daim korrektə edilən tələbələr daha kompleksli olur və 
danışmaqdan qaça bilərlər. Bu, ilkin ünsiyyət öyrənmə məqsədinin əks nəticəsinə 
gətirib çıxarır. Bəzi tələbələr səhv hesab edirlər ki, danışanda heç bir səhv 
edilməməlidir. Amma əgər tələbə səhv edirsə, bu o demək deyil ki, o, dərslərə hazır 
deyil və xarici il öyrənə bilmir. İlk növbədə, səhvə yeni bir şey öyrənmək fürsəti 
kimi yanaşmaq lazımdır, çünki hər kəs xarici dildə danışmağı öyrənərkən səhv edir. 
Xarici dildə səhvlərlə danışmaq heç danışmamaqdan yaxşıdır. 

 
Açar sözlər: müdaxilə, leksik bacarıqlar, tipik leksik səhvlər, xarici dilin 

tədrisi, ünsiyyət məşqləri. 
 

ГАРАЕВА  
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И 

СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена проблеме преподавания английской лексики в 
языковых вузах. Особое внимание уделяется анализу ошибок в иноязычной 
речи студентов. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются студенты, 
— это лексическая интерференция. Автор предполагает, что типичные ошибки 
в речи учащихся, вызванные негативным влиянием лексической 
интерференции, являются следствием недостаточного знания лексических 
структур, а также особенностей употребления и совместимости синонимов. 
Подчеркивается необходимость целенаправленной работы по предупреждению 
и исправлению типичных лексических ошибок. Автор считает, что разработка 
комплекса упражнений, направленных на решение проблемы негативной 
лексической интерференции, будет способствовать более эффективному 
формированию лексических навыков студентов. 
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А. 
Изучение языка — это длительный процесс, во время которого ученик 

неизбежно совершает множество ошибок. Не секрет, что даже носители языка 
ошибаются в речи, а изучающие иностранный язык, независимо от их желания, 
допускают ошибки как в устной, так и в письменной речи. С точки зрения 
методики обучения иностранному языку ошибки бывают разные, и исправлять 
их тоже нужно по-разному. Многие учителя считают, что ученики, чья речь 
постоянно корректируется, становятся более скованными и могут избегать 
разговоров, создавая языковой барьер. Это приводит к результату, 
противоположному исходной цели обучения общению. Некоторые студенты 
ошибочно полагают, что ошибок следует избегать всеми способами, считая их 
плохими и наказывать их. Но если студент ошибается, это вовсе не означает, 
что он не готов к занятиям или не может изучать языки. Прежде всего, вы 
должны относиться к ошибке как к возможности узнать что-то новое, потому 
что каждый делает ошибки, когда учится говорить на иностранном языке. 
Лучше говорить на иностранном языке с ошибками, чем вообще не говорить. 

 
Ключевые слова: интерференция, лексические навыки, типичные 

лексические ошибки, обучение иностранному языку, коммуникативные 
упражнения. 
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ TƏTBİQİ ONOMASTİKA ÜZRƏ 

TƏDQİQATLARIN XARAKTERİSTİKASI 
XÜLASƏ 

Onomastikanın humanitar elmlər sistemində özünəməxsus mövqeyi vardır. 
Onomastik tədqiqatların getdikcə çoxalması nəticəsində mütəxəssislər qarşısında 
yeni-yeni problemlər meydana çıxır. Gələcək araşdırmalar üçün müəyyən sahələrdə 
səylərin birləşdirilməsi, bəzi tətbiqi məsələlərin əhatə olunması zəruridir.  

Müasir onomastikanın inkişaf səviyyəsi onomastik məlumatların, onimlərin 
müxtəlif növlərinin yeni tədqiqat üsullarının, ayrı-ayrı sahələrin, xüsusilə tətbiqi 
onomastika problemlərinin həlli yollarının müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Tətbiqi 
onomastika dildə baş verən proseslər nəticəsində xüsusi adların formalarını, 
transkripsiya qaydalarını, orfoqrafiya və orfoepiya normalarını müəyyənləşdirir, 
onimlərin normativ modellərini və s. təyin edir. Tətbiqi onomastika tarixi, coğrafi, 
etnoqrafik, kulturoloji, sosioloji, ədəbiyyatşünaslıq komponentlərini özündə birləşdirir ki, bu da 
adlandırılan obyektlərin spesifikasını və xüsusi adlarla bağlı ənənələri üzə çıxarmağa imkan 
verir. Nəticədə tətbiqi onomastika humanitar elmlər kompleksi ilə sıx bağlı olan xüsusi bir sahə 
kimi diqqəti cəlb edir.  

Məqalədə tətbiqi onomastika üzrə elmi ədəbiyyat nəzərdən keçirilir. Xüsusi 
adların tədqiqinin əsas istiqamətləri təsvir olunur və onların tətbiqi onomastikanın 
inkişafına verdiyi töhfələr barədə fikirlər yürüdülür. Qeyd edilir ki, müasir tədqiqatların 
ümumi tendensiyası kompleks tədqiqat metodikasının tətbiq olunmasıdır. 

Tətbiqi onomastika üzrə ədəbiyyatın xülasəsi onimlərin çoxaspektli tədqiqini nümayiş 
etdirir. Məqalənin məqsədi tətbiqi onomastikanın və onun əsas nailiyyətlərinin inkişaf tarixinin 
xarakteristikasıdır. Burada tətbiqi onomastika sahəsində vəziyyətini qısa təhlili verilir. Həmin 
məqsədə uyğun olaraq qarşıya qoyulan vəzifələr bunlardır: 1)tətbiqi onomastikanın inkişafında 
əsas tarixi mərhələləri üzə çıxarmaq; 2)tətbiqi onomastikanın əsas inkişaf istiqamətlərini və 
perspektivlərini müəyyən etmək.  

Açar sözlər: onomastika, tətbiqi onomastika, onomastik araşdırmalar, onim, onomastik 
tədqiqatların aspektləri  
 
        Azərbaycanda onomastika XX əsrin II yarısından etibarən  müstəqil şöbə kimi 
formalaşmışdır. 60-cı illərdən bu vaxta qədər Azərbaycanda da onomastik vahidlərə 
dair xeyli tədqiqat aparılmışdır. Bunların arasında tətbiqi onomastikanın ayrı-ayrı 
məsələlərindən bəhs edən əsərlərə rast gəlmək mümkündür.  

A.Qurbanovun “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” (sonradan “Azərbaycan  
onomalogiyasının əsasları”) monoqrafiyasının “Onomastik vahidlərin orfoqrafik və 
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orfoepik problemləri” adlanan hissəsində xüsusi adların yazılışı və tələffüzü 
haqqında məlumat vardır. Kitabda oykonimlər, urbanonimlər, xoronimlər, oronimlər, 
dromonimlər kimi terminlərin izahı nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, onomastik 
terminlər lüğəti də verilmişdir  [16]. 

Antroponimikanın həm nəzəri, həm də tətbiqi məsələləri ayrı-ayrı 
monoqrafiyalarda nəzərdən keçirilir. A.Paşayevin “Azərbaycan antroponimiyasının 
leksik problemləri” adlı əsərinin müxtəlif bölmələrində  antroponimlərin 
apelyativləşməsi, tərcümə və ya transkripsiya edilməsi, lüğətlərə salınması, yaranma 
mənbələri, advermə ənənələri, nominasiya, onomastik terminlər və lüğətçilik 
məsələləri, lüğətlərin növləri və s. kimi tətbiqi məsələlərlə bağlı fikirlər söylənmişdir  
[24]. Alimin bu sahəyə aid “Xəmsə”də bəzi adların yazılışına dair”, “Şəxs adlarının 
sosioloji səciyyəsi”, “Təxəllüs, ləqəb, imza terminləri haqqında” (M.Adilovla), 
“Onomastik terminləri dəqiqləşdirək”, “Ad yaradıcılığında millilik prinsipi”, 
“Soyadlarımız haqqında” və s. kimi əsərləri də vardır. H.Həsənov “Adlar tarixin, 
xalqın milli nişanəsi kimi” monoqrafiyasında advermə, adseçmə, adların dəyişməsi, 
adların işlədilməsi və yazılışı, üslubi imkanları məsələlərinin təhlilinə xüsusi yer 
vermişdir [14]. 

A.N.Bağırovun əsərlərində, xüsusilə “Onomalogiya problemləri” 
monoqrafiyasında uşaqlara advermə ənənələri, xüsusi adların yaranma yolları, 
toponimlərin fonetik tərkibi, qrammatik xüsusiyyətləri, digər onimlərin aktual 
məsələləri tədqiqata cəlb olunmuşdur [7].   

Azərbaycan onomastikasının inkişafı və zənginləşməsində onomastika 
problemlərinə həsr olunmuş konfransların da böyük rolu olmuşdur. Tətbiqi 
onomastika məsələlərinin tədqiqində Azərbaycan onomastikası problemlərinə, 
Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuş konfransların əhəmiyyətini 
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Toponimiya konfransında diqqəti cəlb edən əsas məsələ 
indi də öz aktuallığını itirməyən transkripsiya və orfoqrafiya problemləri, habelə 
Azərbaycan toponimikasının müasir vəziyyəti, regional və tarixi toponimika 
məsələləri, coğrafi adların tədqiqinin bəzi məsələləri və s. olmuşdur [6]. 

 Tədqiqatçıları hər zaman düşündürən məsələlərdən biri xüsusi adların bir 
dildən digərinə ötürülməsidir. H.M.Mamayevin bu məsələyə dair əsərlərindən biri 
“О правильной транскрипции названий географических названий объектов 
Азербайджанской ССР” adlanır. Burada diqqəti çəkən əsas cəhət müəllifin haqlı 
olaraq toponimlərin rus dilində yazılışında “ь” və “ы” hərflərinin adın sonuna 
artırılmasını düzgün hesab etməməsidir  [18].  

Azərbaycan onimlərinin rusca verilmə qaydaları, formaları, eləcə də təhrif 
halları barədə bir sıra tədqiqatlarda (Ş.Sədiyev “Familiyaları təhrif etməyək”, B. 
Abdullayev “Coğrafi adları düzgün yazaq”, Ə.Bağırov “Azərbaycan toponimlərinin 
rus dilində yazılmasına dair”, A.Miriyev “Azərbaycan onomastikası 
orfoqrafiyasındakı bəzi cəhətlərə dair”, S.Novruzova və X.Quliyeva “İkidillilik 
şəraitində Azərbaycan dilinin toponimikası” və s.) məlumat verilir. İkidillilik 
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şəraitində adların, xüsusən toponimlərin düzgün yazılışı çox vacibdir. Bu sahədə olan 
nöqsanlara diqqət yetirməyə çağıran müəlliflər Azərbaycan və rus dillərinin müxtəlif 
sistemli olmasını bir daha diqqətə çatdırır, Azərbaycan xüsusi adlarının rus dilində 
verilməsi üçün ən adekvat formanın fonetik transkripsiya olması qənaətinə gəlirlər. 
Vəziyyətdən çıxış yolu kimi onomastik leksikanın ikidilli lüğət-soraq kitabının 
hazırlanması da təklif edilir [19; 15; 3].  

S.Əlizadə və M.Adilov milli abidələrdəki onimlərin düzgün transkripsiya və 
transliterasiyası, tələffüzü və yazılışı məsələlərini araşdıraraq, bu işdəki çətinliklərin 
aradan qaldırılması üçün öz təkliflərini də irəli sürürlər  [11; 1].  

Xüsusi adların leksik təbəqəsi dəyişkəndir: onun tərkibindəki hərəkətlilik 
ictimai həyatın fasiləsiz inkişaf prosesini əks etdirir. Təəssüf ki, bəzi adların 
yazılışında hələ də sabit qaydalar yoxdur və daim dəyişikliklər baş verir. Bir sıra 
tədqiqatlarda xüsusi adların orfoqrafiyası yenə də diqqət mərkəzində durur, adların 
şıfahi və yazılı şəkildə, habelə mətbuatda işlənməsində rast gəlinən nöqsanlar təhlil 
edilir [10; 12].  

Məlum olduğu kimi, bəzən coğrafi adlar zamanla etnik qrupların dialektlərinə 
uyğunlaşdırılaraq cilalanır və öz ilkin formasından uzaqlaşır. Qonşu respublikaların 
ərazisindəki Azərbaycan toponimləri isə həm məqsədli surətdə dəyişdirilmiş, həm də 
yad dilin fonetikasına uyğunlaşdırılmışdır. Bütün bunlar toponimlərin təhrif 
edilməsinə səbəb olmuşdur. Tarixi mənbələrdə də coğrafi adlar təhrifə uğramış və 
müasir dövrə qədər həmin formada işlənmişdir. Bəzi tədqiqatlarda bu məsələyə 
münasibət bildirilmişdir, məsələn: A.Həsənov “Coğrafi adlarda tarixin izi”, 
M.Nuriyeva “Yer-yurd adlarını dəyişdirmək olarmı?”, Ə.Əliyev “Türkköklü yer 
adlarına qayğı ilə yanaşmalı”, M.Hacıxəlilov “Искаженные ойконимы на 
территории юго-восточной Грузии”, N.Bəndəliyev “Təhrifə uğramış bəzi coğrafi 
obyekt adları haqqında”, G.Quliyeva “Rus yazılı mənbələrindəki Azərbaycan 
toponimlərinin tədqiqi tarixi”, R.Əliyeva “Bəzi toponimlərin işlənməsinə dair”, 
Ş.Kərimov “Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsi”, 
İ.Bayramov “Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri” və s.  

Onomastik lüğətçiliyə aid tədqiqatlarda xüsusi adların lüğətlərdə verilmə 
prinsipləri izah olunur. Bu tədqiqatlarda ümumi fikir budur ki, onimlərin lüğətlərə 
daxil edilməsi onların təbiəti və xüsusiyyətləri haqqında, eyni zamanda, xalqın tarixi, 
milli adət-ənənəsi, maddi mədəniyyəti ilə bağlı baş verən dəyişikliklər barədə 
məlumat almağa imkan verir.  

Terminoloji lüğət onomastik lüğətlərin aktual nümunələri sırasında birinci 
yerdə durur desək, yanılmarıq. Belə lüğətin ilk nümunəsi A.M.Qurbanovun 
“Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kitabındadır. Bundan başqa, terminoloji lüğət 
daha bir neçə kitaba əlavə olunmuşdur (məs., T.Əhmədovun “Azərbaycan 
toponimikasının əsasları”,  R.Həbiblinin “Azərbaycan onomastik lüğətləri”,  
A.Bağırovun “Naxçıvan Muxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü”, 
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A.Bayramovun “Azərbaycan onomastikası” əsərləri). Müstəqil nəşr formasında da 
lüğətlər vardır  [21; 2].    

XX əsrin 60-cı illərindən etibarən toponimik lüğətlərin hazırlanması sahəsində 
xeyli iş görülmüşdür. Toponimik sözlük və lüğətlər həm ayrıca kitab şəklində (məs., 
“Azərbaycan toponimləri”, “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti”), həm 
də toponimik tədqiqatlara əlavələr kimi nəşr olunur. Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrinə aid, eləcə də qonşu dövlətlərdəki Azərbaycan toponimlərindən ibarət 
lüğətlər areal toponimlər haqqında dəyərli mənbələrdir. Bu mənbələrin hər birində 
coğrafi adlar haqqında informasiya xarakterli izahlar verilmişdir [8; 9].  

Antroponimik leksikoqrafiya sahəsində 1990-cı illərin sonu, 2000-ci illərin 
əvvəllərindən etibarən hazırlanan lüğətləri qeyd etməyi lazım bilirik. Bu lüğətlər, ilk 
növbədə, əhatə etdiyi adların sayına görə fərqlənir. Onların arasında yalnız şəxs 
adlarından, bütövlükdə antroponimlərdən, təkcə təxəllüslərdən, habelə poetik 
adlardan ibarət olanları vardır  [20; 4; 5; 25; 26]. Poetik onomastik lüğətlərdə (məs., 
S.Ağabəylinin “Koroğlu” dastanının onomastik sözlüyü”, A.Paşayevin “Xəmsə”də 
işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti”) onimlərin bir sıra növlərinin onomastik və 
poetik xüsusiyyətlərinin izahı verilmişdir. E.Əhmədovanın hazırladığı “Azərbaycan 
dilinin etnonimlər lüğəti” ilk nümunə kimi çox əhəmiyyətlidir. 

Advermə ənənələrinin tarixi bir sıra tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır. Bu 
əsərlərdə fərqli advermə adətləri, mənbələri, prinsipləri barədə məlumat verilir 
(S.Hüseynova “Azərbaycan antroponimiyasında adət-ənənələr haqqında”, F.Ağayeva 
“Addəyişmə adətləri haqqında”,  F.Rəhimbəyli “Adın etnoqrafiyası”, R.Xalıqova 
“Adqoymada tarixi-ənənəvi prinsip”,  F.Firidunlu “Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan 
türklərinin adqoyma ənənəsi”, F.Şahbazlı “Türk adqoyma mədəniyyəti”, F.Xalıqov 
“Folklorda adalma motivləri”). Müəlliflərin fikrincə, xalqın adət-ənənələrinin şəxs 
adlarına təsiri danılmazdır. Amma müxtəlif bölgələrdə fərqli advermə adətlərinin 
olması uğurlu adlarla yanaşı, uğursuz adların da meydana çıxmasına səbəb olur. Ona 
görə də advermə məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır.   

Coğrafi obyektlərin nominasiya aktında əhəmiyyətli olan əlamət və amillər 
vardır. Tədqiqatçılar (X.Məmmədov “Kirovabad–Daşkəsən regionu hidronimlərinin 
nominasiyasına dair”, L.Quliyeva «Выбор признака мотивации в топонимии», 
N.Məmmədov “Azərbaycan Respublikası oronimlərinin nominasiyası” və b.) 
motivasiya əlamətinin seçilməsini insan fəaliyyətinin mühüm komponentlərindən biri 
hesab edirlər. 

Onomastik söz yaradıcılığı haqqında olan tədqiqatlarda müəlliflər onimlərin 
yaranmasında iştirak edən leksik vahidləri ayrı-ayrılıqda izah edərək belə nəticəyə 
gəlirlər ki, bu prosesdə dilin, demək olar ki, bütün sözlərindən istifadə olunur 
(K.Hacıyev, B.Əhmədov, Z.Rzayeva və D.Qiyasbəyli, R.Xalıqova, C.Məhərrəmov, 
S.Cahangirova, T.Əhmədov, M.Rəsulova,  Ə.Mikayılova,  T.Bayramova və b.). 
Onlar söz yaradıcılığı üsullarının köməyi ilə ümumi isimlərdən xüsusi ad 
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yaradılmasının mümkünlüyünü göstərirlər. Həmin əsərlərdə onimləşmə, 
transonimləşmə, eləcə də deonimləşmə prosesləri ilə bağlı fikirlər irəli sürülür  [23].      

Antroponimlərin yaranma yolları, leksik-semantik əsası da ətraflı təhlil 
edilmişdir (A.Rzai,  İ.Məmmədov, İ.Vəlibəyli və b.). Tədqiqatçılar (İ.Ağayeva, 
R.Xalıqova,  E.Məmmədov, E.Əhmədova) toponim və etnonim yaradıcılığında 
antroponimlərin mühüm rol oynadığını, bu prosesdə bəzi şəkilçilərin daha məhsuldar 
olduğunu qeyd edir Tədqiqatlarda həmçinin söz birləşmələrində, terminyaratmada 
istifadə olunan onimlərdən (N.Xəlifəzadə, V.Qurbanov,  P.Məmmədova), 
onimyaratmada millilik prinsipinin əhəmiyyətindən (A.Paşayev,  A.Bəşirova), 
sintaktik üsulla düzələn adlardan (S.İsmayılova, A.Hacıyev,  A.Miriyev, 
V.Budaqov), toponimlərin qrammatik xüsusiyyətlərindən (S.Rəhmanova,  
K.Səmədova) bəhs olunur. 

Toponimyaratmada böyük əhəmiyyətə malik olan coğrafi terminlər toponimin 
məzmununun müəyyənləşməsində açar rolunu oynayır. Bu mövzuda olan 
tədqiqatlarda müəlliflər coğrafi terminləri toponimiyanın mühüm qaynaqlarından 
biri, mürəkkəb toponimlərin üzvi komponentləri hesab edir, onların əmələgəlmə 
üsullarını göstərir (İ.Abdullayeva, M.Hacıxəlilov, N.Seyidov, N.Məmmədov, 
Q.Məşədiyev, Ə.Əsədov, R.Əliyev və Ş.Yusifova, A.Bayramov,  G.Axundova). 
Müəlliflər belə qənaətə gəlir ki, coğrafi terminlər coğrafi obyektlərin əsas əlamətidir, 
həmin terminlər yaşayış məntəqələrinə, relyef formalarına aid ola bilər, habelə 
mövqe bildirə, təbii sərvətləri əks etdirə bilər. Toponimyaratmada obyektin spesifik 
cəhətlərinin nəzərə alınması zəruri olduğundan belə terminlərdən istifadə 
məqsədəuyğundur.      

Bəzi tədqiqatlarda isə onomastik terminlərin yaranma üsulları, xüsusi adlarla 
ümumi isimlər, terminlər, nomenlər arasında sərhəd məsələsi, kalka onomastik 
terminlər, onomastik vahidlər əsasında yaranan terminlər və s. məsələlər təhlil olunur 
(İ.Babayeva, V.Cəfərov, S.Quliyeva,  S.Xəlilova,  A.Bəşirova, A.Orucəliyeva, 
S.Rəhmanova, Z.Ələkbərova R.Novruzov, S.Sadıqova).  

Bir sıra əsərlərdə onimlər sosioloji istiqamətdə tədqiq edilir. Bu əsərlərdə şəxs 
adlarının müəyyən dövr üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri diqqətimizə çatdırılır. 
Bəzi tədqiqatçılar soyadların antroponimik kateqoriya kimi formalaşma və inkişaf 
mərhələlərini izləyir, Azərbaycan cəmiyyətində soyadın mövqeyindən, nadir 
soyadlardan və s. bəhs edir (H.Həsənov, S.İsmayılova,  Z.Tahirli, H.Əliyev, 
F.Şahbazlı, K.Ramazanov, S.Həbibova, S.Yusifova, F.Firidunlu, Z.Mustafayeva və 
b.). Araşdırmaların bir qismi adların yaranmasına ekstralinqvistik faktorların təsirini, 
şəxs adlarının estetik xüsusiyyətlərini, ikidillilik şəraitində adların yaranmasını, ad 
sistemində tendensiyaları, onomastikada gedən prosesləri əhatə edir (Y.Yusifov, 
İ.Ağayeva, N.Kubışev,  K.Quliyeva, N.Xudiyev, F.Aydəmirova, A.Hacıyev, 
A.Qurbanov, Q.Məşədiyev, N.Cəfərov ). 

Azərbaycan onomastikasında, xüsusən antroponimikasında özləşmə prosesi, 
hər mərhələ üçün spesifik xüsusiyyətlərin mahiyyəti, adların işlənmə tezliyi də 
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öyrənilmişdir (məs., R.Xalıqova «Пути развития современной азербайджанской 
антропонимии (в социолингвистическом аспекте)» (1992), “Mətbuatda 
Azərbaycan antroponimlərinin işlənmə tezliyi” (1994), Y.Hacıyeva və A.Nuriyev 
“Azərbaycan təxəllüslərinin yaranması və inkişaf prosesi”  (1990), V.Əliyev və 
X.Nəbiyev “Türk antroponimlərinin inkişaf mərhələləri” (1993), X.Məhərrəmova 
“Azərbaycan onomastikasında özləşmə prosesi” (1994) və s.).  

XX əsrin 50–60-cı illərində formalaşan, bədii nitqdə və dildə onimlərin 
işlənmə xüsusiyyətlərini öyrənən sahə kimi poetik onomastika dilçiliyin müasir 
inkişaf mərhələsində xüsusi aktuallıq qazanır. Bu sahə ilə bağlı xeyli araşdırma 
mövcuddur. Bədii ədəbiyyatda onimlərin funksiyalarının tədqiqi hər zaman nəzəri və 
praktik maraq kəsb etmişdir. Poetik onomastika bədii mətnlərə şərhlərin 
verilməsində, bədii əsərlərdəki onimlərin lüğətlərinin tərtibində həmişə təd-
qiqatçıların diqqətini cəlb edən tətbiqi sahə olmuşdur. 

Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin 60-cı illərindən etibarən poetik 
onomastikaya maraq getdikcə artmışdır. Bu sahə ilə bağlı həm məqalə və 
monoqrafiyalar yazılmış, dissertasiyalar müdafiə edilmişdir. Bu sahədə ilk 
tədqiqatlar kimi T.İ.Hacıyevin “İnqilabi satirik üslubda xüsusi isimlərin işlənmə 
xüsusiyyətləri”, Ə.M.Cavadovun isə “Bədii əsərlərdə insan adlarının işlənməsi” 
adlı məqalələrini qeyd etmək olar. 1970-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan bədii 
dilinin üslubiyyatı (oçerklər)” məcmuəsində ilk dəfə olaraq toponimlərin üslubi 
imkanları haqqında bəhs edilmişdir. Bu mənbələr bədii dildə onomastik vahidlərin 
üslubi təbiətini müəyyənləşdirmək işində xüsusi yer tutur.  

T.Hacıyevin M.Ə.Sabir və C.Məmmədquluzadənin əsərləri üzrə yazdığı 
“Satira dili” kitabında coğrafi adların, antroponimlərin satirik əsərlərdə kəsb etdiyi 
üslubi xüsusiyyətlər təhlil edilir. R.C.Məhərrəmovanın ”Sabirin dili” kitabında isə 
Sabir poeziyasındakı şəxs adları və toponimlərin işlənməsindən danışılır. Əsərdə 
bir çox toponimin linqvopoetik xüsusiyyətləri ətraflı izah edilmişdir. Burada bədii 
dil və üslub problemləri tarixi kontekstdə nəzərdən keçirilmişdir. 

80-ci illərə doğru artıq bədii dil və üslubiyyat məsələlərinin tədqiqinin 
genişlənməsini qeyd etmək olar. Bu, poetik onomastika məsələlərinin 
öyrənilməsinə də zəmin yaratmışdır. Q.H.Mustafayeva “Azərbaycan bədii 
ədəbiyyatında şəxs adlarının üslubi imkanları” mövzusunda namizədlik dissertasi-
yasında roman və dram janrında, habelə satirik ədəbiyyatda şəxs adlarının üslubi 
xüsusiyyətlərini ilk dəfə olaraq araşdırma obyekti kimi seçmişdir. Həmin 
mövzudan bəhs edən digər əsərində də müəllif ad kateqoriyalarının linqvostilistik 
keyfiyyətlərini göstərmişdir. 

F.Məmmədlinin poetik onomastika ilə bağlı araşdırmaları da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatçı “Bədii dilin estetik mənbələri” adlı kitabında 
N.Gəncəvi, Q.Bürhanəddin, İ.Nəsimi, Ş.İ.Xətai və M.Füzulinin yaradıcılığında, 
həmçinin XVII – XIX əsr ədəbi-bədii materiallarındakı toponimlərin üslubi 
imkanlarını ətraflı araşdırmışdır. 
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A.M.Qurbanovun “Poetik onomastika” adlı dərs vəsaiti böyük elmi 
əhəmiyyəti olan əsərlərdən sayılır. Əsərdə poetik onomastikanın tədqiqat 
obyektləri, bölmələri haqqında yığcam şəkildə məlumat verilir. Vəsaitdə bədii 
əsərlərə və oradakı surətlərə, hadisələrin təsvir olunduğu yerlərə verilən adlar, 
onların üslubi xüsusiyyətləri və s. məsələlər əhatə olunur [17]. 

Xüsusi ad hər zaman istənilən bədii mətnin üslubyaradan komponenti 
olmuşdur. Bədii mətn nitq vahidlərinin estetik cəhətdən mütəşəkkil funksional 
sistemidir. Xüsusi ad bədii mətndə çoxlu məna əlaqələri, mürəkkəb assosiasiyalar 
və konnotasiyalarla əhatə olunur ki, bunlar da onun fərdi bədii semantikasını 
yaradır. Poetik adların təhlilinə həsr olunmuş məqalələrin əksəriyyəti onomastik 
məcmuələrdə öz əksini tapmışdır. Bu məqalələrdə bədii əsərlərdəki xüsusi adların 
potensialı analiz edilmişdir (Q.Kazımov, Q.Bağırov, P.Kərimov, R.Babayeva, 
X.Cabbarov, K.Əliyev, Ə.Əmrahov, Z.Rəsulov, N.Hacıyeva və b.).  

Ə.Tanrıverdinin “Kitabi-Dədə Qorqud”da şəxs adları” əsərində adların 
mənası və mənşəyi izah edilməklə yanaşı, üslubi xüsusiyyətləri də diqqətdən 
kənarda qalmamışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” mövzusu bir sıra əsərlərdə də davam 
etdirilmişdir (R.Məhərrəmova, R.Xalıqova, Ş.Cəmşidov).  

Ş.Yusifli, A.Hacıyev, M.Səfərov, Q.Mustafayeva, B.Xəlilov, Ə.Quliyev, 
R.Novruzov və b. antroponimlərin, Ə.Əmrahov, Ə.Ağayev zoonimlərin, Ə.Şükürlü 
etnonimlərin, M.Məmmədov oronimlərin üslubi xüsusiyyətlərinin araşdırılması 
istiqamətində çalışmışlar.  

F.Bağırovanın “S.Rəhimovun əsərlərinin onomastikası”, D.Əliyevanın 
“M.S.Ordubadinin romanlarında onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri”, 
L.Piriyevanın “Molla Nəsrəddin” jurnalında onomastik vahidlərin linqvistik xüsu-
siyyətləri”, Z.Abbasovanın “Elçin Əfəndiyevin əsərlərində onomastik vahidlərin 
linqvistik xüsusiyyətləri” adlı dissertasiyalarında antroponimlərlə yanaşı, toponim 
və ktematonimlərin də üslubi imkanları, leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyət-
ləri tədqiq edilmişdir.  

T.Vəliyevanın tədqiqatı Mehdi Hüseyn yaradıcılığı ilə bağlıdır. Əsərdə 
yazıçının işlətdiyi xüsusi adlar araşdırılmış, onlar leksik-semantik və qrammatik 
cəhətdən təhlil edilmişdir. 

H.Hüseynovanın “Səməd Vurğunun bədii əsərlərində onomastik vahidlərin 
linqvistik xüsusiyyətləri”, V.Hacıyevanın «Ономастическое пространство поэмы 
«Искандар-наме Низами Ганджави», R.Məhərrəmovanın “Mirzə Ələkbər Sabirin 
söz dünyası”, A.Paşayevin “Nizami Gəncəvinin poetik adlar aləmi” əsərlərində də 
poetonimlər tədqiqata cəlb olunmuş və hərtərəfli araşdırılmışdır. 

Ə.N.Mikayılovanın XIX əsrə aid nəsr əsərlərinin materialları əsasında 
hazırladığı “Onomastik vahidlərin üslubi imkanları” monoqrafiyasında bədii 
üslubda antroponim, toponim və ideonimlərin xüsusiyyətləri, işlənmə məqamları 
ətraflı gözdən keçirilmişdir [22]. 
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N.Hacıyevanın tədqiqatı isə bütövlükdə antroponimlərin üslubi 
xüsusiyyətləri haqqındadır. Əsərdəki çoxsaylı nümunələr əsasında antroponimlərin 
fonetik üslubi xüsusiyyətləri sistemli şəkildə təhlil edilmişdir. Qeyd edək ki, həmin 
nümunələr müxtəlif janrlı əsərlərdən götürülmüşdür [13].  

Şifahi xalq ədəbiyyatında işlənən onomastik kateqoriyaların poetik 
imkanları F.Xalıqovun “Folklor onomastikası” və H.Mirzəyevin bir sıra əsərlərində 
öz əksini tapmışdır. Folklor onimləri Q.Mustafayeva, Q.Vəliyev, S.Hüseynova, 
Z.Sadıqov, Ə.Ağayev, Z.Əlizadə, R.Səfərəliyeva tərəfindən də öyrənilmişdir. 

Təqdim etdiyimiz əsərlər poetik onomastika məsələlərinin öyrənildiyi 
araşdırmaların bir hissəsini təşkil edir. Göründüyü kimi, bədii ədəbiyyatda müxtəlif 
obrazlar təqdim edilərkən onomastik sistemə də müraciət edilir. Onomastik leksika 
kontekst və mətndaxili əlaqələr sistemini öyrənmək üçün geniş imkanlara malikdir. 

Müasir dövrdə xüsusi adların yeni tədqiqat aspektlərinin meydana çıxması XXI 
əsrin əvvəllərində tətbiqi onomastikaya marağın artması ilə xarakterizə olunur. 
Müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin onomastik sistemində baş verən köklü 
dəyişikliklər bəzi tədqiqatlarda araşdırma obyektinə çevrilmişdir, məsələn: R.Əliyeva 
“Azərbaycan toponimiyasında gedən proseslər” (1996), E.Əhmədova “Müstəqillik 
illərində Azərbaycan onomastik leksikasında baş verən yeniləşmə (Yasamal 
rayonunun urbanonimləri əsasında)”  (2009), E.Abışov və A.Verdiyev “Müstəqillik 
dövründə Sabunçu rayonunun toponimiyasında gedən proseslər”  (2009), 
Q.Məşədiyev “Bakı küçələri: adlar və talelər”  (2013), Y.Cəfərli “Azərbaycan dilinin 
onomastikası müstəqillik dövründə”  (2015), R.Əliquliyev, Y.Cəfərov və 
Ə.Qurbanova “Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının 
adlandırılması məsələləri” (2020). 

Elə tədqiqatlar  var ki (T.Xəlilova “Ali texniki məktəblərdə onomastik 
vahidlərin tədrisi” (1990), N.Cəfərova “İkidillilik şəraitində uşaqların lüğət 
ehtiyatının zənginləşdirilməsində onomastik leksikadan istifadə” (1990), 
H.Abdullayeva “Tədris prosesində yerli materiallardan istifadə zamanı onomastik 
vahidlərin öyrədilməsi yolları” (1993), F.Hüseynova və A.Bayramova 
“Азербайджанские собственные имена в практике обучения русскому языку” 
(2004) və s.), onlarda onimlərin tədrisindən, bu prosesdə qarşıya çıxan çətinliklərdən, 
uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində onimlərin rolundan danışılır. 
A.Paşayevin bu mövzu ilə əlaqədar silsilə məqalələri vardır (“Mehman” əsərində 
obraz adlarını necə izah edirəm”, “Nizaminin məcazi adlar aləmi və şagirdlərin elmi 
dünyagörüşü”, “Adları düzgün yazaq”, “Antroponimik leksikanın bəzi xüsusiyyətləri 
haqqında”, “Mürəkkəb isim, mürəkkəb ad və ad birləşmələri haqqında məlumat” və 
s.). Bu əsərlər onimlərin pedaqoji aspektdə təhlilini ön plana çəkir. Həmin 
məqalələrdə müəllif xüsusi isimlərlə yanaşı, ümumi isimləri - apelyativləri təhlil 
etmiş, onların fərqli xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmışdır.  

Toponimiyanın öyrənilməsinin linqvokoqnitiv aspekti yenidir və az 
araşdırılmışdır, mühüm milli toponimlərlə bağlı olan mental-mədəni mənaları üzə 
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çıxarmağa imkan verir, onların daxili formasının semantikası haqqında təsəvvürləri 
dərinləşdirir. Yeniyetmələrin daha mürəkkəb elmi informasiyanın qavranılmasına 
psixoloji hazırlığı müəllimi təlim prosesinə elmi tədqiqatların faktlarını əlavə olaraq 
daxil etməyə məcbur edir. 

Topokonseptlərin tədqiqi aktualdır və hazırda bir çox tədqiqatçını cəlb edir, 
çünki onların xüsusiyyətlərinin milli şüurla qavranılması imkanlarını və koqnitiv 
dilçilik mövqeyindən onomastik tədqiqatların inkişafında əlavə perspektivləri üzə 
çıxarır.  

Yeni tədqiqat sahələrindən biri olan linqvokulturologiya dil və mədəniyyətin 
yeni əlaqə formalarını proqnozlaşdırır, konkret tarixi dövrdə etnosların qarşılıqlı 
əlaqəsini təsbit edir. Burada dil və mədəniyyətin əlaqəsinin mədəniyyətlər dialoqu 
vasitəsilə nəzərdən keçirilməsinə xüsusi yer ayrılır. Etnoslar arasında dialoq 
nəticəsində linqvokulturemlər əmələ gəlir.  

Beləliklə, toponimlər linqvomədəni və eyni zamanda, sistemli hadisədir. 
Onlar dilin leksikasının bir hissəsi kimi, öz əsas funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün 
xalqın maddi və mənəvi anlayışlarını əks etdirən leksik layları özündə cəmləşdirir. 
Toponimlərin düzgün işlənməsi mədəniyyətlərarası kommunikasiyada böyük 
əhəmiyyətə malikdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, tətbiqi onomastika bir çox tədqiqatçıların araşdırma 
obyekti olmuşdur. Məsələnin aktuallığı onimlərin praqmatik cəhətdən əhəmiyyətli 
olması, linqvokulturoloji problematikaya marağın artması, müasir dövrdə müxtəlif 
dil daşıyıcılarının həyatın ayrı-ayrı sahələrində və peşəkar fəaliyyətdə bilavasitə 
ünsiyyət saxlaması ilə əlaqədar bu vahidlərin tədqiqində yeni yanaşmaların meydana 
çıxması ilə şərtlənir.  

 
 

Ədəbiyyat 
 
1. Adilov M. Abidələrin transfoneliterasiyası zamanı onomastik vahidlərlə bağlı 

paleoqrafiya məsələləri // Azərbaycan onomastikası problemləri IV. – Bakı: ADPU, 
– 1993, – s. 137-138 

2. Adilov M., Paşayev A. Azərbaycan onomastikası (izahlı lüğət) /  – Bakı: Nurlan, – 
2005. – 488 s. 

3. Агабалаева В.В. К вопросу передачи азербайджанских имен собственных на 
русском языке // Материалы республиканской научной конференции 
аспирантов и молодых исследователей (23-24 февраля 1999 г.). Т.2, – Баку: – 
1999,  – с. 3-4 

4. Aydın Abi Aydın. Şəxs adları lüğəti / – Bakı: Çıraq, – 2002. – 400 s. 
5. Azərbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğəti / – Bakı: Nafta-Press, – 2007. – 

354 s. 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

  – 106 –

6. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuş konfransın materialları / 
–Bakı: Elm, – 1973. – 132 s. 

7. Bağırov A.N. Onomalogiya problemləri: [2 cilddə] /  – Bakı: Elm və təhsil, – c. 1. 
– 2010. – 436 s.; Bakı: Elm və təhsil, – c.2. – 2012. – 416 s. 

8. Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə. Gürcüstanda türkmənşəli toponimlərin izahlı 
lüğəti / – Bakı: “İsmayıl” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi, – 2002. – 320 s.  

9. Budaqov B.Ə., Məmmədov N.G. Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin 
izahlı lüğəti / – Bakı: Victory, – 2008. – 140 s. 

10. Əlibəyova Z. Azərbaycan onomastikasının orfoqrafik və orfofonik məsələləri: 
/Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı/ – Bakı, 2016. – 25 s. 

11. Əlizadə S.Q. “Kitabi-Dədə Qorqud” antroponimiyasının etimoloji əsasları // 
Azərbaycan onomastikası problemləri. I. – Bakı: APİ, – 1986, – s. 27-29 

12. Əsədova F. Şəxs adları və onların yazılışı // – Bakı: Tədqiqlər, – 2017. № 1, – 
s.158-162 

13. Hacıyeva N. Azərbaycan dilində antroponimlərin üslubi xüsusiyyətləri / – Bakı: 
Elm və təhsil, – 2014. – 176 s. 

14. Həsənov H. Adlar tarixin, xalqın milli nişanəsi kimi / – Bakı: Nurlan, – 2002. – 
240 s.  

15. Керимов Л.Г. Орфография словарных единиц в ономастических словарях 
азербайджанского языка и их русская транскрипция // Azərbaycan 
onomastikası problemləri III. – Bakı: APİ, – 1990, – s. 239-240 

16. Qurbanov A.M. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları: [2 cilddə] /  – Bakı: 
Nurlan, – c.1. – 2004. – 340 s.;  – Bakı: Nurlan, – c.2. – 2004. – 504 s. 

17. Qurbanov A.M. Poetik onomastika / A.M.Qurbanov. –  Bakı: APİ, – 1988. –  40 s. 
18. Mamayev H.M. Azərbaycan SSR-də coğrafi adların düzgün yazılışı haqqında / – 

Bakı: Azərbaycan SSR EA, – 1950. – 17 s.  
19. Махмудов А.Р. Фонетические основы передачи азербайджанских имен 

собственных на русском языке и русских и русских имен собственных на 
азербайджанском языке / – Баку: 1973 

20. Məmmədli, N. Adını mən verdim – yaşını Allah versin / – Bakı: Maarif, – 1995. – 
100 s. 

21. Məşədiyev Q.İ., Seyidəliyev N.F. İzahlı onomastik terminlər lüğəti / – Bakı: 
Nurlan, – 2005. – 120 s. 

22. Mikayılova Ə.N. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları / – Bakı: “Memar 
Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, – 2008. – 302 s. 

23. Mollazadə S.M. Azərbaycan dilində coğrafi adlar necə yaranmışdır. Mühazirəçiyə 
kömək / – Bakı: Elm, – 1974. – 36 s. 

24. Paşa Aydın. Azərbaycan antroponimiyasının leksik problemləri / – Bakı: Maarif, –
1997. – 253 s. 

25. Paşayev A. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü / – Bakı: Elm və təhsil, – 
2012. –  412 s. 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 107 –

26. Sadıqova, S.  Azərbaycan dilində səxs adlarının izahlı lüğəti / S.Sadıqova, 
Ş.Həsənli-Qəribova. – Bakı: Elm, – 2016. – 233 s. 
 

  
                                                                            Габибли Р.Ю. 

                                               Бакинский государственный университет 
rhabibli@bsu.edu.az 

 
     ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРИКЛАДНОЙ  
      ОНОМАСТИКЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 
                                                         РЕЗЮМЕ 
Ономастика занимает особое место в системе гуманитарных наук. В связи 

с увеличением числа ономастических исследований перед специалистами 
возникают все новые проблемы. Для будущих исследований необходимо 
объединение усилий, включение некоторых прикладных проблем в 
определенных областях. Уровень развития современной ономастики требует 
определения новых методов исследования ономастических сведений, способов 
решения проблем отдельных областей, в частности, прикладной ономастики. 
Прикладная ономастика в результате языковых процессов определяет формы 
имен собственных, правила транскрипции, орфографические и орфоэпические 
нормы, нормативные модели онимов и т.д.  

Прикладная ономастика объединяет  в себе исторические, 
географические, этнографические, культурологические, социологические, 
литературоведческие компоненты, что позволяет выявить специфику 
именуемых объектов и традиции, связанные с собственными именами. В 
результате прикладная ономастика привлекает внимание как особая область, 
тесно связанная с комплексом гуманитарных наук.  

В статье рассматривается научная литература по прикладной ономастике. 
Описываются основные направления исследования собственных имен, 
высказываются мысли относительно их вклада в развитие прикладной 
ономастики. Отмечается, что общая тенденция современных исследований - 
применение комплексной исследовательской методики.  

Обзор научной литературы по прикладной ономастике демонстрирует 
многоаспектное исследование онимов. Цель статьи - характеристика истории 
развития прикладной ономастики и ее основных достижений. Здесь дается 
краткий анализ положения в области прикладной ономастики. Указанная цель 
обусловила постановку следующих задач: 1)выявить основные исторические 
этапы развития прикладной ономастики; 2)определить основные напрвления и 
перспективы развития прикладной ономастики. 

Ключевые слова: ономастика, прикладная ономастика, ономастические 
исследования, оним, аспекты ономастических исследований 
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CHARACTERISTICS OF RESEARCH ON APPLIED 
ONOMASTICS IN 

AZERBAIJANI LINGUISTICS 
SUMMARY 

Onomastics takes a special place in the humanities system. More and more 
problems arise before specialists with the growing  number of onomastic studies. It is 
necessary to combine efforts, to include some applied problems in certain areas for 
future research. The level of development of modern onomastics requires the 
determination of new methods for the study of onomastic data, ways of solving 
problems in certain areas, particularly in applied onomastics. 

Applied onomastics as a result of language processes determines the forms of 
proper names, transcription rules, spelling and orthoepic norms, normative models of 
onyms, etc. Applied onomastics combines historical, geographical, ethnographic, 
culturological, sociological, literary components  which makes it possible to identify 
the specifics of the named objects and traditions associated with proper names. As a 
result, applied onomastics  attracts attention as a special area closely related to the 
complex of the humanities. 

The article deals with scientific literature on applied onomastics. The main 
directions of the study of proper names are described, thoughts  regarding their 
contribution to the development of applied onomastics  are expressed. It is noted that 
the general trend of modern research is the use of an integrated research 
methodology. 

A review of the scientific literature on applied onomastics demonstrates a 
multidimensional  study of onyms. The purpose of the article is to characterize the 
history of the development of applied onomastics and its main achievements. A brief 
analysis of the situation in the field of applied onomastics is given here. This purpose 
led to the formulation of the following tasks: 1) to identify the main historical stages 
in the development of applied onomastics; 2) to determine the main directions and 
perspectives for the development of applied onomastics. 

Keywords: onomastics, applied onomastics, onomastic research, onyms, 
aspects of onomastic research 
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KOMMUNİKATİV OYUNLAR KOMMUNİKATIV METODUN 
FƏALİYYƏT NÖVÜ KİMİ 

 
  

Xülasə 
 Bu məqalədə xarici dilin tədrisində tətbiq olunan müsir metodlardan olan 
kommunikativ metodun fəaliyyət növlərindən biri kommunikativ oyunlardan bəhs 
olunur. Effektiv kommunikasiya anlaşma deməkdir. İnformasiyanın başa düşülməsi 
ikitərəfli aparılmalıdır, yəni danışan və qulaq asan arasında baş tutmalıdır. Əlbəttə ki, 
bu prosesdə tərəflərin yaş həddi, sosial mənsubluğu, bilik, mətləb və məqsədi 
mühüm rol oynayır.  Yaxşı dinləyib – anlama duyumu yaratmaq üçün öyrədici 
oyunların əhəmiyyəti böyükdür. Metodiki sistemin didaktik və psixoloji nöqteyi – 
nəzərdən düzgün qurulması şagirdlərin gələcəkdə dili mənimsəməsinin praktik 
əhəmiyyətinə təminat verər. Şagirdlər dili sərbəst şəkildə öyrənməyə cəlb 
olunmalıdırlar. Amma bu yanaşmada heç bir metodiki yanaşma və şagird tələbləri 
nəzərə alınmır və müasir kommunikasiyanın yaranmasında müəyyən qədər 
çətinliklər müşahidə olunur. Şagirdlər danışıq zamanı fəaliyyətin növündən asılı 
olaraq, onun hansı məqsədlə işləndiyini düzgün ifadə etməyi bacarmalıdırlar. Xarici 
dili tədris edən müəllimlərindən cari dərsi kommunikativ yanaşma və ya onun 
fəaliyyət növlərindən çıxış edərək təşkil etməsi üçün xüsusi səriştə tələb olunur. Bu 
səriştə isə mərkəzləşmiş fəaliyyət növlərindən daha çox öyrənmə üçün nəzərdə 
tutulmuş və müəllimin öz yaradıcılığının məhsuluna söykənən öyrətmə metodu  
aiddir. Belə ki, şagirdlərə dili sadəcə öyrətməkdən əlavə onları “öyrənməyi 
öyrətmək” bacarığına yiyələndirmək vacibdir.  
 Aparılan müşahidələr göstərir ki, xarici dilin tədrisində kommunikativ 
metodun bütün təhsil pilləsində şagirdlərin tədris materialını mənimsəməsi üçün 
müəllimin öncədən  dərsin təqdimatı hazırlığına sərf etdiyi vaxt onların dil ehtiyacı 
və maraqlarını təmin etmək üçün ən gözəl zamandır. Belə ki, müəllim dərsə uyğun 
kommunikativ fəaliyyət növünün seçməklə, dərsi canlandıran, ona  rəng qatan 
kommunitiv – öyrədici oyunlardan yararlanmaqla bütün sinfin diqqətini dərsə cəlb 
etmiş, onlarda motivasiya yaratmış olur. Lakin bu zaman şagirdlərin yaş qrupu, bilik 
səviyyəsi, dərsə ayrılan vaxtı nəzərə almalı və eyni zamanda nə məqsədlə həmin 
fəaliyyət növündən yararlanma qərarı aldığını müəyyən etməlidir. Başqa sözlə 
müəllim kommunikativ oyunların məqsədini, təsvirini, onların sinifə təqdimatı 
zamanı istifadə olunan materialları, resursları qabaqcadan müəyyən etməlidir. 
Bunlarla yanaşı müəllim oyunun mahiyyəti və qaydalarını bütün sinifə izah etməli, 
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seçilmiş fəaliyyət növünün iştirakçıları zəruru linqvistik və təlimat materialı ilə təmin 
etməlidir.     

 
Açar sözlər: kommunikativ – interaktiv metod, dinləyib-anlama  və  danışıq 
fəaliyyəti, öyrədici oyunlar, əməkdaşlıq, məntiqi təfəkkür, analitik düşünmə    

Xarici dillərin tədrisində tətbiq olunan metodlardan biri kommunikativ 
yanaşma metodudur. İnteraktiv danışıq fəaliyyəti müasir metodların tətbiqində ən 
çox işlənən və kommunikasiya üçün daha geniş və əlverişli mühit yaradan fəaliyyət 
növüdür. Kommuniktiv – interaktiv metod zamanı müəllim bilavasitə şagirdlə 
ünsiyyət yaradır, şagird isə əsas funksional fiqura çevrilərək dil bacarəğını ifadə 
etmək imkanı qazanır. Təlimdə səmərəli ünsiyyət yaratmaq üçün bir sıra dinləyib – 
anlama və danışıq fəaliyyəti növləri tətbiq olunur. İnformasiya boşluqları, Strip 
hekayələr, Wh suallar, Söhbət toru, TPR metodu, Simulyasiya və rollu oyunlar və 
eləcə də kommunikativ oyunlar  kommunikativ metod zamanı tətbiq olunan fəaliyyət 
növləridir. 

Kommunikasiyanın tələbləri nitq  fəaliyyətinə nə qədər  tez daxil olarsa, bu 
dil bacarıqları mümkün qədər vaxtında formalaşa bilər. Bizim üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən fakt ondan ibarətdir ki, təlimdə işlənən metodların səmərəli 
tətbiqi həm müəllimə, həm də şagirdə elə bir mühit yarada bilsin ki, onlar danışıq 
fəaliyyəti zamanı rahat, sərbəst ünsiyyət qura bilsinlər.  

Bu da bir həqiqətdir ki, şagird həvəsi olmadığı işi görmək istəmir və ya “mən 
bunu qavraya bilmirəm” deyərək yanlış fikirlərlə dərsdən soyuyur.  Bu cür 
şagirdlərdə dərsə maraq yaratmaq üçün şagird- müəllim ünsiyyətini qurmaqla 
kifayətlənməməli, eyni zamanda şagirdlərin öz aralarındakı kommunikasiyanı 
gücləndirmək lazımdır. Əminliklə deyə bilərik ki, kommunikativ metodun müasir 
dərsin tələblərinin yerinə yetirilməsində böyük rolu vardır. (2, səh.25) 

Bütün sinfi motivasiya edərək dərsə maraq oyadan kommunikativ oyunların 
rolu daha cəlbedicidir. Oyunlar zamanı şagirdlər ünsiyyətə daha tez qoşulur, 
oyunların müasir pedaqoji yanaşma kimi təlimdə tədrisi və tətbiqi bir çox məqsədlərə 
xidmət edir. İlk öncə oyunlar uğurlu təlim nəticələrinin əldə olunmasına, şagird 
maraqlarının nəzərə alınmasına əsaslanaraq təlimdə maraqlı ünsiyyət mühitini 
yaradır. Psixoloji baxımdan müxtəlif oyunlarla təlim zamanı şagirdlər stressi, daxili 
dünyasındakı çatışmazlıqları, qorxu və qayğıları unudaraq, sanki kliniki fəaliyyətdə 
müalicə alırlar. Hətta yaşadığı sıxıntılı hadisələrdən azad olmaq üçün oyun “çıxış 
yolu” da ola bilər. Müasir oyun texnologiyaları təlim prosesində müəllimin və 
şagirdlərin fəallığını tələb edir. Müasir oyunların köməkliyi ilə təlimin həm 
inkişafetdirici, həm də tərbiyələndirici funksiyaları təlimin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə səbəb olur.  

Oyun situasiyaları təkcə leksik ehtiyatın artırılmasını deyil, eyni zamanda 
şagirdlərin analitik düşünməsini inkişaf etdirir. Oyun keçirərkən müəllimin mövqeyi 
və oyunun detallarını hazırlamaq bacarığı çox vacibdir. Y.N. Solovovanın fikrincə 
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dərs zamanı keçirilən oyun kommunikativ metod üçün çox vacib olan real nitq 
ünsiyyətini reallaşdırır. (4, səh.32) 

Kommunikativ oyunlarda iştirakçıların diqqəti bir tərəfdən məzmuna 
yönəldilir, digər tərəfdən isə dil formalarının tez-tez təkrarlanması təmin edilir, oxu, 
yazı, dinləyib – anlama və danışmaq kimi bacarıq və vərdişləri məşq etdirilir. 
Kommunikativ oyunlar görüntülü şəkildə şagirdə dili canlı ünsiyyət vasitəsi kimi 
yaşamağa imkan verir və onların ünsiyyətə daxil olmaq, söhbət etmək, suala cavab 
vermək, fikirlərini ifadə etmək kimi dil formalarını təmin edir. Belə ki, 
kommunikativ oyunların təşkili zamanı aşağıdakılar diqqətə alınmalıdır. 

- Oyunun mahiyyəti və qaydaları  bütün qrupa izah edilməli 
- Bütün iştirakçılar zəruri linqvistik və təlimat materialı ilə təmin edilməli 

Belə ki, peşəkarcasına təşkil olunmuş oyunlar şagirdlərdə əməkdaşlıq etmək, 
aqresivlik olmadan yaxşı mənada “yarışmaq” və “yaxşı uduzan” olmaq kimi bacarığı 
inkişaf etdirir. Oyunlar şagirdlərin sosial inkişaflarını sürətləndirir. Başqa sözlə 
oyunların köməkliyi ilə şagirdlər özlərinə dost qazanır, bir – birilərinin xarakterlərinə 
daha yaxından bələd olur, sevdikləri və ya sevmədikləri xüsusiyyətləri öyrənirlər. 
Başqalarına hörmət etmək, səbirli olmaq, stressdən yaxa qurtarmaq, problemləri həll 
etmək və liderlik kimi xüsusiyyətləri də oyun vasitəsilə əldə edirlər.(3, səh.54) 

Oyunlar sinifdaxili, yəni sinif mühitində və sinidənkənar yəni idman zalı və 
ya oyun meydanında oynanıla bilər. Hər iki halda sinif müəllimə tərəfindən 
komandalara bölünür. Komandaların hər dəfəsində fərqli şagirdlərdən ibarət olması 
daha məqsədəuyğundur. Çünki bu zaman şagirdlər bütün sinif yoldaşları ilə 
əməkdaşlıq etməyi öyrənir. Komanda yaratmaq üçün tətbiq olunan metodlara aid  
aşağıdakıları misal çəkmək olar:  

1. Lentlərdən istifadə edərək 
1.1. Müəllim bir qalaq lenti əlində saxlayır 
1.2. Şagirdlər  hər biri lentin uc hissəsini götürür. 
1.3. Eyni lenti tutan şagirdlər cütlüyü formalaşdırır. 

 
2. Nömrələmə 
   2.1. Cütlər yaratmaq üçün: Müəllim şagirdlərin yarısına bir ədəd verir, və sonra 
yenidən digər yarısına da 1 -dən başlayaraq ədədləri paylayır. 
   2.2. Eyni ədədi əldə edən şagirdlər eyni qrupda komanda yoldaşı olular.                                               

     3. Qafiyə istifadə edərək 
      3.1.Şagirdlər  bir dairədə durur. Qafiyəni deyən isə ortada dayanır.  
      3.2. Şagirdlərin  hamısı qafiyəni oxuyur.  

 
     One potato,  two potato,    three  potato, four 
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Five potato, six potato,      seven potato ,   MORE! 
  
    3.3 Qafiyədəki MORE  sözlərini deyən şagirdlər komanda yoldaşı olurlar. 
 

4. Bir cüt kart vasitəsilə    
        4.1. Bütün sinifə yetəcək qədər üzərində sözlər yazılmış iki kart toplusu 
hazırlayın. Hər iki dəstdəki sölər  eyni olmalıdır.  
        4.2. Sinifi iki komandaya bölün, sonra hər bir qrupa bir kart toplusu verin. 
        4.3. Mimika ilə göstərilmiş həmin kartdakı sözləri kim tapa bilsə onun 
komandasına daxil olur.  
           5. Şagirdləri boy və ya yaşa görə komandalara ayırmaq  
Şagirdləri  boy və ya yaşa görə  sıralayın. Sonra sıranı  ehtiyac duyduğunuz qruplara 
bölün. 
         6. Musiqi üzrə təsadüfi qruplar yaratmaq 
        6.1. Güclü bir ritmlə bir az musiqi səsləndirin və bütün şagirdlərin ətrafa 
sıçramasına icazə verin. 
         6.2. Səsi aşağı salın və "Üç nəfərlik qrup" deyərək şagirdlərin cəld üçlük 
yaratmağını təmin edin.  
        7. Qutudan çıxan adlar vasitəsilə 
       Şagirdlərin adlarını bir qutuya qoyun və qrupların neçə nəfərdən  ibarət 
olmasından asılı olaraq  adları iki - iki və ya üç- üç çıxarın.  
 Kommunikativ oyunlar müxtəlif dil kateqoriyalara aid ola bilər: 

- Tələffüz 
- Lüğət 
- Orfoqrafiya 
- Qrammatika 
- Ümumi anlayış (nitq etiketləri, frazeoloji ifadələr və s.) (5, səh 94) 

Söz oyunları şagirdlər arasında daha çox sevilir. Bu oyunlara nümunələr gətirək: 
Nümunə 1 Lüğət kvadratı 
Şagirdlər digər hərflərin arasında gizlənmiş sözləri tapmalıdırlar. Bir cədvəl yaradın 
və içərisinə sözlər yazın, Sözlər üfüqi, şaquli, diaqonal olaraq və böyük uşaqlar üçün 
sağdan sola və ya aşağıdan yuxarıya qədər də yazıla bilər. Sözlərin hamısı eyni 
mövzuda olmalıdır.  
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             NƏQLİYYAT 

 
Nümunə 2 Söz zənciri 
Lövhədə "başlanğıc" sözünü yazın. Komandalarda, uşaqlar növbə ilə söz əlavə 
etsinlər.  

 
Nümunə 3 Sözlərdən sözlər 
1. Lövhəyə uzun bir söz (və ya qısa cümlə) yazın. 
2. Şagirdlər,  sözdə və ya cümlədə yalnız hərflərdən istifadə edərək, bir neçə söz 
qururlar.  
G r a n d m o t h e r    - and, red, hot və s      
 
Nümunə 4  Qrammatika oyunu”Sorğu-sual” 
DİL SƏVİYYƏSİ - Hamısı  
YAŞ QRUPU - Hamısı 
ZAMAN - 20 dəqiqə + 
MƏQSƏD -  Linqivistik məqsəd: qrammatik materialı təkrarlamaq 

1. Müəllim sinfi iki komandaya bölür. 
2. Müəllim tərəfindən hazırlanmış kateqoriyalara uyğun suallar hər iki 

komandaya təqdim olunur. 
3. Sualların çoxuna cavab verən komanda qalib elan olunur. 
Nümunələri təhlil edərkən aydın olur ki, müxtəlif dil kateqoriyalara aid 

kommunikativ oyunlar öncədən müəyyən olunmuş məqsədlərə xidmət edir. Eyni 
zamanda müxtəlif yaş qrupunu, zaman məhdudiyyətini əhatə edir. Müəllimdən 
xüsusi yaradıcı bacarıq tələb edən fəaliyyətin bu növü müxtəlif əyani vasıtələrin 
köməkliyi ilə həyata keçirildiyi üçün dərsin məqsədi, sinfin yaş qrupu, bilik  
səviyyəsini, zaman çərçivəsi mütləq nəzərdə saxlanılmalıdır. 
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Communicative Games As a Type of Activity of  
The Communicative Method 

Summary 
      This article discusses communicative games, one of the activities of the 
communicative method, one of the modern methods used in foreign language 
teaching. Effective communication means understanding. Understanding of 
information should be contucted bilaterally, exactly it should be between speaker and 
listener. Certainly, the age, social affiliation, knowledge, subject and purpose of the 
parties play an important role in this process. Listening well - educational games are 
important to create a sense of understanding. The didactic and psychological point of 
view of the methodological system - the correct construction of the review will 
ensure the practical importance of students' language acquisition in the future. 
Students should be involved in learning the language fluently. However, this 
approach does not take into account any methodological approach and student 
requirements, and there are some difficulties in the occurence of modern 
communication. During the conversation, students should be able to correctly 
express the purpose of the activity, depending on the type of activity. Teachers who 
teach a foreign language are required special skills to organize the current lesson 
based on a communicative approach or its activities. This competence is designed to 
learn more than centralized activities and refers to a teacher's teaching method based 
on the product of his or her own creativity. Thus, in addition to teaching students the 
language, it is important to teach them the ability to "teach learning".  
 Observations show that the communicative method in foreign language 
teaching is the best time to meet the language needs and interests of students at all 
levels of education so that the teacher spends time preparing the lesson presentation 
in advance. So that, by choosing the appropriate type of communicative activity for 
the lesson, the teacher attracts the attention of the whole class and creates motivation 
in them by using communicative-educational games that enliven and add color to the 
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lesson. However, in this case, it is necessary to take into account the age group of 
students, the level of knowledge, the time allocated to the lesson, and at the same 
time determine for what purpose they decided to use this type of activity. In addition, 
the teacher should explain the essence and rules of the game to the whole class, 
provide the participants of the chosen type of activity with the necessary linguistic 
and instructional material.  
Keywords: communicative – interactive method, listening – comprehension, and 
speaking activity, educational games, cooperation, logical thinking, analytical 
thinking  
 
 

Коммуникативные игры как вид деятельности  
коммуникативного метода 

Резюме 
     В статье рассматриваются коммуникативные игры, одно из направлений 
коммуникативного метода, один из современных методов, используемых в 
обучении иностранному языку. Эффективное общение означает понимание. 
Понимание информации должно происходить на двусторонней основе, именно 
между говорящим и слушателем. Безусловно, возраст, социальная 
принадлежность, знания, предмет и цель сторон играют важную роль в этом 
процессе. Дидактическая и психологическая точка зрения методической 
системы - правильное построение рецензии обеспечит практическую 
значимость овладения студентами языком в будущем. Умение слушать - 
развивающие игры важны для формирования чувства понимания. Учащиеся 
должны свободно участвовать в изучении языка. Однако этот подход не 
учитывает какой-либо методологический подход и требования студентов, и 
возникают некоторые трудности в возникновении современного общения. Во 
время беседы учащиеся должны уметь правильно выразить цель занятия, в 
зависимости от вида деятельности. Учителям, преподающим иностранный 
язык, требуются специальные навыки для организации текущего урока на 
основе коммуникативного подхода или его деятельности. Эта компетенция 
предназначена для изучения большего, чем централизованная деятельность, и 
относится к методу обучения учителя, основанному на продукте его или ее 
собственного творчества. Таким образом, помимо обучения студентов языку, 
важно научить их способности «учить учиться».  
          Наблюдения показывают, что коммуникативный метод обучения 
иностранному языку - лучшее время для удовлетворения языковых 
потребностей и интересов учащихся на всех уровнях образования, так что 
учитель тратит время на подготовку презентации урока заранее. Таким 
образом, выбирая подходящий вид коммуникативной деятельности для урока, 
учитель привлекает внимание всего класса и создает в них мотивацию с 
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помощью коммуникативно-образовательных игр, которые оживляют и 
добавляют красок уроку. Однако в этом случае необходимо учитывать 
возрастную группу учеников, уровень знаний, время, отведенное на урок, и 
заодно определить, с какой целью они решили использовать этот вид 
деятельности.   Кроме того, учитель должен разъяснить всему классу суть и 
правила игры, обеспечить участников выбранного вида деятельности 
необходимым лингвистическим и учебным материалом.          
Ключeвые слова: коммуникативно - интерактивный метод, аудирование - 
понимание и разговорная деятельность, развивающие игры, сотрудничество, 
логическое мышление, аналитическое мышление 
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XARİCİ DİL TƏDRİSİNDƏ İKT-NIN ROLU 
 

Məqalə ingilis dilinin tədrisində İT-dən istifadədən bəhs edir. Məqalədə 
internetdən istifadə, ağıllı lövhələr və müxtəlif audio-video materiallar kimi faydalı 
üsullar təsvir edilmişdir. Müasir dövrdə kompüterin rolu artır və müasir 
texnologiyalardan istifadə qaçılmazdır. İnformasiya texnologiyalarının əsas 
üstünlüyü tələbələrin dünyagörüşünə töhfə verməkdir.Məqalədə göstərilir ki, internet 
vasitəsilə tələbələr özləri üçün orijinal mühit yarada bilərlər. Əslində, belə bir 
vəziyyətə düşmək hər yerdə mümkün deyil. 

Tələbələr ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün harada lazımi məşqləri və nə etməli 
olduqlarını başa düşürlər. İnternetin köməyi ilə biz istənilən məsafədən öyrədə və 
öyrənə bilərik. Burada ingilis aksentində anlayışımızı inkişaf etdirən dinləmə böyük 
rol oynayır. İT-dən istifadənin məqsədi təkcə yaxşı leksika, qrammatika, yazıya 
malik olmaq deyil, həm də kommunikativ səriştəyə nail olmaqdır. 

 
 

Açar sözlər: internet, ünsiyyət, tələbə,texnologiya,öyrənmə 
 
Müasir dünyada  ünsiyyətin ən sürətli  və səmərəli vasitəsi  İKT-lərdən 

istifadədir. Təlim prosesində müəllimlərin İKT vasitələrindən istifadə etmələri  
tələbələri dərslərə cəlb etməyə kömək edir. Dil dərslərində bu vasitələrin ən önəmlisi  
və ən çox tanınanı internetdir. (1) 

Lakin biz tək internetlə kifayətlənmirik, habelə, peyk kommunikasiyalarının və 
mobil telefon texnologiyalarının da adını çəkə bilərik. Yeni texnologiyalarsız   biz 
həyatımızı və təhsilimizi təsəvvür edə bilmərik. İKT –nin təhsil sahəsinə 
inteqrasiyası bir çox üstünlükləri  var və sahəyə bir çox töhfələr vermişdir. İKT 
informasiyanın fərqli yollarla təqdim olunması dərsi daha maraqlı edir.Bu yolla 
tələbələr yalnız tapşırığı texnologiya vasitəsi ilə öyrənmir, həm də texnologiyanı 
tapşırığa tətbiq edir.Yeni texnologiyalar tələbələrin vaxt itkisinin azalmasına 
imkanlar yaradır. İKT- nin tətbiqinin əsas məqsədi informasiya ilə işləməyi bacaran 
intellektual səviyyəli, yaradıcı düşüncəli tələbələr yetişdirməkdir. Indi insanlar bəzi 
peşə sahələrində ömür boyu təhsillə üzləşirlər. Bu fərdi xarakter daşıyır. Internet 
proqramlarında özünü yoxlama testləri vardır. Onlar daha həvəslə öyrənirlər. Qeyd 
etmək lazımdır ki, təhsil sahəsində və əsasən dil laboratoriyalarında internetin 
istifadəsi qeyri adi güclü bir sürətlə inkişaf etmişdir. Burada dil öyrətmə və test etmə 
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proqramlarını, e-mail ilə məlumat bölüşmə əsasdır . İnternet çox demokratik bir 
zonadır. Hər kəs öz informasiyasını orada yerləşdirə bilər. Hətta müəllimlər də dərs 
materiallarını seçməkdə çətinlik çəkirlər. Materiallari analiz etdikdən sonra seçmək 
lazımdır. Müasir müəllimin əsas funksiyası öyrənənlərə öyrənmyi öyrətməkdir. Buna 
görə də müəllim daim öz üzərində işləməli və özünü təkmilləşdirməlidir. Hər gün 
təhsilin məzmunu dəyişir, yaranan yeni elmi biliklər fasiləsiz olaraq universitet 
proqramlarına daxil edilir. İngilis dilində də bu inkişafin sürətli olması, hər gün yeni 
sözlərin və terminlərin yaranması müəllimləri daha məsuliyyətli olmağa sövq edir. 
Onlar daimi olaraq İKT-dən istifadə edərək öz biliklərini yeniləməlidirlər. Yeni 
cəmiyyətin yaradılması üçün müxtəlif texnoloji nailiyyətlərlə ayaqlaşmaq lazımdır. 
Çünki müasir dünyanın dəyişməsi prosesi çox sürətlə baş verir”. Dil dərslərində İKT-
dən elə istifadə etmək lazımdır ki, öyrənənlər dərs prosesində fəal iştirak etsinlər və 
özlərini qiymətləndirə bilsinlər.Tədris materiallarının seçimində əlçatanlıq, 
sistemlilik, ardıcıllıq, fərqli yanaşma prinsiplərləri nəzərə alınmalıdır. Lakin 
universitetlərdə tədris materiallarının ayrılan vaxt məhdudiyyəti  innovativ təhsil 
metodlarından və texnologiyalardan istifadəni zəruri edir.Əgər əvvəllər müəllimlər 
informasiyanın əsas mənbəyi hesab olunurdularsa, hal-hazırda onlar informasiya ilə 
tələbə arasında vasitəçi rolunu oynayırlar. Onlar öz tələbələrinə informasiya ilə 
işləmə metodlarını öyrətməlidirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq ali təhsilin həmçinin 
pedoqoji təhsilin məzmun və texnologiyasını təkmilləşdirmək lazımdır. İlk baxışdan 
təhsildə İKT-dən istifadə çətin və mürəkkəb görünsə də, lakin bu belə deyil. İKT dərs 
prosesini sadələşdirir, onu daha da asanlşdırır, dərsi daha maraqlı, dinamik və çevik 
edir. Bunun üçün dərslər elə təşkil olunmalıdır ki, onlar şagirdlərin emosiyalarına 
təsir edə bilsin, onların motivasiyasını artırsın və onları fəal dərs prosesinə cəlb 
etməyi bacarsın. Bununda bir neçə yolu mövcuddur. Bunlardan biridə dərslərdə, yəni 
ingilis dili dərslərində texnologiyanın müxtəlif növlərindən istifadə edilməsidir. Bu 
zaman şagirdlər dərslərdə fəal şəkildə iştirak etməyə can atırlar. Bu deyilənlərə isə 
İKT-dən düzgün şəkildə istifadə etməklə nail olmaq olar. İngilis dilinin interaktiv 
təlim üsulları ilə tədrisi hər bir şagirdin  imkan və ehtiyaclarını, müxtəlif bilik 
səviyyəli şagird auditoriyasını nəzərə alan bir prosesdir. Təlim prosesində əsas 
mahiyyət bacarıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyətlərin təşəkkül tapmasıdır.  Hal-
hazırda ingilis dilinin öyrədilməsində əsas məqsəd öyrənənlərin ünsiyyət qurmaq 
bacarığını inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Lakin Azərbaycanda tələbələr real ingilis 
dili mühiti ilə əhatə olunmurlar, dili təcrübədən keçirə bilmədikləri üçün tez 
unudurlar. Buna baxmayaraq tələbələr radio və televiziya verilişlərindən, internetdən 
istifadə edərək dili öyrənə bilirlər. Əsas məsələlərdən biri də dil siniflərində 
öyrənənlərin sayıdır. Belə ki, onların sayı çox olduğundan müəllimlə ünsiyyət qurma 
imkanı da azalır. İnternetdən istifadə  ingilis dilinin tədrisində də böyük irəliləyişlərə 
yol açdı. İnternet tələbələrə real vəziyyətlərdə iştirak etmə imkanı verməklə yanaşı, 
həm də ümumi  mənbələrdən istifadə edərək birbaşa ingilis dilini eşidərək, danışaraq 
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öyrənə bilmək imkanı verdi. Bu üsul tələbələrə təcrübə qazandırır, dil bacarıqlarını 
daha da inkişaf etdirir, beynəlxalq perspektivlərini genişləndirir,  öz dünyagörüşlərini 
artırırlar. Biz həyatımızı texnologiyalarsız təsəvvür edə bilmərik. Buna görə də IKT-
nin ingilis dilinin tədrisində istifadə olunması bir çox  üstünlüklər əldə etməyə imkan 
verir. Tədrisdə İKT-lərdən istifadə tələbələri həvəsləndirən yeni üsul və vasitələrdir. 
İnternetin ingilis dilində istifadə olunması ilə yanaşı, bura sonsuz sayda orijinal 
video, tapşırıq, fəaliyyət və kurslarla zəngindir. Hər bir müəllim tədris etdiyi fənni 
tələbələrinə yaradıcı şəkildə təqdim etməlidir. Müəllimlər  yaradıcı fikirlərini internet 
vasitəsilə paylaşsalar yaxşı olar. Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan təlimdə 
kommunikativ metodan istifadə etmək qaçılmazdır. Kommunikativ mühitində yeni 
dil öyrənən zaman tələbələr kommunikativ kompetensiyaya malik olmalıdırlar. Dili 
bilmək  zəngin leksikaya,düzgün qrammatikaya, yaxşı tələffüzə malik olmaqla 
yanaşı, real şəraitdə həmin dildə danışmaq deməkdir. Tələbələrin İKT dərslərini 
uğurla başa vurması üçün müəllimlərin təlim keçməsi vacibdir. Hər bir halda ilk 
dərsdə həm müəllim, həm də tələbələr üçün praktik əhəmiyyət daşıyan sadə 
bacarıqları öyrənmək önəmlidir. Tələbələrin əksəriyyəti interneti istifadəçiləridir. 
Əksər tələbələr öz biliklərini bölüşməkdən çox məmnun olurlar. İlk dərslərdə zəif 
tələbələrlə güclü tələbələrlə birlikdə işləməsini təşkil etmək,sinif tapşırıqlarını 
əvvəlcə tələbələrə izah etməlidirlər. (2) 

 İKT–ilə dili tədris etmədən öncə müəllim həm öz hazırlığını və bacarığını, həm 
də məktəbin və ya universitetin minimum texniki hazırlığını yoxlamalıdır. Məsələn: 
azı bir kompyuter, internet bağlantısı, printer, hər kompyuter üçün qulaqcıq, audio 
kart və mikrofon, əsas proqramlar Texnologiyalara əsaslanan dil tədrisinin tərkibinə 
kompyuterlə və internetlə dil öyrənmə və öyrətmə daxildir. Kompyuterlər internetdən 
daha əvvəllər yaranmışdır. Kompyuterlə dil öyrənmə tətbiqi dilçiliyin gənc sahəsidir 
və hələ də yeniləri yaranmaqdadır. Kompyuterlə dil öyrənmə ilk dəfə ABŞ–da 
başlamışdır. Bu ilk olaraq ali təhsilin ilkin pilləsinə tətbiq edilmişdir. İyirminci əsrin 
sonlarında artıq kompyuterlərə əsaslanan dil öyrənmə internetin kəşfindən sonra daha 
da artdı. Texnologiya ilə dil öyrənmənin formasını dəyişdi və ya yenilədi. Dil 
öyrənənlər artıq dünyanın müxtəlif yerləri ilə internet vasitəsilə əlaqə saxlayaraq, 
yerli dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə öyrənirlər. Kompyuter sadəcə bir cihazdır, o, 
informasiyanı özündə saxlayır, emal edir və ya ötürür. Onun tədrisdə necə effekt 
verməsi isə onu istifadə edən tələbə və ya müəllimdən asılıdır. Dil tədrisində də 
kompyuterin rolu son  illərdə daha da inkişaf etmişdir. İndi multimedia proqramları 
vasitəsilə dili məşq etdirmək üçün zəngin baza kimi istifadə olunurlar. Kompyuter 
texnologiyaları dil öyrənmə və öyrətmə vasitəsi olduğunu sübut etmişdir. 

İngilis dili dərslərində fonetika bölməsinin şagirdlərə öyrədilməsidə İKT-nın rolu 
böyükdür. Bəs müəllim nələrdən istifadə etməlidir? Dərsin effektiv olması və bu 
bölmənin şagirdlərə daha mükəmməl şəkildə çatdırılması üçün müəllimin əsas rolu 
nədən ibarət olmalıdır? - Bu zaman müəllim multimedia resurslarından istifadə 
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edərək, kompüter texnologiyasının xüsusi effekt görüntüləri və səslənmələr vasitəsilə 
və ya audiovizual vasitələrdən istifadə etməklə şagirdlərdə bu çətin bölməni daha 
yaxşı başa düşmələrinə şərait yaradır. Leksika bölməsini tədris edərkən müəllim 
kompüter texnologiyalarının köməkliyindən istifadə edərək, daha maraqlı resurslar, 
oyunlar hazırlaya bilər.Bu zaman internetdə mövcud olan, pulsuz onlayn sosial 
xidmətlər gəlir. Bu xidmətlərin köməkliyi ilə maraqlı onlayn testlər hazırlamaq olur.  
Müəllimlər öz şagirdlərinin bilik bacarıqlarını yoxlamaq üçün onlayn testlər 
hazırlayırlar. Bu resurslar bir növ əyləncəli test bankını xatırladır. onlayn 
qeydiyyatdan keçməklə istifadə olunan bir test vasitəsidir. Burada müəllim onlayn 
test qurur, şagirdləri qeydiyyatdan keçirir və hazırlanan testləri qrup, cütlər və ya 
fərdi şəkildə oynayırlar. Bu zaman rəqabətlilik artır, şagirdlər oynadıqca tez 
qurtaranın nəticəsi öz əksini tabloda tapmış olur.  

Dünyada daha çox istifadə olunan metodlardan biri də tədrisdə video görüntülü 
konfransdır. Çox vaxt kompüter konfransları adlandırılan elektron konfranslar 
məsafədən asılı olmayaraq müxtəlif  iştirakçıların vahid mövzu ətrafında müzakirələr 
aparmasına, qərarlar qəbul etməsinə və qəbul olunmuş qərarların icrasına 
birgənəzarət edir. Bu zaman elektron konfrans  iştirakçılarının eyni vaxtda  kompüter 
arxasında onlayn rejimdə olması tələb olunur. Konfrans iştirakçılarının aparat 
təminatı elektron poçt istifadəçilərinin aparat təminatı ilə əsasən üst-üstə düşməlidir. 
Proyektorların tətbiqi elektron konfransların daha səmərəli təşkilinə gözəl imkanlar 
açır. Konfrans təşkilində istifadə olunan aparatların proqram təminatı isə bütün 
istifadəçilər üçün eyni olmalıdır .(3,155) 

İngilis dilinin tədrisində İKT-nin tətbiqinin nəticəsi nədir?İngilis dili fənninin 
tədrisində yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadə daha yüksək nəticələrin 
əldə edilməsinə gətirib çıxarır, şagirdlərdə müstəqillik, işgüzarlıq, təfəkkür fəallığı, 
məsuliyyət kimi keyfiyyətlər formalaşdırır. İKT-nin  tətbiqi ilə keçilən müasir dərslər 
ənənəvi dərslərdən bir çox üstün cəhətləri ilə fərqlənir. Ənənəvi dərsdə təlim 
müəllim-dərslik-şagird ardıcıllığı ilə qurulurdusa, müasir dərsdə şagird-dərslik-
müəllim ardıcıllığı üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin edilir. 
Müasir dərsdə əvvəldə qoyulan problem sonda oz həllini tapır və gözlənilən 
nəticə  alınır.Müasir dərs şəxsiyyətyönümlü olur. Müasir dərsdə tədqiqat və 
inkişafetdiricilik əsas amil kimi önə çəkilir. 

Cəmiyyətdə insanlar arasında İKT-nin insan orqanizminə zərərli olması, 
uşaqlarda kompyuterdən, internetdən asılılığın yarana bilməsi barədə fikirlərin 
olması  bəzi müəllim və valideynlərdə İKT-yə düzgün olmayan fikirləri 
formalaşdırmışdır. Buna misal oalraq məktəbimizin bir neçə müəllim və şagirdlərinin 
beynəlxalq proyektlərə qoşularaq xaricdə təhsil hüququnun qazanmasını , iştirak 
etdikləri proyektlərdə əldə etdikləri bilik və bacarıqları,qazandiqları sertifikat və 
uğurlarını göstərə bilərik. Müasir dövrümüzə kompyuter-dən,multimediadan, ağilli 
lövhədən ,bir sozlə siz ingilis dilinin tədrisində qismən də olsa İKT-dən  istifadə 
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etmədən yaxşı müəllim ola bilərsinizmi? Əlbətdə ki, yox., sadəcə kiçik bir icma 
tərəfindən qiymətləndirilməklə kifayətlənməli olacaqsınız.  Çünki XXI əsr texnika 
əsridir, bunsuz nə maraqli dərs, nə də ki şagirdi cəlb edən tədris prosesi yaratmaq 
olmaz. Amma hər dərsdə İKT-dən istifadə vacib deyil və İKT-dən istifadə düzgün 
seçilmiş, planlaşdırılmış, məqsədyönlü  və mövzu ilə bağlı olmalıdır. 

 
Ədəbiyyat: 

İnternet materialları 
1. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və ünsiyyət 
2. İngilis dilinin tədrisində müasir texnologiyalardan səmərəli istifadə 

edilməsinin nəzəri əsasları 
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     SHUKUROVA  IRADA 
THE ROLE OF IT IN ENGLISH TEACHING 

SUMMARY 
 

Key words : internet, communication, student, technology, learning 
The article deals with the   use of  IT  in English language teaching. In the article 

illustrated helpful techniques as internet use, smart boards and different audo-video 
materials. The role of computer nowadays increases and it is inevitable to use 
modern technology. The essential advantage of informational technology is to 
contribute students’ world outlook. 

The article demonstrates that with the help of internet students can create 
authentic environment for themselves. In fact, to afford such a situation everywhere 
isn’t possible.Students understand where to take necessary exercises and what to do 
in order to gain the best results. With the help of internet we can teach and learn from 
any distance. A great role here belongs to listening which develops our 
understanding in English accent. The target of  the use of IT is not only to have a 
good vocabulry, grammar,writing but also to achieve a communicative competence. 

                                                                          
                ШУКЮРОВА ИРАДА 

                         РОЛЬ ИТ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
                                                 РЕЗЮМЕ  
 
Ключевые слова: интернет, общение, студент, технология, обучение. 
В статье рассматривается использование информационных технологий в 

обучении английскому языку. В статье описаны полезные методы, такие как 
использование Интернета, умных досок и различных аудио-видео материалов. 
В наше время роль компьютера возрастает, и использование современных 
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технологий неизбежно. Основное преимущество информационных технологий 
заключается в том, что они способствуют мировоззрению студентов.В статье 
показано, что через Интернет студенты могут создать для себя оригинальную 
среду. На самом деле, не везде можно попасть в такую ситуацию, студенты 
понимают, где делать необходимые упражнения и что делать, чтобы добиться 
наилучшего результата.  

С помощью Интернета мы можем учиться и учиться на любом расстоянии. 
Слушание играет важную роль в развитии нашего понимания английского 
акцента. Целью использования ИТ является не только хороший словарный 
запас, грамматика и писание, но и развитие коммуникативных навыков. 
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                         INGILIS DILINDƏ IDIOMATIK VAHIDLƏR 

XÜLASƏ 
 

  İngilis dilində idiomatok vahidlər adlı məqalədə ingilis dilində olan idiomatik 
vahidləri öyrənməyin əhəmiyyətindən bəhs olunur. Danışıq-məişət leksikasının 
böyük hissəsini təşkil edən idiomlar danışıq prosesində fikrin obrazlı, təsirli, bir sıra 
hallarda isə ironik-ekspressiv istifadəsinə xidmət edir.İdiomları öyrənmək ilk 
baxışdan asan görünsə də, əslində bu yolda bir sıra çətinliklər qarşıya çıxır.  

Bu problemi aradan qaldırmaq üçün ingilis dilində idiomatik birləşmələrin 
Azərbaycan dilində qarşılığını verən lüğətə həmişə ehtiyyac duyulur. 

Özlərinə məxsus quruluşa malik olan bu söz birləşmələrini öyrənməkdə 
məqsəd  ingilis dili dersliklərində və danışıq dilində tez-tez rast gəldiyimiz 
idiomların düzgün şəkildə hansı mənada işlənməsini başa düşməkdir. İdiomatik 
vahidlərin komponentlərinin öz həqiqi mənalarını itirərək, məcazi mənada 
işlənmələri, bu birləşmələrin mənalarını tapmağı çətinləşdirir.Bu məqsədlə ingilis 
dilini öyrənən tələbələr bu idiomatik vahidlərin mənalarını öyrnməlidirlər. 

 Açar sözlər: idiomlar, söz birləşmşləri, idiomatik vahidlər,lüğət,tərcümə 
rını öyrənməlidirlər. 

 
      İngilis dilini öyrənənlər hər bir dilin öyrənilməsində vacib fakt olan  dilin 

qrammatikasını öyrənməklə yanaşı, hər bir dil üçün əsas meyar sayılan  yeni söz və 
söz birləşmələrini öyrənirlər. Həmin söz birləşmələrinin tərkibində idiomlar xüsusi 
yer tutur. İngilis dili idiom və idiomatik vahidlərlə zəngin bir dildir. Amma bir qrup 
idiomlar var ki, onlar kifayət qədər köhnəlmiş və dilin lüğət tərkibindən çıxmışdır. 
Bu səbəbdən də bu tip idiomlara  bu gün ancaq klassik ingilis ədəbiyyatında rast 
gəlmək mümkündür. İdiomlara yazıda, danışıqda, bədii ədəbiyyatda , hətta 
qəzetlərdə belə rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə idiomlar danışıq-məişət leksikasının 
böyük hissəsini təşkil edir və danışıq prosesində fikrin obrazlı, təsirli, bir sıra 
hallarda isə ironik-ekspressiv istifadəsinə xidmət edir. 

    İdiomları öyrənmək ilk baxışdan asan görünsə də, əslində bu yolda bir sıra 
çətinliklərlə qarşılaşmalı oluruq. İdiomlar özlərinə məxsus quruluşa malik olan söz 
birləşmələridir. 

Məlum olduğu kimi, dilin lüğət tərkibini təşkil edən sözlərin həqiqi mənaları ilə 
yanaşı, məcazi mənaları da çoxluq təşkil edir. Hətta vurğulamaq istərdik ki, hal-
hazırda dilin lüğət tərkibində bir sıra sözlər öz həqiqi mənalarını itirib, məcazi 
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mənada daha çox istifadə olunur. Elə bu səbəbdən də bəzən dili öyrənənlər rast 
gəldikləri sözün və ya söz birləşmənsinin idiomatik ifadə olduğunu bilmədikldə və 
ya idiomatink ifadənin hansı məna kəsb etdiyini bilmədikdə çaşıb qalırlar. 

    Tərkibindəki komponentlərin məcazi mənaları əsasında  əmələ gələn sabit 
söz birləşmələrinin, yəni idiomların  əsas xüsusiyyəti semantik cəhətdən tamlığı və 
bütövlüyüdür. Beləliklə idiomlarda həqiqi məna ilə məcazi məna arasındakı əlaqə itir 
və məcazi məna onlar üçün ön plana keçir. İdiomları sintaktik cəhətdən parçalamaq  
mümkün deyil. Onların komponentlərinin yerlərini dəyişdirmək əksər hallarda qeyri- 
mümkündür və bu birləşmələrə başqa bir söz daxil ola bilmir. Bu birləşmələr yüksək 
bədiilik xüsusiyyətlərinə malikdir və onlar mövcud olan digər sabit söz 
birləşmələrinə mənaca uyğun gəlir. 

      Leksikologiya bizə idiomlar barədə geniş məlumat versə də, həm 
Azərbaycan dilində idiomları qruplaşdıran, eyni zamanda ingilis dilindəki idiomların 
Azərbaycan dilində qarşılığını əks etdirən dərs vəsaitləri azlıq təşkil edır. Bu 
səbəbdən də idiomları öyrənməkdə dil öyrənənlər çətinlik çəkir.Hətta ali məktəb 
tələbələri gündəlik danışıqda idiomların istifadəsi zamanı müəyyən çətinliklərlə 
qarşılaşır, bəzən isə ümumiyyətlə, onlardan istifadə edə bilmirlər. Orta məktəb 
şagirdləri də bu cür  problemlə üzləşirlər. Bildiyimiz kimi, orta təhsil məktəblərinə 
aid dərsliklərdə də  idiomatik ifadələrə tez-tez  rast gəlirik. Tələbələr onların 
dilimizdə qarşılığını tapmaqda  çətinlik çəkirlər.Bu problemi aradan qaldırmaq üçün 
ingilis dilində idiomatik birləşmələrin Azərbaycan dilində qarşılığını verən lüğətə 
həmişə ehtiyyac duyulur.  

İdiomatik vahidlərin həm quruluş, həm də məna-ekpressivlik çalarlıqlarına görə 
rəngarəngliyi onların üslubi istifadə imkanlarının zənginliyini təmin edən əsas 
cəhətdir. 

Ümumiyyətlə idiomlar danışıq-məişət leksikasının böyük hissəsini təşkil edir 
və danışıq prosesində fikrin obrazlı, təsirli, bir sıra hallarda isə ironik-ekspressiv 
istifadəsinə xidmət edir 

 
swing  
a cat  

used to say that a room is very 
small and that there’s not enough 

space 

ayaq qoymağa yer olmayan,  çox 
darısqal və basırıq otaq 

- What sort of flat are you looking for? 
- I need somewhere with a bit more space. There’s not enough room in my 

living room. 
-Sən necə bir ev axtarırsan? 
-Mənim daha çox boş yeri olan evə ehtiyacım var (lazımdı) 
Mənim evimdə ayaq basmağa belə yer yoxdu. 
 

smell  
a rat 

To feel that something is wrong Kimdənsə,və ya nədənsə şübhə-
lənmək, gözü su içməmək 
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I smelt a rat, and called the police. Every time Tom visits me, one of my 

watches disappears. I’m beginning to smell a rat. (2.15) 
İngilis dilində ev heyvanı sayılan pişiklə baglı bir çox idiomlar mövcuddur. 
catty (cattier; cattiest)- başqa insanlar haqqında xoş olmayan sözlər danışmaq; 

(xüsusən də qadınlar barəsində danışdıqda istifadə olunur) sözbaz, sözgəzdirən; kinli, 
qəzəbli. 

When you speak to Nina be careful what you say to her. Last time I heard how 
you spoke to her. Some people might think that was a very catty remark! 

Sən Nina ilə danışanda ona nə dediklərinə diqqət yetir (ehtiyyatlı ol).Bəzi 
insanlar düşünə bilərlər ki, sən sözbazsan. 

İt is very catty thing to say such words! – Belə sözləri demək amansızlıqdır! 
Biz bir çətinliklə üzləşəndə başımı bəlaya saldım deyirik. İngilis dilində bu 

idiomun ekvilalenti- put/set  the cat among the pigeons- to say or do sth that is likely 
to course trouble 

Başını  bəlaya salmaq; özünü işə salmaq; cəncələ düşmək; quzunu qurda tap-
şırmaq 

Is it real that you let her go out? I don’t believe my ears. How can I speak to the 
boss now? That’s put the cat among the pigeons. 

Bu faktdır ki, siz ona çölə çıxmağa icazə verdiniz. Mən qulaqlarıma inana 
bilmirəm. Mən bossa nə deyəcəm( nə danışacam).Siz başınızı indi cəncələ saldınız. 

 
Donkey 

work 
the hard boring part of 

a job or task 
işin ən çətin və çirkli hissəsi 

I don’t see why I should do all the donkey work! 
get sth straight from the 

horse’s mouth 
Informal of information given by sb 

who is directly involved and 
therefore likely to be accurate 

məlumatı mö-
təbər mənbə-

dən əldə etmək
monkey around to play in a way that is noisy and 

not very careful so that you could 
hurt sb or damage sth; to join in 

rough teasing; play around 

meymun kimi  
atılıb-düşmək 

- Would you please stop monkeying around? You’ll break something. 
- Oh, come on! We’re just having fun. 

 
go to the dogs to be    ruined or 

destroyed; become 
rundown 

dağılmaq, var-yoxdan çıxmaq, dilənçi 
vəziyyətinə düşmək; müflis olmaq 
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       İngilis dilində demək olar ki, istənilən məqamda, istənilən məsələyə 
münasibətini ifadə etmək üçün idiomdan istifadə etmək mükündür. (2,18) 

Poke or stick your nose into sth -  (informal) to try to become involved in sth 
that doesn’t concern you idiomunun azərbaycan dilində qarışığı başqasının işinə 
qarışmaq, müdaxilə etmək; burnunu hər yerə soxmaqdır. 

Stop stiking your nose into other people’s business! 
Başqalarının işinə qarışma! 
Göstərilən nümunələr idiomların özlərinə məxsus quruluşa malik olan söz 

birləşmələri olmaları faktını bir  daha təstiqləyir. İdiomları təşkil edən sözlər bizə 
bəzən qəribə, qeyri-məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün görünməsələr belə, biz 
onlarda dəyişiklik apara bilmirik. Onları dilin lüğət tərkibinə daxil olduqları kimi 
öyrənməliyik, çünki biz onları dəyişə bilmərik, bİz onların quruluşunda yalnız 
zamanı və ya əvəzliyi dəyişə bilərik. Bu idiomların dəyişilməz qrammatik quruluşa 
malik olmalarını göstərir.Digər özünəməxsus xüsusiyyəti isə idiomları hərfi tərcümə 
etyməyin mümkün olmaması faktıdır. Biz du səbəbdən də idiomları öyrənmək 
zərurəti duyuruq. Bir çox hallarda isə bizə tanış olmayan,ilk dəfə qarşılaşdıgımız 
idiomu konteksdən mənasını anlaya bilirik. 

Watch your language-idiomunu aətən birisinin başqalarının qəlbinə dəyməməsi 
üçün daha nəzakətli olmağı və danışdıqlarına diqqət etməyi tövsiyyə etdikdə 
işlədirik.Məsələn: 

Mind or watch your language-to be careful about what you say in order not to 
upset or offend sb 

The bad reviews of her new book were hurtful to her.Now, you must watch 
your language. 

   Bəzi  idiomlarön  mənasını bilmədən belə konteksdən hansı mənada 
işləndiyini anlamaq mümkündü.Burada hətta idiomu təşkil edən komponentlər belə 
öz əsas  mənalarını qoruyub saxlayırlar: watch- paying attention to what 
happens,language-the system of communication in speech and writing that is used by 
people of a particular country. 

Ingilis dilində idiomların tərkib hissəsi kimi ən çox rastlaşdığımız sözlərdən 
biri də “hand” sözüdür.Azərbaycan dilinə “əl” kimi tərcümə olunan bu söz bəzi 
idiomların tərkibində öz həqiqi mənasını qoruyub saxlasa da, bir çox idiomların 
tərkibində başqa bir məna kəsb edir. 

Biz bir  işdə təcrübəli bir insandan danışarkən she is good at sth ifadəsinin 
əvəzinə” at the hands of sb” və ya “to be good with your hands” idiomlarından 
istifadə edə bilərik. 

At the hands of sb-if you experience at sth 
To be good with your hands-to be skilful at making or doing things with your 

hands 
“At first hand “ –experiencing, seeing sth youself rather than being told about it 

by sb. else: 
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    Biz  bir işin çox asanlıqda öhtəsindən gələcəyimizi bildirərkən,azərbaycan 
dilində “su içmək” kimi bir şeydir,ingilis dilində isə “like a piece of cake” 
idiomundan istifadə edirik.The bad reviews of her new book were hurtful to her. 
Now, you must watch your language. 

To kill two birds with one stone –to succeed in doing two things by only one 
action, gey two results from one effort. 

Bu idiomun azərbaycan dilində bir gullə ilə iki dovşan vurmaq, bir əldə iki 
qarpız tutmaq kimi qarşılığını bildiyimizə görə bu idiomu danışıqda, yeri gələndə 
işlətməyimiz daha asan olur. 

Let’s check the timetable and pick up the tickets at the same time.We might as 
well to kill two birds with one stone. 

To take sb under your wing idiomu da həmçinin ana dilimizdə cox işlənən 
idiomlardan biridir.Biz kimisə qanadlarımız altına almağımızı,himayədarlıq 
etməyimizi ifadə etmək üçün bu idiomdan adi məişət dilində tez-tez istifadə 
edirik.İngilis dilində bu idiomu to take care of and help sb who has less experience of 
sth than you kimi açıqlamasını vermək olar. 

My new boss has taken a special interest in my career.He’s taken me under his 
wing. 

Mənim yeni müdirim mənim karyerama xüsusi diqqət yetirir.O məni öz 
qanadları altına alıb. 

Bu nümunələr bir daha idiomların yaranmasının  müəyyən konkret şəraitlə 
baglı olduğuna görə hər dildə fərdi və səciyyəvi məna kəsb edən, başqa sistemli 
dillərə adətən, hərfi tərcümə edilə bilməyən sabit leksik söz birləşmələri olduğunu 
əyani şəkildə sübut edir.  

       İngilis dilində demək olar ki, istənilən məqamda, istənilən məsələyə 
münasibətini ifadə etmək üçün idiomdan istifadə etmək mükündür 

Poke or stick your nose into sth -  (informal) to try to become involved in sth 
that doesn’t concern you idiomunun azərbaycan dilində qarışığı başqasının işinə 
qarışmaq, müdaxilə etmək; burnunu hər yerə soxmaq olacaq. 

Stop stiking your nose into other people’s business! 
Başqalarının işinə qarışma! 
Biz həqiqətlə üzləşdikdə,həqiqəti qəbul etməli olduqda face the fact-yəni 

reallıqla barışmaq; həqiqətlə üzləşmək, həqiqəti qəbul etmək idiomundan istifadə 
edirik. 

to accept that a difficult situation exists, although you would prefer not to 
Bu idiomlardan istifadə etmək dilimizi daha də zənginləşdirir. Bu yolla 

fikrimizi daha  aydın şəkildə çatdıra bilirik. 
Misallardan göründüyü kimi idiomlar sabit, tərkib hissələrinə ayrılmayan söz 

birləşmələri olduguna görə belə birləşmələrdə, yəni idiomlarda bu birləşmənin 
tərkibinə daxil olan sözlərin leksik mənası ilə,bütün ifadənin leksik mənası arasında 
əlaqə yoxdur. Buna görə də onlar bününlükdə cümlənin leksik tərkibini 
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dəyişir.Idiomlar tərkib hissələrindəki komponentlərdən heç biri öz həqiqi mənasında 
çıxış etmir. Belə birləşmələrdə idiomun ümumi mənası ilə onun komponentlərinin 
ayrı-ayrılıqda mənaları arasında heç bir potensial əlaqə yoxdur. 
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НАИЛА ДЖАФАРОВА 

 
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

 В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
    В статье “Idiomatic Units in English “обсуждается важность изучения 

идиоматических единиц на английском языке. Идиомы, составляющие 
значительную часть повседневного словарного запаса, служат образному, 
эффективному, а в некоторых случаях иронично-выразительному 
использованию мысли в речевом процессе.  

     Разнообразие идиоматических единиц как по структурным, так и по 
семантико-выразительным оттенкам - главная особенность, обеспечивающая 
богатство их стилистического использования. 

Чтобы преодолеть эту проблему, всегда нужен английский словарь 
идиоматических союзов на азербайджанском языке. 

Цель изучения этих фраз, имеющих собственную структуру - понять 
правильное значение идиом, которые мы часто встречаем в устной речи и в 
классах  английского . Тот факт, что компоненты идиоматических единиц 
теряют свое истинное значение и развиваются в переносном смысле, 
затрудняет поиск значения этих соединений.Для этого учащиеся, изучающие 
английский язык, должны выучить значения этих идиоматических единиц. 

 
Ключевые слова: идиомы, словосочетания, идиоматические единицы, 

словарь, перевод 
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NAİLA CAJAROVA  
IDIOMATIC UNITS IN ENGLISH 

 
    The article "Idiomatic Units in English” discusses the importance of learning 

idiomatic units in English. Idioms, which make up a large part of everyday 
vocabulary, serve the figurative, effective, and in some cases ironic-expressive use of 
thought in the speech process.  

      The purpose of studying these phrases, which have their own structure, is to 
understand the correct meaning of the idioms that we often meet in English 
classrooms and spoken language. The fact that the components of idiomatic units 
lose their true meaning and are developed in a figurative sense makes it difficult to 
find the meaning of these compounds. For this purpose, English learning students 
must learn the meanings of these idiomatic units. 

To overcome this problem, there is always a need for a dictionary in English 
that combines idiomatic conjunctions in Azerbaijani. 

The diversity of idiomatic units in terms of both structural and semantic-
expressive shades is the main feature that ensures the richness of their stylistic use. 
 

  Keywords: idioms, word combinations, idiomatic units, dictionary, 
translation 
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ALİ  MƏKTƏBLƏRDƏ İŞGÜZAR  İNGİLİS  DİLİNİN  TƏDRİSİNİN  

SƏMƏRƏLİ YOLLARI 
 

XÜLASƏ 
 
Hər hаnsı dilə yiyələnmək həmin dilin linqvistik bахımdаn sаvаdlı dil dаşıyıcı-

sınа хаs оlаn dərk еtmə qаbiliyyəti və səlistlik, lеksik, qrаmmаtik və üslubi bахım-
dаn düzgün оlаn cümlələri və dаnışıq mətnlərini qurmаq qаbiliyyəti, fikir və idеyаlа-
rını yаzılı şəkildə ifаdə еtmək bаcаrığını nəzərdə tutur. Mənimsənilmiş qrаmmаtik 
qаydаlаrı ümumi prаqmаtik kоmpеtеnsiyаyа оnu təşkil еdən kоmpоnеntlərdən biri 
qismində dахil еtmək qаbiliyyətinə yiyələnmək kоmmunikаtiv təlimi şərtləndirən 
əsаs аmillərdəndir. Əhəmiyyətli оlаn mənimsənilmiş qаydаlаrın bilаvаsitə kоmmu-
nikаsiyа prоsеsində аdеkvаt şəkildə tətbiq еtmək qаbiliyyətinə yiyələnməkdir.  

Qlоbаllаşmа şərаitində хаrici dillərin, хüsusilə də ingilis dilinin tədrisinin əsаs 
məqsədi linqvistik biliklərin mənimsənilməsi və nitq vərdişlərinin аşılаnmаsı ilə ya-
naşı, iхtisаs dilində ünsiyyət qurmаq qаbiliyyətinin fоrmаlаşmаsı оlduğu hаldа, 
bаşlıcа vəzifə öyrənilən хаrici dildə kоmmunikаtiv səriştənin kоmpоnеntləri оlаn 
linqvistik, diskursiv, sоsiоmədəni və strаtеji səriştənin fоrmаlаşdırılmаsıdır. Eyni dil-
də danışan bir qrup insanlarla ünsiyyət zamanı həmin qrupda olan insanların niyə 
məhz belə fikir mübadiləsi aparmasını, söhbət zamanı hansı təəssürat və dəyərlərin 
bəyənilməsindən və müzakirə edilməsindən xəbərdar olmaq onlara həmin qrupa üzv 
kimi qəbul edilmək haqqı qazandırır. Geniş mənada insanlar arasındakı ünsiyyət dillə 
bağlıdır. İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi xüsusi məqsədə yönəldilmiş 
tədris fəaliyyətidir. Burada müəllimin real məqsədləri sırasına sillabusun düzgün tər-
tibi daxildir. Adətən müəllimlər üçün dilöyrənənlərin linqvistik və kommunikativ eh-
tiyaclarının ödənilməsi üçün xüsusi kontekst lazım gəlir. Onların özlərinin xüsusi nə-
zərdə tutulmuş materialları olmalıdır. Onlar materialları müxtəlif mənbələrdən topla-
yır, sistemləşdirirlər. Amma bu sahədə çalışan müəllimlərin işləri bununla bitmir. 
Burada digər mütəxəssislərlə xüsusi genişləndirilmiş əməkdaşlıq vacibdir. Fənn mü-
təxəssisinin bu sahənin müəlliminə tədris matreiallarının mənimsənilməsində  öz kö-
məkliyini göstərməsi məqsədəuyğundur. Tam əməkdaşlıq fonunda fənn müəllimi və 
ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsində çalışan müəllim auditoriyada 
birlikdə tədrisi həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə, ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öy-
rədilməsi və yayılması ingilis dilinin geniş təsiri ilə səciyyələnir.  

Açar sözlər:  strategiya, şifahi nitq, dil, kontekst, yazı                                                                       
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 Xarici  dillərə, xüsusilə də ingilis dilinə olan tələb və marağın durmadan artdı-
ğı bir dövrdə müasir universitet tələbəsi  bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış  kadr ki-
mi formalaşmalıdır. O, həm də effektiv kommunikasiyaya hazır olmalı və müxtəlif 
insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motiva-
siya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. İngilis dilinin 
öyrənilməsinə marağın durmadan artması tamamilə təbii prosesdir. 

Məlumdur ki,  tələbələr həyatda uğur qazanmaq üçün həm bilik, həm də baca-
rıqlara yiyələnməlidirlər. Bu tələbat təkcə səmərəli planlaşdırma, birgə əməkdaşlıq 
və kommunikasiya qura bilən bacarıqlı işçilərə olan ehtiyacla bağlı deyil, həm də tə-
ləbələrə öz məsuliyyətini dərk etmək və yeni qlobal vətəndaş rolunu mənimsəmək 
zərurətindən doğur. 

Bu zaman səriştəli müəllimlərin keyfiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 
1. Səriştəli müəllimlərin bütün tələbələrindən böyük uğur gözləntiləri olur; 
2. Səriştəli müəllimlərin aydın, müəyyənləşdirilmiş məqsədləri olur; 
3. Onlar hazırlıqlı və dərsləri təşkil edilmiş olur. Onlar öz auditoriyalarında 

vaxtından tez olur və dərs deməyə hazırlıqlı olurlar; 
4. Onlar dərsi aydın, düzgün qurulmuş şəkildə təqdim edirlər; 
5. Onların dərs dediyi auditoriyalarda gərginlik minimum səviyyədə olur. 
Təcrübəli müəllimlər tələbələri faktlara müxtəlif prizmadan yanaşmağı öyrədir-

lər. Onlar  “why” tipli suallardan daha  çox istifadə etməklə dərsi canlı edirlər. Tələ-
bələri ilə sıx əlaqə yaradırlar. Eyni zamanda  valideynlərlə əlaqə yaradırlar. Müəlli-
min vəzifəsinə  “controller”, “roll-register” daxildir.  Bundan əlavə, “monitor, evi-
dence-gatherer, prompter, editor, organizer, task-settler” də daxildir. 

Müəllim  iki formada  çıxış edə bilər: 
1. Üz ifadələrindən istifadə etməklə; 
2. Müəyyən hərəkətlərdən istifadə etməklə[3,s.67]. 
  Əksər qeyri- dil daşıyıcıları ingilis dilli ölkələrlə işgüzar münasibətlər qurmaq 

məqsədilə  bu dili öyrənirlər.  
 Bəs işgüzar ingilis dili nədir?  
İşgüzar ingilis dili bu dilin bir növü olub, biznes kontekstində, məsələn, beynəl-

xalq ticarət, kommersiya, sığorta, bank və s. şirkət məsələlərində istifadə olunur. Bu 
aydın nitq, xüsusi lüğət, qrammatik quruluş tələb edən prosesdir. İşgüzar kontekstlər 
üçün ingilis dili istifadə edilərkən nitq aydın olmalı, interpretasiyaya ehtiyac olma-
malıdır. Əgər siz işgüzar söhbətlərdə, yazı və danışıqlarınızda  aydın  ifadə tərzinə 
malik deyilsinizsə onda siz vaxt və pul itirirsiniz. Yaxşı yazı zövqverici prosesdir. Bu 
sahədə ” instructional solutions” adlanan qurum sizə  ”online”  işgüzar ingilis dilli 
yazı kursları təklif edir ki, bu da qeyri-dil  daşıyıcılarına bu növ yazı bacarığına ma-
lik olmaqda kömək edəcəkdir. 

Xarici dillərin müasir metodlar vasitəsi ilə öyrədilməsi istedadlı tələbələrin  in-
kişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Belə dərslərdə yalnız istedadlı dil öyrənənlər  de-
yil, həm də zəiflər fəal iştirakçıya çevrilir. 
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Təlim prosesinin inkişaf etdirilməsi üçün dilöyrənənlərin  maraq və meyilləri 
nəzərə alınmalıdır. Yalnız bu yolla onlarda xarici dilə qarşı maraq oyatmaq olar. Tə-
lim prosesində onlarda motivasiya yaratmaq, dil öyrənmək həvəsi yaratmaq mühüm 
şərt kimi meydana çıxır. Bu isə fəal təlim metodlarından dərsdə daha çox istifadə 
olunmasını tələb edir.  

Bundan başqa,  praktik bacarıqlar  formalaşdırmaq ingilis dilinin tədrisində bir 
sıra istiqamətlərin həyata keçirilməsi ilə reallaşır.  

   Həmin istiqamətlər aşağıdakılardan ibarətdir:  
 -eşidib-anlama, danışıq, oxu, yazı kimi nitq fəaliyyəti növlərinin qarşılıqlı əla-

qəsinin nəzərə alınması;  
 -dialoji nitqin nəzərə alınması;  
 -monoloji nitqin nəzərə alınması.  
 Bunlarla yanaşı, ingilis dilinin öyrədilməsində əsasən, aşağıdakı vəzifələrin hə-

yata keçirilməsinə diqqət yetirilir:  
 -oxu bacarığının yaranması;  
 -yazı bacarığının formalaşdırılması;  
 -eşidib-anlama bacarığının yaranması;  
 -danışığa qoşulmaq və canlı danışıq yaratmaqdan çəkinməmək;  
 -fikrini aydın və başa düşüləcək bir səviyyəyə çatdırmaq vərdişinin yaranması.  

 Bütün bu sadalananların uğurla həyata keçməsi motivasiya amili ilə şərtlənir. 
Bunlar isə ingilis dilinin tədrisi prosesində tələbənin müəllimlə, həm də öz ara-

larında canlı ünsiyyətin olmasını tələb edir[1, s.342].  
Bundan  əlavə, öz  təqdimatlarını  həddən  artıq  ciddi  təşkil etmək də dilöyrə-

nənlər tərəfindən sıxıcı ola bilər. Dilöyrənənlərin üz-üzə oturması daha məqsədəuy-
ğun hesab edilir. Bu “eye contact” vasitəsi ilə həyata keçirilə bilir. Tələbələr bacar-
dıqca daha çox ingilis dilində danışa bilərlər.  

Beynəlxalq işgüzar yazışmalar zamanı uyğun dil qanunauyğunluqlarına riayət 
etmək vacib şərtlərdəndir. İşgüzar yazışmaların dil xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən 
morfoloji, leksik, qrammatik  xüsusiyyətlər diqqət çəkir. Dilin lüğət tərkibində, daha 
doğrusu, leksik sistemində elə birləşmələr vardır ki, onlar öz məna xüsusiyyətinə gö-
rə hazır vahidlər olub, xüsusi bir qrup yaradır. Həmin qrupa daxil olan sözlər öz lek-
sik-semantik səciyyəsinə görə ümumi sözlərdən və xüsusi adlardan fərqlənir. Belə ki, 
həmin qrupa daxil olan leksik vahidlər bir qayda olaraq, öz lüğəvi mənalarından uzaq 
olur və əslində ayrılıqda müstəqil mənaya malik olmur. Daha konkret desək, birləş-
mələrin tərkib hissəsi birləşmədə ifadə olunan ümumi bir mənanın yaranmasına xid-
mət göstərir. Qrammatik cəhətdən həmin birləşmələrin tərkib hissələri diskretlikdən, 
yəni müstəqil hüduddan məhrum olur, başqa sözlə,özlərinin ilkin morfoloji və sintak-
tik müstəqil nitq hissəsi və cümlə üzvü olmaq qabiliyyətlərini mühafizə edə bilmir.   

Azərbaycan və ingilis dillərində işgüzar üslubda  ümumi və xüsusi  isimlərdən, 
idarə, təşkilat, şəxs adlarından və soyadlarından istifadə olunur. Bu da onun morfolo-
ji xüsusiyyətlərini səciyyələndirir. Aparılan təhlil göstərir ki, leksik sözlər məna yükü 
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və informativliyinin dərəcəsinə görə qrammatik sözlərdən fərqlənir. Bu fərq də onla-
rın cümlədə (söyləmlərdə) vurğulu və vurğusuz olması, eləcə də intonasiya qrupunun 
mərkəzini (fokusunu) öz üzərinə götürməsi ilə şərtlənən amil kimi özünü göstərir.Di-
gər tərəfdən, qrammatik sözlər ünsiyyətdə tez-tez təkrar olunduğundan onlar bir növ 
köhnə, artıq dinləyiciyə məlum olan informasiyaların daşıyıcısı kimi çıxış edir.  Bu 
xüsusiyyət də onların yazılı  ünsiyyət prosesində müəyyən elementlərin distribusiya-
sına təsir göstərir. Beynəlxalq yazışmalar zamanı infоrmаsiyаnın strukturlаşmаsı mü-
əyyən prоsеdur qаydаlаrın аrdıcıllığını özündə еhtivа еdir. Bеlə ki, mətni göndərən 
şəхs, ilk növbədə, lüğət tərkibindən lаzımi sözləri sеçməli, sоnrа sintаktik səviyyədə 
söz birləşməsi və cümlə quruculuğu ilə məşğul оlmаlı və nəhаyət, hər iki səviyyənin 
mətndə nеcə işlədilə bilməsini müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman bir çох linqvistik, 
psiхоlоji, sоsiаl, mədəni və digər аmillər həmin sеçimə təsir еdir [2, s. 24].  

  Qeyd edək ki, leksik sözlərin də yazılı  ünsiyyətdə təkrarına yol verilir. Bu 
halda onlar da köhnə məlumatın daşıyıcısı kimi kənarda qalır. Bütün bu xüsusiyyət-
lər cümlələrin müxtəlifləşməsinə səbəb olur. Burada bir çox sənədlər tərtib edilir. 
Əsasnamələr təşkilatların bütün struktur bölmələrinin hüquqi aktların normalarına 
necə riayət etməsinə nəzarət edir. Əsasnəmələrdə obrazlı cümlələrdən, emosional ifa-
dələrdən istifadə olunmur. Əsasnamədə bütün dövlət sənədlərində olduğu kimi, xüsu-
si isimlər böyük hərflərlə qeyd edilir. Buraya qədər deyilənlərdən aydın olur ki, dil 
faktı olan cümlə kommunikasiya prosesi zamanı nitq vahidi söyləm kimi çıxış edir. 
Bu isə digər qrammatik vasitələrlə bərabər, həm də intonasiya vasitəsilə həyata keçi-
rilir. Düzgün seçilmiş söz və ifadələr sənədi sanki canlandırır, onun kommunikativ 
vahid kimi formalaşmasına xidmət edir.  

Müasir təşkilatlarda yayılmış sənəd nümunələrindən ən çox yayılanlardan biri 
də protokollardır. Protokollar da əksər sənədlər kimi obrazlı, emosional yazılmamalı, 
xüsusi tərtibat qaydalarına tabe olmalıdır. Nitqimizin canını təşkil edən ayrı-ayrı söz 
və ifadələr var ki, onlar öz-özlüyündə ünsiyyətin tələblərinə tam cavab vermir. Belə 
vahidlər, yəni qrammatik baxımdan tam və müstəqil cümlə kimi özünü göstərə bil-
məyən vahidlər, məhz sənədlərin dili  vasitəsilə predikativlik xüsusiyyəti kəsb edir 
və nitq prosesində müəyyən rol oynayır. Müasir ingilis dilində də Azərbaycan dilində 
olduğu kimi protokolların dil xüsusiyyətlərinə nəzər salarkən fellərin məchul növdə 
yazıldığını görmək mümkündür. Beynəlxalq işgüzar yazılar zamanı cümlənin struk-
tur-intоnаsiyа təhlilində sözlərin cümlə kоnturundа tutduqlаrı mövqеlərlə mənа çəki-
ləri аrаsındаkı qаrşılıqlı аsılılıqlаrı nəzərə аlmаq lаzımdır.Müхtəlif sеmаntik sıçrа-
yışlаr kоmmunikаtiv cəhətdən müхtəlif tipik quruluşа mаlik cümlələr işgüzar yazış-
malar zamanı vacib amillərdəndir. Bu da işgüzar yazışmalarda dildən istifadənin 
müхtəlif  fоrmа və növlərini şərtləndirir. Onlar cümlənin əvvəlində, оrtаsındа gələ-
rək, özlərinə məхsus rəngаrəngliyə mаlik оlurlаr.Sözü gеdən məsələnin ciddi şəkildə 
tədqiq еdilmədiyini qеyd еtməklə bərаbər, оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, həttа хü-
susi, iхtisаs-yönümlü аkаdеmik mətnlərin təhlilini аpаrаrkən nəticələr çıхаrılmalıdı-
rır[3,s.19].Qlоbаllаşаn dünyаdа müхtəlif ölkələr аrаsındа çохsаhəli əlаqələrin inkişаf 
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еtdirilməsi dövründə işgüzar yazışmalar sаhəsinin gеnişləndirilməsi və inkişаf еtdi-
rilməsi müşаhidə еdilir. Bu məsələyə аrtmаqdа оlаn еhtiyаc və tələbаtlаrı nəzərə 
аlаrаq onun dаhа ciddi еlmi əsаslаr üzərində qurulmаsı məsələsi mеydаnа çıхır. Bu 
dа  dilin müхtəlif аspеktlərinin təhlilini beynəlxalq aləmin еhtiyаc və tələbаtlаrınа 
dаhа çох uyğunlаşdırılmаsını tələb еdir.Hər hаnsı ЕSP kursunu təşkil еdərkən, bu za-
man işgüzar yazışmaların da аkаdеmik və qеyri-аkаdеmik situаsiyаlаrdа istifаdə еdi-
lən dil xüsusiyyətlərinin öyrədilməli оlduğunu nəzərə аlmаq lаzımdır. Bununlа əlа-
qədаr оlаrаq, kargüzarlığın аyrı-аyrı sаhələrində məhz bu sаhəyə аid оlаn, yəni bu 
sаhədə fəаliyyət göstərən mütəхəssislərin rаst gələ biləcəyi həm аkаdеmik, həm də 
аdi, univеrsаl situаsiyаlаr müəyyənləşdirilməli, həmin situаsiyаlаrın linqvistik cəhət-
dən təhlil еdilməlidir. Sənədlərin dil xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına yönəldilmiş 
yаnаşmаnın əsаsındа durаn idеyа оndаn ibаrətdir ki, təhlil еdərkən burаdа əsas məsə-
lə  mənаnın dərk еdilməsini təmin еdən əsаslаndırmа və şərh еtmə prоsеsləridir. Bu 
dа оnu dеməyə əsаs vеrir ki, işgüzar yazışmalar zamanı əsas diqqəti dilin üst sətində 
оlаn linqvistik fоrmаlаra dеyil, həmin fоrmаlаrın аdеkvаt şəkildə dərk еdilməsini 
mümkün şərhеtmə strаtеgiyаlаrının təhlili istiqаmətinə yönəltmək lazımdır. Şərh еdi-
lən sənədin növünün müəyyənləşdirilməsi, yеni sözlərin mənаlаrının kоntеkst vаsitə-
silə müəyyənləşdirilməsi, аnа dili və beynəlxalq, hədəf dildə охşаr sözlərin vаsitəsilə 
оnlаrın mənаlаrının bаşа düşülməsi şərhеtmə strаtеgiyаlаrı siyаhısınа dахil еdilə bi-
lər. Bu zaman üslubi təhlilin аpаrılmаsı nəzərdə tutulmur.Tədqiqаtçılаrın fikrincə, iş-
güzar yazışmalar univеrsаl хаrаktеr dаşıyır[2,s.45]. Eyni zamanda аkаdеmik hеsаb 
еdilən dil strukturlаrı dа  univеrsаl хаrаktеrə malik olur.Qеyd оlunduğu kimi, yazı 
strategiyalarının sеçilməsinə gəldikdə, bu sаhədə istifаdə еdilən mаtеriаllаr əsаsən iş-
güzar yazı strаtеgiyаlаrının аşılаnmаsınа yönəldilir. Burada əsаs məqsəd yаzılı mətn-
ləri şərh еtmək, yеni lеksik vаhidlərin kоntеkstuаl mənаlаrını bаşа düşmək, sənəddə-
ki оlаn əsаs idеyаnı, mənаnı аdеkvаt şəkildə qаvrаmаq və digər bаcаrıqlаrı formalaş-
dıra bilməkdir [3,s.78]. Linqvistik хüsusiyyətlərin təhlili kargüzarlığın  аyrı-аyrı 
sаhələri üçün prоqrаmlаrın yаzılmаsı və prоqrаmlаr əsаsındа sözü gedən prоsеsin sə-
mərəliləşdirilməsinə yönəldilmiş müvаfiq yazı strategiyalarının işlənib-hаzırlаnmаsı 
üçün şərаit yаrаdır[2,s.43]. Əsаs məqsədlərdən biri beynəlxalq sаhədə istifаdə еdilən 
ingilis dilinə хаs оlаn dil və nitq strukturlаrının müəyyənləşdirilməsi və  məhz  dil 
vаhidlərinə üstünlüyün vеrilməsidir[2,s.45]. Müxtəlif  təşkilatlara dair işgüzar yazış-
maları müqаyisə еdərkən mürəkkəb isimlər, fеlin məchul növü, mоdаl fеllər və bаşqа 
еlmi mətnlərdə gеniş şəkildə istifаdə еdilən dil strukturlаrınа  nаdir hаllаrdа rаst gəl-
mək оlаr. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, müasir dövrdə beynəlxalq işgüzar yazış-
maların da texnikası dövrün tələblərindən asılı olaraq dəyişikliklərlə səciyyələnir.  İş-
güzar yazışmalarda əsas göstərici  düzgünlük hesab edilir. Müvafiq olaraq, işlər qo-
yulan məqsədə, yəni dil materiallarının düzgün şəkildə istifadə etmək bacarığının 
formalaşdırılmasına nail olmaq istiqamətində qurulmalıdır. Leksik, qrammatik, fone-
tik vahidlərin yazı fəaliyyəti prosesində kommunikativ məqsədlərə nail olmaq üçün 
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sərbəst şəkildə istifadə etmək bacarığının formalaşdırılması istiqamətinə yönəldilmə-
lidir.  Bir çox ingilis dilində danışanlar hesab edirlər ki, ingiliscə danışmaq tez-tez 
danışmaqdan ibarətdir. Bu səhv fikirdir. Bəzən sürətli danışıq  danışanın əsəbi və aq-
ressiv olduğu barədə təəssürat formalaşdırır. İstənilən fənnin mənimsənmə prosesin-
də motivasiya amili  lazımdır. Bu  zaman bacarıqlar möhkəmləndirilir, təcrübə zən-
ginləşdirilir və tələbələrin nümayiş etdirdikləri qabiliyətlər maksimum səviyyəyə ça-
tır. Bunu həyata keçirmək üçün fənlər arasında müxtəlif  körpülərin  quruluş formala-
rı əsas şərtdir. Bu zaman körpüləri qurmaq üçün müəllim konkret bacarığı başqa-baş-
qa fənlərdə və fərqli kontekstlərdə necə istifadə etmək lazım olduğunu öyrətməlidir. 
Məhz buna dəstək göstərən bir neçə indikator fəaliyyət göstərir ki, bunlardan biri də 
motivdir. Motivlər də hər mərhələ üçün müxtəlif keyfiyyətlər nümayiş etdirirlər.   

Beləliklə, beynəlxalq yazışmalar zamanı məlumatın ötürülməsinin  əlаməti, 
nişаnı оnun vаhidlərinin müхtəlif səviyyələrdə (fоnеm, mоrfеm, lеksеm, frаzеm, 
cümlə, tеkstеm, mətn-diskurs) çохlu sаydа struktur (quruluş fоrmаlаrı) nümаyiş 
еtdirməsidir. Bеlə ki, dil vаhidləri hər bir səviyyədə müхtəlif linqvistik funksiyаlаr 
ifаdə еdə bilər.Bunlar özünü işgüzar yazışmaların dil xüsusiyyətlərində də bariz şə-
kildə göstərir.Sözü gedən prosesdə  yazılan mətnlərin  müntəzəm olaraq sonrakı iş-
lərlə müqayisə edilməsi bu işdə olan irəliləyişi, o cüməldən dil sahəsində qazandıqla-
rı bilik, vərdiş və bacarıqların səviyyəsini təyin etməyə imkan verir. 
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THE EFFECTIVE WAYS OF TEACHING BUSINESS 

 ENGLISH AT HIGH SCHOOLS 
SUMMARY 

 
  The article deals with the methodology of teaching Business English at high 

schools. In communicative activities, the criterion of success is whether the learner 
gets the message across. In everyday communication, spoken exchanges take place 
because there is some sort of information gap between the participants. There is evi-
dence that vocabulary differences affect comprehension, and that increasing vocabu-
lary acquisition has a positive influence in reading comprehension. Furthermore, inc-
reasing reading practice can increase vocabulary and comprehension.  
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Communicative output activities involve a similar real information gap. In or-
der to complete the task, students must reduce or eliminate the information gap. In 
these activities, language is a tool, not an end in itself. In a balanced activities appro-
ach, the teacher uses a variety of activities from these different categories of input 
and output. Learners at all proficiency levels, including beginners, benefit from this 
variety; it is more motivating, and it is also more likely to result in effective language 
learning. Students often think that the ability to speak a language is the product of 
language learning, but speaking is also a crucial part of the language learning pro-
cess. One of the important goals of  the article  is to detect  and find out the reasons 
of literature. The author emphasizes its role. 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.  

Moreover, each text is unique in regard of the structure of the text, its genre, 
vocabulary, and language. Several   factors influence a reader’s interaction: how easy 
the text is to read, how accurately it follows the conventions of its genre or structure, 
the language  it is written in, and even the type and the size of font. Reading is thin-
king cued by written language. Effective readers locate the basic information from 
the text. Literal comprehension is needed when reading fiction as well as when rea-
ding nonfiction. In fiction, a reader has to identify the characters and follow the 
events of the story. 

In non-fiction, a reader needs to comprehend   the  topic, learn new facts related 
to it, and be able to find and remember important information. However, mature 
comprehension includes generalisation   beyond  the  characters and the events of the 
story to the people and the events in real life.    

Key words : strategy, oral speech, language, context, writing,  
                                      

Т. НАДЖАФОВА 
ЕФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПРЕПОДАВАНИИ ДЕЛОВОЙ  

АНГЛИЙСКИЙ НА ВЫСШИХ ВУЗАХ 
РЕЗЮМЕ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы методы преподавании деловой 

Английский на высших вузах . В данной ситуации  необходимо владеть ре-
чевыми умениями на довольно высоком уровне, достаточном для того, чтобы 
иметь возможность делиться  опытом и обмениваться идеями с коллегами и 
партнерами.Говоря  знания преподавателей  языка  должны  носить  активный 
характер. Они должны быть готовы применить их, интерпретировать и адапти-
ровать их применительно к конкретным ситуациям обучения и согласно 
интересам и потребностям своих студентов. Учителя  языка должны знать, как 
язык функционирует в процессе речевой коммуникации, и как успешно исполь-
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зовать его, чтобы быть понятыми как носителями языка, так и людьми, кото-
рые таковыми не являются.  

В подобном контексте весьма существенным является подлинность 
используемых в процессе обучения языка текстовых материалов. К  примеру, в 
действительности  сегодня практически в любом обществе  существует  
потребность в знании языков. Роль и задачи обучения, в частности,  чтению  
как в существующей системе образования , так однако практически в любом 
контексте существует потребность в знании получении информации и в ком-
муникативной компетентности людей, изучающих те или иные иностранные 
языки. Также они должны быть готовы к экспериментам,  должны быть готовы 
и способны делиться опытом и  эмоциями с носителями других культур и 
своими студентами;  должны находиться в постоянном поиске того, какими 
средствами современные языки могут содействовать поним Анию на глобал-
ьном  уровне.  

Учителя не должны ограничиваться передачей знаний своим студентам и 
сообщением тех   или иных данных, они должны уметь организовать занятия 
таким образом, чтобы студенты были вовлечены в процесс обсуждения,  
дискуссий в качестве активных, инициативных участников. Современный учи-
тель иностранного языка должен обладать стремлением к приобретению знаний о 
социально-культурном окружении и основах общества и страны изучаемого 
языка, должны  приобретать знания о своей стране и своем обществе, и о том, 
каким их видят люди, принадлежащие к другим культурам. 

Ключевые слова: стратегия, устная  речь, язык, контекст, письмо 
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İNGILIS DILI DƏRSLƏRINDƏ ŞIFAHI NITQIN INKIŞAF METODLARI 

XÜLASƏ 
  Məqalədə şifahi nitq, dinləyib-anlama və onların əhəmiyyətindən bəhs 
olunur. Bununla yanaşı həmçinin şifahi nitqin müəllimlər və təhsilalanlar tərəfindən 
düzgün istifadəsindən məlumat verilir. Müasir dövrün tələblərinə əsasən şagird və 
tələbələrdə oxu və yazı bacarıqlarına nisbətən şifahi nitq və dinləyib-anlama 
bacarıqlarının inkişafına daha çox diqqət yetirilməlidir. Şifahi nitqin əhəmiyyətli 
xüsusiyyəti odur ki, informasiya mübadiləsi olmaqla informasiyanın ötürülməsi və 
qəbul edilməsi prosesidir. Tədqiqatın obyekti ali təhsil müəssisələrində ingilis dili 
dərslərində şifahi nitqin öyrənilməsində istifadə olunan bir sıra vasitələrdir. Bunlara 
misal olaraq video, audio mətnlər, çalışmalar, müzakirə, müsahibə, dialoq, monoloq, 
şifahi təsvir, debat və s. üsul və vasitələri göstərə bilərik. Nitqə aid olan çalışmalar 
tələbə və şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etməsinə səbəb olur. Bütün bu vasitələrlə 
yanaşı müəllim gündəlik həyatımızda baş verən hadisələri başa düşüləcək sadə yol 
ilə öyrətməyi bacarmalıdır. Bunun üçün həmçinin dərs zamanı fərdi və qrup şəklində 
sorğu aparmalıdır. Bu sadalanan xüsusiyyətləri pedaqoq öz iş təcrübəsində həyata 
keçirməlidir. İngilis dilində şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində bir sıra metodlardan 
istifadə etmək olar. Bu metodlara şüurluluq, asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə 
prinsipi, müstəqillik prinsipi, dərs prosesi zamanı öyrənənlərin fəallığının təmin 
edilməsi və peşəkarlıq prinsipi daxildir. Etdiyimiz müşahidələrə əsasən qeyd edə 
bilərik ki, şagirdlər və tələbələr ingilis dilində nitq fəaliyyəti zamanı müxtəlif 
çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu zaman müəllimin öyrənənlərin dərsə maraqlarını 
artırmaq üçün müəyyən etdiyi tapşırıq və çalışmalar əsas rola malikdir. Beləliklə, 
şagird və tələbələr dili sitemli şəkildə öyrənərlərsə daha çox müvəffəqiyyət 
qazanarlar. 
Açar sözlər: Şifahi nitq, dinləyib-anlama, informasiya, çalışmalar, inkişaf 

 
METHODS OF DEVELOPING ORAL  
SPEECH IN THE ENGLISH LESSONS 

SUMMARY 
       The article discusses oral speech, listening comprehension, and their importance. 
It also provides information on the proper use of oral speech by teachers and 
students. According to modern requirements, more attention should be paid to the 
development of oral and listening skills in students than reading and writing skills. 
An important feature of oral speech is the process of transmitting and receiving 
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information, including the exchange of information. The object of research is a 
number of methods used in the study of oral speech in English classes in higher 
education. Examples include video, audio texts, exercises, discussion, interview, 
dialogue, monologue, oral description, debate, and so on. we can show methods and 
means. Speech exercises help to develop students' thinking. Along with all these 
methods, the teacher must be able to teach the events of our daily lives in a simple 
way that can be understood. To do this, you must also conduct an individual and 
group survey during the lesson. These features should be implemented by the 
educator in his / her own work practice. A number of methods can be used to develop 
oral speech in English. These methods include awareness, the principle of easy to 
difficult, simple to complex, the principle of independence, the principle of ensuring 
the activity of learners in the learning process and the principle of professionalism. 
Based on our observations, we can note that pupils and students face various 
difficulties in speaking activities in English. In this case, the tasks and activities 
identified by the teacher to increase the interest of learners in the lesson play a key 
role. Thus, if students learn the language systematically, they will be more 
successful. 

Key words: Oral speech, listening comprehension, information, exercises, 
development 

               
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
PЕЗЮМЕ 

В статье обсуждается устная речь, понимание на слух и их важность. Он 
также предоставляет информацию о правильном использовании устной речи 
учителями и учениками. Согласно современным требованиям, развитию 
навыков устной речи и аудирования у учащихся следует уделять больше 
внимания, чем навыкам чтения и письма. Важной особенностью устной речи 
является процесс передачи и приема информации, в том числе обмен 
информацией. Объектом исследования является ряд инструментов, 
используемых при изучении устной речи на уроках английского языка в 
высших учебных заведениях. Примеры включают видео, аудиотексты, 
упражнения, обсуждение, интервью, диалог, монолог, устное описание, дебаты 
и т. д. Мы можем показать методы и средства. Речевые упражнения помогают 
развивать мышление учащихся. Наряду со всеми этими инструментами учитель 
должен уметь рассказывать о событиях нашей повседневной жизни простым и 
понятным языком. Для этого также необходимо провести индивидуальное и 
групповое обследование во время урока. Эти особенности педагог должен 
внедрять в своей производственной практике. Для развития устной речи на 
английском языке можно использовать ряд методов. Эти методы включают 
осознание, принцип легкого к сложному, от простого к сложному, принцип 
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независимости, принцип обеспечения активности учащихся в процессе 
обучения и принцип профессионализма. Основываясь на наших наблюдениях, 
мы можем отметить, что школьники и студенты сталкиваются с различными 
трудностями при разговорной деятельности на английском языке. В этом 
случае ключевую роль играют задачи и действия, определенные учителем для 
повышения интереса учащихся к уроку. Таким образом, школьники и студенты 
будут более успешными, если будут изучать язык систематически. 
           

Kлючевые слова: Устная речь, понимание на слух, информация, 
упражнения, развитие 

 
İngilis dili dünyada ən geniş yayılmış dillərdən biridir. İngilis dili dünyanın 

ünsiyyət üçün ən münasib dilidir. Buna görə də bu dil dünyanın beynəlxalq ünsiyyət 
dili rolunu oynayır.  Qədim tarixə malik olan bu dilin mükəmməl öyrənilməsinə bir 
insan ömrü belə yetməz. Müasir mərhələyə gəlib çatması üçün bu dil uzunmüddətli 
inkişaf səviyyəsi keçmişdir. Ölkəmizdə də bu dil geniş yayılıb və tədris olunur. Bu 
tədris müəyyən tarixi köklərə malikdir. Bu dilin öyrənilməsində görkəmli 
pedaqoqlarımızın və dilçilərimizin hazırladıqları müxtəlif lüğətlərin, tədqiqat 
əsərlərinin və tədris vəsaitlərinin rolu böyükdür. 

Son zamanlar ölkəmizdə təlim və təhsilin inkişafı prosesində bir çox önəmli 
addımlar atılmış və yeniliklər edilmişdir. Bununla da ölkəmizdə ümumitəhsil 
sistemində əsaslı dəyişikliklər edilmiş və bir sıra islahatlar aparılmışdır. Beləliklə, 
Azərbaycan təhsilində yenilik olan Kurikulum sisteminin tətbiqinə başlanıldı. 
Kurikulum bizə şəxsiyyətyönümlü olmağı öyrətdi və bilik və bacarıqlarının daha 
dəqiq qiymətləndirilməsi üçün müəllimlərə yaxından köməklik göstərdi. Bu sistemin 
özəlliyi ondan ibarətdir ki, ənənəvi təhsildən fərqli olaraq şagirdlərdə yazılı nitqlə 
bərabər şifahi nitqin inkişaf etdirməsidir. Buna əsasən deyə bilərik ki, kurikulum 
şifahi nitqin inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Hal-hazırda ölkəmizin təhsil sitemində qarşıya qoyulan əsas tələblərdən biri 
şagirdlərin xarici dildə ünsiyyət qurmaq, oxu, yazı və dinləyib-anlama bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsidir. Hər bir şagirdin və ya tələbənin özünəməxsus psixologiyası 
var. Bəzi zamanlarda şagirdlərin və tələbələrin dərsə qarşı olan marağı və diqqəti 
nisbətən zəif olur. Onlar öz fikirlərini ifadə etməkdə və dilə gətirməkdə çətinlik 
çəkirlər. Buna görə də müəllimlərin bu məsələni göz önündə tutaraq onların 
maraqlarına uyğun şəkildə şifahi və yazılı nitqlərinin düzgün inkişaf etdirmələri çox 
vacib məsələdir. Məktəblərdə və universitetlərdə təhsilalanların ingilis dilində olan 
fəaliyyətlərinin asandan çətinə, sadədən mürəkkəb doğru irəliləməsi xarici dil 
proqramının (kurikulumun) əsasını təşkil edir. Bu baxımdan təhsil sisteminin 
müəyyən mərhələlərində təlim nəticələri dinləyib-anlama və danışma fəaliyyətinə 
doğru daha çox istiqamətləndirilmişdir. Şifahi nitq bacarıqları aşağı siniflərdən 
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başlayaraq təsilalanlarda daha yaxşı inkişaf etməyə başlayır və bu məsələ hal-hazırda 
da öz aktuallığını qoruyaraq geniş müzakirələrə səbəb olmuşdur. 

Şifahi nitq vərdişlərinin şagird və tələbələrə aşılanması ingilis dilinin 
tədrisində böyük əhəmiyyətə malikdir. Buradakı məqsəd öyrənən hər bir kəsin 
istənilən mövzu və ya məsələdə öz sərbəst fikrini, qarşı tərəfə münasibətini düzgün 
şəkildə ifadə etməsi və müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələrdə iştirak etməsidir. 
Şifahi nitqin inkişaf edirilməsinin müxtəlif yolları var. Səmərəli nəticə üçün 
təhsilalanların yaş hədləri və maraq dairələri nəzərə alınmalıdır. İngilis dilinin tədrisi 
zamanı müxtəlif mövzular üzrə müzakirələr aparmaq, hər hansı bir obyekti və ya 
hadisəni şifahi formada təsvir etmək, mövzunun məzmununu danışmaq və ya təhlil 
etmək, monoloq və dialoqlardan istifadə etmək və s. üsul və ya formalarla şifahi nitq 
bacarıqlarını möhkəmləndirmək olar. Mövzunun aktuallığı ingilis dili dərslərində 
öyrənənlərin kifayət qədər düzgün danışıq qabiliyyətlərinin olmaması və öz 
düşüncələrini, fikirlərini ingilis dilində sərbəst şəkildə ifadə edə bilməmələridir. 

İngilis dilində danışıq zamanı iki və daha çox şəxs arasında dialoqun olması 
nitqin inkişafını sürətləndirən amillərdən biridir. Çünki tez-tez ünsiyyət qurulduğu 
zaman onlar arasında məlumat mübadiləsi və müzakirəsi daha çox baş verir. Burada 
tərəflərin bir-birilə ünsiyyətdə olduğu zaman informasiya almaq və informasiya 
vermək imkanlarının olması onların nitq vərdişlərinin inkişafına səbəb olur. Lakin, 
əgər iki və daha artıq şəxs arasında passiv ünsiyyət yaranarsa, bu zaman ünsiyyət 
quran şəxslərdən birinin informasiya vermək imkanı olar. Digər şəxs və ya şəxslərin 
isə yalnız dinləmə mövqeyində iştirak etməsi isə xarici dildə şifahi nitqin inkişafına 
mənfi təsir göstərir. Müəllim dərs zamanı bütün bunları nəzərə alaraq ünsiyyət quran 
hər bir tərəfin aktiv olduğuna diqqət yetirməlidir və bunun üçün də müxtəlif 
tapşırıqlar hazırlamalıdır. 

Müəllim unutmamalıdır ki, xarici dilin tədrisində əsas məqsəd dil 
öyrənənlərdə yalnız qrammatik qaydaların deyil, bu dildə dinləyib-anlamaq, öz 
düşüncə və fikirlərini aydın və səlis şəkildə ifadə etmək bacarıqlarının 
formalaşdırılmasıdır. Bütün xarici dillər kimi ingilis dilinin də öyrədilməsində və 
tədrisində qarşıya qoyulan əsas məqsəd nitq, dil və ünsiyyət bacarıqlarının 
formalaşdırılması və aşılanmasıdır. Bunun üçün də təhsilin hər pilləsinin özünə 
məxsus tələbləri vardır. Buna əsasən də, məsələn, ümumi orta təhsil pilləsində şifahi 
nitqin inkişafını əsas tələb olaraq götürməklə şagirdlərdə ünsiyyət və dinləyib-
anlama bacarıqlarını formalaşdırmaq mümkündür. Üniversitet tələbələri üçün isə dil 
konstruksiyalarının mənimsədilməsini, səmərəli danışıq və dinləmə üçün 
auditoriyaları müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təşkil etmək lazımdır. 

Təhsilalanlarda şifahi nitq fəaliyyətinin formalaşması müəyyən çətinliklər 
nəzərə alınmaqla kifayət qədər çətin prosesdir. Şifahi nitq prosesi düzgün cümlə 
qurmaqdan tutmuş, uyğun söz və ifadələrdən istifadə edərək fikri çatdırmaq 
bacarığına qədər bir sıra dil bacarıqlarından kompleks şəkildə birbaşa və məharətlə 
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istifadə etməyi tələb edir. Həqiqətən də şifahi ünsiyyət ən yüksək ünsiyyət 
formalarından biridir.  

Müəllimlərin şifahi nitqin psixoloji mahiyyətini anlaması şagirdlərin nitq 
motivasiyasını artırır və şifahi nitq fəaliyyətinin onların psixoloji inkişafına müsbət 
təsirini başa düşürlər. Eyni zamanda, sağlam psixoloji mühit və düzgün motivasiya 
uşaqlara öz səhvlərini tez görməyə və müzakirədə olan ümumi səhvləri düzəltməyə 
imkan verir. Şifahi nitq fəaliyyətinin sadədən mürəkkəbə doğru təşkili onların inkişaf 
səviyyəsini formalaşdırır və şagirdlər və ya tələbələr nitqdə çətinlikdən daha az 
əziyyət çəkirlər. İngilis dilində şifahi nitqi, müxtəlif hadisə və şəkillərin təsvirindən 
istifadə etməklə kiçik dialoqlar, qısa cümlələr, ifadələr və s. öyrənən şagirdlər üçün 
səlis nitq qabiliyyətinin formalaşdırılması, idrak fəaliyyətini vurğulamağı, səlis 
danışıq təcrübəsini öyrətmək lazımdır. Buna əsasən, müəllimlərin praktikada şifahi 
nitqi inkişaf etdirən çalışmalardan istifadəsi daha məqsədəuyğundur.  

Çalışmalar keçilən dərsin möhkəmləndirilməsinə və təhsilalanların 
öyrəndiklərini tətbiq etməsinə xidmət edir. Çalışmalar nitq bacarıqlarının inkişafında, 
dinləyib-anlamada, ümumilikdə şifahi nitq bacarıqlarının inkişafında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Çalışmaların təşkilində müəllimlərin bəzi məqamları nəzərə 
almaları daha məqsədəuyğundur: 

1. Müəllimin çalışmanın necə həll edilməsi ilə bağlı izahı aydın və qısa 
olmalıdır. Şagird çalışmada ondan nə tələb olunduğunu başa düşməlidir.  

2. Hər bir çalışmanın məqsədi olmalıdır. Yəni çalışma yalnız bir problemin 
aradan qaldırılmasına xidmət etməlidir.  

3. Mövzunun ardıcıl öyrənilməsi və onun tətbiqinin həllinə dair tələbləri 
vermək daha əlverişlidir. Yəni əvvəlcə biliyi möhkəmləndirmək, sonra bacarıq və 
vərdişləri inkişaf etdirən məşqləri təmin etmək daha effektivdir. 
             Şifahi nitqi inkişaf etdirmək bacarığına aid çalışma nümunələri: 
 
            1. Cümlələrə qulaq asın və fasilədə onlara qısa cavablar verin.   

1. Is he a teacher?  
2. Does he have a grey cat or a black dog?  
3. Does everybody like him?  
4. Where is she going this evening?  
5. Can he solve the problem? 
 
2. Aşağıdakı cümlələri tamamlayın. Complete the sentences. 
 a. My father has...............................................  
b. The doctor explains....................................  
c. I want............................................................  
d. Christmas is.................................................  
e. At my friend`s birthday party............................................. 
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Nəticə 
 

 Tədqiqat zamanı tələbələrin ingilis dilində danışdıqları zaman müxtəlif 
çətinliklərlə üzləşdiyini müşahidə etdim. Bu məqamda əsas yükün müəllimin üzərinə 
düşdüyünü gördüm. Şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün müxtəlif tapşırıq və 
fəaliyyətlərin verilməsində müəllim əsas rola malikdir. Araşdırma zamanı müşahidə 
etdik ki, müxtəlif oyunlardan, müzakirələrdən, video çarxlardan, çalışmalardan 
istifadə etməklə şifahi nitq fəaliyyətinin təşkili effektiv nəticələr əldə etməyə imkan 
verir. Beləliklə deyə bilərik ki, təhsilalanlar dili sistemli şəkildə öyrənsələr, daha çox 
uğur qazanacaqlar. 
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NƏSR MƏTNLƏRİNİN DİALOQLARINDA SÖZ-CÜMLƏLƏR VƏ 
VOKATİV CÜMLƏLƏR QƏNAƏTİON UNİVERSAL GÖSTƏRİCİSİ KİMİ 

 
XÜLASƏ 

 
Söz-cümlələr nəsr mətnlərinin dialoji nitq aktlarında ən çox işlədilən 

cümlə tiplərindən biridir və onlar dialoqların qarşılıqlı replikalarında daha çox cavab 
cümləsi kimi çıxış edir və bütöv sintaktik vahidin məzmununa uyğun məzmun ifadə 
edir ki, bu tip cümlələr dilçilik əsərlərində “söz cümlələr” adlandırılır. Mövcud bədii 
nəsr mətnləri üzərində apardığımız müşahidələr əsas verir deyək ki, söz cümlələr 
bədii nitqdə elə bir sintaktik konstruksiyadır ki, o, fikir-məna siqlətinin yığcam, 
lakonik ifadəsinə xidmət göstərir, bədii dilin estetik yetkinliyində müstəsna rol 
oynayır.  

Söz-cümlələr adlıq cümlələrdən, yarımçıq cümlələrdən, vokativ 
cümlələrdən spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənsə də, onların ümumi oxşar 
xüsusiyyətlərindən biri kimi qənaət prinsipinə xidməti də nəzərə alınmalıdır. Bu 
cümlə tiplərinin ifadə vasitələri müxtəlif olsa da qənaətə meyllilikləri daha güclüdür. 
Vokativ cümlələr də bu keyfiyyətə malikdir ki, məqalədə hər iki cümlə tipinin 
lakoniklik yaratmaq – qənaət etmək xüsusiyyətləri şərh edilir. 

Açar sözlər. Söz-cümlə, qənaət, dialoji nitq, bədii mətn. 
 
Aktuallıq. Nəsr mətnlərinin dialoqlarının cavab replikalarında söz- cümlələr 

işləklik nöqteyi nəzərdən daha çox diqqəti cəlb edir və onların ifadə vasitələrinə görə 
təzahür formaları vardır. İşlənmə tezliyi baxımından da söz-cümlələr və vokativ 
cümlələr emosionallıq, ekspessivlik istiqamətinə daha çox yönəldilir. Nəsr 
mətnlərinin dialoji nitq aktların daxili strukturunda, bədii kontekstin hissi emosional 
əsaslarının möhkəmləndirilməsində mühüm rola malik olan söz-cümlələr və vokativ 
cümlələr qənaət qanunauyğun varianta dialoqlarda işlədilmədikdə adi tavtoloji söz və 
cümlə yığını təsiri bağışlar, oxucunu həm də fiziki baxımdan yorardı. Əksər 
yazıçılarımız bədii fikirlərini, obraz və personajların hiss və duyğularını qənaət 
prinsipinin bünövrəsi üzərində təqdimetməyə daha çox üstünlük  verdiklərinə görə, 
söz-cümlələrdən və vokativ cümlə tiplərindən də yan keçməmişlər və elə buna görə 
də bu tip cümlələrdə yaradılan qənaət dialoji nitq aktlarının səciyyəvi əlamətlərindən 
biri kimi özünü göstərir. Söz-cümlələr və vokativ cümlələr əsasında yaradılan qənaət 
nəsr mətnlərinin dialoqlarında istənilən qədərdir, onlar sintaktik bütövlərin müəyyən 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

  – 146 –

spektrlərini əhatə edir ki, mətn mühitində bir neçə sözün, söz birləşməsinin, 
cümlənin bir söz şəklində ifadəsi, semantik baxımdan  və ya məzmun baxımından 
cümlələr və vokativ cümlələrdə qənaət prinsipinə riayət etmək demək olar ki, 
tavtologiyaya aparıb çıxarmır, dialoji nitqdə dolaşıqlıq yaratmır, əksinə, söz 
sənətkarının təqdim etdiyi bədii fikirdə yığcamlıq yaradır ki, bütün bunların hərtərəfli 
araşdırılması mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

Bədii dil daima qənaətə meylliliyi ilə səciyyələnir, söz sənətkarının qənaətə 
səyləri həyati gerçəklikləri qısa, yığcam, lakonik formalarda əks etdirməsi üçün 
əlamətdardır və bədii baxımdan nəsr mətnlərinin özünəməxsus cəhətlıərini 
aydınlaşdırmaqdan ötrü qrammatika kitablarında üzvlənməyən cümlələr adı altında 
öyrənilən söz-cümlələr və vokativ cümlələr tiplərinin nitq aktlarında  oynadığı rolu, 
onların qənaətə xidmətetmə tərəflərini saf-çürük eləmək olduqca vacib və gərəklidir. 
Dil rəvanlığının qanunauyğun hal kimi miqyasını qısaltmaq, bədii emosiyanın 
tutumlu spektrini əhatə etmək üçün üzvlənməyən cümlə növlərindən biri olan söz-
cümlələr nəşr mətnlərinin başlıca forma məziyyətlərindən biri kimi çox səciyyəvi 
sintaktik ifadə vahidlərindəndir. Təlqin edilən fikrin və həyəcanların bədii təcəssümü 
üçün söz-cümlələrin ifadə modelləri mətnin bədii strukturunda ədat, nida, modal 
sözlər funksiyasında çıxış edərək detallaşır və onlar nəsr mətnlərinin sintaktik  
sərvətinə çevrilir, linqvistik qənaətə xidmət etməklə bərabər, yersiz təkrarın qarşısını 
alır, həm də daha konkret ifadə etsək, bədii-üslubi xüsusiyyətləri özündə əks etdirir, 
bədii təfəkkür və əhvali-ruhiyyəni obrazlı şəkildə təzahür etdirmək üçün mətnin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olur. Araşdırmalarımız göstərir ki, güclü sintaktik göstərici 
kimi nəsr mətnlərində söz-cümlələr funksiyasında hə, bəli, yox, xeyr kimi ədatlar, 
ah, aha, oho, ey, əfsus kimi nidalar  əlbəttə, əsla, qətiyyən, sözsüz, baş üstə,  göz 
üstə, şübhəsiz kimi modal sözlər akiv işlənir və bu tip sözlər hesabına yaranan 
qənaət cəlbedici və orijinal təsir bağışlayır, daha çox dialoji nitq aktlarında fəal 
işləklik hüququ qazana bilirlər. Məs: - Aşağı düşməzsən? – Nazim soruşdu. 

Alverçi: 
- Xeyr! (1,25); Məsələdən yəqin ki, xəbərdarsan ?! – Bəli. (4,15) ; - 

Gəldim dayı. Özümlə də on min mürid gətirmişəm. – On min ? – Bəli (4, 31); Onda 
bir on at görüm ! – Baş üstə (4,33);  Fil ölüb? – Bəli (3,33);  Başa düşdün məni? – 
Xeyr (4,44); -  Yüz dəfə demişəm ki mənə Məleykə deyib çağırma! – Baş üstə (4, 
51) ; O dağlar, dərələr, düzənlər ki, var, ora nədir? – Ərdəbil mahalı – Yox (3, 63); - 
Gəl gedək. – Yaxşı (4,65) və s. 

“Söz-cümlə termini iki komponentdən - “söz” və “cümlə” komponentlərindən 
ibarətdir. Bu o deməkdir ki, belə cümlələr bir sözdən ibarət olur, lakin bir cümlənin 
ifadə etdiyi mənaya bərabər məna ifadə edir” (5, 205). Başqa sözlə desək, bu tip 
cümlələr linqvistik qənaətin təzahür formalarından biri kimi cümlələri formal 
baxımdan qısaldır, az sözlə, geniş mənalar ifadə edilməsinə şərait yaradır, psixoloji 
semantikanı mükəmməlləşdirir və bədii məzmunun dolğun şəkildə dərk olunmasına 
kömək edir. Məsələn, aşağıda verəcəyimiz bədii nümunələrdə söz komponentinin 
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qarşısını bərabərlik işarəsi (=) qoymaqla cümlələrin ifadə etdiyi üslubi-semantik 
tutumu aydın şəkildə görmək olar: - Qaranlıq düşsün? -  Hə (4,143) (= Qaranlıq 
düşsün ); - Ziyarətə gəlib ağalar? – Bəli. (4,151) (= Ziyarətə gəlib ağalar) ; - Mən 
səni eləmişdim ? – Yox (4,161) (= Mən səni vəkil eləmişdim);  - Sultanəli, atamız o 
gələn adamlardan qorxurdu – Yox (4, 165) (= Sultanəli, atamız o gələn adamlardan 
qorxmurdu) və s. 

Nominativ mənaya malik olmayan, yəni ədatlar, modal sölər və nidalarla 
ifadə olunan söz-cümlələr nəşr mətnlərində təsdiq və inkar mənalar ifadə edə bilir. 
Təsdiq söz cümlələr bəli, hə, əlbəttə, şübhəsiz, yaxşı, baş üstə, sözsüz və s. kimi 
ədat və modal sözlərlə ifadə olunur, dialoji nitq aktlarında qoyulan suala müsbət 
cavab kimi işlənir və nəsr dilində çox geniş istifadə potensialına malik olur. Məs: - 
Ərdəbil Azərbaycandan ayrılsın! – deyə Sultanəli təəccüblə soruşdu. – Bəli (4, 167); 
- Vəzir, dolma necə bişib? – Çox gözəl (4, 179); O burada olacaq , işini qurtar, gəl 
saraya. – Baş üstə (4, 161); - Demək qızılbaş olan kimi, libasın atlas, eşşəyin at oldu. 
– Bəli (4, 181); - O mənim dostumdu, hər isinə mən cavabdehəm. – Çox yaxşı (4, 
189); Bu da həqiqətdi ? – Əlbəttə! (4,187) və s. 

Nəsr mətnlərində təsdiq söz-cümlələrin sinonim variantları ilə işlənməsi 
halları da müşahidə olunur və belə hallarda təsdiq mənasının emosionallığı güclü 
təsir bağışlayır. Məs:  - Axı mən əlif-bayi tanımıram.  Əbih Sultan: - Çox gözəl, çox 
pakizə.(4, 182) ; - lələ, bu torpaqlar babanın türbəsinin oyuqlarıdı, ona görə də 
burada yaşamaq üçün yaylaq evi tikdirmək olar. – Baş üstə, göz üstə (4,204) və s. 

Bədii dildə inkar söz cümlələr də işlənmə çevikliyi ilə diqqəti daha çox cəlb 
edir və bu tip cümlələr yox, xeyr, qətiyyən, əsla və s. ədat və modal sözlərlə ifadə 
olunur, dialoqun əvvəlki replikasına və ya personajın öz fikrinə inkar cavabdan ibarət 
olur. Məs: - Rəhmətə gediblər? – Xeyr (6,186); - Sən o işə razı oldun? – Qətiyyən 
(6,168) ; - Doğru deyir? – Əsla (6, 191) və s. 

Söz – cümlələr bəzən mətn şəraiti və situasiya ilə bağlı olaraq sual mənası 
ifadə edir, bu sözlər cox hallarda personajların fikrini sual məqamında təkrar edir. 
Məs: - Sən bizi öldürməyə aparırsanmı? – Bəs necə? (4,166); Monqol atına minən 
Əbih Sultana oxşamırdımı? –Hə? (4,176) və s. 

Nidalarla, nidalaşan sözlərlə, bəzi ədatlarla ifadə olunan söz-cümlələrə də 
bədii dildə rast gəlinir, intonasiya və mətndən asılı olaraq, müəyyən fikirlə bağlı 
emosional münasibət bildirilir. Məs: - Yoox!! Sözümü qurtarmamışam, Arsen ! 
(6,198);  - Aha! bu haradan çıxdı? (6,31); Nacap kirvə, nə ki, işlər görmüsən, gəlib 
çıxır qarşıma . Hi...hi...(6, 166); - Ara, Nacap kirvə, elə bilirsən kepimə pis olur?! – 
Hi...hi...(6,166); Yeznə, sən çobansan, həm də musurmansan, belə şeyləri anlaya 
bilməzsən! – Hi...hi...(6,166); Arsen gülümsəyib Nəcəfə tərəf döndü və əlini onun 
enli kürəyinə çəkərək : - Malades! (6,207); Qretanın uzaqdan cavabı eşidildi: - 
Afərin! (6, 201) və s. 

Bədii mətnlərdə əvəz etdiyi cümlələrin xarakterinə görə söz- cümlələrin 
məqsəd və intonasiya baxımından nəqli cümlə tipi də geniş müşahidə olunur. Məs: - 
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Gərək ki, Rumlu elindənsən, eləmi? – Bəli. (4,174); Əbih Sultanı yaxşı tanıyırsanmı? 
– Əlbəttə ? (4,175); Qohumluğun var? –Yox. (4,176) və s. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, nəqli cümlələrin yerində işlənən bəli, 
əlbəttə, yox söz cümlələr nəqli xarakterdədir və qənaətə müvafiq bir şəkildə 
işlənmişdir. Nəsr mətnlərində söz cümlələr müxtəlif tipli cavab cümlələrini əvəz edə 
bilir:  

a) Cüttərkibli sadə cümlələr: - Mən səni vəkil eləmişdim? – Yox(4,161); 
- Əbih Sultan, sizə döyüşmək lazımdır? – Bəs necə ? (4,201); - Yox qonaq qalır, 
qonaq yerində : - Bəs necə ? (4, 332) və s. 

b) Təktərkibli sadə cümlələri: Deyəsən, hazırdır. – Bəli (4, 152); Görəsən 
gəlir? –Yox (4,131) və s. 

c) Tabeli mürəkkəb cümlələri: Deyirsən, onların xilası mümkündür? – 
Bəli (4,155); Görünür, onu taxtdan salmağın vaxtıdır? –Xeyr (4,154) və s. 

d) Tabesiz mürəkkəb cümlələri: Daha burda qalmaq olmaz, getmək 
lazımdır. – Əlbəttə (4,151); Ora getmək istəyirəm, mənimlə gedək. – Baş üstə (4, 
143) və s. 

 İstər intonasiyaca, istərsə də strukturca rəngarəng olan söz cümlələr 
vasitəsilə az sözlə geniş məna ifadə edilir. 

Söz-cümlələrlə adlıq cümlələr və yarımçıq cümlələr arasında mühüm 
fərqlər var və dilçilik ədəbiyyatında onların fərqli cəhətləri aşağıdakı kimi göstərilir: 
Az sözlə ifadə olunmasına görə, söz-cümlələr adlıq cümlələrə bənzəyir. Lakin 
bunlar arasında mühüm fərqlər var: adlıq cümlələr müstəqil mənalı sözlərlə, yəni 
isimlər və ismi birləşmələrlə ifadə olunduğu halda, söz-cümlələr belə sözlərlə ifadə 
olunmur. 

Söz-cümlələr ilk baxışda müstəqil mənalı kimi nəzərə çarpan bəzi sözlərlə 
(yaxşı, çox gözəl, çox pakizə, baş üstə, göz üstə və s.) idfadə olunur ki, bunlar artıq 
müstəqillikdən uzaqlaşmışlar. Adlıq cümlələr mətndən əvvəl (başqa) işlədilir, 
onlarda adı çəkilən əşya və hadisənin varlığı təsdiq edilir, onları hər kəs öz bildiyi 
kimi təsəvvüründə canlandırır. Söz–cümlələr isə başqa məqsəd üçün işlədilir. O 
özündən əvvəlki fikirlərlə bağlı olub, danışanın o fikrə münasibətini yığcam şəkildə 
ifadə edir. 

Söz-cümlələri yarımçıq cümlələrdən də fərqləndirmək lazımdır. 
Məlumdur ki, yarımçıq cümlələr də özündən əvvəlki fikirlərlə bağlı olub, tək-tək 
sözlərlə ifadə olunur. Lakin yarımçıq cümlələrin digər üzvlərini (bunlar, adətən 
müstəqil mənalı sözlərlə ifadə olunur) mətn vasitəsilə bərpa etmək olur, cümlə 
əvəzlərinin nbelə üzvləri yoxdur və mətn vasitəsilə də bərpa oluna bilmir (7,234). 

Bəzi dilçilik əsərlərində söz-cümlələrin dilin qənaətə meyli ilə əlaqədar 
olaraq əmələ gəlməsinə və onlar vasitəsilə az sözlə geniş məna ifadə edilməsinə 
şübhə ilə yanaşılır(7,234). Əslində bu tip cümlələrin dilin qənaətə meyli ilə əlaqədar 
olaraq işlədilməsinə güman və şübhə ilə yanaşmaq fikri özünü doğrultmur, söz-
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cümlələr reallıqda, konkret şəkildə qənaətin ən mühüm sintaktik göstəricilərindən 
biri kimi xarakterizə olunmalıdır. 

Nəsr mətnlərindəki sintaktik bütövlərdə söz-cümlələr müxtəlif semantik 
çalarlıqlar ifadə edir və bunlar aşağıdakı şəkildə nəzərdən keçirə bilərik: 

a) Bəlkə,bəlkə də modal sözü ilə ifadə olunan söz-cümlələrdən bədii 
dildə geniş istifadə olunur və belə cümlələrdə şübhə çaları ifadə edilir. Məs: - Gələn 
o idi? – Bəlkə də (3,99); - Atanızın xəbəri varmı? - Bəlkə də (3,91); Padşahı 
görmüsən? – deyə ondan soruşdu? – Bəlkə də (3,81) və s. 

b) Maşallah, bərəkallah, afərin, əhsən, amin predikativləri ilə ifadə 
cümlələrdə alqışlama, tərifləmə məna çalarlıqları qüvvətli olur. Məs: Atamın 
ölümündən sonra şeyxlik mənə çatıb.- Maşallah, maşallah. Bu söz cümlədə 
predikativin 2 dəfə təkrarı tərif mənasını daha da emosionallaşdırmağa xidmət 
göstərir – Onda biz niyə qorxaq ki? – Əhsən(3,165) və s. 

c) Bədii əsərlərin dilində personajlar salamlaşma və vidalaşma 
məqamlarında xüsusi söz cümlələrdən də istifadə edirlər ki, bu tipdən olan salam, 
salaməleykim, xudafiz, əlvida kimi sözlər dilçilik əsərlərində nitq etiketləri kimi də 
səciyyələndirilir. “...Nitq-müraciət etiketləri deyəndə əsasdən iki məsələ önə 
çəkilməlidir. Birincisi, ünsiyyət üslubu. Bu ünsiyyət etiketləri də adlandırılır. 
Ünsiyyət etiketləri gündəlik məişətdə salamlaşma, sağollaşma, üzrxahlıq etmə, 
təşəkkür etmə məqamlarında meydana çıxır. Bunlar gündəlik həyatda, məişətdə 
insanın nitq fəaliyyətinin çox geniş dairəsini əhatə edir”(8,3). Bədii əsərlərdə 
işlədilən söz-cümlənin əsas modellərindən olan nitq etiketləri müxtəlif  üslubi 
məqsədlərə xidmət göstərə bilir. Məs: Sultanəli şəhər meydanında atını saxladı, əlini 
yuxarı qaldırdı. Hamı susdu. 

- Salam olsun, ey camaat! 
- Salam olsun ! – Elə  bir gurultu qopdu ki, göydə uçan quşlar da 

hürkdü (3,183); - Sən gedirsən, - Xudahafiz! (4, 333) və s. “Söz- cümlələr ara 
sözlərə daha çox oxşayır. Çünki ara sözlər kimi söz-cümlələr də modal sözlərlə 
ifadə olunur. Lakin ara sözlərdən fərqli olaraq modal söz  söz-cümlə olsa da, 
dialoqda ayrıca işlənir və müstəqil məna ifadə edir. Ara söz kimi işləndikdə isə, 
müəyyən bir cümlənin daxilində həmin cümlədəki fikrə münasibət bilinir”. Məs: -
Tək gedirdi? – Bəli (4,334) – Yenə qayıtmısan yol kəsməyə ? – Əbih Sultan onu 
acıladı. – Bəli, Əbih Sultan, yol kəsmək sənin sarayındakı işlərdən daha abırlı 
sənətdi(4,334). 

  Birinci nümunədəki bəli söz-cümlə, ikincisində isə ara sözdür. Bəli 
sözü üzvlənən cümlə ilə bir yerdə o zaman söz-cümlə olur ki, üzvlənən cümlə onun 
mənasından fərqli məna ifadə edir. Birinci cümlədə bəli sözü üzvlənmədiyi halda, 
ikincisində üzvlənmə xüsusiyyəti kəsb edir. Eyni fikir yox, xeyr, hə, əlbəttə, 
şübhəsiz kimi sözlərə də şamil etmək olar və bunların qənaət prinsipinə xidməti 
eyni dərəcədə də aparıcıdır və onların situasiya ilə bağlı müxtəlif  çalarlarından 
faydalanma yazıçı üçün stimul yaradır.  
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 Nəsr mətnlərinin dialoji nitq aktlarında üzvlənməyən cümlələrin bir 
növü olan vokativ cümlələr də aktiv şəkildə müşahidə olunur. Aydın məsələdir ki, 
məişət nitqində müraciətlə işlədilən, müəyyən məsələ ilə əlaqədar xəbərdarlıq 
məqsədi daşıyan əyə nitq etiketi vokativ söz hesab olunur və həmin sözün “Ə” hərfi 
ilə qənaət edilmiş formasına sintaktik bütövlərdə tez-tez rast gəlinir. Məs: Cantaraq 
oğlan Nazimin sözünü ağzında qoydu: 

 - Bura bax, ə, malçişka! (1,28-29); Nazim ac-susuz, başını taxta çamadanın 
üstünə qoyub mürgülədiyi yerdə kimsə onu dümsüklədi: 

- Ə, əmoğlu! (1,29); - Ə, nə yaxşı gəlib çıxdın, Nazim dedi. (1,32); - Ə, bala, 
maa niyə xəbər eləməmisən? 

Birinci cümlədə ə vokativi mənfi çalarda, digərlərində isə müsbət planda 
işlədilmişdir. N. Hacıyeva qeyd edir ki, bəzən dilimizdə “ə” vokativinin varlığından 
bəhs olunur. Doğrudan da, vokativ funksiyasında həmin sözə bədii əsərlərdə də tez-
tez rast gəlmək olur” (2,104).Tədqiqatçı onu da göstərir ki, “... ə vokativini heç də 
müstəqil, ayrıca söz hesab etmək olmaz. Fikrimizcə, bu vokativ “əyə” vokativinin 
fonetik variantının daha çox reduksiya olunmuş formasıdır. Təsadüfi deyil ki, “ə” 
vokativi, adətən, adi bir səslə yox, uzadılmış səslə tələffüz olunur. Yazıda isə iki, 
bəzən də üç “ə” hərfi ilə yazılır.(2,104). 

 Dialoji nitqdə “ay” müraciət sözünün sonundakı “y” samitinin qənaət 
prinsipinə uyğun olaraq düşməsi hadisəsi də çox hallarda müşahidə olunur, həmin 
vokativ sözdə bir səslə ifadə olunur. Məs: Evdə Nabat arvad deyirdi ki, a qızım, bax 
gör imkan varsa, keç partiyaya (1,106); A qızım, bunlar sənə deyiləsi məsələ deyil 
(1, 108). 

Göründüyü kimi, hər iki cümlədə “a” vokativi “qızım” sözü ilə, yəni xitabla 
işlənib müraciət məzmununu qüvvətləndirməyə xidmət göstərmişdir, cümlənin hər 
ikisində konkret müraciət olunan şəxs mövcuddur. “ Ay” vokativinin sonundakı “y” 
səsinin düşməsi fikrimizcə, bir tərəfdən qənaətlə bağlıdırsa, digər tərəfdən dialekt 
səciyyəsi ilə də bağlı ola bilər, çünki orfoqrafiya lüğətlərimizdə “a” nida kimi qeydə 
alınsa da, vokativ söz kimi qeydə alınmamışdır. 

 Bədii dildə bəzən qohumluq münasibəti bildirən sözlərə mənsubiyyət 
şəkilçiləri və əzizləmə mənası bildirən “can” sözü artırmadan da situativ vokativ 
sözlər işlənir, lakin qənaət xatirinə buraxılmış söz və şəkilçini abstrakt şəkildə 
təsəvvürə gətirmək mümkündür. Məs: - Bu xalqın taleyi necə olsun, dədə (dədəm, 
dədəcan) (10,128). 

Nəticə. Dilin daxili qanunları əsasında yaranan və inkişaf edən  söz-cümlələr 
və vokativ cümlələrin ifadəlilik imkanlarından söz sənətkarlarımız səmərəli şəkildə 
bəhrələnmiş, daha çox dialoji nitq aktlarında bu sintaktik vahidlərdən qənaət 
prinsipinə uyğun bir tərzdə istifadə etmiş, nəsr mətnlərində semosioloji cəhətdən 
təkrarçılığa və yaxud heç bir yabancı ünsürə yol verməmişlər. 
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XÜLASƏ 

 
Nəsr mətnlərinin dioloji nitq aktlarında olduğu kimi monoloqlarda da 

cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərindən biri olan və əmr, xahiş, nəsihət, 
rica və s. semantik çalarlar bildirən cümlə tipləri ilə zəngindir. “Əmr cümlələrinin 
ifadə etdiyi mənalar içərisində əmr mənası daha əsasdır” (1, 83). Azərbaycan 
dilçiliyində nəsr mətnlərində intensiv şəkildə fəaliyyət göstərən əmr cümlələrinin 
struktur - semantik xüsusiyyətləri xüsusi bir tədqiqatın indiyə kimi ayrıca bir 
araşdırma obyekti olmamışdır. Dilçiliyimizdə hazırda əsl reallıq bundan ibarətdir ki, 
əksər araşdırmalarda əmr cümlələrinin semantik tərəflərinə daha çox diqqət 
yetirildiyi halda, struktur xüsusiyyətləri təhlil predmeti kimi tədqiqatlardan kənarda 
qalır. Halbuki, Azərbaycan linqvistikasında əmr cümlə tiplərinə bu cür yanaşma 
birtərəfli yanaşma hesab olunmalı, həmin cümlə tiplərinin semantikası ilə struktur 
xüsusiyyətləri vəhdətdə öyrənildikdə daha effektli təsir bağışlayır ki,  nəsr 
mətnlərində aktiv işlədilən belə cümlə tiplərinin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin 
dərindən öyrənilməsi araşdırılan problemin aktuallığını şərtləndirir. Monoloji nitq 
aktlarında əmr cümlələrinin rəngarəng struktur-semantikası ilə təzahür edir ki, 
məqalədə bütün bu məsələlər analiz edilir.  

Açar sözlər: mətn, nəsr, əmr cümləsi, struktur-semantika. 
 
Azərbaycan nəsr əsərlərinin dilində müşahidə olunan əmr cümlələrinin 

məna çalarlarını və quruluş xüsusiyyətlərini mətn mühitində daha aydın şəkildə 
sezmək və başa düşmək mümkündür, çünki mətndən kənarda onların struktur - 
semantik xüsusiyyətlərini təyin etmək bir qədər çətinlik törədir, xüsusən də 
informasiyanın köməyi ilə qurulan əmr cümlələrində vəziyyət bu şəkildədir. Dilçilik 
əsərlərində “əmr cümləsi” termininin şərti bir termin olduğu dönə-dönə vurğulanır və 
əmr cümlələrinin yalnız təkid, tələb, həqiqi əmr məzmunu ilə məhdudlaşmayıb, 
məsləhət, nəsihət, çağırış, arzu, istək, təklif və s. kimi rəngarəng mənalar ifadə etməsi 
göstərilir (1, 83; 2, 95; 3, 504). Nəsr mətnlərində əmr cümləsi həm rəngarəng 
semantik çalarlarla, həm də müxtəlif formalarla təzahür edir. Məs: İndi qeyrət 
məqamıdır, qalx vuruş, düşməndən qisasını al, ona qan uddur (5, 38).  
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Bu cümlədə həqiqi əmr məzmun çaları qalx, al, uddur feillərinin köməyi ilə 
reallaşdırılmışdır və mikromətn tabesiz mürəkkəb cümlə strukturundadır. Tabesiz 
mürəkkəb cümlənin tərkibindəki fellə ifadə olunan xəbərlər mikromətndəki 
ekspessivliyi gücləndirir və xitabların iştirakını intonasiyanın köməyi ilə 
müəyyənləşdirmək asanlaşır.  

Nəsr dilində əmr məzmununun xahiş çalarını ifadə edən cümlələrə də aktiv 
şəkildə rast gəlinir. Məs: Ricam budur ki, valideynlərinizə hörmətlə yanaşın, onların 
məsləhətlərinə diqqətlə qulaq asın (5, 34). 

Bu əmr cümləsi strukturca xəbər budaq cümləsi modelindədir və əmr 
cümləsinin xahiş çaları budaq cümlə vasitəsilə gerçəkləşdirilir və budaq cümlə baş 
cümləyə budur qəlib sözü və ki bağlayıcı sözü vasitəsilə bağlanmışdır.  

Nəsr mətnlərində əmr cümlələrinin söz-cümlə, yarımçıq cümlə modelləri də 
fəal şəkildə işlənməkdədir. Ə.Abdullayev doğru olaraq göstərir ki, “əmrin əsas 
xüsusiyyəti onun qısa olması ilə bağlıdır. Ona görə də feil olmayan ayrı sözlər, 
birləşmələr, hətta xəbəri olmayan azsözlü yarımçıq cümlələr, söz-cümlələr əmr 
cümləsi ola bilir. Sakit! (olun mənasında sakit); Farağat! (farağat olun mənasında); 
Azad! (azad olun mənasında); İrəli! (irəli gedin mənasında); Arxamca! (arxamca 
gəlin mənasında) (4, 99). Bu tip cümlələrə mətn mühitində monoloji nitq aktlarından 
daha çox dioloji nitqdə rast gəlmək olur.  

Söz-cümlə şəklində olan əmr cümlələrində həqiqi əmr məzmununun nəsr 
mətnlərində işlənməsinə tez-tez təsadüf etmək olur. Məs: Qəbirləri dümən 
tapdağında təhqir olunan ulu nəsillərin incik ruhları haraylayırdı... Tə...lə...sin!.. (5, 
32). 

Burada “Tələsin” söz-cümləsinin hecalara bölünərək işlədilməsindən aydın 
olur ki, cümlə yüksək hiss-həyəcanla ifadə edilən və xəbəri əmr formasının II şəxs 
cəmində olan cümlə olub, əmr-nida çalarlarını qarışıq şəkildə qabarıqlaşdırır.  

Nəsr mətnlərində xəbəri əmr formasının II şəxs təkində olan cümlələrin 
məna çalarları daha zəngindir. “Həqiqi əmr, təkid, tələb mənası bu cümlələrdə daha 
çox müşahidə olunur. Məntiqi cəhətdən də doğrudur ki, danışan şəxs özü-özünə və 
ya özü də daxil olmaqla birinci şəxsin cəmini təmsil edənlərə və ya haqqında 
danışılanlara deyil, bilavasitə qarşıdakına, dinləyənə təkid və tələblə müraciət edir; 
Bu hal şübhəsiz, dövlətçilik, idarəçilik siyasəti ilə bağlı olduğu kimi, mxtəlif 
hadisələrlə, insanların şəxsi münasibətləri, mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri ilə də 
bağlıdır (2, 96) və belə əmr cümlələri nəsr dilində daha çoxdur. Məs: Hə, xəritəni aç, 
yemək gələnəcən ikilikdə bir sıra məslələri müzakirə edək (5, 40); İndi işə gəl, zərbə 
qüvvəsinə, bir də baxaq (5, 40); Qabağa bax, sənlə deyiləm (5, 42); Belə getmə, 
qadan alım (5, 48); Əylən, bir qədər dincini al (5, 50) və s.” 

Birinci cümlə quruluşca mürəkkəb cümlədir və həmin cümlənin birinci 
komponentindəki cümlədə personaj qarşısındakına təkid və tələblə müraciət edir. 
Digər cümlələrdə də təkid, tələb çalarları qabarıqdır və həmin cümlələrin mübtədası 
yerində işlənməli olan şəxs əvəzlikləri ellipsisə uğramışdır. 
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Xəbəri əksərən feilin əmr formasında olan əmr cümlələri nəsr mətnlərində 
işləklik intensivliyi ilə daha çox diqqəti cəlb edir və bunlar strukturca həm sadə, həm 
də mürəkkəb cümlələr şəklində çıxış edir. Məs: Mənə yox, dırnaqlarının necə 
çəkilməyinə bax!.. Gözünü yumma bax! (5, 113); Üzünüzü yana çevirməyin, yaxşı-
yaxşı baxın və nəticə çıxarın (5, 123) və s.  

Bu əmr cümlələrində personajın işə, hərəkətə münasibəti təkidli şəkildədir 
və düşmən personaj qarşısındakından qəzəb hissi ilə təkid edir ki, dırnaqlarının 
çəkilməyinə gözünü yummayaraq baxsın, üzünü yana çevirməsin, yaxşı baxsın, 
nəticə çıxarsın. Deməli, hər iki cümlədə əmrin təkid və tələb çaları qabarıq şəkildə 
ifadə olunmuşdur və hər iki cümlə quruluşca mürəkkəb cümlə modelindədir. Həm də 
bu mikromətnlərdə “bax” xəbərinin də 3 dəfə təkrar işlədiləməsi də linqvistik 
baxımdan təqdir olunmalı faktdır, çünki “nəsr mətnlərinin struktur əsasında 
təkrarların da çox böyük rolu vardır” (6, 169). Təkrarlar bədii dilin zənginliyini əks 
etdirən “... elə bir tükənməz mənbədir ki, nəsrdə oxucuya təlqin olunan bədii mətləb 
əksərən ondan enerji mənbəyi kimi istifadə edir” (7, 209) və müxtəlif çalarlar ifadə 
edən əmr cümlələrində də təkrar qəliblərdən istifadə obrazlılığı təcəssüm etdirən ən 
yararlı nitq vahidləridir. Məs: Sidq ürəkdən bəyan edirəm ki, bu evdə istədiyiniz 
qədər qalın, xəyalpərəst olmayın, qəmgin olmayın, praqmatik olun (5, 446). 

Bu mikromətndə əmrin xahiş, rica çaları ifadə olunmuş və həmin çalarlar 
feilin əmr formasının II şəxsin cəmində təkrar olunan xəbərlər əsasında inikas 
etdirilmişdir. Kiçik bir mətn mühitində həm təsdiq, həm də inkar formalarda 
təkrarlanan “olmayın”, “olun” xəbərləri cümlənin “...struktur təşkilinin əsas 
dominantıdır” (8, 22). Tamamlıq budaq cümləsi modelində olan bu mikromətndə 
budaq cümlə baş cümlədən sonra işlənərək ona “ki” bağlayıcısı vasitəsilə 
bağlanmışdır. Bu cümlədə eyni zamanda yeni informasiya budaq cümlə vasitəsilə 
verildiyindən həmin cümlə, yəni budaq cümləmikromətnin reması hesab olunmalıdır, 
çünki rema budaq cümləni izah edib, aydınlaşdırır. Fikri, yəni cümləni sadə cümlə 
şəklində ifadə etdikdə tərkib şəklində ifadə olunan tamamlıq məntiqi vurğu ilə 
tələffüz olunacaqdır: Bu evdə istədiyiniz qədər qalmağı, xəyalpərəst, qəmgin 
olmamağı, sevincli, praqmatik olmağı sidq ürəkdən bəyan edirəm. Maraqlı cəhət 
budur ki, cümlə sadələşdirildikdə əmr məzmunu demək olar ki, yoxa çıxır. 

Nəsr mətnlərində xəbər əmr formasının I şəxs təkində olduqda əmr 
cümlələrində daha çox arzu, istək çalarları ifadə olunur. Məs: Nə gəzirsən burda? ... 
Yəni sən belə hesab eliyirsən ki, təzədən əmi olacaqsan ona? – olacam, Qurban. 
Gəlmişəm evə aparım. Xahiş eliyirəm qarışma (9, 102). 

“Gəlmişəm evə aparım” – cümləsində personajın üzüntülü, yalvarış çalarlı 
istəyi, arzusu aydın şəkildə hiss olunur. Həmin cümlə ilk baxışda sadə cümləni 
xatırladır, əsalində isə diqqətlə yanaşdıqda aydın olur ki, həmin cümlə əsas və asılı 
tərəflərdən ibarət mürəkkəb quruluşa malik cümlə növüdür. Cümlədə iki qənaət 
hadisəsinə yol verilmişdir. Cümlənin birinci komponentində əvəzliklə ifadə olunan 
mübtəda (mən), ikinci komponentində isə “onu” tamamlığı məqsədli şəkildə 
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buraxılmışdır ki, nəsr dilində bunlar qanunauyğun linqvistik hallardandır. Qənaət 
qanununu aradan qaldırıb cümləni bərpa etsək, onda belə alınar: Mən gəlmişəm, baş 
cümlə, “evə aparım” budaq cümlə kimi ifadə olunmalıdır. Budaq cümləyə sual 
verməklə həmin cümlənin hansı budaq cümlə növü olduğunu da müəyyənləşdirmək 
olar: Mən gəlmişəm. Nə üçün? Evə aparmaqdan ötrü. Deməli, bu cümlə məqsəd 
budaq cümlə növünü əks etdirir. 

Nəsr mətnlərində “...əmr cümləsinin müxtəlif formalarından müəyyən 
məqsədlərlə istifadə olunur.. Personajların nitqində işlənən əmr cümlələri ilə onların 
mənsub olduqları təbəqəni, tutduqları vəzifə və mövqeyi, obrazlar arasındakı 
münasibəti, danışıq tərzini və s. müəyyənləşdirmək olur” (10, 279). Nəsr mətnlərinin 
monoloji nitq aktları üçün əmr cümləsinin xəbər formalarının nitq prosesində 
monoloqun müxtəlif mövqelərində işlədilməi olduqca xarakterik hallardandır və bu 
baxımdan Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” romanında Sona ananın yüksək hiss-
həyəcanla söylədiyi nitq böyük maraq doğurur: Tökün, yağdırın güllələrinizi, ey 
bulud qoşunları! Ana sinəsindən qopan həsrət küləyi gurlasın, dolu döysün, sel 
bassın! Qoy məhəbbətin vətəni, analığın üfüqləri tərtəmiz olsun! Hava durulsun, yer 
təmizlənsin,torpaq öz xasiyyətinə qayıtsın (11, 391). 

Bu monoloji nitq obrazın hiss və düşüncələr aləmini xəbərin əmr 
formalarında olan sadə və mürəkkəb cümlələr vasitəsilə hərtərəfli, dolğun şəkildə əks 
etdirir və söz sənətkarı “... ana kimi müqəddəs varlığın faciəsini inikas etdirmək üçün 
əmr cümlələrinin üslubi funksiyalarından məharətlə istifadə etmiş, tələb, qəti əmr, 
hökm çalarlarını daha qabarıq çatdırmaq üçün söz sırasını pozmuş, əmr şəklində 
işlənmiş “qalx, tökün, yığışdırın” feillərindəki əmr, hökm çalarını daha da 
qüvvətləndirmək üçün onları cümlənin əvvəlinə keçirmişdir” (12, 410). Monoloq beş 
cümlə əsasında qurulmuşdur. Birinci cümlədəki “tökün, yığışdırın”  felləri şəxs 
paradiqması görə II şəxsin cəmini bildirir və sinonim dubletlər kimi çıxış edir. İkinci 
cümlə mübtəda və xəbərdən ibarət geniş cümlədir və mübtəda genişləndirilmiş feili 
sifət tərkibi ilə ifadə olunmuşdur. Üçüncü cümlə tabesiz mürəkkəb cümlə 
strukturunda olub, onun eynizamanlılıq növündədir, çünki personaj təbiət 
hadisələrinin eyni zamanda baş verməsini təkidlə tələb edir. Dördüncüsündə ümumi 
cümlədəki fikri qüvvətləndirmək məqsədilə “qoy” ədatından istifadə olunmuş, 
həmcins söz birləşmələri (anlığın üfüqləri, məhəbbətin vətəni) sinonim variantlarda 
özünü göstərir. Sonuncu cümlə isə tabesiz mürəkkəb cümlənin ardıcıllıq əlaqəsi 
növündədir və bərabərhüquqlu cümlənin ardıcıl şəkildə işlənməsi cümləyə 
emosionallıq və ekspessivlik keyfiyyətləri bəxş edir.  

Nəsr mətnlərinin monoloqlarında elə əmr cümlələrinə təsadüf edirik ki, 
onların xarakteri ilə obraz və ya personajların daxili mənəviyyatını düzgün 
müəyyənləşdirmək mümkün olur və bu baxımdan S.Rəhimovun “Mehman” 
povestində tədris hissə müdiri Məleykə xanımın Mehmana verdiyi nəsihətlərin ifadə 
tərzi olduqca xarakterikdir: Mənim sənə çox mühüm tapşırığım vardır: Hər halda 
hansı işdə olursan ol, daxilən, vicdanən pak və təmiz ol! Heç kəs bilməsə, tək bir sən 
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özün bilsən belə mənəviyyatını gün kimi saf və təmiz saxla! Hər bir zaman balaca 
nöqtə qədər də olsa belə, öz ürəyini ləkələmə (13, 18). Bu monoloqda öyüd, nəsihət 
çaları qabarıq şəkildə müşahidə edilir və əmr məzmununun bu çaları birinci cümlədə 
“ol” xəbərinin təkrarı ilə, ikinci cümlədə isə “saxla, ləkələmə” təsdiq və inkar 
feillərinin yardımı ilə reallaşdırlır. Hər iki cümlə strukturca tabeli mürəkkəb cümlə 
quruluşundadır. 

Nəsr dilində elə əmr cümləsinə rast gəlirik ki, əmr məzmunu ifadə edən 
xəbərlər həmcins üzvlər həmcins üzvlər şəklində təzahür edir. Məs: Mənim barəmdə, 
pulun var, xərc elə, bağışla, ye, iç, ver kefə, ləzzətə (2, 388).  

Bu mikromətndə demək olar ki, feillə ifadə olunmuş xəbərlərin hamısı şəxs 
paradiqması baxımından II şəxsin təkini ifadə edir: sən elə, sən bağışla, sən ye, sən 
iç, sən ver. Həmin cümlə struktur baxımından isə mürəkkəb quruluşa malik olub şərt 
budaq cümləsinin asindetik növündədir. Şərt budaq cümləsinin bu növündə budaq 
cümlə baş cümləyə intonasiya ilə bağlanmış və həmin cümlədə budaq cümlənin 
sonuna (pulun var) – sa şəkilçisini artırmaq olar.  

Asidetik növdən olan şərt budaq cümlələrinin nəsr mətnlərində intensiv 
işləkliyi müşahidə edilir. Məs: Övrətsən, dinmə, kişi deyənə bax. Öl deyir – öl, qal – 
deyir – qal (14, 108).  

Bu nümunədə “bax, öl, qal”xəbərləri əmr formasının II şəxsinin təkində 
işlənmişdir. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissəsindəki “övrətsən”, “öl deyir”, “qal 
deyir” cümlələri budaq, qalan hissələrdəki isə baş cümlələrdir və baş cümlələrin 
sonuna –sə şərt şəkilçis artırmaq mümkündür: övrətsən, öl deyirsə, qal deyirsə.  

Nəsr mətnlərində “elliptik - əmr cümlələrindən də geniş şəkildə istifadə 
olunur (10, 281) və bu tip cümlələrdə linqvistik qənaət qanunu özünü təzahür etdirir. 
Başqa sözlə desək, “müəyyən sözün buraxılması, yəni xəbəri feilin əmr formasında 
olan feilləri ellipsisi həmin cümlələrdəki fikrin ekspressivliyini daha da artırır, fikir 
obrazlı və qənaətlə ifadə edilir, həm də əsas məqsəd ön plana çəkilir” (10, 281) və bu 
qəlibdən olan cümlələrin bir qismi xahiş və qəzəb çalarlı olur. Məs: Bu vətəndaşı 
həbsə (13, 102); –   Dalımca – deyə o, başını çevirib geriyə tərəf qışqırdı (15, 103);  
–  Atəş – deyə ”kapitan komanda verdi (16, 201); Kəndir gətirin. Bu dinsizi ağaca 
sarıyın, iki-üç çubuq (17, 108) və s. 

Bu cümlələrin birincisində salın, ikincisində gəlin, üçüncüsündə açın, 
dördüncüsündə vurun II şəxsin cəmində olan xəbərlər buraxılmış və təkid xarakterli 
qəzəb çaları ifadə olunmuşdur.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, nəsr dilində ayrı-ayrı şəxslər, şəxs paradiqması 
üzrə əmr cümlələrinin semantik incəlikləri olduqca zəngindir və onlar struktur 
cəhətdən rəngarənglik təşkil edir və obrazlılıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasında 
mühüm rol oynayır.  
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AKADEMIK TOFIQ HACIYEVIN YARADICILIĞINDA AZƏRBAYCAN 

ƏDƏBI DIL TARIXININ TƏDQIQI MƏSƏLƏLƏRİ 
 

XÜLASƏ 
Akademik Tofiq Hacıyev müxtəlif illərdə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan dili 

tarixi” , “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” əsərləri və eyni zamanda bu problemlərlə 
bağlı qələmə aldığı məqalələri ilə ədəbi dil tarixinin bir sıra aktual məsələlərinə 
aydınlıq gətirmiş və onun yaradıcılığının böyük bir istiqamətini dil tarixi ilə bağlı 
məsələlərin tədqiqi təşkil etmişdir. Azərbaycan ədəbi dili tarixi ilə bağlı Azərbaycan 
dilçiliyi Ə.Dəmirçizadəni çıxmaq şərtilə, yəni Tofiq Hacıyevə qədər elə bir 
fundamental araşdırma işinə rast gəlmirik. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi 
problemləri, dil tarixi ilə bağlı əlaqədar məsələlərin nəzəri əsaslarının 
arqumentləşdirilmiş təhlili T.Hacıyevin “Azərbaycan dili tarixi”, “Azərbaycan ədəbi 
dili tarixi” əsərlərinin mərkəzi xəttini təşkil edir. Bu böyük alimin Azərbaycan ədəbi 
dilinin tarixi ilə yazdığı vəsaitlər türkoloji dilçiliyin müəyyən sistem və ardıcıllıqla, 
elmi əsaslarla öyrənilməsində olduqca əhəmiyyətli rola malik olmuş və onun 
müddəalarından, elmi tezislərindən dilçi mütəxəssislər uzun illər geniş istifadə etmiş, 
ali məktəb müəllimləri və tələbələri onlaradan qədərincə faydalanmışlar. Beləliklə, 
Tofiq Hacıyevin Azərbaycan ədəbi dili tarixi fənninin tədrisinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində böyük rola malik elmi mənbələrdir ki, məqalədə alimin bu 
sahədəki xidmətlərinə aydınlıq gətirilir. 

Açar sözlər: dil tarixi, ədəbi, dil, norma, Azərbaycan dilinin mənşəyi. 
 
Məlumdur ki, “bəşər mədəniyyətinin hər bir məhsulu kimi dil də tarixi təhlil 

predmetidir” (1, 25). “Yəni hər bir dilin quruluşunun müasir vəziyyəti öyrənildiyi 
kimi, həmin quruluşun tarixi də araşdırılmalıdır (2, 5) ”. Bu mənada akademik T.İ. 
Hacıyevin elmi yaradıcılığının böyük bir hissəsini Azərbaycan ədəbi dilinin tarixinə 
həsr etdiyi əsərləri təşkil edir. T. Hacıyev keçən əsrin 60-cı illərinin ortasından 
başlayaraq “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası yazmış və 1969-cu ildə uğurla müdafiə etmişdir. Sonralar alim bu 
dissertasiyanı monoqrafik şəklə salaraq və ali məktəblərin proqram tələblərinə 
uyğunlaşdıraraq “Azərbaycan ədəbi dili tarixi (təşəkkül dövrü)”, “XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili”, “Azərbaycan dili tarixi” adları altında kitab 
şəklində nəşr etdirmişdir. Bu dərsliklərin nəşr tarixlərinə nəzər saldıqda aydın şəkildə 
görürük ki, Tofiq müəllim Azərbaycan ədəbi dili tarixi sahəsində həm keçən əsrin 
60-80-ci illər, həm də ondan sonrakı illərdə müntəzəm araşdırmalar aparan 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 159 –

alimlərimizdən biridir. Əlbəttə, T. Hacıyevdən əvvəl də Azərbaycan ədəbi dilinin 
tarixi ilə məşğul olan alimlərimizdən Ə.Dəmirçizadənin də xidmətləri yüksək 
dəyərləndirməyə layiqdir. Ə.Dəmirçizadə 30-50-ci illəri əhatə edən zaman kəsiyində 
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixini “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, İ.Nəsiminin, 
M.Füzulinin, M.P.Vaqifin əsərləri əsasında öyrənmiş, normanın təkamülündən daha 
çox, janr-üslub proseslərinə diqqət yetirmiş və bir növ “fundamentalizmə” meyl 
göstərmişdir (3,3; 4,3-121;5,3-703). T.Hacıyevin araşdırmalarında vəziyyət kifayət 
qədər dəyişir və bu alim ədəbi dil tarixini məhz normanın tarixi kimi öyrənməyin ən 
uğurlu təcrübələrini versə də, Dəmirçizadənin metodologiyası ilə tədqiqat işlərini 
davam etdirir. 

T.Hacıyevin Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi ilə bağlı araşdırmaları 
sistematikliyi ilə diqqəti daha çox cəlb edir və Azərbaycan dilinin mənşəyi və 
təşəkkülü, ədəbi dilimizin dövrləri, müxtəlif mərhələlərin tarixi-mədəni şəraiti 
haqqında verdiyi məlumatlar oxucuda müəyyən eyni fikirlər formalaşdırmağa imkan 
yaradır. T.Hacıyev ədəbi dil normalarının öyrənilməsinin metodoloji aspektdə iki 
istiqamətini təklif edir və özü də analitik təhlillərini bu istiqamətlərdə aparır və alim 
göstərir ki, “Dil tarixinin tarixi qrammatika və ədəbi dil tarixi üzrə öyrənilməsi hər 
şeydən əvvəl, praktik əhəmiyyətə malikdir. Bu ən əvvəl dilin özünün xeyrindir: belə 
diferensasiya dilin tarixinə analitik şəkildə yanaşmaq üçün şərait yaradır, onu 
detallar, hissəciklər üzrə öyrənməyi asanlaşdırır. İkincisi, dili öyrənənlərin 
xeyrinədir: sahə konkretləşir, mütəxəssislər ixtisaslaşır və hər biri öz sahəsində 
xüsusi metodikasına yiyələnir” (7, 4). 

Sovetlər dönəmində çoxlu sayda tarix və dilçilik əsərlərində belə bir 
“ənənə” formalaşdırmışdır ki, guya türkdilli etnoslar Azərbaycan ərazisinə sonralar, 
yəni III-IV əsrlərdən IX-XI əsrlərə qədərki dövrdə müxtəlif mərhələlərlə gəlmişlər 
(10, 11). Türkologiya və tarixşünaslıq elmlərində uzun illər belə bir fikir hökm 
sürmüşdür ki, azərbaycanlıların qədim dilləri azəri və Aran dili olmuş, V-VII və XI-
XII əsrlərdə buraya gələn türkdilli tayfalar bu yerli dilləri sıxışdırıb assimliyasiya 
etmişdir (11,31; 12, 186-189; 13, 17-18). Başqa bir məlumatda türk mənşəli 
Azərbaycan dilinin yaranması VII əsrdə Orta Asiyadan qərbə hərəkət edən oğuzlarla 
əlaqələndirilir (14, 115). T. Hacıyev bu mənbələrdə Azərbaycan dilinin formalaşması 
ilə bağlı qeyri-obyektiv fikirləri məntiqi dəlillərlə saf-çürük edir və obyektiv elmi 
qənaətlər əldə edir.  

Azərbaycanda türk etnosunun tarixi mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı araşdırmalar isə Tofiq müəllim tarixşünaslıqda aparılan bu problemlə əlaqədar 
tədqiqatların çoxunu kölgədə qoyur, yəni bu böyük alim tarixçilərin görə bilmədiyi 
ən vacib işlərin öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarır. Fikrimizcə, Azərbaycanda türk 
etnosunun tarixi məskunlaşmasını müəyyənləşdirən məsələlər içərisində birinci yerdə 
şumer-türk etnolinqvistik əlaqələri məsələsinin müəyyənləşdirilməsi, 
dürüstləşdirilməsi durur. Türkologiyada olduqca mübahisəli olan bu məsələ barədə 
araşdırmaçıların bəziləri belə güman edirlər ki, “Şumer mədəniyyətinin təşəkkülündə 
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türk etnosu ya bilavasitə, ya da dolayısı ilə iştirak etmişdir” (15, 56). Şumer dili ilə 
türk mənşəli Azərbaycan dili arasında ünsiyyətdən danışmağın mümkünlüyündən 
bəhs edən A. Məmmədov qeyd edir ki, “Türk dilləri ilə qədim ön Asiyanın yazılı 
mənbələri, o cümlədən də Şumer dili arasında mövcud olan çoxsaylı müştərəklilər 
əyani surətdə göstərir ki, türk tipli dil sisteminin və onun Zaqafqaziya ərazisində 
təcəssüm etdirən Azərbaycan dilinin qədim layları mövcud baxışların qəbul etdiyi 
kimi, erzmızın ilk əsrlərində deyil, daha qabaqlara - ən azı üç-dörd min il bundan 
əvvəllərə aiddir” (16, 5). Azərbaycan dilinin materiallarını ilk dəfə Şumer dili 
materialı ilə sistemli şəkildə müqayisə edən T.Hacıyev dilimizin olduqca qədim 
tarixini sübut edən və heç bir mübahisəyə səbəb olmayan belə bir elmi tezis irəli 
sürür: “hər halda bütün bu faktlar ən azı onu təsdiq edir ki, Şumer dövründə və onun 
dövründə mədəni, iqtisadi əlaqə saxlamaq imkanı verən yaxın qonşuluğunda (Midiya 
torpağı şumerlərin birbaşa sərhəddidir) türkdilli ernoslar yaşamışlar” (8, 24). 

Azərbaycan filologiyasında Azərbaycan dili anlayışı barədə daha çox qədim 
yunan coğrafiyaşünası Strabonun məşhur məlumatına əsaslanılır və həmin məlumat 
bundan ibarətdir ki, Albaniya ərazisində müxtəlif dillərdə danışan 26 tayfa olmuşdur 
(11, 12). T.Hacıyev göstərir ki, “türk mənşəli Azərbaycan dilinin formalaşdığı ilk 
dövrlərdə Albaniyada vahid ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət göstərən alban dili 
olmayıb. Alban dili anlayışının özü bir növ xəyali xarakter daşıyır. Bu necə dildir ki, 
əlimizdə türk mənşəli Azərbaycan dilində yazılı nümunələr olan XIII əsrdənonun heç 
bir elementinə təsadüf olunmur? X-XIII əsrlərdə türk tayfaları tərəfindən 
assimliyasiya olunan bu dilin qalib dildə mütləq müəyyən qalmalı idi” (7, 20). Alban 
dili anlayışının qeyri-reallığı barədə vaxtilə B.B.Bartoed də bəhs etmişdir (17, 662-
663). 

T.Hacıyev “Alban dili” anlayışını ancaq bu məzmunda düzgün hesab edir 
ki, “Alban tayfa ittifaqı olmuş, hər tayfa öz dilində danışmışdır. Ancaq müxtəlif 
dövrlərdə bu tayfalardan biri siyasi cəhətdən gücləndikcə onun dili aparıcı mövqeyə 
qalxmışdır” (8, 20) və bu dil “Alban dili” adlandırılmışdır. Arran, hətta Midiya dili 
anlayışlarına da eyni mövqedən yanaşılır (8, 21). Qeyd etməliyik ki, Alban əlifbası, 
alban tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı xeyli sayda əsərlər yazılsa da (18, 3-7; 19, 102; 10, 
69, 76, 20, 4; 21, 30-38). Albaniya ərazisində gedən etnolinqvistik proseslərin 
məzmunu dərindən öyrənilməmişdir. T.Hacıyev alban dili məsələsinin olub-
olmamasını şübhə və güman sindromları ilə yanaşaraq göstərir ki, “hazırda Midiya 
və alban dilləri məsələsində tam aydınlıq yoxdur. Arran, alban dillərinin hind-
Avropa, ya başqa mənşəli olduğunu təsdiq etmək mümkün olmadığı kimi, onun türk 
mənşəli olmadığını təsdiq etmək də eyni dərəcədə əsassız qalır. Yaxud Midiya 
tayfalarının etnik tərkibi dəqiqləşdirilmədiyi kimi (və ya dəqiqləşdirilməyincə), 
onların dil coğrafiyasının koordinantlarında da həmişə güman çaları qalmalıdır” (9, 
13). Albaniyada etnolinqvistik proseslərin qədim mənbələrin verdiyi məlumatlar, 
materiallar əsasında araşdıran Tofiq müəllimin analitik təhlilləri belə bir doğru 
təsəvvür yaradır ki, “Türkdilli tayfaların V əsrdən Qərbə axınları mütəşəkkil tərzdə 
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çoxalır. Bu da Şərqdə − Altay ətrafında Türkütlər dövlətinin yaranması ilə bağlı idi. 
İkincisi, bu dövrdən türklər haqqında aydın təsəvvürlər də həmin vaxtlardan başlanır. 
Üçüncüsü, V əsrdən Azərbaycan və Albaniya ərazisinə gələn türkdilli tayfalar burada 
ictimai-siyasi şəraitin formalaşmasında, etnik bütövlüyün təşəkkülündə xüsusilə fəal 
və həlledici rol oynamışlar” (7, 14). Deməli, T.Hacıyevin fundamental araşdırmaları 
belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, V əsrdən sonra da Azərbaycana gələn türklər 
müxtəlif ictimai-mədəni inkişaf səviyyəsinə malik olmuş və onlar özləri ilə 
Azərbaycana etnik dil elementlərindən daha çox xeyli dil təzahürləri – dəyişən 
(dialevt) material gətirmişlər, ona görə də artıq yaranmış ümumxalq Azərbaycan 
dilinin deyil, Azərbaycanədəbi dilinin formalaşmasına xüsusilə kömək göstərmişlər.  

Azərbaycan ədəbi dili tarixinin dövrləri haqqında Azərbaycan dilçiliyində 
müxtəlif tendensiyalar mövcuddur və bu tendensiyaların demək olar ki, əksəriyyəti 
T.Hacıyevin dövrləşdirmə konsepsiyasına söykənir. Alim  Azərbaycan ədəbi dili 
tarixinin 2 dövrə ayrıldığını qeyd edərək yazır ki, “Normada qeyd etdiyimiz 
komponentlərdən (tədqiqatçı norma komponentlərini geniş təhlil edir  - O. H.) hər 
ikisi eyni zamanda dəyişdikdə dövr ayrılmasını təmin edir. Komponentlərdən birinin 
dəyişməsi (ikinci – funksional – məzmun tərəfi dəyişməyə daha həssasdır” mərhələ 
və ya yarımdövrlər əmələ gətirir. Həmin prinsipə görə Azərbaycan ədəbi dili tarixi 
iki dövrə ayrılır: təşəkkül dövrü, sabitləşmə dövrü (bu terminlərdə müəyyən şərtilik 
vardır. Birincidə həm ilk təşəkkül, həm də formalaşma, ikincidə isə həm 
müəyyənləşmə, həm də sabitlik anlayışları ehtiva olunur). Tədqiqatçı Azərbaycan 
ədəbi dilinin təşəkkül dövrünü IX-X əsrlərdən XVII əsrin əvvəllərinə qədərki dövrü 
əhatə etdiyini göstərir və bu dövrdə ədəbi dilin fonetik və morfoloji sistemində geniş 
dairədə müşahidə edilən dil faktlarını izah edərək həmin dövrdə fəaliyyət göstərən 
üsullara da toxunur və düzgün olaraq belə nəticəyə gəlir ki, “Təşəkkül dövründə iki 
üslub fəaliyyət göstərirdi: klassik kitab üslubu, danışıq – folklor üslubu. Bu dövr iki 
mərhələdən – yarımdövrdən ibarətdir: 1) ən qədimlərdən XII əsrin sonlarına qədər. 
Bu Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasının başlanğıcıdır. Şifahi dil abidəsi var. 
Yazılı ədəbi nümunələrin varlığı dolayı faktlarla təsdiq olunur. 2) XIII əsrdən XVII 
əsrin əvvəllərinə qədərki mərhələ. Azərbaycanda dövlət dili kimi ərəb və fars dilləri 
işləndiyindən klassik – kitab üslubu sürətlə inkişaf edir, aparıcı mövqeyə çıxır. 
Danışıq-folklor üslubu onun ardınca gəlir. Təbriz-Şirvan dialketləri ədəbi dilin 
koynesi kimi çıxış edir. Təbriz və Şamaxı ölkənin eynihüquqlu mədəni mərkəzləri 
idi, həm də Təbriz və Şirvan dialektləri bütün dil yarusları üzrə uyğun gəlir. Buna 
görə də iki dialektin xüsusiyyətləri ümumiləşərək ədəbi dil normasının əsasında 
durur. Ədəbi normada dodaq və damaq (qismən) ahənglərinin qeyri-ardıcıllığı da bu 
dialektlərin xüsusiyyətidir” (7, 50). 

Həqiqətən də, T.Hacıyevin Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü ilə bağlı 
bölgüsü ondan sonra gələn tədqiqatçılar üçün bir stimula çevrilmiş, əksər 
tədqiqatçılar bu bölgüyə söykənərək linqvistik fikir və düşüncələrini əsaslandırmağa 
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çalışmışlar və M.Şirəliyevin (22, 4), N.Xudiyevin (3, 54), Y.Yusifovun (23, 41) və 
başqalarının bölgülərini buna misal göstərə bilərik. 

Azərbaycan ədəbi dilinin sabitləşmə dövrü ilə bağlı T.Hacıyevin bölgüsü 
xüsusi maraq kəsb edir və tədqiqatçının fikrincə. Dövr XVII əsrin ortalarından 
başlanır (7, 50). Alim sabitləşmə dövrünü 4 mərhələyə (yarımdövrə ayırır): 1) XVII- 
XVIII əsrlər ədəbi dili; 2) XIX əsr ədəbi dili; 3) XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəllərində ədəbi dil – milli ədəbi dil dövrü; 4) 30-cu illərdən sonra müasir 
Azərbaycan ədəbi dili (7, 51-53). Tədqiqatçı ədəbi dilin dövrləri və mərhələləri 
arasında səd və ya sərhəd çəkmir, bu dövrləri bir-birindən təcrid edilmiş şəkildə 
deyil, bir-birilə qırılmaz vəhdətdə şərh edərək göstərir ki, “Yeni dövrün norması 
əvvəlki dövrün içərisində hazırlanmağa başlayır; köhnə norma dəfn olunmur, onun 
əsas kütləsi yerində qalır. Sadəcə olaraq ədəbi dildə yeni bir üslubun yaranması, 
aparıcı üslubun dəyişməsi, ədəbiyyatda yeni janrların meydana gəlməsi, dilin struktur 
elementlərində cüzi dəyişmə - bir qrammatik formanın yaranması və ya itməsi, 
köhnənin əvəz olunması və s. ədəbi dilin norma sistemində yenidən 
komplektləşməyə səbəb olur. Yeni komplektləşmə yeni norma sistemi yaradır ki, bu 
da yeni dövr və ya mərhələnin başlanmasını elan edir (7, 53)”. 

Beləliklə, Tofiq Hacıyevin Azərbaycan ədəbi dilinin tarixindən bəhs edən 
əsərləri dilimizin mənşəyi və təşəkkülü, ədəbi dilimizin dövrləri, müxtəlif 
mərhələlərin tarixi-mədəni şəraiti haqqında zəngin və orijinal elmi məlumatları 
dolğun şəkildə əksetdirmə gücünə malik olub, dilçi alimlərimiz, həmçinin ali 
məktəblərin tələbləri üçün ən qiymətli elmi mənbələrdir. Azərbaycan ədəbi dilinin 
tarixi ilə əlaqədar tədqiqatçıları alimin nəinki dilçilik elmimiz üçün, eyni zamanda 
türkoloji dilçiliyin inkişafına öz böyük tarixi töhfəsini vermişdir. 40 ildən artıq bir 
müddət ərzində mütəxəssilərin stolüstü kitabına çevrilən bu vəsaitlər milli ruhda və 
milli təfəkkür tərzində yazıldığından öz fundamental məziyyətləri ilə daim oxucunun 
maraq dairəsinə xidmət göstərmiş və neçə-neçə əsrlər də xidmət göstərəcək, 
əbədiyaşarlıq statusunu qoruyub saxlayacaqdır. T.Hacıyevin dilimizin formalaşması 
ilə əlaqədar tarixçilərin yalnış fikirlərini tamamilə rədd edir. Əlbəttə, danılmaz 
həqiqətdir ki, alim yaradıcılığının ilk mərhələsində türk mənşəli ümumxalq 
Azərbaycan dilinin VII-VIII əsrlərdə baş verməsi qənaətinə gəlmişdir.     
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ELM VƏ TEXNİKANIN İNKİŞAFININ İNGİLİS DİLİNİN LEKSİK  

FONDUNUN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ 
 

XÜLASƏ 
 
Bildiyimiz kimi, qloballaşma ingilis dilini əsas beynəlxalq ünsiyyət vasitəsinə 

çevirmişdir. Müasir dövr dünyanın qloballaşması ilə səciyyələnir. Texniki tərəqqinin 
indiki səviyyəsində dünya xalqları bir-birlərnin elmi, ədəbi və mədəni nailiyyətlərin-
dən istifadə edə bilir. Bu da xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Bu yaxınlaşma 
və inteqrasiya prosesində dil amili əsas rol oynayır.   

Qeyd edək ki, illər keçdikcə tədris praktikasında idrak fəaliyyəti, dərketmə va-
sitəsi kimi çıxış edən İKT bu və ya digər fəaliyyətin müəyyən praktik nəticəsinin ba-
şa düşüldüyü layihələrlə əvəz olunmuşdur.   

Bundan başqa, yeni metodlar, elm və texnikanın sürətli inkişaf tempi şagird və 
ya tələbələr tərəfindən fərdi və ya qrup şəklində mütəşəkkil axtarış, tədqiqat fəaliyyə-
ti olmaqla təkcə bu və ya  digər nəticənin əldə olunmasını deyil, həm də, həmin nəti-
cənin əldə olunma prosesinin düzgün şəkildə təşkilini tələb edir. Bu proses şagird və 
tələbələri birgə şüurlu fəaliyyətə təhrik edən situasiyaların yaradılması üçün texnoloji 
cəhətdən kifayət qədər işlənib hazırlanmalıdır. Həmçinin qrup şəklində adi iş əmək-
daşlıq  texnologiyasından prinsipial şəkildə fərqləndiyi kimi, bu və ya digər layihə 
üzərində iş də  layihə metodundan, başqa sözlə, müəyyən nəticələrin əldə olunması 
üçün şagird və tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin təşkili üsullarından fərqlənir.İKT 
əsaslı  fəaliyyətlər zamanı dilöyrənənlər həmyaşıdlarının səhvlərini düzəltmə və ingi-
lis dilində videomaterialların ssenariləşdirilməsi və yaradılması kimi işləri yerinə ye-
tirməli olduqlarından dörd dil bacarıqlarını işlək hala gətirirlər. 

Dərsin İKT vasitəsilə keçirilməsi və nümayiş etdirilməsi dilöyrənənlərin sayı-
nın çox olması, nizam-intizama riayət etməməsi və  psixoloji gərginlik kimi neqativ 
problemləri həll edə bilər. Qeyd edək ki, xarici dillərin tədrisində İKT əsaslı fəaliy-
yətlər xüsusi rola malikdir. Müxtəlif  layihələr üçün elm və texnikanın nailiyyətlərin-
dən  istifadənin  xüsusi faydası onların şagird və tələbələrin davranışına olan təsirlə-
rindən ibarətdir. Bu zaman vebsaytlara yüklənən məlumatlar informasiyanın ötürül-
məsi baxımından maraq kəsb edir.  İKT əsaslı təlimdə vebsaytlara yüklənən material-
lar  müəllim və tələbələrin marağına səbəb ola bilər.  

Açar sözlər:  qloballaşma,  innovasiya,  metod,  texnologiya, nitq  
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Son tədqiqatlar göstərir ki, qloballaşma dilin leksik fonduna öz güclü təsiri ilə 
səciyyələnir. Belə ki, dilə çoxlu sayda terminlər daxil olur. Bu zaman sözdüzəldici 
vasitələr fəallaşır ki, bu vasitələrin  məhsuldarlığı  bir çox aspektlərdən  asılıdır. Bun-
lardan neologizmlər də elm və texnikanın inkişafı ilə əlaqədar fəal rola malik olub, 
mətnin təşkilində öz mövqelərini müəyyənləşdirirlər.  

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, belə bir işləm məqamları xüsusi spesifik xüsu-
siyyətlərə malik olurlar[2,89]. Neologizmlər bədii nitq mühitinin də söz və məna sis-
temini zənginləşdirir. Xalq dilinin ədəbiyyata hopmuş ahəngində fərdi nitq ünsürləri 
yeni  laylar  üstündə köklənir. Ədəbi dildə novatorluğun  bu cəhəti  sözün estetik əm-
salının böyüdülməsi məqsədinə tabe olur. Yeni sözlər ədəbi dildə xüsusi emosional-
lıq doğuran bədii mühit yaradır. Sənətkar həssaslığı bədii fikri standartlardan yayın-
dırır. Düzəltmə sözləri də  vərdiş olunmuş dil materiallarından uzaqlaşdırır. Ənənəvi 
üsulla yaranmış sözlərin bir komponentini - istər kök, istərsə də şəkilçini dəyişməklə 
semantik məqsədinə nail olur. Düzətmə söz mətnin ümumi məntiqi - semantik və rit-
mik axarında oxucunun düşüncəsini hərəkətə gətirməklə bədii qayənin dərin qatları-
na nüfuz edir.  Bu zaman fərdi söz yaradıcılığı, neologizmlərin ifadəlilik imkanları 
əyaniləşir, üslubi - poetik, estetik, məntiqi - fəlsəfi düşüncə sferasında özünü biruzə 
verir. Sözyaratma gedişində ədəbi və linqvistik normalara müdaxilə məqamları yara-
nır. Ənənəvi normalar  "pozulur", lakin yaradıcılıq prizmasında qüsurlu görünmür. 
Fərdi söz yaradıcılığı öz mayasını xalq dilinin potensialından götürüb  improvizasi-
yalara meydan verir. Bu zaman üslubi çəkiyə malik olan yeni sözlər ədəbi dilin lek-
sik sisteminə daxil olur.   

Məhz bu baxımdan elm və texnika, ədəbiyyat  dilin zənginləşməsinə öz real 
töhvəsini verir.         

Təhlillər göstərir ki,  elm və texnikanın köməyi ilə xeyli terminlər yaranmışdır. 
Məsələn, The arithmetic competations involved are simple. If you have a high-

end office suite such as Open Office or Microsoft Office, word processor program 
which will do the job just as well and will be less daunting to use. 

İngilis dilinin lüğət tərkibi rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu dildə müxtəlif dillərdən 
alınmaları dilin ümumişlək sözləri səviyyəsində də çoxdur. Terminlərdə qeyd olunan 
cəhət daha yüksək səviyyədədir.  

Beynəlmiləl terminlərin böyük bir qismi əsasən yunan və latın dillərinə məxsus 
elementlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Hər hansı bir sözün geniş şəkildə işlə-
dilməsi, bir dildən başqasına keçməsi və nəhayət beynəlmiləl terminə çevrilməsi 
onun ifadə etdiyi anlayışla, hadisə və proseslə əlaqədardır. Elmi-texniki nailiyyətlər 
artdıqca zərurətdən doğan məfhumlar və anlayışları ifadə edən sözlərin beynəlmiləl 
terminlərə çevrilməsi prosesi də sürətlənir. 

İngilis  dilinə daxil olan terminlərin sayı getdikcə artır, bu sahənin terminoloji 
bazası sürətlə zənginləşir. Vaxtilə dildə ümumişlək xarakter daşıyan yüzlərlə ümu-
mişlək söz terminləşməyə doğru inkişaf etmiş, ən qədim dövrlərdən bəri termin ya-
ratmaq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır. 
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Elm və texnikanın inkişafı, eyni zamanda İKT-nin istifadəsi ilə bağlı  bir neçə 
faydalı metod və üsullara dair terminlər  yaranmışdır. Onlardan biri də  “LEAST” ya-
naşmasıdır. Bu yanaşma İKT –dən istifadə zamanı xüsusi qaydaların gözlənilməsini 
özündə ehtiva edir. Sözügedən yanaşma NEA tərəfindən yaradılmışdır[2,90].  

“Custom Learning Experiences(CLE) 
Burada “Apps” serverlərinin məlumatları qorunur. Bunlar kurs və tədris materi-

alları kimi istifadə oluna bilir. VR və AR vasitəsilə dilöyrənənlər geniş öyrənmə təc-
rübəsini yerlərindən tərpənmədən də həyata keçirə bilərlər. Eyni zamanda geniş mə-
lumatlar əldə edə bilərlər. Əgər sən fəza cisimləri haqqında 3 D fəza videolarını VR 
redaktorunda izləmək istəyirsənsə fəza gəmisində üzə, “Süd Yolu” nu detallarına qə-
dər şərh edən bələdçinin səsini eşidə bilərsən”. 

Bu mətndə də terminlər fəaldır. 
“Qeyd edək ki, orta və ali  məktəblər üçün hər bir şagird və tələbənin evdə in-

ternet kimi köməkçisi (home access) vardır.  Bunlar  “one-to- one computing”, Open 
Educational Recources (OER) və öyrənməni idarəetmə sistemi (LMS) sayəsində 
mümkündür ki, dildə bu sözlər işlək hala keçmişdir. 

Google Drive, USB, WI-FI hotspots da belə terminlər sırasına  daxildir. “Lap-
top və chromebook” internet “hotspot” ları da bu qəbildəndir.  

“Federal Communications Commissions (FCC) adlı təşkilat “Lifeline Program-
me” çərçivəsində  aşağı ödənişlə aylıq internet xidməti həyata keçirir ki, 2016-cı il-
dən bu iş geniş vüsət almağa başlamışdır. “WI-FI  hotspot” digər həll yolunu da tək-
lif edir ki, buraya qrant proqramlar daxildir. ” Everyone On. Org.“ adlı sayt ailələri 
internet provayderləri və kömpüterlə təhciz etməklə məşğuldurlar”.  

Burada da terminlərin fəal istifadəsini görürük. 
  Qloballaşma dövrü üçün xarakterik sayılan  yüksək texnologiyaların özlərinə 

məxsus terminologiyası vardır ki, onlardan bəzilərini təqdim edirik: 
1. “ Switch” adlanan anlayış telefon zənglərini yönəldir 
2. “ Loop”, bəzi hallarda “fiber” ev və iş yerlərinə birbaşa əlaqəni təmin edir 
3. “Bits and bytes”.  Bu birləşmələr vasitəsilə internet üzərindən data bir yer-

dən başqa yerə hərəkət edir. “Bits Per – Second” (bps) standart miqyas birləşməsidir.  
A 56 K modem, təxminən 56. 000 baytı  saniyədə bir yerdən digər yerə daşıyır; 

4. Broadband Service Options Buraya modemlər, sətəlaytlar, simsiz naqillər 
daxildir. 

5. Digital Subscriber Line (DSL) 
Dilçilikdə neologizm  yeni istifadə olunan söz  yaxud  söz birləşməsidir. Neolo-

gizmlər sosial, mədəni dəyişikliklər, yeni ixtiraları adlandırmaq üçün işlədilir. Tex-
nologiyada, mediada, muasir cəmiyyətlərdə, elmdə baş verən dəyişikliklər sosial, 
mədəni mətnlərdə öz əksini tapır. Bu dəyişikliklər yeni sözlərdə və terminlərdə əks 
olunur. Dilçilərin böyük əksəriyyəti yeni sözlərin  kütləvi media, muasir mədəniyyət-
lər vasitəsilə dilə daxil olmasını qeyd edirlər.     
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Elmi söz və ifadələr yeni elmi kəşfləri, ixtiraları adlandırmaq üçün yaradılır.  
 
 Məsələn:  
1. Bluetooh,  
2. Broadband,  
3. Network, 
4.  IW,  
5. Melatonin,  
6. Cyber stalking. 
    
Aşağıdakı terminlərə nəzər salaq: 
     
*x-ray yaxud rentgenograph(1995) 
*black hole(1960) 
*laser from Light Amplification by stimulated Emission of Radiation(1960) 
*lidar from Light Detection and Ranging(1990) 
*alien space(1998) 
*genocide(1943) 
*political  correctness(1970) 
*pro-choice(1975) 
*doe-whistle politics(1990) 
*corporatocracv(2000) 
*saddle backing (2009) 
*İnternet(1974) 
*queercore(1980) 
*plus-size(1990) 
*webinar(2000) 
*wardrobe malfunction (2004) 
*truthiness(2005) . 
        
Bu sözlər indi  ümumi  istifadədə olan sözlərdir.  
     Beləliklə, ingilis dilinin aşağıda  5 üstün cəhəti qeyd edilir: 
1. İngilis dili dünyada ən çox tədris edilən dildir və beynəlxalq dairələrdə ən 

çox üstünlük verilən ortaq ünsiyyət vasitəsidir.  
2.  İngilis dili digər dillərlə əlaqə baxımından ən çox hibrid sözlər və birləşmə-

lər yaratmış dildir.  
3. Son 50-60 ildə ingilis dili digər dillərlə ən çox alınma söz vermiş dildir. Bu 

baxımdan, ingilis dili alınma sözlər baxımından ən zəruri dil kimi təqdim edilməlidir. 
4. Dünya ölkələrində, ingilis dili elm və texnologiya, siyasət və hüquq sahələ-

rində ən yüksək ünsiyyət vasitəsidir. İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində ingilis dili, bir 
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tərəfdən, elm və texnologiya sahələrində, digər tərəfdən, maliyyə və turizm sahələ-
rində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən dildir.  

5. İngilis dili bütün dünya dillərinin  linqvistik dəyişiklik və transformasiya 
məqsədi kimi çıxış edir[1,23]. 

İngilis dili beynəlxaq təşkilatların və konfransların rəsmi dilidir. Dünyada 
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təqribən  85 %- i  rəsmi dil kimi yalnız 
ingilis dilindən istifadə edir. Həmçinin, ingilis dili maliyyə institutlarının da əsas 
dilidir [3,67]. 

Qloballaşan dünyanın özünəməxsus leksik fondu formalaşır,dilə yeni terminlər 
daxil olur. Dilin leksik fonduna daxil olan bu söz və terminlər lüğətin zənginləşməsi 
prosesinə xidmət edirlər.  

Beləliklə, dil  nəsildən-nəslə  ötürülən ünsiyyət vasitəsidir. Cəmiyyət dilin vasi-
təsilə inkişaf  edir.  

  Bir  dildən  digər dilə sözlər aşağıdakı  səbəblərlə bağlı  daxil olmuşdur: 
 
 1.Xalqların istila edilməsi; 
 2. Digər xalqlarla  dostluq  münasibətlərinin formalaşması;  
 3. Coğrafi şəraitin  gətirdiyi  məcburi  şərtlər;  
 4. Obyektiv  inkişaf  qanunları və s. 
 
  Qeyd edildiyi kimi, leksik inkişaf yalnız  yerli  deyil, eyni zamanda qeyri-dil 

vahidlərinin  təsiri ilə formalaşmış və dəyişmişdir.  
İngilis  dilində  leksik  inkişaf  dinamikasını  izləmək, bu dildə  onun  leksikası-

nın mənzərəsini canlandırmaq üçün tarixən bu dilə  hansı dillərdən daha çox  leksik 
vahidlərin  keçib işlənməsinə diqqət yetirmək və ən əsası elmin, texnikanın inkişaf 
dinamikasına nəzər salmaq lazımdır.   Hər  bir sözün yaranması üçün müəyyən ehti-
yacın olması bu şərtlər sırasına daxildir.  

Ünsiyyətin   müəyyən  şəraitə bağlı ehtiyacından yaranan söz sonra bütün dil 
daşıyıcıları üçün zəruri elementə  çevrilir. Bəzən də başqa dillərlə qarşılıqlı tarixi əla-
qənin aşkar olunmasını tələb edir.  

Qeyd edək  ki, sözə verilən təriflər məntiqi və semantik cəhətdən müxtəlif ol-
muşdur. Onu  müəyyən məfhumu, anlayışı ifadə edən səslər kompleksi də adlandır-
mışlar. Onun bu cür izahı  birmənalı qarşılanmamışdır. Söz və cümlə hər  bir dilin  
qanunları əsasında formalaşaraq fikir ifadə edir. Söz və cümlələrin əmələ gəlməsin-
dəki qaydalar  hər bir dilin öz daxili inkişaf qanunlarına əsaslanır. Bu qaydaların mü-
əyyən dərəcədə tarix boyu dəyişikliyə məruz qalması zaman-zaman müxtəlif  tədqi-
qatların obyekti olmuşdur. Bu mənada  söz yaradıcılığında alınmalar da sözü gedən 
prosesə tuş gəlmişdir. 

Etimoloji təhlildən bəhs edən dilçi alimlər  qeyd edir ki, sözün  ilkin strukturu, 
daxili forması, məna strukturu, ilkin forması, morfemin tərkibi və tarixən dəyişməsi-
nə diqqət yetirmək lazımdır. Həmin üsulla derivativ sözlərin tərkiblərindəki morfem-
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lərin real əlaqəsi göstərilir, bəzən mənşəyi aydın olmayan kök morfemlər dəqiqləşdi-
rilir, yaranma üsulları və nəyin əsasında yaranması müəyyənləşdirilir. 
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       E. MAMMADOVA 
THE INFLUENCE  OF  DEVELOPMENT OF SCIENCE AND  

TECHNOLOGY TO THE ENRICHMENT OF ENGLISH LEXICAL  FUND 
SUMMARY 

In communicative activities, the criterion of success is whether the learner gets 
the message across. In everyday communication, spoken exchanges take place becau-
se there is some sort of information gap between the participants.  

Many language learners regard speaking ability as the measure of knowing a 
language. These learners define fluency as the ability to converse with others, much 
more than the ability to read, write, or comprehend oral language. They regard spea-
king as the most important skill they can acquire, and they assess their progress in 
terms of their accomplishments in spoken communication.  

Interactive speaking situations include face-to-face conversations and telepho-
ne calls, in which we are alternately listening and speaking, and in which we have a 
chance to ask for clarification, repetition, or slower speech from our conversation 
partner. Some speaking situations are partially interactive, such as when giving a 
speech to a live audience, where the convention is that the audience does not inter-
rupt the speech.  

The speaker nevertheless can see the audience and judge from the expressions 
on their faces and body language whether or not he or she is being understood. Some 
few speaking situations may be totally non-interactive, such as when recording a spe-
ech for a radio broadcast. Students often think that the ability to speak a language is 
the product of language learning, but speaking is also a crucial part of the language 
learning process.  

One of the important goals of  the article  is to detect  and find out the reasons 
of enrichment of the language. The author emphasizes its role in Linguistics. Since 
its emergence this notion caught the attention and new researches appeared.  It is no-
ted that this gives us more power to understand  the   process clearly. At that time we 
use the language more competently. 
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Moreover, each text is unique in regard of the structure of the text, its genre, 
vocabulary, and language. Several factors influence a reader’s interaction: how easy 
the text is to read, how accurately it follows the conventions of its genre or structure, 
the language  it is written in, and even the type and the size of font. Reading is thin-
king cued by written language. 

Effective readers locate the basic information from the text. Literal comprehen-
sion is needed when reading fiction as well as when reading nonfiction. In fiction, a 
reader has to identify the characters and follow the events of the story. In non-fiction, 
a reader needs to comprehend   the  topic, learn new facts related to it, and be able to 
find and remember important information.  

 Key words:  globalization,   innovation,  method, technology,  speech 
  

 Э. МАМЕДОВА 
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ  НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ К 

ОБОГОЩЕНИЮ  ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Практически все, начиная от разговора и кончая письменными текстами, 
рассматривается в  качестве  речевых произведений. Более функциональные ас-
пекты  коммуникации определяются следующими компонентами. Социолин-
гвистическая компетенция предполагает знание социально - культурных 
правил функционирования языка и речи, иными словами  социальный  кон-
текст,  в  котором используется  данный  язык.  

Язык будет варьироваться в зависимости от ситуации, взаимоотношений 
между собеседниками, и т.д. Последний компонент – стратегическая ком-
петенция, под которой понимают способность использования языка для дости-
жения коммуникативных целей. Сюда можно отнести умение начать разговор, 
завершить беседу, уточнять, поддержать разговор, и т.д.  

Если изучающие иностранный язык не могут пользоваться средствами 
языка для обмена информацией, мыслями, идеями и чувствами, приобретение 
лингвистических знаний становится совершенно бессмысленным и  безрезуль-
татным. 

Речевую коммуникацию понимают как ряд систематических речевых ак-
тов, совершаемых  для  достижения определенных  целей. Обучаемые должны  
понимать  цель  речевой  коммуникации и  знать пути достижения этой  цели  
посредством  использования   лингвистических  средств. 

Учитель должен непременно знать потребности своих студентов, и разра-
батывать систему обучения языку, ориентируясь на  эти потребности. Он дол-
жен знать, в каких целях они изучают иностранный язык, с тем, чтобы раз-
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рабатывать наиболее оптимальные методы, способствующие  достижению этих 
целей. 

 Коммуникативное преподавание языка предполагает обучение языку в 
определенном контексте для обмена мыслями.  Наиболее эффективным путем 
формирования речевой компетенции обучаемых является систематическое 
сочетание основных компонентов языка (произношение, лексическая система и 
структура), когда контекст обеспечивается темами и ситуациями, а структура 
усваивается  исключительно в функциональных целях. 

Речевая коммуникация – это не просто действие. Она функциональна, 
целенаправленна  и  предназначена  для  того, чтобы оказывать определенное 
воздействие на слушателей и говорящих. Очень часто изучающие язык усваи-
вают синтаксис, порядок слов в предложениях и лексические единицы, однако 
не знают, как можно достигнуть целей речевой коммуникации.   

Современный учитель иностранного языка должен обладать стремлением 
к приобретению знаний о социально-культурном окружении и основах общес-
тва и страны изучаемого языка, должны  приобретать знания о своей стране и 
своем обществе, и о том, каким их видят люди, принадлежащие к другим 
культурам. 

 
Ключевые слова: глобализация,  инновация,  метод, технология,  речь 
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XARİCİ    DİLLƏRİN   TƏDRİSİNDƏ  ANA  DİLİNİN  ROLU 

 
XÜLASƏ 

 
Müasir təlim konsepsiyası və prinsipləri təhsilalanlardan fəallıq, məntiqi düşün-

cə, müstəqil tədqiqatlar apara bilmə, konkret biliklərə yiyələnmə və fərdi inkişaf et-
mə bacarıqlarının formalaşdırılmasını tələb edir. Bu tələbləri nəzərə alaraq elə təlim 
metodlarından istifadə olunmalıdır ki, dilöyrənənlər özlərində fəal, yaradıcı dilöyrən-
mə və ünsiyyət qabiliyyətlərini aşılaya bilsinlər. İnteraktiv təlim bu deyilənləri əhatə 
etmək imkanına malikdir. Biz dilöyrənənlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və 
təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi 
nəzərdə tuturuq. Pedaqoji üsul kimi isə interakivlik müəllimin iştirakı ilə təhsilalanla-
rın müxtəlif informasiya mənbələri və ya bir-birilə ünsiyyət prosesində yeni biliklər 
əldə etməsinə imkan verən bütün təlim üsullarının məcmusundan ibarətdir. Qarşılıqlı 
fəaliyyəti özündə əks etdirən bu təlim metodları dərsləri intensivləşdirərək, onların 
təfəkkür fəallığının artmasına bilavasitə təsir göstərir. Belə təlim birgə əməkdaşlıq 
şəraitində ardıcıllıqla həyata keçirilən hərəkət və üsulların müəyyən didaktik sistem-
də reallaşdırılmasıdır. Yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində təlimin başlı-
ca ideyası nəyisə birlikdə icra etmək deyil, birlikdə öyrənməkdir. Qeyd etmək lazım-
dır ki, xarici dillərin tədrisi prosesində həyata keçirilən təlim formaları  münasibətlər-
dən asılı olaraq, öz həllini tapır. Tədqiqatlar  göstərir ki, yeni təlim metodlarından is-
tifadə zamanı məşğələlərin gedişində motivasiya, problemin qoyulması, tədqiqatın 
təşkili, materialın təqdimatı, nəticənin çıxarılması və qiymətləndirmə kimi mərhələlər 
nəzərə alınmalıdır.  Elmin, texnikanın bu cür sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə ənənəvi 
üsullardan əl çəkmək, yeni fəal-interaktiv təlim metodlarından yararlanmaq, onları 
lazımınca qavramaq və dərsləri bu aspektdə qurmaq müəllimlərdən böyük məsuliy-
yət və səriştə tələb edir. Ünsiyyət  insаn  fəаliyyətinin  bir növüdür  və  о, müəyyən 
mоtivin mеydаnа gəlməsi ilə yаrаnır. Bеlə ki, birisinə bu və yа digər hаdisə hаqqındа 
məlumаt vеrmək, digərindən məlumаt аlmаq, bаşqаsını bir işə təhrik еtmək və s. hər 
hаnsı mоtivin bаşlаnğıcı оlа bilər. Cəmiyyətin tərəqqisi ictimai-iqtisadi ənənələrlə 
yanaşı, mənəvi amillərdən, xüsusilə insanlar arasındakı ünsiyyət prosesindən asılıdır. 
Ünsiyyət prosesi çoxmillətli xalqlar yaşayan coğrafi şəraitdə daha mürəkkəb səciyyə 
daşıyır. Qarşılıqlı əlaqələr ikidillilik şəraitində həyata keçirilir. 

İkidillilik cəmiyyətin qanunauyğun inkişafının nəticəsi kimi müxtəlif xalqların 
mədəniyyət, təhsil sahəsində praktik zərurətindən yaranır. 
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Ana dilimizin semantik vahidləri xarici dilin semantik vahidlərilə eyniyyət təşkil 
etmədiyi hallarda interferent xarakter daşıyır. İngilis dili tələffüzünün Azərbaycan 
auditoriyasında tədrisi sahəsində çoxillik təcrübə bizi inandırır ki, bu işin təşkilində 
metodiki planlaşdırma əsasdır.  

 
Açar sözlər: səriştə, şifahi  nitq, kontekst,  ünsiyyət, dil 
     
Qеyd еtmək lаzımdır ki, dillərаrаsı fərqlərin həm sistеm, həm də nоrmаtiv səviy-

yələrdə оlduğunu dilöyrənənlərə izаh еtməklə yаnаşı, ingilis dilinin təlimi prоsеsi hə-
min fərqləri nəzərə аlmаqlа təşkil еdilməlidir. Anа dilində mövcud оlаn nitq 
mоdеlləri və dаnışıq dili хüsusiyyətləri müqаyisəli şəkildə təhlil еdilməli və tədris 
еdilən dildə şifahi nitqin fоrmаlаşdırılmаsı zаmаnı pоtеnsiаl prоblеm оlаn dаnışıq di-
li nоrmаlаrınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir.  

Antik dövrlərdən bəri ənənəvi olaraq sözə dilin bölünməz vahidi kimi baxmışlar. 
XIX əsrin sonlarına yaxın morfoloji sistem haqqında görüşlər dəyişir, əsas, perifiks, 
fleksiya anlayışları dəqiqləşir, morfem termini geniş şöhrət qazanır. Dilin ən böyük 
mənalı ünsürü morfem adlandırılmağa başlayır. İngilis dilinin və dilöyrənənlərin ana 
dilinin kommunikativ baxımdan müqayisəli təhlili, konkret kоmmunikаtiv situasiya-
lara uyğun olan nitq və struktur modellərinin müqayisəsi tövsiyə edilməlidir. Bu isti-
qamətdə müqayisəli tədqiqatın həyata keçirilməsi iki dildə mövcud оlаn analoji kom-
munikativ situasiyaların və eyni zamanda müqayisə edilən dillərin yalnız birinə xas 
olan situasiyaların mövcudluğunu aşkar etməyə kömək edəcək. 

Bundan əlаvə, situativ modellərin müəyyən edilməsi şagird və tələbələrin diqqə-
tini xarici dil vаhidlərinin istifadə edilməsi nоrmаlаrınа cəlb etmək və onlarda mə-
nimsənilmiş linqvistik materiallarını real gerçəkliklə yaradıcı şəkildə əlaqələndirmək 
bacarığı və şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün səmərəli şərait yaradır.  

Bеləliklə,  ingilis dlində şifahi nitq bacarıqları formalaşdıraraq, mütləq müvafiq 
linqvistik materiallаrın və nitq mоdеllərinin dilin normalarına uyğun kommunikasiya 
prosesində işlədilməsinə xüsusi diqqət yеtirilməlidir. İngilis  dili dərslərində təlim si-
tuasiyalarından geniş şəkildə istifadə еtməklə  şifahi nitqin  inkişaf etdirilməsi prosе-
sini daha səmərəli şəkildə təşkil еtmək və bu istiqamətdə daha yüksək nailiyyətlər əl-
də etmək mümkündür. Təqdim edilən situasiyalar rеal ünsiyyət situasiyalarına yaxın 
оlmalı və kоnkrеt kоmmunikativ situasiyalar “iştirak etmə effekti”ni təmin etməlidir.  

İngilis dilində təhsilalanlara təqdim olunan situasiyаlar onları maksimum dərəcə-
də fəallaşdıraraq, öyrənilən xarici dildə şifahi nitq ünsiyyətinə qoşulmalarına həvəs-
ləndirməlidir. Dilöyrənənlərin ingilis dilində danışmağa maraqlı olması ən önəmli 
şərtlərdən biridir [1,s.119]. 

 Müəyyən dil materiallarının səmərəli şəkildə fəallaşdırılmasına səbəb ola bilən 
zəruri şərtlərdən biri mənimsənilməli olan linqvistik matеrialların və nitq mоdеlləri-
nin şagird və tələbələrin kommunikativ baxımdan tələbatlarına uyğun olmasıdır. İn-
gilis dilini tədris еdən müəllim хаrici dildən ünsiyyət vаsitəsi kimi istifаdə еtmək 
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qаbiliyyətini аşılаmаlıdır. Dilöyrənənlərin spеsifk еhtiyаc və tələbаtlаrının müəyyən-
ləşdirilməsi, təlim prоsеsinin ingilis dilinin öyrənib-öyrədilməsi istiqаmətində təşkil 
еdilməsi tədrisin növbəti pilləsində bаş vеrir. Burаdа intоnаsiyаnın хüsusi əhəmiyyə-
tə mаlik оlduğunu vurğulаmаq оlduqcа vаcibdir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dilöyrənənlərin bilavasitə və potensial kommuni-
kativ ehtiyacları ola bilər. Belə ki, siniflərdə biliklərini nümayiş etdirmək, təcrübələ-
rini bölüşmək, maraq və mövqeləri haqqında iştirakçıları məlumatlandırmaq bacarı-
ğının inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyula bilər. İngilis dilinin tədrisinin əsаs məqsəd-
lərindən biri diаlоji və mоnоlоji nitq bаcаrıqlаrının fоrmаlаşdırılmаsıdır. Bu dа linq-
vistik mаtеriаllаrın kоmplеks şəkildə təşkil еdilməsi və tədris еdilən ingilis dilinin 
kоmmunikаtiv-yönümlü öyrədilməsini nəzərdə tutur. Şifahi nitq vərdişlərinin  səmə-
rəli şəkildə inkişаf еtdirilməsində хüsusi çаlışmаlаr kоmplеksinin hаzırlаnmаsı əsаs 
şərtlərdən biridir. Hər bir dilin öz səs qanunları olduğundan düzgün tələffüzə yiyələn-
mək üçün bu qanunları öyrənmək lazımdır. Danışanın fərdi xüsusiyyətlərindən, yerli 
şəraitdən və s. səbəblərdən asılı olaraq tələffüz normaları pozulur, təhrif olunur, belə-
liklə, nitq prosesində anlaşılmazlıqlar meydana çıxır.                                                                                     

Fonetik interferensiya nəticəsində yaranan fonetik səhvlər aşağıdakıları əhatə edir: 
   1. Sözdə fonemin yerdəyişməsi; 
   2. Verilən dilə aid olmayan melodiyanin daxil olması; 
   3. Cümlə ritmi və heca vurğusunun təhrif olunması; 
   4 .Düzgün olmayan fonemin işlənməsi; 
   5. Verilən dilə aid olmayan səslərin quruluşu; 
   6. Fonemin düşməsi və əlavəsi.             
 İkidillilik cəmiyyətin qanunauyğun inkişafının nəticəsi kimi müxtəlif xalqların 

istehsalat, iqtisadiyyat, mədəniyyət, məişət, təhsil sahəsindəki praktik zəruriyyətin-
dən yaranır.  

Ümumi dilçilikdə, ayrılıqda fonetikada ən mühüm problemlərdən biri olan inter-
ferensiya hadisəsi ikidilliliyin qeyri- təmaslı qoluna aid olub, şəxsin və ya kollektivin 
iki və daha çox dildə müntəzəm olaraq ünsiyyət saxlaması nəticəsində dil normaları-
nın pozulması və yeni xüsusiyyətlər kəsb etməsidir. Bu vaxt bir dilin daxili modelləri 
başqa dil modelləri üzrə tərtib edilir.  

Beləliklə, hər iki dilin modelləri biri-birinə təsir edir, biri digərinin yerini tutur. 
Məlumdur ki, interferensiyaya ən çox nitq səsləri məruz qalır, ana dilinin fonetik 

xüsusiyyətləri ilə öyrənilən xarici dilin fonoloji sistemini  tutuşdurduqda ana dilinin 
fonetik xüsusiyyətləri xarici dilin tələffüz normalarına ciddi təsir göstərir və nəticədə 
bir sıra səhvlər meydana çıxır. Bu zaman öyrənən doğma və yabanı dilin yeni cizgilə-
rini aşkara çıxararaq fonetik  “süzgəc” ilə qarşılaşır. Yad nitqi qavrayan, onu öz ana 
dilinin fonoloji  “süzgəcindən”  keçirir. Əgər ana dilinin tələffüzü ilə yabanı dilin tə-
ləffüzü arasındakı fərq resepient tərəfindən duyulmursa bu onun fonematik səs duyu-
munun aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Bu problemin həlli ilə bağlı L.V.Şerbanın, 
N.S.Trubeskoyun,  S.M.Babayevin, T.İ.Hidayətzadənin, E.M.Hüseynovanın və başqa 
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tədqiqatçılarımızın dissertasiya işlərində məlumat verilmişdir. Ədəbi dilin tələffüz 
normalarından kənara çıxma hallarından danışarkən tədqiqatçılar tələffüz normasının 
pozulması və təhrif olunması hallarını xüsusi qeyd edirlər. Tələffüz normalarının po-
zulması və təhrif olunması qəbul edilmiş ədəbi tələffüz normalarından kənara çıxma-
nın ümumi bir layını təşkil edərək, fonetik interferensiya ünsürləri halında təzahür 
edir. Bu mənada  ingilis dilinin tədrisi prosesində şagird və tələbələr üçün spesifik 
çətinliklər meydana çıxır. Deməli, ana dilinin qanuni tələblərini öyrənilən dilə tətbiq 
etmək meyli meydana çıxır.  

Qeyd olunduğu kimi, situativ nitqlə bərabər kontekst-situativ və kontekst üzərin-
də qurulan nitq növü mövcuddur. Adı çəkilən nitq növü kontеkst situasiyalarından 
gеniş şəkildə istifadə etməklə əmələ gəlir və hər hansı mətndə və yaxud nitqdə dilin 
şərait, münasibətlər və real gerçəkliyin əlaqəli şəkildə dil vasitəsilə əks etdirilməsi ki-
mi başa düşülür. Tədris еdilən хаrici dildə şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi 
prosesində dil daşıyıcılarının yaşadığı ölkələrdə rast gəldikləri situasiyalara  mümkün 
dərəcədə uyğun olan situasiyaların təqdim еdilməsi daha məqsədəuyğundur.  Bu da  
gələcəkdə  dilin təbii ünsiyyət vasitəsi oldugu şəraitdə sərbəst şəkildə fəaliyyət gös-
tərmək imkanlarını inkişaf еtdirir.Sinif şəraitində bu yanaşmanın həyata keçirilməsi 
məqsədilə problеmli situasiyalardan istifadə etmək tövsiyə edilə bilər.  

Hər hansı mətnin tərkibində olan semantik informasiya şifahi nitqin inkişaf etdi-
rilməsi üçün stimul ola bilər. Eyni zamanda mətndə olan linqvistik  xarakterli infor-
masiya kommunikasiyanın adekvat linqvistik vasitələrdə və nitq mоdеllərindən is-
tifаdə etməklə həyata keçirilməsinə xidmət edir.Dil daşıyıcılarının yaşadıqları mühit-
də rast gəldikləri və onların nitq davranışlarının nümunələri kimi qəbul еdilə bilən 
kоmmunikаtiv situasiyalar əsasında təsvir edilən kontekstual situasiya sinif şəraitində 
analoji nitq situasiyalarının yaradılması üçün bir model hesab edilə bilər. Həmin si-
tuasiyaların yaradılması mənimsənilməli olan dil materialları və nitq mоdеllərinin 
kommunikasiya prosеsində istifadə еdilməsi məqsədi daşıyır. Əldə еdilmiş informa-
siya müzakirə obyektinə dаir müəyyən fikirlərin və yanaşmaların yaradılmаsınа sə-
bəb оlaraq, şifahi nitq vərdişlərinin səmərəli şəkildə inkişaf etdirilməsini təmin еdir 

Beləliklə, auditoriyada ingilis dilinin tədrisi prosesində qarşıya çıxan çətinliklər 
ana dilinin işığında araşdırılmalı, ana dilinə söykənərək öyrənilən dilin bütün fərqli, 
bənzərsiz əlamətləri dərindən mənimsənilməlidir. İkidillilik şəraitində dillər bir-biri-
nə az və ya çox dərəcədə təsir edir, bir birilə təmasda olurlar. 

Tədqiqatlardan məlum olduğu kimi, dillərarası interferensiya zamanı insan tə-
masda olan dillərin ümumi əlamətlərinin təsiri altında həmin dillərin qalan əlamətlə-
rini də eyniləşdirir və ana dilindəki bütün nitq proqramını ikinci dilə köçürür. Ana di-
lində yaranmış stereotiplər ikinci dildə də olduğu kimi canlandığına görə nitqdə qü-
surlar özünü göstərməyə başlayır. İngilis dilində danışanlar arasında [s] səsinin [t,d,s]  
kimi deyilişi nəzərə çarpır. Məsələn: [sənk]-[tənk], [sə]-[de], [sri:]-[tri:] və s. 

  Bundan başqa, bu cür səslərin tələffüzündə fərdi səhvlərə də yol verilir.  Bu cür 
səhvlər həm tələffüz, həm də fonoloji səhvlərə gətirib çıxarır. 
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Alınan nəticələr göstərir ki, müəyyən fərdin, ictimai qrupun iki dildən istifadə  et-
məsi ikidillilik şəraitində baş verir, aparıcı komponenti isə dil təşkil edir.  

Eksperimental fonetika baxımından desək, eyni nöqtəyə fazası bir -birinin əksi 
olan iki eyni qüvvəli səs dalğası eyni zamanda təsir edərsə, səs sahəsində olan bu 
nöqtə sakit durar və səs effekti sıfıra bərabər olar. Əksinə, eyni zamanda, eyni fazada 
olan iki səs dalğası bir-birinin üzərinə düşərsə səs kipləşər. İnterferensiya adlanan bu 
hadisə dilçilikdə problem məsələlərdən biridir. Deməli, hər bir fərdin şüurunda ayrı-
lıqda özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan iki dil sistemi(ən azı) eyni zamanda 
mövcuddur və bu interferensiya yarada bilən əsas faktordur. Bu dil sistemlərində mü-
əyyən miqdarda  nitq səsləri vardır ki, bunlar həmin dildə danışanlar tərəfindən mü-
əyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Nitq axınında vəziyyətdən asılı olaraq müxtəlif vari-
antlarda tələffüz olunan bu səslər fonemlərdir.  

Cəmiyyət tərəfindən tarix boyu yaranmış bu tələffüz vərdişləri həmin dilin arti-
kulyasiya məxrəcini təşkil edir. Bu da sait və samitlərin tələffüzündə özünü göstərir. 
Dilin fonetik quruluşuna daxil olan bu faktorlar yəni, sait və samitlər bir-birilə möh-
kəm əlaqədə olan ünsürlərdir. Ən azı bir əlamətinə görə fərqlənmələrinə baxmayaraq, 
bir-birilə əlaqədə olur, dilin fonetik və fonematik quruluşunda müəyyən sistem təşki-
ledir. İnterferensiya özünü qrammatik səviyyədə də göstərir. Fonetik hadisə və qa-
nunlardan danışarkən danışıq səslərinin keyfiyyətindən əmələ gələn dəyişikliklər, da-
ha doğrusu, başqa səslərlə əvəzlənmələr onların linqvistik vəzifəsinə, yəni morfemlə-
ri fərqləndirmək, tanıtmaq vəzifəsinə mane ola bilir. Məsələn, çoxdillilik ünsiyyət şə-
raitində interferensiyaya ən çox nitq səsləri məruz qalır[3,s.46]. Öyrənən öz dilinin 
intonasiya modellərini ingilis dilinə birbaşa sirayət etdirir. Danışarkən cümlənin tək-
cə məzmunu deyil,  həm də nə məqsədlə söylənilmiş olması cümlədəki sözlərin necə 
səslənməsinə təsir edir, yəni səs bəzən ucalır, bəzən alçalır[2,s.34]. Bəzən nitq axını 
kəsik-kəsik tələffüz edilir, silsilə əmələ gətirərək səslənmənin müxtəlif çalarlıqlarını 
və müxtəlif kəmiyyətli dalğalarını yaradır. Bununla da ritmik və melodik cərəyan 
formalaşır. Hər bir dilin öz təbiətinə müvafiq olaraq intonasiya üsulları və təzahür 
formaları vardır. İngilis dilinin də özünəməxsus melodik xüsusiyyəti vardır. Bu xüsu-
siyyət cümlə ilə bağlıdır və əsasən səslənmənin cümlədə hərəkətidir. Bu hərəkət səsin 
alçalması və ucalması, surət, yəni, nitqin surətlə və ya aramla cərəyanı, səsin gücü, 
yəni nəfəsvermənin, tələffüzün güclü və ya zəifliyi, səsin durğularla parçalanması, 
duyğu boyası, yəni qorxu, sevinc,əmr,xahiş və  başqa belə hissi hallara görə dəyişik-
liklərə uğraması kimi rəngarəng cəhətlərə malikdir. Lakin bu melodik çalarlıqlar çox 
vaxt təhrif olunur, cümlənin mənasını da dəyişə bilir[2,s.23].                                                                         

Bu mənada hər hansı dili öyrənmə prosesində  spesifik çətinliklər meydana çıxır.  
Beləliklə, səhvlər nitq axınında müxtəlif fonetik hadisələr zamanı meydana çıxdı-

ğından onların  müxtəliflikləri özünü göstərir.                                                                                                 
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Y. MIRZAYEVA 
 

THE ROLE OF MOTHER TONGUE IN  FOREIGN LANGUAGE  
TEACHING 
SUMMARY 

 
The article deals with the role of mother tongue in mastering English language. 

In communicative activities, the criterion of success is whether the learner gets the 
message across. In everyday communication, spoken exchanges take place because 
there is some sort of information gap between the participants. In order to complete 
the task, students must reduce or eliminate the information gap. In these activities, 
language is a tool, not an end in itself. In a balanced activities approach, the teacher 
uses a variety of activities from these different categories of input and output. Phono-
logical awareness is essential for learning to read and write. It was measured by, for 
instance, the following items of the initial test: finding rhyme words, in the general 
section of the test, and building words out of sounds and segmenting words into 
syllables, in the auditory section of the test. The success in tasks that require phone-
mic awareness is considered the most important prerequisite for learning to read. In 
the auditory section of the initial test  for instance, the identification of the first or 
last phoneme in a word, and the phoneme synthesis task. 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 interference. The author emphasizes its role in 
methodology. Since its emergence this notion caught the attention and new researc-
hes appeared.  It is noted that this gives us more power to understand  the  process 
clearly. At that time we use the language more competently. Moreover, each text is 
unique in regard of the structure of the text, its genre, vocabulary, and language. Se-
veral   factors influence a reader’s interaction: how easy the text is to read, how accu-
rately it follows the conventions of its genre or structure, the language  it is written 
in, and even the type and the size of font. Effective readers locate the basic informati-
on from the text. Literal comprehension is needed when reading fiction as well as 
when reading nonfiction. In fiction, a reader has to identify the characters and follow 
the events of the story. In non-fiction, a reader needs to comprehend   the  topic, learn 
new facts related to it, and be able to find and remember important information. Ho-
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wever, mature comprehension includes generalisation   beyond  the  characters and 
the events of the story to the people and the events in real life.  Effective reading 
comprehension instruction, at least in the primary grades, is dependent on developing 
younger children’s oral language vocabularies and language structures. Doing so al-
lows younger students to grapple with difficult and complex ideas, situations, and 
concepts in text even when their word recognition abilities are quite limited. Talk 
around texts should give students a chance to reflect, think, and respond beyond 
simple answers to simple questions. Talk should be analytic, requiring that students 
think deeply about the content of the text and the language . The other practice 
among teachers talking with children about text was to ask a question directly from 
the language. These types of interactions constrain children’s construction of mea-
ning for the whole text to local issues of understanding. Text talk was developed to 
help teachers further students’ comprehension as well as to promote greater use of 
oral language in elaborated responses to text during discussion. 

 
    Key words: competence, oral speech, context,  communication, language 
  

                                                                            Е. МИРЗОЕВА 
 

РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ   
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
  В данной статье рассматриваются вопросы роль родного языка на усвое-

нии английского языка. В данной ситуации  необходимо владеть речевыми 
умениями на довольно высоком уровне, достаточном для того, чтобы иметь 
возможность делиться  опытом и обмениваться идеями с коллегами и пар-
тнерами. Еще один весьма важный фактор, содействующий  более успешному 
обучению, это аутентичность используемых учебных материалов, предпола-
гающая   не только ДОСтоверность данных и используемых языковых средств. 
В действительности, аутентичность имеет гораздо более широкое значение. 
Аутентичность, или подлинность в первую очередь означает, что речь идет о 
реальных людях, связанных с реальными предметами, и вступающих в процесс 
реальной речевой коммуникации в целях достижения тех или иных комму-
никативных задач. Аутентичность  содействует реализации речевых интенций 
обучаемых в реальной, или максимально приближенной к реальной обстанов-
ке. Как известно, при  обучении  иноязычно-речевой коммуникации, основные 
трудности составляют  различия  в  системах  контактирующих языков.  Следу-
ющий фактор  это понятие о самостоятельности (автономии) обучаемого. Исходя 
из общих положений философии обучения и психологии, а также основываясь на 
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опыте преподавания языков, многие исследователи проблемы приходят к выводу 
о том, что лучший, способствующий более успешному овладению языком процесс 
- это тот, где центральной фигурой учебного  процесса   является сам обучаемый. 
Проблема  обучения комбинированию элементов лексики изучаемого языка  в 
процессе  речевой коммуникации органически входит в более общую проблему 
обучения иноязычно-речевой коммуникации, так как комбинаторика, наряду со 
знаниями и совокупностью навыков, рассматривается в качестве одного из 
компонентов речевого умения. Основная  цель  обучения  иностранным  языкам   
в  настоящее время  заключается в обучении языку как естественному средству 
общения и  формировании у обучаемых адекватного умения использовать  
изучаемый язык. Решение этой сложной задачи возможно, если будет создана 
достаточная фундаментальная теоретическая база.Одним из основных 
способов реализации  общения может быть групповая беседа с участием  всех  
участников  аудитории с более или менее обстоятельными монологами. 
Важнейшим условием проведения подобных бесед является естественная мо-
тивированность высказываний студентов. Роль учителя в проведении подоб-
ных бесед постепенно ограничивается общим управлением данным процессом, 
главным образом, обеспечением логических переходов от одной темы к другой.  
Необходимо формирование у студентов, являющихся участниками речевой 
коммуникации умения включаться в разговор в случае возникновения у них 
внутренней потребности высказаться. Одной из форм группового общения, 
близкой к реальной коммуникации является дискуссионная игра, в ходе 
которой обсуждаются актуальные и интересные для студентов проблемы, 
происходит активное общение студентов друг с другом, расширение знаний, 
совершенствование умений и навыков, использование усвоенного языкового 
материала в различных ситуациях.  

 
Ключевые слова: компетенция, устная речь, контекст, коммуникация, 

язык 
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FEATURES OF A LINGUISTIC SIGN REALIZATION OF 
ATYPICAL FUNCTIONS IN THE COMMUNICATION PROCESS 

SUMMARY  
We are living in a world which is totally networked with communication. 

With the advent of fast technology, the world has become a global village. The 
information sharing among various groups in society at national and international 
levels has become very smooth, effective and efficient. With the click of small button 
on computer, you can easily get any information according to your needs and choice. 
You cannot just think of a world or situation where there is no exchange of ideas, 
feelings, emotions, reactions, propositions, facts and figures. From time immemorial, 
communication has been the most important activities of the human lives. 
Communication is important from the point of view of understanding it in terms of a 
process, system, interactional base and structuring. The significance of linguistic 
units in communication process is known.  

The interaction of linguistic units in an utterance, which is the most important 
component of the implementation of their significant characteristics, is determined 
by both conceptual and lexical compatibility. The actual use of units of nomination 
in a statement allows a change in their semantic structure, as well as a lexical change, 
including a change in the denotative, significative and pragmatic aspects of meaning, 
as well as systemic aspects, which leads to a functional reorientation of the 
nominative element. From time-to-time changes in linguistic units take place and 
they affect the structure of semantic structure of a language. This process is mainly 
connected with syntagmatics and a linguist being aware of such changes in the 
language is necessary.  

Thus, the article deals with the above-mentioned problem so that anyone who 
is interested in this problem can get some useful information.  

Key words: linguistic sign, communication process, syntanctic, semantic, 
parts of speech, unit, language  

  
The realization by a linguistic sign of its atypical function in a communicative 

act can significantly affect such aspects of it as syntactic (i.e., change the relationship 
between signs in the process of speech production), semantic (i.e., change the 
relationship between a sign, and a specific referent), pragmatic (i.e., contribute to the 
freshness of the addressee’s perception of the addressee’s intention, as well as the 
intensification of the perlocutionary effect by introducing a linguistic unit into the 
communicative act that was previously used in another function). In other words, 
different units with the same expression plan can coexist in a language, but differ 
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significantly in their sign characteristics. This phenomenon is explained by the 
ability of a linguistic sign to asymmetry and is reflected in the functional features of 
the modern English language system. 

Without rejecting the original theories of the interchange of parts of speech 
[Vikhovanets 1988; Zernov 1986; Lukin 1986], we note that on this issue we are 
speaking from several different positions. The fact that the analysis in the above 
studies is carried out at the formal-linguistic level, which ignores a person as a 
producer of an utterance, that is, an active, acting linguistic personality, seems very 
obvious. In addition, in such studies, no attention is paid to the emergence of a new 
linguistic unit - homonymous to the original one, with complete identity of their 
material form, since the very idea of mutual transition does not affect the problem of 
changes in the language system, but only focuses attention on the acquisition of new 
parts of speech by the same unit. It is more legitimate, in our opinion, to raise the 
question of the implementation by a linguistic unit of its potential functions, which 
have not been manifested earlier. This actualization is the result of a functional 
reorientation of the unit in an atypical environment. Most clearly, in our opinion, this 
process is discovered on the example of multi-level linguistic units to meet the 
functional needs of the utterance. It is also very difficult to admit that the basis of 
such a transformation is syntax, and only then morphological indicators (three stages 
of transition of parts of speech - 1) syntactic; 2) morphological; 3) semantic 
[Vikhovanets 1988: 20]). The main thing, in our opinion, in this situation is still the 
form of transferring information to the recipient of the statement for adequate 
understanding. We also note that in modern English, lexical units are characterized 
by significant positional mobility, which contributes to semantic and syntactic 
variation within the framework of the implementation of their functional potential. 
That is why the theory of integration of parts of speech by B. Y. Zernov [1986: 48-
50] does not seem to fully correspond to linguistic reality. More consistent with the 
truth, in our opinion, is the position of V.M. Nikitevich, who pointed out that “the 
desire in all cases of multifunctionality to see some irreversible historical process 
leads to the unification under the general rubric of “mutual transition” of the facts of 
genuine transition (for example, in adverbs: forever, in plenty, in adj. implacable, 
future) with the use of the lexeme in an improper syntactic function, even with the 
occasional use of the type “without any” “but” [Nikitevich 1968: 178].  

The reasonable question by M.F. Lukin “Transition of parts of speech or their 
substitution?” [1982] can be answered as follows: “Substitution observed on a 
synchronous slice of language development.” Functioning in a new meaning, that is, 
filling a specific syntactic position in an utterance that is uncharacteristic for a word, 
is rather determined by the facts of the syntactic use of speech, rather than language. 
Thus, this is not a transition, but a qualitatively new lexicogrammatically 
phenomenon that can be qualified as a substitution, that is, the formation of new 
lexicogrammatically forms by words related to certain parts of speech and relatively 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

  – 182 –

regular use of potential word forms of other parts of speech. In the act of 
communication, we are not dealing with a word - a lexeme in the full scope of its 
meanings, but only with its individual word forms, which, during substitution, are the 
initial ones. As a result of such a substitution, a secondary (derivative) meaning 
appears, which leads to functional homonymy, allowing for various degrees of 
assimilation.  

The problem of substitution of some linguistic signs by others intersects with 
the problem of pragmatic transposition [Muravyova 1996, 93-95] as a special case of 
functional reorientation. Full-valued sentences as linguistic units are capable of 
acquiring an uncharacteristic pragmatic orientation in the statement, that is, new 
functions. 

Thus, the functional reorientation of linguistic units is a noticeable 
phenomenon not only in the language system, but also in the structure of the 
utterance, since the functions-potencies possessed by the units of the vocabulary of 
the language are also inherent in communicative-predicative formations in the course 
of their implementation in the act of communication. The presence of these 
functions-potencies significantly expands the possibilities of substitution of some 
linguistic units by others within the framework of modern English utterance. 

The interaction of linguistic units in an utterance, which is the most important 
component of the implementation of their significant characteristics, is determined 
by both conceptual and lexical compatibility [Ufimtseva 1986, 190-197]. The actual 
use of units of nomination in a statement allows a change in their semantic structure, 
as well as a lexical change, including a change in the denotative, significative and 
pragmatic aspects of meaning, as well as systemic aspects, which leads to a 
functional reorientation of the nominative element. Semantic changes include cases 
of figurative use of units with a concrete meaning in an abstract meaning; 
generalization of meaning; obtaining epistemic meaning by modal verbs of modern 
English [Traugott 1989: 31-55]; the acquisition of the seme of predicate instead of 
the seme of abstractness (beauty- a beauty); seme of concreteness instead of seme of 
abstraction (life- the life of Byron). Among the lexical changes that are closely related 
to semantic ones, we note synonyms that are such only due to the context (dry, dusty 
sound), as well as changes in the structure of the vocabulary of the language, leading 
to the displacement of some units and the appearance of new synonyms in them. ... 
However, we agree that “it is hard to picture them simultaneously choosing among 
different meanings for the same word in the same context”. 

Since we put at the forefront the functional aspect of the use of linguistic 
units and their functional features, we note the features of the semantics of the units 
of the nomination, which are manifested during their syntagmatic implementation. 
“Differentiation of words in syntagmatics in the case of their incorrect systemic 
implementation generate a new meaning, as a rule, equally inherent in both combined 
words” [Ufimtseva 1968: 201]. In the system of a language, the nominative element 
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of its structure serves as a means of consolidating and storing social and cognitive 
experience, and the historically determined continuity of the language will create a 
significant potential for its semantic variation. Moreover, analytical lexical units, 
phraseological units, other nominative complexes do not arise in the course of an 
utterance every time anew, but are only reproduced, since they are predetermined by 
connections within the language system, in particular, models of lexical 
compatibility, a systemic semantic (mandatory) context, although within this process 
diachronically there is a speech (to a certain extent subjective) linear juxtaposition of 
certain linguistic signs. 

The question of the syntactics of a word as the main nominative unit in the 
aspect of interest to us is reduced to one of the main problems in semantics - the 
relationship between the lexical meaning of a word and its compatibility, since any 
unit of nomination does not behave in isolation in the process of generating an 
utterance. Its subject-conceptual content requires a certain compatibility for its 
implementation (conventional - for normative embodiment and occasional - for 
rethinking). Stylistic coloration / non-coloration requires the selection of other 
necessary language means. In addition, the grammatical valence of a linguistic unit 
determines the structure of the entire structure. From the position of the listener, only 
in the utterance a particular unit of the nomination acquires the certainty of its lexical 
meaning. Even the simplest situation clarifies the meaning of the unit used in it 
(defines, concretizes, expands, narrows, gives rise to occasional meaning or 
actualizes aspects of semantics that have not been manifested before). In the message 
itself, grammatical differences are motivated by semantic differences. Any 
grammatical construction expresses a meaning that can be revealed by comparing 
different constructions both within the same language and across linguistic 
boundaries. Differences in compatibility are determined by differences in the 
semantics of certain units of the nomination [Vezhbitskaya 1992: 5]. There is no 
strict boundary between the values of the nomination units and the structures of 
which they are members. This applies not only to service units, but also to full-
valued units. In this regard, we note another important conclusion of A. 
Vezhbitskaya: “the meaning of a word, in principle, should not be described in 
isolation, but only as part of an appropriate construction” [Vezhbitskaya 1992: 5]. 
The grammar only encodes meanings, representing a system of rules for generating 
and decoding meaningful statements. The values encoded in grammatical 
constructions are of the same type as the lexical meanings, since in both cases 
different configurations of the same conceptual primitives appear [Vezhbitskaya 
1992: 31]. The role of grammatical knowledge is in much less freedom of choice 
than the available vocabulary. In addition, speech, according to A. A. Ufimtseva, is 
that area of language, that really functioning language where, along with the systemic 
meanings of verbal signs, an infinitely large number of new meanings arise for 
communication purposes (meaning of a phrase, meaning of a phrase, meaning of an 
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utterance) [Ufimtseva 1968: 227]. In the statement, much is based on random, extra-
linguistic, not subject to the laws of language. However, all, even the most unusual, 
phrases are created in the act of communication on the basis of linguistic models and 
it is precisely because of this that they are perceived by the recipients. Grammatical 
meanings, possessing categorical characteristics, serve to encode functional data. 
Thus, the speaker can choose the necessary linguistic units or their forms, in 
accordance with their desires in each specific communicative situation. “Grammar is 
the science of successful communication,” says T. Givon [Givon 1993: 36]. 
Contextual models are decisive for planning and understanding a significant number 
of communicative qualities, usually combined in terms of pragmatics, in particular, 
the theory of speech acts. They also play an important role in monitoring and 
interpreting stylistic variation, however, as vocabulary and word ordering functions 
as a function of the communicative context, or even rather as a mental representation 
of the communicative situation in contextual models [Dijk 1995: 253]. The 
“informal” context presented in such models determines the choice of “informal” 
lexical variants for expressing a particular meaning. That is why the information 
organized in contextual models reflects the way they are formulated in the utterance. 
Contextual models also define point of view, perspectives and related views that can 
be embedded in them and implemented in the statement. The transition from a 
concept to a specific utterance in the speaker’s grammar begins with the choice of a 
syntactic model (structural scheme) formed by a certain number and quality of 
functional syntactic positions [Norman 1994: 118]. The statement must have a 
certain structure that ensures the adequacy of the embodiment and transmission of 
the producer’s intention, a certain information value. In this sense, syntactic units 
carry a certain set of information, and lexical units are only a means of their 
formation. 

As a result of the action of functional reorientation, individual lexical units 
within the framework of the utterance can acquire conventionally not fixed meanings 
that can be adequately decoded only within the framework of a narrow context. In 
addition, when implementing free connections of a word, its immediate context is 
variable, and therefore, in some situations, it provokes difficulties in determining the 
meaning of the word under study (ground - velvety ground, soft ground, barren 
ground, black ground, etc.). A word in a language exists in the totality of its 
grammatical and semantic features, representing a lexeme as a unit of the structure of 
the language. The lexeme is the basis of all its concrete realizations in the chain of 
the utterance. Nevertheless, the utterance is the result, on the one hand, of the choice 
of the required lexical unit, and on the other, its connection with other lexical units. 
Therefore, functioning in various “narrow” contexts, the word each time reveals one 
of its paradigmatic features. The systemic semantic context of the manifestation of a 
word can be called structural, since semantic indications to the realizable meaning of 
words come not only from a set of lexically combined words, but equally from their 
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belonging to certain semantic categories, and from the models of their lexical and 
syntactic compatibility. It is that constant and obligatory part of the semantic context 
of a word, which constitutes the structural basis and indispensable linguistic 
conditions of differentiation. The systemic semantic context consists of:  

1) a semantically segmented word; 2) a lexically combined keyword; 3) 
models of deep lexical compatibility; 4) models of syntactic compatibility. With any 
combination of words in syntagmatics, the new is included as “a new row of the old 
type”. For the lexical-semantic system of the modern English language, both 
semantic and lexical-morphological types of contact are of particular importance, 
which are associated not only with the laws of lexical compatibility, but also with the 
syntactic functions of words, their order and compatibility models. The interrelation 
of these criteria seems to be decisive for the linguistic analysis of the functional 
reorientation of linguistic units, that is, its consequences in the utterance. 

In modern English, in addition, two types of information that are represented 
by a word - information about the subject correlation of a given word and the 
information necessary to describe specific situations in syntagmatics, play a 
relatively equally important role in ensuring the adequacy of communication. 
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S.ZÜLFÜQAROVA  

ÜNSİYYƏT PROSESİNDƏ QEYRI-TİPİK FUNKSİYALARIN 
LİNQVİSTİK İŞARƏSİNİN REALİZASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

XÜLASƏ 
Biz bütünlüklə ünsiyyət şəbəkəsi olan bir dünyada yaşayırıq. Sürətli 

texnologiyanın yaranması ilə dünya qlobal bir kəndə çevrilib. Cəmiyyətin müxtəlif 
qrupları arasında milli və beynəlxalq səviyyədə məlumat mübadiləsi çox rəvan, 
təsirli və səmərəli olmuşdur. Kompüterdə kiçik düyməni basmaqla ehtiyaclarınıza və 
seçiminizə uyğun istənilən məlumatı asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Fikirlərin, 
hisslərin, emosiyaların, reaksiyaların, təkliflərin, faktların və rəqəmlərin 
mübadiləsinin olmadığı bir dünya və ya vəziyyət haqqında düşünmək qeyri-
mümkündür. Qədim dövrlərdən bəri ünsiyyət insan həyatının ən vacib fəaliyyəti 
olmuşdur. Ünsiyyət onu proses, sistem, qarşılıqlı əlaqə bazası və strukturlaşma 
baxımından dərk etmək baxımından vacibdir. Ünsiyyət prosesində dil vahidlərinin 
əhəmiyyəti məlumdur. 

Dil vahidlərinin mühüm xüsusiyyətlərinin həyata keçirilməsinin ən mühüm 
komponenti olan nitqdə qarşılıqlı əlaqəsi həm konseptual, həm də leksik uyğunluqla 
müəyyən edilir. Dildə nominasiya vahidlərinin faktiki istifadəsi onların semantik 
strukturunun dəyişməsinə, həmçinin leksik dəyişikliyə, o cümlədən mənanın 
denotativ, mənalı və praqmatik aspektlərinin, eləcə də sistem aspektlərinin 
dəyişməsinə imkan verir ki, bu da funksionallığa səbəb olur.  

Dil vahidlərində zaman-zaman dəyişikliklər baş verir və onlar dilin semantik 
strukturunun strukturuna təsir göstərir. Bu proses əsasən sintaqmatika ilə bağlıdır və 
dilçinin dildə baş verən bu cür dəyişikliklərdən xəbərdar olması zəruridir. 

Beləliklə, məqalə yuxarıda qeyd olunan problemdən bəhs edir ki, bu 
problemlə maraqlanan hər kəs faydalı məlumat əldə edə bilsin. 

Açar sözlər: linqvistik işarə, ünsiyyət prosesi, sintanktik, semantik, nitq 
hissələri, vahid, dil 
 

С.ЗУЛФУГАРОВА 
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЗНАКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АТИПИЧНЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ СВЯЗИ 
РЕЗЮМЕ 

Мы живем в мире, который полностью связан с общением. С 
появлением быстрых технологий мир превратился в глобальную деревню. 
Обмен информацией между различными группами общества на национальном 
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и международном уровнях стал очень плавным, эффективным и действенным. 
Нажав на маленькую кнопку на компьютере, вы можете легко получить любую 
информацию в соответствии с вашими потребностями и выбором. Вы не 
можете просто думать о мире или ситуации, в которых нет обмена идеями, 
чувствами, эмоциями, реакциями, предложениями, фактами и цифрами. С 
незапамятных времен общение было самым важным делом в жизни человека. 
Коммуникация важна с точки зрения ее понимания с точки зрения процесса, 
системы, основы взаимодействия и структурирования. 

Взаимодействие языковых единиц в высказывании, являющееся 
важнейшим компонентом реализации их значимых характеристик, 
определяется как концептуальной, так и лексической совместимостью. 
Фактическое использование единиц номинации в высказывании позволяет 
изменить их семантическую структуру, а также лексическое изменение, 
включая изменение денотативных, сигнификационных и прагматических 
аспектов значения, а также системных аспектов, что приводит к 
функциональному переориентация именительного элемента. 

Время от времени происходят изменения языковых единиц, влияющие 
на структуру семантической структуры языка. Этот процесс в основном связан 
с синтагматикой, и лингвист, знающий о таких изменениях в языке, необходим. 

Таким образом, статья посвящена вышеупомянутой проблеме, так что 
любой, кто интересуется этой проблемой, может получить некоторую 
полезную информацию. 

 
Ключевые слова: языковой знак, коммуникативный процесс, 

синтаксис, семантика, части речи, единица, язык. 
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MÜXTƏLİF SEMANTİK SAHƏLƏRƏ AID ATALAR SÖZLƏRİNDƏ ETİK 
DƏYƏRLƏRİN ƏKSİ 

 
Açar sözlər: Etika, Atalar sözləri, Anlayış,Semantic sahə, Mədəniyyət, Əxlaq                                 
Key words: Еthics, Proverbs, Concept, Semantic field, Culture, Morality                                 
Ключевые слова : Этика, Пословицы, Концепция, Cемантическое поле , 
Культура, Нравственность 
 

Cəmiyyətin kainat anlayışını, onun düşüncə sisteminı və dünyaya baxışını açan 
atalar sözləri kollektiv şüurun konkret əksidir. Bu içində olduğu mədəniyyətin 
kodlarını ötürmə funksiyasını inkişaf etdirib.O, gələcək nəsillərə davranış yolları 
haqqında da tövsiyələr verir.Davranış formalarına müəyyən etik qaydalar 
çərçivəsində dəyərləndirilir.Hər bir xalqın öz mədəniyyətinin,sosial həyatının 
formalaşdırdığı etik baxışları var.Etika sosiopsixologiya, sosiolinqvistika, 
linqvokulturologiya ilə birbaşa əlaqəli anlayışdır. Atalar sözləri daha çox məsləhət 
xarakterli dil vahidləri olduğundan etika geniş formada atalar sözlərində öz əksin 
tapmışdır .Etika yunan mənşəli anlayışdır- xasiyyət, adət, əxlaq elmi deməkdir. Hətta 
Aristotel  insanların zehni və emosional ifadə keyfiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənən insani keyfiyyətlərin, məsələn, xeyirxahlıq, cəsarət, mülayimlik, səxavət və 
s. kimi xüsusi sinifini vurğulamaq üçün “etik” terminini təqdim etmişdir. O, “etika” 
sözünü etik fəzilət, etikanı öyrənən nəzəriyyə, eləcə də etik nəzəriyyəni ortaya qoyan 
kitablar adlandırdı . Ethos sözünün ilkin mənası  belə verilmişdir:“bir icma 
tərəfindən yaradılan ortaq və qaydalar; cəmiyyəti birləşdirən, fərdiyyətçiliyə və 
aqressivliyə qalib gələn normalar”. Cəmiyyət inkişaf etdikcə bu mənaya vicdan, 
xeyir- şər, rəğbət, dostluq, həyatın mənası, fədakarlıq və s əlavə edildi. Etikanın 
inkişaf etdirdiyi anlayışlar sosial institutların və münasibətlərin mənəvi inkişafına 
rəhbərlik edən xeyirxahlıq, mərhəmət, ədalət (8;s 35), dostluq, həmrəylik və başqa 
bukimi anlayışlardır. Elmdə etika predmet, əxlaq isə onun obyekti kimi başa düşülür. 
Etikanın əsas problemləri xeyir və şər meyarları , yaxşılıq və pisliklər təzadlarıdır.                                       

Təbii zərurət hər yerdə eynidir, lakin insanların qanunları, adət-ənənələri, 
davranışları müxtəlif və dəyişkəndir. Məhz buna görə də müxtəlif qanun və adətləri 
müqayisə etmək mümkün oldu. Müxtəlif xalqlar arasında fərqlənən, həmçinin 
nəsildən-nəslə dəyişən mədəniyyət müəssisələri arasında seçim onların 
əsaslandırılmasından asılı idi. Ona görə də belə nəticəyə gəlmək olar ki, etika 
fəlsəfədən ayrılmazdır. Aristotelə görə, etikanın məqsədi bilik deyil, fəaliyyətdir; 
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Etikanın “qızıl qaydası” “özünüz üçün istəmədiyinizi başqalarına da etməyin” 
konsepsiyasıdır.Buda bütün mədəniyyətlərdə mövcud olub. Əxlaqın Qızıl Qaydası 
ümumi etik qaydadır və onu aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: başqalarına etmək 
istəmədiyin şeyi başqalarına da sənə edilməsini istədiyin kimi etmə.Əxlaqın qızıl 
qaydası qədim zamanlardan Şərqin və Qərbin dini-fəlsəfi təlimlərində bir çox dünya 
dinlərinə əsaslanan dini-fəlsəfi təlimlərdə məlum olmuşdur və əsas dünya etik 
prinsipidir. Bəzi ümumi fəlsəfi və əxlaqi qanunların ifadəsi olaraq, müxtəlif 
mədəniyyətlərdə qızıl qayda müxtəlif formalarda ola bilər. Alimlər və filosoflar 
tərəfindən qızıl qaydanın formalarını etik və ya sosial meyarlara görə təsnif 
edilmişdir.Mütəfəkkir Kristian Tomasius hüquq, siyasət və əxlaq sferalarını 
sərhədləşdirərək “qızıl qayda”nın üç formasını fərqləndirir, onları müvafiq olaraq 
hüquq (lat. Justum), ədəb (decorum) və hörmət (honestum) prinsipləri adlandırır: 
hüquq prinsipi tələb edir ki, insan başqasının ona etməsini istəmədiyini başqasına da 
etməməlidir;hüquq prinsipi tələb edir ki, insan başqasının ona etməsini istəmədiyini 
başqasına da etməməlidir;ədəb prinsipi başqasının ona etməsini istədiyini başqasına 
da etməkdir;hörmət prinsipi insanın başqalarının etməsini istədiyi şeyi etməsini 
nəzərdə tutur. (7;25)                                                                                                                                         

Etika həyatda və dünyada nəyin dəyərli olduğunu araşdırır, çünki etik davranış 
etik dəyərlərin həyata keçirilməsidir. Bu dəyərləri həm bütün, həm də fərdi hallarda 
görmək olar. Etika formalaşmanın hərəkətləri təhlil etmək və qiymətləndirmək 
qabiliyyətinə kömək edir. Hal-hazırda etika, insan həyatında böyük çətinliklə həyata 
keçirilir. Müasir insan hər zaman tələsir və hərəkətləri barədə düşünməyə vaxtı 
yoxdur. Əxlaqlı insan isə həyatın dəyərini dərk edəndir. Bunda mühüm rolu insanın 
dəyərini dərk etməyə və həyatda bu dəyərlərə nail olmağa töhfə verməyə yönəlmiş 
iradəsi oynayır. Etik dəyərlər iyerarxik nərdivanda düzülsə idi əgər, onun əsasını ən 
yüksək yerdə şüursuz şəkildə həyata keçirilən həyat dəyərləri (yaşamaq istəyi, qidaya 
ehtiyac və s.) təşkil edərdi (2;s 92). Etik dəyərlər inanc və davranış dəyərləridir. 
İnsanın və cəmiyyətin qiymətləndirici şüurunda daim yeni dəyərlər meydana çıxır.                                
Hər bir insanın özünəməxsus dəyərlər “iyerarxiyası” var ki, onun da təməli hər hansı 
bir xalqa məxsusdur. Bu əsas mahiyyətdə birləşən dəyərlər qrupu əxlaqı yaradır. Etik 
ideyalarının bilavasitə təcəssümünü dildə tapmaq mümkündür. Dildən kənarda 
mədəniyyət sadəcə olaraq mümkün deyil, çünki dil onun bünövrəsini, daxili əsasını 
təşkil edir. Dil vasitəsilə insanlar simvolları, normaları, adətləri çatdırır və təsbit edir, 
informasiyanı, elmi bilikləri və davranış modellərini, inancları, ideyaları, hissləri, 
dəyərləri, münasibətləri çatdırır. Mədəni normaların mənimsənilməsi və sosial 
rolların inkişafı ilə ifadə olunan sosiallaşma belə baş verir, onsuz bir insan 
cəmiyyətdə yaşaya bilməz. Dil mədəniyyət  xəzinəsinə bənzədilir. O, mədəni 
dəyərləri lüğətdə, qrammatikada, idiomlarda, atalar sözlərində, məsəllərdə, folklorda, 
bədii və elmi ədəbiyyatda, yazılı və şifahi nitq formalarında qoruyur. Dil sayəsində 
cəmiyyətdə ardıcıllıq, harmoniya, sabitlik əldə edilir.Məsələn, “Better to be 
distressed than to distress”  "Əzab çəkməkdənsə, əziyyət çəkmək yaxşıdır" atalar 
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sözü insanlara”özünüzə əziyyət vermək başqasına əziyyət verməkdən daha asandır”  
fikrini aşılayır(4;s 110). Etika fərz edir ki, insanın seçim hüququ var, yəni bu və ya 
digər istiqamətə qərar vermək azadlığı. Etikaya görə, insan onun həyata keçirilməsi 
üçün ən böyük mənəvi güc tələb edən dəyəri dərk edərsə, etik cəhətdən düzgün 
hərəkət edər. Şəraitdən asılı olaraq ən yüksək kimi tanınan dəyərlərin həyata 
keçirilməsi yaxşı, hər hansı aşağı qiymətin həyata keçirilməsi pisdir. İnsanın özünə 
verilən əzab, kiməsə verilən əzabdan daha yüksək mənəvi dəyərdir. Bu seçim etik 
cəhətdən düzgün hesab olunur, yəni o yaxşıdır. Əgər biz fərqli seçim ediriksə və 
başqa bir insana işgəncə verməyə üstünlük veririksə, deməli bizim seçimimiz ümumi 
qəbul edilmiş etik dəyərlər miqyasına görə şərdir. “What is hello, so is the answer”, 
“Salam nədir, cavab da odur”, “каков привет таков ответ” mənasında olan atalar 
sözlərində insanın həm də seçmək hüququ var: yaxşı və ya pis iş görmək. Bütün 
dillərdə çoxlu belə atalar sözləri var: “What is hello, so is the answer”atalar sözünün 
başqa dildə qarşılıqları “Özgəsinə çuxur qazan özü ora düşür (Ukrayna 
dilində);Yaxşılıqla davransan, yaxşını ələ keçirərsən; pis rəftar etsən yaman alarsan 
(Özbək dilində); Yatan kimi yatacaqsan (Latış dilində); Gələn kimi cavab verəcək 
(Rus dilində); Dostuna elə qaba tökki özün ondan içə biləsən (Belarus dilində). Nə 
əkərsən onuda bicərsən(Azərbaycanc dilində)  Atalar sözləri kollektiv şüurun 
məhsulu, əks etdiricisi və daşıyıcısı olaraq cəmiyyətə və fərdlərə yol göstərir. Təkcə 
vəziyyəti ümumiləşdirən, keçmiş məsələni mühakimə edən hərəkət deyil, həm də 
gələcək yönümlü ənənəvi diskurs nümunələridir. Atalar sözü sağlam düşüncəyə və 
ya praktik təcrübəyə əsaslanan həqiqəti ifadə edən qısa və sadə deyimdir. Bir sıra 
atalar sözləri insanların tarix boyu düşündürdüyü əxlaqi dəyərlərlə bağlıdır. Öz 
orijinal obrazlılığına və assosiativliyinə görə bir linqvomədəni birliyə xas olan atalar 
sözləri  əksər xalqların əsas həyat anlayışları ilə üst-üstə düşməsi səbəbindən digər 
linqvomədəni birliyin nümayəndələri üçün çox maraqlıdır. Bütün xalqlar əxlaq 
problemlərinə, insanın dünyada öz yerini axtarmaq problemlərinə yaxın olduğundan 
hər hansı bir mədəniyyətin atalar sözləri onların doğma mədəniyyətində mövcud olan 
oxşar mətnlərlə müqayisə edilir. Üstəlik, bənzətmə tam semantik və leksik təsadüflə 
deyil, toxunduqları mövzu və problemlərin üst-üstə düşməsi ilə izah olunur.                                
Atalar sözləri insanlara düzgün seçim etməyi, kiməsə pislik arzulamamağı, pislik 
etməməyi, xeyirlə şəri ayırmağı öyrədir. Xeyir və şər məfhumları hər bir xalqın dil 
mədəniyyətinin əsas anlayışlarından biridir. Bu təzadın konseptual sferasını tədqiq 
etməklə biz etnosun dünyagörüşünü, onun stereotiplərini və prioritetlərini izləyə 
bilərik. Milli folklor sənəti xalqın mənəvi-əxlaqi dəyərlərini, həyat tərzini, məişətini, 
xarakterini, adət-ənənələrini əks etdirir. Atalar sözü və məsəllər folklorun ən qədim 
və geniş yayılmış janrlarından biridir. Dahl atalar sözləri haqqında belə yazırdı: 
“Xalqın ən böyük sərvəti dildir! Və ola bilsin ki, xalqın dil yaradıcılığının heç bir 
formasında öz təfəkkürü bu qədər qüvvətli və çoxşaxəli özünü büruzə vermədiyi 
üçün onun milli tarixi, ictimai quruluşu, məişəti, dünyagörüşü atalar sözlərində 
dolğun əksini tapmışdır.Atalar sözləri xalqın əsrlər boyu topladığı canlı irs, milli irsin 
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mühüm tərkib hissələrindən biridir. Onlar xalqın xarakterini və ruhunu daha yaxşı 
tanımağa kömək edir ki, bu da müxtəlif etnik qruplar arasında qarşılıqlı anlaşma və 
dostluq münasibətlərinin qurulması üçün son dərəcə vacibdir. Məhz buna görə də 
dilin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsində atalar sözləri və məsəlləri bilmək və başa 
düşmək vacibdir. Paremiyaların əksəriyyəti xalq şüurunun stereotiplərini əks etdirir.                                 
Milli-mədəni semantika dilin bütün səviyyələrində mövcuddur. Atalar sözləri  
kontekstin bir hissəsi kimi birbaşa və məcazi məna daşıyan xüsusi müstəqil 
kontekstlə paremiyada tərtib edilmişdir (6;s 130). Atalar sözləri və məsəllər sintaktik 
qaydalara cavab verən cümlələrdir: söz sırası eynidir, sadə və ya mürəkkəb cümlənin 
quruluşuna görə qurulur. Atalar sözləri əlamətlər və eyni zamanda müxtəlif tipik 
vəziyyətlərin və real həyatda anlayışlar və ya hadisələr arasında münasibətlərin 
modelidir. (8;190). Bu əsasda paremiologiya əks hadisələrin invariant cütlərinin 
konstruktiv növlərini müəyyən edir:1) Bir obyektin müxtəlif tərəflərinin ziddiyyəti: 
başlanğıc-son, məzmun-forma, tam -hissə, yuxarı-aşağı və s.2) Fiziki cəhətdən fərqli 
cisimlərin qarşıdurması: sağlam-xəstə, yaxşı-pis, köhnə-təzə, böyük-kiçik və s.Bəzi 
Atalar sözlərində belə ikili qarşıdurmalar sistemi cəmləşmişdir. Hər bir atalar sözünü 
iki alternativ arasında seçim kimi şərh etmək olar.                                                                                         

Müxtəlif etnik qrupların (milliyyət, din, irq və s.) nümayəndələri bu və ya digər 
şəkildə eyni formada məntiqli düşünürlər. Xalqların bu birləşdirici xüsusiyyəti 
xüsusilə atalar sözlərində özünü göstərir. Dünya xalqlarının atalar sözləri təxminən 
oxşar prinsip və nümunələrə əsaslanır. Məsələn, xeyir və şər haqqında atalar 
sözlərinin sxemlərini aşağıdakı kimi formada təqdim etmək olar.                                                                   
Nəisə həyata keçirmək,etmək konsepsiyasında olan atalar sözlərinə aidnümunələr:                                       
1) Do good and fear evil (Hindi dili).                                                                                                               
2) Do good and don’t ask who it is for (Columbiya dili).                                                                                
3) Do Good and Fear Nothing (Portuqal dili).                                                                                                  
4) Do Good in the Face of Evil (Irland dili).                                                                                                    
6) Do good to the one who harms you (Sierra dili).                                                                                         
7) Do good at least out of imitation (Yapon dili).                                                                                          
8) Do good while it is hefty: there will be no time after death (Sloven dili)                                   
9)Yaxşılığa yaxşılıq(etmək)hər kişinin işidir,yamanlığa yaxşılıq(etmək) ər kişinin 
işidir(Azərbaycan dili)                                                                                                                          
Mənaların obrazlı ifadəsi və izahı:                                                                                                                    
1) Evil is a Bad Counselor (Macar dili).                                                                                                           
2) Evil on the mind - a load on the back (Akan dilində).                                                                                 
3) Anger and Evil are Siblings (Çin dilində).                                                                                          
4)Xeyir və şər qardaşdır. (Azərbaycan dilində)                                                                                                
Şübhə mənasında olan 2 hissədən ibarət  mürəkkəb atalar sözləri                                                                   
1) If a person cannot be beautiful and rich, as he would like, then he can be kind and 
honest (Serb dilində).                                                                                                                                        
2)İyiliğin karşılığını iyilikle ödeselerdi, yaşlı boğayı kesmezlerdi (Türk dilində).                                          



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

  – 192 –

3) If you do a bad thing, he will not understand, if you do evil to a good one, he will 
not forgive (Kalmık dilində).                                                                                                                            
4) If you repay good for good, then well done, if you answer for evil with good, then 
sage (Qırğız dilində).         

Linqvokulturalogiyada xeyir konseptinə aşağıdakı anlayışlar daxildir: müsbət 
əxlaqi dəyərlər yaxşı iş, fayda; yaxşı münasibət; kiminsə və ya nəyinsə müsbət 
keyfiyyəti, maddi və mənəvi  rifah  xoşbəxtlik, sevinc, sevgi, yaxşılıqla bağlı olan və 
insanlarda müsbət qiymətə səbəb olan hər şey.Əksər xalqlar adətən, işıq və ağlıqla, 
pisliyi isə qaranlıq və qara ilə yaxşı əlaqələndirir. Atalar sözləri semantik 
universallığına görə dünyanın ümumbəşəri, regional və milli şəkillərinin 
canlanmasına kömək edir, eyni zamanda xalqın təfəkkür xüsusiyyətlərini, çoxəsrlik 
bəşəri təcrübəsini və dünya haqqında təsəvvürlərini vurğulayır.                                 
Beləliklə, atalar sözləri qədim zamanlardan insanlar tərəfindən müşahidə edilən və 
buna görə də xalqın kollektiv təcrübəsinin bir hissəsi olan reallıq hadisələrinin 
timsalında etik dəyərləri əks etdirir. Atalar sözləri real dünya hadisələrinin yenidən 
düşünülmüş  konsepsiyasını əks etdirir. Onların bütün mənaları insanla, onun 
dünyanı qavrayışı və reallığa münasibəti ilə bağlıdır. 
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Xülasə     
Hər bir xalqın öz etik baxışları var,  bu fikirlərin 90 faizi müxtəlif xalqlar 

arasında üst-üstə düşür. 10 faizi isə həyat tərzi, coğrafi mövqe, tarix, din və s. ilə 
müəyyən edilən konkret anlayışlar kimi qalır. Bir çox alim və filosoflar antik 
dövrdən bu günə qədər etika haqqında yazmışlar. Məhz etika xalqın nəsildən-nəslə 
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ötürülən mənəvi dəyərlərini işıqlandırmaq imkanı verir. İnsanların etik ideyalarının 
bilavasitə təcəssümü dildə öz əksini tapır. Dildən kənarda mədəniyyət sadəcə olaraq 
mümkün deyil, çünki dil onun bünövrəsini, daxili əsasını təşkil edir. Etik dəyərlər 
xalqın atalar sözlərində, məsəllərində, frazeoloji vahidlərində əks olunur. İstənilən 
xalqın atalar sözləri və məsəlləri onların nəsillərdən bəri zehni fəaliyyətinin 
nəticəsidir. Onlar insanların təcrübəsini tam mühakimələr, nəticələr, təlimlər və 
obrazlı şəkildə müəyyən edilmiş obyektlər, hadisələr ümumiləşdirir. Atalar sözlərinin 
qurulması modelləri əksər insanlar üçün oxşardır. Onların semantik məzmunu da çox 
oxşardır, çünki müxtəlif millətlərdə insanların mənəvi dəyərləri əksər hallarda üst-
üstə düşür. İnsan ancaq ana dilini mənimsəməklə öz milli mədəniyyətinin 
daşıyıcısına çevrilir, onun bütün dil vahidləri milli-mədəni məlumatları ehtiva edir. 
Atalar sözünün xüsusiyyətlərindən biri də xalq təcrübəsində istinad üzərində 
düşünməkdir. Müxtəlif xalqların atalar sözlərini araşdırdıqdan sonra xalqlarda milli 
təfəkkürün psixi xüsusiyyətlərindən, onların mənəvi-əxlaqi baxışlarının 
xüsusiyyətlərindən danışmaq olar. Biz bu və ya digər etnik qrupun mədəni irsini 
öyrənməklə insanların etik dəyərlərinin xüsusiyyətlərini mühakimə edə bilərik 

 
A.Sh.Afshari         

RefLECTION OF ETHICAL VALUES IN PROVERBS RELATED TO 
DIFFERENT SEMANTIC FIELDS                                                                      

SUMMARY 
                                                                                                                                                 
 Each nation has its own ethical views, as 90 percent of these ideas coincide 

among different peoples.They are remaining as 10 percent including specific 
concepts that are determined by the way of life, geographic location, history, 
religion, etc. Many scientists and philosophers have written about ethics, from 
antiquity to the present day. It is ethics that makes it possible to highlight the moral 
values of the people, which are passed on from generation to generation. The direct 
embodiment of people’s ethical ideas was found in language. Outside of language, 
culture is simply impossible, since language forms its foundation, its internal basis. 
Ethical values are reflected through the language of the people, which conveys them 
in their proverbs, sayings, phraseological units. Proverbs of any nation are the results 
of their mental activity since their generations. They generalize people’s experience 
in the form of complete judgments, conclusions, teachings and figuratively defined 
objects, events and phenomena. Models for constructing proverbs  are similar for 
most people. Their semantic content is also very similar since people’s spiritual 
values in different nationalities for the most part coincide. Only by mastering the 
native language, a person becomes the bearer of his own national culture, all 
linguistic units of which contain national and cultural information. One of the 
proverb features is to deliberate on reference in folk experience. After examining the 
proverbs of different peoples, we can talk about mental specifics of the national 
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thinking in the peoples, about the features of their moral and ethical views. We can 
judge the peculiarities of ethical values of people by studying the cultural heritage of 
this or that ethnic group. 

 
A.Ш.Афшари 

ОТРАЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОСЛОВИЦАХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ СМЫСЛОВЫМ ПОЛЯМ 

РЕЗЮМЕ  
                                                                                                                                                                
 У каждой нации есть свои этические взгляды, так как 90 процентов этих 

идей у разных народов совпадают. Остальные 10 процентов включают 
конкретные концепции, которые определяются образом жизни, 
географическим положением, историей, религией и т.д. Многие ученые и 
философы писали об этике с древних времен до наших дней. Именно этика 
позволяет выделить моральные ценности людей, которые передаются из 
поколения в поколение. Прямое воплощение этических идей людей было 
найдено в языке. Вне языка культура просто невозможна, поскольку язык 
составляет ее основу, ее внутреннюю основу. Этические ценности отражаются 
через язык людей, который передает их в своих пословицах, поговорках, 
фразеологизмах. Пословицы любого народа - это результат их умственной 
деятельности на протяжении поколений. Они обобщают человеческий опыт в 
виде полных суждений, выводов, учений и образно определенных объектов, 
событий и явлений. Модели построения пословиц у большинства людей 
похожи. Их смысловое наполнение также очень похоже, поскольку духовные 
ценности людей разных национальностей в большинстве своем совпадают. 
Только овладев родным языком, человек становится носителем своей 
национальной культуры, все языковые единицы которой содержат 
национально-культурную информацию. Одна из особенностей пословицы - 
размышлять о референциях в народном опыте. Изучив пословицы разных 
народов, можно говорить о ментальных особенностях национального 
мышления народов, об особенностях их морально-этических взглядов. Об 
особенностях этических ценностей людей мы можем судить, изучая 
культурное наследие того или иного этноса.                    
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USING AUTHENTIC AUDIO AND VIDEO MATERIALS TO ENHANCE 

THE MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 

SUMMARY 
 
The article is dedicated to one of the most difficult types of speech activity, 

listening. According to the author, it is authentic audio/video texts that allow students 
to improve their speech perception skills of native speakers, which reflects the 
peculiarities of national culture, living reality, arousing the cognitive interest of 
students, their willingness to discuss problems, enter into discussion. That is why a 
new milestone in the history of teaching has become the use of authentic audio/video 
forms of education that combine visual and auditory perceptual components. 

The author pays special attention to the selection of audio or video material 
that would be interesting, understandable, consistent with the modern reality of a 
foreign-language society and would create favorable conditions for students to 
master new regional information, speech behavior of native speakers, would 
contribute to their acquaintance with the life of the people, its culture. 

The article emphasizes the broad possibilities of Internet resources with a 
large informative base of free English online podcasts, which create favorable 
conditions for improving the listening skills of a foreign language.  

The author believes that only having access to Internet resources is not a 
success of high-quality teaching in listening and a foreign language in general, 
therefore he pays great attention to methodological, well-structured pedagogical 
work with audio/video material. At each stage of teaching listening, the author offers 
various types of tasks that ensure the successful perception of foreign language 
speech by students and increase their motivation for learning a foreign language. 

 
Key words: authentic audio/video materials; methodical work; preparatory 

stage; text stage; demo stage; reproductive; partially productive types of tasks; 
creative tasks; online podcasts. 

 
The great changes taking place in the socio-economic and political spheres of 

our life have put society in front of the need to solve many important problems in the 
field of higher education. In particular, a foreign language has become fully 
understood as an important source of information and a means of national and 
international communication. Its purpose is not just teaching speech activity: 
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speaking, reading, listening or writing, but teaching speech activity as a means of 
communication. Listening to a foreign language is one of the most important and 
difficult types of speech activity and, according to many scientists, should be well 
developed. 

It is from listening that the mastery of oral communication begins, the success 
of which depends largely on how well the person’s speech hearing is developed, his 
ability to distinguish perceived sounds [7]. An important role in listening to speech is 
also played by a person’s memory, his ability to retain information, attention and 
interest of the listener to the topic. 

Naturally, when teaching the perception of speech by ear, it is necessary, first 
of all, to develop hearing pronunciation skills and speech hearing based on the 
speech of native speakers. And in this case, it is the authentic audio-video texts that 
allow students to hear the speech of native speakers, which reflects the living reality, 
the peculiarities of the national culture. Most importantly, authentic material arouses 
the cognitive interest of students, a willingness to discuss problems, which means it 
helps to increase their motivation to learn a foreign language. It is clear that if a 
student perceives a foreign language, then he begins to realize that all his efforts 
spent on learning a foreign language were not in vain. Thus, the main task of the 
teacher at the stage of working with authentic material is the selection of audio or 
video material that would be interesting, informative, meaningful, understandable, 
correspond to the modern reality of a foreign language society and would create 
favorable conditions for students to master new regional information, speech 
behavior of native speakers, would contribute to their acquaintance with the life of 
the people, its culture [4]. 

The possibilities of Internet resources for improving listening skills based on 
authentic audio and video texts in the study of a foreign language are unlimited. 
There is a large database of interesting free English online podcasts (small audio or 
video recordings made in the style of a radio broadcast) that can significantly 
improve your listening comprehension. The podcast hosts are native speakers, so it 
gives you the opportunity to listen to and learn the living language as it is used by 
ordinary people in English-speaking countries. Podcasts are divided into 3 levels: the 
first is for beginners (elementary), the second is for learners with an average 
knowledge of English (lower intermediate and intermediate), and the third is for 
learners with upper intermediate knowledge. The advantage of this project is that the 
rate of speech of the voiced dialogues is different, depending on the level of language 
proficiency.  

Podcasts such as British Council, ESL, in addition to text versions 
(transcripts), are accompanied by tasks to test speech understanding. The site 
EnglishLearn includes vocabulary and expression assignments plus audio on cultural 
topics. The site contains the articles themselves, which provide support for the 
listeners. Very interesting, lively authentic audio texts, including idioms, slang, are 
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offered on the Betteratenglish website. This resource is an alternative to refined 
educational materials presented on the mass market of educational products. A three-
level podcast (Intermediate, Upper Intermediate and Advanced), accompanied by 
scripts and language notes (explanations of words and expressions from the audio 
text), is specially designed for foreign language learners. 

Thus, the selection of audio and video material on the Internet is enormous. 
However, only having access to Internet resources is not a success of high-quality 
teaching of a foreign language. Mastering by students of foreign language 
communicative competence with the help of the above sources is possible only with 
a methodically well-structured teacher’s work. 

Today, audio/video is not considered a new technology in the process of 
learning English in higher education. 

The potential for learning with authentic audio/videos in a communicative 
approach to language teaching is clear. Of all the available means, authentic 
audio/video materials provide the most accurate display of speech in, since the 
speaker’s speech is closely related to a certain linguistic situation, and its 
communicative element is complemented by a number of visual encoded non-
linguistic characteristics. 

A teacher should always use both non-standard forms of work and include 
new techniques and methods of teaching foreign languages in the teaching process. It 
is also important to turn to new technical teaching aids. All this is necessary in order 
to form a stable positive motivation of students in relation to a foreign language and 
in order to achieve the most optimal level of mastering the educational material. 

It is believed that the use of audio/video in the classroom can increase 
students’ motivation to learn, as it can confront them with a wide range of situations 
that can help them understand similar situations in real life and learn how to act in 
them.  

There are several advantages to using authentic language learning and 
teaching videos. First, they can provide video examples for learners on how to 
communicate in real life situations, showing them ordinary people and the problems 
learners may face in everyday conversation. 

Second, authentic videos can help the student focus on the language skills 
they really need and ignore the skills they may not need for work or study. 

In addition, authentic materials can reinforce teaching strategies that can then 
be used in different situations. Self-taught learners usually have knowledge of what 
language learning strategies they can best use. 

The visual content of videos can facilitate thought and understanding for 
language learners in an ideal visual context, making them effective language tools. 
The audio/video are also said to offer a variety of methods and resources for teaching 
a foreign language, helping students improve their listening and communication 
skills. 
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In general, the following advantages of using authentic audio/video can be 
highlighted: 

-attract increased attention of students to the target language; 
-increase motivation to learn a foreign language;  
-provide the teacher with a huge layer of material for teaching speaking and 

vocabulary, developing listening skills; 
-provide students with information about the culture of the country of the 

target language; 
Immersion in the language environment of the target language, life and 

everyday life of the speakers of this. 
The use of audio/video in the lesson contributes to the solution of the 

following tasks: 
1. Increase the motivation for learning;  
2. Create comfortable learning environment; 
3. Promote the intensification of learning; 
4. Increase the activity of trainees; 
5. Create conditions for independent work of students. 
Methodical work with audio/video material is traditionally built by the 

teacher in three stages: preparatory, text or demonstration (direct work with 
video/audio material) and post-text or (post-demonstration). The preparatory stage is 
the stage of psychological preparation of students for speech perception. Before 
listening and watching audio/video material, it is important for the teacher to remove 
the lexical and linguistic difficulties associated with understanding the speech of 
native speakers. For this purpose, it is possible to offer tasks aimed at activating the 
vocabulary of students, restoring and generalizing the knowledge already existing in 
their memory on the topic of audio/video text. These exercises provide a kind of 
introduction to the topic and are conducted in the form of a conversation. By 
answering the teacher’s questions, students determine what they already know about 
a given problem. In other words, the issues that will be discussed in the authentic 
video text are raised, and thus the discussion is directed in the right direction. 

At this stage, the teacher can offer such types of tasks as: determine what will 
be discussed in the film by the title; use common sense to identify true or false 
statements before watching the video; review the list of new words and identify the 
theme of the movie. 

Undoubtedly, the presentation of audio/video text should include such a 
volume and pace that corresponds to the capabilities of the learners. As a rule, the 
sounding of a text for more than 3 minutes overloads the short-term memory and 
complicates the perception process. The text, as a rule, is presented for listening two 
times. If the students did not understand the text after two presentations, it is 
advisable to view the text in fragments. At this stage, the “Freeze frame” technique is 
widely used, which allows by pressing the “Pause” button to view and listen to a 
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foreign language speech again and answer the questions posed by the teacher [5]. 
You can also use another technique “Anticipation” at the stage of re-viewing the 
video film. The teacher stops showing the film at any fragment and asks the students 
to predict the further development of events. 

The next text (demo) step includes the exercises performed while listening. 
Most often, these types of tasks are aimed at extracting information of interest to us. 
The teacher tests the students’ ability to navigate in the text, to understand which part 
of the text contains the necessary information. 

At this stage, you can offer the following types of tasks: 
• match printed information with the spoken speech of a native speaker; 
• listen to a piece of text and find the place of its omission in the 

corresponding graphic text; 
• determine which of the given answer options is correct (four - five options 

are given); 
• arrange the numbers in accordance with the logical sequence of the 

narration of the audio/ video text; 
• Complete the following sentences using different skipping options:  
a) there is a beginning of a sentence, but no end of the text;  
b) the middle of the sentence is missing;  
c) if there is a completion of the proposal, its beginning is absent; 
• Find the synonyms of words in a parallel column by listening to the text. 
And the last stage after the demonstration (After Watching) includes 

exercises aimed at checking the students’ understanding of the content of the viewed 
fragment and are divided into three types: reproductive, partially productive and 
productive or creative [7]. It is advisable to offer reproductive and partially 
productive types of tasks to students with a low and medium level of language 
competence, for example: determine whether the following sentences correspond to 
the plot of the film or determine which of the following statements do not correspond 
to the plot of the film; answer the following questions. The teacher offers general, 
dividing questions that require “yes” or “no” answer. Alternative, specific questions 
may then follow. Creative exercises are offered to learners with a high level of 
language competence. This type of task includes: 

-retelling the plot;  
-discussing the problems of the film in small groups, transforming the 

material (TV news - written news presentation - story); 
-text production (retelling, summary, description, etc.);  
-solving problematic tasks (selection of information for a specific purpose, 

analysis, argumentation, refutation, proof, highlighting the essential, the main thing);  
-project assignments (reports, messages on the topic, etc.). 
Summarizing what has been said, we can draw the following conclusion: 

authentic audio/video materials have great potential for solving educational problems 
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with a properly organized lesson by a teacher. Possessing a great information content 
of the material, they create an atmosphere of real language communication and are 
able to ensure the successful perception of foreign language speech by students, 
increase the motivation of students to learn a foreign language. Working with 
authentic audio/video material is always a very productive and interesting type of 
work for students, since it involves creative notes, which increases the motivation to 
work in the lesson. 
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Л.МУРАДЛЫ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ АУДИО И ВИДЕО 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
РЕЗЮМЕ  

 
Статья посвящена одному их самых сложных видов речевой 

деятельности, аудированию. По мнению автора, именно аутентичные 
аудио/видео тексты позволяют обучающимся совершенствовать навыки 
восприятия речи носителей языка, в которой отражаются особенности 
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национальной культуры, живая реальная действительность, вызывая 
познавательный интерес обучающихся, их готовность обсуждать проблемы, 
вступать в дискуссию. Именно поэтому новой вехой в истории преподавания 
стало использование аутентичных аудиовизуальных форм обучения, 
сочетающих в себе зрительный и слуховой перцептивные компоненты. 

Автор особое внимание уделяет подбору аудио или видео материала, 
который был бы интересным, доступным пониманию, соответствовал 
современной реальности иноязычного общества и создавал бы благоприятные 
условия для овладения обучающимися новой страноведческой информацией, 
речевым поведением носителей языка, способствовал бы их знакомству с 
бытом народа, его культурой.  

В статье подчеркиваются широкие возможности Интернет-ресурсов, 
обладающие большой информативно-содержательной базой бесплатных 
английских онлайновых подкастов, которые создают благоприятные условия 
для совершенствования навыков аудирования иноязычной речи.  

Автор считает, что только наличие доступа к Интернет-ресурсам не 
является успехом качественного обучения аудированию и иностранному языку 
в целом, поэтому большое внимание он уделяет методической, грамотно 
построенной педагогической работе с аудио/видео материалом. На каждом 
этапе обучения аудированию автор предлагает разнообразные виды заданий, 
обеспечивающих успешное восприятие обучающимися иноязычной речи и 
повышающих их мотивацию к изучению иностранного языка.  

 
Ключевые слова: аутентичные аудио/видео материалы; методическая 

работа; подготовительный этап; текстовый этап; демонстрационный этап; 
репродуктивные; частично продуктивные виды заданий; творческие задания; 
онлайновые подкасты. 

 
 L.MURADLI 

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ MOTİVASİYANIN ARTIRILMASI ÜÇÜN 
ORİJİNAL AUDİO VƏ VİDEO MATERİALLARIN İSTİFADƏSİ  

XÜLASƏ 
 

Məqalə nitq fəaliyyətinin ən çətin növlərindən birinə, dinləməyə həsr 
edilmişdir. Müəllifin fikrincə, milli mədəniyyətin xüsusiyyətlərini, canlı reallığı əks 
etdirən, tələbələrin idrak marağını, problemləri müzakirə etmək istəyini oyadan, ana 
dili danışanların nitqini qavrama bacarıqlarını təkmilləşdirməyə imkan verən orijinal 
audio/video mətnlərdir. Məhz buna görə də tədris tarixində yeni mərhələ vizual və 
eşitmə qavrayış komponentlərini birləşdirən orijinal audio/video təhsil formalarından 
istifadəsi olmuşdur. 
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Müəllif maraqlı, başa düşülən, əcnəbidilli cəmiyyətin müasir reallığına uyğun 
gələn və tələbələrin yeni regional informasiyanı mənimsəməsinə, ana dili 
danışanların nitq davranışına, yeni regional məlumatlara yiyələnmək üçün əlverişli 
şərait yaradan audio və ya video materialın seçilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Bu növ 
materialların düzgün seçilməsi tələbələrə dili tədris edilən millətin məişəti, 
mədəniyyəti ilə tanış olmalarına töhfə verərdi. 

Məqalədə xarici dildə dinləmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün əlverişli 
şərait yaradan onlayn podkastlarının böyük informativ bazasına malik internet 
resurslarının geniş imkanları vurğulanır. 

Müəllif hesab edir ki, yalnız internet resurslarına çıxışın olması dinləmə və 
ümumən xarici dilin yüksək keyfiyyətli tədrisində uğurlu hesab olunmur, ona görə də 
audio/video materialla metodiki, yaxşı qurulmuş pedaqoji işə böyük diqqət yetirir. 
Dinləmənin öyrədilməsinin hər bir mərhələsində müəllif tələbələr tərəfindən xarici 
dil nitqinin müvəffəqiyyətlə qavranılmasını təmin edən və onların xarici dili 
öyrənmək üçün motivasiyasını artıran müxtəlif növ tapşırıqlar təklif edir. 

 
Açar sözlər: orijinal audio/video materiallar; metodiki iş; hazırlıq mərhələsi; 

mətn mərhələsi; demo mərhələsi; reproduktiv; qismən məhsuldar tapşırıq növləri; 
yaradıcı tapşırıqlar; onlayn podkastlar. 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ İSMİ BİRLƏŞMƏLƏRİN STRUKTUR 

SEMANTİK TƏHİLİ 
XÜLASƏ 

 
İngilis dilinin, sistemli dilin ismi birləşmələrinin hərtərəfli və çox aspektli 

təhlilinə həsr olunmuş bu elmi tədqiqatın nəticəsində ingilis dilinə məxsus ismi 
birləşmələrin başlıca struktur-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini 
fərqləndirməyə çalışdıq. İsmi birləşmə elə bir minimal sintaktik vahiddir ki, onun 
tərkibindəki əsas söz substantiv, asılı söz isə ya predmeti, ya da onun əlamətini 
bildirir. İsmi birləşmələrin komponentləri arasında sintaktik əlaqə baxımından dörd 
əlaqə (yanaşma, uzlaşma, idarə, qapanma) vardır. Sözlər daha çox atributiv əlaqə 
vasitəsilə tərkiblər yaradır, bu tərkiblər ayrı-ayrılıqda təhlil olunmaqdan əlavə, 
cümlədə bir mürəkkəb sintaktik üzv kimi də çıxış edə bilər. Atributiv ismi 
birləşmədə, əsasən, son komponent nəzərdə tutulan obyekt və ya hadisə ilə birbaşa 
əlaqəli olur, ondan əvvəl gələn komponentlər isə həmin obyekt və ya hadisənin bu və 
ya digər əlamətini ifadə edir. İngilis dilində təyin edən tərəf təyin olunanla cinsə, 
şəxsə və ya kəmiyyətə (təyinedici say olmadıqda) görə uzlaşmır, burada şəkilçisiz və 
sözönülü əlaqələr daha aktualdır. D.Biber, S.Konrad və C.Liç adlı dilçilərin 
“Longman, Student Grammar of Spoken and Writen English” kitabında ismi 
birləşmələrin həm sadə, həm də mürəkkəb bölgüsü aparılmış və baş sözlə ön-
təyinedicilər və son-təyinedicilərin işlənməsi vurğulanmışdır. Son-təyinedicilər 
budaq cümlələrin bütöv və ya qısalmış formasından, ön-təyinedicilər isə ya tək 
sözlərdən, ya da söz birləşmələrindən ibarət ola bilir. Məsələn: She was in such an1 
excited2 state3 which caught her immediately4 that she seemed to have lost her2 grip3 
of what German she knew4. İsmi birləşmələrin tədqiqində maraqlı məqamlardan biri 
də onun komponentləri arasında uzlaşma əlaqəsinin olmasıdır. Bu əlaqə “this/that” 
sözlərinin aid olduğu ismin tək və ya cəm olmasından asılı olaraq “these/those” 
formasına düşməsində özünü büruzə verir. Məsələn: “These blue eyes were more like 
the sky on a clear summer day”. İngilis dilindəki sadə ismi birləşmələrdən başlamış, 
mürəkkəblərinə doğru apardığımız struktur və semantik təhlillərdən aydın olur ki, 
dildəki vahidlərin işlənməsi qəlib və ya qaydalara əsaslana bilməz, belə ki, istənilən 
qrammatik qayda öz obyektini tam və bütünlükdə əhatə etməz, hər bir qaydanın 
müəyyən məqamlarda istisnası və tabesizliyi ola bilər. 

 
Açar sözlər: müəyyənləşdirici üzv, ön-təyinedicilər, son-təyinedicilər, sintaktik 

əlaqə, qapanma əlaqəsi 
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İsmi birləşmələr dilçilik tarixində uzun zaman xüsusi tədqiqat obyekti olmasa 
da, sonralar bir sıra alimlərin diqqətini cəlb etmiş və onların xüsusiyyətləri, növləri, 
funksiyaları haqqında əhəmiyyətli fikirlər söylənilmişdir. İsmi birləşmələrin tədqiqi 
dilçilik tarixinin hələ son dövrlərini əhatə etməsinə baxmayaraq, qısa zaman 
kəsiyində bir-birindən xeyli fərqlənən tədqiqlər mövcuddur. Bu fərqlilik onu göstərir 
ki, ismi birləşmələrin qruplaşdırılması hələ sabitləşməmişdir və inkişaf etməkdə 
davam edir. Bu, bilavasitə dilin dəyişməsi və inkişafı ilə bağlıdır. Dildə sistemliliyi 
və bu sistemlə sadəliyi təmin etmək məqdəsilə dilçilər müxtəlif ismi birləşmələr 
arasında mümkün dərəcədə çox oxşarlıqlar aşkar edib, onları uyğun qruplaşadırmağa 
çalışmışlar. 

İngilis  dilindəki ismi birləşmələr daha çox başqa dillərdəki ismi birləşmələrlə 
müqayisə edilərək tədqiq olunmuşdur. Onlar arasında ingilis dili ismi birləşməsinin 
strukturu, işlənməsi və sintaksisini ən mükəmməl formada təqdim edən işlər Biber 
[2], Lİç və Konradın [1], Çolker və Ueynerin [3] irimiqyaslı qrammatika kitablarıdır. 

İsmi birləşmə elə bir minimal sintaktik vahiddir ki, onun tərkibindəki əsas söz 
substantiv, asılı  söz isə ya predmeti (lesson plan), ya da onun əlamətini  bildirir 
(interesting facts). İsmi birləşmələr olduqca geniş işlənmə dairəsinə malikdir; onlar 
sadə quruluşda bizim gündəlik nitqimizdə işlənilməklə yanaşı, daha mürəkkəb 
quruluşlarda da ədəbiyyatda, həmçinin publisistik üslubda (əsasən, qəzetlərin 
dilində) işlənir.   

D.Biber, S.Konrad və C.Liç adlı dilçilərin “Longman, Student Grammar of 
Spoken and Writen English” kitabına nəzər salsaq, orada ismi birləşmələrin iki 
böyük yarımqrupa bölündüyünün şahidi olarıq.  Birinci yarımqrup “Sadə ismi 
birləşmələr” (Simple noun phrase), ikinci yarımqrup isə “ Mürəkkəb ismi 
birləşmələr” (Complex noun phrases) adı daşıyır [1; s.55, 263]. Müəlliflər bu kitabda  
sadə ismi birləşmələrin tərkibində bir isim və ya isimləşmiş üzvün  kifayət olduğunu 
vurğulayır, bəzən isə həmin üzvün digər müəyyən qrup sözlərlə  təyin oluna bildiyini 
də qeyd edirlər ki, bu sözlər təyinedicilər adlanır. Təyinedicili  sadə ismi birləşmələrə 
aşağıdakı növlər daxildir: 

1) Artikllar (Articles: a/an/the) 
2) Yiyəlik təyinediciləri (Possessive determines: my, your, her, their etc.) 
3) İşarə təyinediciləri  ( Demostrative determiners: this, that, these, those) 
4) Miqdar təyinediciləri (Quantifying determiners: all, much,  many, evry etc.) 
5) Saylar təyinedici kimi (Numerals as determiners: second, three, hundred etc.) 
6) Sifət təyinediciləri (Semi-determiners: same, other, another, such, last, such) 
7) Sual təyinediciləri (Wh-determiners: which, whose) 
Mürəkkəb ismi birləşmələr isə yuxarıda sadalanan sadə ismi birləşmələrin 

əlavə təyinedici sözlər vasitəsilə genişlənmiş formasıdır; bu tip birləşmələrin geniş 
olması onların anlaşılmasına maneə törətmir; birləşmə daxilində başlıca üzvün 
tapılması ilə onun təyinedicilərini asanlıqla təhlil etmək olar. Odur ki, onlar 
zəncirvari olaraq bir-birindən asılıdır. D.Biber, S.Konrad və C.Liçin kitabında qeyd 
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olunduğu kimi, mürəkkəb ismi birləşmələr aşağıdakı hissələrdən təşkil olunur [1, 
s.264]: 

 
Müəyyənləşdirici1 ön-təyinedici2 Baş söz3 Son-təyinedici4 
the1 latest2 problem3 for the government4 

Deməli, ingilis dilində təyinedici komponentlər baş sözdən həm əvvəl, həm 
də sonra gələ bilər. ingilis dilində son-təyinedicilər budaq cümlələrin bütöv və ya 
qısalmış formasıdan, ön-təyinedicilər isə ya tək sözlərdən, ya da söz birləşmələrindən 
ibarət ola bilir. 

Bütün mürəkkəb  ismi birləşmələrdə hər dörd hissə iştirak etməyədə bilər. 
Belə ki, ünsiyyətdəki məqsəddən asılı olaraq baş söz istisna olmaqla, digər üç üzvdən 
istənilən biri və ya bir neçəsi ixtisar edilə bilər. Məsələn: 
  She was in such an1 excited2 state3 which caught her immediately4 that she 
seemed to have lost her2 grip3 of what German she knew4 [9, s.8]. Cümlənin birinci 
hissəsində bütün komponentlər var, ikinci hissəsində müəyyənləşdirici üzv yoxdur. 

Əsas tərəf əvəzlik olduqda, əvəzliyin qrammatik xüsusiyyətləri səbəbindən bu 
birləşmələrin müəyyənləşdiricisinin olması qeyri-mümkündür, ön-təyinedici isə 
bəzən işlənə bilər; növbəti nümunəyə diqqət yetirək: 

It so happened that there was no one at the moment on Tate Hill Pier, as all2 
those3 whose houses are in close proximity4 were either in bed or were out on the 
heights above [9, s.144]. Cümlədə müəyyənləşdirici işlənməmişdir. Ön təyinedici 
olan “all” əvəzliyi şərtidir, onun buraxılması nəzərəçarpan dəyişiklik yaratmayacaq, 
çünki semantik cəhətdən o yalnız “those” əvəzliyinin mənasını qüvvətləndirmək 
üçün işlədilmişdir. 

İsmi birləşmələrin tədqiqində maraqlı məqamlardan biri də onun 
komponentləri arasında sintaktik əlaqələrin növləridir. Ötən əsrin 70-ci illərində B. 
İlyiş ingilis dilindəki  ismi söz birləşmələrin komponentləri arasındakı uzlaşma 
əlaqəsinin olduğunu qeyd etmişdir [7, s.174-176].  Uzlaşma dedikdə, təyinedici 
sözün qrammatik forma cəhətdən aid olduğu substantiv üzvə uyğunlaşmasıdır. İlyiş 
bu sintaktik əlaqə növünün ingilis dilində çox məhdud olduğunu və yalnız “this/that” 
sözlərinin aid olduğu ismin tək və ya cəm olmasından asılı olaraq “these/those” 
formasına düşməsində özünü büruzə verdiyini vurğulayır [7, s.177]. Məsələn:                                             

“These blue eyes were more like the sky on a clear summer day” [6, s.6] – 
“eyes” cəm isim və “these” əvəzliyin cəm forması.     
 Doğrudur, digər əvəzliklər, sifətlər, saylar və s. kimi təyinedici sözlər aid 
olduğu ismin qrammatik formasından asılı olaraq öz formasını dəyişə bilmir. Lakin 
bir maraqlı məqam artiklları təhlil etdikdə üzə çıxır. Bizim fikrimizcə, bir halda ki, 
artikllı isimləri sadə/müxtəsər ismi birləşmələr kimi qəbul ediriksə, deməli “a” artiklı 
ilə işlənən tək ismi cümlədə və ya ifadədə cəmləyəndə o artiklın düşməsi, başqa sözlə 
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desək, “sıfır artikl”a çevrilməsi də uzlaşma kimi qəbul oluna bilər. Belə ki, dildə heç 
nə yox olmur, sadəcə linqvistik şəraitdən asılı olaraq “gizlənir”. Məsələn:  

“Because – said Scrooge – a little thing affects them” [5, s.25] – cümləsindəki 
ismi birləşməni cəm hala salsaq, “Because – said Scrooge – little things affect them” 
şəklinə düşər. 

B. İlyiş eyni zamanda, isimlə artikl arasına daxil olan sözlər nəticəsində baş 
verən qapanma əlaqəsindən bəhs edir [7, s.176-179]. Qapanma əlaqəsi üçün isə ən 
tipik hal artikl ilə onun aid olduğu ismin arasına başqa nitq hissəsinin, xüsusən 
sifətlərin, bəzən də zərflərin salınmasıdır. Məsələn: “Near to the winter fire sat a 
beautiful young girl” [5, s.58] – cümləsində “a girl” ismi birləşməsinin daxilinə iki 
təyinedici üzv əlavə olunmuşdur.    

Cudis Levinin mülahizələrinə əsaslanaraq, belə bir fikir irəli sürə bilərik ki, 
bütün ismi birləşmələr iki sintaktik dəyişmə yolu ilə yaranmışdır: köməkçi sözlərin 
ixtisarı və üzvlərin isimləşməsi yolu ilə. Əgər aşağıdakı bərabərlikləri almaq 
mümkündürsə, demək, bu fikir özünü tam olaraq doğruldur [8, s.396]:  

“tear gas” = “gas causing tear” = “gas that causes tear”;  
“a picture book” = “a book with pictures” = “a book which has pictures”;  
“animal law” = “law about animals” = “law that concerns animals”. 

 Noam Xomskinin yanaşmasını xüsusilə fərqləndirmək gərəkdir, belə ki, 
semantika yalnız kontekst daxilində mövcuddur və ismi birləşmələrin semantik 
təhlilini apardığımız zaman kontekst aspekti birinci növbədə durmalıdır. Noam 
Xomski ingilis dilçiliyinə fraza truktur qaydalarını daxil etmişdir ki, onlar arasında 
söz birləşmələrinin dərinlik və üst strukturları, müvafiq olaraq, məntiqi mənanı və 
fonetik tərkibi ehtiva edir  [4, s.63]. Məsələn: 
“English literature teacher” – birləşməsində baş söz “teacher” ismidir və ona iki söz 
təyinedici kimi qoşulmuşdur:  

1) “I need help from my English literature teacher, because there are some 
questions that I want to ask her” – cümləsində altınan xətt çəkilmiş birləşməni tərkibi 
ismi birləşmə kimi təhlil edə bilərik – ingilis ədəbiyyatı müəllimi. Bu birləşmənin 
tərkibində ikinci bir ismi birləşmə də vardır “English literature” və buna görə onu 
sözönülü birləşməyə çevirsək, “teacher of English literature” şəklində olar. Yəni 
“English” sözü “literature” ismini təyin edərək, birləşmə yaradır, “English 
literature” ismi birləşməsi də, öz növbəsində, “teacher” ismini təyin edərək, tərkibi 
ismi birləşmə əmələ gətirmişdir; 

Apardığımız araşdırma və təhlillərdən belə nəticəyə gəlirik ki, dil 
dayanmadan inkişaf etdiyi üçün onun daxili strukturu da zamanla dəyişikliklərə 
məruz qalır; bu baxımdan, dilin linqvistik təhlili də aktual prinsiplərə əsaslanmalıdır. 
İngilis dilindəki sadə ismi birləşmələrdən başlamış,  mürəkkəblərinə doğru 
apardığımız struktur və semantik təhlillərdən aydın oldu ki, dildəki vahidlərin 
işlənməsi qəlib və ya qaydalara əsaslana bilməz, belə ki, istənilən qrammatik qayda 
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öz obyektini tam və bütünlükdə əhatə etməz, hər bir qaydanın müəyyən məqamlarda 
istisnası və tabesizliyi ola bilər. 
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G. NASIROVA 
STRUCTURAL SEMANTIC ANALYSIS  

OF NOUN PHRASES IN MODERN ENGLISH 
SUMMARY 

As a result of this scientific research, devoted to a comprehensive and 
multifaceted analysis of the noun combinations of the English language, we tried to 
distinguish the main structural-semantic and grammatical features of the English 
noun phrases. A noun phrase is a minimal syntactic unit in which the main word is 
substantive, and the dependent word means either the subject or its sign. There are 
four syntactic connections (agreement, government, adjoining, enclosure) between 
the components of noun phrases. Words form structures through more attributive 
connections, which can be analyzed separately and act as a complex syntactic unit. In 
compound nouns last component is usually directly related to the intended object or 
event, while the components that precede it refer to one or another feature of that 
object or event. In English, an attributive expression does not agree with a head noun 
on gender, person or quantity (in the absence of an attributive numeral), where 
attributive connections with the suffix-free and preposition are more relevant. In the 
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book "Longman, Student Grammar of Spoken and Writen English" by linguists D. 
Bieber, S. Conrad and J. Leach, both simple and complex division of noun phrases 
have been identified, and the usage of premodifiers and postmodifiers with the head 
noun has been emphasized. Postmodifiers can consist of clauses or abbreviated forms 
of them, and premodifiers can consist of either single words or word combinations. 
For example: She was in such an1 excited2 state3 which caught her immediately4 that 
she seemed to have lost her2 grip3 of what German she knew4. One of the interesting 
points in the study of noun phrases is the existence of agreement between its 
components. This connection shows itself in the fact that the word "this / that" takes 
the form "these / those", depending on whether the noun to which it belongs is 
singular or plural. For example: "These blue eyes were more like the sky on a clear 
summer day." Thanks to the structural and semantic analysis of simple and complex 
nouns phrases in English, it is clear that the usage of units in a language cannot be 
based on patterns or rules, as any grammatical rule does not cover its object 
completely, there may be exceptions or disobedience to any rule at certain points. 
 
Key words: an attributive expression, premodifiers, postmodifiers, syntactic 
connection, enclosure 

 
Г. НАСИРОВА 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
РЕЗЮМЕ 

В результате этого научного исследования, посвященного 
всестороннему и многогранному анализу существительных сочетаний 
английского языка, мы попытались выделить основные структурно-
семантические и грамматические особенности английских существительных 
словосочетаний. Существительная фраза - это минимальная синтаксическая 
единица, в которой главное слово является существительным, а зависимое 
слово означает либо подлежащее, либо его знак. Между компонентами 
именных словосочетаний существует четыре синтаксических связи 
(соглашение, управление, примыкание, вложение). Слова образуют структуры 
за счет более атрибутивных связей, которые можно анализировать отдельно и 
действовать как сложная синтаксическая единица. В составных 
существительных последний компонент обычно напрямую связан с 
намеченным объектом или событием, тогда как предшествующие ему 
компоненты относятся к той или иной особенности этого объекта или события. 
В английском языке добавочное существительное не согласуется с заглавным 
существительным по роду, личности или количеству (при отсутствии 
атрибутивного числительного), где атрибутивные связи с суффиксом и 
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предлогом более уместны. В книге лингвистов Д. Бибера, С. Конрада и Дж. 
Лича “Longman, Student Grammar of Spoken and Writen English” выявлено как 
простое, так и сложное деление именных фраз, а также использование 
премодификаторов и постмодификаторов с головой. существительное было 
подчеркнуто. Постмодификаторы могут состоять из предложений или их 
сокращенных форм, а предварительные модификаторы могут состоять либо из 
отдельных слов, либо из словосочетаний. Например: She was in such an1 excited2 
state3 which caught her immediately4 that she seemed to have lost her2 grip3 of what 
German she knew4. Одним из интересных моментов при изучении 
существительных словосочетаний является наличие согласия между его 
составляющими. Эта связь проявляется в том, что слово “this/that” принимает 
форму “these/those”, в зависимости от того, является существительное, 
которому оно принадлежит, единственное или множественное. Например: 
“These blue eyes were more like the sky on a clear summer day”. Благодаря 
структурному и семантическому анализу простых и сложных словосочетаний 
существительных в английском языке становится ясно, что использование 
единиц в языке не может быть основано на шаблонах или правилах, поскольку 
любое грамматическое правило не охватывает полностью его объект, могут 
быть исключения. или неповиновение любому правилу в определенных точках. 
Ключевые слова: определенный артикль, предопределители, конечные 
определители, синтаксическая связь, закрывающая связь 
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Ədəbi yaradıcılıq növü olan bədii tərcümə, bir dildə tərcümə olunan əsərin 

obrazlar düzümünü başqa dilin ifadə vasitələri ilə ekvivalent ifadə etmək kimi 
mürəkkəb bir yaradıcılıq prosesidir. Bədii tərcümə dünyа milli mədəniyyətinin 
inkişаf mərhələsinə böyük təsir göstərən, оnun аyrılmаz və inkаrеdilməz vacib 
qollarından biridir. Bədii tərcümə, ədəbi dilin inkişafına təkan verir, insanların 
düşüncə tərzlərini genişləndirir, xalqın mədəniyyətinin zənginləşməsinə yaxından 
kömək edir. Tərcümə prosesində tərcüməçi qarşılaşdığı obrazların açılması üçün yeni 
üsullardan və yaxud hər hansı bir üslubi vasitələrdən istifadə edərək öz xalqına digər 
xalqın dil mədəniyyətini təqdim etməyə çalışır. Bədii tərcümə başqa tərcümələrdən 
orijinal bədii yaradıcılığı ilə seçilir ki, bu zaman mütərcim hər şeydən əvvəl əsərin 
bütün gözəlliyini, tamlığını, ahəngini, təsir qüvvəsini saxlamağı bacarmalıdır. 
Mütərcim bədii tərcümə üçün iki əsas məsələyə nəzər yetirməlidir: 1) iki dili 
mükəmməl bilməli, 2) sintaksis qaydalara əməl etməlidir. Mütərcim dilini çevirəcəyi 
əsərin müəllifinin mənsub olduğu xalqın tarixini, coğrafiyasını, etnoqrafiyasını, 
düşüncə tərzini, adət-ənənəsini, xalqa mənsub olan xarakterik xüsusiyyətləri dərindən 
bilməlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bədii tərcümədə dili bilmək, ələlxüsus mütərcimin 
hər iki dilin yalnız ədəbi formasını deyil, danışıq formasını da, dialektlərini, hətta 
jarqonlarını da bilməsi vacib şərtlərdən biridir. Belə ki, İ.Həmidov “Paremioloji 
vahidlərin tərcüməsinin bəzi məsələləri” adlı elmi məqaləsində bu haqda öz 
fikirlərini belə qeyd edir: “Tərcümə nəzəriyyəsində paremioloji vahidlərin (atalar 
sözlərinin, zərb-məsəllərin, “qanadlı ifadələrin”, tapmacaların, aforizmlərin və s.) 
tərcüməsi prinsipləri hələ də özünün sistem şəklini almamış, bundan irəli gələn çoxlu 
suallar cavabsız qalmışdır” [2, s.56-58].  
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Məlum olduğu kimi, bədii tərcümənin materialı əsasən bədii mətnlərdir. Yəni 
bədii tərcümədə bədii mətnlərin, daha geniş mənada bədii ədəbiyyatın tərcüməsi 
nəzərdə tutulur. Odur ki, bədii tərcümənin özünəməxsus prinsipləri, metodları və 
üslubları mövcuddur. Bədii əsərlərin tərcüməsi zamanı tərcüməçilər bir çox 
problemlərlə qarşılaşa bilirlər. Tərcümə zamanı imkan olduğu qədər müəllif dili 
hədəf dildə olduğu kimi saxlanmalıdır. Bədii tərcümənin uğurlu alınması üçün 
sözbəsöz tərcümədən çəkinmək, idiomların, aforizmlərin, atalar sözlərinin və s. 
qarşılıqlarını düzgün müəyyən etmək, sözləri, ifadələri, söz birləşmələrini mətnin 
məzmununa uyğun seçmək və s. əsas şərtlərdəndir. Təbii ki, bu nüanslar nəzərə 
alınsa, tərcümə edilən əsərin dili daha rahat, aydın və oxunaqlı olar. 

Tərcümə zamanı dil normalarına xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Norma – 
dildə və yaxud nitqdə nizamlayıcı funksiyanı yerinə yetirir və nisbi sabitliyi yaradır. 
Gözəl nitq mədəniyyətinə malik olmaq ücün ədəbi dilin normalarına bələd olmaq 
lazımdır. Bildiyimiz kimi, ədəbi dil xalq dilinin ciddi fonetik, leksik və qrammatik 
normaları əsasında fəaliyyət göstərən formasıdır. Ədəbi dilin normaları mütləq deyil, 
dəyişkəndir və müəyyən tarixi şəraitdən asılı olaraq dəyişikliyə uğrayır. Bu hal dilin 
orfoqrafik və leksik normalarında daha çox özünü göstərir. Ədəbi dilin normaları 
kütləvi xarakterdədir. Yəni hamı tərəfindən anlaşılan, hamının dil ünsiyyəti üçün 
yararlıdır. Ədəbi dilin normalaşdırılması o deməkdir ki, onun lüğət tərkibi ümumxalq 
dilinin zəngin söz xəzinəsindən seçilir, ayrılır, sözlərin mənası və işlənmə 
məqamları, tələffüz tərzi və yazılış qaydası müəyyən prinsiplərə tabe edilir, ədəbi dil 
dialektlərə, jarqonlara, slenqlərə qarşı qoyulur. Ədəbi dilin normaları onun bütün 
səviyyəsini əhatə edir və onun səs sistemi də normalar əsasında tənzimlənir. Səslərin 
sözlərdə müəyyən düzülüş forması və ünsiyyətdə məqbul sayılan fonetik dəyişmələrə 
uyğun variantları və ənənəvi deyiliş forması fonetik norma kimi qəbul olunur. 

Nitqdə sözlərin incəlik, zəriflik, rəvanlıq cəhətdən daha geniş işlənməsi, 
mənasının asan dərk olunması və s. baxımından müəyyənləşdirilməsi və ədəbi dilə 
gətirilməsinə leksik normalar xidmət edir.  

Dilin qrammatik quruluşunun nitq prosesində fəaliyyətini nizamlayan 
qrammatik norma, dilin öz təbiəti, qanunauyğunluğu, dildə axıcılıq, rəvanlıq, 
ardıcıllıq və s. tələblərin gözlənilməsi baxımından məqbul sayılan əlaqə formaları, 
şəkilçilərin ardıcıllığı, sözlərin sıralanması, qrammatik kateqoriyaların işlənməsini 
müəyyən edir. İngilis dilindən ana dilinə tərcümə zamanı miqdar sayından sonra 
işlənən isim cəm şəkilçisi qəbul etmir: five girls - beş qız, plenty of people - xeyli 
adam əvəzinə beş qızlar, xeyli adamlar demək düzgün sayılmır. Bir qrammatik 
qaydaya görə cümlədə və ya abzasın əvvəlində işlənilən isimlər sonra gələn cümlədə 
(eləcə də abzasda) şəxs əvəzlikləri və ya münasib sözlərlə əvəz olunmalıdır. Bu, eyni 
söz və ya ifadənin təkrarını aradan qaldırmaqla nitqin ahəngdarlığını təmin edir.  

Tərcümə əsərlərində özünü göstərən bir xüsusiyyət də ədəbi dil normalarının 
pozulması hallarıdır. Fonetik normanın, xüsusən, orfoqrafiya qaydalarının pozulması, 
durğu işarələrindən istifadə zamanı yol verilən xətalar tərcümə əsərlərinin 
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keyfiyyətinə xələl gətirir və dilini ağırlaşdırır. Tərcümə əsərlərində leksik normanın 
pozulması sinonimlərin düzgün seçilməməsindən, yersiz təkrarlara yol 
verilməsindən, sözün hərfi tərcüməsinə üstünlük verilməsindən, eləcə də alınma 
sözlərdən, xüsusən də türk dilindən alınmış sözlərdən istifadə edilməsindən 
qaynaqlanır. Tərcümə əsərlərində hərfi tərcümə bəzən fikirlərin dolaşıq ifadə 
olunmasına səbəb olur. Sözlər kontekstə uyğun deyil, tam hərfi qarşılığına uyğun 
seçilir ki, bu da məzmunun dərk olunmasına mane olur. Qrammatik normanın 
pozulması bir çox hallarda mənanın təhrif olunmasına gətirib çıxarır. Şəkilçilərdən 
düzgün istifadə edilməməsi, sintaktik əlaqələrin pozulması mənanı dolaşdırır. 
Tərcümə zamanı xarici dilin cümlə quruluşunun tətbiq edilməsi mətnin 
ekspressivliyini azaldır. Tərcümə əsərində bir xalqın tarixi, milli dəyərləri, dili öz 
əksini tapır. Başqa sözlə, tərcümə millətlərarası əlaqələrin yaranması və inkişafına 
xidmət edir. Bu əlaqələrə gedən yol isə savadlı tərcümədən keçir.  

Məlumdur ki, mətnlər funksiyalarına görə üslublara bölünür və hər üslubun 
özünəməxsus cəhətləri var. Bundan əlavə, hər bir yazarın ritm və melodikası, 
sintaksisi, leksikası, işlətdiyi obrazlar sistemi, üstünlük verdiyi üslubi priyomlar, 
ədəbi dillə danışıq dilindən hansı nisbətdə istifadəsi kimi xüsusiyyətləri var. Üslub 
tərcümə üçün vacib bir termindir.  

Qədim zamanlardan başlayaraq bir ənənə şəklində emosionallıq və 
ekspressivlik yaratmaq məqsədi ilə cinas (söz oyunu - Pun) – kalamburdan bədii bir 
üsul kimi istifadə edilir. Bu üslub vasitəsi bir sözün və ya ifadənin iki məlum olan 
mənalarının qarşılaşdırılması, dilin lüğət tərkibində olan sözlərdən müxtəlif 
kontekstdə istifadə edilməsi nəticəsində yaranır. Sözün mənasındakı iki planlıqla 
yaranan kalamburlardan danışarkən Y.A.Zemskaya göstərir ki, “kalamburun bədii 
dəyəri, komizmin kəskinliyi şəklində işlədilmiş sözün mənasının ikiplanlı başa 
düşməsi və ya izah edilməsi ilə əlaqədardır” [5, s.240]. Danışan kalambur izahında 
bu və ya digər mənada işlədilən sözə gözlənilmədən yeni məna verir. Kontekstual 
məna ilə ilkin mənanın yaratdığı kalamburlara çox vaxt poeziyada rast gəlmək olur. 
Məsələn, “Bow to the board”, said Bumble. Oliver brushed away two or three tears 
that were lingering in his eyes; and seeing no board but the table, fortunately bowed 
to that”. Ç.Dikkensin “Oliver Tvist” əsərindən verilmiş parçada biz bir sözün iki 
mənasından deyil, iki sözdən yaranan cinasın şahidi oluruq. ‘Board’ – bir qrup rəsmi 
şəxslər və ‘board’ – ev avadanlığı (masa) mənasında işlədilmiş iki sözdən ibarətdir. 
Cinas sözün, leksik vahidin bir neçə anlayış ifadə etməsi və ya eyni sözə, eyni 
terminə verilən izah nəticəsində yaranır. Sözün və ya söz birləşməsinin daşıdığı istər 
müstəqil, istərsə də məcazi mənalar əsas rol oynayır. 

Həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələrinin üslubi imkanları vardır. İsim həm 
fonetik, həm də leksik üslubi vasitələrinin tərkib hissəsi ola bilər. İsim metafor, 
metonimiya, sinekdoxa, təşbeh və s. kimi leksik üslubi və ifadə vasitələrini 
vəziyyətdən asılı olaraq özündə əks etdirə bilər. Əslində, isim və sifət üslub vasitəsi 
yaratma baxımından məhsuldar nitq hissələridir. İngilis dilinin leksik üslubi 
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problemlərindən danışarkən çoxmənalı sözlərin də özünəməxsus linqvistik 
xüsusiyyətlərini araşdırmaq maraq doğurur. İngilis dilinin çoxmənalı sözləri 
araşdırırarkən onların yeni və fərqli mənaları olduğu da ortaya çıxır. Elə buna görə də 
çox vaxt hansısa sözü tərcümə edəndə qarışıqlıq yarana bilir. İngilis dilindəki 
çoxmənalı sözləri öyrənmək, onların ayrı-ayrı mənalarını bilmək, bu dildə söz 
ehtiyatını daha da artırır və sərbəst danışmağı təmin edir. Çoxmənalı sözlərə nümunə 
olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: “Hand” sözü isim kimi: 

1. Əl – She has long fingers and thin hands – Onun uzun barmaqları və nazik 
əlləri var . 

2. Fəhlə, işçi qüvvəsi – They need an extra hand – Onlara əlavə işçi qüvvəsi 
lazımdır. 

3. Heyət – All hands on deck! – Bütün əllər göyərtəyə!  
4. Nəzarət, ixtiyar, hakimiyyət – He is entirely in your hands – O, tamamilə 

sənin ixtiyarındadır. 
5. Qabiliyyət – He has a good hand in painting – Onun rəssamlıqda yaxşı 

qabiliyyəti var.  
“Hand” sözü feil kimi  
1. Vermək, ötürmək – Please hand that book to me – Xahiş edirəm o kitabı 

mənə ötürün.  
2. Kömək etmək – He handed his wife into the carriage – O həyat yoldaşına 

faytona minməkdə kömək etdi.  
“To hand” feilinin sözönü və zərflə işlənən birləşmələri 
1. To hands down – vermək (yuxarıdan aşağı), ötürmək (nəsildən-nəslə): The 

books were handed down from the shelf – Kitablar şkafdan aşağı verildi. Our 
freedom has been handed down to us by our ancestors – Azadlığımız bizə 
əcdadlarımızdan ötürülüb.  

2. To hand in – təqdim etmək vermək: He handed in an application – O, ərizə 
təqdim etdi.  

To hand on – ötürmək, vermək: After you have finished reading this book, 
please hand it on to your friend – Bu kitabı oxuyandan sonra, zəhmət olmasa, onu 
dostuna verərsən.  

Bədii tərcümə zamanı sifət və ismin birgə iştirakından yaranan digər bir 
üslubi vasitə kimi Oksimoronu (Oxymoron) nümunə göstərmək olar. Leksik 
baxımdan burada mənaca bir-birinə uyğun gəlməyən sözlər işlənir. Bu zaman birinci 
tərəf adətən sifət, ikinci tərəf isə substantivləşmiş sifət və ya isim olur. Oksimoron 
bir-birinə əks görünən elementləri yan-yana qoyan nitq fiqurudur. Məsələn, 
mehriban düşmən – kind enemy, yaşayan ölü – living dead, günahsız günahkar – 
sinless accused, kiçik izdiham – small crowd, yaşayan ölü – living dead və s. 

İngilis ədəbiyyatında oksimoronların istifadəsinə dair klassik nümunələrdən 
birini – Şekspirin Romeo və Cülyettasından bu misalda tapmaq olar, burada Romeo 
on üç ard-arda telləri birləşdirir: 
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O brawling love! O loving hate!  
O anything of nothing first create! 
O heavy lightness, serious vanity! 
Misshapen chaos of well-seeming forms! 
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health! 
Still-waking sleep, that is not what it is! 
This love feel I, that feel no love in this. [10] 
 
Ey qəmgin sevgi! Ey sevən nifrət! 
Ey yoxdan yaranan varlıq! 
Ey ağır yüngüllük, ciddi boşluq! 
Görünüşlü formaların xaosu! 
Qurğuşun lələyi, parlaq tüstü, soyuq atəş, xəstə sağlamlıq! 
Hələ oyanıq yuxu, bu belə deyil! 
Bu sevgini hiss edirem, hiss etdiyim sevgi deyil 
"Mülki davalar" adlanan bu səhnədə mübarizə ilə məşğul olan oksimoron – 

"Ey dava dolu sevgi, ey sevən nifrət" – Romeonun ailələrin düşmənçiliyinə qarşı 
ikitərəfli münasibətini göstərir. Rosaline ("soyuq atəş, xəstə sağlamlıq, hələ də 
oyanıq yuxu") olan sevgisində qeyri-adi nəsə hiss etdiyini izah etmək üçün 
oksimoronlardan istifadə edir. "Mülki davalar" ifadəsindəki "mülki" sözü, davaların 
dost olduğunu göstərir. "Dostluq mübarizəsi" fikri özünə zidd olan açıq bir 
oksimorondur. 

Morfoloji baxımdan köməkçi nitq hissələri ayrı-ayrılıqda üslubi vasitə 
yaratmaq imkanına malik deyil. Onlar hansısa əsas nitq hissələri ilə birləşərək üslubi 
vasitə yaradır. Üslubi vasitələr 3 vasitənin köməyi ilə yarana bilər. Hərf və səslərlə 
fonetik, söz və söz birləşmələri ilə morfoloji, cümlə ilə sintaktik üslubi vasitələri 
yaradırıq. Səs və hərflər birləşərək ən çox təkrir, təqlidi sözlər, qafiyə, ritm kimi 
fonetik üslubi vasitələrini yaradır. Assonans və konsonansla yaranan qafiyələr və 
ritmlər də buna misal ola bilər. Sözlərin yaratdığı morfoloji üslub vasitələrindən 
danışanda isə əsas və köməkçi nitq hissələrinin birləşərək və ya ayrılıqda yaratdıqları 
üslubi vasitələri nəzərdə tuturuq. Məsələn, sifət və ismin və bağlayıcının köməyi ilə 
oksimoron, təşbeh, litota, feil və isimlə metafor və s. düzəlir. Sintaktik üslubi 
vasitələrdən danışarkən onu qeyd etməliyik ki, əgər leksik üslubi vasitələrdə sözlərə 
morfoloji və sözlərarası məna əlaqələri nöqteyi-nəzərindən yanaşılırdısa, sintaktik 
üslubi vasitələrə adından da məlum olduğu kimi sintaktik mövqedən yanaşılır. Yəni 
buradakı əlaqə artıq daha böyük cümlə və mətn kimi dil vahidləri arasında ola bilər. 
Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, fonetik üslubi vasitələrdə dilin ən kiçik 
vahidi olan fonemlərarası əlaqədən, leksik üslubi vasitələrdə konkret sözlərarası 
əlaqədən, sintaktik üslubi vasitədə isə cümlə və daha böyük dil vahidlərindən bəhs 
olunur. 
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FƏXRİYYƏ CAVANŞIR QIZI RƏHIMOVA 

 
BƏDİİ TƏRCÜMƏ ZAMANI ƏDƏBİ DİL  

NORMALARI VƏ ÜSLUBİ PROBLEMLƏR 
XÜLASƏ 

        Millətlər arasında ünsiyyət vasitəsi olan, eyni zamanda dünya miqyasında elm 
və biliyə çıxışı asanlaşdırmaq üçün böyük əhəmiyyəti olan vasitə tərcümə hesab 
olunur.  Bu məqalədə ən qədim insan fəaliyyətlərindən hesab edilən tərcümənin bir 
çox mədəniyyətlər və millətlər tərəfindən əsrlər boyu tətbiq edildiyi işıqlandırılır. 

Bədii tərcümə, ədəbi dilin inkişafına təkan verir, insanların düşüncə tərzlərini 
genişləndirir, xalqın mədəniyyətinin zənginləşməsinə yaxından kömək edir. İnsan 
fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə əlaqədar olaraq bu və ya başqa şəraitdə fikrin ifadə 
olunması üçün dil vasitələrindən istifadə edilərkən dilin müxtəlif üslubları və ədəbi 
dil normaları yaranır.  

Hər bir üslub dilin milli xüsusiyyətləri əsasında qurulur. Ədəbi dilin üslubları 
cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq dəyişir və inkişaf edir. Mədəni nitqə 
yiyələnmək üçün dilin üslubi imkanlarından istifadə etmək kimi vacib məsələlər də  
məqalədə öz yerini tapır. 
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Рагимова Фахрия Джаваншир гызы 
Нормы литературного языка и стилистические проблемы в 

художественном переводе 
                                                    РЕЗЮМЕ 
           Перевод – это средство общения между народами, а также средство   
облегчения доступа к науке и знаниям во всем мире. В этой статье 
подчеркивается тот факт, что перевод, считающийся одним из древнейших 
видов человеческой деятельности, веками использовался многими культурами 
и народами. 

Художественный перевод стимулирует развитие литературного языка, 
расширяет кругозор людей и помогает обогащать культуру людей. Когда 
языковые инструменты используются для того или иного выражения идей в 
связи с различными сферами человеческой деятельности, возникают разные 
стили языка и литературные языковые нормы. Каждый стиль основан на 
национальных особенностях языка.  

Стили литературного языка меняются и развиваются в связи с развитием 
общества. В статье рассматриваются такие важные вопросы, как использование 
стилистических возможностей языка для овладения культурной речью. 

 
Fakhriyya Javanshir Rahimova 

Literary language norms and stylistic problems in art translation 
SUMMARY 

Translation is a means of communication between nations, as well as a means 
of facilitating access to science and knowledge worldwide. This article highlights the 
fact that translation, considered one of the oldest human activities, has been used by 
many cultures and nations for centuries 
        Literary translation promotes the development of literary language, expands 
people's thinking, helps to enrich the culture of the people. When language means are 
used to express ideas in one way or another in connection with different areas of 
human activity, different styles of language and literary language norms emerge. 
Each style is based on the national characteristics of the language. The styles of 
literary language change and evolve in connection with the development of society. 
Important issues such as using the stylistic possibilities of language to master cultural 
speech are also covered in the article. 
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Çapa qəbul olunma tarixi: 29.11.2021  
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XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNDƏ OXU BACARIQLARININ TƏDRİSİ 

ZAMANI İSTİFADƏ OLUNAN METODLAR VƏ ONLARIN TƏHLİLİ 
Xülasə 

 
Bu gün bir çox insan xarici dil öyrənməyə gənc yaşda başlayır və çox vaxt dil 

seçimi ətraf mühit, məktəb və ailənin rəhbərliyi ilə edilir. Bildiyimiz kimi İngilis dili 
dünya üzrə beynəlxalq dildir. Buna görə də İngilis dili dünyanın demək olar ki, bütün 
ölkələri üçün öyrənilməli olan birinci və əsas  dildir. Amma günümüzdə, xüsusən 
inkişaf etmiş ölkələrdə yalnız İngilis dilini öyrənmək kifayət deyil. Bütün bunları 
nəzərə alaraq deyə bilərik ki, müasir dövrdə xarici dil bilmək çox vacibdir. Buna 
görə də respublikamızın məktəb və universitetlərində xarici dilin tədrisinə xüsusi 
diqqət yetirilir və xarici dil bacarıqlarının inkişafı yolunda müəllimlər müxtəlif 
metod və vasitələrdən istifadə edir. Bildiyimiz kimi bir xarici dil öyrənmək üçün 
vacib dil bacarıqlarına yiyələnmək lazımdır. Bunlardan biri təməl xarici dil 
bacarıqlarından biri hesab olunan oxu bacarıqlarıdır. Xarici dil tədrisində bu 
bacarıqların inkişaf etdirilməsi məsələsi isə olduqca vacib məsələlərdən biridir. 
Müəllimlər xarici dil dərslərində şagirdlərin oxu bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün 
müxtəlif metod və üsullardan istifadə edir. Bu isə metodların müxtəlifliyi və hansı 
metodun daha faydalı ola biləcəyi məsələsini ortaya qoyur. Bu səbəbdən hər müəllim 
şagirdlərinə daha uyğun və faydalı olacağını düşündüyü metodlar və vasitələrdən 
istifadə edir. Günümüzdə xarici dil dərslərində istifadə oluanan müxtəlif metod və 
vasitələr var. Tədqiqatın obyekti xarici dil tədrisində oxu bacarıqlarının inkişafı üçün 
istifadə olunan metodlar və onların ətraflı şəkildə təhlilidir. Hal-hazırda təhsil 
müəssisələrində xarici dil dərslərində müxtəlif metod və vasitələrdən səmərəli 
şəkildə  istifadə edilməklə xarici dilin tədrisi prosesi inkişaf edir. 

Açar sözlər: Xarici dil tədrisi , dil tədrisində əsas dil bacarıqları , metod 
anlayışı, oxu bacarıqları, oxu növləri və üsullari, oxu tədrisində istifadə olunan 
metodlar  

 
Oxu bacarığı digər dil bacarıqları kimi xarici dil tədrisində mühüm yer tutur. 

Xarici dilin tədrisində oxu mətnlərindən istifadə  olunması şagirdləri “mədəni” 
linqvistik fəaliyyətə cəlb etmək deməkdir.  Buna əlavə olaraq şagirdlər oxu vasitəsilə 
yeni sözlər, deyimlər və mədəni ifadələr öyrənir və lüğət ehtiyatını zənginləşdirir və 
beləliklə həmin xarici dildə sərbəst danışmağı öyrənməyə başlayır. Bildiyimiz kimi 
xarici dil dərsləri əvvəllər daha çox qrammatika və lüğətdən ibarət olmuşdur. Amma 
hal-hazırda xarici dil dərslərinin tədrisidə yeni metod və vasitələr tətbiq olunur. Bu 
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metod və vasitələr isə şagirdlərin dil bacarıqlarına yiyələnməsinə və bu bacarıqları 
inkişaf etdirməsinə əsaslanır. Buna əsasən bu məqalədə əsas dil bacarıqlarından biri 
olan oxu bacarıqları və oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün istifadə olunan 
metod və vasitələr ətraflı şəkildə tətqiq olunmuş və onlar haqqında ətraflı məlumat 
verilmişdir. 

Oxu bacarıqlarının tədrisində istifadə olunan metodlar və onların təhlili  
Xarici dil tədrisi tarixi boyunca bir dili necə öyrətmək həmişə mübahisələrə 

səbəb olmuşdur. Xarici tədris metodları, xarici dil öyrənmək və bilik əldə etmək 
vasitəsi olmaqdan əlavə, şagirdi tədris işində daha səriştəli bir şagird halına gətirmək 
üçün yol göstərməyə çalışan sistemlərdir. Dil tədrisindəki metod, şagirdin təhsil 
məqsədlərinə ən sürətli və etibarlı şəkildə çatmasını təmin edəcək bir tədris elementidir. 
Bu günə qədər bir çox öyrənmə və tədris metodları inkişaf etdirilsə də, kifayət qədər və 
ideal bir metodun varlığından təkbaşına danışmaq mümkün deyil.[2, s. 1] 

Dil tədrisinin ümumiyyətlə çox qədim bir tarixi var. Əsrlər boyu insanlar 
özlərini tanıtmaq, daha çox şey öyrənmək və öyrətmək, ya da başqa mədəniyyətləri, 
başqa sivilizasiyaları və başqa yerləri tanımaq üçün bir sira cəhdlər etmiş və bunun 
nəticəsində isə müxtəlif dillər öyrənmişlər. Amma bildiyimiz kimi dil öyrənmək heç 
də asan deyil. Dil öyrənmək üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etməklə 
yanaşı əsas dil bacarıqlarını da inkişaf etdirmək lazımdır. Bəs əsas dil bacarıqları 
nədir və hansılardır? Dil tədrisində əsas bacarıqlar ümumi başlıqlar altındadır: 
anlama bacarıqları (oxu, dinləmə) və ifadə bacarıqları (danışıq, yazı). 

İfadə bacarıqları insanın öz hiss və düşüncələrinin şifahi və ya yazılı ifadəsidir. 
Anlama bacarıqları, bir danışanı və ya yazılı bir ifadəni(mətni) başa düşə bilməkdir. 
Başqalarının duyğularını və düşüncələrini eşitmək və ya oxumaqla anlamaq 
bacarıqları anlama bacarıqlarının əsasını təşkil edir. Anlama bacarıqları iki başlıq altında 
da araşdırıla bilər. Bunlar, dinləyib-anlama və oxuyub-anlama bacarıqlarıdır. [3] 

Ana dili tədrisində olduğu kimi xarici dil tədrisində də "oxu" problemi dilçilik 
və ədəbiyyat elmlərinin mərkəzindədir. Psixologiyadan psixolinqvistikaya, 
sosiologiyadan sosiolinqvistikaya, semiologiyadan estetikaya qədər bir çox elm 
sahələri oxuma aktına uyğun modellər təqdim etməyə çalışırlar. Təhsil elmi də bu 
modelləri təhsildə tətbiq olunan tərəflərini nəzərə alaraq öz nöqteyi-nəzərindən 
qiymətləndirərək bir sintez modeli yaratmağa çalışır. [1, s. 2] 

Oxunun bir sıra növləri və eyni zamanda müxtəlif oxu üsulları var. Çünki biz 
həyatımızın müxtəlif vaxtlarında fərqli texnikalardan istifadə edərək oxuyuruq. Oxu 
tərzimiz ehtiyaclarımıza görə dəyişə bilir və bəzən vərdişlərimizə görə formalaşır. 
Oxumağa başladığımız ilk gündən fərqli texnikaların oxu vərdişimizə təsiri olduğunu 
görürük. Bu səbəbdən müəllimlər bu metodları şagirdlərin yaş və diqqət səviyyəsinə 
uyğun olaraq oxu təhsilində istifadə edirlər. Bu növlərin və texnikanın nə olduğunu 
bilmək, yetkin bir oxucu kimi öz oxu vərdişlərimizə rəhbərlik etməklə yanaşı gənc 
oxucularımıza və həm də uşaqlarımıza rəhbərlik etmək üçün yaxşı bir başlanğıc 
təmin edə bilər. Geniş yayılmış və çox tətbiq olunan oxu növləri aşağıdakılardır: 
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Ucadan (səsli) oxuma: Mətndəki söz və ifadələrin intonasiya, vurğu və bədən 
dilindən istifadə edərək səsləndirilməsidir. Ucadan oxuma təhsildə təsirli bir üsuldur. 
Sözlərin düzgün səsləndirilməsinə və görmə yaddaşının inkişafına kömək edir. 
Yüksək səslə oxumaq, ünsiyyəti təmin etdiyi üçün həm də idrak və duyğunun 
inkişafına kömək edir. 

Yoxlayıcı oxu: Müəllimin dərs üsulu olaraq seçdiyi kitabın dərsdə izahatlarla 
müşayiət olunmasıdır. Müəllimlərə şagirdlərini daha yaxşı tanımaq və anlamaq 
imkanı verən yoxlayıcı oxu, ilk növbədə şagirdlərin bütün diqqətini  mətnə 
verməsinə kömək edir.  

Səssiz oxu: Səssiz oxu sözləri və cümlələri gözlə izləməklə oxumaqdır. Fərdin 
gündəlik həyatda ən çox üstünlük verdiyi bu  oxu növü, onların mətni anlaması və 
qavraması üçündür. Bu, oxucuya sözün səsini təsəvvür etməsinə və zehnində 
vizuallaşdırmasına imkan verir. 

Sürətli oxu: Bu insana mətni daha qısa müddətdə oxumağa və anlamağa imkan 
verən bir oxu metodudur. Sürətli oxuma mətn üzərində diqqət və anlama gücünün 
mərkəzləşdirilməsi, göz və beyin üzərində çox iş görməsi ilə həyata keçirilir. Sürətli 
oxumaq yalnız böyük həcmli məlumatları artırılmış sürətlə oxumaqla yanaşı, 
oxuduğunuz məlumatı qavramaq qabiliyyətini də əhatə edir. Bunun üçün məktəbdə 
və gündəlik  həyatımızda çox miqdarda mətnlər oxumaq lazımdır və bu metod  bir 
çox peşələrdə böyük fayda verə bilər. 

Nəzərdən keçirmə yolu ilə oxuma üsulu: Bir mətni oxumağa qərar vermədən 
əvvəl tanış olmaq və ümumi bir fikir əldə etmək üçün edilən oxuma üsuludur. 
Oxunacaq mətn seçimində üstünlük verilən bir oxu növüdür. 

Qeydlər vasitəsi ilə oxu üsulu: Oxucunu oxu prosesində aktiv edən və əldə 
edilmiş məlumatları xatırlamağa və yenidən istifadə üçün saxlamağa imkan verən bir 
oxu növüdür. Bu metod həm də mətnin xülasəsi kimi qəbul edilə bilər. Fərqli format 
və strategiyalarda həyata keçirilə bilən qeydlər vasitəsilə oxu növündə , xüsusən bir 
mövzuya dair uzunmüddətli tədqiqatlar zamanı istifadə edilə bilən təsirli bir oxu 
texnikasıdır. 

Sual verərək oxuma: Oxudan əvvəl və sonra mətnlə bağlı suallar yaratmaqla 
edilən bir oxu növüdür. Bir tədris metodu olaraq, şagirdlərin şüurlu bir şəkildə 
oxumağa başlamalarını və mətnlə maraqlanmalarını təmin edir. 

Müzakirə yolu ilə oxu üsulu: Eyni mətni birdən çox şagirdin oxuması və 
oxuduqları mətnin müzakirəsi və qarşılıqlı bilik, hiss və təcrübə mübadiləsi yolu ilə 
oxu üsuludur. [4] 

Əhəmiyyətli araşdırmalar (tədqiqatlar) oxu vərdişlərinin tədrisi yanaşmalarına 
təsir etdi. Tədqiqatlar göstərir ki, oxucu mətndə yazılmış sözə məlumat, bilik, duyğu, 
təcrübə və mədəniyyət, yəni əsas gətirir. Yəni, oxucular oxuduqlarını başa düşür, 
yadda saxlayır və öyrəndiklərini öz yoldaşları ilə bölüşür və hətta  onlarla 
müzakirələr də edir.  Vurğulanmalıdır ki, oxumağa olan həvəs və istək bir çox şagirdi 
oxuma vərdişlərini uğurla mənimsəməyə sövq etdi. Bütün metodlar o vaxt təsirli olur 
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ki,  şagirdlərin özülərinə inamları yüksək olsun. Bildiyimiz kimi oxu tədrisində 
müəllimlər müxtəlif metodlardan istifadə edir. Gəlin həmin metodlara nəzər yetirərək 
onlar haqda ətraflı məlumat verməyə  çalışaq. 

Oxu dərslərində istifadə olunan  Fonetik metod. Sözün məna kəsb edən ən 
kiçik hissəsi fonemdir. Adətən hərfləri dilin təməl hissəsi kimi düşünsək də, fonemlər 
danışıq dilinin əsas vahidləridir. İngilis dili kimi fonetik prinsiplərə əsaslanan 
dillərdə səslər səhifədəki sözləri ifadə etmək üçün hərflərə və hərf birləşmələrinə 
çevrilir. Beləliklə, oxu bir fərdin sözləri bir sıra səslər halında oxumaq qabiliyyətinə 
əsaslanır. Fonetik metod bir şagirdin sözləri səslərə ayırmağı, səsləri hərflərə 
çevirməyi və hərfləri birləşdirərək yeni sözlər yaratmağı öyrənməsinə kömək edən 
bir metod növüdür. Fonemlər və onların qarşılığı olan hərflər, sözlərdə onların 
təkrar-təkrar işlənmə yerinə görə öyrədilə bilər. Ümumilikdə öyrənilməli olan 40 
İngilis fonemi və onların müxtəlif proqramlar vasitəsilə tədrisinə dair  fərqli 
yanaşmalar var.  Fonetik Metod ən populyar və ən çox istifadə edilən metodlardan 
biridir. Başlanğıcda bu proses şagirdlərə mərhələlərlə öyrədilir və şagirdlərin çox 
vaxt sözləri yüksək səslə oxuyarkən səslərlə bağlı tərəddütləri olur amma sonradan 
hərf və səsləri uyğunlaşdırmaqla əlaqəli idrak prosesləri avtomatlaşdırılır və bu 
proses daha səlis olur. Ancaq İngilis dili həmişə səsləndiyi kimi yazılmır. Bu o 
deməkdir ki, bu dildə bəzi sözlər səsləndiyi kimi yazılmayacaq və onlar ancaq 
əzbərləmə yolu ilə öyrənilməlidir. 

Söz metodu. Bu metod söz səviyyəsində oxumağı öyrədir. Burada şagirdlər 
sözləri səsləndirmir, əksinə onların yazılı formasını tanıyaraq (öyrənərək) sözü 
söyləməyi öyrənirlər. Şagirdin bildiyi sözlər əvvəlcə tək, daha sonra qısa cümlələrlə 
və sonda daha uzun cümlələrlə təqdim edilə bilər. Söz ehtiyatı artdıqca , şagirdlər 
yeni sözləri oxumaq üçün istifadə edə biləcəkləri qaydaları və nümunələri seçməyə 
başlayırlar. Bu metod avtomatik oxuma prosesdir və bəzən “görərək oxu” adlanır. Bu 
oxu metodunda şagirdlər oxuyarkən bildikləri sözlərə səsləndirmir və yalnız tanış 
olmayan terminləri (sözləri)  səsli şəkildə oxuyur.Görərək oxu  daha sürətli oxu 
növüdür və oxumağı asanlaşdırır, çünki o yeni sözlərin  mənimsənilməsi üçün 
şagirdlərin idraki diqqətdən istifadə etməsini əlçatan edir. Bu səbəbdən şagirdlərin 
gündəlik istifadə olunan İngilis dili lüğətini bu şəkildə oxuyaraq öyrənmələri tövsiyə 
olunur. [5] 

Şagirdlərin seçiminə əsaslanan metod. Şagirdləriniz üçün seçə biləcəyiniz ən 
yaxşı oxu strategiyalarından biri də oxuduqları materiallarda seçim etmək 
bacarığıdır. Bu, şagirdlərinizində oxuya olan həvəs və istəyi artırmaq üçün ən təsirli 
strategiyadır. Şagirdlərə seçim şansı verdiyiniz zaman onlar özləri üçün maraqlı olan 
materialı seçəcəklər. Bu, kitabı sona qədər oxumaq üçün şagirdlərdə  motivasiya və 
maraq ehtimalını artırır. Şagirdlərin maraqlarını və hobbilərini öyrənmək üçün onlara 
suallar verməyə başlayın. Sonra siz şagirdləri sevib sona qədər oxuya biləcəkləri 
kitablara yönəldə bilərsiniz. [6] 
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Şagirdlər üçün suallar yaradaraq onları oxuya cəlb etmə metodu. Bütün 
şagirdlərə oxunu öyrətməyin yaxşı yollarından biri də kitabdakı  digər hissə və ya 
fəsillərə tez keçid etmək əvəzinə oxuduqları mövzu haqqında onlara suallar 
verməkdir. Bu suallar indi oxuduqları hissədə nələrin baş verdiyi və gələcək 
fəsillərdə nələrin ola biləcəyi kimi suallar ola bilər. Bunu etmək onların kitabda əsas 
məqamlara yönəlməsinə və kitaba olan marağını artırmasına kömək edə bilər. 
Oxudan sonra şagirdlər oxuduqları hissə haqqında bir-birləri üçün müxtəlif quiz və 
testlər hazırlaya bilərlər.  Bu şəkildə suallar verməklə şagirdlər bir-birlərinin 
səhvlərini düzəldə bilər. 

Mətnin formasına diqqət yetirmə metodu. Bu metod şagirdlərin oxudan əvvəl 
onlara verilmiş hər fəsildəki bütün başlıqları və alt başlıqları oxumasıdır. Onlar həm 
də kitabda verilmiş hər hansı şəkilə, qrafikə və ya  xəritəyə baxa bilərlər. Bu 
məlumatlar, fəsli oxuduqları zaman nə öyrənəcəklərinə dair ümumi bir məlumat əldə 
etmələrinə kömək edə bilər. Bu metod həm də bədii əsərlərin oxunması zamanı da 
tətbiq oluna bilər. Şagirdlər hekayədəki elementləri ( bədii tərtibatı, oradakı obrazlar, 
hekayənin süjeti və s.) hekayənin məzmununu xatırlamaq üçün  köməkçi vasitə kimi 
istifadə edə bilərlər. 

Mətnlər üzərində qeydlər aparma metodu. Şagirdlər əllərində qələm ilə 
oxumalıdırlar. Daha sonra onlar təxmin etdikləri və ya anladıqları şeyləri qeyd edə 
bilərlər. Amma oxu zamanı suallar yaranarsa, şagirdlər  onları mütləq qeyd etməlidir. 
Şagirdlər həm də fəsildəki bütün əsas sözlərin, müəyyənləşdirməli olduqları tanış 
olmayan terminlərlə birlikdə lüğət siyahısı yarada bilərlər. Qeydlərlə oxu, şagirdlərin 
sinifdə edəcəyi müzakirələrə hazırlaşmasına da kömək edir . Onlar həm də yapışqanlı 
qeydlərdən istifadə edə bilər. Yapışqanlı qeydlərdən istifadə etmək, şagirdlərə mətnə 
zərər vermədən məlumatları qeyd etməyə imkan verir. Şagirdlər mətnə cavab vermək  
üçün daha sonra yapışqanlı qeydləri götürə və yenisini yarada bilər. [7] 

Audio kitablardan istifadə metodu. Ən azı vaxtaşırı audio kitab dinləmək bütün 
şagirdlər üçün əla bir metoddur. Ancaq bu metodun oxuda çətinlik çəkən  və 
disleksiyası olan şagirdlər üçün xüsusi faydaları var. 2010-cu ildə edilən bir elmi 
araşdırmada, audiokitabları dinləyən disleksiyası olan şagirdlərin oxu dəqiqliyi, 
davranış və məktəb performansının yaxşılaşdırılması və daha çox motivasiya və 
məktəbə cəlb edilməsində əhəmiyyətli olduğu göstərilmişdir. Bu metod qeyd 
etdiyimiz kimi disleksiyası olan şagirdləri dəstəkləmək üçün təsirli bir metod olsa da, 
ənənəvi oxu növlərini əvəz edə bilməz. [8] 

Uşaqların kitab həftəsi fəaliyyətləri metodu. Milli Uşaq Kitab Həftəsi 1919-cu 
ildən bəri gənc oxucuları kitablardan zövq almağa təşviq etməyə həsr olunmuşdur. 
Noyabr ayının əvvəli baş tutan bir həftə ərzində, ölkədəki bütün məktəblər və 
kitabxanalar oxu həftəsini müxtəlif yollarla qeyd edirlər. Müəllimlər şagirdlərini 
əyləncəli və maarifləndirici oxu fəaliyyətlərinə cəlb etməklə ilin bu vaxtlarında “Oxu 
həftəsi günü” kimi qeyd edilən  ənənədən yararlana bilərlər.  
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Oxuda motivasiya metodları və fəaliyyətləri. Şagirdlərinizin oxumaq üçün bir 
az motivasiyaya ehtiyacı olduğunu heç düşünürsünüz? Buna görə də müəllimlər 
şagirdlərin marağına səbəb olan və özlərinə inamlarını artıran fəaliyyətlərə diqqət 
yetirməlidirlər.  Araşdırmalar göstərir ki, şagirdin motivasiyası uğurlu oxuda açar 
amildir və şagirdlərin  oxuda çətinlik çəkməsi yəqin ki, onların oxumaqda çox səlis 
olan şagirdlər qədər həvəsli olmayacaqlarını göstərir. Müəllim şagirdlərə bacarıq 
səviyyəsinə uyğun mətnləri seçməyi və hər janrda onları maraqlandıran mövzu 
tapmağı öyrətməlidir. Bu metod və fəaliyyətlər şagirdlərinizin motivasiyasını 
artıracaq və oxumağa başlamalarına kömək edəcəkdir. [9] 

Yuxarıda göstərilən metodlardan istifadə edən şagirdlər oxu bacarıqlarını 
effektiv şəkildə inkişaf etdirir. Amma onlar bu metodları diqqətlə tətbiq edib 
izləməlidir. Müəllim isə şagirdlərə dərs zamanı nə etməli olduqlarını düzgün 
istiqamətləndirməlidir. 

                                                            
Nəticə 

Tədqiqat nəticəsində aydın olur ki , xarici dildə oxuyub-anlama prosesinə fərqli 
metodlar birbaşa təsir göstərir. Çünki hər müəllim oxu dərslərində özünün düzgün 
hesab etdiyi oxu metodundan istifadə edir. Müəllimlərin müxtəlif oxu metodlarından 
istifadə etməsi oxu prosesində istifadə edilə biləcək metodların üstünlükləri və ya 
çatışmazlıqları məsələsini də gündəmə gətirir. Bu isə artıq şagirddən şagirdə görə 
dəyişir. Buna görə də yadda saxlamaq lazımdır ki, şagirdlərə nə qədər müxtəlif oxu 
metodları öyrədilərsə, onların sinifdə uğur qazanma ehtimalı bir o qədər yüksək olur. 
Xarici dildə oxu bacarıqlarını öyrədən müəllimlər dərslərdə müxtəlif metodlardan 
istifadə edərək fərqli intellektə malik şagirdlərin olduğunu bilməli və öyrətdikləri 
oxu metodlarını şaxələndirib inkişaf etdirməlidirlər.Bildiyimiz kimi hər şagird özünə 
uyğun hesab etdiyi metodu seçir və özünü inkişafda məhz bu metoddan istifadə edir. 
Bəzən metodların müxtəlifliyi onları daha qəliz və çətin göstərir.Amma bəlkə də 
şagirdlərə dil bacarıqlarına yiyələnməkdə ən yaxşı yol göstəricisi xarici dil öyrənən 
şagirdlərə mümkün qədər çox metod və üsul təqdim etmək və hansı metodun onlar 
üçün effektiv olacağının qərarını onların öhdəsinə buraxmaqdır. Çünki onsuzda 
zərurət yarandıqda hansı metoddan istifadə edəcəklərinə özləri qərar verirlər. Bütün 
bunlara istinad edərək söyləyə bilərik ki, müəllimlər xarici dilin tədrisi zamanı oxu 
metodlarına diqqət yetirməli və şagirdlərə oxu bacarıqlarına yiyələnməkdə kömək 
edib yol göstərməlidir. 
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ARZU  MAMMADOVA  
METHODS USED IN TEACHING READING SKILLS IN FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES AND THEIR ANALYSIS 
Summary 

Today many people begin learning a foreign language at a young age, and often 
the choice of language is made under the guidance of the environment, school, and 
family. As we know, English is an international language around the world. 
Therefore, English is the first and main language to be studied in almost all countries 
of the world. But today, especially in developed countries, it is not enough to learn 
English alone. Taking all these into account, we can say that it is very important to 
know a foreign language nowadays. Therefore, special attention is paid to the 
teaching of foreign languages in schools and universities of our country, and teachers 
use various methods and tools to develop foreign language skills. As we all know, 
you need to master important language skills to learn a foreign language. One of 
them is reading skills, which are considered to be one of the basic foreign language 
skills. The development of these skills in foreign language teaching is one of the 
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most important issues. Teachers use a variety of methods and techniques to develop 
students' reading skills in foreign language classes. This raises the question of the 
diversity of methods and which method may be more useful. For this reason, every 
teacher uses methods and tools that they think will be more appropriate and useful 
for their students. There are various methods and tools used in foreign language 
classes today. The object of research is the methods used for the development of 
reading skills in foreign language teaching and their detailed analysis. Currently, the 
process of teaching a foreign language is developing in educational institutions with 
the effective use of various methods and tools in foreign language lessons. 

Key words: Foreign language teaching, basic language skills in language 
teaching ,concept of method, reading skills, types and methods of reading, methods 
used in teaching reading 

 
АРЗУ МАММАДОВА 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ 
ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, И ИХ АНАЛИЗ 

Резюме 
Сегодня многие люди начинают изучать иностранный язык в молодом 

возрасте, и часто выбор языка осуществляется под руководством окружающей 
среды, школы и семьи. Как мы знаем, английский - это международный язык 
во всем мире. Таким образом, английский является первым и основным 
языком, который изучается практически во всех странах мира. Но сегодня, 
особенно в развитых странах, одного выучить английский недостаточно. 
Учитывая все это, можно сказать, что знание иностранного языка в наше время 
очень важно. Поэтому особое внимание уделяется преподаванию иностранных 
языков в школах и вузах страны, а учителя используют различные методы и 
инструменты для развития навыков владения иностранным языком. Как мы все 
знаем, чтобы выучить иностранный язык, вам необходимо овладеть важными 
языковыми навыками. Одно из них - навыки чтения, которые считаются одним 
из основных навыков иностранного языка.  

Развитие этих навыков при обучении иностранному языку является одним 
из важнейших вопросов. Учителя используют различные методы и приемы для 
развития навыков чтения учащихся на уроках иностранного языка. Это 
поднимает вопрос о разнообразии методов и о том, какой из них может быть 
более полезным. По этой причине каждый учитель использует методы и 
инструменты, которые, по его мнению, будут более подходящими и полезными 
для его учеников. Сегодня на уроках иностранного языка используются 
различные методы и инструменты. Объектом исследования являются методы, 
используемые для развития навыков чтения при обучении иностранным 
языкам, и их подробный анализ. В настоящее время процесс обучения 
иностранному языку развивается в образовательных учреждениях с 
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эффективным использованием различных методов и средств на уроках 
иностранного языка. 

Ключевые слова: Обучение иностранному языку, базовые языковые 
навыки при обучении языку , понятие метода, навыки чтения, виды и методы 
чтения, методы, используемые в обучении, обучение 
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MÜXTƏLIF SISTEMLI DILLƏRDƏ INTENSIVLIK ƏLAMƏTININ 

MORFOLOJI VASITƏLƏRLƏ IFADƏSI, INTENSIVLIK VƏ QRADASIYA 
       
    İntensivlik təkcə fəlsəfi, qrammatik kateqoriya deyil, həmdə semantik 
kateqoriyalardan biridir. İntensivlik kateqoriyası dilin müxtəlif səviyyələri ilə 
fonetik, morfoloji, leksik-semantik və s. paradiqmalarla reallaşır. Semantik 
səviyyədə intensivlik invariant məna (seni) kimi təqdim olunur.    
           İngilis dilində  intensivliyi morfoloji səviyyədə gücləndirici prefikslər yaradır. 
Bunlar aşağıdakılardır: hyper-, over-, super-, ultra. Cümlələrin tərkibində işlənərkən; 
The Yorks had a pleasantly comfortable home life,  and Ronnie, overloved and 
overpraised by his parents and a worshipful younger sister, vvas the adored center of 
it (Capote). 
           Bu morfoloji göstəricilərdən super-, ultra Azarbaycan dilinə keçmiş və bu 
dildə intensivlik vasitəsi kimi mənimsənilmişdir.  Məs.: Bakı şəhərində 
supermarketlər açılır; Ultrabənövşəyi şüalar insanların əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir 
göstərir. 
            Ingilis dilində sifətin miüqayisə dərəcəsinə aid nümunələr:            
            The youngman did so,  then he asked in a calmer voice: «What does it mean? 
(Christie A. The ABC Murlers.  M.: Raduga Publishers, 1989,  p.95 (400 p.)   
            Embarcadero County was the oldest hospital in Can Francisco, and one of the 
oldest in the country (Sheldon S. Nothing Lasts Forever.  N Y:  Warner Books, 1994,  
p.33 (384 p.)   
            Morfoloji yolla ifadə olunan intensivlik əlamətinə subyektiv qiymət verilir.  
Məs.: -He felt that tingle ran from his head to his feet,  felt comfortable,  and safe,  
and thought it might be a lie more dangerous than Eveshka s (Cherryh C. Rusalka. A 
mandarin Paperbach, 1991, p.243 (374 s.)  
           -«I am indeed sorry to hear that. I trust you will find the situation less  volatile 
than is anticipated» (Brown W. Penross Manor.England: Word Books,  Milton 
Keyness, 1987,  p.62 (187 s).   
           İntensivliyin yüksək dərəcəsi mütləq superlativlərlə öz təzahürünü tapır «Do 
you suppose she is safe?»  he whispered to Sasha in the faintest of voices as he lay 
down to sleep (Cherryh, p.158)  
             İngilis dilində müqayisə-intensivlik dərəcəsini yaratmaq üçün iki variantdan 
istifadə olunur.   
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            1) er, est şəkilçisindən istifadə edilir: high tower (высокая башня-

hündür qüllə)- higher tower (более высокая башня - daha hündür qüllə)-  highest 
(самая высокая башня- ən hündür qüllə). 

            2) u şəkilçisindən istifadə: busy woman (занятая женщина)- busier  

woman (более занятая женщина)- busiest woman (самая занятая женщина); 

            3) ow şəkilçisindən istifadə:  narrow river (узкая peкa)- narrower river 

(более узкая река)- narrowest river (самая узкая peкa). 
            4) –le şəkilçisindən istifadə: gentle reader (понимающий читатель)-gentler 
reader (более понимающий читатель)- gentlest reader (самый понимающий 
читатель). 

            5) er şəkilçisindən istifadə: tender heart (нежное сердце)-  tenderer heart 

(более нежное сердце)- tenderest heard (самое нежное сердце).   
            6) un-  bağlamasından istifadə: unclear question (неясный вопрос- aydın 
olmayan sual)- unclearer question (более неясный вопрос-daha aydın olmayan 
sual)- unclearest question (самый неясный вопрос- ən aydın olmayan sual). 
            7) İngilis dilində sifətin müqayisə dərəcəsi more (более), most (самый) və 
kiçiltmə mənası less (менее) və least (наименее) formaları ilə də təzahür olunur.  
             Qarşılaşdırılan dillərdə sifətin dərəcə əlaməti intensivlik yaradır.  Aşağıdakı 
cümlələrə nəzər salaq: The best bay-  самый лучший день. 
             Worst dressed celebrities-  самыe ужасно одевающиеся.   
             This is the smallest kitten in the world.  She was the least attractive girl in 
school. 
             Türk sistemli dillərdə bu əlamətin geniş yayıldığı məlumdur.  Məsələn, Alma 
ən dadlı meyvədir. Ən hündür binalar Bakıdadır.   
             İntensivlik əlaməti zərfin hesabına formalaşır. Belə zərflər gücləndirici 
xüsusiyyətə və sinonimliyə malik olur.  Məs.:  
            1like them a lot (to a great extent-  booster intensifier). 
            I paid him a lot for his work (a large amount-quantier).   
            I see him a lot (often-time frequency adjunct).   
            I slept a lot last night (a long time-time duration adjunct) (1-Ch.14;  Focus, 
Theme, and Emphasis.-P.935-972)  
            Müxtəlifsistemli dillərdə intensivlik əlamətinin formalaşmasında frazeoloji 
vasitələrin də böyük rolu vardır. Yəni tədqiq edilən dillərdə intensivlik əlaməti 
frazeoloji vahidlərin sayəsində də əmələ gəlir.  İntensivliyi hər cür frazeoloji vahid 
deyil, yalnız müqayisə yaradan frazeologizmlər əmələ gətirir. Bunlar 
müxtəlifsistemli dillərdə çoxdur. Məs.: Azərbaycan dilində: leysan kimi göz yaşı 
axıtmaq (bərk ağlamaq); Rus dilində : лить слезы в три ручья:  ingilis dilində:  to 
shed floods of tears\to be drowned in tears\to melt into tears\to bursst into tears; 
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Azərbaycan dilində: lələk kimi yüngül olmaq; rus dilində: быть легким как 
перышко (очень легким):  ingilis dilində:  to be as light as a feather (to be very 
light).(2, 18s.)   
            Əqli-emosionallıq baxımdan intensivlik əlaməti iki cür olur: a)  əqli 
intensivlik əlaməti: b)  emosional intensivlik əlaməti:  
            İntensivlik əlaməti atributiv əlamətdir. Aributiv- təyin, təyin yerində işlənir. 
Atributiv cümlədə əsasən təyin və zərflik kimi çıxış edən formalardır.  Bu sözlə 
yanaşı, atributivləşmə termin-anlayışında da istifadə olunur.  Atributivlşəmə əşya və 
predmet ifadə edən sözün (ismin)  əlamət anlayışını bildirən sözə (sifətə (çevrilməsi 
prosesidir. Məs.: qız- ən gözəl qız, kitab-  əla kitab və s.   
            M.M.Litvinova namizədlik dissertasiyasını intensivlik əlamətinin ifadə 
vasitələrinə həsr etmişdir. Dissertasiya işində intensivlik kateqoriyasının dildə ifadə 
vasitələri;  sifət,  zərf,  feil,  isim,  frazeoloji vahid sahələrində intesivliyin meydana 
gəlməsi məsələləri araşdırılmışdır. Bundan əlavə, bu əsərdə «intensiv nitqi»nin 
ümumi cəsiyyəsi, digər xarakterik xüsusiyyətləri, əsas ifadə vasitələri, personajın 
«intensiv nitqi»ində əlavə leksik vasitələrin aktuallaşması, digər dil səviyyələrində 
«intensiv nitqi»i formalaşdıran cəhətlər tədqiq edilmişdir. (3)   
            Intensivlik semantik kateqoriyadır. Semantik kateqoriyaların mahiyyəti 
haqqında L.M.Vasilyev yazır: «Dildə anlayışların realizasiyasında onlar 
(kateqoriyalar) bir-birindən fərqlənir, konkret dil vasitələri ilə (leksik, qrammatik və 
s.)  ifadə olunur, təmsil olunur,  həyata keçirilir, real bir şəkil alır,  hər bir dildə 
özünəxas olan cəhətlərə malikdir,  həmçinin, konnotasiya sferası ilə sıx olaraq 
bağlıdır və s. (4, s. 138(176 s.)   
            İntensivlik həm də funksional-semantik kateqoriyadır.  A.V.Bondarko bu 
xüsusda qeyd edir ki, «anlayış kateqoriyası»  bir termin kimi nəinki dilin 
kateqoriyasıdır, eləcə də istisna hal kimi təfəkkür və məntiqi anlayışları uğurla yerinə 
yetirir. Belə ki,  anlayışlar kateqoriyası istiqamətində nitq davam edir,  dilin 
semantikası  müvafiq dil vahidləri ilə ifadə olunur, bu zaman bir qədər genişlənmiş 
başqa bir termindən- «funksional semantik kateqoriya» terminindən istifadə olunur. 
Həmin kateqoriyanın ölçüləri müxtəlif dil səviyyələrində semantik funksiyanı yerinə 
yetirən qarşılıqlı təsir elementlərin ümumiliyindən ibarətdir» (5, s.5 (192 s.)  
            Intensivlik və qradasiya bir-birilə bağlı məsələlərdir. Bunlar bir-birinə yaxın 
kateqoriyalardır. E.İ.Şeyqal bu yaxınlığı belə təsvir edir: «Linqvistikada intensivlik 
kateqoriyası adı altında elə anlayışlı kateqoriya başa düşülür ki, həmin kateqoriya 
əlamətin dərəcəsini meydana çıxaran qradasiyanı əks etdirməyə xidmət edir. Bu 
kateqoriya əlamətin qradasiya şkalasını (şiddətləndirmə və xüsusiləşdirmə) tam 
şəkildə əhatə edir (6.  s.4. (26 s.)  
            T.P.Soy yazır ki, «intensivlik adı altında əlamətin şiddətləndirməsi, 
gücləndirilməsi,  onun yüksək dərəcədə olan manifestasiyası başa düşülür (7,  s.3 (23 
s.)   
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            İntensivliyə bir çox hallarda «keyfiyyət əlamətinin dərəcəsi» və «intensivliyin 
prosesual əlaməti»  kimi də baxılmışdır (4, s.4) Prosesual əlamət deyərkən proses, 
hərəkət, vəziyyət anlamları nəzərdə tutulur.  Həmçinin «intensivliyin dərəcəsi» 
(yüksək-orta-aşağı), bütöv və yarımçıq dərəcə, kifayət qədər olan dərəcə,  olmayan 
dərəcə kimi də yanaşılmışdir (8,  s. 93 (181 s.) 
             M.Litvinova intensivlik əlamətinin «şiddətləndirmə, gücləndirmə əlamətinin 
yüksək dərəcənin meydana gəlməsi şəraitində ortaya çıxdığını»  göstərir. O, 
intensivliyin bir sıra kateqoriyalarla uyğunluğunu, terminoloji sıra yaratdığını (sıra-
qiymətləndirmə-emosionallıq-ekspressivlik və s.)  nəzərə çatdırır (3). 
              Əlamət anlayışında da dünyanın dərk edilməsi mövcuddur.  Əlamət mütləq 
deyil,  nisbidir. Hər şeyin əlaməti var, əlamət-bütün şeyləri əhatə edir. «Sözün 
əlaməti» deyərkən sayın,  əvəzliyin,  zərfin əlaməti» başa düşülür (9,  s.243 (760 s.)  
Bu məsələlərin geniş şərhində başqa əsərlərdə də rast gəlmək olur (10; 14).   
         İntensivlik əlamətinin dərəcəsi 3 şkala üzrə müəyyənləşə bilir:  
        1) hadisənin əlamətinə görə; 2) əşya və predmetin əlamətinə görə və; 3) 
əlamətin əlamətinə görə vasitəli və vasitəsiz əlamət yalnız hadisələrə aiddir.   
            İntensivlik əlamətinin məna və məzmununda keyfiyyət-kəmiyyət təbiaəti, 
skalyar-antonimik kompleks yerləşir.  
            Qradasiya universal-dil kateqoriyasıdır, prosesin əks olunması əlamətin 
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişməsini inikas etdirir.  Ölçü dərəcəsində müxtəlif 
dərəcələr o cümlədən transformasiya olunur.  Məs.: холодный- очень холодный- 
слишком xолодный. (11.s. 18)  
            Komparativ çərçivədə intensivlik tipoloji cəhətləri aydınlaşdırır. 
A.V.Bondarkonun nöqteyi-nəzərincə, «komparativlik semantikası keyfiyyət və 
kəmiyyət kateqoriyalarını sintez edir. Bu sintezdə dərəcəni ifadə etmək üçün 
müxtəlif kvantativ elementlər iştirak edir». (12, 16 s.)   
            Əlamət müəyyən inkişaf səviyyəsində reallaşır.  Ölçü dərəcəsi statik 
kəmiyyəti təyin edin, müəyyənləşdirir və dərəcə isə əlamətin inkişaf səviyyəsini 
(məsafə, azalma, əksilmə) göstərir.   
            İntensivlik əlamətinin ifadəsi fonetik-intonasiya,  leksik,  sözyaradıcılığı, 
morfoloji, söz birləşməsi və cümlə (sadə və mürəkkəb cümlələr)  səviyyələrdə 
reallaşır.  
            İntensivlik əlaməti sistem-struktur olaraq; 
             1) dəyişdirilmiş intensivlik; 2) hərəkətin intensivliyi;  3) nitqin intensivliyi- 
olmaqla 3 yerə ayrılır.   
            Konkret intensiv əlamət hansı vasitələrlə ifadə olunur?  Qeyd olunan vasitələr 
fraqment sahədə (vertikal nüvə- mərkəzi-periferik sahələr; Periferik sahə (implikativ, 
potensial)  intensivliyi təzahür etdirir və onun tipologiyasına aydınlıq gətirir.  
            İntensivlik əlamətinin tipologiyasını funksional qrammatika mövqeyindən 
öyrənirlər. Bu aspektdə intensivlik əlamətini Praqa dilçilik məktəbinin görkəmli 
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nümayəndələri R.O. Yakobson, V.V. Vinoqradov,  A.V.Bondarko,  V.Q.Qak,  
E.V.Qulıqi,  E.Y.Şendels və b. tədqiq etmişlər. 
             Funksional grammatika linqvistika və tədbiqi sahə arasında aydın və effektiv 
formaları, dilçiliyin aspektlərini təsdiq edir. İntensivlik kateqoriyasına da funksional 
aspektdə yanaşılır. İntensivliyin ifadə vasitələrinə (leksik, morfoloji, sözyaradıcılığı, 
sintaktik, frazeoloji və s.) «formadan semantika»ya gediş mövqeyindən baxılır. 
Komplekst araşdırma ilə intensivlik əlaməti təsvir olunur. Bundan əlavə, intensivliyə 
müqayisəli aspektdə yanaşılır. (13)   
            Beləliklə intensivlik əlamətinin tipologiyası-tipik cəhətləri kəmiyyətin 
müxtəlif dərəcələrini (qraduallıq, emotivlik və s.) ekstralinqvistik səviyyədə əks 
etdirir.   
            İntensivlik əlaməti norma və onun qradasiya şkalasında müəyyən şərtlərə 
əsasən formalaşır və praqmatik dayanışdan asılı olur. Qradasiya şkalasında norma 
müxtəlif yerlərdə, mövqelərdə yerləşir. Əlamətin yuxarı dərəcəsi nəticəsinda dərəcə 
variasiya olunur. (əsasən sifət əlamətlərində).  Norma subyektivləşir, nisbi xarakter 
kəsb edir bundan əlavə, insanın fəaliyyəti prosesində norma obyektiv şəkil alır. 
Norma antroposentrik mühitdə yeniləşir (müq. et:  yaxşı- ən yaxşi)  Normanın tipik 
parametrik standartları, yəni növü dəyişir, normada proporsiya gözlənilmir, norma 
müəyyən situasiyada gabaritləşir.  Əlamətin norma anlayışı nisbidir,  subyekt üçün 
ayrıca dil daşıyıcısıdır.  Orta normada emosiya stimullaşır. 
 
 

Xülasə 
           Məqalə müxtəlifsistemli dillərdə intensivlik əlamətinin morfoloji vasitələrlə  
ifadəsi, intensivlik və gradasiyaya həsr edilib. 
           Müxtəlifsistemli dillərdə intensivlik əlamətinin formalaşmasında frazeoloji 
vasitələrin də böyük rolu olduğu  müəyyənləşdirilir. 
           Funksional yanaşma ilə intensivlik əlamətinin tipik cəhətlərinin bütov sistemi, 
həmin vahidlərin elementləri, dil vahidlərinin sistemli semantik növləri semantik – 
formal seviyyədə təqdim olunur. 
           İntensivlik əlamətinin tipologiyası – tipik cəhətləri kəmiyyətin müxtəlif 
dərəcələrini ( qraduallıq, emotivlik və s.) ekstralinqvistik səviyyədə əks etdirdiyi də 
öz əksini tapır. 
           İntensivlik əlamətinin tipologiyasının funksional qrammatika mövqeyindən, 
Praqa dilçilik məktəbinin görkəmli nümayəndələri tərəfindən öyrənildiyi aydınlıq 
gətirilir.  
            Məqalədə həmçinin intensivliklə və qradasiyanın bir-birinə yaxın 
kateqoriyalardan olduğu da aydınlaşdırılır. İntensivlik əlamətinin dərəcəsinin üç (3) 
şkala üzrə müəyyənləşdiyi bildirilir . 
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           İntensivlik əlamətinin norması və onun qradasiya şkalasında müəyyən şərtlərə 
əsasən formalaşması və praqmatik dayanışdan asılı olması da məqalədə öz əksini 
tapır.   
Açar sözlər: morfoloji vasitə, intensivlik əlaməti, frazeoloji vasitə, ifadə vasitələri, 
anlayış kateqoriyası, qradasiya, əlamət, norma. 
 
 

Заключение 
Статья посвящена выражению признака интенсивности в различных 

системах языков морфологическими средствами, интенсивности и 
градации. 

            Установлено, что фразеологические средства также играют большую 
роль в формировании признака интенсивности в разных языковых системах. 
            При функциональном подходе вся система типичных черт признака 
интенсивности, элементы этих единиц, систематические семантические типы 
языковых единиц представлены на семантико-формальном уровне. 
Типология признака интенсивности также отражается в том, что типичные 
черты отражают разные количественные степени (градации, эмоциональность 
и т. Д.) на экстралингвистическом уровне. 
            С точки зрения функциональной грамматики разъясняется, что 
типология признака интенсивности изучалась со стороны видных 
представителей Пражской школы лингвистики. 
В статье также разъясняется, что интенсивность и градация - тесно связанные 
категории. Сообщается, что степень признака интенсивности определяется по 
трём (3) шкалам. 
            В статье также отражена норма признака интенсивности и её 
формирование при определённых условиях по шкале градаций, её зависимость 
от прагматической позиции. 
            

Ключевые слова: морфологическое средство, знак интенсивности, 
фразеологическое средство, средства выражения, категория понятия, 
градация, признак, норма. 

 
Conclusion 

The article is devoted to the expression of the sign of intensity in various systems 
of languages by morphological means, intensity and gradation. 

 
            Determined that phraseological means also play a big role in the formation of 
a sign of intensity in different linguistic systems. 
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            With the functional approach, the entire system of typical features of the 
attribute of intensity, elements of these units, systematic semantic types of linguistic 
units are presented at the semantic-formal level. 
The typology of the sign of intensity is also reflected in the fact that typical features 
reflect different quantitative degrees (gradations, emotionality, etc.) at the 
extralinguistic level. 
            From the point of view of functional grammar, it is explained that the 
typology of the sign of intensity was studied by prominent representatives of the 
Prague School of Linguistics. 
The article also explains that intensity and gradation are closely related categories. 
Determined that the degree of the sign of intensity is determined by three (3) scales. 
            The article also reflects the norm of the sign of intensity and its formation 
under certain conditions on the scale of gradations, its dependence on the pragmatic 
position. 
 

Key words: morphological means, intensity sign, phraseological means, 
means of expression, category of concept, gradation, sign, norm. 
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ KOMMUNİKATİV 
 YANAŞMANIN ROLU 

 
Xülasə 

Dil insanlar arasında effektiv qarşılıqlı əlaqə üçün lazım olan vasitədir. O, 
insanın  öz dilini və mədəniyyətini daha yaxşı başa düşməsini təmin edir. Xarici dilin 
öyrənilməsi və öyrədilməsinə maraq müasir dövrdə daha da artmışdır. İnsanlar öz 
ana dilindən əlavə bir və ya bir neçə xarici dili öyrənir, sərbəst şəkildə real həyat 
şəraitlərində istifadə edirlər. Xarici dil bilmək bizə müxtəlif ölkələrdən olan 
insanlarla ünsiyyət qurmağa, habelə təhsildə və iş həyatımızda irəli getməyə, inkişaf 
etməyə kömək edir. Xarici dilə olan maraq onun geniş miqyaslı tədris olunmasına 
gətirib çıxarmışdır.  Xarici dilin tədrisində müxtəlif metod və yanaşmalardan istifadə 
olunur. Bu metod və yanaşmaların hər birinin üstün və çatışmayan tərəfləri var. 
Xarici dilin tədrisində istifadə edilən yanaşmalardan biri kommunikativ yanaşmadır. 
Kommunikativ yanaşma digər ənənəvi metodlardan fərqlənir. Bu yanaşma xarici 
dilin tədrisində ünsiyyətin vacibliyini qeyd edir.  Məqalədə xarici dilin tədrisində 
kommunikativ yanaşmanın tətbiqinin rolundan bəhs edilir,bu yanaşmanın tarixi və 
nəzəriyyəsi araşdırılır. M.Halidey və Henri Vidosonun kommunikativ yanaşmaya 
dair dəyərli fikirlərindən bəhs edilir. Bundan əlavə, məqalədə müəllim və şagirdlərin 
təlim prosesindəki rolu, kommunikativ yanaşmanın prinsipləri-kimi məsələlərdən də 
bəhs edilmişdir. Eyni zamanda kommunikativ yanaşmada istifadə edilən tapşırıqların 
xüsusiyyətləri də məqalədə təhlil edilir. 

      Açar sözlər:  xarici dil tədrisi, nəzəriyyə, tapşırıqlar, prinsiplər, müəllimin 
rolu, öyrənənin rolu 

     
Xarici dilin öyrənilməsinə və öyrədilməsinə maraq hər zaman olmuşdur və bu 

maraq müasir  dövrümüzdə daha da artmışdır. İnsanlar müxtəlif məqsədlər üçün 
xarici dilləri öyrənməyə can atır: daha yaxşı iş imkanları; xaricdə təhsil almaq üçün; 
müxtəlif xarici ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün və s.  

Dünyanın müxtəlif yerlərində xarici dillər tədris olunur. Xarici dilin tədrisində 
müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Tarixi inkişaf boyu dil tədrisi xeyli 
dəyişikliklərə məruz qalmış, müxtəlif metodlardan istifadə edilmişdir. Daha erkən 
vaxtlarda dil tədrisində əsas diqqət qrammatikanın və müxtəlif dil strukturlarının 
öyrədilməsinə verilmişdir. Müəllim tədrisdə daha aparıcı mövqedə olmuşdur. Bu isə 
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öyrənənlərin ikinci planda olmasına səbəb olmuş və öyrənmə prosesinə mənfi təsir 
etmişdir.  

Təqribən 1960-cı illərin ortalarında xarici dilin tədris olunmasına yeni bir 
yanaşma – “kommunikativ” yanaşma meydana gəlmişdir. Bu yanaşma dilin ünsiyyət, 
kommunikasiya vasitəsilə öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayır. Yeni bir dil 
öyrənərkən öyrənmə prosesi interaktiv və maraqlı olmalıdır, bu zaman öyrənmə 
prosesi daha səmərəli keçir. Kommunikativ yanaşma 1970-ci illərdə Britaniya dil 
tədrisində baş vermiş dəyişikliklər nəticəsində inkişaf etdirilmişdir. 1970-ci illərin 
əvvəlində Avropa Şurasının araşdırmaları və amerikalı psixiatr və psixoanalist 
Robert Lengz kimi bir çox dilçilər töhfələrini vermiş, kommunikativ yanaşmanın 
inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmişlər. 1960-1970-ci illərdə ingilis dili beynəlxalq 
dil kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Həmin dövrdə geniş yayılmış 
ənənəvi metodlar ingilis dilini xarici dil kimi öyrənənlərin tələblərinə cavab vermirdi. 
Onlar artıq dildən rahat ünsiyyət qurmaq və onu müxtəlif situasiyalarda tətbiq etmək 
istəyirdilər. Kommunikativ yanaşmanın və ya kommunikativ dil təliminin əsas 
məqsədi öyrənənlərin dil bacarıq və vərdişlərini həmin dildən real həyat şəraitində, 
real situasiyalarda istifadə etməklə inkişaf etdirilməsidir, məsələn, alış-veriş edərkən, 
dostlar ilə ünsiyyət qurarkən, həkim konsultasiyasında olarkən və sair kimi 
situasiyalarda dildən istifadə etməyi öyrətməklə qrammatik, leksik biliklər aşılanır, 
dinləmək, danışmaq kimi vərdişlər formalaşdırılır.  

Kommunikativ yanaşma nəzəriyyəsinə sosiolinqvistika, psixolinqvistika, 
antropologiya, dil fəlsəfəsi kimi bir sıra elm sahələri təsir göstərmişdir. Bunlardan ən 
təsirlisi isə sosiolinqvistika olmuşdur. Fişmənin fikrinə görə, sosiolinqvistikanın 
vəzifəsi kimin kiminlə hansı dildə və harada danışdığını öyrənməkdir. Bu yanaşma 
haqqında bir sıra alimlərin müxtəlif fikirləri vardır.  D.Haymsın fikrinə görə dil 
təliminin əsas məqsədi ünsiyyət qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir. Haymsın “ünsiyyət 
qabiliyyəti” nəzəriyyəsi nitq cəmiyyətində ünsiyyət qurarkən natiqin bilməli olduğu 
şeylərin tərifidir. Onun fikrincə ünsiyyət qurma bacarığına malik olan bir şəxs həm 
dil bilikləri, həm də dildən istifadə qabiliyyəti qazanır.  

Kommunikativ yanaşma barəsində digər dilçilik nəzəriyyəsi M.Halideyin “dilin 
funksional təsviri” nəzəriyyəsidir. Dilçilik nitq aktlarının və ya mətnlərin təsviri ilə 
əlaqədardır, çünki yalnız istifadə olunan dilin öyrənilməsi yolu ilə dilin bütün 
funksiyaları və məna komponentləri diqqət mərkəzinə gətirilir. Halidey dilin 
funksiyaları haqqında güclü nəzəriyyə hazırlamışdır. [1, səh 88] O, ana dilini öyrənən 
uşaqlar üçün dilin yerinə yetirdiyi yeddi funksiyanın təsvirini vermişdir: 

1. Vasitə funksiyası: əşyaları əldə etmək üçün dildən istifadə; 
2. Tənzimləyici funksiya: dildən başqalarının davranışlarını idarə etmək üçün 

istifadə etmək; 
3. Şəxsi funksiya: dildən şəxsi hissləri ifadə etmək üçün istifadə etmək; 
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4. Təxəyyül(yaradıcı) funksiya: dildən xəyal dünyası yaratmaq üçün istifadə 
etmək; 

5. Qarşılıqlı əlaqə funksiyası: dildən başqa insanlarla qarşılıqlı əlaqə yaratmaq 
üçün istifadə etmək 

6. Evristik funksiya: öyrənmək və kəşf etmək məqsədi ilə dildən istifadə 
etmək; 

7. Təqdimat funksiyası: dildən məlumat ötürmək üçün istifadə etmək.  
Kommunikativ yanaşmaya dair dəyərli fikirləri olan digər bir nəzəriyyəçi Henri 

Vidosondur. O, “Dilin Ünsiyyət vasitəsi kimi öyrədilməsi”(“Teaching Language as 
Communication) kitabında mətndə dil sistemləri və onların ünsiyyət dəyərləri 
arasındakı əlaqəyə dair öz görüşünü təqdim etmişdir. [1, səh 89] Müəllif diqqətini 
dildən fərqli məqsədlər üçün istifadə etmə qabilyyətinin təməlində duran 
kommunikativ aktlara cəmləmişdir.   

Kommunikativ dil təlimi zəngin nəzəri əsasa malikdir. Bu yanaşmanın 
aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

1. Dil məzmunun ifadə edilməsi üçün bir sistemdir; 
2. Dilin əsas funksiyası qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə imkan yaratmaqdır; 
3. Dilin quruluşu onun funksional və kommunikativ istifadəsini əks etdirir; 
4. Dilin başlıca vahidləri yalnız onun qrammatik və struktur xüsusiyyətləri 

deyil, həmçinin funksional və kommunikativ məna kateqoriyalarıdır.  
Kommunikativ dil təliminin bir neçə vacib prinsipləri vardır : 
1. Dil öyrənmə prosesində hədəf dildən istifadə edərək ünsiyyət qurulması ; 
2. Ünsiyyət qurarkən istifadə edilən dil situasiyaya, şəraitə və danışanların 

roluna uyğun olmalıdır; 
3. Kommunikativ tapşırıqlar zəruri əhəmiyyətə malikdir. İstifadə olunan 

tapşırıqların kommunikativ məqsədi olmalıdır.  Bu tapşırıqlara misal olaraq müxtəlif 
oyunları, problem həll etmə tapşırıqlarını, rollu oyunları və başqalarını daxil etmək 
olar. Rollu oyunlar dili daha tez və maraqlı şəkildə öyrənməyə, həmin dildə ünsiyyət 
qurmağa kömək edir. Müxtəlif situasiyalara uyğun maraqlı rollu oyunlar təşkil edib 
öyrənmə prosesini daha səmərəli və əyləncəli etmək olar.  

4.Danışıq, dinləmə, oxuma və yazma bacarıqlarının hamısı bir yerdə inkişaf 
etdirilir, çünki ünsiyyət müxtəlif bacarıqları özündə birləşdirir. Ümumiyyətlə dil 
öyrənərkən bu dörd bacarığın hər birindən eyni anda istifadə edilməli və inkişaf 
etdirilməlidir. 

5.Bu təlim metodunda mövzular seçilərkən öyrənənlərin yaşı, tələbatları, 
səviyyələri və maraqları əsas götürülür. Hər yaş dövründə inasanların maraqları 
fərqli olur. Məsələn azyaşlı, məktəbli uşaqlar daha çox rənglərə, oyunlara, məktəblə 
bağlı mövzulara və s. maraq göstərirlər. Gənclər isə daha çox texnologiyaya, 
kinolara, müxtəlif ixtiralara, kəşflərə maraq göstərirlər. Mövzu seçərkən öyrənənlərin 
dil səviyyəsi də mütləq nəzərə alınmalıdır. Məsələn, dili yeni öyrənməyə 
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başlayanlara texnologiya mövzusunda danışmaq çətin olacaq və bu da onları 
motivasiyadan salacaq. Əgər onların səviyyəsinə uyğun mövzu seçilərsə daha asan 
olacaq və motivasiyaları daha da artacaqdır. 

6.Motivasiya əhəmiyyətli rol oynayır. Müəllim öyrənənləri dərsə cəlb etməli və 
dərs prosesində fəal və interaktiv iştirak etmələrini təşkil etməlidir.  

7.Dil öyrənmə yaradıcı bir prosesdir, buna görədə sınaqlar və səhvlər öyrənmə 
prosesinin bir hissəsidir. Kommunikativ yanaşmada səhvlərə yol verilməsi normal 
qarşılanır, bu onu göstərir ki şagird və ya öyrənən dili istifadə etməyə, onu 
mənimsəməyə çalışır.  

Kommunikativ dil təlimində müəllimin bir neçə əhəmiyyətli rolu qeyd olunur. 
Ənənəvi metodlarla keçirilən dərslərdə müəllim hər zaman aparıcı rolda, şagirdlər isə 
ikinci planda olmuşdur. Şagirdlərin təlim prosesində fəal iştirak etməsinə şərait 
yaradılmırdı. Bu isə öyrənmə prosesinə mənfi təsir edir, öyrənənlərin motivasiyasını 
aşağı salırdı. Kommunikativ yanaşma üsulunda isə şagirdlər ön planda olur və 
onların təlim prosesində fəallığına və aktivliyinə maksimum dərəcədə şərait yaradılır. 
Brin və Kendlin müəllimin təlimdə ilk rolunun sinifdə bütün iştirakçılar arasında 
ünsiyyət prosesini asanlaşdırmaq olduğunu qeyd edir. Onlar müəllimin ikinci 
rolunun öyrənmə-təlim qrupunda müstəqil iştirakçı kimi çıxış etməsini qeyd edirlər. 
Bu zaman müəllim öyrənənlər üçün lazımi resurslar təşkil edir və özü də həmçinin 
resurs kimi çıxış edir, digər tərəfdən sinifdə digər prosedurlar və fəaliyyətlərdə 
bələdçi rolunu oynayır. Müəllimin digər bir rolu da tədqiqatçı və öyrənən olmaqdır. 
Bütün fəaliyyəti boyunca müəllim daima araşdırmalı, yeni elmi yeniliklərlə tanış 
olmalı və özünü daim inkişaf etdirməlidir.  

Müəllim təlim prosesi zamanı şagirdə nə zaman müdaxilə etməlidir? Müəllimin 
şagirdin səhvini dərhal düzəltməsi həlledici rol oynayır. Əks halda edilən səhvlər 
şagirdlərin beynində sabitləşir və vərdiş halına çevrilir. Əgər danışıq zamanı səhvlərə 
yol verilərsə axıcılığı təmin etmək üçün səhvlərin düzəldilməsi danışıq prosesindən 
sonraya saxlanılır. Səhvlərin düzəldilməsi prosesi şagirdlərin hədəf dildə danışdığı 
zaman edilərsə bu onların motivasiyasına təsir göstərə bilər və onlar dili istofadə 
edərkən tərəddüd edə bilərlər.  

Təlim prosesində müəllimin rolu ilə yanaşı öyrənənlərin də bir neçə 
əhəmiyyətli rolu  qeyd olunur. Öyrənənlər dərs prosesində fəal iştirak edirlər. Onlar 
müəllim tərəfindən hazırlanmış tapşırıqları yerinə yetirirlər və bununla onlar real 
ünsiyyətə qoşula bilirlər. Qrup və cüt şəkildə onlar orijinal tapşırıqları yerinə yetirir, 
bu zaman şagirdlər öz yoldaşları ilə ünsiyyət qurur, verilən tapşırıqları bir yerdə həll 
edirlər. Bundan əlavə onlar öz yoldaşlarının çıxışını diqqətlə dinləyirlər.  Qruplar və 
ya cütlər şəklində tapşırıqlar yerinə yetirmək təlim prosesinə müsbət təsir etdiyi kimi 
şagirdlərin kommunikasiya və əməkdaşlıq qabiliyyətini də inkişaf etdirir. Gələcəkdə 
onlar hər hansısa şirkətdə və ya müəssisədə işləyərkən öz həmkarları ilə rahat şəkildə 
ünsiyyət qura və əməkdaşlıq edə biləcəklər. 
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Kommunikativ dil təlimində istifadə olunan tapşırıqlar aşağıdakı xüsusiyyətlərə 
malik olmalıdır: 

1.Dil öyrənmə prosesində real ünsiyyət qurmağa kömək edir; 
2.Öyrənənlərərə bildiklərini təcrübə etmək və sınamaq imkanı verir; 
3.Öyrənənlərin həm dəqiqliyi, həm də səlisliyi inkişaf etdirməsinə kömək olur; 
4.Bu tapşırıqlar dinləmə, danışma, yazma və oxuma bacarıqlarını özündə 

birləşdirməlidir, çünki onlar hər biri eyni anda baş verir. 
5.Həmçinin bu tapşırıqlar şagirdlərər qrammatik qaydaları öyrənməyə və kəşf 

etməyə şərait yaradır. 
Nəticə  
Araşdırma nəticəsində aydın olur ki, kommunikativ yanaşma təlimdə 

əhəmiyyətli rol oynayır. Bu yanaşmanın köməyi ilə təlim prosesi səmərəli şəkildə 
təşkil olunur, öyrənənlər təlim prosesində fəal iştirak edirlər. Şagirdlər təlim 
prosesində aparıcı, müəllim isə vasitəçi kimi çıxış edir. Təlim prosesində qarşılıqlı 
əlaqə və ünsiyyət əsas rol oynayır. Beləliklə, öyrənənlər  müxtəlif situasiyalarda 
xarici dildən istifadə edə bilirlər.  
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THE ROLE OF COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE 
Summary 

Language is a necessary tool for effective communication between people. It 
provides a better understanding of one's language and culture. Interest in learning and 
teaching a foreign language has increased nowadays. People learn one or more 
foreign languages in addition to their mother tongue and use them in real life. 
Knowing a foreign language helps us to communicate with people from different 
countries, as well as to advance and develop in our education and work life. Interest 
in a foreign language has led to its widespread teaching. Different methods and 
approaches are used in foreign language teaching. Each of these methods and 
approaches has advantages and disadvantages. One of the approaches used in foreign 
language teaching is the communicative approach. The communicative approach 
differs from other traditional methods. This approach emphasizes the importance of 
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communication in foreign language teaching. The article deals with the role of 
communicative approach in teaching a foreign language and studies the history and 
theory of communicative approach. Valuable ideas of M. Halliday and H. 
Widdowson on the communicative approach are commented. In addition, the role of 
teachers and students in the learning process, the principles of communicative 
approach are also discussed in the article. At the same time, the article analyzes the 
features of the tasks used in the communicative approach. 

Key words: foreign language teaching, theory, activities, principles, the role of 
the teacher, the role of the learner 

 
               

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Резюме 
Язык - необходимый инструмент для эффективного общения между 

людьми. Это позволяет лучше понять свой язык и культуру. Интерес к 
изучению и преподаванию иностранного языка возрос в наше время. Люди 
изучают один или несколько иностранных языков в дополнение к своему 
родному языку и свободно используют их в реальной жизни. Знание 
иностранного языка помогает нам общаться с людьми из разных стран, а также 
продвигаться и развиваться в нашем образовании и работе. Интерес к 
иностранному языку привел к его широкому распространению. В обучении 
иностранному языку используются разные методы и подходы. Каждый из этих 
методов и подходов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из 
подходов, используемых в обучении иностранному языку, является 
коммуникативный подход. Коммуникативный подход отличается от других 
традиционных методов. Такой подход подчеркивает важность общения в 
обучении иностранному языку. В статье рассматривается роль применения 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку, исследуется 
история и теория этого подхода.  Отмечаются ценные идеи М. Холлидея и 
Генри Видовсона о коммуникативном подходе. Кроме того, в статье 
рассматриваются принципы коммуникативного подхода и роль преподавателей 
и учащихся в процессе обучения. Вместе с тем в статье анализируются 
особенности задач, используемых в коммуникативном подходе. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, теория, задания, 
принципы, роль учителя, роль ученика 
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İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MEDİANIN İSTİFADƏSİ 
Xülasə 

       Müasir dövrdə elm və texnologiya sürətlə inkişaf edir və həyatımızın hər bir 
sahəsinə öz təsirlərini göstərir. Gündəlik həyatımızda texnologiya vasitələrindən 
müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirik. Texnoloji vasitələrin ayrılmaz bir hissəsi 
olan mediasız gündəlik həyatımızı təsəvvür etmək olmaz. Media vasitələrinin təhsil 
sistemində geniş istifadə olunması yeni öyrənmə fürsətləri ortaya çıxarır. Medianın 
əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də, xarici dilləri, eləcə də ingilis dilini öyrənmək 
istəyənlərin diqqətini və marağını çəkməsidir. Günümüzdə ingilis dilinə aid yeni 
resurslar və vasitələr hazırlanır və istifadəyə verilir. Tədqiqatın obyekti ali təhsil 
müəssələrində ingilis dilinin öyrənilməsində istifadə olunan kütləvi informasiya 
vasitələri, həmçinin video, audio, qrafika və mətn kimi multimedia vasitələridir. 
Hazırki dövrdə ali təhsil müəssələrində müasir texnoloji vasitələrdən səmərəli şəkildə 
istifadə etməklə ingilis dilinin tədrisi prosesi inkişaf edir. Elm və texnologiyaya 
əsaslanan informasiya cəmiyyətinin yaradılması dünya ölkələrinin siyasətlərində əsas 
istiqamətindən birinə çevrilmişdir. Belə şəraitdə informasiya va kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı dövlətlərin siyasi, iqtisadi ve sosial fəaliyyətlərinə təsir 
göstərərək iqtisadiyyatın və ictimai münasibətlərin qloballaşmasına şərait yaradır. 
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları məlumatların yığılması, 
sistemləşdirilməsi, düzəldilməsi və ötürülməsi üçün olan texnologiyalara verilən 
ümumi termindir. Şüphəsiz ki, cəmiyyət həyatında baş verən bu dəyişikliklər təhsil 
sistemindən də yan keçməmişdir. İnformasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun təhsil 
sisteminin formalaşması və İKT yönümlü təhsil innovasiyalarından istifadə 
metodlarının yaranması dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək üçün əsas 
istiqamətlərdir. Dünya qloballaşmağa doğru getdikcə ortaq bir dilə sahib olmaq 
ünsiyyət qurmaq prosesini asanlaşdırır. Bu gün demək olar ki, bütün dünya ölkələri 
üçün ortaq dil ingilis dilidir. İngilis dili beynəlxalq ünsiyyət dili kimi dünyanın bir 
çox  ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda da məktəblərdə və universitetlərdə tədris 
olunur. 
       Açar sözlər: texnologiya, inkişaf, vasitə, məqsəd, media, dil, tədqiqat, tədris, 
informasiya, təhsil, multimedia, qloballaşma 
       
        Müasir dövrümüzdə texnologiyanın inkişafı nəticəsində dünya sürətlə dəyişir və 
bu dəyişikliklər həyatımızın hər bir sahəsinə öz təsirini göstərir. Gündəlik 
həyatımızda texnologiya vasitələrindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirik. Hal-
hazırda texnoloji vasitələrin əhəmiyyətli təsirini insanların bir-biri və dünyanın yerdə 
qalan hissələri ilə pmunikasiyaları, dostları və ailələri ilə qarşılıqlı əlaqələri, şəhər və 
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hökümətlərin təşkiledilmə üsulları, eləcə də təhsil sahəsində görə bilərik. Media 
vasitələri də texnoloji vasitələr arasında ən çox istifadə olunandır. Media vasitəsilə 
insanlar bir-birilərinə məlumat ötürür və yeni biliklər əldə edirlər. Belə ki, kütləvi 
informasiya vasitələri olan qəzet, jurnal, radio, televiziya və sosial media vasitəsilə 
insanlar müxtəlif mövzularda zəngin biliklər əldə edirlər. Təhsil prosesində media 
vasitələrindən istifadə tələbələr üçün geniş imkanlar yaradır. İnternet və World Wide 
Web istifadəsi sayəsində öyrətmə və öyrənmə üsulları tədricən dəyişir və inkişaf edir.  
          Media vasitəsilə tələbələr xarici dilləri, xüsusən də ingilis dilini daha rahat 
şəkildə öyrənmək imkanı əldə edirlər. Onlar ingilis dilinə aid yeni resurslar və 
vasitələrdən yararlanırlar. Bunlara öyrənmə platformaları, ünsiyyət kanalları, 
forumlar, mobil tətbiqlər, oyunlar kimi tətbiqləri misal göstərmək olar. Bu kimi 
vasitələr ingilis dilinin tədrisində səmərəli və faydalı şəkildə istifadə edilir. Hər gün 
inkişaf edən və həyatımızı istiqamətləndirən bu tətbiqlərdən uzaq durmaq əvəzinə, 
texnologiya sahəsindəki inkişafı izləməli və onları təhsil həyatımıza daxil etməliyik. 
Kompüter və mobil texnologiyaları özündə birləşdirən dil öyrənmə proqramları 
insanları xarici dil və mədəniyyətlə tanış edən video, audio, qrafika və mətn kimi 
multimedia vasitələri ilə təmin edir.  Xarici dil müəllimləri bu xidmətlərin tələbələr 
arasında geniş yayılmasından faydalanır və onlardan ingilis dilini öyrənənlərin dil 
biliklərini artırmaq üçün istifadə edirlər. Ali təhsil müəssələrdində media 
vasitələrindən səmərəli istifadə tələbələrə məlumat mübadiləsi, interaktiv mühitlərdə 
iştirak etmək, müəllimlərlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanı verməklə öyrənmə 
təcrübəsini artırır.   Ali məktəb tələbələrinin ingilis dilinin öyrənilməsi üçün istifadə 
olunan kütləvi informasiya vasitələri, həmçinin video, audio, qrafika və mətn kimi 
multimedia vasitələrinin tədris prosesində tətbiqi haqqında məlumatlandırılması çox 
vacibdir. Məlum olduğu kimi, hal-hazırda ingilis dilinin öyrənilməsi prosesində 
media vasitələrinin istifadəsinə böyük maraq vardır. Tədris prosesində müəllimlər 
texnoloji tətbiqlərin öyrənmə və tədris vasitələri kimi istifadə edilməsinə nəzarət 
edir. Bütün media platformaları xarici dil dərslərini tələbələr üçün daha cəlbedici, 
maraqlı və cazibədar etmək potensialına malikdir. Xüsusilə də, sosial medianın xarici 
dilin öyrənilməsinə necə təsir göstərdiyini anlamaq çətin deyil. Facebook, Twitter, 
Instagram və YouTube kimi platformaların həm müəllimlər, həm də tələbələr 
tərəfindən istifadəsi təhsilin təşkili prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
Bundan başqa multimedia vasitələri ingilis dili dərslərində eşitmə və anlama 
bacarıqlarının formalaşmasında istifadə olunur. Elmi işin əsas məqsədi ali məktəb 
müəssisələrində tədris vasitəsi kimi media vasitələrinin  səmərəli şəkildə istifadəsinin 
tədqiqidir. Elmi işdə qarşıya qoyulan əsas vəzifələr isə ingilis dilinin tədrisi 
prosesində media vasitələrinin necə istifadə olunması ilə bağlı məlumat vermək, 
ingilis dilini ünsiyyət vasitəsi kimi inkişaf etdirmək üçün sosial şəbəkələri 
araşdırmaq, ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin tədrisində media vasitələrinin 
istifadəsinin səmərəli yollarını təqdim etməkdir. Tədqiqat işində tələbələrin ingilis 
dili bacarıqlarını deyil, həm də dil öyrənmə təcrübələrini təkmilləşdirmək üçün 
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müasir media vasitələrinin əhəmiyyəti vurğulanır. Bu baxımdan ali məktəblərdə 
ingilis dilinin tədrisi prosesinin təşkilinin mühüm əhəmiyyəti vardır.  Müasir dövrdə 
texnoloji vasitələrdən tibdə, mühəndislikdə, təhsildə, hökümət məsələlərində və bir 
çox başqa sahələrdə geniş istifadə olunur. Belə ki, gündəlik həyatımızda müəyyən 
məsələləri həll etmək üçün ən azından minimal texnoloji biliklərinə sahib olmaq çox 
vacibdir. Həyatımızın  bütün sahələrində tətbiq olunan texnoloji vasitələr təhsil 
sahəsinə də öz təsirini göstərir. Kompüter bacarıqlarının vacib olduğu bu dövrdə ilk 
öncə təhsildə texnoloji vasitələrin istifadəsi prioritet məsələlərdən birinə 
çevrilməlidir. Belə vasitələrin təhsilə gətirilməsindən sonra kompüterlərə əsaslanan 
dil tədrisi metodikaya gətirildi. Müasir dövrün tələblərinə cavab verən texnoloji 
vasitələrin tədris prosesində tətbiqi ilə bağlı müxtəlif üsullar tədqiq edilir. İngilis 
dilinin öyrənilməsi üçün ali məktəblərdə kütləvi informasiya vasitələri və multimedia 
vasitələrinin öyrənilməsi mövzusunda araşdırmalar aparılır. Bu gün ingilis dilinin 
öyrənilməsi üçün media vasitələrindən istifadə dünyada görünməmiş bir sürətlə 
yayılır və bu səbəbdən sosial media və multimedia vasitələri fenomenlərini təhlil 
etmək vacib məsələdir. Bu araşdırmanın əhəmiyyəti ingilis dili müəllimləri və 
tələbələrdə müəyyən vərdişlər formalaşdırmaqdır ki, bu da dilin öyrənilməsində 
media vasitələrindən düzgün və səmərəli şəkildə istifadəni təmin edir. Digər tərəfdən 
müəllimlər müasir texnologiyalardan istifadə etməklə tədris təcrübəsi qazanır. İngilis 
dilini xarici dil kimi öyrətmək və öyrənmək üçün istifadə edilən ənənəvi tədris 
təcrübələrini dəyişdirmək təhsil gündəmində olan müzakirə obyektlərindən 
biridir.  Müəllimlər və tələbələr media vasitələrinin potensialını effektiv və faydalı 
tədris alətləri kimi tətbiq etməyi öyrənirlər. Daim inkişaf edən dünyada müasir 
texnologiyalar təhsil sahəsində geniş istifadə olunur və ingilis dilinin tədrisində də 
texnoloji vasitələrdən istifadə olunması aktual məsələdir. Məlumdur ki, dil ünsiyyət 
vasitəsidir və hər hansı bir dili öyrənərkən onu ünsiyyət prosesində istifadə etmək 
lazımdır. Tədris prosesində dil bacarıqlarının inkişafı üçün texnoloji vasitələrdən 
istifadə edərək ingilis dilinin ünsiyyət vasitəsi kimi inkişafı önəmli məsələlərdəndir. 
Bugün ingilis dilinin tədrisində İKT-lərdən geniş istifadə olunur. İKT-lərdən istifadə 
nəticəsində ingilis dili ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. İKT –nin təhsil sahəsinə 
inteqrasiyasının bir sıra müsbət cəhətləri vardır. Media vasitələrinin tətbiqi ilə 
tələbələr informasiyanı müxtəlif yollarla qəbul edir və ötürür və nəticədə dərs prosesi 
daha maraqlı keçir. Bu yolla tələbələr müxtəlif tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla 
gəlir və onlar dərs prosesində daha aktiv olmağa çalışır.  Hal-hazırda təhsil sahəsində 
texnologiyaların tətbiq olunması nəticəsində intellektual, məntiqli və tənqidçi 
düşüncəli tələbələr yetişir. 
          Müasir tədris vasitəsi olan multimedia vasitələrindən təhsil sahəsində istifadə 
dünya təhsil prosesinin inkişafında ən vacib tendensiyalardan biridir. Dərs prosesində 
multimedia vasitələrinin tətbiqinin bir sıra üstünlükləri vardır. Tələbələr mövzu ilə 
bağlı əsas biliklərə yiyələnir, bilikləri sistemləşdirir, özlərində motivasiya 
formalaşdırır. Onlar tədris materialını qavramaq, öyrənmə obyektlərindəki əlaqələri 
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və münasibətləri dərk etmək, ümumiləşdirmək, təhlil etmək, yaradıcılıq fəaliyyətini 
artırmaq kimi fəaliyyətlərdən yararlanırlar. Bundan başqa belə vasitələr tələbələrin 
elmi dünyagörüşünü artırır, müstəqil və qrup işini təşkil etməyi öyrədir. Multimedia 
təqdimatları istənilən məlumat qəbulu üçün nəzərdə tutulmuşdur və tələbələr 
müxtəlif növdə informasiyalar daşıyan video, audio, qrafika və mətn kimi vasitələrlə 
təmin olunurlar. Məsələn, belə texnologiyalarından istifadə edərək dərsin 
mövzusunu, müzakirə olunan sualları slaydlar vasitəsilə təqdim etmək olar.  
       Multimedia anlayışları zamana uyğun olaraq dəyişir və  mövcud olan 
texnologiyadan asılı olur. Onlar kompüterə əsaslanan tədris mühiti yaradır. Eyni 
zamanda birdən çox duyğu orqanına müraciət etməklə məlumatın əldə edilməsi və 
ötürülməsi, həmçinin görmə və səsin birləşməsi ilə xarakterizə olunan multimedianın 
dəyəri sürətlə artır. Dil bacarıqlarına müvəffəqiyyətlə nail olmaq üçün bir çox 
multimedia mövcuddur: 

• obyektlərin və proseslərin vizual nişanları; 
• rəqəmsal olaraq qeydə alınmış musiqi parçaları; 
• rəqəmsal video;  
• bir neçə dilin eyni vaxtda yazılması üçün səs yazma sistemləri; 
• səs, şəkillər və animasiyaların daxil olduğu CD-ROM-lar; 
• hərəkətli qrafiklər; 
• videokasetlər; 
• kompüterdə yaradılan çap materialları və s. 

       İngilis dili tədrisində danışıq mədəniyyəti, dilin quruluşu və real istifadə 
mühitləri vacib olduğu üçün bu cür mühitləri təqdim edəcək materiallara ehtiyac 
vardır. Kompüterlər bu cür materialları əyani, eşitmə və yazılı və çap formatında 
təqdim edir. Kompüterlər vasitəsilə məlumatı uzun müddət saxlamaq mümkün olur 
və bu da qısamüddətli yaddaşı olan tələbələr üçün vaxt və istifadə rahatlığı təmin 
edir. Beləliklə, onlar qısamüddətli yaddaşla uzunmüddətli yaddaş arasında qarşılıqlı 
əlaqə qurur. Tələbələrə öz dil biliklərini sınamaq və qiymətləndirmək imkanı 
verməklə, kompüterlər məlumatların xatırlanmasına kömək edirlər. 
                                                                     

NƏTİCƏ 
       Media vasitələri dil öyrənənləri ünsiyyət qurmaq və hədəf dili ünsiyyət 
prosesində istifadə etmək üçün daha çox imkanlarla təmin edir. Tələbələr real 
situasiyalarda ingilis dilini necə istifadə etməyi öyrənir. Bu da həm şifahi, həm də 
yazılı dil bacarıqlarının eyni zamanda müsbət inkişafına gətirib çıxarır. Dəyişən 
dünyada həm mükəmməl dil bacarıqlarına malik olmaq, həm də texnoloji 
vasitələrdən istifadəni bacarmaq əsas tələblərə çevrilmişdir. Ona görə də, təhsil 
sistemində müasir texnologiya və media vasitələrinin tətbiq olunmasının böyük 
əhəmiyyəti vardır. 
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USE OF MEDIA IN TEACHING ENGLISH 

Summary 
      Nowadays science and technology develop rapidly and affect every area of 

our lives. We use technology for various purposes in our daily lives. It is impossible 
to imagine our daily life without the media, which is an integral part of technological 
means. The widespread use of media in the education system opens up new learning 
opportunities. One of the important features of the media is to attract the attention 
and interest of those who want to learn foreign languages, as well as English. Today, 
new English language resources and tools are being developed and launched. The 
object of research is the media used in the study of English in higher education, as 
well as multimedia tools such as video, audio, graphics and text. At present, the 
process of teaching English is developing in higher education institutions with the 
effective use of modern technological means. The creation of an information society 
based on science and technology has become one of the main directions in the 
policies of countries around the world. In this context, the development of 
information and communication technologies affects the political, economic and 
social activities of states and creates conditions for the globalization of the economy 
and public relations. Information and Communication Technologies is a general term 
for technologies for the collection, systematization, correction and transmission of 
information. Undoubtedly, these changes in the life of society have not bypassed the 
education system. The formation of an education system in accordance with the 
requirements of the information society and the emergence of methods of using ICT-
oriented educational innovations are the main directions for integration into the 
world education system. As the world becomes more global, having a common 
language makes the process of communication easier. Today English is the common 
language for almost all countries of the world. English is taught as a language of 
international communication in many countries around the world, as well as in 
schools and universities in Azerbaijan. 
       Key words: technology, development, means, purpose, media, language, 
research, teaching, information, education, multimedia, globalization 

 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 245 –

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Резюме 
       Сегодня наука и технологии стремительно развиваются и влияют на все 
сферы нашей жизни. Мы используем технологии для различных целей в 
повседневной жизни. Невозможно представить нашу повседневную жизнь без 
средств массовой информации, которые являются неотъемлемой частью 
технических средств. Широкое использование СМИ в системе образования 
открывает новые возможности обучения. Одна из важных особенностей СМИ - 
привлекать внимание и интерес тех, кто хочет изучать иностранные языки, а 
также английский. Сегодня разрабатываются и запускаются новые ресурсы и 
инструменты на английском языке. Объектом исследования являются средства 
массовой информации, используемые при изучении английского языка в 
высших учебных заведениях, а также мультимедийные инструменты, такие как 
видео, аудио, графика и текст. В настоящее время процесс обучения 
английскому языку развивается в высших учебных заведениях с эффективным 
использованием современных технологических средств. Создание 
информационного общества, основанного на науке и технологиях, стало одним 
из основных направлений политики стран всего мира. В этом контексте 
развитие информационных и коммуникационных технологий влияет на 
политическую, экономическую и социальную деятельность государств и 
создает условия для глобализации экономики и общественных отношений. 
Информационные и коммуникационные технологии - это общий термин для 
технологий сбора, систематизации, исправления и передачи информации. 
Несомненно, эти изменения в жизни общества не обошли стороной и систему 
образования. Формирование системы образования в соответствии с 
требованиями информационного общества и появление методов использования 
образовательных инноваций, ориентированных на ИКТ, являются основными 
направлениями интеграции в мировую систему образования. По мере того, как 
мир становится более глобальным, общий язык облегчает процесс общения. 
Сегодня английский - общий язык практически для всех стран мира. 
Английский язык преподается как язык международного общения во многих 
странах мира, а также в школах и университетах Азербайджана. 
       Ключевые слова: технология, разработка, инструмент, цель, средства 
массовой информации, язык, исследование, обучение, информация, 
образование, мультимедиа, глобализация 
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FLEKTİV VƏ İLTİSAQİ DİLLƏRDƏ SUPRASEQMENT SƏS 
ƏVƏLƏNMƏLƏRININ BƏZİ MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Xülasə: 
 
Dünya dillərində seqment mahiyyətli hadisələrdən sayılan seqment səs 

əvəzlənmələri müxtəlif dillərin materialları əsasında fonetik aspektdən (məsələn, 
mövqə əvəzlənmələri, kombinator əvəzlənmələr, tarixi səs əvəzlənmələri və s.) 
müxtəlif dərəcədə öyrənilsə də, morfoloji vasitə kimi çıxış edən səs əvəzlənmələrinin 
dillərin tipoloji inventarının formalaşdırılması üçün universal və spesifik 
xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi vacib məsələlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. 

Səs əvəzlənmələri seqment və supraseqment əvəzlənmələr olaraq təzahür 
edir. Əvəzlənmələrin operandı kimi hər zaman seqment və ya fonem silsilələri çıxış 
edir. Seqment səs əvəzlənmələri ilə müqayisədə supraseqment əvəzlənmələr az 
yayılmışdır. 

Morfoloji vasitə kimi çıxış edən seqment və supraseqment səs əvəzlənmələri 
barədə İ.Melçukun təklif etdiyi təsnifat özünün hərtərəfliliyi və sistemliliyi ilə 
fərqlənir. Həmin təsnifatdan çıxış edərək qohum və ya qohum olmayan dillərdə 
seqment və supraseqment səviyyələrdə a) substitusiyalar, b) qısalmalar, c) 
genişlənmələr, d) metatetik səs əvəzlənmələri olmaqla dörd əsas qrupu fərqləndirmək 
olar. Müxtəlif dillərdə istənilən səs əvəzlənməsi bu qrupların birinə aid olur. Belə 
dəyişmələr, söz kökündəki saitləri, söz kökünün son samitlərini, müxtəlif nitq 
hissələrini, əsasən, isim düzəldən şəkilçilərin (suffikslərin) son samitlərini, feil 
düzəldən prefikslərin tərkibindəki samitləri və s. əhatə edir. 
Açar sözlər: səs əvəzlənmələri, seqment, supraseqment, flektiv,iltisaqi 

                                                                         
Dilçilik elmi nitq axınında xətti və ya seqment vahidlərlə yanaşı, qeyri-xətti 

və ya supraseqment vahidləri  də fərqləndirir. Qeyri-xətti və ya supraseqment 
vahidlərə vurğu və onun bütün növləri, eləcə də intonasiya aid edilir. Bu vahidlər 
xətti və ya seqment vahidlərdən onunla fərqlənir ki, onlar, yəni supraseqment 
vahidlər özü-özünə, nitq səslərindən ayrılıqda, sərbəst şəkildə deyil, yalnız onlarla 
birlikdə mövcud ola bilirlər. Bu vahidlərin adı – supraseqment – buradan 
qaynaqlanır. Onlar sanki xətti, yəni seqment vahidlər olan samit və saitlərin üzərinə 
əlavə xüsusiyyət kimi yüklənir. Seqment vahid ayrılıqda, supraseqment vahid isə 
yalnız onunla birgə tələffüz edilə bilir. Əslində bunlar seqmentüstü vahidlərdir. 
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Ədəbiyyatda onlar müxtəlif terminlərlə adlandırlır: “суперсегментные, 
сверхсегментные (16, 14-15) “несегментные», “надсегментные”, “сверхсегмент-
ные”, “суперсегментные”, “супрасегментные” (18, 64), “супрасегментные” (17, 
11-62), “суперсегментные” (19, 69), «супрасегментный» və «суперсегментный» 
(15, 72), “suprasegmental(s)” (23, 135; 22, 23). 

Dilin səs qabığının supraseqment xüsusiyyətlərinə səsin əsas ton ucalığının 
qalxıb-düşməsi, səslənmə intensivliyinin dəyişməsi, bu və ya digər nitq parçasının 
tələffüz tempi, fasilədən istifadə və onun xarakteri aid edilir. Bütün bunlar həm də 
prosodik hadisələrdir. Prosodik hadisələr dilin müxtəlif vahidləri – heca, söz, söz 
birləşməsi, cümlə –  çərçivəsində təzahür edir. Məsələn, heca çərçivəsində bir sıra 
dillərdə heca vurğusu adlanan hadisə, söz çərçivəsində söz vurğusu və s. müşahidə 
edilir. Bunlar fonoloji cəhətdən məna fərqləndirilməsinə xidmət edir və bu prosesdə 
mühüm rol vurğu və intonasiyanın üzərinə düşür.  

Morfoloji vasitələr arasında seqment səs əvəzlənmələri kimi, supraseqment 
səs əvəzlənmələri də vardır. Fonem silsilələri şəklində ortaya çıxan seqment 
mahiyyətləri kimi, vurğu, intonasiya, prosodiya ilə əlaqəli komplekslər də 
supraseqment mahiyyətlər kimi təzahür edir. 

Supraseqment səs əvəzlənmələri morfoloji vasitə kimi çıxış etdikdə morfoloji 
və ya qrammatik mənanın reallaşmasına xidmət edir. Seqment səs əvəzlənməsi 
zamanı morfem, söz və daha mürəkkəb dil vahidlərinin tərkibinə daxil olan nitq 
səsləri müxtəlif qrammatik formaların və ya təkhecalı sözlərin əmələ gəlməsində 
dəyişə və ya bir-birini əvəz edə bildiyi kimi, supraseqment səs əvəzlənməsində də 
supraseqment mahiyyətli hadisələr olaraq fəaliyyət göstərən vurğu və intonasiya 
morfonoloji şəraitdə morfem çərçivəsində müxtəlif fonem və ya fonem birləşmələri 
dəyişir ki, bunun sayəsində morfemlər özlərinin müxtəlif variantlarında fərqli fonem 
tərkibinə qovuşur. Müxtəlif qrammatik və ya morfoloji mənaların ifadəsi ilə əlaqəli 
“supraseqment səs əvəzlənmələri” termini bəzən daha geniş mənada, yəni morfemin 
fonematik müxtəlifliyinin prosodik xüsusiyyətlər hesabına sözlərin və qrammatik 
formaların fərqləndirilməsi üçün istifadə edilməsi kimi işlədilir. 

Bəllidir ki, sözün qrammatik formasının dəyişməsində vurğu bir hecadan 
digərinə yerini dəyişə bilər (1) və ya eyni hecada qala bilər (2). Məsələn: 

Rus: (1) двести – двухсот, пятьдесят – пятидесяти; (2) море – морем, 
İngilis: (1) economy – economic, inform – information, (2) revolution – 

revolutionary; usual – usually, 
Azərbaycan: (1) alma – almanın, evlər – evlərdə; (2) almış – almışmış – 

almışdı. 
Vurğunun yerini dəyişməsindən asılı olaraq, sərbəst və sabit vurğu növləri 

fərqləndirilir. Sərbəst vurğu qrammatik forma dəyişərkən sözdə bir hecadan 
başqasına yerini dəyişir. Rus, alman, litva və b. dillərdə sərbəst vurğu geniş 
yayılmışdır. 
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Rus dilində: рука – руку, голова – голову – голов, город – города, весёлый 
– весел – веселее, десять – десяти, отдать – отдал – отдала; 

Litva dilində: ranka “əl” – rañkos “əllər” – rankas “əllərini” (12, 506). 
Bəzi tədqiqatçılar bu hadisəni “vurğu(nun) əvəzlənməsi də adlandırırlar (20, 

91; 21, 134).  
Sabit vurğuya malik dillərdə bəzən vurğunun sabitlik keyfiyyəti sərbəstliyə 

meyil edir. Bu, qrammatik formanın əmələ gəlməsi zamanı sözün heca tərkibinin, 
sözdə hecaların sayının dəyişməsi halında baş verir. Məsələn, sabit vurğunun sondan 
əvvəlki hecaya düşdüyü polyak dilində suffiksin və ya şəkilçinin artırılması, yaxud 
həmin morfemlərin atılması halında vurğu başqa hecaya keçir. Məsələn: ulica “küçə” 
– ulic “küçələrin”, nowy “yeni” – nowego “yeninin”, czytam “oxuyuram” – czytaem 
“oxudum” (18, 158). 

Morfoloji səs əvəzlənmələri dilin prosodik elementlərindən sayılan 
intonasiyanın hesabına da ola bilər. Tonal vurğuya malik dillərdə səs intonasiyası 
sözlərin və formaların fərqləndirilməsində müəyyən funksiya daşıyır. Məsələn, litva 
dilində səs intonasiyasına xas olan cəhətləridən biri sözləri fərqləndirməkdən 
ibarətdir. Belə intonasiya vasitəsilə səs tərkibinə görə üst-üstə düşən və vurğusu eyni 
hecada olan sözlər fərqləndirilir: apklotas “örtülü” – apklõtas “örtük”, sūris “pendir” 
– sũris “duzluluq”, kietis “yabanı ərik” – kiĕtis “bərklik”, aukštas “yüksək” – aũkštas 
“çardaq; mərtəbə”, antis “ördək” – añtis “qoltuq”, kaltas “balta” – kaĺtas “günahkar 
olmaq” (18, 165). 

Bəzən səs intonasiyası eyni bir sözün qrammatik formalarının 
fərqləndirilməsində yeganə vasitə kimi çıxış edə bilir. Məsələn, litva dilində miqdar 
sayının qrammatik formaları paradiqmasında (du “iki”, dvi “iki”) yönlük və birgəlik 
halların formaları yalnız səs intonasiyasına görə fərqlənir: yönlük hal formasında 
şəkilçinin tərkibindəki [ie] diftonqu alçalan intonasiya ilə (dvíem), birgəlik hal 
formasında isə yüksələn intonasiya ilə (dviẽm) tələffüz edilir (18, 165). 

Dünya dillərində supraseqment səs əvəzlənmələrinin formal baxımdan təhlili 
göstərir ki, seqment səs əvəzlənmələri kimi, supraseqment səs əvəzlənmələrini də 
substitusiya (əvəzetmə), qısalma, genişlənmə və metateza növlərinə ayırmaq olar (17, 
117).  

Supraseqment substitusiyalar və ya supraseqment əvəzetmələr üçün qayda 
belədir ki, birinci hecası vurğulu olan sol üzvün əvəzlənməsi nəticəsində vurğu sağ 
üzvün ikinci hecasına yerini dəyişir. Bunu belə bir formulla göstərə bilərik:   

/_ʹ_ /  ~ /_ _ʹ/ və ya /_ _ʹ/  ~ /_ʹ_ /. 
Burada /_ _ / hecaları (onların sayı müxtəlif ola bilər), / ʹ/ vurğunu göstərir. 

Burada bir məsələyə də diqqət yetirmək lazım gəlir. Formulda heca və ya hecalar, 
onların üzərindəki vurğu müxtəlif dillər üçün müxtəlif şəkildə anlaşılması lazımdır. 
Həmin formul, deyək ki, german, roman, slavyan, türk kimi dillərə tətbiq olunduqda, 
heca vurğusu anlamına gəlməməlidir. “Heca vurğusu” və “söz vurğusu” terminləri 
dilçilik ədəbiyyatında müxtəlif məfhumlar olaraq izah edilir. Məsələn, akad. 
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A.Axundov L.R.Zinderə istinadən yazır ki, “heca aksentini (vurğusunu) hecanın 
tələffüz üsulu kimi müəyyənləşdirmək olar. Hər dildə bir neçə belə üsul olur, lakin 
heca aksentinin varlığı o zaman qəbul edilir ki, onların arasındakı fərqin fonematik 
mənası olur, yəni fərqləndirici vəzifə daşıyır. Belə dilləri heca aksenti olmayan 
monotonik dillərdən fərqli olaraq politonik dillər adlandırırlar. Heca aksentinin 
ayrı-ayrı tiplərini ifadə etmək üçün ton terminindən istifadə edirlər və deyirlər ki, 
filan dildə filan qədər ton vardır... Beləliklə ton saitin deyil, həqiqətən hecanın 
xassəsi olur. ... Aşağıdakı tonlar olduğu göstərilir: bərabər alçaq, bərabər yüksək, 
qalxan enən, enən-qalxan... Ayrı-ayrı dillərdə fərqlənən tonların sayı, görünür, 
ondan artıq olmur ...” (3, 288-289). Alim heca vurğusunu daha çox Çin-Tibet 
qrupundan olan dillərə aid olduğunu yazır və qeyd edir ki, Azərbaycan dilində 
əslində heca vurğusu yoxdur (3, 289).  

Azərbaycan dilində yuxarıda izah edilən mənada heca vurğusu yoxdur. 
Azərbaycan dilində söz vurğusu vardır. Dilçilik ədəbiyyatında “heca vurğusu” və 
“söz vurğusu” terminlərindən ənənəvi fonetik vahidlər kimi istifadə edilir və verilən 
izahat göstərir ki, bizim dilçilikdə həmin terminlərə heç bir fərq qoyulmur: “Heca 
vurğusu – Sözün tərkibindəki hecalardan birinin qüvvətli şəkildə və ya səs tonunu 
dəyişməklə tələffüz edilərək başqalarından fərqləndirilməsi. Heca vurğusunun düz 
(müstəqim), qalxan, enən, qalxan-enən, enən-qalxan növləri vardır” (2, 609). “Söz 
vurğusu – İki və ya çoxhecalı sözün tərkibindəki hecalardan birinin hər hansı bir 
fonetik vasitə ilə fərqləndirilməsi, nəzərə çarpdırılması” (2, 608).  

Söz vurğusu söz və söz-forma daxilində hecalardan birinin bu və ya digər 
fonetik üsullarla fərqləndirilməsidir. Heca vurğusuna gəldikdə, bir sıra dillər üçün o, 
sözün ölçüsü kimi çıxış edir, çünki hər bir sözdə yalnız bir əsas heca vurğusu olur. 
Heca və söz vurğusu leksik və leksik-morfoloji vahidlərlə bağlıdır. Bunları nəzərə 
alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı formul german, roman, slavyan, türk kimi 
dillərə tətbiq olunduqda, heca və ya hecalar dedikdə söz və ya söz-forma daxilindəki 
hecalar nəzərdə tutulur, vurğu isə söz vurğusu kimi başa düşülməlidir.  

Supraseqment substitusiyalarda tonların bir-birini əvəz etməsi də baş verə 
bilir. Tonların əvəzlənməsi halında sol üzv alçalan tonla tələffüz edilirsə, sağ üzv 
yüksələn tonla tələffüz edilir. Bunu belə bir formulla təsvir edə bilərik:  

/_ᵅ /  ~ /_ᵝ / 
Burada /_ / hecanı,  ᵅ, ᵝ müxtəlif  tonları işarələyir. Supraseqment 

substitusiyaların vurğu ilə bağlı növləri bütün dillərdə təzahür edir. Ton 
əvəzlənmələri daha çox tonal dillər üçün səciyyəvidir.  

Supraseqment qısalmaların səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, üzvlərin 
birində vurğu və ya tonun yeri boş olur. Vurğu və ya tonun ixtisarı adətən 
əvəzlənmənin sağ üzvünə aid olur. Bu qaydanı belə formullaşdırmaq olar: 

  /_ʹ_ /  ~ /_ _/  
Burada /_ _ / heca və ya hecaları, /ʹ/ vurğu və ya tonu işarələyir. 
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Supraseqment genişlənmələrə, qayda cəhətdən, supraseqment qısalmaların 
tərsi kimi yanaşmaq olar. Qısalmalarda əvəzlənmə üzvlərinin birində vurğu və ya ton 
ixtisara düşürsə, genişlənmələrdə üzvlərin birində, adətən, sağ üzv tərəfdə vurğusuz 
olan çıxış formanın vurğu daşıma xüsusiyyəti meydana çıxır. Supraseqment 
genişlənmələr üçün formul bu şəkildə olur: 

 /_ _  /  ~ /_ ʹ_  /  
Burada /_ _ / heca və ya hecaları, /ʹ/ vurğunu işarələyir. 
Supraseqment metatezalar formal baxımdan supraseqment əvəzetmələrdən 

fərqlənmir. Başqa sözlə, supraseqment əvəzetmələr üçün /_ʹ_ /  ~ /_ _ʹ/ şəklindəki 
qaydanı həm bir vurğu modelinin başqası ilə əvəz edilməsi kimi, həm də vurğunun 
bir hecadan digərinə yer dəyiş(dir)məsi kimi izah etmək olar. 

İndi isə bu qaydalar əsasında müxtəlif dillərin materialları üzrə supraseqment 
səs əvəzlənmələrinə dair bəzi halları nəzərdən keçirək. 

Supraseqment substitusiyalara və ya əvəzetmələrə bir çox dillərdə rast gəlinir. 
Deyək ki, feildən konversiya yolu ilə isim yaranması ingilis dilində geniş 
yayılmışdır. Bu supraseqment hadisədə vurğunun yerini dəyişməsi vacib şərtdir. 
İngilis dilində son hecası vurğulu olan feil kökündən yaranmış isimlərdə vurğu 
başlanğıc hecaya yerini dəyişir. Bu, konversiya hadisəsini avtomatik müşayiət edən 
vurğu substitusiyası və ya əvəzetməsi, yaxud vurğu metatezası adlandırıla bilər. 
Məsələn: 

permit [pə'mɪt] “icazə vermək” ~ permit ['pəːmɪt] “icazə”, 
rebel [rɪ'bel] “üsyan etmək, üsyan qaldırmaq” ~ rebel ['rebl] “üsyan”, 
present [prɪ'zent] “hədiyyə etmək” ~  present ['preznt] “hədiyyə”, 
perfume [pə'fjuːm] “ətir vurmaq” ~ perfume ['pəːfjuːm] “ətir”, 
progress [prəu'gres] “inkişaf etmək” ~ progress ['prəugrəs] “inkişaf”, 
object  [əb'dʒekt] “etiraz etmək” ~  object ['ɔbdʒɪkt “obyekt” 
Bu nümunələr kok morfem daxilində supraseqment əvəzetmə hadisəsini 

nümayiş etdirir.   
Azərbaycan dilində vurğunun yerindən asılı olaraq qrammatik mənaların 

dəyişməsi hadisəsinə müxtəlif nitq hissələri arasında rast gəlinir. Azərbaycan dilində 
vurğunun mənafərqləndirici funksiyası morfoloji cəhətdən omonimləşmiş sözlərdə 
geniş yayılmışdır. Belə sözlərin məna cəhətdən fərqləndirilməsi məhz vurğunun 
sayəsində mümkündür (3, 284-285; 5, 128-129; 4, 49-50; 11, 323-324; 6, 160-172). 
Morfoloji omonimləşmiş sözlərin nitq hissələri arasında supraseqment əvəzetmə 
hadisəsinə nümunələr:  

1. -ma, -mə inkar və feildən isim düzəldən şəkilçilər vasitəsilə: 
(feil) as+ma  ~ as+ma (isim); 
(feil) bas+ma ~ bas+ma (isim), 
(feil) süz+mə ~ süz+mə (isim), 
(feil) bağ+la+ma ~ bağ+la+ma (isim). 

2. -la, -lə feil düzəldici və birgəlik, vasitəlik şəkilçiləri ilə: 
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(feil) dağ+la ~ dağ+la (isim), 
(feil) baş+la ~ baş+la (isim), 
(feil) biz+lə ~ biz+lə (isim), 
(feil) göz+lə ~ göz+lə (isim). 

Nümunələrdən göründüyü kimi, vurğu əvəzlənməsi Azərbaycan dilində feil 
və isim, bəzən də sifət nitq hissəsinə aid mənafərqləndirici funksiyası yerinə yetirir 
və morfoloji vasitə kimi çıxış edir. 

Vurğu Azərbaycan dilində feil nitq hissəsi daxilində də mənanı fərqləndirə 
bilir. Dilimizdə əmr formasında feillər vurğu əvəzlənməsi ilə ikinci şəxsin təkinə və 
cəminə aid ola bilir: Məsələn: 

(sən) yay+ın ~ (siz) yay+ın, 
 (sən) de+y+in ~ (siz) de+y+in, 
(sən) sür+ün ~ (siz) sür+ün, 
(sən) ov+un ~ (siz) ov+un. 

Tonallığa görə omonimlik və məna fərqlənməsi əlaməti vurğunun zəif 
tonallığının üstünlüyü -ım4 və -ış4 şəkilçiləri ilə düzələn isimlərlə feilin əmr 
formasının birinci və ikinci şəxslərini bildirən omonim sözlərdə də müşahidə olunur. 
Məsələn:  

(isim) böl+üm ~ (mən) böl+üm (feil) 
(isim) kəs+im ~ (mən) kəs+im (feil) 
(isim) vur+uş ~ (sən) vur+uş (feil) 
(isim) gör+üş ~ (sən) gör+üş (feil)  

“Bu sözlərdə sanki vurğu sona düşür. Lakin isimlərdə son hecada tonallıq 
zəif, feillərdə isə güclüdür. Feillərdə tonallıq qalxan tonla müşayiət edilir.” (11,  
324). 

Azərbaycan dilində vurğu əvəzlənməsi ilə qrammatik mənanın dəyişməsi feil 
və isim nitq hissələrindən əlavə, zərf ~ isim, feili bağlama ~ zərf söz 
kateqoriyalarında da müşahidə olunur. Məsələn: 

(zərf) dim+dik ~ dim+dik (isim) 
(f.b.) qaç+araq ~ qaç+araq (zərf) 
(f.b.) çap+araq ~ çap+araq (zərf) 

Bu halda və yuxarıda sadalanan digər hallarda da vurğu əvəzlənməsi omonim 
şəkilçi morfemlərdə özünü göstərir. Birinin sözdüzəldici, digərinin sözdəyişdirici 
morfem kimi çıxış edtiyi omonim cütlərdə sözdüzəldici morfem vurğulu, 
sözdəyişdirici morfem isə vurğuzus olmaqla fərqlənir. 

Dünya dillərinin müəyyən hissəsində, o cümlədən Azərbaycan dilinin də 
daxil olduğu türk dillərində mürəkkəb sözün bölünməzliyi, yəni onu hissələrə 
bölmənin mümkünsüzlüyü bir sıra meyarlar vasitəsilə izah olunur. Onların biri də 
mürəkkəb sözlərlə sərbəst sintaktik birləşmələr arasında fonetik-prosodik fərqlərin 
olmasıdır ki, burada vurğu əsas rol oynayır. Bir sıra türk dillərində söz 
birləşmələrinin leksikləşməsi əsasında yaranmış xeyli mürəkkəb sözlər vardır. Türk 
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dillərində antroponim və toponimlərin də müəyyən layı söz birləşməsinin mürəkkəb 
sözə keçməsi nəticəsində yaranmışdır. Bəzi tədqiqatçılar söz birləşməsinin 
leksikləşməsi əsasında yaranmış mürəkkəb sözləri sözyaratma üsuluna görə deyil, 
tərkibinə görə mürəkkəb hesab edirlər. Onların mülahizələrini xülasə etsək, təxminən 
aşağıdakı mənzərə alınır: mürəkkəb sözə çevrilmə prosesində, birinci, tərəflər 
arasındakı sintaktik əlaqə yox olur, nəticədə söz birləşməsinin komponentləri 
müstəqilliyini itirir, ikinci, söz birləşməsinin müstəqil sözləri arasında mövcud olan 
müəyyən pauza və ya fasilə yox olur, üçüncü, söz birləşməsinin müstəqil 
vurğularından biri ixtisar olunmaqla prosodik dəyişmə baş verir, dördüncü, söz 
birləşməsi vahid bir məfhumu bildirməyə başlayır. Beləliklə, söz birləşməsinin 
mürəkkəb sözə keçməsi prosesi leksik-qrammatik və fonetik-prosodik xarakterli 
mühüm dəyişmələrlə müşayiət olunur. (1, 37-38; 9, 39; 7, 29; 13, 56). Həmin 
xüsusiyyətlər az və ya çox dərəcədə, yuxarıda supraseqment qısalmalara dair söz 
birləşməsində vurğunun ixtisarına görə mürəkkəb sözün əmələ gəlməsinə dair 
verilmiş nümunələrin aid olduğu digər dilləri də əhatə edir.     

Bəzi türk dillərinin materialları əsasında həmin xüsusiyyəti nəzərdən keçirək:  
Azərbaycan dilində: ağac dələn ~ ağacdələn; beş barmaq ~ beşbarmaq, üç 

təpə ~ Üçtəpə; Xan kənd+i ~ Xankəndi və s. 
Türk dilində: böyük anne “böyük ana” ~  böyükanne “nənə”; kahve altı ~ 

kahvaltı “səhər yeməyi”; açık göz ~ açıkgöz “ayıq, sayıq”; ak deniz ~ Akdeniz 
“Aralıq dənizi”; ayak kab+ı ~ ayakkabı (14, 185-186), sivri sinek ~ sivrisinek 
“ağcaqanad” (10, 10).  

Türkmən dilində: üç depe ~ üçdepe, on yıllık ~ onyıllık, qara qum ~ Qaraqum 
(Oğuz qrupu türk, 1986, s. 10) 

Özbək dilində: öç poçmak “üç künç” ~  öçpoçmak “üçkünç”, dürt poçmak 
“dörd künç”~ dürtpoçmak “dörd-künç” (8, 79). 

Beləliklə, supraseqment səs əvəzlənmələrinin bir sıra qohum və qohum 
olmayan dillərin materialları əsasında təhlili göstərir ki, bütün supraseqment səs 
əvəzlənmələrini məhdud sayda dillərdə təmsil olunan supraseqment səs 
əvəzlənmələrinə və bir çox dillərdə təmsil olunan supraseqment səs əvəzlənmələrinə 
ayırmaq olar. Təhlil etdiyimiz materiallar supraseqment səs əvəzlənmələri arasında 
supraseqment əvəzlənmələrin (o cümlədən supraseqment metatezaların) daha geniş 
yayıldığını, supraseqment qısalmaların isə onlara nisbətən az yayıldığını göstərir. 
Təhlil materialları içərisində supraseqment genişlənmələrə aid nümunələrə rast 
gəlinmir. 
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АББАСОВА САДАГАТ 
 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУПРАСЕГМЕНТНЫХ ГОЛОСОВЫХ ДОПОЛНЕНИЙ НА 

ФЛЕКТИВНОМ И ЯЗЫКОВЫХ ЯЗЫКАХ 
                                                         Резюме 
Хотя сегментные звуковые замены, которые считаются сегментарными 

событиями в мировых языках, изучались в разной степени с фонетической 
точки зрения (например, позиционные замены, комбинаторные замены, 
исторические звуковые замены и т. д.) на основе материалов из разных языков, 
выявление универсальных и специфических признаков звуковых замен, 
выступающих в качестве морфологического инструмента, является одним из 
важных вопросов для формирования типологического инвентаря языков. 

Замены гласных появляются как замены сегментов и надсегментов. 
Последовательности сегментов или фонем всегда действуют как операнды 
замен. Замены супрасегментов менее распространены, чем замены сегментных 
звуков. 

Предложенная И. Мельчуком классификация сегментных и 
надсегментных звуковых замен, выступающих в качестве морфологического 
инструмента, отличается полнотой и систематичностью. Основываясь на этой 
классификации, можно выделить четыре основные группы на уровнях 
сегментов и суперсемента в родственных или несвязанных языках: а) замены, 
б) аббревиатуры, в) расширения и г) метатетические звуковые замены. Любая 
звуковая замена в разных языках относится к одной из этих групп. Такие 
изменения охватывают гласные в корне слова, конечные согласные корня 
слова, различные части речи, в основном конечные согласные суффиксов, 
образующих существительные, согласные в приставках, образующих глаголы, 
и так далее.                          

Ключевые слова: звуковые изменения, сегмент, супрасегмент, 
флексия, агглютинант 

 
Abbasova Sadaqat 

SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
SUPRASEGMENTAL VOICE ADDITIONS IN FLEKTIV AND LANGUAGE 

LANGUAGES 
 

Summary 
Although segment sound substitutions, which are considered to be segmental 

events in world languages, have been studied to varying degrees from a phonetic 
point of view (eg, position substitutions, combinatorial substitutions, historical sound 
substitutions, etc.) based on materials from different languages, the identification of 
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universal and specific features of sound substitutions, which act as a morphological 
tool, is one of the important issues for the formation of the typological inventory of 
languages. 

Vowel substitutions appear as segment and suprasegment substitutions. 
Segment or phoneme sequences always act as operands of substitutions. 
Suprasegment substitutions are less common than segment sound substitutions. 

The classification proposed by I. Melchuk on segment and suprasegment 
sound substitutions, which act as a morphological tool, is distinguished by its 
comprehensiveness and systematization. Based on this classification, four main 
groups can be distinguished at segment and suprasement levels in related or 
unrelated languages: a) substitutions, b) abbreviations, c) extensions, and d) 
metathetic sound substitutions. Any sound substitution in different languages belongs 
to one of these groups. Such changes cover the vowels in the root of a word, the final 
consonants of a word root, various parts of speech, mainly the final consonants of 
suffixes that form nouns, consonants in prefixes that form verbs, and so on. 

 
Keywords: sound substitutions, segment, suprasegment, inflection, 

conjugation  
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XÜLASƏ 

 
Müasir dövrdə texnikanın inkişafı, qloballaşma meyilləri iş sahələrini 

artırmaqla yanaşı, insan davranışlarına, münasibətlərə yeni yön verməkdədir. Bundan 
qaynaqlanaraq mental dəyərlərimizdə də dəyişikliklər öz əksini tapır. Ailədən gələn 
tərbiyə məktəbdə, universitetdə, iş kollektivində formalaşmağa başlayır. Bu mühitləri 
müqayisə etsək, görərik ki, insan əmək kollektivindən öncə mövcud olduğu 
mühitlərdə daha sərbəst və azaddır. İşgüzar münasibətlərdə isə həm işə, həm 
kollektivə qarşı sərgilənən davranışlar birbaşa insanın özünə təsir göstərir. Buna görə 
də, işgüzar münasibətlərdə ailədən gələn tərbiyə, xarakterlə yanaşı, insanın 
formalaşdığı mühit də önəmli amilə çevrilir.   

İnsanda cilalanan xarakterlər onun adına müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilər. 
Bu da işgüzar münasibətlərə birbaşa təsir edir. Bu baxımdan işgüzar münasibətlərdə 
etik normaları bilmək vacibdir. Əgər insan işində uğur qazanmaq istəyirsə, mədəni 
etiketlərin "qızıl" qaydalarını bilməlidir.  

İşgüzar münasibətlərdə işgüzar ünsiyyətin düzgün qurulması əsasdır. İşgüzar 
ünsiyyət zamanı qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi əməkdaşlığın qurulması ilə yanaşı, 
hansısa məsələnin reallaşması, problemin həllini və başqa məsələləri təşkil edir.  

İlk növbədə işçi və ya rəhbər danışıqda elə ifadələr seçməlidir ki, onlar rəsmi 
normalar çərçivəsində olsun, eyni zamanda nəzakət qaydalarını özündə cəmləsin. 
Əməkdaşlar işgüzar ünsiyyət zamanı dinləmə bacarığına malik olmalı, qarşısındakını 
səbirlə dinləməli, onun sözünü kəsməməlidir. İnsan işində məsuliyyətli və dəqiq, 
kollektivlə işləmə bacarığına malik olmalıdır. İş prosesində geyim mədəniyyətini 
bilmək də vacib şərtlərdəndir.  Hər bir işin və ya iş məclislərinin özünəməxsus 
geyimləri olur.   

Məqalədə işgüzar münasibətlərdə vacib olan etik normalar haqqında ətraflı 
məlumatlar verilib. Burada işçi-rəhbər, işçi-işçi münasibətləri təhlil edilir. 

Açar sözlər:  işgüzar ünsiyyət, etik norma, işçi, rəhbər, əməkdaş 
 
Müasir  dövrdə texnologiyanın, iqtisadi münasibətlərin, qloballaşmanın inkişafı 

iş sahəsində də bir çox normaların formalaşması ilə nəticələnmişdir. Bütün iş 
sahələrində qarşıya qoyulan məqsədlərə düzgün şəkildə çatmaq, problemləri doğru 
şəkildə həll etmək üçün kollektiv daxilində münasibətləri qaydaya salmaq lazımdır. 
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Bunun üçün isə etik normaların gözlənilməsi vacib amildir. Etik normalarda dedikdə, 
kollektiv daxilində, cəmiyyət içərisində gözlənilən qaydalar məcmuəsi başa düşülür.  

 “Etik” sözü yunanca “xarakter” mənasını ehtiva edən “ethos” sözündən 
yaranmışdır.  Etika insanların fərdi və ya ictimai şəkildə qurduğu münasibətlərin 
özəyini təşkil edən dəyərləri, normaları, qaydaları araşdıraraq doğru və ya yanlış, 
yaxşı və ya pis kimi qiymətləndirən fəlsəfi termindir. Etika hər şeydən öncə həyatı 
düzgün şəkildə qavrama nəticəsində tənzimlənə bilir. Yəni ki, insan həyatı dərk 
edərək nəyi edib-etməyəcəyinə doğru şəkildə qərar verə bilir.  

 Etika yanlışı doğrudan ayırd edə bilmək üçün əxlaq qavramının təbiətini 
anlamağa çalışmaqdır. Etika fərqli xalqlarda fərqli anlamlarda qəbul edilə bilər. 
Məsələn, bir xalq üçün etik olmayan hərəkətlərin başqa bir xalq üçün normal 
qarşılanmağı mümkündür.  

 Etik normaların gözlənilməsi müəssisə və idarələr üçün vacib amildir. İnkişaf 
etmiş dövlətlərdə işçilər üçün tənzimlənən etik normalar beynəlxalq qanunlar 
çərçivəsində tənzimləndiyi üçün, demək olar ki, eynidir.  

 
I. İş fəaliyyətində işçinin fərdi xüsusiyyətləri 
İşgüzar münasibətlərdə işçinin etik normaları gözləməsi fərdin xarakterini, iş 

qaydalarını, hüquq və vəzifələrini bilməsi ilə bağlıdır. "İşgüzar kommunikasiyanın 
etikasını onun müxtəlif münasibətində nəzərə almaq lazımdır: müəssisə ilə sosial 
mühit arasında, müəssisələr arasında, bir müəssisə daxilində - rəhbər və tabelikdə 
olan eyni statuslu insanlar arasında" (3,133). 

 İşgüzar ünsiyyətdə “yuxarıdan-aşağı”, daha doğrusu rəhbərliklə 
tabeçilikdəkilər arasındakı münasibətləri, etikanın qızıl qaydasını aşağıdakı kimi 
ifadə etmək olar: “Çalışın tabeçiliyinizdəkilərlə qurduğunuz münasibət, rəisinizdən 
gözlədiyiniz münasibətə bənzəsin”(2,8). İşgüzar ünsiyyət mədəniyyəti və uğuru çox 
hallarda rəhbərin öz işçilərinə qarşı istifadə etdiyi etik norma və prinsiplərdən birbaşa 
asılı olur. Norma və prinsiplər dedikdə iş prosesində etik cəhətdən məqbul və ya 
qeyri-məqbul olduğunu nizamlayan sistem başa düşülür. Bu normalar ilk növbədə 
idarəetmə prosesində qəbul olunan sərəncamların nəyin əsasında verilməsinə, işgüzar 
ünsiyyəti müəyyən edən xidməti intizamın necə təzahür etməsinə aiddir. 

 
1.1. İşgüzar münasibətlərdə rəhbər – işçi münasibətlərində etik 

davranışlar 
 Hər hansısa bir müəssisənin idarəolunması bir başa rəhbər işçlilərdən asılıdır. 

Rəhbərlər işçilərlə düzgün münasibət qurmalı, bir sıra etik normalara əməl etməlidir. 
Onlar bir sıra normalara əməl etməlidir: 

1. Ədalətli davranış sərgiləmək: Ədalətli davranış sərgiləmək hər bir işçi, 
xüsusilə rəhbər üçün vacib amildir. Müəssisənin rəhbəri mütləq şəkildə ədaləti 
qorumalı, işçilər arasında olan mübahisəli məsələlərdə haqlı olanın yanında durmalı, 
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haqsız olan tərəfi isə problemin mahiyyətinə uyğun olaraq, ya tənbeh etməli, ya da 
yazılı və ya şifahi töhmətlə cəzalandırmalıdır. 

2. Bərabərlik prinsipi: Bu prinsipə müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq lazımdır. 
Bərabərlik dürüstlük və ədalət anlayışları ilə bir pillədə dayanır, hər üç anlayışı bir-
birindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Bununla yanaşı, bərabərlik  həmişə 
funksional olmur. Çünki cəmiyyətin üzvləri eyni xüsusiyyətlərə malik deyillər. 
Müdriyyət işçilərinə eyni münasibət göstərməli, bununla yanaşı, işində məsuliyyətli, 
bacarıqlı, çox çalışan işçiləri də fərqləndirməyi bacarmalıdır. Bəzi məsələlərdə isə 
müdriyyət kişi-qadın, cavan-qoca, xəstə-sağlam faktorlarını da nəzərə almalıdır. 

3. Tərəfsizlik prinsipi: İdarəçi öz vəzifəsini işçilərə olan münasibətdə 
tərəfsiz olaraq icra etməlidir. Əgər rəhbər hansısa bir yaxınlığa görə işçinin səhvlərini 
görməzdən gəlirsə, amma digərlərindən daha artıq iş tələb edirsə, o zaman işçilərdə 
ona qarşı olan güvən və etibar sarsılır. 

4. Məsuliyyətlilik prinsipi: Bu prinsip həm rəhbər, həm işçilər üçün 
önəmli faktordur. Hər bir işçi iki öhdəçiliyi öz üzərinə götürməlidir: 1. Özündən 
yuxarı quruma hesabat verməli, buna görə məsuliyyət daşımalıdır; 2. Öz işini 
məsuliyyətlə icra etməlidir.  

5. Dürüstlük prinsipi: Etik davranışların ən başında dayanan vacib 
faktorlardan biri də dürüst olmaq, doğru danışmaq, güvəndən süi-istifadə 
etməməkdir. Rəhbərlərin idarəçiliyində siyasi gücün formalaşması zamanı da 
dürüstlük unudulmamalıdır. 

6. Tolerantlılıq prinsipi: Rəhbər olanlar işçilərin din və siyasi görüşlərinə 
tolerantlıqla yanaşmalıdır. Qanun və qaydalara zidd olmayan düşüncə və hərəkətlərin 
toleranrantlıqla qəbul edilməsi etik qaydalardandır.  

7. Dəyərləndirmə psinsipi: Rəhbər çalışqan, məsuliyyətli işçiləri 
qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bu zaman tənbəl işçilərdə də stimul yaranır. Artıq 
müəssisədə hər kəs çalışqan və məsuliyyətli olmağa can atır. 

 Müəssisəni etik olmayan davranışlarla idarə edən rəhbərlə də var ki, onlar 
sadaladığımız prinsiplərin əksinə hərəkət edirlər. Müəssisədə ayrı-seçkilik edən, 
səbəbsiz tərəfkeşlik sərgiləyən, rüşvət alan, işçiləri hədələyən, istismar edən, söyüş 
söyən, kobud danışan, hörmət etməyən və bu kimi davranışlar sərgiləyən rəhbərlər 
bu hərəkətlərlə işçilərin iş potensiallarını da aşağı salırlar. 

 
 1.2. İşçilərin etik normaları  
 Hansı müəssisədə, idarədə, qurumda və s.  işləməyindən asılı olmayaraq, 

insan etik normaları bilməli, onlara əməl etməlidir. Hər bir müəssisənin də öz etik 
qaydalar toplusu var ki, işçi bu qaydaları pozduqda intizam məsuliyyətinə cəlb oluna 
bilər. Müxtəlif idarə və müəssisələrin etik qaydalar toplusuna baxdıqda mahiyyət 
olaraq oxşar olduqlarını görə bilərik. İstər ali və orta məktəblərin, istərsə də dövlət 
idarələrinin qaydalar toplusunda işçilərin nizam-intizam qaydalarında işçilərin 
qarşısına bir çox şərtlər qoyulur. Məsələn, "Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi" 
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İB tərəfindən hazırlanan "Etik davranış kodekslərinin toplusu" adlı kitabda dövlət 
qulluqçuları, Ədliyyə orqanlarında çalışanlar, vergi işçiləri, hüquqşünaslar və s. üçün 
tənzimlənmiş etik normalar əks olunmuşdur. Bu topluda əksini tapan normalar, 
demək olar ki, bütün işçilərin bilməli olduqları etik qaydalardır. İşçilərin qarşısında 
duran etik normalar: 

1.Vicdanlı davranış – Hər bir işçi şəxsin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları öz 
vəzifə borcunu səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. Hər kəs vicdanlı davranmalı, 
hər bir qərarı vicdanla verməlidir. 

2. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması  – İşçilər öz fəaliyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətlər 
çərçivəsində və peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirməyə borcludur. İşçi etik 
davranışı və öz peşəkar fəaliyyəti ilə işlədikləri insanlarda inamı artırmalı, 
möhkəmləndirməli və qorumalıdır. 

3. Loyallıq – Bu xüsusiyyət iş sahələrinə görə dəyişir. Loyallıq hər bir rəhbərin 
və işçinin ən zəruri mənəvi keyfiyyətlərindəndir. Loyallıq etibarın bünövrəsi, 
bağlılığın təməlidir. Loyallıq biznes sahəsinin qırılmaz zənciridir. Biznesin bütün 
sahələrində rəqabət əsas şərt olduğu üçün önə çıxmaq zəruridir. Bunun üçün bir sıra 
addımlar atılmalıdır. Lakin bu rəqabət sağlam, düşünülmüş, eləcə də etik normalar 
çərçivəsində olmalıdır. Loyallıq biznesdə etik normalar çərçivəsində olub, 
müştərilərin həmin şəxs və ya şirkətə sadiq qalaraq davamlı alış-veriş etməsi 
deməkdir. Loyallıq dövlət idarələrində də olub, sağlam rəqabətə səsləməkdən daha 
çox işçilərdə  dövlət və onun qaydalarına olan sadiqlik hislərini ehtiva edir.  “Dövlət 
qulluqçusu onun xidməti vəzifəsinə aid olmadığı hallarda, dövlət orqanlarının, 
onların rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar (qanunsuz fəaliyyət istisna olmaqla) 
tənqidi ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət 
verilməsindən çəkinməlidir. Hər bir işçi qarşısına qoyulan vəzifələrin icrası ilə bir 
araya sığmayan və onun adına və işlədiyi strukturun adına xələl gətirə biləcək 
hərəkətlərə yol verməməlidir” (7,7).  Qeyd edək ki, bu qayda dövlət qulluqçusunun 
elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı çıxışlarına və ya elmi yazılarına şamil olunmur. 
Loyallıq özünü bir neçə səviyyədə qoruyur: 

1. Özünə, ailənə, xalqına, biznesinə və dövlətinə münasibətdə; 
2. Çalışdığın idarəyə və ya  şirkətə, əməkdaşlara münasibətdə  
 Loyallığın əsasını minnətdarlıq hissləri dayanır. İnsan hər zaman malik 

olduğu şeylərə görə minnətdarlıq hisləri yaşamalı, yeri gəldikcə təşəkkür etməlidir. 
 İctimai etimad - insan həm şəxsi həyatında, həm də işlədiyi yerdə rəhbərliyin 

və işçilərin etimadını qazanmalı, ona göstərilən etimaddan süi-istifadə etməməlidir. 
Dövlət qulluqçuları üçün hazırlanan etik normalar haqqında qanunlar toplusunun 7-ci 
maddəsi məhz ictimai etimadla bağlı olub, bir neçə bəndi özündə cəmləyir: "7.1. 
Dövlət qulluqçusu Azərbaycan Respublikasının, dövlət orqanının və dövlət 
qulluğunun nüfuzunu möhkəmləndirməyə, öz adını və şərəfini uca tutmağa 
borcludur. 7.2. Dövlət qulluqçusu etik davranış qaydalarının onun tərəfindən 
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pozulması nəticələrini aradan qaldırmağa, o cümlədən ictimai etimadın bərpası üçün 
tədbirlər görməyə borcludur. 7.3. Dövlət qulluqçusu dövlət orqanlarının və onların 
vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandıran kütləvi 
informasiya vasitələri nümayəndələrinin qanunla müəyyən edilmiş hallarda və 
qaydada doğru (dürüst) məlumatlar almasına köməklik göstərməlidir (7,8). 

 Etik normaların ilk şərti hörmətdir. Hörmət rəhbər və işçilər arasında 
qarşılıqlı şəkildə olub insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının, şərəf, 
ləyaqət və işgüzar nüfuzun qorunmasının təmin olunmasına xidmət göstərir.   
"Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət qulluqçusu xidməti 
vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki şəxslərin, habelə digər dövlət qulluqçularının şəxsi 
həyatı, şərəf və ləyaqəti barədə ona məlum olmuş məlumatların konfidensiallığını 
təmin etməlidir"(8). Bu prinsip istər dövlət idarələrində çalışanlara, istərsə də özəl 
sektor, şirkət işçilərinə aiddir.  

 İşgüzar kommunikasiyada davranışlar etik normalarla tənzimlənməlidir. 
Mədəni davranışın əsasını nəzakətlilik, xeyirxahlılıq, səbirlilik, tolerantlıq təşkil edir. 
Belə ki, hər bir işçi bütün şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya 
tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli 
olmalıdır. 

 Qərəzsizlik də işgüzar kommunikasiyada əsas faktordur. Rəhbərlik qərar 
qəbul edərkən, işçilər  xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən  qərəzsiz olmalı və bu 
zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, əmlak və qulluq 
vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə görə hər 
hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi 
üçün şəraitin yaradılmasına yol verməməlidir. Dövlət idarələrində çalışanlar xidməti 
vəzifələrinin yerinə yeritirilməsi zamanı siyasi bitərəfliyə əməl etməyə borcludur. 

 İstər rəhbər, istərsə də işçi vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün 
istifadə edərsə, ciddi şəkildə etik normaları pozmaqla yanaşı, qanunvericiliklə tənzim 
olunan qanunları da pozmuş olur.  Bütün işçilərin "dövlət əmlakından, maliyyə 
vəsaitlərindən, rabitə, kompyüter və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat 
vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat avadanlıqlarından şəxsi maraqları 
naminə, habelə həmin dövlət qulluqçusu tərəfindən xidməti vəzifələrinin icrası ilə 
əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə etməsi qadağandır" (10).  

 
2. İşgüzar münasibətlərdə qızıl qaydalar 
  
Müasir dövrdə bir çox sahələrdə qloballaşma meylləri artıqca mədəniyyət və 

məişətimizdə də dəyişikliklər baş verir. Ailədə formalaşan davranışlar təhsil və əmək 
kollektivində cilalanır. 

Əmək kollektivində çalışan hər bir insanın davranış qaydalarına, etik normalara 
riayət etməsi vacibdir. Hər bir şəxs əgər işində uğur qazanmaq istəyirsə, o, birinci 
növbədə işgüzar olmaqla yanaşı, etik normaları bilməlidir. 
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Etik norma öncəliklə müraciət mədəniyyətindən, eləcə də özünü 
təqdimetmədən başlanır. Məsələn, insanın özü-özünə "müəllim", "bəy" və ya 
"xanım", müdirə, iş yoldaşına "əzizim", "canım" və ya "ay can" kimi müraciətlər 
etməsi qüsurdur. Bu cür leksion onun mədəni geriliyinin göstəricisidir. İşgüzar 
tərəfdaşlar arasında "sən" müraciəti arzuolunan deyil. İşgüzar görüşlərdə və ya 
kollektiv daxilində insana "xanım", "bəy", "müəllim", "siz" müraciətləri yüksək 
mədəniyyədən xəbər verir. 

Nəzakət qaydaları içində başda salamlaşma dayanır. Ümumi qəbul olunmuş 
etik normalarda kişi qadınla, yaşca balaca olan böyüklə, vəzifəcə kiçik olan yuxarı 
vəzifəli şəxslə birinci salamlaşmalıdır. Lakin müasir dövrdə müxtəlif sahələrdə, 
əsasən də, biznes sahəsində yaşca və ya vəzifəcə böyük işçi digərlərinin 
salamlaşmasını gözləməməli, həmsöhbətlərini birinci olaraq salamlamalıdır. 

İşgüzar mühitdə mədəni etiketlər hımsöhbətlərlə danışığı da tənzimləyir. Belə 
ki, hər bir insan çalışmalıdır ki, ünsiyyət zamanı etik olmayan ifadələrə, eləcə də 
artıq söz-söhbətlərə yer verməsin, eləcə də  təmsil etdiyi idarənin sirlərini qorusun. 

İşgüzar insanın dəqiq olması da etik normalar çərçivəsindədir. İşə və ya işgüzar 
görüşə səbəbsiz gecikən şəxs birinci növbədə özünə olan etimadı itirir və ciddi tərəf-
müqabil sayılmır.  

Digər bir qızıl qayda isə işgüzar şəxsin öz mənafeyini qorumaqla yanaşı, təmsil 
etdiyi idarənin, eləcə də iş yoldaşlarının təəssübkeşliyini çəkməsidir. Öz mənafeyinə 
görə tərəf-müqabilinə zərər vurmaq etiket normalarına ziddir. Əməkdaş 
qarşısındakını səbrlə dinləməli, onun fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. 

Geyim mədəniyyəti də qızıl qaydalara daxildir. "Geyiminə görə qarşıla, ağlı ilə 
yola sal" deyiminə əsasən də, insan gedəcəyi yerə uyğun, işlədiyi müəssisənin tələb 
etdiyi geyimləri geyinməli, işgüzar görüşlərdə, eləcə də iş vaxtı sadə, təmiz, səliqəli, 
eyni zamanda diqqətçəkici olmamalıdır. İnsanın şux qaməti, gözəl yerişi, özünə əmin 
davranışı da geyimi ilə birləşərək onu tamamlayır. 

Mədəni davranış etiketlərindən biri, hətta birincisi işgüzar insanın yazılı və 
şifahi nitq mədəniyyətidir. İnsanın səlis, aydın, rəvan, mövzuya uyğun, əsaslı 
danışığı onun dünyagörüşü, erudisiyası, səviyyəsi haqqında təəssürat yaradır. Danışıq 
zamanı sakit tonda danışmaq da mütləqdir.  Bu zaman insan qarşısındakına fikirlərini 
təmkinlə çatdıra bilir. İnsan yazı qaydalarını, dilin bütün qaydalarını, normalarını 
bilməli, işgüzar sənədlərə onları tətbiq etməlidir.  

 
 Nəticə 
Tədqiqat işimizdə gəldiyimiz nəticələr: 
Harada işləməsindən asılı olmayaraq, insan davranış qaydalarına, etik 

normalara riayət etməlidir. Bunun üçün bir sıra vacib amillər mövcuddur: 
• İşgüzar şəxs təkcə özünü deyil, başqalarını da nəzərə almalıdır. 
• İşgüzar şəxsin müraciət mədəniyyəti düzgün olmalıdır.  
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• İşgüzar şəxs dəqiq olmalıdır.  
• İşgüzar şəxsin geyim mədəniyyəti olmalıdır.  
• İşgüzar insanın yazılı və şifahi nitq mədəniyyəti olmalıdır.  

Hər hansısa bir müəssisənin idarəolunması və uğur əldə olunması birbaşa işçi - 
rəhbər münasibətindən asılıdır. Rəhbərlər işçilərlə düzgün münasibət qurmalı, bir sıra 
etik normalara əməl etməlidirlər. İşçilər də müəssisə daxili qaydalara riayət etməli, 
etik normaları gözləməlidirlər. 
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Gunal Safarli 
ETHICAL NORMS IN BUSINESS RELATIONS 

 
SUMMARY 

In modern age the development of technology and globalization trends, in 
addition to increasing the job spheres, gives a new direction to human behavior and 
relationships. Based on this, changes in our mental values are also reflected. The 
family upbringing begins to form at school, university, in the work collective. If we 
compare these environments, we can see that the human is more fluent and freer in 
the environments in which he existed before the labor collective. However, in 
business relationships, the attitude to both work and the collective has a direct impact 
on a person. Therefore, along with family upbringing and character, the environment 
in which a person is formed also becomes an important factor in business relations. 
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Polished characters of man can have a positive or negative effect on a person's 
reputation. And this has a direct impact on business relations. In this regard, it is 
important to know the ethical norms in business relations. If a person wants to 
succeed in business, he must know the "golden" rules of cultural etiquette. 

Correct business communication is the key to business relationships. In 
business communication, the purpose of interactions is not only the establishment of 
cooperation, but also the realization of an issue, problem solving and other issues. 
First of all, in the conversation the employee or manager should choose expressions 
that are within the formal norms, at the same time include rules of etiquette. In 
business communications an employees must be able to listen patiently to person in 
front of him and not interrupt him. The man should be responsible and punctual in 
his work, must be able to work in a collective. It is also 

important to know the culture of clothing in the work process. Every business 
or business meeting has its own dress code. 

The article provides detailed information on ethical norms that are important in 
business relations. It analyzes employee-manager, employee-employee relations. 

Keywords: business communication, ethical norm, worker, manager, 
employee 

 
Гюнал Сафарли 

 
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

РЕЗЮМЕ 
В современную эпоху развитие технологий, тенденции глобализации, 

наряду с увеличением рабочих сфер, придают новое направление 
человеческому поведению и отношениям. Благодаря этому изменения 
отражаются также и в наших ментальных ценностях. Полученное в семье 
воспитание начинает формироваться в школе, университете, рабочем 
коллективе. Если мы сравним эти среды, то увидим, что человек более 
раскрепощен и свободен в средах, в которых он находился до трудового 
коллектива. Однако в деловых отношениях отношение как к работе, так и к 
коллективу имеет прямое влияние на человека. Поэтому в деловых 
отношениях, наряду с воспитанием, полученном в семье, характером, в важный 
фактор превращается и среда, в которой формируется человек. 

Отточенные в человеке черты характера могут положительно или 
отрицательно сказаться на его репутации. А это напрямую влияет на деловые 
отношения. В этом смысле важно знать этические нормы в деловых 
отношениях. Если человек хочет добиться успеха в своей работе, он должен 
знать «золотые» правила культурного этикета. 

В деловых отношениях правильное построение делового общения 
является ключевым. При деловом общении целью взаимоотношений, наряду с 
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налаживанием сотрудничества, является реализация какого-то вопроса, 
решение проблемы и другие вопросы. 

Прежде всего, работник или руководитель должен выбирать в разговоре 
такие выражения, которые бы находились в рамках официальных норм, и в то 
же время включали в себя правила вежливости. Сотрудники должны обладать 
умением слушать во время делового общения, терпеливо слушать, 
находящегося перед ними, и не перебивать его. Человек должен быть 
ответственным и точным в своей работе, должен обладать умением работать с 
коллективом. Одним из важных условий в рабочем процессе также является 
знание культуры одежды. Каждой работе или деловой встрече присуща своя 
соответствующая одежда. 

В статье представлена всесторонняя информация об этических нормах, 
важных в деловых отношениях. В ней анализируются отношения работник-
руководитель, работник-работник. 

Ключевые слова: деловое общение, этическая норма, работник, 
руководитель, сотрудник 
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ALMAN DİLİNDƏ İNKARLIQ KATEQORİYASI 
 

XÜLASƏ 
Dil kateqoriyaları arasında özünəməxsus yer tutan inkarlıq linqvistik kateqoriyası  

müxtəlif zamanlarda tədqiq olunsa da, sözügedən mövzunun kompleks şəkildə belə 
bir kontekstə cəlb olunması, mövzunun aktuallığından və elmi yeniliyindən xəbər 
verir. 

Ümumiyyətlə, inkarlıqla müəyyənlik və qeyr-i müəyyənlik arasındakı semantik-
sintaktik əlaqələri nəzərə almadan inkarlıq semantikasının struktur formasını aşkara 
çıxarmaq  qeyri- mümkündür. Bu münasibətləri geniş tədqiq edən xüsusi 
araşdırmaların olmaması hal - lhazırda da bir çox sualların cavabsız qalmasına səbəb 
olmuşdur. Bu haqda S.Abdullayev qeyd edir ki, qeyri- müəyyənlik semantik əlamətli 
konstituentin işlənmədiyi cümlələrdə əlavə inkarlıq vasitəsinin reallaşması, daha 
doğrusu, təsdiq cümlələrin bu və ya digər tərkib hissəsinə inkarlıq vasitəsinin əlavə 
edilməsi dillərin struktur özünəməxsusluğu ilə əlaqədar olaraq müxtəlif şəkillərdə 
təzahür tapır.(6.1) Flektiv olan ingilis, alman, fransız, rus və s. dillərində bu, müvafiq 
olaraq not,no,nicht,ne kimi qrammatik ədatların əlahiddə vəziyyətdə cümləyə daxil 
edilməsi, iltisaqi dillərdən olan Azərbaycan,özbək.qazax və s. dillərdə distributiv 
uyarlıq daxilində  -ma,mə,-m şəkilçilərin feilə qoşulması (gəl-mə-miş-di) və ya 
nominal komponentlərə “deyil” sözünün əlavə edilməsi şəklində formalaşır. 

Alman dilində inkarlığın yeri barədə tələbələr dəfələrlə soruşur və buna dair 
aydın qayda var. Əvvəlcə əsas bəndlərdə olmayan inkar zərfindən bəhs olunur. Daha 
sonra tabe cümlələrdəki kiçik dəyişiklikləri izah edəcəyəm. NICHT sözünün 
cümlədəki yerini bilmək istəyirsinizsə, cümlənin elementlərini və cümlədəki 
funksiyasını bilmək lazımdır. Nicht sözü bir cümlənin bu elementlərindən ÖNCƏ və 
SONRA gəlir.  

Vacib !!! Nicht sözü birləşən feildən (hissədən) sonra gəlir. Feilin digər hissələri 
və ya əlaqəli isim və ya sifətlər Nicht sözündən sonra gəlir. Bu nümunələrə baxın ... 

Anna geht nicht aus - Anna çıxmır. 
Bu cümlədə NICHT  ilə inkar edildikdən sonra gələn "aus" prefiksini görə 

bilərsiniz. 
NICHT inkar sözü, isimlərlə əlaqəli olan feillərdən sonra da gəlir, isimlər tez -tez 

cümlənin sonunda gəlir, çünki bunu nümunə sizə göstərir ... 
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Ümid edirəm bilirsiniz ki, BAĞLI felin son hissələrində tabe cümlələr 
qoyulmalıdır. Bu cümlələrdəki NICHT sözü bu feildən sonra gəlmir. Burada əsas 
cümlə və tabe cümlə ilə bir nümunə var ...(6.4) 

Frederik mahnı oxumur. Bilirəm ki, Frederik mahnı oxumur. 
Nicht inkar sözü Dativ obyektlərdən sonra gəlir. Bu obyektlər isim və ya əvəzlik 

ola bilər. Obyekt isimdirsə, bu obyektin hansı halda istifadə edildiyinə çox diqqətli 
olmalısınız, çünki İch habe einen Garten. İch habe nicht einen Garten.Mənim bağçam 
var. => Bağım yoxdur. 

Mario mag die frischen Früchten. Mario mag die frischen Früchten nicht. - Mario 
təzə meyvəni sevir => Mario təzə meyvəni sevmir.  

NICHT sözü də genetik obyektlərin ardınca gəlir. Müvəqqəti göstəricilərə görə 
zamanın adverbial təyin edilməsi olaraq da adlandırdığımız müvəqqəti məlumatlar 
vəziyyətində bu məlumatlar istifadə edilmir. Bu məlumatı "nə vaxt", "nə vaxta 
qədər", "nə vaxta qədər", "nə qədər" və ya digərləri ilə soruşuruq.(6.5) Burada 
müvəqqəti məlumatlardan istifadə etməmək nümunəsi ... 

Die Sonne scheint heute nicht. Günəş bu gün parlamır. Səbəb məlumatlarından 
sonra 

NICHT sözü də səbəbli ifadələrdən sonra gəlir. Bunlar, məsələn, "niyə", "niyə", 
"niyə" ilə istədiyimiz cümlədəki detallardır. Nedensel ifadəsi olan inkar belə görünə 
bilər ... 

Das Wetter ist nicht gut, ich gehe nicht spazieren. Hava pis olduğu üçün 
gəzintiyə çıxmıram.  

İnkarlıq probleminin öyrənilməsi məsələsinə aid mövcud ədəbiyyatları nəzərdən 
keçirdikdə belə qənaətə gəlirik ki, bu sahədə xeyli təhlillər aparılmışdır və məhz 
hesab edirik, bu problemin həlli müasir linqvistik nəzəriyyələr baxımından da xüsusi 
aktuallıq kəsb edir. Belə məsələlərin funksional-semantik sahə müstəvisində 
araşdırılması (təbii olaraq ingilis dilinin materialları əsasında) inkarlıq sahəsinin həm 
şaquli strukturunun, həm də üfiqi strukturunun aşkarlanması, həmin strukturların 
müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi, onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərin 
müəyyənləşdirilməsi üçün imkanlar yaranmışdır.(6.5) Araşdırmanın məqsədi belə 
halda inkarlığın tək inkarlıq və çoxinkarlıq olması məsələsini aşkar etməkdir.  

Açar sözlər: nicht və kein inkar ədatı, praqmalinqvistika sahəsi,fleqmativ, 
funksional –semantik 

 
Alman inkarı yox / deyil (-e)  1) İnkar etmə haqqında nə bilmək lazımdır. İnkar 

bir ifadəni rədd edir. İnkar, yox, deyil və s. kimi inkar sözləri ilə ifadə olunur. Əsasən 
bir ifadəyə yox və ya bəli deyə bilərsiniz:  

-Sind Sie Herr Peter?  - Siz cənab Peterssiniz? - Yox. (deyil)  - Sind Sie Herr 
Schulz? - Siz cənab Schulzsunuz? - Bəli. (təsdiqləyici)  

Cümlənin inkarı və "yox" sırası "deyil" ya müəyyən bir cümlə ilə bütöv bir 
cümləni, bir feili və ya ismi inkar edə bilər. Cümlənin sonuna "yox" yazılır.(6.6)  



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 267 –

-Schläfst du?- Ey,yatirsan – Nein, nicht. Yox, yatmıram. Ayaqqabı alırsan? - 
Xeyr, ayaqqabı almayacağam. Sabah maşını mənə borc verərsən? - Yox, sənə maşını 
sabah borc vermərəm.  

Cümlənin sonunda bir feil varsa, "yox" təqdim olunur. (ayrılan feillər, modal 
feillərlə cümlələr, sonsuzlar, mükəmməl zamanlar, predikativlər)  

-Robertə bu axşam zəng edirsən? - Yox, bu gecə ona zəng etməyəcəyəm. 
Qeyd etmək lazımdır ki, cümlə üzvləri arasındakı əlaqənin real mövcud 

olmadığının leksik, frazeoloji, sintaktik və s. vasitələrlə göstərilməsi, ifadə edilməsi 
inkarlıq adlanır. İnkarlıq anlayışının ifadəsi üçün müxtəlif dillərdə fərqli vasitələrdən 
istifadə olunur. Belə inkarlıq kateqoriyası, başqa sözlə inkarlığı ifadə edən sözlər də 
fərqli olur. Bunlar arasında linqvistik inkarlıq kateqoriyası çoxsaylı, fərqli, müxtəlif 
səciyyəli dil kateqoriyaları arasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir və özünəməxsus 
xüsusi yer tutur.  

Eyni zamanda, ümumi və xüsusi inkarlıq da dil materiallarında mövcuddur və 
bunların hər birinin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır və bu 
xüsusiyyətlərin tədqiq olunub üzə çıxarılması bizə elə gəlir ki, dilçiliyin müxtəlif 
sahələri üçün də çox əhəmiyyətlidir. Dilçiliyin müxtəlif sahələri dedikdə biz burada 
həm ümumi dilçilik, həm tipoloji dilçilik, eləcə də müasir dövrdə çox inkişaf 
etməkdə olan mətn dilçiliyi, koqnitivistika və praqmalinqvistika sahələri üçün 
olduqca çox əhəmiyyətlidir. İnkarlıqdan söhbət açarkən sahə ideyasından, sahə 
nəzəriyyəsindən yan keçmək mümkün deyildir.   

-"yox" sözləri ilə inkar etmək Bəzən elə olur ki, bütün cümləni yox, yalnız 
cümlənin müəyyən bir hissəsini (məsələn, ad, ittiham, dativ əlavə və ya məlumat) 
inkar etmək lazımdır. Sonra "yox" inkar sözü, cümlənin inkar ediləcək hissəsindən 
əvvəl gəlir. Adətən cümlənin "lakin" ilə inkar edilmiş hissəsinə alternativ təklif 
olunur. Cümlənin bir hissəsi inkar ediləcəyi təqdirdə, "və cümlənin inkar edilən 
hissəsi" dil baxımından vurğulanır. Bu xüsusi hallarda "yox" da 1 -ci mövqedə ola 
bilər. (6.2)  

-Pianoda Carsten yox, Michael çalır. Uşaqlar, siz sonradan ev tapşırığını deyil, 
indi ev tapşırığını edirsiniz. Udo Michael avtomobilini deyil, motosikletini verir.   

2) "keine" ilə inkar, müəyyən bir artikl ilə ismin inkar edilməsi "yox" dur. Qeyri-
müəyyən bir artikildə olan bir ismin inkar edilməsi "yox”-. Artiklsiz olan bir ismin 
inkar edilməsi" yox "-dur. Bu səbəbdən qeyri-müəyyən artikl" yox- "ilə inkar edilir." 
Yox- "inkar artikli rədd edilir. qeyri -müəyyən məqalə kimi. Diqqət: Cəmdə qeyri -
müəyyən artikl yoxdur !! Cəmdə bir artikl var !!!  

SEIN, WILLEN, BLEIBEN və (əsasən) HÄTTEN feillərindən sonra sifətlərdən, 
isimlərdən, əvəzliklərdən və ya xüsusi adlardan əvvəl. Mövzunu təsvir etmək üçün 
istifadə olunan feillər var. Mövzu bir sifət, isim və ya əvəzlik və ya öz adı ilə təsvir 
edilə bilər. Bu halda, bu misallarda olduğu kimi, cümlədəki bu təsviri hissələrin 
qarşısına Nicht sözünü qoyuruq ... 
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Das Wetter ist Nicht gut. Hava yaxşı deyil. Ich bin nicht Herr Meier. Mən cənab 
Meier deyiləm. 

Zərflərdən əvvəl NICHT sözü zərflərdən əvvəl gəlir, çünki bu nümunələrdə 
olduğu kimi onları inkar edir ... 

-Die Kinder treiben Sport, aber mögen nicht. - Uşaqlar idmanla məşğul olmağı 
sevmirlər.(İdmanla məşğul olursan, amma xoşuna gəlmir.) -Paul trinkt heute nicht 
viel Bier. Paul bu gün çox pivə içmir.  (Paul pivə içir, amma çox deyil.) 

Alman dilində predikativ inkarlıq sahəsi ən azı fərqli olaraq ayrılıqda götürülmüş 
məzmun və forma planları olan iki tamamilə müstəqil mikrosahəyə ayrılır. Onlardan 
biri ümumiləşdirici predikativ inkralıq mikrosahəsi diqəri isə fərqləndirici 
(diferensiallaşdırıcı) predikativ mikrosahəsi.  

Vacib !!! İstisnalar müvəqqəti zərflər və səbəbli zərflərdir.Modal məlumatlardan 
əvvəl. 

Modal məlumatlar, məsələn, "necə" sual sözü ilə istədiyimiz cümlədəki 
məlumatlardır. Bu məlumatın qarşısında Nicht sözü var. Bu modal ifadələr tez -tez 
zərflərdır, həm də bunlarda olduğu kimi edatlı isimlər. (6.3) 

Bəzən elə olur ki, bütün cümləni yox, yalnız cümlənin müəyyən bir hissəsini 
(məsələn, isim, ittiham, dativ əlavə və ya məlumat) inkar etmək lazımdır. Sonra 
"yox" inkar sözü, cümlənin inkar ediləcək hissəsindən əvvəl gəlir. Adətən cümlənin 
"lakin" ilə inkar edilmiş hissəsinə alternativ təklif olunur. Cümlənin bir hissəsi inkar 
ediləcəyi təqdirdə, "və cümlənin inkar edilən hissəsi" dil baxımından vurğulanır. Bu 
xüsusi hallarda "yox" da 1 -ci mövqedə ola bilər. 

 "Yox" da bir sifəti, bir hissəni və ya bütün sifət qrupunu inkar edə bilər. Bu 
hallarda "yox" da sifətin qarşısına qoyulur. : Tamamilə ağıllı olmayan Hubertin bu 
yaxınlarda yenidən çox bəxti gətirdi.  

"Xeyr" ilə inkar. Xüsusi bir artikillə bir ismin inkar edilməsi "yox" dur. Qeyri-
müəyyən bir artikil ilə ismin inkar edilməsi "yox-" dur. Sıfır artikl ilə bir ismin inkar 
edilməsi "yox-" dur. 

Diqqət: Çoxluqda qeyri -müəyyən artikl buraxılır! Halbuki, çoxluq mənfi bir 
artiklə malikdir !!! 

Bu maşındır? - Yox, bu maşın deyil, velosipeddir, bu stol? - Xeyr, bu masa deyil, 
lampadır. Bu _ masalardır? - Xeyr, bunlar masalar deyil, stullardır. (Cəm !!!) Bir qızı 
varmı? - Yox, qızı yoxdur, oğlu var. 

 "Bir" rəqəmi (ədədlər = bir, iki, üç, ...) bir ismin qarşısında olarsa, qeyri -
müəyyən artikl kimi inkar edilir. "Bir" rəqəmi "yox" ilə inkar edilir. Qeyri -müəyyən 
əvəzliklər və zərflərlə belə, təsdiqləyici terminlərə zidd olan müəyyən inkar sözləri 
var.  

Mənfi ifadələrlə birləşmələr;mənfi ifadələrlə ön sözlər, mənfi ifadələri olan 
prefikslər və şəkilçilər də inkarlıq bildirir və bunlara qoşa bağlayıcılı cümlələr 
deyilir.  
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Deməli, inkarlıq sahəsi daxilində minimal məna bütövlükləri, məzmun və forma 
planlarının nisbi müstəqilliyi nəzərə alınmaqla həmin funksional-semantik 
qruplaşmanı aşağıdakı mikro sahələrin məcmusu kimi təsəvvür etmək olar: a) 
predikativ inkarlıq sahəsi; b) qeyri-predikativ (fraqmentar) inkarlıq sahəsi. 
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SAMMARY 
SADYGOVA AKIFA 

NEGATION CATEGORY IN GERMAN 
 

It should be noted that lexical, phraseological, syntactic, etc., that the relationship 
between the parts of the sentence does not actually exist. Indication by means is 
called negation. Different languages use different means to express the concept of 
negation. This category of negation, in other words, the words for negation of 
negation are also different. Among them, the category of linguistic negation occupies 
a special place among the many different categories of language and occupies a 
special place. Studying the existing literature on the study of the problem of denial, 
we conclude that a lot of analysis has been carried out in this area, and we believe 
that solving this problem is especially relevant from the point of view of modern 
linguistic theories. The study of such issues at the functional and semantic level 
(naturally, on the materials of the English language) has created opportunities for 
identifying both the vertical and horizontal structure of the field of negation, a 
comparative analysis of these structures, and the identification of similarities and 
differences. between them. Our goal here is to find out if denial is singular denial and 
pluralism. We would like to emphasize that in linguistic materials there are both 
general and specific negations, and each of them has its own characteristics, and the 
study and detection of these features seems to us very important for various areas of 
linguistics. By various branches of linguistics, we mean here both general linguistics 
and typological linguistics, as well as text linguistics, cognitive science and, which 
are very developing in our time. There are general categories in the language. The 
pragmalinguistics individual content of language is separated from these categories 
and at the same time manifests itself in thinking. There are also hidden categories in 
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the language. Hidden categories are not expressed directly, but indirectly through 
words and text. One of the main tasks of cognitive linguistics in our time is the study 
of derived grammatical techniques and their semantic features, which, in turn, form 
the cognitive basis of lexical and grammatical techniques, as well as their 
implementation in terms of meaning. Realization of the language from the point of 
view of content requires consideration of the semantic complex. The implicit origin 
of the meaning of negation is determined by the general semantic complex. When 
talking about negation, you cannot ignore the idea of the field, the theory of the field.  

Keywords: negation “nicht”, position, sentence and function, word, subject, 
modal verb, perfekt 

 
 

РЕЗЮМЕ 
САДЫХОВА АКИФА 

КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Следует отметить, что лексическая, фразеологическая, синтаксическая и т. 

д., Что связь между частями предложения на самом деле не существует. 
Индикация средствами называется отрицанием. В разных языках используются 
разные средства для выражения концепции отрицания. Такая категория 
отрицания, другими словами, слова отрицания, отрицание тоже бывают 
разные. Среди них категория лингвистического отрицания занимает особое 
место среди множества различных категорий языка и занимает особое место. 
Изучая существующую литературу по изучению проблемы отрицания, мы 
делаем вывод, что в этой области было проведено много анализа, и мы 
считаем, что решение этой проблемы особенно актуально с точки зрения 
современных лингвистических теорий. Изучение подобных вопросов на 
функционально-семантическом уровне (естественно, на материалах 
английского языка) создало возможности для выявления как вертикальной, так 
и горизонтальной структуры поля отрицания, сравнительного анализа этих 
структур, выявления сходств и различий. между ними. Наша цель в данном 
случае - выяснить, является ли отрицание единичным отрицанием и 
плюрализмом. Мы хотели бы подчеркнуть, что в языковых материалах 
существуют как общие, так и конкретные отрицания, и каждое из них имеет 
свои особенности, и изучение и обнаружение этих особенностей кажется нам 
очень важным для различных областей лингвистики. Под различными 
разделами лингвистики мы подразумеваем здесь как общее языкознание, так и 
типологическое языкознание, а также лингвистику текста, когнитивистику и 
прагмалингвистику, которые очень развиваются в наше время. В языке есть 
общие категории. Индивидуальное содержание языка отделено от этих 
категорий и в то же время проявляется в мышлении. На языке также есть 
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скрытые категории. Скрытые категории выражаются не прямо, а косвенно 
через слова и текст. Одна из основных задач когнитивной лингвистики в наше 
время - изучение производных грамматических приемов и их семантических 
особенностей, которые, в свою очередь, образуют когнитивную основу 
лексических и грамматических приемов, а также их реализация с точки зрения 
значения. Реализация языка с точки зрения содержания требует рассмотрения 
семантического комплекса. Неявное происхождение значения отрицания 
определяется общим смысловым комплексом. Говоря об отрицании, нельзя 
игнорировать идею поля, теорию поля  

 
Ключевые слово: вопрос, позиции не, придаточные предложение, глагол, 

спряжение 
 

 
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 13.11.2021.  

Çapa qəbul olunma tarixi: 29.11.2021  
Rəyçi:  f.e.n .Aygün Abdullayeva 

 tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

  – 272 –

ABDULLAYEVA  AYGÜN 
ADU 

2 Rashid Behbudov  
aygun_abdullayeva@mail.ru 

 
 

XARİCİ DİLLƏR VƏ XALQLARARASI ÜNSİYYƏT 
Xülasə 

 
Mədəniyyətlərarası əlaqələr artdıqca, dilləri öyrənmə, mükəmməl tərcüməçilik 

sənətinə yiyələnmə  zərurətə çevrilir. Bu zərurət xqalqlarin dilinə, adət – 
ənənəsinə,ədəbiyyatina, mədəniyyətinə bələd olmaq istəyindən irəli gəlir.Vaxtı ilə 
qədim yunanlar başqa dildə danışanları barbar adlandırırdı. Antropoliji mənada hər 
xalqın öz mədəniyyəti var. Cəmiyyət daxilində də ayrı-ayrı qrupların öz mədəniyyəti 
var. Y. Herder bunu belə izah edirdi:”Dil və təfəkkür əlaqəlidir, dil və mədəniyyət isə 
millətin ruhunun və düşüncə tərzinin inikasıdır. “ Dil bizim əqlimizin xarakteridir. 
[9.1] Mədəniyyət insanın üzvü olduğu cəmiyyətdə əldə etdiyi bilik,adət və 
vərdişlərin toplusudur. Bilik deyəndə nəyisə etmək, nədənsə  özünü tam hüquqlu 
insan kimi hiss etmək başa düşülür. Elm də bu mənada mədəniyyətin tərkib 
hissəsidir. 

Bəs dil özü həyatımızda hansı rolu oynayır? Dilçi alim, fonetist F.Veysəlli 
özünün “Dil” adlı kitabında bunu belə cavablandırır:-Dili öyrənirik (ana dili kimi 
idarə olunmayan),öyrədirik (xarici dil kimi-idarəolunan),tədqiq edirik, onların 
təsvirini yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif yollar, modellər və nəzəriyyələr düşünüb 
tapmaq (nəzəri dilçilik)üçün külli miqdarda vəsait ayrırıq, dildəki defektlərin 
(qüsurları) müalicə edirik ( yeni əlifbanın yaranması), səmərəli klaviaturaların tərtibi 
afaziya, paralic ,dilöyrənmədəki yayınmaların paylaşdirilması,səhvləri öncəgörmə, 
islahetmə ,maşınla tərcümə və ünsiyyətin həyata keçirilməsi  və danışığına əsasən 
şəxsiyyətin tanınması və s.bu və ya digər problemləri həll etmək üçün dilləri 
öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoyuruq (tətbiqi dilçilik).[9.5] 

Deməli, öz ana dilimizə mükəmməl yiyələnməklə və xarici dil bilməklə hər hansı 
bir ünsiyyəti asanlıqla qura və tərcümə edə bilərik.Tərcümə prosesində isə nitq şifahi 
və ya yazılı ola bilər. Hər iki tərcümə növü mütəxəssisdən  işçi dillərini mükəmməl 
bilmək, aidiyyatı olan sahə üzrə geniş məlumat, müəyyən vərdişlər tələb edir. Bu 
tələblərlə yanaşı,yazılı tərcüməni şifahi tərcümədən fərqləndirən bir sıra mühüm 
cəhətlər mövcuddur.Bunlar hər iki növ tərcümə üzrə peşə hazırlığı, vərdişlər tələb 
edir. Əhatə dairəsi genişdir.Buna uygun olaraq hər bir sahənin tərcüməsindən ayrıca 
bəhs etmək zərurəti meydana çixir. 

Məsələn:-siyasi tərcümə, hüquqi tərcümə, texniki tərcümə ,məhkəmə tərcüməsi, 
inzibati tərcümə, dini tərcümə iqtisadi tərcümə, maliyyə,təsil,tibb sahələri üzrə 
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tərcümələr, ədəbi tərcümə və.s. Bu tərcümə növləri məxəz mətnin mövzusuna uygun 
olaraq təsnif edilir. Bədii tərcümə necə olur? 

Tərcümə nəzəriyyəsindən və təcrübəsindən məlum oldugu kimi, Tərcümənin 
digər təsnifatları da mövcuddu.Bunlardan ən çox rast gəldiyimiz təsnifat tərcümə 
materialının xarakteri və məxəz mətnin mövzusuna əsaslanır. 

C.F.Hendri sinxron ilə ardıcıl tərcüməni fərqləndirərkən yazır: “ Sinxron tərcümə 
ardıcıl tərcümə ilə müqayisə edildikdə məlum olur ki, hər ikisi xüsusi istedad tələb 
edir. Birisinə cəldlik və rəvanlıq, digərinə isə möhkəm yaddaş gərəkdir.”[9.8] 

İstər yazılı, istərsə də şifahi tərcümə mədəniyyətlərarası əlaqələrdə böyük rol 
oynayır.Və  müasir dünyanı bunlarsız təsəvvür etmək çətindir. Beləki, bütün millətlər 
Yer planetinin sakinidir və ünsiyyətsiz, tərcüməsiz əlaqələr də qurmaq qeyri – 
mümkündür.  

Sinxron tərcüməçilərin hazırlığı ilə bağlı ikinci bir çətinlik ondan ibarətdir ki, 
tərcümənin bu növünün öz təbiəti xüsusi diqqət tələb edir. Təsadüfi deyil ki, Roderik 
Counz sinxron tərcümənin ardıcıl tərcümədən fərqli daha iki çətinliklə 
səciyyələndiyini xüsusi olaraq vurğulayır. O, şifahi tərcümənin bu növünün akustik 
baxımdan çətinliyini dinləmə və danışma proseslərinin qeyri-təbii olaraq eyni 
zamanda baş verməsində görür, intellektual baxımdan çətinliyi isə məruzəçinin 
fikrini tərcüməçinin əvvəlcədən duyması zərurəti ilə əlaqələndirir. [9.4] 

Deyilənlərlə əlaqədar olaraq gələcək sinxronçularla iş bir neçə istiqamətdə 
aparılmalıdır: onlar öz ana dillərini yaxşı bilməklə yanaşı, xarici dilə də mükəmməl 
şəkildə yiyələnməli, həm də bu dildə gözəl nitq vərdişləri əldə etməli, ayrı-ayrı 
ixtisas sahələri üzrə öz lüğət bazalarını artırmalı və bilik toplamalı, mövcud imkan 
daxilində müntəzəm məşq etməlidirlər.  

Açar sözlər: Elmi - bədii ədəbiyyat, sinxron tərcümə, ünsiyyət vasitəsi, mədəni 
əlaqələr, bilik. 

 
 
Hər hansı bir xalqın mədəniyyətilə tanışlıq üçün o xalqın dilinə yiyələnmək, 

tərcümə sənətinin incəliklərinə bələd olmaq, hələ qədim zamanların özündə belə çox 
vacib idi.Ona görə də elmə böyük üstünlük verilmiş, hətta quldarlıq dövründə elmli, 
yazıb – oxumağı bacaran kölələr köləlikdən azad edilərək, başqalarına da savad 
öyrətməklə görəvləndirilmişlər.Başqa xalqların mədəniyyətinə yiyələnmək üçün 
müxtəlif dilləri bilmək, tərcümə sənətinə yiyələnmək lazımdır.Tərcümə işi orta 
əsrlərdən Şərq xalqlarını yaxından maraqlandırmışdı. Lakin bu dəyərli tərcümələr 
aşağı təbəqə üçün nəzərdə tutulmurdu, belə ki, bilik özü böyük sərvət olduğu ücün bu 
tərcümələri  şahlıq xəzinədə hifz edib nəsildən - nəsilə ötürürdü. 

Azərbaycan da orta əsrlərdən bu sahədə cox iş görmüşdür, cünki dilimiz vaxtıilə 
Yaxın Şərqdə ünsiyyət dili olmuşdur. Rus istilasından sonra Azərbaycanda tərcümə 
işi sürətlə inkişaf etmiş, böyuk tərcüməçilər ordusu yaranmışdır. Ən yaxşı şair, yazıçı 
və ədiblərimiz tərcümə ilə məşğul olmuşdur. Onlar həm elmi, həm də bədii 
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ədəbiyyatın tərcüməsilə məşğul olmuşlar,çünki bədii tərcümə dünya milli 
mədəniyyətinin mütərəqqi inkişaf mərhələsinə yaxından təsir göstərən, onun 
ayrılmaz və inkaredilməz zəruri şaxələrindən biridir. Bədii tərcümə dövrdən asılı 
olmayaraq, hərəkətverici faktor kimi həmişə ön sıralarda dayanmışdır. Akademik B. 
Nəbiyevin bu fikri tam yerinə düşür. O haqlı olaraq qeyd edir ki, Vətənimizin tarixi 
təcrübəsi xüsusilə aydın göstərir ki, həm mədəniyyətin inkişafı, həm də bütövlükdə 
milli münasibətlərin daha da yaxşılaşması, genişlənməsi və təkmilləşməsi üçün 
xüsusi emosional təsir gücünə malik ən səmərəli vasitələrdən biri bədii 
ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqələri və həmin əlaqələrin ən çox yaşadan, təsir göstərən 
sahəsi bədii tərcümədir. 

Bədii tərcümə üçünsə xüsüsi ustalıq və məharət gərəkdir. Bu barədə böyük alman 
şairi H. Heyne öz fikrini belə ifadə etmişdir: “ Orijinalın hərfini, hətta dəqiq fikrini, 
qrammatikanı öyrənib söz ehtiyatına malik olan hər kəs tərcümə edə bilər, lakin 
əsərin ruhunu tərcümə etmək hər adamın işi deyil.” 

Azərbaycanın ən görkəmli sənətkarları M.F. Axundov, A.Səhhət, C.Cabbarlı, 
M.Müşfiq, Ə.Cavad,S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza və onlarla ədiblərimiz 
tərcüməyə öz töhfəsini vermişlər. Tərcümə sahəsində uğur əldə etmək üçünsə, hər 
hansı bir xarici dili bilmək çox vacibdir. Dil bizim hər birimizin həyatında mühüm 
rol oynayır. Müraciət etdiyimiz auditoriyanın dilində danışmaq, təkcə fərdi 
intellektual səviyyənin göstəricisi deyil, həm də məqsədə çatmağın ən asan yoludur. 

 Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, tərcümə təkcə dillərarası deyil, həm də 
mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsidir. Odur ki, peşəkar tərcüməçi təkcə iki dil üzrə 
mütəxəssis deyil, həm də bu iki işçi dildə yüksək mədəni səriştəyə malik bir dilçi 
olmalıdır. O öz mədəniyyətini dərindən bilməklə yanaşi, məxəz dil daşıyıcılarının 
mədəniyyətinin incəliklərinə də sahib olmalıdır. Bu, təbii və məntiqi bir tələbdir, 
çünki hər bir dil özündə o dildə danışanların mədəniyyətinin elementlərini daşıyır. 
Başqa sözlə, hər bir mədəniyyət, o cümlədən həyat tərzi dildə öz əksini tapir. Ona 
görə də dilin incəliyini bilmək çox vacibdir. 

Tərcümə ünsiyyət vasitəsi kimi müxtəlif dillərdə danışan insanların bir araya 
gəldiyi vaxtdan meydana çıxmışdır. Bütün elmlərin nəzəriyyəsi olduğu kimi, tərcümə 
nəzəriyyəsi də yaranmışdır və o, tərcümə prosesində qarşıya çıxan problemlərin 
çözülməsi zamanı meydana gəlir və formalaşır. Bütün elmlərdə belədir, problem 
yoxsa, onun həlli istiqamətində də heç bir təşəbbüs göstərilmir.[9.6] 

Doğrudan da, Qötenin ibarəsi ilə desək, bir xarici dil bilməyən, öz ana dilini 
bilməz. Tərcümə işinə əsrlər boyu müraciət edilmiş, xalqlar, mədəniyyətlər inkişaf 
etdikcə, həmin xalqların dili, ədəbiyyatı maraq doğurmuşdur. Tarixən belə olmuşdur 
və olmaqda davam edir. Tərcümə işinə böyük mütəffəkkirlər yüksək qiymət vermiş, 
bu barədə maraqlı mülahizələr söyləmişlər. Onlardan biri də alman  şairi Y.V.Qöte 
dil öyrənməyin vacibliyini tövsiyyə edir və əhəmiyyətini belə ifadə edirdi: 

“Alman bütün dilləri öyrənməlidir ki, vətənində (evində) hər hansı bir əcnəbi ilə 
rahatsızlıq keçirməsin, özü isə istənilən yad ölkədə özünü evindəki kimi hiss 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 275 –

etsin.”[9.2] Bu fikrin aktuallığı özünü Azərbaycanda keçirilən evrovijin mahnı 
müsabiqəsinə ev sahibliyi edərkən göstərdi.Belə ki,əhalimizin yarıdan çoxu inglis, 
rus, digər avropa dillərinə bələd idi. Bu da rahat ünsiyyət qurmaqda böyük rol 
oynayırdı. Onun ən maraqlı fikirlərindən biri də tərcümə barədə olmuşdur. O, bədii 
tərcümə işinə həmişə böyük əhəmiyyət vermiş onu xalqlar arasındakı mədəni 
əlaqələrin yaranmasında və inkişafında mühüm vasitələrdən biri saymışdır.Tərcümə 
sahəsində fransızların çox iş gördüyünü bildirmiş və hər hansı bir ölkə barədə ətraflı 
məlumat almaq üçün tərcümənin üç növ rolu barədə yazmışdır. O, özü 
N.Gəncəvidən, Hafizdən dəyərli tərcümələr etmişdir. 

Bədii janrların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və ifadə tərzi olduğundan, 
onların tərcüməsi də bunları hədəf mətndə əks etdirməlidir. Bədii mətnlərin 
içərisində ən çətin olanı poeziyadır. Məşhur dilçi R.Yakobson vaxtı ilə poeziyanı 
hətta “tərcüməolunmaz” hesab etmişdir. Bu da onunla izah olunur ki, hər bir dilin 
şerinə fərqli struktur, qafiyə, ritm və s. poetik elementlər xasdır. Şeri tərcümə 
edərkən eyni məzmunu hədəf dildə ifadə etməkdən ötrü eyni, yaxud oxşar poetik 
elementləri tapmaq çox çətin və ya qeyri-mümkündür. 

Bu fikir olduqca yerində və doğru səslənmişdir, cünki,vaxtilə Azərbaycan dilini 
öyrənən, tədqiq edən avropa tədqiqacıları qadının gözlərini ulduza, yanaqlarını 
almaya,dodaqlarını laləyə bənzədən şeirlərdən heyrətə düçmüş və bunu oz xalqlarına 
necə çatdırmağın yolunu aramışlar. 

Alman şairi Y.V.Qöte “Qərb-Şərq Divanı”nı yazdıqdan sonra oxuculara belə 
müraciət etmişdir:  

“Hər şeyin öz zamanı var! Elə anlar var ki, susmaq gərəkdir, elə anlar da gəlir ki, 
bu barədə danışmalı olursan. Mən bütün yazılarımı izahatsız yazdım, hər şeyi-
mühakiməni, müzakirəni, nəticəni oxucuların ixtiyarına buraxdım və heç vaxt necə 
düşünmələri barədə kiçik bir işarə vermədim. Lakin, bu kitabçanı yazarkən Şərq 
barədə heç və ya az xəbəri olan oxucularımı məlumatlandırmaq üçün izahatsız ötüşə 
bilmədim.”[9.7] 

Yaxud da, S.Vurğun A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin “ poemasını “Vaqifin şirin 
dilinə” çevirmək üçün 2 il saz sədaları altında çalışdığını, çəkdiyi əziyyətləri təsvir 
etmişdir. 

Tərcümə və tərcümə nəzəriyyəçisi V. Ryaşentsev “Ən yaxşı tərcümə nədir?” 
sualına belə cavab vermişdir.”Əgər ikinci dildə yaradılan əsər orijinalın oyatdığı 
təəssürata maksimum dərəcədə yaxın təsir oyada bilirsə, onu deal tərcümə hesab 
etmək olar.” 

Ümumiyyətlə, bir dilin lüğət tərkibinə daxil olan sözləri o dildə danışanlardan 
hec biri bilə bilməz. Hər adam öz ixtisasından, təhsilindən, sənətindən asılı olaraq, 
müəyyən miqdarda müxtəlif söz işlədir. Bu cəhətdən dilin ümumi lüğət tərkibi 
olduğu kimi, hər adamın da bir-birindən fərqli olan, özünəməxsus lüğət ehtiyatı 
vardır. Bu, tərcümə sənətində də belədir. 

Bəs tərcümə peşəsi nədir?  
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Tərcümə dillərarası ünsiyyət vasitəsidir. Məhz peşəkarın tərcüməsini həvəskar və 
qeyri-peşəkarın tərcüməsindən fərqləndirən də budur. Deməli, peşəkarın tərcüməsi 
dillərarası ünsiyyət vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də bir xidmət növüdür.Tərcümə 
prosesində nitq şifahi və yazılı olur. Məlum olduğu kimi, hər iki tərcümə növü 
mütəxəssisdən işçi dillərini mükəmməl bilmək, aidiyyəti olan sahə üzrə geniş 
məlumat, müəyyən vərdişlər tələb edir. Bu tələblərlə yanaşı, yazılı tərcüməni şifahi 
tərcümədən fərqləndirən bir sıra mühüm sahələr mövcuddur. Bunlar hər iki növ 
tərcümə üzrə peşə hazırlığı,vərdişlər və qabiliyyətlər tələb edir. 

Yazılı tərcümə yazılı məxəz mətnin yazılı şəkildə digər dilə çevirilməsini, şifahi 
tərcümə isə şifahi mətnin digər dilə şifahi tərcüməsini nəzərdə tutur.[9.7] 

Zaman baxımından şifahi tərcümə mətnin dərhal tərcümə edilməsini nəzərdə 
tutduğu halda, yazılı tərcümədə belə tələskənlik yoxdur. F. Abdullayeva yazır : 
“C.F.Hendri tərcümənin bu iki növünü müqayisə edərkən şifahi tərcümə ilə bağlı 
məsələni belə ümumiləşdirmişdir (burada dəqiqlik sürət qədər vacib deyil. Dilmanc 
səhv edə bilər, bunun üstündən keçmək olar. Amma tərcüməçi heç vaxt səhv edə 
bilməz.)”[9.4] 

Tərcüməçi isə mətni elə yazmalıdır ki, yaratdığı hədəf mətndə redaktəyə ehtiyac 
qalmasın, dilmancdan gözəl natiqlik qabiliyyəti, asanlıqla eşidib – anlama vərdişləri 
tələb olunur. Yazılı tərcümə biristiqamətlidir, şifahi tərcümədə isə dillərarası 
ünsiyyət iki tərəf arasında qurulduğundan tərcümə də iki istiqamətdə aparılır. Yazılı 
tərcüməçi  tərcüməyə başlamazdan əvvəl mövzu ilə baglı müəyyən məlumat 
toplayır.Onun əsasında mütərcim terminlər sözlüyünü tərtib edir və eyni zamanda 
konteksdən xəbərdar olur.Buna görə də o müəyyən mənbələrə müraciət edir. 
Tərcüməçinin istinad etdiyi mənbələr, əməl etdiyi etik qaydalar, çalışdıgı sahələrdən 
göründüyü kimi, onun fəaliyyət dairəsi çox genişdir .Ayrı – ayrı sahələr inkişaf edib 
təşəkkül tapdıqca həmin sahələrin fərqli dildə danışan mütəxəssisləri arasında 
ünsiyyət intensivləşir,geniş informasiya mübadiləsinə zərurət yaranır. Bu prosesləri 
təmin etmək ücün tərcüməçiyə ehtiyac artır. 
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SUMMARY 

ABDULLAYEVA AYGUN 
FOREIGN LANGUAGES AND INTERNATIONAL COMMUNICATION 

 
To get acquainted with the culture of any nation, it was very important to master 

the language of this nation, to know the intricacies of the art of translation in 
antiquity. To master the culture of other peoples, it was necessary to know different 
languages, to master the art of translation. Translation has been of great interest to 
the peoples of the East since the Middle Ages. An example of this is the history of 
the publication “Kalila and Dimna”. This piece is a native of India and since it was 
written by order of the Indian king, protects it as a national treasure, he was not 
allowed to travel abroad and move his face. knowledgeable, trusted translator He sent 
his cat to India, where he read a book for two years, engraved it in his brain and 
brought it home. Azerbaijan has also done a lot in this area since the Middle Ages, 
because our language was once the language of communication in the Middle East. 
After the Russian invasion, the translation work in Azerbaijan developed rapidly and 
a large army of translators was formed. Our best poets, writers and writers were 
involved in translation. They were engaged in the translation of both scientific and 
fictional literature, because literary translation is one of the integral and indisputable 
branches of the world national culture, which has the most direct impact on the stage 
of progressive development. Literary translation has always been a driving force, 
regardless of the period. This opinion of Academician B. Nabiev is completely 
correct. He rightly notes that the historical experience of our country convincingly 
shows that one of the most effective means of special emotional impact for the 
development of culture and further improvement, expansion and improvement of 
national relations in general is the interaction of fiction and living. The sphere of 
influence is literary translation. Literary translation requires special skills and 
abilities. The great German poet H. Heine expressed his opinion on this matter: 
"Anyone who has learned the letter of the original, even the exact idea, grammar and 
vocabulary, can translate, but it is not everyone's busines to convey the spirit of the 
work."  

Keyword: simultaneous translation, means of communication, cultural ties, 
knowledge, the relationship of fiction. 
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РЕЗЮМЕ 
АБДУЛЛАЕВА АЙГЮН 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕНИЕ 
Чтобы познакомиться с культурой любого народа, очень важно было 

овладеть языком этого народа, знать тонкости переводческого искусства еще в 
древности. Чтобы овладеть культурой других народов, нужно было 
необходимо знать разные языки, овладеть искусством перевода. Перевод 
вызывает большой интерес у народов Востока со времен средневековья. 
Примером тому является история издания «Калила и Димна». Это 
произведение является уроженцем Индии и, поскольку он был написан по 
приказу индийского короля, защищает его как национальное достояние, ему не 
разрешалось выезжать за границу и двигать лицом. знающий, проверенный 
переводчик Он отправил своего кота в Индию, где два года читал книгу, 
выгравировал ее в своем мозгу и принес домой. Азербайджан также много 
сделал в этой области со времен средневековья, потому что наш язык когда-то 
был языком общения на Ближнем Востоке. После русского нашествия 
переводческая работа в Азербайджане быстро развивалась, и была 
сформирована большая армия переводчиков. Переводом занимались наши 
лучшие поэты, писатели и писатели. Они занимались переводом как научной, 
так и художественной литературы, ведь художественный перевод - одна из 
неотъемлемых и неоспоримых ветвей мировой национальной культуры, 
которая имеет самое непосредственное влияние на этап прогрессивного 
развития. Художественный перевод всегда был движущей силой, независимо 
от периода. Это мнение академика Б. Набиева полностью верно. Он 
справедливо отмечает, что исторический опыт нашей страны убедительно 
показывает, что одним из наиболее эффективных средств особого 
эмоционального воздействия для развития культуры и дальнейшего 
совершенствования, расширения и совершенствования национальных 
отношений в целом является взаимодействие художественной литературы и 
живого. Сфера влияния - художественный перевод. Художественный перевод 
требует особых навыков и умений. Великий немецкий поэт Х. Гейне выразил 
свое мнение по этому поводу: «Любой, кто выучил букву оригинала, даже 
точную идею, грамматику и словарный запас, может переводить, но передать 
дух произведения - дело не всех». 

 Ключевые слово:синхронный перевод, средства общения, 
культурные связи,знания,взаимосвязь художественной литературы,   
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“KOROĞLU” VƏ “ROBIN QUD” DASTANLARINDA  

YARIŞ-SINAQ MOTİVİNİN TİPOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

XÜLASƏ 
Dastanlar üçün xarakterik olan əsas motivlərdən biri yarış-sınaq motividir. 

“Robin Qud” və “Koroğlu” dastanlarında bu motivlə bağlı çoxlu süjetlərə rast 
gəlinir. Onlar məzmunca rəngarəng olsa da, həmin süjetləri birləşdirən bir əsas cəhət 
var: qəhrəmanlığın sınağı. Bu tpoloji cəhətlərə rəngarəng şəkillərdə hər iki dastanda 
rast gəlinir. “Koroğlu” həcm baxımından “Robin Qud” dastanından çox böyükdür. 
Eyni zamanda “Koroğlu” dastanının qolları da “Robin Qud” dastanına daxil olan 
balladalardan süjetdəki hadisələrin genişliyi baxımından daha zəngindir. Balladalar 
qollara nisbətən sadə süjetlərə malikdir. Qollar isə geniş epik lövhələrdən, lirik 
parçalardan, çoxlu epizodlardan təşkil olunur. Bu cəhətdən “Koroğlu” dastanında 
yarış-sınaq motivinin rəngarəng şəkilləri var.  Müqayisə göstərdi ki, bu motiv hər iki 
dastanda bir sıra cəhətləri ilə çox yaxından səsləşməklə dünya xalqlarının sosial 
mübarizə ideallarının doğmalığını təcəssüm etdirir. Xalq hər yerdə öz qəhrəmanını 
əsil igid kimi görmək istəyir və yarış-sınaq motivləri bu qəhrəmanlığı təcəssüm 
etdirir. Yarış-sınaq motivi hər iki dastanda süjet hadisələrini birləşdirən ümumi 
motivlərdən biridir. Bu motiv süjetdəki hadisələri bir-biri ilə bağlayır, süjetin 
məntiqinin əsasında durur və qəhrəmanlığın təsdiqinə xidmət edir.  

Açar sözlər: “Koroğlu”, “Robin Qud”, folklor, epos, dastan, tipologiya, 
qəhrəman, motiv, yarış, sınaqm 

 
Məsələnin qoyuluşu: Dastanlar üçün xarakterik olan əsas motivlərdən biri 

yarış-sınaq motividir. “Robin Qud” və “Koroğlu” dastanlarında bu motivlə bağlı 
çoxlu süjetlərə rast gəlinir. Onlar məzmunca rəngarəng olsa da, həmin süjetləri 
birləşdirən bir əsas cəhət var: qəhrəmanlığın sınağı. 

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd “Koroğlu” və 
“Robin Qud” dastanlarında yarış-sınaq motivinin tipologiyasının araşdırılmasıdır. 
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 “Robin Hood And Little John” (“Robin Qud və Balaca Con”) adlı balladada 

Robin çayın sahilində Cona rast gəlir, onlar yarışırlar, Con yarışı udur və Robin onu 
dəstəyə qəbul edir. Göründüyü kimi, bu yarış motivi birbaşa qəhrəmanlığın 
sınağından ibarətdir (1).  

“Robin Hood's Progress To Nottingham” (“Robin Qudun Nottingem səfəri”) 
adlı balladada Nottingemə oxatma yarışına gedən on beş yaşlı Robin Qudla meşədə 
sərxoşluq edən on beş meşəbəyi arasında mübahisə düşür. Onlar Robinin mahir 
oxatan olmasına şübhə edirlər. Robin Qud 20 markadan onlarla mərc gəlir və mərcin 
şərtinə uyğun olaraq 100 sajen məsafədən maralı vurur. O, sınaqda qalib gələrək 
özünün mahir oxatan olduğunu təsdiq edir. Lakin meşəbəyilər sözlərindən qaçıb, 
namərdlik etdikləri üçün onları ölümlə cəzalandırır (1). 

Burada yarış-sınaq motivi, zahirən görünməsə də, iki mərhələdən ibarətdir: 
1. Robin Qudun ox atmaq qabiliyyətinin sınağı; 
2. Robin Qudun mərdliyinin sınağı. 
Birnci sınaq onun fiziki qəhrəmanlığının sınağıdır. O, bu sınaqda özünün 

atıcılıq məharətini sübut edir. İkinci sınaq onun mənəvi qəhrəmanlığının sınağıdır. O, 
tək olsa da, xalqa zülm edən on beş meşəbəyinin qabağından qaçmır, zülmkarları, 
zalımlara qulluq edənləri, namərdləri cəzalandırır. Epos poetikasına görə, 
qəhrəmanın əsas funksiyası da elə bundan ibarətdir: o, haqqın keşiyində durur, zülmə 
məruz qalanları zalımlardan qoruyur, ədalət uğrunda mübarizə aparır. 

“Robin Hood and The Golden Arrow” (“Robin Qud və qızıl ox”) adlı 
balladada Robin və onun dəstəsi şerifin təşkil etdiyi oxatma yarışında iştirak edir və 
yarıçın əsas mükafatı olan qızıl oxu qazanırlar (1). 

Buradakı yarış-sınaq motivi baş qəhrəman və onun dəsətəsinin igidliklərinin, 
mərd, qorxmaz insanlar olduqlarının, ölümün gözlərinə dik baxdıqlarının sınağıdır. 
Çünki onlar bu yarışmanın bir tələ olduğunu bilirdilər. Robin Quda qabaqçadan 
məlum idi ki, şerif bu yarışmanı təşkil etməklə onu aldadıb tələyə salmaq və tutmaq 
istəyir. Lakin Robin xalqın qəhrəmanlıq haqqında ideallarını təcəssüm etdirən 
igiddir. Xalq öz qəhrəmanlarını yaradarkən onların xarakterində qorxaqlığa yer 
qoymur. Onlar həmişə düşmən qabağına mərdi-mərdanə çıxır və qələbə çalırlar. 

Bu balladada bir maraqlı detal da var. Robin Qud və silahdaşları yarışmaya 
anonim şəkildə qatılırlar. Yəni onlar yarışda iştirak edərkən tanınmamaq üçün öz 
kimliklərini gizlədir, qələbə çalırlar, lakin balladanın sonunda qələbəni kimin 
qazandığı məlum olur. Belə anonim yarışmaya “Robin Qud haqqında balaca 
nəğmələr” silsilsəsindən olan “The Third Fytte” (“Üçüncü nəğmə”) adlı balladada 
da rast gəlirik. Balladada Balaca Conla şerif arasındakı macəralardan bəhs olunur. 
Balladada göstərilir ki, bir gün gənclər çəmənlikdə ox atıb yarışırmışlar. Balaca Con 
da yarışmaya qatılır və hamıdan fərqlənir. Onun məharətli ox atması şerifin xoşuna 
gəlir. Şerif onun adını, haradan olduğunu soruşur və onun yanında işləməyi təklif 
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edir. Con özünün əsil kimliyini gizlədir və özünü şerifə başqa adla təqdim edir. O, 
zalım və qəddar şerifdən bütün etdiklərinə görə intiqam almaq istəyirdi (1). 

Göründüyü kimi, Balaca Conun qəhrəmanlığından bəhs edən bu hekayədə də 
yarış-sınaq motivi var. Yəni yarış-sınaq qəhrəmanlığın təzahür formalarından biridir. 
Onun qəhrəmanlıq dastanlarında olması təbii və qanunauyğun haldır.  

Balladada iki yarış-sınaq motivi var. Birincisində Balaca Con anonim şəkildə 
iştirak edir: əsil kimliyini gizlədir. İkinci yarışma mətbəxdə baş verir. Səhər yuxudan 
dura bilməyən Con şeriflə ova gedə bilmir. Mətbəxə soxulub yemək istəyir. Burada 
onun gonbul və nəhəng aşpazla davası düşür. Onlar uzun müddət vuruşurlar. Balaca 
Con aşpazın əsil igid, qorxmaz bir döyüşçü olduğunu görür və ona Robin Qudun 
dəstəsinə qoşulmağı təklif edir. Aşpaz razı olur (1). 

Göründüyü kimi, Conla aşpaz arasındakı yarış-sınaq motivi qəhrəman olma 
motivi ilə sıx şəkildə bağlıdır. Qəhrəman olma motivinin ilk şərti ilk hünəri 
göstərməkdir. Başqa bir balladada Robin Qudla çay üstündə döyüşən Con özünün ilk 
hünərini göstərir. Robin Qud döyüşü dayandırır və Conun hünərini təsdiq edərək, 
onu öz dəstəsinə qəbul edir. Burada da aşpaz Conla döyüşərək özünün ilk hünərini 
göstərir. Con döyüşü dayandırır və aşpazın hünərini təsdiq edərək, ona Robin Qudun 
dəstəsinə qəbul olmağı təklif edir.  

 Yarış-sınaq motivi “Robin Qud haqqında balaca nəğmələr” silsilsəsindən 
olan “The Fyfth and The Sixth Fytte” (“Beşinci və altıncı nəğmə”) adlı balladada 
da var. Şerif yenə də oxçuları yarışdırır. Yarışın mükafatı gümüş oxdur. Robin Qud 
bu yarışmanın onu tutmaq üçün bir tələ olduğunu bilsə də, qorxmur, dostları ilə 
yarışa qatılır. O, yarışın qalibi olur. Şerif onu tutdurmaq istəyir. Lakin onlar böyük 
çətinliklərə qalib gələrək xilas olurlar (1). 

Bu yarışma birbaşa qəhərmanlığın sınağıdır. Çünki Robin Qud və dəstəsini 
burada ölüm təhlükəsi gözləyirdi. Lakin onlar ölümdən qorxmur və mərd igidlər kimi 
namərdlər üzərində qələbə çalırlar. 

“Robin Hood and Guy of Gisborne” (“Robin Qud və Qay Qisborn”)  adlı 
balladada Robin Qud özünün qatı düşməni olan cəngavər Qay Qisbornla yarışır və 
qalib gəlir (1). 

Qay Qisborn Robin Quda nifrət bəsləyən qatı düşməndir. Burada yarış-sınaq 
motivi Robin Qudun bir obraz kimi qəhrəmanlıq keyfiyyətlərinin açılmasına xidmət 
edir. 

“Robin Hood and The Curtal Friar” (“Robin Qud və gözətçi monax”) adlı 
ballada da bir çox balladalar kimi, ümumiyyətlə yarış-sınaq motivinin təsviri ilə 
bağlanır. Robin Qudun silahdaşları öz arlarında yarışırlar. Uill Skadlokun bir xallı 
maralı qovub tutması Robin Qudun xoşuna gəlr. O, Uill Skadloku tayı-bərabəri 
olmayan qəhrəman kimi tərifləyir. Lakin Uill Skadlok deyir ki, çayın o biri 
tərəfindəki monastrda məndən də cəld olan bir monax var. Robin Qud monaxı tapır, 
onunla yarışır. İgid olduğunu görüb, dostluq təklif edir və onlar sədaqətli dostalara 
çevrilirlər (1).  
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Burada bir-biri ilə bağlı iki yarış-sınaq motivi var. 
Birincisi, Uill Skadlokun məharətinin sınağı. 
İkincisi, monaxın igidliyinin sınağı. 
Birinci sınaq ikincinin səbəbi kimi çıxış edir. Nəticə əvvəlki kimi olur. Özünü 

mərd, qorxmaz igid kimi təsdiq edənlər Robin Qudun dəstəsinə daxil edilirlər. 
Monax birbaşa Robin Qudun dəstəsinə daxil olmasa da, onlar sədaqtəli dostlara 
çevrilirlər. Bu da mənaca elə dəstəyə daxil olmağa bərabərdir. Çünki Robin Qudla 
birbaşa bağlı olan obrazlar iki tərəfə bölünür: dostlar və düşmənlər. Sınaqdan keçən 
monax dostların cərgəsinə daxil olur. 

Beləliklə, “Robin Qud” dastanındakı yarış-sınaq motivləri haqqında aşağıdakı 
tipoloji ümumiləşdirmələri söyləmək mümkündür: 

1. Yarış-sınaq motivi “Robin Qud” dastanına daxil olan balladaları birləşdirən 
ümumi motivlərdən biridir. 

2. Yarış-sınaq motivi süjetdəki hadisələri bir-biri ilə bağlayır, süjetin 
məntiqinin əsasında durur və qəhrəmanlığın təsdiqinə xidmət edir.  

3. Balladalarda rast gəlinən yarış-sınaq motivi iki məzmunda təzahür edir: 
“dostlarla yarışma” və “düşmənlərlə yarışma”: 

a) Balladalardakı yarış-sınaqların bir qismi bir sıra igidlərin sınaqdan 
keçirilməsi və onların Robin Qudun dəstəsinə daxil edilməsi ilə nəticələnir. Bunu 
şərti olaraq “dostlarla yarışma” adlandırmaq olar. 

b) Robin Qud və suilahdaşları eyni zamanda düşmənlərin təşkil etdiyi yarışlara 
qatılır və bütün hallarda onlar üzərində qələbə çalırlar. 

Bu tpoloji cəhətlərə rəngarəng şəkillərdə “Koroğlu” dastanında rast gəlinir. 
“Koroğlu” həcm baxımından “Robin Qud” dastanından çox böyükdür. Eyni zamanda 
“Koroğlu” dastanının qolları da “Robin Qud” dastanına daxil olan balladalardan 
süjetdəki hadisələrin şaxəliliyi baxımından daha zəngindir. Balladalar qollara 
nisbətən sadə süjetlərə malikdir. Qollar isə geniş epik lövhələrdən, lirik parçalardan, 
çoxlu epizodların vahid süjet xəttinə qovuşmasından təşkil olunur. Bu cəhətdən 
“Koroğlu” dastanında yarış-sınaq motivinin rəngarəng şəkilləri var. Onların hamısını 
detallı şəkildə burada nəzərdən keçirmək imkan xaricindədir. Bu süjetlər öz 
aralarında birləşdirən ümumi cəhətlər olduğu kimi,  onlar çox maraqlı şəkildə “Robin 
Qud” dastanı ilə də səsləşir. Biz də dissertasiyanın məqsəd və vəzuifələrinə uyğun 
olaraq məhz bu səsləşən cəhətlərə diqqət yetirəcəyik. 

“Robin Qud” dastanında rast gəlinən yarış-sınaq motivi “dostlarla yarışma” və 
“düşmənlərlə yarışma” olmaqla iki məzmunda təzahür etdiyi kimi, “Koroğlu” 
dastanında da Koroğlunun bir sıra igidlərlə qarşılaşması, yarışması onların Çənlibelə 
gəlməsi, Koroğlunun dəliləri sırasına qoşulması, yaxud ümumiyyətlə dostluqla 
nəticələnir. Məsələn, Korğlunun Dəli Həsənlə, Dəmirçioğlu ilə yarışması onların 
Çənlibelə gəlişi, Giziroğlu Mustafa bəylə yarışması isə dostluqla nəticlənir. Bu 
cəhətdən “Robin Hood and Little John” (“Robin Qud və Balaca Con”) 
balladasında Robinlə Con arasındakı yarış-sınaq motivi “Koroğlu ilə Dəli Həsən” 
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qolundakı yarış-sınaq motivi ilə sanki eynidir. Hər iki dastndakı tipoloji səsləşmələrə 
nəzər yetirək: 

1. Robin Qud Conla rastlaşanda onların arasında körpüdən kimin kimə yol 
verməsi üstündə mübahisə düşdüyü kimi, Koroğlunun da Dəli Həsənlə mübahisəsi 
düşür. Dəli Həsən onun atını istəyir.  

2. Robin Qud Balaca Conla yarışmağa məcbur olduğu kimi, Koroğlu da Dəli 
Həsənlə yarışmağa məcbur olur: “Koroğlu onu tanıdı. Bildi ki, atasının dediyi Dəli 
Həsəndir. Bir də diqqətlə atına, özünə baxdı. Gördü yox, Dəli Həsən doğrudan da 
igid oğlandır. Koroğlu atası ölən gündən bəri onu axtarırdı. Onunla dostlaşmaq, əlbir 
olmaq fikrində idi. Ancaq bilirdi ki, bu iş elə-belə baş tutmayacaq. Dava-dalaşsız 
məsələ düzəlməyəcək” (3, 21). 

3. Robinlə Con arasında güc yarışması olmazdan qabaq onlar bir-birinə kobud 
sözlər deyirlər. Bu söz yarışması Korğlunun Dəli Həsənə hərbə-zorba gəlməsinə 
bənzəyir: “Koroğlu sazı çiynindən aşırıb döşünə basdı, dedi: 

 
Məndən salam olsun əcəm oğluna, 
Meydana girəndə, meydan mənimdi! 
Qıratım köhləndi, özüm qəhrəman, 
Çalaram qılıncı, düşmən mənimdi!...” (3, 21). 

 
4. Robin Qud Conla vuruşur. Con ona qalib gəlir. Koroğlu ilə Dəli Həsənin 

vuruşmasında isə Koroğlu qalib gəlir: “Dəli Həsən ilə Koroğlu dava eləyəsi oldular. 
Qılınclarını çəkib, bir-birlərinə hücum elədilər. Qılıncdan murad hasil olmadı, əmuda 
əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, nizəyə əl uzatdılar. Nizədən də kar aşmadı. 
Axırda atdan düşdülər, güləşməyə başladılar. Dəli Həsən ilə Koroğlu çox güləşdilər, 
gah o buna güc gəldi, gah bu ona güc gəldi. Qoç Koroğlu axırda bir dəli nərə çəkib 
Dəli Həsəni götürüb yerə vurdu” (3, 25). 

Lakin “Robin Qud”da baş qəhrəmanın rəqibinə uduzması, “Koroğlu”da isə baş 
qəhrəmanın rəqibinə qalib gəlməsi heç bir fərq yaratmır. Balaca Con yarışın sonunda 
Robini məğlub edərək çaya tulladığı kimi, “Durna teli” qolunda Giziroğlu Mustafa 
bəy də Koroğlunu çaya basır. Yəni yarış-sınaq motivləri daxili deatalların yerinə görə 
fərqlənsə də, ümumi cizgiləri etibarilə eynidir.  

5. Robin Qudla Balaca Con dostlaşıb, yaxın silahdaşlara çevrildiyi kimi, Dəli 
Həsən də Koroğlunun ən etibarlı adamı və sərkərdəsi olur: “Dizini sinəsinə dayadı, 
əlini qılınca atanda, Dəli Həsən bir ah çəkdi. 

Koroğlu dedi: 
– Bir qaşıq qanından qorxub niyə belə ah çəkirsən? 
Koroğlunun cavabında Dəli Həsən dedi: 
– Ey igid, mən canımdan qorxub ah çəkmirəm. Əhdim var idi. Əhdimə 

çatmadım. 
Koroğlu soruşdu: 
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– Əhdin nə idi? 
Dəli Həsən dedi: 
– Mən əhd eləmişdim ki, hər kim məni bassa, onunla dost, qardaş olam. Ölənə 

qədər onun yanında qalam. İndi sən məni basdın, ancaq öldürürsən, əhdimə çata 
bilmirəm. 

Dəli Həsənin bu sözü Koroğlunu sevindirdi. Ayağa qalxdı, Dəli Həsənin qolundan 
yapışıb qaldırdı, əlini üç dəfə onun dalına vurdu. Dəli Həsən onun qılıncının altından 
keçdi, ölənəcən ona qardaş olub, qulluğunda durmağa and içdi (3, 25). 

6. Koroğlu Dəli Həsənlə bir neçə mərhələdə yarışdığı kimi Robin Qud da 
“Robin Hood and The Curtal Friar” (“Robin Qud və gözətçi monax”) 
balladasında gözətçi monaxla üç dəfə yarışır. Koroğlu ilə Dəli Həsən əvvəlclə 
qılıncla, sonra əmudla, sonra, nizə ilə savaşırlar. Robin Qud da gözətçi monaxla 
əvvəlcə bir-brilərini boyunlarına götürüb, çaydan keçirmıəklə, sonra ox atmaqla, 
daha sonra qılıncla döyüşürlər. 

7. Hər iki dastandakı yarış-sınaq motivlərini birləşdirən bir detal da var. Bu 
yarış-sınağın səbəbidir. “Robin Hood and The Curtal Friar” (“Robin Qud və 
gözətçi monax”) balladasında qəhrəmanın gözətçi monaxla yarışmasına səbəb 
monaxın igidlik şöhrəti olur. Robin Qud Uill Skadloku tərifləyir. O isə deyir ki, 
çayın o biri tərəfindəki monastrda məndən də cəld olan bir monax var. Robin Qud 
onu tapır, yarışır və dost olur. Bu epizod, təbii olaraq, bir qədər fərqli şəkildə 
“Koroğlu” dastanında da var. Dastanın “Durna teli” qolunda Koroğlu Giziroğlu 
Mustafa bəylə qarşılaşır, yarışır, axırda da qardaşlaşır. Koroğlu Çənlibelə qayıdandan 
sonra onunla Nigar xanım arasında Robin Qudla Uill Skadlok arasındakına bənzər 
dialoq olur:  

“Koroğlu başdan başlayıb axıracan əhvalatı xanımlara, Bağdada getməyib 
Çənlibeldə qalan dəlilərə danışdı. Amma Giziroğlunun adını da çəkmədi. O barədə 
bir kəlmə də kəsmədi. Nigar xanım ala gözlərini bir dəfə süzdürüb Koroğluya bir 
qıyqac baxdı. Dedi:  

– Ay Koroğlu, sən ki, belə iş üzü bilənsən, igidsən, görəsən bu dünyada sənin 
kimi ikinci bir adam da var, ya elə anan səni tək doğub? 

Koroğlu heç bir söz demədi. Yavaşca qalxıb, aşıq Cünunun sazını əlindən aldı, 
basdı bağrına. Dedi: 

Anadan oğul doğulubdu, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 
Bu dünyaya tək gəlibdi, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 
 
Nizəsinin ucu qanlı, 
Dəliləri dəmir donlu, 
Bir igiddi adlı-sanlı, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 
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Bir atı var Alapaça, 
Aman vermir Qırat qaça, 
Şeşpərinin ucu haça, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 
 
Bir atadan kaş olaydıq, 
Bir-birindən xoş olaydıq, 
Doğmaca qardaş olaydıq, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 
 
Hay deyəndə haya basar, 
Huy deyəndə huya basar, 
Koroğlunu çaya basar, 
Giziroğlu Mustafa bəy. 

 
Koroğlu sözünü qurtaran kimi Giziroğlu Mustafa bəy gizləndiyi yerdən çıxıb 

məclisə gəldi. Dedi: 
– Koroğlu, sən doğrudan da mərd adamsan. Ancaq özgəsini çox şişirdib, özünü 

çox kiçildirsən. Dayan, indi mən düzünü danışacağam. Ondan Giziroğlu başlayıb 
əhvalatı necə olmuşdusa, əvvəldən axıra kimi danışdı. Nə bir kəlmə o yana elədi, nə 
bir kəlmə bu yana.  

Koroğlu ilə Giziroğlu təzədən qucaqlaşdılar, öpüşdülər, görüşdülər, qardaş 
oldular (3, 157-158). 

Göründüyü kimi, “Robin Qud”da gözətçi monaxın şöhrəti onların arasında 
yarışmaya səbəb olduğu kimi, Koroğlunun da şöhrəti fiziki qəhrəmanlıqla yanaşı, 
mənəvi qəhrəmanlığın sınağı olur. Onlar əvvəlcə qol gücünə yarışır, sonra 
qardaşlaşırlar. Daha sonra Koroğlunun mərdliyi, düzlüyü və sədaqaəti sınağa çəkilir. 
O, bu sınaqdan da əsil qəhrəman kimi çıxır. 

8. Hər iki dastanda yarış-sınaq motivi bir sıra hallarda çay ilə əlaqələnir. Robin 
Qud Balaca Con və gözətçi monaxla çay üstündə qarşılaşıb, yarışırlar. Bu, “Koroğlu” 
dastanında da var. Koroğlu ilə Giziroğlu Mustafa bəy çay üstündə yarışırlar. Balaca 
Con yarışmanın sonunda Robini çaya basır. Buna eynilə “Durna teli” qolunda rast 
gəlirik. Koroğlu bilir ki, Giziroğlu Mustafa bəy onu yolunu kəsəcək. Odur ki, onunla 
təkbətək qarşılaşmaq üçün öz dəlilərindən ayrılır:  

“Dəlilər işdən bixəbər hərə öz atına dəyib yola düşdülər. Koroğlu Qıratı 
qaytarıb təzədən təpəyə çıxdı. Elə ki arxayın oldu ki, day dəlilər çıxıb gediblər, 
ondan yola düşdü, papağını da gözünün üstünə qaldırıb, Qıratı yavaş-yavaş çay 
kənarı ilə sürməyə başladı. Elə bir az getmişdi, birdən Qırat qulaqlarını dikləyib, şaxə 
qalxdı. Bir də uzaqdan bir at kişnəməyi eşidildi. Koroğlu dönüb baxanda gördü 
Giziroğlu Mustafa bəy öz Alapaça atının üstündə budu, elə gəlir, elə gəlir ki, tozu 
dumana qatıb, dumanı toza. Qırat Alapaçanın səsini eşitcək dayandı. Koroğlu nə 
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qədər elədisə at yerindən tərpənmədi. Koroğlu qanrılıb geriyə baxdı ki, görsün 
Giziroğlu uzaqdadı, yaxında, bir də onu gördü ki, təpəsinə bir əmud gəldi, 
yumbalanıb çaya düşdü. Giziroğlu tez əlindəki əmudu yerə atıb qılıncını çəkdi ki, 
düşüb onun başını kəssin, Koroğlu cəld sudan çıxıb onun öz əmudunu götürdü, 
Giziroğlunun təpəsinə elə bir əmud vurdu ki, bu dəfə də Giziroğlu dığırlanıb çaya 
düşdü. Cəld qalxıb sudan çıxmaq istəyəndə Koroğlu əlini uzadıb yapışdı onun 
əlindən, çəkib çıxartdı bayıra. Ondan əl elədi misri qılınca ki, dava başlasın. 
Giziroğlu dedi: 

– Koroğlu, əl saxla! Sənin mənimlə bir ədavətin-zadın yoxdu ki? 
Koroğlu dedi: 
– Mənim xeyr. Sənin mənimlə ədavətin var. 
Giziroğlu dedi: 
– Yox, mənim də yoxdu. Mən istəyirdim biləm, görəm sən güclü olarsan, ya 

mən? Onu da ki, gördüm. Day bundan sonra bizim vuruşmağımız axmaqlıqdı. Əl 
ver, dost olaq! 

Koroğlu ilə Giziroğlu əl verdilər, görüşdülər, öpüşdülər, bir-biri ilə dost olub 
ayrıldılar” (3, 155). 

Göründüyü kimi, Robin Qud gözətçi monaxla kimin əsas qəhrəman olması 
üstündə qarşılaşdığı kimi, Giziroğlu Mustafa bəy də kimin güclü olması üstündə 
Koroğlu ilə yarışır. Robin Qud Con və monaxla çay üstündə qarşılaşır. Bunu 
“Koroğlu”da da görürük. O cümlədən “çaya basma” epizodu da hər iki dastanda var: 
Con Robini, Giziroğlu da Koroğlunu çaya basır.  

Hər iki dastanda yarış motivinin çayla bağlılığı maraq doğurur. Dastanlarda 
çay, su mifik mənalara malik obrazdır. V.N.Toporov yazır ki, çay mifoloji 
düşüncənin önəmli simvolu, müqəddəs topoqrafiya elementidir. İlk növbədə şaman 
tipli bir sıra  mifologiyalarda kosmik çay – dünya çayı yuxarı, orta və aşağı dünyaları  
deşib keçən kainat “oxu”, dünya yolu keyfiyyətində çıxış edir...  Maneə, təhlükə, sel, 
daşqın; dəhşət, yeraltı dünyaya giriş; nitq, peyğəmbərlik gücü çayın simvolik 
mənalarıdır (5, 374, 376). 

Bu fikrə əsaslanıb, bəzi hallarda sınaq-yarışın çay üstündə baş verməsini 
qəhrəmanın çayın müqəddəs gücündən güc alması kimi düşünmək olar. Rüstəm 
Kamal yazır ki, insan statusunun dəyişməsi çaydan keçənin simvolik işarəsi kimi öz 
əksini yas, toy və doğum mərasim poeziyasında tapmışdır (2, 56). Doğrudan da, çay 
üstündə qarşılaşma əksər hallarda statusun dəyişməsinə səbəb olur. Balaca Con adi 
adamdan qəhrəmana, gözətçi monax Robin Qudun əbədi dostuna, Giziroğlu Mustafa 
bəy isə Koroğlunun əbədi dostuna çevrilir. 

“Robin Qud”da çayın üstündə körpü də var. V.N.Toporov mifologiyalarda 
körpü obrazının mənası haqqında yazır ki, körpü mifopoetik ənənədə müqəddəs 
məkanının müxtəlif nöqtələri arasında əlaqə obrazı kimi çıxış edir. Körpü bu 
anlamda yol ilə, daha doğrusu, onun ən çətin hissəsi ilə izofunksionaldır... Şaquli 
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körpü yeri təkcə yuxarı dünya ilə yox, həm də aşağı dünya ilə birləşdirir (4, 176-
177). 

Bunu belə mənalandırmaq olar ki, “Robin Qud” dastanındakı körpü simvolik 
məna daşıyır. Doğrudan da, Robin Qudun dəstəsinə, yaxud dostlarının sırasına 
keçənlər sanki əvvəlki (köhnə) dünyalarından yeni dünyaya keçirlər. Körpü bu keçidi 
bildirən obrazdır. 

 
İşin elmi nəticəsi: Beləliklə, yarış-sınaq motivi qəhrəmanlıq dastanlarının əsas 

motivlərindən biri olduğu kimi, “Koroğlu” və “Robin Qud” dastanları üçün də 
səciyyəvidir. Müqayisə göstərdi ki, bu motiv hər iki dastanda bir sıra cəhətləri ilə çox 
yaxından səsləşməklə dünya xalqlarının sosial mübarizə ideallarının doğmalığını 
təcəssüm etdirir. Xalq hər yerdə öz qəhrəmanını əsil igid kimi görmək istəyir və 
yarış-sınaq motivləri bu qəhərmanlığın təcəssümünə xidmət edir. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti: Bu əsər “Koroğlu” və Robin Qud” dastanlarının 
tədrisi zamanı praktiki, dastanların müqayisəli təhlili sahəsində isə nəzəri aktuallığa 
malik işdir. 
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SUMMARY 
Typological features of the trial and competition motive in 

"Robin Hood" and “Koroghlu”sagas 
 

Institute of Folklore of the Azerbaijan 
National Academy of Sciences 

 
 One of the main motifs characteristic of the sagas is trial and competition 

motive. In the epics "Robin Hood" and “Koroghlu”,there are many stories related to 
this motive. Although they are colorful in content, there is one main aspect that 
connect  these stories: the trial of heroism. These typological features are found in 
colorful forms in both epos. "Koroghlu" is more wide than "Robin Hood". At the 
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same time, the branches of the "Koroghlu" epos are richer in terms of the width of 
events in the plot than the ballads included in the "Robin Hood" epos. Ballads have 
simpler  plots than branches .  

The branches consist of wide epic plaque, lyrical parts, and many episodes. In 
this regard, the "Koroglu" epos has colorful types of the competition-trial motive. 
The comparison showed that this motive is closely connected with some aspects and 
also shows the cognate ideals of social struggle of the peoples of the world in both 
sagas. Everywhere people everywhere want to see their hero as a real hero, and the 
motives of the race embody this heroism. The experiment and competition motive is 
one of the  

common motifs that connect plot events in both sagas. This motif connects the 
events in the story,  basis of the logic of the plot and serves to confirm the heroism. 

 
 Keywords: "Koroglu", "Robin Hood", folklore, epic, saga, typology, hero, 

motive, competition , trial motifs ow 
 
 that this motif embodies the inherent ideals of social str 

Исмайилова Аделя Салех кызы 
Институт фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана 

Типологические особенности соревновательно-испытательного 
мотива в эпосах «Кероглы» и «Робин Гуд» 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Одним из основных характерных мотивов для эпосов «Кероглы» и 

«Робин Гуд» является соревновательно-испытательный мотив. В эпосах 
«Кероглы» и «Робин Гуд» встречаются множество сюжетов с таким мотивом. 
Несмотря на свое тематическое разнообразие, эти сюжеты объединяет одна 
основная черта: испытание героизма. Эти типологические черты в 
разнообразных видах встречаются в обоих эпосах. Дастан «Кероглы» с точки 
зрения объема значительно больше эпоса «Робин Гуд». В тоже время, ветви 
достана «Кероглы» по широте сюжетных событий, значительно богаче боллад 
входящих в эпос «Робин Гуд».  

Баллады по сравнению с ветвями дастана обладают более простыми 
сюжетами. Ветви же дастана  состоят из широких эпических картин, 
лирических отрывков и множества эпизодов. С этой стороны в дастане 
«Кероглы» присутствуют яркие картины соревновательно-испытательный 
мотива Сравнение показывает, что этот мотив, перекликаясь целым рядом черт 
в обоих эпосах, воплощает в себе родство идеалов социальной борьбы народов 
мира. Народ везде хочет видеть своих героев истинными смельчаками и 
соревновательно-испытательные мотивы воплощают в себе этот героизм. 
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Соревновательно-испытательный мотив является одним из мотивов 
объединяющим события сюжета в обоих эпосах. Этот мотив связывает между 
собой события сюжета, стоит в основе логичности сюжета и служит 
утверждением героизма. 

 
Ключевые слова: «Кероглы», «Робин Гуд», фольклор, эпос, дастан, 

типология, герой, мотив, соревнование, испытание 
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SƏMƏD VURĞUNUN YARADICILIĞINDA MİLLİ TOY VƏ BAYRAM 
ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Milli adət-ənənələr hər bir xalqın irsindən, milli mənəviyyatının nə qədər 
zəngin olmasından, həmin xalqın nə qədər qədim tarixi kökə malik olmasından xəbər 
verir. Azərbaycan xalqının da özünə məxsus bir-birindən gözəl dəyərləri mövcuddur. 
Məlumdur ki, hər bir xalqın mənəvi mədəniyyətinin inkişafında, onun tarixində 
müxtəlif adət-ənənələr xüsusi rol oynayır. Xalqın tarixi mədəniyyət göstəricilərindən 
olan toy və bayram adət-ənənələri  məhz o xalqın mənəvi dünyasının zənginliyinin 
ifadəsidir.                       

  Azərbaycanda toy adətləri — Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. 
Əsrlər boyu Azərbaycanın müxtəlif tarixi bölgələrində inkişaf edərək vahid və zəngin 
bir adət sisteminə çevrilmişdir. Milli toy adətlərində azərbaycan xalqına xas olan 
bütün müsbət xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. Bu gözəl adət-ənənəmiz Səməd 
Vurğun yaradıcılığında xüsusi bədii donla, poetizmlə ifadə olunmuş və təkcə bədiilik 
baxımından deyil, adət-ənənəmizin tarixi, etnoqrafik cəhətdən də öyrənilməsinə bir 
bələdçi olmuşdur. 

 Hər bir xalqın mədəni spesifikliyi, orjinallığının təcəssümü olan milli 
bayramımız- Novruz bayramı  da  Səməd Vurğun yaradıcılığına rəng verən 
koloritlərdəndir. Novruz bayramının adət-ənənələri, xüsusiyyətləri şairin 
yaradıcılığında elə bir incəlliklə əks olunmuşdur ki, o təkcə bədii əsər xüsusiyyəti 
daşımıyıb bir etnoqrafik məlumat xarakteri kəsb etmişdir. Bütün bunlar Səməd 
Vurğunun Azərbaycan xaqını, onun adət-ənənələrini, məişətini, psixologiyasını, 
dilini, koloritini, maddi və mənəvi aləmininə dərindən bələd olmasının, ona olan 
sevgisinin ifadəsidir.  
Açar sözlər: Səməd Vurğun, millilik, ideologiya, toy, adət-ənənə, Novruz bayramı 

 
Hər bir xalqın mədəni irsinin zənginliyinin, tarixinin qədimliyinin 

göstəricilərindən biri də məhz adət-ənənəsidir.  Hansı ki onun vasitəsilə o xalqın 
həyat şəraiti, keçmişi barədə ətraflı təəsürat yaradır. Xalqımızın tarixi qədim, zəngin 
adət-ənənəsi vardır. Bunlardan toy adət-ənəsini xüsusi ilə qeyd etməliyik. Necə 
deyərlər “xalqımın toy kimi gözəl adəti var”. Ailə həyatının ən yaddaqalan, böyük 
sevinclə həyakeçirilən mərhələsi toy hesab olunur. İnsanların həyatında mühüm 
hadisə olan toy yeni həyatın başlanğıcını qoyur, ayrı-ayrı ailələrin üzvləri olan oğlan 
və qız birləşərək yeni ailə qururlar. Əsrlər boyunca yaşadılıb, müasir  dövrümüzdə də 
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icra olunan toy mərasimi xalqın minilliklərindən gələn arzu və istəklərini özündə əks 
etdirən, zəngin adət və ənənələri qoruyan el şənliyidir.  
 Toyun etnoqrafiyasından bəhs edən tədqiqatçı Ş. Bünyadova qeyd edir ki, 
“Toy nikahın qeydə alınması ilə əlaqədar olan mərasim olub, onun tam şəkildə 
rəsimləşdirilməsi, qızın ata evindən bəy evinə gətirilməsi ilə nəticələnir.” [1, səh.79] 
Toyun nikahın tam rəsimləşdirilməsi mərhələsi kimi qeyd olunması təkcə bir şadlıq 
mərasimi olmayıb, həm də elə-obaya bir “elan”dır. Yəni filankəsin qızı, filankəsin 
oğlu ilə evləndi, subaylığın daşın atdı. Bu ideya müasir dövrümüzdə də insan 
psixologiyasının şüuraltında özünə yer elemişdir. Belə ki, təkcə rəsmi və dini nikah 
bir ailənin qurulması üçün yetərli bilinmir, sanki bir toy “nisgili” qalmış olur.  

  Toy təkcə bir izdivac deyildir, valideynlərin, doğmaların övladı barəsində ən 
ümdə, müqəddəs arzusudur. Təsadüfü  deyil ki, dualarımızın, diləylərimizin, 
alqışlarımızın içərisində də “toyunu görək, Allah övlad toyu qismət etsin” kimi 
deyimlər daha çox yer almışdır. Azərbaycan toyları həmişə öz təntənəsi, gözəlliyi və 
spesifikası ilə dünya  digər xalqlarını mərasimlərindən fərqlənmişdir. Hətta xalq 
nağıllarımızda belə toyların qırx gün, qırx gecə davam etməsi, toy adət-ənənələri əks 
olunmuşdur. Toy bir növ nağılların da həyatda olduğu kimi xoşbəxt sonluğudur. Bu 
gözəl adət-ənənə təkcə folklorumuzda deyil, yazılı ədəbiyyatımızda da bir çox 
ədiblərimizin, şair və yazıçılarımızın ideya mənbəyi, mövzu qaynağı olmuşdur. Bu 
aspekt Xalq şairimiz Səməd Vurğun yaradıcılığında da xüsusi donda, məxsusi 
ampluda əks olunmuşdur.  

Məlumdur ki, toy çoxlu adət və ayinlərlə müşayət olunan, qızbəyənmədən 
başlamış, gəlinin ər evində üzə çıxmasınadək davam edən çoxtəbəqəli, mürəkkəb 
mərasimdir. Bu mərasim prosesində icra olunan qaydalar, adətlər, ayinlər bəzi 
spesifik ünsürlər istisna olmaqla, Azərbaycanın demək olar ki, hər yerində eyni 
olmuşdur. [3, səh.160]  

Səməd Vurğun yaradıcılığında əks olunan toy bütün mərhələrlə əks olunsa da, 
yalnız nişan mərasimi qeydinə rast gəlinmir. Lakin bu da o dövrdə bu mərhələnin 
olmaması anlamına gəlmir.   

Şair “Bakının dastanı” poemasında ölkəmizdə səyahətdə olan bir səyyaha 
adət-ənənələrimizdən danışarkən toylarımızın da lirik mənzərəsini yaratmış olur. 
Burda toylarımızın necə böyük təmtəraqla keçirilməsi, gələn qonaqların, eləcə də 
gəlinin necə şövqlə bəzənib-düzənməsi, geyinib-keçinməsi, çalıb-oynamaqları əks 
olunmuşdur. Belə ki, toyları zurna-nağarasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür, 
xalqımızın bu qədim musiqi alətinddən söz açaraq şair yazir: 

Şaqqıldadı qoşa zurna axşam çağı,  
Damdan-dama haray saldı nağaralar. 
Min insanla doldu yolun solu, sağı- 
Gəlin köçür! Gəlin köçür! Bərəkət var!.... [4, səh.233] 
Toy mərasimində gəlinin məsumluğunun təcəssümü olan ağ libası başına 

örtülən qırmızı duvaq tamamlayır. Duvaq təkcə gəlini yad baxışdan, bəd-nəzərdən 
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qorumur, həm də anaların illərcə qızlarının “telli-duvaqlı” yola salmaq arzusunun 
ifadəsidir. Şair həmçinin xanımlarının bəzək –düzəyindən, Qafqazada belə məhşur 
olan Azərbaycan qadının bəzəyi, isməti sayılan tirmə şaldan söhbət açır: 

Üzündəki lalə rəngli o al duvaq 
Parıl-parıl ətrafına şölə salır. 
İxtiyarlar ömrü açır varaq-varaq... 
Subaylarsa ona baxır ləzzət alır 
Yengə süzür, sabaş yağır, ölmə, aman!.. 
“Qaşa vəsmə, gözə sürmə çəkilmişdir” 
Meydan qızır, gözlər qızır vurharaydan,  
Yurdumuzda toxunulmuş al tirmələr,  
Bu toydakı gözəllərin başındadır. [4, səh.256] 
Həmçinin bu poemasında şair toyda iştirak edən qızların xüsusi ilə 

bəzəndiyini, ləl-cəvahiratdan istifadəsini bədii şəkildə ifadə etmişdir: 
Hanı at sürdüyüm boranda, qarda? 
Gəzdim aşıq kimi minbir diyarda; 
Gülüb oynadığım toyda, mağarda , 
Qızların qolbağı yadıma düşdü[4, səh.238]   
Toydan bəhs edərkən şair həmçinin bu mərasiminin müxtəlif xalq oyunları və 

rəqsləri ilə, güləş və cıdır yarışları ilə müşayiət olduğunu bildirir: 
Meydan açın! Meydan açın! Dəstə-dəstə, 
İndi gəlir o sınanmış pəhlivanlar. 
Hanı şərbət? Əvvəl verin  içsin onlar, 
Sonra qurşaq tutacaqlar meydan üstə. 
Vur nağara! Di şaqqılda qoşa zurna! [5, səh.318-319]  
“Muğan” poemasında da şair qız-gəlinin toy libasından Muğan qızının 

dilindən danışaraq vəsf edir. Belə ki, burda şair ipək parçalardan al-qumaş, al-şal, 
tirmə şal, xara və s. adlarını çəkmiş, qız-gəlinlərimizin parça növləri içərisində ipək 
parçalara daha çox üstünlük verdiklərini xüsusi vurğulamışdır. Bu poemada Muğan 
qızı ilə söhbətində toy-bayramda ipəkdən tikilən paltarlara, dəbdəbəli geyimlərdən 
istifadəyə, xüsusi ilə bəzənib-düzənməyə işarə etmişdir: 

-Bıy, elə mən də dedim, inandın sən də? 
Elə geyirəm ki, yeri gələndə! 

Bəs necə gedirəm toya-mağara? 
Bəzən şal geyirəm, bəzən də xara! [5, səh.388] 

Xalq şairimizin yaradıcılığında xalqımızın toy-adət ənənələrinin təcəssümü 
ilə yanaşı, el bayramlarımızın, xüsusilə də Novruz bayramının təsviri yüksək bədii 
zövqlə əks olunmuşdur. Məlumdur ki, hər bir xalqın mənəvi mədəniyyətinin 
inkişafında, onun tarixində müxtəlif adət-ənənələr mühüm yer tutur. Xalqın tarixi 
mədəniyyət göstəricilərindən olan bayramlar da məhz o xalqın mənəvi dünyasının 
zənginliyinin ifadəsidir. Belə ki, hər bir xalqın mədəni spesifikliyi, orjinallığı  bu 
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bayramlarda təcəssüm edir. Bu bayramlar içərisində xalqımızın ən qədim və əziz 
bayramı olan Novruz bayramı xüsusilə tədqirəlayiqdir. Novruz bayramı xalqın adət-
ənənəsinin, tarixinin qədimliyinin, zənginliyinin göstəricisi, ədəbiyyatımızda bir çox 
şairlərin ideya, ilham mənbəyidir. 

Səməd Vurğun yaradıcılığında da bahara məhəbbət, yazın gəlişinin 
tərənnümü mühüm yer tutmuşdur. "Bahar, istəklimsən başdan, binadan!”-misrası da 
sanki bu fikrin poetik aksiomudur. Şairin bahara belə bir vurğunluğu bəlkə də onun 
baharın ilk günündə- Novruz bayramında dünyaya gəlməsi ilə bağlı olmuşdur. Məhz 
bu hisslər bahar kimi təravətli, sevilən, xoş duyğulu şeirlərinə çevrilmişdir. Şair 
baharın gəlişi ilə keçirilən Novruz bayramına öz yaradıcılığında xüsusi yer vermiş, 
hətta “Komsomol poeması”na əlavə etdiyi xüsusi fəsildə bu xalq bayramının bütün 
gözəlliklərini əks etdirmiş, bayramı xüsusi orjinallıqla oxucuya çatdırmışdır. Burda 
şair Novruz bayramında həyata keçirilən adət-ənənələri- oyunları, od üstündən 
tullanmanı, qapıpusmanı, qız-gəlinin əllərinə xına yaxmasını, bəxt sınamları xüsusi 
bədii obrazlıqla tərənnüm etmişdir. Belə ki, bu misraları oxuyan hər bir şəxs bu aləmi 
gözündə canlandıraraq bu sehirli aləmə daxil olur. 

Baxın, hər qapıda bir tonqal yanır, 
Uşaqlar hoppanır od-alov üstdən; 
Göyə şölə düşür, yer işıqlanır, 
Od da yandırmayır  heç kəsi qəsdən [5, səh.241] 
Novruz bayramının ən yaddaqalan mərasimlərdən “Kosa-kosa oyunu” da bu 

poemada incəlikləri ilə əks olunmuşdur. Belə ki, mütərəqqi ideyası-baharın qış 
üzərində  qələbəsini əks etdirən bu mərasim oyunu şairin poemasında təkcə bir 
mərasimin əksi olmamış, həm də bir tarixi fraqment xarakteri daşıyaraq, bu meydan 
tamaşasını məhz bədii şəkildə nəsildən-nəsilə daşıyır: 

Kosanın başınd abir keçəl papaq. 
Zınqırov da asıb lap kəlləsindən. 
Onun çıxardığı oyunlara bax,  
Nə üzdən tanınır, nə də səsindən[5, səh.346] 
Şair poemada təkcə Novruz bayramının adət -ənənəsinin tərənnümü ilə 

qalmır, eyni zamanda bu ritualları obrazlarının, qəhrəmanlarının ruh halı ilə 
birləşdirir. Belə ki, öz sevgilisindən nigaran olan Humayın üzüntülərini qələmə alan 
Səməd Vurğun el içərisində çoxdan mövcud olaraq həyata keçirilən “Vəsfi-hal” 
mərasiminin Humay tərəfindən icrasından bəhs edir.  

Axşamdan keçmişdir... Humay evdə tək, 
İki sancaq salıb bir nimçə suya... 
Qızın sinəsində gah gülür ürək, 
Gah bütün varlığı düşür qorxuya[5, səh.311] 
Novruz bayramında icra edilən daha bir mərasimin-“Qapıpusma” və ya 

“Qulağagetmə” mərasimindən bəhs edən şair bu mərasimi də Humayın sayəsində 
böyük məharətlə poetikləşdirmişdir: 
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Xəyalat başını bir an tərk edir, 
Xeyirxah bir xəbər eşitmək üçün 
Qonşu qapısını pusmağa gedir. [5, səh.314] 
Novruz bayramının vəsfi şairin digər bir poeması olan “Acı xatirələr” də də 

əks olunaraq, bayram günlərində qapı-qapı dolaşaraq “qodu-qodu” payı 
yığdıqlarından bəhs etmişdir: 

Gələndə hər bahar Novruz bayramı 
Hərənin başında bir keçə papaq. 
Düşüb qapılara gəzərdi hamı, 
Hər çıxan tüstüdən bir pay umaraq. [5, səh.428] 
Göründüyü kimi bir el bayramı olan Novruz bayramının adət-ənənələri, 

xüsusiyyətləri şairin yaradıcılığında elə bir incəlliklə əks olunmuşdur ki, o təkcə 
bədii əsər xüsusiyyəti daşımıyıb bir etnoqrafik məlumat xarakteri kəsb etmişdir. 
Bütün bunlar Səməd Vurğunun Azərbaycan xaqını, onun adət-ənənələrini, məişətini, 
psixologiyasını, dilini, koloritini, maddi və mənəvi aləmininə dərindən bələd 
olmasının, ona olan sevgisinin ifadəsidir.  

Diqqət yetirdiyimiz nümunələrdən bir daha aydın olur ki, Səməd Vurğun 
yaradıcılığı təkcə bədii cəhətdən deyil, eyni zamanda etnoqrafik aspektdən də bir 
sənət əsəri, sənət abidəsidir. Təkcə oxucu onun yaradıcılığından bədii zövq almır, 
həm də vətənin, diyarının tarixinə, təbiətinə sanki səyahət edir. Böyük şairimiz 
Bəxtiyar Vahabzadənin sözləri ilə desək: “Vurğun sənətinin kökü xalqın bağrında, 
Azərbaycan torpağındadır. Buna görə də onun misralarında yarpız ətri, bülbül cəh-
cəhi, Azərbaycan çörəyinin dadı-duzu var. Bu sənət torpaqdan cücərdiyi üçün önda 
sözlərin axarı təbii, hisslər səmii, fikirlər ürəyəyatımlıdır. Demək, Vurğun sənətinin 
gücünü, qüdrətini, nüvəsini mənsub olduğu xalqın həyatına, məişətinə, folkloruna, 
bir sözlə, kökünə bağlılığında aramalıyıq”. [6, səh.7]  
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Summary 
LEYLA İBRAHİMOVA 

 
NATIONAL WEDDING AND HOLIDAY TRADITIONS IN THE 

CREATIVITY OF SAMAD VURGUN 
 

National traditions tell about the heritage of each nation, how rich its national 
spirituality is, how ancient its roots are. The Azerbaijani people also have their own 
unique values. It is known that different traditions play a special role in the 
development of the spiritual culture of each nation, in its history. Wedding and 
holiday traditions, which are indicators of the historical and cultural heritage of the 
people, are an expression of the richness of the spiritual world of that people. 
Wedding customs in Azerbaijan are an integral part of Azerbaijani culture. Over the 
centuries, it has developed in different historical regions of Azerbaijan and become a 
single and rich system of customs. All the positive features of the Azerbaijani people 
are reflected in the national wedding traditions. This beautiful tradition is expressed 
in the works of Samad Vurgun in a special artistic way, with poetry, and has been a 
guide not only in terms of art, but also in terms of historical and ethnographic study 
of our traditions. Our national holiday - Novruz, which embodies the cultural 
specificity and originality of each nation, is one of the colors that add color to the 
work of Samad Vurgun. The traditions and features of the Novruz holiday are 
reflected in the poet's work with such subtlety that it is not only a work of art, but 
also an ethnographic information. All this is an expression of Samad Vurgun's deep 
knowledge and love for the rights of Azerbaijan, its traditions, life, psychology, 
language, color, material and spiritual world. 
Key words: Samad Vurgun, patriotism, language features, ideology, wedding, 
traditions,  Novruz holiday 

 
Резюме 

ЛЕЙЛА ИБРАХИМОВА 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СВАДЕБНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В 
ТВОРЧЕСТВЕ САМАДА ВУРГУНА 

 
Национальные традиции информирует о наследии каждого народа, о 

том, насколько богата его национальная духовность, его древние корни. У 
азербайджанского народа тоже есть свои уникальные ценности. Известно, что 
разные традиции играют особую роль в развитии духовной культуры каждого 
народа, в его истории. Свадебные и праздничные традиции, являющиеся 
показателями исторического и культурного наследия народа, являются 
выражением богатства духовного мира этого народа. 
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Свадебные обычаи в Азербайджане - неотъемлемая часть азербайджанской 
культуры. На протяжении веков он развивался в разных исторических регионах 
Азербайджана и превратился в единую и богатую систему обычаев. Все 
положительные черты азербайджанского народа нашли отражение в 
национальных свадебных традициях. Эта прекрасная традиция выражена в 
творчестве Самеда Вургуна особым художественным образом, с помощью 
поэтизма, и был ориентиром не только с точки зрения искусства, но и с точки 
зрения историко-этнографического изучения наших традиций. 
Наш национальный праздник - Новруз, олицетворяющий культурную 
специфику и самобытность каждого народа, - один из красок, добавляющих 
колорит творчеству Самеда Вургуна. Традиции и особенности праздника 
Новруз отражены в творчестве поэта с такой тонкостью, что она не только 
носил особенности произведения искусства, но и приобрел этнографическое 
сведение. Все это является выражением глубоких знаний и любви Самеда 
Вургуна к народам Азербайджана, его традициям, быту, психологии, языку, 
колориту, материальному и духовному миру. 
Ключевые слова: Самед Вургун, национальность, идеология, свадьба, 
традиция, праздник Новруз. 
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DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN TƏHSİL: 
İNSAN POTENSİALI  VƏ SOSİAL YANAŞMALAR 

 XÜLASƏ 
 

Milli müstəqillik dövründə ölkəmizin ictimai həyatının bütün sferalarında baş 
verən köklü transformasiya prosesləri nəticəsində sosial strukturun keyfiyyətcə yeni 
məzmun kəsb etməsi, əhalinin ayrı-ayrı qrup və təbəqələrinin sosial vəziyyətindəki 
əsaslı dəyişikliklər cəmiyyətdən irəli gələn sosial sifarişlə bağlıdır. Sosial-fəlsəfi 
təhlili  bir çox sosial amillər və şərtlərlə səciyyələnən ümumi ictimai münasibətlər 
kontekstində öyrənilir. Məhz bu səpkidə aparılan tədqiqatlar qarşılıqlı münasibət-
lərinin bütün sistemini əhatə etməklə, onun kompleks, hərtərəfli araşdırılmasını 
təmin edir.  

BMT-nin təşəbbüsü ilə meydana çıxan Davamlı İnkişaf Konsepsiyası ayrı-
ayrı ölkələrin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən mühüm fəlsəfi konsepsiyadır. 
Davamlı İnkişaf konsepsiyasının tarixi inkişaf mərhələsini nəzərdən keçirdiyimiz 
zaman ekoloji problemlərlə paralel yarandığının, eyni zamanda iqtisadivə sosial 
həyat sahəsi kimi tətbiqinin şahidi oluruq. Halbuki Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının 
sırf fəlsəfi mahiyyətinə varmaq daha düzgün olardı ki, bu da öz növbəsində daha 
geniş aspektdən: elmi, siyasi, mədəni, dini və s. sahələri özündə ehtiva edən fəlsəfi-
sosial  yanaşmanın  mahiyyətini  aşkarlamağa əsas verir.  

Sosial-mədəni dəyişikliklər hər sahədə olduğu kimi, təhsil sistemində də 
dəyişikliklərə səbəb olur. Bu mənada Təhsil sistemi Davamlı İnkişafın gedişatına 
məqsədyönlü təsir göstərən əsas sosial mexanizm kimi istifadə edilir. Davamlı 
İnkişaf  konsepsiyasının formalaşması ilə paralel inkişaf etməkdə olan yeni bir təhsil 
paradiqmasının formalaşması ilə üst-üstə düşür. 

 Açar sözlər: davamlı inkişaf üçün təhsil, insan inkişafı, sosial yanaşma,  
 

Giriş 
Davamlı İnkişaf kontekstində insan potensialının formalaşdırılması həm 

milli, həm də qlobal səviyyədə müxtəlif ictimai birliklərin, o cümlədən vətəndaş cə-
miyyətinin iştirakı ilə kompleks şəkildə gerçəkləşdirilən sosioloji yanaşmaların 
müxtəlif aspektlərdən həyata keçirilməsini aktuallaşdırır. Bu mənada, davamlı inkişaf 
üçün təhsil məqsəd və planlaşdırılan nəticələrə adekvat olan pedaqoji metod və 
texnologiyaların inkişafı və tətbiqi ilə sosioloji yanaşma istiqamətlərini əks etdirən 
göstəricilər sisteminin təhsil keyfiyyətinə hərtərəfli nəzarət və effektiv idarəetməsi ilə 
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müəyyənləşdirilir; sosioloji yanaşma və pedaqoji metodlara əsaslanmış əlaqələr və 
əlaqələri əks etdirən biliklərin mənimsənilməsi ilə əlaqədardır. Bu mənada, sosioloji 
yanaşma beynəlxalq əməkdaşlıq üçün platforma yaratmaqla, bir çox layihələrin 
həyata keçirilməsinə rəvac verdi.  

Davamlı inkişaf üçün təhsil 
BMT-nin təşəbbüsü ilə meydana çıxan Davamlı İnkişaf Konsepsiyası ayrı-

ayrı ölkələrin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən mühüm fəlsəfi konsepsiya 
olmaqla “məktəbəqədər, ibtidai və orta məktəb təhsilinin təkmilləşdirilməsini və 
təhsilin davamlılığını təmin edir. Müasir dövrdə təhsil  "öyrənmə və fərdi inkisaf 
üçün bütün imkanların cəmi"(1,78) kimi anlasilan sosioloji yanaşma növüdür və elmi 
baxımdan öyrənilməsi aktual məsələdir ki, müasir təhsil sistemi qarşısında yeni 
öhdəliklər qoyur; bir çox elm sahələrinin (təbiət, texniki və humanitar) inteqrasiyası-
na şərait yaradır. 

Elmi və sosial yanaşmalar arasında qarşılıqlı əlaqələrin  mahiyyətinin dərk 
edilməsi üçün fəlsəfə proqramlarının işlənməsini aktuallaşdırır. Müasir təhsil sistemi 
insan inkişafına yönləndirilsə də, gender mövzusu olaraq buğunumüzə qədər tədqiq 
olunmaqdadır.  

Davamlı inkişaf üçün təhsil kontekstində sosioloji yanaşma İ.F.Xarlomovaya 
görə “insan şəxsiyyətinin inkişafı ilə tərbiyənin inkişafı arasında mövcud olan 
qanunauyğun əlaqələrin tədqiqi və bu əsasda tərbiyə fəaliyyətinin nəzəri və metodiki 
problemlərinin işlənib hazırlanmasıdır. Daha dəqiq desək, insan şəxsiyyətinin 
inkişafı və formalaşmasının fəlsəfi mahiyyəti bu əsasda təşkil edilmiş sosioloji 
yanaşma nəzəriyyəsinin pedaqoji metodika ilə müəyyən edilməsidir" (2, 23). Bu 
mənada, bir çox pedaqogika sahəsinə aid dərsliklərdə bir qayda olaraq, inkişaf 
anlayışı tərbiyə, təhsil və təhsil prosesləri ilə qarşılıqlı əlaqədə ümumi şəkildə 
nəzərdən keçirilir; təhsil tərbiyə və təlimdən ibarət vahid təlim prosesi kimi anlaşılır.  
S.L.Rubinşteynə məxsus “tədris və tərbiyə ilə qarşılıqlı inkişaf əlaqəsi unudulur” 
(3,192).  

Azərbaycan Respublikasında davamlı insan inkişafının tədrisi sahəsində qə-
bul edilmiş konsepsiya ondan ibarətdir ki, bu fənnin tədrisi yalnız seçilmiş mütəxəs-
sislər üçün olmayıb, ümumi təhsilin vacib elementi kimi qəbul edilir. Bu konsepsi-
yaya görə ixtisasından, təhsilin istiqamətindən və səviyyəsindən asılı olmayaraq 
cəmiyyətin hər bir üzvü insanı və onun maraqlarını mərkəzə qoyan fəaliyyəti həyata 
keçirməyə qadir olmalı və bunun üçün müvafiq bilik almalı və bacarıqlara yiyələn-
məlidir. Konsepsiyaya görə insan inkişafı sahəsində biliklər, eyni zamanda, ekoloji 
cəhətdən ətraf mühitə uyğunlaşmış və davamlı inkişafa yönəldilmiş fərdi həyat tərzi, 
davranış üçün də vacibdir. (8,63) 

 Müasir dövrdə davamlı insan inkişafı sahəsində bilik və bacarıq ümumi 
mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir və məişət səviyyəsində də əhəmiyyət daşıyır. 
Bu sahədə biliklər, eyni zamanda, ümumi təhsil və tərbiyənin ən müasir 
istiqamətlərindən olan sosial məsuliyyətli fəaliyyət və həyat tərzi barəsində biliklərə 
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yiyələnmək üçün də olduqca vacibdir. Bununla əlaqədar, davamlı insan inkişafı 
haqqında bilik və bacarığın tədrisi ümumi təhsilin bir hissəsinə çevrilmişdir. Davamlı 
insan inkişafı kursu orta məktəb səviyyəsində dünyada ilk dəfə Azərbaycanda həyata 
keçirilmişdir. Bu kursun orta məktəbdə tədrisinə Təhsil Nazirliyinin və BMTİP-in 
pilot layihəsi kimi 2001-ci ildə başlanmışdır. 2003-cü ildə isə pilot layihənin uğurlu 
nəticələrinə əsaslanaraq, ölkədə bu fənnin ilk tədris proqramı və dərs vəsaiti 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Dərs vəsaiti Təhsil Nazirliyinin 2006-cı ildə təsdiq etdiyi proqram əsasında 
hazırlanmışdır və davamlı insan inkişafı sahəsində tələbələrin sistemli biliklərə 
yiyələnməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında Davamlı İnkişaf və insan potensialının 
formalaşması istiqamətində və bu məqsədlə müxtəlif sahələrdə təhlükəsizliyin təmini 
üçün ardıcıl işlər həyata keçirilir. Buna misal olaraq ölkənin və onun vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyinə yönəldilmiş xarici və daxili siyasəti göstərmək olar. Azərbaycanın 
müxtəlif beynəlxalq qurumlarda üzvlüyü, dövlətlərarası  müqavilələrin imzalanması 
və s. ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirir və onun davamlı inkişafına xidmət edir. 
Ölkənin müxtəlif regionlarının və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına dair 
müxtəlif sosial yönümlü tədbirlər həyata keçirilir.  

Ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni tədris ocaqlarının tikilməsi, yenidən qu-
rulması, müasir avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilməsi, təhsil sahəsində beynəl-
xalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi insan potensialının formalaşması üçün vacib 
amildir. Müasir olimpiya kompleksləri və tibb mərkəzləri əhalinin sağlamlığının 
qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün olduqca vacibdir. Bu proqramların həyata 
keçirilməsində həm dövlət qurumları, həm də ictimai təşkilatlar, ilk növbədə Heydər 
Əliyev Fondu iştirak edir. 

Təhsilin müasirləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycanda uğurlu islahatlar 
aparılmaqdadır. Bu islahatların həyata keçirilməsi həm milli proqramlar, həm  bey-
nəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq əsasında həyata keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə 2005-ci ilin avqust ayında keçirilmiş "YUNESKO - Azərbaycan: Gələ-
cəyə körpü" beynəlxalq konfrans bu əməkdaşlığın genişlən məsi və dərinləşməsi 
istiqamətlərində həyata keçirilən ən önəmli tədbirlərdəndir. Bu Konfransın yekunun-
da YUNESKO və ölkənin Təhsil Nazirliyi arasında tədrisin müasir istiqamətlərinin 
planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə aid xüsusi memorandum imzalanmışdır.  

Hər bir sosial əlaqə, məlum olduğu kimi, sosial həyat ilə əlaqədar formalaşır. 
Bu əlaqə sosial yanaşma forması olub, qrup şəklində effektivliyi aşkarlanan “həyat 
tərzi”, “fəaliyyət növü” kimi təsdiqlənərək bir fərdin hərəkət, davranış, yaxud 
fəaliyyət növünün digər şəxslər tərəfindən təkrarlanması ilə nəticələnir. Beləliklə də,  
sosial yanaşma fəlsəfi konsepsiyanı formalaşdıran əsas amil kimi indvidum üçün 
deyil, bir növ kütləvi xarakter daşıyır.  

Davamlı İnkişaf üçün təhsil kontekstində proqram və sosioloji yanaşma 3 
mərhələli inkişaf səviyyəsinə malikdir.   
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1. mərhələ - qabiliyyət (davamlı yaradıcılıq) 
2. mərhələ - sosium ilə münasibət norması 
3. mərhələ - dil (ünsiyyət forması)  
Bu 3 mərhələli sosial yanaşma bilavasitə sabit bazaya əsaslandırılmış  

(anlayış və kateqoriyaya görə) sosial-mədəni həyatla əlaqəli şəkildə təkcə bilik və 
qabiliyyət deyil, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərləri ilə örnək ola biləcək bir 
insanın formalaşmasına zəmanətdir.  

Davamlı insan inkişafında təhsil göstəriciləri  
Davamlı İnkişaf üçün təhsil konsepsiyası müasir təhsil və sosial yanaşmalar  

mövcud təhsil texnologiyası və ya fənn tədrisi metodikasının seçilməsi ilə 
məhdudlaşmağımıza imkan vermir. Məsələn, "Davamlı inkişaf üçün ətraf mühit 
təhsili" termini 2010-cu ildə qəbul edilmiş eyniadlı konsepsiyada yer almaqdadır. 
Davamlı inkişaf üçün ətraf mühit təhsili xarici ölkələrdə həyata keçirilən  tədris 
metodu kimi özünü təsdiqləmir (4). 11 ölkəni əhatə edən "Avropa ibtidai mək-
təblərində Davamlı İnkişaf üçün təhsil" (5) layihəsinin materiallarında Avropada 
mövcud olan ekoloji təhsilin hədəflərinə çatmadığı qeyd olunur. “Uğursuzluğun” 
əsas səbəbləri ekoloji biliklərin rolunun həddən artıq qiymətləndirilməsi və ətraf 
mühit məsələlərinin sosial, mədəni, iqtisadi, siyasi və digər sahələrə kifayət qədər 
inteqrasiya olunmamasıdır.  

Sosial-fəlsəfi fikirdə ümumi qəbul edilmiş metodoloji yanaşmalardan biri də 
sosial strukturun empirik modelidir. Bu model cəmiyyətin sosial strukturunu  
müxtəlif əlamətlərə - peşə, yaş, cins, gəlir, təhsil kimi xüsusiyyətlərə malik sosial 
mövqelərin qarşılıqlı sistemi baxımından nəzərdən keçirir. Belə yanaşdıqda sosial 
struktura geniş və məhdud mənalarda şərh vermək mümkündür.  

Davamlı İnkişaf üçün təhsilin nəticələrini hər hansı bir fərd üçün ölçülə bilən, 
əldə edilə bilən məhdud şəkildə ifadə etmək düzgün deyil. Bu cür fərdiləşdirilmiş 
təlim məqsədləri daha səmərəli bir suala cavab axtarmağa imkan verəcəkdir: “Necə 
öyrətmək lazımdır?”, yəni Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının maraqları naminə 
təhsilin prinsiplərini, formalarını və metodlarını müəyyənləşdirmək mütləqdir – 
ənənəvi formada dünyada gedən inkişaf cəmiyyət və insan anlamında ilkin olaraq 
fərdilik nəzərə carpırdısa,  müasir dövrdə ümumilik əsas meyar kimi dəyərləndirilir. 
Nəticə etibarilə, individualizmin qlobalizm ilə əvəzlənməsi baş verir.  Beləliklə də, 
kollektiv səkildə və ayrı-ayrılıqda hər bir vətəndaş Davamlı İnkişaf kontekstindən 
çıxış edərək, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə əsaslandırılmış konkret nümunələr 
"müəllifi" kimi yeni cəmiyyətin qurulmasında iştirak edir. 

Nəticə 
Davamlı İnkişaf Konsepsiyası ilə tanışlıq, onun ideyalarının təbliği və 

ənənəvi təhsil tapşırıqları zəruri sosioloji yanaşmaların köməyi ilə dünyaya bütöv bir 
baxışın formalaşmasını təmin edir ki, bu da müasir insandan sürətlə dəyişən bir 
mühitdə yaşamaq, hərəkət etmək və sosial strukturların davamlılığını qorumaq üçün 
qəbul edilən qərar və tədbirlərin nəticələrini qabaqcadan görməyə hazır olmağı tələb 
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edir. Bu cür yanaşma, müasir pedaqogika üçün xarakterik olsa da, fəlsəfi mahiyyəti 
barədə İ.P.Podlasovaya yazır: “İnsan inkişafı universal fəlsəfi qanunlar əsasında 
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri ilə təzahür edir” (7,28) Davamlı İnkişaf üçün 
təhsil konsepsiyasının pedaqogika sahəsində tətbiq sərhədləri isə hələ müəyyənləş-
dirilməyib. 
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АФАГ ИМАНОВА 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ПРОГРАММНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
РЕЗЮМЭ 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, развитие 
человека, социальный подход, индивидуализм, новое общество 

 
Обретение общественной структурой качественно нового содержания в 

результате кардинальных трансформационных процессов, происходивших во 
всех сферах общественной жизни нашей страны в период национальной 
независимости, коренные изменения социального статуса отдельных групп и 
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слоев населения связаны с социальным порядком, вытекающим из общества. 
Социально-философский анализ изучается в контексте общих общественных 
отношений, для которых характерны многие социальные факторы и условия. 
Исследования, проводимые именно в этой области, охватывают всю систему ее 
взаимосвязей, обеспечивая ее комплексное, всестороннее исследование. 

Концепция устойчивого развития, появившаяся по инициативе ООН, 
является важной концепцией философии, определяющей направления развития 
отдельных стран. Когда мы рассматриваем этап исторического развития 
концепции устойчивого развития, то становимся свидетелями ее 
возникновения параллельно с экологическими проблемами, а также ее 
применения в экономике как сфере социальной жизни. Однако правильнее 
было бы обратиться к сугубо философской сущности Концепции устойчивого 
развития, которая, в свою очередь, сводится к более широкому аспекту: 
научному, политическому, культурному, религиозному и т. дает основание 
раскрыть сущность философско-социального подхода, включающего в себя 
направления. 

 
AFAG IMANOVA 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
PROGRAM AND SOCIAL APPROACHES 

 
RESUME 

Keywords: education for sustainable development, human development, social 
approach, individualism, new society 

 
The acquisition of a qualitatively new content by the social structure as a result of 

the cardinal transformation processes that took place in all spheres of public life of 
our country during the period of national independence, radical changes in the social 
status of individual groups and strata of the population are associated with the social 
order arising from society. Socio-philosophical analysis is studied in the context of 
general social relations, which are characterized by many social factors and 
conditions. The research carried out in this area covers the entire system of its 
interrelations, providing its comprehensive, comprehensive study. 

The concept of sustainable development, which appeared at the initiative of the 
UN, is an important concept of philosophy, which determines the directions of 
development of individual countries. When we consider the stage of the historical 
development of the concept of sustainable development, we witness its emergence in 
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parallel with environmental problems, as well as its application in the economy as a 
sphere of social life. However, it would be more correct to turn to the purely 
philosophical essence of the Concept of Sustainable Development, which, in turn, 
boils down to a broader aspect: scientific, political, cultural, religious, etc. provides a 
basis to reveal the essence of the philosophical and social approach, which includes 
the directions. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞINDA UŞAQ MÜTALİƏSİ 

NÜMUNƏLƏRİ 
                 

XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin 

uşaq mütaliəsi nümunənəsi olan əsərlərinin ideya-bədii xüsusiyyətləri təhlil 
süzgəcindən keçirilmişdir. Qeyd edilir ki, qüdrətli sənətkarın yaratdığı kamil sənət 
nümunələri  əsrlərin, ölkələrin sərhədlərini aşıb keçmiş, bütün bəşəriyyətin  mənəvi 
sərvətinə çevrilmişdir.  

Nizami öz əsərlərində elə mənəvi- əxlaqi    problemlərə toxunmuşdur ki, onlar bu 
gün də insanları düşündürür, iyirmi birinci əsrdə də bəşəriyyəti düşündürməkdədir. 
Böyük həyat təcrübəsinə malik olmayan gənc oxucuya həyat həqiqətlərini ibrətamiz 
nümunələrlə çatdıran Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bu baxımdan söz sənətinin 
əlçatmaz zirvəsində durur.          

Nizaminin bədii irsi zəngin bilik, mənəviyyat xəzinəsidir. Neçə-neçə gənc oxucu 
nəsli bu xəzinədən bəhrələnmiş, həyat və mənəviyyat dərsləri almışdır. Nizami 
poezyası ilə ünsiyyət oxucunu sənətin möcüzəli aləminə daxil edir, onu düşündürür, 
sevinc, nikbunlik bəxş edir.      Müasir  Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını Nizami 
yaradıcılığı olmadan təsəvvür etimək mümkün deyildir.  

Sənətkarın uşaq mütaliəsinə daxil olan əsərləri sırasında oğlu Məhəmmədə 
yazdığı üç nəsihəti, “Bərdənin tərifi”, “Yaz”, “Yay” şeirləri, “Kərpickəsən qocanın 
bir cavanla hekayəti”, “Ağıllı uşağın hekayəti”, “Sultan Səncər və qarı”, “Süleyman 
və əkinçi”,”Bülbül və Qızılquşun hekayəti”, “Firidunla ceyranın hekayəti”,  
“Nuşirəvanla bayquşların söhbəti”, “Şahın dostluğu”, və digər mənzum hekayələrdir. 

Bu əsərlərdə ilk növbədə böyük sənətkarın humanizmi, vətənpərvərliyi, insanın 
mənəvi-əxlaqi təkamülü problemini diqqət mərkəzində saxlaması diqqəti cəlb edir. 
Gənc oxucu ədibin əsərlərində mənəvi saflıq, düzlük, xeyirxahlıq, təbiətə qayğı, 
əməksevərlik, zəhmət adamına ehtiram, hökmdarları ədalətə çağırış, mübarizlik 
ideyalarının təntənəsini görür.  

Açar sözlər: ədəbiyyat, bədii, əsər, ədib, uşaq, bədii, mənəvi, tərbiyə, ideya, söz, 
ədəbi 
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“Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamında qüdrətli söz və fikir 
ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər 
aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna 
əhəmiyyəti qeyd edilir ki, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir 
salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın 
xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri 
Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub 
saxlamaqdadır. 

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan 
qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-
ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini 
də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış 
“Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır.“ [1] 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının formalaşmaqda olan uşaq şəxsiyyəti üçün böyük 
əhəmiyyəti vardır. Şair bilavasitə uşaqlar üçün yazmasa da, məktəblilərin mütaliə 
dairəsinə daxil olan, insan həyatını, həyat həqiqətlərini, mühüm sosial, mənəvi 
problemləri sadə, canlı, emosional şəkildə əks etdirən əsərləri  onlara dərin tərbiyəvi 
təsir göstərir,  

Ədibin əsərləri gənc nəslə milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlər aşılayır, insanın 
hiss, duyğu, düşüncələr aləminin zənginliyi barədə dolğun təsəvvür formalaşdırır. 
Şairin dəyərli söz sənəti nümunələri uşaqlarda vətənə, onun  gözəl təbiətinə 
məhəbbət hissini inkişaf etdirir, obrazlar aləminin əlvanlığı, hadisələrin ibrətamizliyi, 
hiss və duyğuların  emosiaonallığı, dinamikliyi ilə cəlb edir. Şagirdlər şairin 
əsələrində fikrin bədii ifadəsinin kamil nümunəsini görürlər. 

Ədibin ideya-bədii baxımdan təkrar olunmaz mənzum hekayələri, lirik şeirləri, 
öyüdləri, vətəni, təbiəti tərənnüm edən şeirləri uşaq qəlbini fəth edir, oxucuda təsvir 
olunan hadisələrə, ədəbi qəhrəmanlara fəal münasibət aşılayır. Bu əsərlər oxuculara 
humanizm,, xeyirxahlıq, haqqa, ədalətə tapınmaq, mənəvi saflıq hissləri tərbiyə edir, 
şəri, eybəcərliyi ifşa edir. Filologiya elmləri doktoru, professor Azadə Rüstəmova 
Nizami yaradıcılığının məğzində duran problemləri səciyyələndirərək yazır: «Nizami 
yaradıcılığı bütövlükdə insan şəxsiyyəti və qürurunun əzəmətini təsdiq edir. İnsan, 
onun görünən və görünməz aləmdə mövqeyi, mühit və insan, insan və xaliq, 
cəmiyyət və insan – Nizami şerinin məzmunu bu mühüm problemlərin  bədii həllini 
qarşıya qoyur. Nizami sənətinin baş çıxış nöqtəsini burada görmək lazımdır. 

Humanizm ideyaları XII əsrdə yalnız Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bütün 
Yaxın və Orta Şərq ictimai-bədii fikir tarixində  öz böyük təntənəsini  Nizami 
poeziyasında tapdı, yeni və əlvan rəng çalarları ilə şerin ümumi pafosunu və iç 
mövzusunu istiqamətləndirdi. 
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Nizami sənətində  insan hansı ictimai təbəqəyə mənsubluğundan asılı olmayaraq, 
şəxsiyyət zirvəsinə çatır, əməlləri və hissləri aləminə onun öz iradəsi hakimdir. 
Nizaminin «kiçik qəhrəmanları» belə müstəqil dünyagörüşünə və həyati baxışa malik 
insanlardır.  Susuzluqdan cadar olmuş sahədə  kürəyinin təri ilə yer suvaran Əkinçi 
şah Süleyman qarşısında yenilməzdir – öz halal zəhməti ilə.” [8, s.7] 

Nizaminin gənc oxucular üçün faydalı olan əsərləri sırasında oğlu Məhəmmədə 
ibrətamiz nəsihətləri xüsusi yer tutur. Məlumdur ki, ədib müxtəlif yaş dövrlərində 
oğluna xitabən üç nəsihət yazmış, həmin nəsihətləri “Xosrov və Şirin”, “Leyli və 
Məcnun”, “Yeddi gözəl” poemalarına daxilı etmişdir. Bu nəsihətlər öz övladının 
gələcəyi üçün narahat olan atanın nəsihətləri gənc nəslin öz həyat yolunu düzgün 
müyyənləşdirməsi baxımından bu gün də aktual səslənir: 

Qəflətdə oynama,qeyrət vaxtıdır, 
İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 
Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 
Kamala ehtiram göstərər həyat. 
Səadət kamalla yetişir başa, 
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. 

Şair insanın bir çox sənətlər içərisində düzgün seçim etməsini zəruri sayır. Onun 
fikrincə, insan üçün ən mühümü həyata faydalı bir elmə, sənətə kamil yiyələnməkdir.  

Fərid Hüseyn “Nizami Gəncəvinin oğluna üç nəsihətinin sirli 
məqamları”məqaləsində diqqəti ədibin nəsihətlərindəki fərqli məqamlara, oğluna hər 
nəsihətdə yeni bir yol təklif eetməsinin səbəbini araşdıraraq yazır ki,  Nizaminin oğlu 
Məhəmmədə verdiyi nəsihətlərin birində (“Xosrov və Şirin”) deyir ki, elm öyrən, 
ağıllı ol və çalış səni namuslu insanlar qiymətləndirsinlər, namuslu insanlardan 
“afərin eşit”. İkinci nəsihətdə (“Leyli və Məcnun”) oğluna düzgün peşə seçməyi 
məsləhət görür. Üçüncü nəsihətdə isə (“Yeddi gözəl”) deyir ki, iddialı olma, 
zəhmətkeş ol, istedadına zəhmətlə güc qat, çox istedadını kef havasına xərcləyənlər 
axırda saxsısatan oldular. Çalış Allaha olan əhdi pozma, o uca məqama ucalandan 
sonra “hər şey hava və həvəsdir”. 

        Nizami üç əsərdə oğlunun əlini tutaraq elmdən sənətə, sənətdən isə Allaha 
doğru aparır. Göründüyü kimi Nizaminin nəsihətlərinin mövzusu hər dəfə dəyişir, 
oğlu mənəvi və fiziki, Nizami isə kamilən böyüyür. Nizami oğlunu beləcə 
“böyüdür”. Hər oxucu əslində, Nizaminin oğludur – üz tutduğu kəsdir. Nizamini 
“Sirlər xəzinəsindən” “İsgəndərnamə”nin sonunacan anlamaq Nizaminin “əlində 
böyüməkdir”. [10] 

Nizaminin uşaq mütaliəsinə daxil olan əsərlərini tədqiq edən Bilal Həsənli 
“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” dərs vəsaitində yazır ki, ədibiun uşaqlar tərəfindən 
böyük həvəslə mütaliə edilən əsərləri ilk növbədə xalqımıza xas olan  mənəvi-əxlaqi 
dəyərləri əks etdirməsi, xəlqiliyi, humanizmi ilə seçilir. Bu, şairin yaradıcılığına 
zəngin şifahi xalq ədəbiyyatımızdan gələn bir məziyyət kimi qeyd olunmalıdır.” [9 
s.68] 
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Şairin təbiət mövzusunda yazılmış “Bərdənin tərifi”, “Yaz”,”Yay” kimi əsərləri 
təbiət obrazının gözəlliyi, əlvanlığı, emosionallığı ilə seçilir.Bu peyzaj təsvirləri 
oxucuya doğma təbiətə bağlılıq hissi aşılayır, doğma yurdun təbiətinin əzəmətini 
təbii, gözəlliyini əks etdirir. Həmin əsərlər kiçik yaşlarından uşaqlarda dərin hisslər, 
gözəlliyə məhəbbət duyğusu aşılayır. “Bərdənin tərifi” şeirində şairin doğma yurdun 
təbiətindən vurğunluqla söz açır, onun misilsiz gözəlliyini yüksək sənətkarlıqla vəsf 
edir. Öz vətənini hərarətlə sevən sənətkarın diqqətindən  heç nə yayınmır, onun 
əsrarəngiz  təbiətini böyük sənətkarlıqla vəsf edir. Dağlara səpələnmiş lalələr, bahar 
nəsimi, yaşıl meşələr, çöllərdəki söyüdlüklər, sərv ağacındakı qırqovul yuvaları 
kəkliyin, turacın nəğmələri şairin həssas qəlbində dərin hisslər oyadır: 

Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir,  
Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir. 
İyulda dağlara lalələr səpər, 
Qışını baharın nəsimi öpər. 
O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər, 
Şən ətəklərinə bağlamış kövsər. 
Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət, 
Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət. 
Qırqovul yuvası hər sərv ağacı, 
Oxuyur kəkliyi, ötür turacı. 

Şair vətənin hər daşının, torpağının, hər ağacının, çiçəyinin  gözəlliyini 
tərərnnüm edərkən oxucunun bu yurdun qədir-qiymətini bilməsini zəruri sayırdı. 

Məlumdur ki, şair mənzum hekayələrini bilavasitə uşaqlar üçün yazmamışdır. 
Bununla yanaşı, ədibin gənc nəslin mütaliə dairəsinə daxil olan əsərləri üşağa dərin 
tərbiyəvi, emosional təsir göstərir,  onun gözü önündə insan həyatının ibrətamiz 
səhnələrini canlandırır, mühüm sosial, mənəvi problemləri sadə, canlı formada əks 
etdirir. Bu əsərlər uşağın qəhrəmanlara, həyat hadisələrinə fəal münasibətini 
müəyyənləşdirir, fəal həyat mövqeyini formalaşdırır. Əslində sənətkar həcmcə kiçik 
mənzum hekayələrdə böyük həyat həqiqətlərindən söz açır. 

  Nizaminin mənzum hekayələrinin gənc nəslin fəal, müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət 
kimi formalaşmasında rolu əvəzedilməzdir. Bu ibrətamiz hekayələrdə sənətkar 
uşaqların dünyanı, cəmiyyəti, insanı dərk etməsi üçün mühüm mətləblərdən – insanın 
qüdrət və ləyaqətindən, elmə,  biliyə yiyələnməyin əhəmiyyətindən, peşə seçimindən,  
əməyə münasibətdən, xeyir və şərin mahiyyətindən,  həyatda düzgün, fəal mövqe 
tutmağın zülmə, haqsızlığa etirazın vacibliyindən söz açır.  

Bu baxımdan ədibin bilavasitə uşaq həyatından bəhs edən “Ağıllı uşağın 
hekayəti” əsəri öz ideya-bədii məzmunu, əxlaqi mahiyyəti ilə seçilir. Tipik hadisənin 
təsvir olunduğu hekayədə uşaqların qarşılıqlı münasibəti,  çətin, məsuliyyətli anda 
düzgün qərar qəbul etməyin zəruriliyi ön plana çəkilir. Hekayədə öz tay-tuşu ilə 
gəzməyə çıxan bir uşağın qaçan zaman ayağının burxulması, yeriyə bilməməsi təsvir 
olunur. Bu hadisə uşaqları həyəcanlandırır, ayağı burxulan uşağın yaxın dostu 
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yaralının dərin quyuya atılmasını təklif edir. Ayağı burxulanın düşməni olan ağıllı bir 
uşaq düşünür ki, bir gün gələcək uşaqlar bu sirri açacaqlar. Onda günahı onda görüb, 
şər - böhtana salacaqlar. Ağıllı uşaq tez bu xəbəri uşağın atasına çatdırır, onun bu işə 
əncam çəkməsinə nail olur. Ədib hekayəni oxucunu həyata ayıq gözlə baxmağa, 
ağıllı, tədbirli, zirək olmağa səsləyən ibrətamiz sözlərlə bitirir: 

  Öz ağlının gözüylə baxan kimdir aləmə,  
                  Ən qüdrətli, yenilməz bir hakimdir aləmə. 
 Əsərdə oxucuya belə bir fikir, əxlaqi nəticə aşılanır ki, həyatda insan üçün 

nadan dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır. 
Ədibin uşaq mütaliəsində mühüm yer tutan əsərlərindən biri də “Kərpickəsən 

qocanın bir cavanla hekayəti”dir. Bu əsər də Nizaminin mənəvi-əxlaqi təkamül 
təliminin kamil nümunələrindəndir. Hekayədə sadə zəhmət adamlarını təmsil edən 
qoca kərpickəsən kişinin obrazı yaradılıb. Kərpickəsən kişi vaxtını boş keçirmir, ruzi 
qazanmaq üçün gecə-gündüz çalışır. Ağır əziyyətə qatlaşan, otlardan köynək 
toxuyaraq geyinən, qan-tər içində çalışıb əldən düşən qoca halal zəhmətlə 
qazandığına qane olur, kimsəyə əl açmağı ağlına belə gətirmir. 

Əsərdə qoca kərpickənin sakit həyatıın axarı bir cavan oğlanın müraciəti ilə 
pozulur. Təcrübəsiz, lakin xoş niyyətli gənc qocanın qan-tər içində çalışdığını 
görəndə ona məzəmmət etmək, yol göstərmək niyyətinə düşür: 

Bu düşkünlük, zəlillik səncə, hara yaraşar? 
Palçıq saman yoğurmaq muzdurlara yaraşar. 
Torpağın qalxanını qılıncınla sökmə sən, 
Bir qarın çörək üçün öz abrını tökmə sən. 
Bu kərpic qəlibini yandırıb külə döndər, 
Ömrün xəzan bağını əlinlə gülə döndər. 
Daş kimi kəltənlərə bel vurmaqdan nə çıxar? 
Bəlimli palçıqları yoğurmaqdan nə çıxar? 
Qocasan, qocaların yerişini yeri sən, 
Yorularsan, cavanın yerişini yerisən. 

 Müdrik qoca gəncin ağsaqqala öyüd verməsini, yol göstərməsini nadanlıq sayır, 
heç kəsdən minnət götürmədən öz zəhmətinin bəhrəsi ilə dolandığını söyləyir.O, 
halal zəhmətlə qazanılan nemətə xor baxmağın naşükürlük, qəbahət olduğunu 
söyləyir. Qoca kərpickəsənin qənaətinə görə, halal nemətə xor baxana nemət qənim 
olar. 

Qoca kərpickəsənin sözləri ona tənə edən gənci sarsıdır, o, bu müdrik insana 
dediyi sözlər üçün peşimançılıq hissi keçirir, göz yaşı tökür. Nizami bu ibrətamiz 
hadisənin təsviri ilə gəncliyin mənəvi-əxlaqi təkamülündə yaşlı nəslin nümunəsinin 
böyük rol oynadığını göstərir: 

                              Dünya görmüş insandı, qoca belə qocaydı, 
                              Namuslu zəhmətiylə el gözündə ucaydı. 
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 Əsər oxucuda kərpickəsən kişinin timsalında əməkçi insana rəğbət hissi 
oyadır. Eyni zamanda müdrik insana yol göstərmək istəyən gəncin hərəkəti  təəssüf 
hissi doğurur. Göründüyü kimi, mənzum hekayənin ilk baxışda sadə görünən süjeti 
sənətkara oxucu, xüsusən gənc nəsil üçün həyati əhəmiyyyət kəsb edən mətləblərdən 
söz açmağa imkan vermişdir. 

            Nizami Gəncəvinin uşaq mütaliəsinə daxil olan əsərləri uşaq 
ədəbiyyatımızın gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.  

 
БАXAР AЛИEВA 

ОБРАЗЦЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  
НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ 

РЕЗЮМЕ 
         В статье анализируются идейно-художественные особенности 

произведений являющегося образцом детского чтения выдающего 
представителя азербайджанской литературы Низами Гянджеви, Отмечается, 
что совершенные произведения искусства, созданные могущественным 
художником, преодолели границы веков и стран и стали духовным достоянием 
всего человечества. 

         В своих произведениях Низами затронул такие нравственные и 
духовные проблемы, которые заставляют задуматься людей сегодня и в ХХI 
веке. В этом плане творчество Низами Гянджеви, передающего реалии жизни 
юным читателям, не имеющим большого жизненного опыта, с поучительными 
примерами, стоит на недоступной вершине искусства речи. 

Художественное наследие Низами - это богатая сокровищница знаний и 
духовности. Многие поколения юных читателей извлекли пользу из этого 
сокровища и усвоили жизненные, духовные уроки. Общение с поэзией Низами 
знакомит читателя с удивительным миром искусства, заставляет задуматься, 
дарит радость и оптимизм. Современную азербайджанскую детскую 
литературу невозможно представить без творчества Низами. 

        Среди произведений, включенных в детское чтение, три наставления, 
написанные художником своему сыну Мухаммеду, cтихи “Восхваление 
Барды”, “Весна”, “Лето”, расказы “История старика с юношей”, “История 
умного ребенка”, “Султан Санджар и старуха”, “Сулейман и пахарь”, “История 
соловья и совы”, “История Газели с Фиридуном”, “Разговор Совы с 
Нушираваном”, “Дружба шаха”и другие. 

          В этих произведениях, прежде всего, обращает на себя внимание 
сосредоточенность великого художника на гуманизме, патриотизме, проблеме 
духовно-нравственной эволюции человека. Юный читатель видит в творчестве 
писателя торжество идей нравственной чистоты, честности, доброты, заботы о 
природе, трудолюбия, уважения к трудолюбивым, призыва правителей к 
справедливости, борьбы. 
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BAXAR ALIEVA 
EXAMPLES OF CHILDREN'S READING  
IN THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI 

RESUME 
The article analyzes the ideological and artistic features of the works of the 

outstanding representative of Azerbaijani literature, Nizami Ganjavi, who is an 
example of children's reading. It is noted that perfect works of art created by a 
powerful artist have crossed the borders of centuries and countries and have become 
the spiritual heritage of all mankind.  

In his works, Nizami touched upon such moral and spiritual problems that make 
people think today and in the 21st century. In this regard, the work of Nizami 
Ganjavi, conveying the realities of life to young readers who do not have much life 
experience, with instructive examples, stands at the inaccessible summit of the art of 
speech. 

Nizami's artistic heritage is a rich treasury of knowledge and spirituality. Many 
generations of young readers have benefited from this treasure and learned life, 
spiritual lessons. Communication with the poetry of Nizami acquaints the reader with 
the amazing world of art, makes one think, gives joy and optimism. It is impossible 
to imagine modern Azerbaijani children's literature without the work of Nizami. 

Among the works included in the children's reading, three instructions written by 
the artist to his son Muhammad, poems “Praise of the Barda”, “Spring”, “Summer”, 
stories “The story of an old man with a young man”, “The story of an intelligent 
child”, “Sultan Sanjar and an old woman ”,“ Suleiman and the plowman ”,“ The 
story of the nightingale and the owl ”,“ The story of the Gazelle with Firidun ”,“ The 
conversation of the owl with Nushiravan ”,“ Friendship of the Shah ”and others. 

 In these works, first of all, attention is drawn to the concentration of the great 
artist on humanism, patriotism, the problem of the spiritual and moral evolution of 
man. The young reader sees in the writer's work a triumph of the ideas of moral 
purity, honesty, kindness, care for nature, diligence, respect for the hardworking, the 
call of rulers to justice, and struggle.  

                            
Key words: literature, fiction, work, writer, child, art, spiritual, upbringing, idea, 

word, literary 
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СВОЕОБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ МАРКА АЛДАНОВА 

 
Резюме 

 
М.Алданов был едва ли не первым прозаиком, наделённым редким даром 

понимать политическую историю, он возвысил исторический роман до 
«европейского масштаба». По Н.Бердяеву, Россия призвана внести свой вклад в 
мировую историю, пребывая не»…внутри европейского процесса, а вне его». 
Алданов изолировано от остального мира и не считает её учесть особенной, 
непостижимой, говоря не о национальном , а об общечеловеческом (в отличие 
от К. Леонтьева, который полагал, что собирательного лица, называемого 
человечеством, не существует, а существует «замкнутые культурно-
исторические типы» с особыми «отливами», которые не устранимы). 

Сквозной темой романов Алданова («Самоубийство», «Ключ», «Бегство») 
становится русская революция, взятая в широком историческом контексте. 
Писатель искал её прообраз в разных столетиях. Характерна полемика с 
Н.Бердяевым по поводу русской революции. Н.Бердяев, напротив , убеждён в 
ограниченном вызревании идеи революции на почве: «Русский коммунизм 
сугубо национальное явление, детерминированное всем ходом истории и 
являющееся закономерным порождением «душевной структуры» русского 
народа» Алданов, далёкий от идеи рассматривать революции и гражданские 
войны как проявления духовной жизни народа, считал, что «бескрайность» и 
«безмерность» выдуманы в России: …» ничего не было ни  мистического, ни 
иррационального, ни даже максималистского в причинах, лозунгах, 
требованиях русских восстаний. И над всем преобладали ненависть, зависть, 
желание пожить вольной, необычной жизнью, уйти от жизни тяжелой и 
осточертевшей». То же самое было и в западно-европейских    восстаниях». 

 
Ключевые слова: историческая,  философия, художественная проза, 

концепция, действующие лица, направление, неизменные и положительные 
законы, политическая история, порождение, духовная жизнь. 
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Марк Алданов – выдающийся исторический прозаик русского зарубежья 
первой волны. Историческая философия Марка Алданова нашла отражение в 
его публицистике и художественной прозе. В наследии писателя особое 
значение имеет историческая серия, которая состоит из 16 романов и повестей, 
охватывающих почти два столетия русской и европейской истории  (ХVIII-ХХ 
вв), которую можно считать историософским метароманом. Марк Алданов 
посвятил всю свою жизнь созданию этого цикла, начав его в 1921 г. небольшой 
по объему повестью «Святая Елена, маленький остров» и завершив в 1956 году 
романом «Самоубийство». Произведения Алданова о прошлом и 
современности самостоятельны, но связаны между собой единой философско-
исторической концепцией, общими действующими лицами. В романах 
М.Алданова, включающих в себя элементы научного исследования, 
публицистики, историко-философского трактата, соединяются образные и 
необразные формы познания истории. Под пером художника, склонного к 
политико-философским обобщениям и наделённого способностью к глубокому 
аналитизму, историческая проза превращается в своеобразное явление. Для 
Алданова важна не только изображаемая историческая реальность как таковая, 
но и связь событий во времени, их архетипическое сходство, а также люди, 
одинаковые во все времена, действующие, размышляющие, страдающие. 

М.Алданов был едва ли не первым прозаиком, наделённым редким даром 
понимать политическую историю, он возвысил исторический роман до 
«европейского масштаба» (9.с.78). ПО Н.Бердяеву, Россия призвана внести 
свой вклад в мировую историю, пребывая не»…внутри европейского процесса, 
а вне его».(10, с.30). Алданов изолировано от остального мира и не считает её 
учесть особенной, непостижимой, говоря не о национальном , а об 
общечеловеческом (в отличие от К. Леонтьева, который полагал, что 
собирательного лица, называемого человечеством, не существует, а существует 
«замкнутые культурно-исторические типы» с особыми «отливами», которые не 
устранимы). Сквозной темой романов Алданова («Самоубийство», «Ключ», 
«Бегство») становится русская революция, взятая в широком историческом 
контексте. Писатель искал её прообраз в разных столетиях. Характерна 
полемика с Н.Бердяевым по поводу русской революции. (6, с.342-343). В 
романах «Истоки» и «Самоубийство» связанных идейно-тематически и 
тяготеющих к дилогии, писатель осмысляет генезис и сущность русской 
революции. Действие романа «Истоки» охватывает семь лет (с 1874 гг) за 
которые движение народовольцев  разрасталось и достигало трагической 
кульминации – убийства Александра II.  

Алданов предпринял нравственно-философский анализ этой эпохи, 
проследив её связь с ХХ в. Народники- террористы утвердили принцип 
вседозволенности. В романе «Самоубийство» в центре внимания писателя 
подготовка Октябрьского переворота и события первых  послереволюционных 
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лет. По мысли Алданова, результаты революций не окупают приносимых 
жертв, а приводят к порядку вещей худшему, чем тот, который был до них. 
Сама идея «насильственного перехода к справедливому обществу» таит в себе 
зародыш будущей трагедии, по\этому легче чинить государственное здание, 
чем воздвигать новое на обломках взорванного. Реалиями нового 
послеоктябрьского времени стали беззаконные аресты и убийства. Сложные 
доносительства и ограбления. Отбросы общества и уголовные элементы 
превратились теперь в нелегальных борцов против имущественной 
несправедливости. Выработалась особая «революционная нравственность».. 
добро есть то, что полезно пролетариату, зло есть то, что ему во вред. 

Для Алданова, в первую очередь, важно донести до читателя собственное 
понимание «логики» процессов развития общества, природы войн и 
революций. Свои философско- исторические воззрения, сформулированные в 
трактате «Ульмская ночь», в художественной форме автор выражает на 
нескольких уровнях4 .  На уровне частных сюжетных линий героев, где их 
судьбы служат доказательством любимой идеи Алданова о господстве случая в 
истории, случая как счастливого, так и несчастливого. С художественным 
воплощением философии истории связаны и особенности типологии 
персонажей: герои, наделенные функцией резонеров, открыто декларируют 
философские идеи Алданова. Но философия может выражаться также и на 
уровне символов, и, без сомнения, символический пласт в художественном 
мире автора играет очень важную роль. Среди обилия знаково-языковых 
средств, которыми располагает культура, символу принадлежит особое место. 
Символ по сути являет собой конкретно-зримое воплощение тех или иных идей 
и идеалов как высших ценностей и смыслов. Понятие «символ» на протяжении 
всей истории развития философской мысли вызывало множество толкований, 
которые, в сущности, можно свести к двум традициям. (Платон и Аристотель).  

Согласно первой традиции, символ следует трактовать как знак, 
глубинным смыслом которого является некоторый знак другого рода. 

Согласно второй, символ - некоторое знаковое выражение высшей и 
совершенно не знаковой сущности. К числу особенностей античного 
понимания символа относится широкое использование символов без четкого 
осознания и выделения их в категорию, что связано с особенностями 
мифологического мышления древних. «Все тексты классической античности со 
словом символ поражают одной особенностью - они всегда утверждают символ 
как таковой, не связывая его ни с каким объектом, символом которого он мог 
бы явиться». В произведениях нового направления главной художественной 
идеей является соотнесенность личности с ее эпохой. Большинство романов 

                                                 
4 Адамович Г. О литературе в эмиграции//Современные записки. Париж. - 1932 № 50. С. 335-
336 
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отличается доминированием идеологического аспекта, личность 
детерминируется новыми мотивировками - идейными установками. 
Принципом типизации героя является социально-исторический детерминизм. А 
в области тематической направленности, предмета изображения доминирует 
проблематика «родословной революции». В сущности, насаждение единой 
идеологии в России привело к тому, что образовался своего рода «идейный 
вакуум», в смысле индивидуальных, оригинальных концепций истории. 

Алданов в одной из рецензий на исторический роман писал, что 
«индивидуальность писателя определяется тем, вносит ли он свое в форму и 
содержание того, что пишет». Безусловно, применительно к искусству 
исторического романиста «индивидуальность» в первую очередь определяется 
авторской философией истории. Несколько философских идей Алданова 
определяют основные принципы его художественного метода. Концепция роли 
случая в истории лежит в основе фабулы всех романов, исторические события 
описываются и объясняются писателем именно с этой позиции. Алдановской 
концепцией личности определяются принципы выбора и трактовки 
персонажей. Философ с персоналистической концепцией, Алданов исходит из 
того, что в истории помимо случая важную роль играют человеческие страсти 
и потребности. Главное внимание уделено проблемам познания личности, 
общества и попыткам через психологию объяснить исторические события. 
Алданов считает, что во все времена человек остается равен себе, что меняются 
только условия его окружающие, но не он сам, не его потребности, чувства, 
вкусы. Основными, неизменными чертами человеческого характера автор 
считает тщеславие и суетность, и трактовка всех как исторических, так и 
вымышленных героев направлена на психологическое выявление и 
обоснование этого общего. И разработка характеров, художественные функции 
и символическая насыщенность персонажей в романах подчинены глубокой 
общефилософской идее. Это - идея исторического бессмыслия, сознания 
ненужности и тленности человеческих усилий и общественных исканий. 
Алданов изображает некую основную стихию человеческого существования - 
иронию судьбы. Такова центральная тема всех исторических повествований 
Алданова. Портреты вымышленных и исторических героев создаются для того, 
чтобы как можно нагляднее показать «общность человеческой судьбы всех 
времен». Кроме того, концепция «красоты-добра» в философском трактате 
находится в глубинном противоречии с реализацией этой идеи в 
художественных произведениях. Алданов провозглашает этот принцип как 
единственно возможный для людей, желающих придать истинный смысл 
своему существованию, в то время как в художественном мире герои, живущие 
согласно принципу «красоты-добра» (чета Ласточкиных) слишком слабы для 
того, чтобы выжить, и автор обрекает их на гибель. 
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Не выглядит стройной и убедительной и художественная реализация идеи 
выборной аксиоматики. В «Ульмской ночи» Алданов утверждает, что человек 
способен сознательно выбрать нравственные приоритеты, в частности идею 
«красоты-добра», тогда как в художественном мире практически доказывает, 
что человек не способен измениться нравственно (Штааль, Фомин, Муся 
Кременецкая). И даже если личность его развивается, эволюционирует, то под 
воздействием серьезных и трагических обстоятельств, а изначально заявленная 
сущность характера остается неизменной5. 
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Summary 

The personality of historical philosophy Mark Aldanova 
 
M. Aldanov was almost the first prose writer endowed with a rare gift to 

understand political history, he raised the historical novel to a "European scale". 
According to N. Berdyaev, Russia is called upon to make its contribution to world 
history, being not "... inside the European process, but outside it." Aldanov is isolated 
from the rest of the world and does not consider it to be taken into account as a 
special, incomprehensible types "with special" tides "that are not removable). 

The cross-cutting theme of Aldanov's novels ("Suicide", "Key", "Flight") is the 
Russian revolution, taken in a broad historical context. The writer searched for her 
                                                 
5 Чернышев А. Гуманист, не веривший в прогресс // Алданов М. Собр. соч в бтт. М. - Правда. 
1991. Т.1.С.19 
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prototype in different centuries. The polemic with N. Berdyaev about the Russian 
revolution is characteristic. Aldanov believes that the revolution was brought to life 
artificially. N. Berdyaev, on the contrary, is convinced of the limited maturation of 
the idea of revolution on the basis of: "Russian communism is a purely national 
phenomenon, determined by the entire course of history and is a natural product of 
the" mental structure "of the Russian people" 

Aldanov, far from the idea of considering revolutions and civil wars as 
manifestations of the spiritual life of the people, believed that "boundlessness" and 
"immensity" were invented in Russia: ... "there was nothing mystical, irrational, or 
even maximalist in the reasons, slogans, demands Russian uprisings. And hatred, 
envy, the desire to live a free, unusual life, to get away from a hard and tired life 
prevailed over everything. " It was the same in the Western European uprisings. " 

Key words: historical, philosophy, fiction, concept, characters, direction, 
unchanging and positive laws, political history, generation, spiritual life 

 
 

XÜLASƏ 
Mark Aldanovun özünəməxsus tarixi fəlsəfəsi 

 
M.Aldanov, demək olar ki, ilk siyasi tarixi dərk etmək istedadına malik olan ilk 

nasir olub, tarixi romanı “Avropa miqyası”na qaldırıb N.Berdyayevin fikrincə, 
Rusiya “...Avropa prosesinin daxilində deyil, ondan kənarda” olmaqla dünya tarixinə 
öz töhfəsini verməyə çağırılır. Aldanov dünyanın qalan hissəsindən təcrid olunur və 
bunu xüsusi, anlaşılmaz hesab etmir. 

Aldanovun romanlarının ("İntihar", "Açar", "Uçuş") kəsişən mövzusu geniş 
tarixi kontekstdə götürülmüş rus inqilabıdır. Yazıçı onun prototipini müxtəlif 
əsrlərdə axtarıb. Rus inqilabı ilə bağlı N.Berdyayevlə polemika xarakterikdir. 
Aldanov hesab edir ki, inqilab süni şəkildə həyata keçirilib. 

O, mənşəyini 1870-ci illərdə gördüyü Rusiya qarışıqlığının "idxal" 
mahiyyətində təkid edir. və xalq iradəsinin fəaliyyəti ilə əlaqələndirir: məhz o zaman 
Rusiyada münbit zorakılıq və dözümsüzlük zəminləri hazırlanmağa başladı, 
marksizmin Qərb “toxumu” sonralar bu zəmin üzərində möhkəmləndi. "zəhərli bitki" 
ni yeni böyüyən mühitə uyğunlaşdıra bilən yaxşı "bağban" (Lenin) .. 

N. Berdyaev, əksinə, inqilab ideyasının məhdud yetkinliyinə əmindir: "Rus 
kommunizmi tarixin bütün gedişatı ilə müəyyən edilmiş sırf milli bir hadisədir və 
onun təbii məhsuludur". mental strukturu "rus xalqının" Aldanov, inqilabları və 
vətəndaş müharibələrini xalqın mənəvi həyatının təzahürü hesab etmək fikrindən 
uzaq, "hüdudsuzluğun" və "miqyassızlığın" Rusiyada icad edildiyinə inanırdı: ... 
"mistik, irrasional və ya heç bir şey yox idi. səbəbləri, şüarları, tələblərində hətta 
maksimalist rus üsyanları. Nifrət, paxıllıq, azad, qeyri-adi həyat yaşamaq, ağır və 
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yorğun həyatdan uzaqlaşmaq istəyi hər şeyə qalib gəldi”. Qərbi Avropa qiyamlarında 
da belə idi” 

 
Açar sözlər: tarixi, fəlsəfə, bədii ədəbiyyat, konsepsiya, personajlar, istiqamət, 

dəyişməz və müsbət qanunlar, siyasi tarix, nəsil, mənəvi həyat. 
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QƏZET BAŞLIQLARININ PRAQMATİK VƏ STRUKTUR 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

 
 Bu məqalədə qəzet mətnlərində istifadə edilən xəbər başlıqlarının praqmatik 

və struktur xüsusiyyətləri işıqlandırılmışdır. Məqalənin əvvəlində xəbər başlıqlarına 
təriflər verilmişdir. Bununla yanaşı, həm Azərbaycan, həm də ingilisdilli qəzet 
başlıqlarından nümunələr gətirilmişdir. Məqaləz obrazlı nitq forması kimi qəzet 
başlıqlarının növlərinin təhlilinə həsr edilmişdir. Bu isə ingilisdilli qəzetlərdə 
semantik əlaqələri təsvir edir. Eyni zamanda bu təhlil qəzetlərdə qeydə alınan parça, 
elliptik və natamam cümlələr kimi praqmatik kateqoriyaların şərhi üçün əlavə 
material verir. Qəzet başlıqlarının aktuallığı, cəlbediciliyi, başlıqdan çıxarılan 
məlumatın dəqiqliyi və qısalığı ilə əlaqəli olan amillər ön plana çəkilir. Müxtəlif növ 
başlıqlarda nominal ifadələrin olması da məq1alədə işıqlandırılır.  

Həmin nominal ifadələrin ifadə tərzlərinə aydınlıq gətirilir. Məqalədə 
həmçinin xəbər mətnlərinin başlıqlarının semiotik xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 
Başlıqların həm praqmatik həm də struktur baxımdan analiz edilməsi daha çox maraq 
doğurur. Praqmatikianın mətbuatda belə bariz şəkildə göstərilməsi məqalədə ön 
plana çəkilir. Məqalədə  qəzet başlıqlarında fotoşəkillər və illüstrasiyaların da 
rolundan danışılır. Belə ki, bu da mətnlə birlikdə vahid semiotik silsilə yaradır.  
Başlıqların KİV-in əsas elementlərindən biri olduğu məqalədə qeyd olunur. 
Həmçinin, dövri mətbuatda istifadə edilən mətnlərin yerləşmə xüsusiyyətinə görə 
xəbər başlıqlarının mətnə uyğun verilməsi üsulları da göstərilmişdir.  
 
Açar sözlər: Mətn, başlıq, semiotika, praqmatika, xəbər başlıqları, resenziya, 
felyeton, publisist, struktur. 
 

Başlığın ümumi tərifi ədəbiyyatın, hadisənin və ya məhsulunun adıdır. Bir 
çox lüğətlərdə başlıq radio və ya televiziya xəbər proqramının əvvəlində oxunan ən 
mühüm xəbərlərin xülasəsi kimi müəyyən edilir. Başlıq qəzetin əsas 
xüsusiyyətlərindən biridir. Başlıq xəbər və ya qəzet məqaləsinin başlığıdır. Müxtəlif  
dilllərdə publisistik başlıqların özünəməxsus yazı xüsusiyyətləri var və nəticədə mətn 
verilən publisistikada  ana dili olmayan insanlar onları başa düşmək və şərh etməkdə 
çətinlik çəkirlər. Belə bir məqamda dilçilik və semiotikanın alt sahəsi olan 
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praqmatikadan istifadə olunmağa başlayır, çünki o, müəllifin (yaxud natiqin) 
çatdırdığı və oxucu tərəfindən şərh edilən mənanın öyrənilməsi ilə bağlıdır (8,s.4). 

Bu təriflər xəbər başlığı üçün doğru olaraq qalır, çünki o, ümumi “başlıq” 
anlayışının bir hissəsidir. Bununla belə, qəzet başlığının öz xüsusiyyətləri var. O, 
qəzet səhifəsində dayanır, sonra qəzetin fərqli xüsusiyyətlərini qazanır. Bir çox qəzet 
manşetləri hadisələrin mahiyyətini yığcam və lakonik şəkildə çatdırır. Başlıqların 
əsas mənbəyi həyatın özüdür, onlardan ən parlaqı seçilməlidir, sonra təqdim etmək 
maraqlıdır. 

Başqa sözlə, praqmatika başlıq vasitəsilə müəllifin nəzərdə tutduğu mənanın 
şərhinə gəlmək üçün oxucuların yazılanları necə çıxara biləcəyini araşdıran 
kontekstual mənanın öyrənilməsidir. “Praqmatika semantik nöqteyi-nəzərdən mətn 
natamam görünsə və ya əslində nəzərdə tutulandan fərqli məna daşısa belə, müəyyən 
mətnin necə məna kəsb edə biləcəyini araşdırmağın bir yoludur. Məsələn, uşaq 
geyimləri mağazasının pəncərəsində bir işarə görünür: “Uşaq satışı - çoxlu 
sövdələşmələr”. Uşaqların satışda olmadığını soruşmadan bilirik - satışda olanlar 
uşaqlar üçün istifadə olunan əşyalardır. Praqmatika bizə bu “sözlərdən kənar 
mənanın” qeyri-müəyyənlik olmadan necə başa düşülə biləcəyini araşdırmağa imkan 
verir (8,s.5). Sözlərin özlərinin semantik cəhətlərinə görə deyil, mətnin müəllifi və ya 
daşıyıcısı ilə müəyyən kontekstual bilikləri paylaşdığımız üçün əlavə məna var. 

Müxtəlif növ mətnlərin başlıqlarının struktur xüsusiyyətləri kifayət qədər 
dolğunluqla nəzəri cəhətdən təsvir edilmişdir, lakin mətnin başlığı ilə praqmatik və 
semantik əlaqəsi haqqında yalnız bəzi qeydlərə stilistikaya dair əsərlərdə, qəzet lüğəti 
üzrə dərsliklərdə və Böyük Britaniya tədqiqatçılarının ayrı-ayrı dilçilik əsərlərində 
rast gəlmək olar (9,s.82).  

Məqaləmiz obrazlı nitq forması kimi qəzet başlıqlarının növlərinin təhlilinə 
həsr edilmişdir ki, bu da semantik əlaqələri təsvir etməklə yanaşı, ingilisdilli 
qəzetlərdə qeydə alınan parça, elliptik və natamam cümlələr kimki praqmatik 
kateqoriyaların şərhi üçün əlavə material verir. 

Keçmiş SSRİ lideri, V.İ.Lenin qəzeti kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı və 
təşkilatçı adlandırırdı (7,s.11). Bu o deməkdir ki, istənilən ölkənin, istənilən ictimai-
iqtisadi formasiyanın qəzetləri müxtəlif qrupların, təbəqələrin sinfi mənafeləri 
uğrunda mübarizədə silah rolunu oynayır. Obyektiv reallığı əks etdirərək, onlar 
tərəfsiz, bitərəf qala bilməzlər. Ən mühüm informasiya və kommunikasiya vasitəsi 
olan qəzet insanın kommunikativ və idrak fəaliyyətinin məhsulu və obyekti kimi çox 
ünvanlı mətn kimi çıxış edir, onun dili isə cəlbedici olmalı, oxumaq və müəyyən 
hərəkətə təkan vermək məcburiyəti yaratmalı olan müxtəlif kütləvi auditoriyaya 
ünvanlanır. Qəzet məlumatları tez, lakonik, aydın şəkildə çatdırılmalıdır (4,s.23). 
Buna daha çox qəzet manşetləri xidmət edir, çünki oxucu qəzetin hər təzə nömrəsini 
açarkən ilk növbədə başlıqlara diqqət yetirir və onların əsasında bu və ya digər qəzet 
mesajında nələrin müzakirə olunacağını müəyyənləşdirir. Başlıq bir növ kompas olur 
ki, bu da oxucuya nəinki müxtəlif qəzet materiallarında “gəzməyə”, həm də bütün 
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qəzetin məzmunu ilə tez tanış olmağa, özü üçün ən vacib və maraqlı olanı seçməyə 
kömək edir. Başlığın mümkün qədər qısa olması tələb olunur ki, məqalənin ən 
maraqlı və vacib məqamlarına diqqəti cəlb etsin və məlumatın qısa məzmununun 
gizlənməsini təmin etsin (4,s.23). 

İçərisində olan məlumatın nümayişi məqsədi kimi başlıq məqalədə, aşağıdakı 
praqmatik funksiyaları yerinə yetirir: məlumatlandırma, istiqamətləndirmə, 
oxucunun marağını və diqqətini oyatmaq, qiymətləndirmək, sıxışdırmaq, ictimai rəyi 
və sosial psixologiyanı formalaşdırmaq. 

Bu nöqteyi-nəzərdən, qəzetlərdə mətnin müəllifinin niyyətini, müəlliflərin 
müəyyən qəzet xəbərləri üçün yaratdığı başlıqların kommunikativ və idrak 
motivlərini izah etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür, lakin qəzetin ictimai rəyi 
formalaşdırmaq vəzifələri ilə qarşıya qoyduğu məqsəd, ictimai rəyin formalaşmasına 
kömək edir. Bununla da oxucu başlıqların aktuallığı, cəlbediciliyi, başlıqdan 
çıxarılan məlumatın dəqiqliyi və qısalığı ilə əlaqəli olan amilləri müəyyən edir 
(5,s.64). 

Müəllif  başlığın təsirini artırmaq üçün müxtəlif linqvistik üsullardan istifadə 
edərək oxucuya linqvistik xüsusiyyətləri anlamaq və fərq etmək qabiliyyətini 
nümayiş etdirir. Buna görə də belə qənaətə gəlmək olar ki, başlıqlar mütləq hekayə 
və ya məqalənin xülasəsini təqdim etmir, çünki bəzən alt redaktor müxtəlif üsullarla 
oxucuların marağını oyatmağa çalışır. Kontekst qeyri-müəyyənlik zamanı sözün 
mənalarından birini seçməkdə kömək edə bilər, qeyri-müəyyənlik zamanı isə 
kontekst bu mənada göstərilməyən məlumatları əlavə edə bilər (5,s.67) 

Əgər mətndəki cümlələr şifahi ünsiyyətin əsas vahididirsə və praqmatik dillə 
desək, cümlə-bəyanat, cümlə-mühakimə, cümlə-nəticə, cümlə-sual, cümlə-motiv və 
s. (5,s.67), onda başlıqlar  mətnlərdə nitq ünsiyyətinin ilkin vahididir və buna görə də 
məqalə müəlliflərinin adları ilə yanaşı, onları mətnin qavranılması şərtləri- siqnalları 
hesab etmək olar. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, başlıqların nitq tərtibatı eyni deyil. 
Bəzi işgüzar xarakterli mətnlərin (xəbərlər, siyasi icmallar) böyük əksəriyyətində 
başlıqlar var ki, onlar işgüzar tərzdə aydın şəkildə əks etdirir, məzmunu 
proqnozlaşdırır. Məsələn, France goes for economic reforms (Fransa iqtisadi 
islahatlara gedir) (14; 13iyul 2020); “Türk Şurası Təhsil Nazirlərinin VI iclası 
keçirilib”(11; 05.11.2021). 

Başqa növ mətnlərin (məruzə, esse, resenziya, felyeton, müzakirə və s.) 
başlıqları adətən mətnlə yalnız dolayı yolla bağlıdır, oxucunu daha çox 
maraqlandırır, onun diqqətini cəlb edir, maraq oyadır, vurğuları vurğulayır; bu cür 
başlıqların məzmun tərəfi ümumiləşdirilmiş xarakter, şərhin qeyri-müəyyənliyi ilə 
xarakterizə olunur. Məsələn: Famil Mustafayev: Tətbiq olunan yeniliklər keçmiş 
sovet sistemindən qalan ən yaxşı ənənələrin Qərb sisteminə inteqrasiyası prinsipinə 
əsaslanır ( Xalq qəzeti, 15.10.2021). Cynical treasurer system is great untold 
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scandal, say former ministers (Keçmiş nazirlər deyirlər ki, rüsvayçı xəzinədarlıq 
sistemi böyük bir skandaldır) (16, 05.10.2019).  

Bu cür başlıqların hansı məzmundan bəhs etməsi yalnız mətnin oxunması 
zamanı aydınlaşır. 

Funksional olaraq ingilisdilli qəzetlərdə aşağıdakı başlıq növləri: səhifə-
səhifə, tematik, bir neçə başlığı birləşdirən, sensasiyalı, fərdi məqalələr, təsviri alt 
başlıqlar vurğulanmalıdır. Funksional aspekt başlıqlarda istifadə olunan dil 
vasitələrinin seçimini müəyyən edir. Beləliklə, səhifə başlıqları struktur və məzmun 
baxımından asanlıqla fərqlənir. Bunlar, əksər hallarda, oxucuya qəzet məlumatlarını 
tez bir zamanda idarə etməyə imkan verən tək isimlərdir (10,s.152). 

Daha az hallarda, səhifə başlıqları kimi, bir-biri ilə kompozisiya əlaqəsində 
olan isim qrupları var. Buraya yer adları, kommunikasiya sistemləri və hadisələrin 
xronikasını müəyyən edən başlıqlar daxildir (10,s.154). 

Həm bu, həm də digər strukturlar materialın sistemləşdirilməsi funksiyasını 
yerinə yetirir, oxucu ilə söhbət mövzusunu müəyyənləşdirir. 

Mövzu başlıqlarının strukturu daha müxtəlifdir. Tək isimlər, həmçinin toplu 
isim qrupları tematik başlıqlarda sifət və ya mahiyyət mənalarını ehtiva edən 
sintaktik qruplarla yanaşı olur (10,s.154).  

Tematik başlıqdakı aparıcı isim ön sözlə istifadə edilə bilər, hadisə ilə bağlı  
tərif və ya vəziyyətə malikdir, məsələn, Covid, cold or flu? Why it is getting tricky to 
tell them apart? (Covid, soyuq və ya qrip? Onları ayırd etmək niyə çətinləşir) (17; 
07.11.2020) 

Bir neçə mətni birləşdirən böyük tematik başlıqlarda mətnlərin özləri 
haqqında məlumat yoxdur, onlar yalnız oxucunu yönləndirir və ya marağını 
stimullaşdırır. Bu halda real vəziyyət ən ümumi formada müəyyən edilir və dil 
vasitələri müəllifin niyyətini təxmini ifadə etməyə kömək edir. Məsələn: “Fransız 
nəşri Le Monde qəzeti Ərdoğanı iqtisadi möcüzə göstərən adam adlandırıb” (13, 
20.04.2019). Bu tip başlıqların aid olduğu xəbər mətnlərində həm müəllifin mövqeyi, 
həm də istifadə olunan mənbə mətni sitatlar gətirilməklə şərh edilir.  

Kiçik başlıqların strukturu daha da müxtəlifdir, lakin bu müxtəliflik dildə 
imkanlar sistemi kimi mövcuddur. Bir çox müəlliflərin fikrincə, qəzet başlıqlarında 
predikatlar daha çox xarakterikdir. Belə ki, qəzet başlıqlarının təxminən 65%-i 
predikatdır. Bunlar müxtəlif kommunikativ vəzifələri olan iki hissəli cümlələr və 
həvəsləndirici (bir hissəli) və iştiraklı, məsdərli ifadələr, predikat əsaslı frazeoloji 
vahidlər və hətta mürəkkəb cümlələrdir. Bununla belə, qəzet başlıqlarının təxminən 
35%-i aparıcı isim olan nominal ifadələrdir (8,s.13). 

Məqalədə təhlil zamanı başlıqların digər struktur formalarına da toxunacağıq. 
Seçimimiz onunla izah olunur ki, heç bir qrammatika, heç bir lüğət qəzet başlığı kimi 
istifadə olunan nominal vahidlərin bütün struktur və informativ imkanlarını tam 
əhatə etmək iqtidarında deyil.  
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Nominal və şifahi ifadələr ilk növbədə linqvistik iqtisadiyyatla bağlıdır ki, 
onun potensialı V.D.Devkinin qeyd etdiyi kimi, çox böyükdür, lakin adi mətndə tam 
həcmdə istifadə olunmur; hətta son dərəcə zərurət yarandıqda belə, ehtiyatla, 
dinləyiciyə, mövcud ənənələrə və modellərə daimi nəzər salmaqla müraciət edirlər. 
(4,s.8) Başlıqlara gəldikdə, onların strukturu mümkün qədər sadələşdirilmişdir, lakin 
onların kommunikativ məqsədi ətrafdakı dünya haqqında toplanmış biliklər və 
ümumi linqvistik səriştə sayəsində əldə edilir. Məsələn, Azərbaycanın iqtisadi 
müstəqilliyini təmin edən ümummilli lider (13; 10.05.2018). Ağır sənaye: 
maşınqayırmanın inkişafı və regional bazarda payının artırılması (13, 04.05.2017). 

Bu cür başlıqlar gizli, qeyri-informativdir. Onlardakı sonrakı məlumatların 
əsas ideyası praktiki olaraq qeyri-müəyyəndir, belə başlıqlar məqalənin məzmununu 
proqnozlaşdırmır, lakin müəyyən impulslar ötürür, maraq doğurur. Belə başlıqların 
təhlili göstərir ki, əgər alt başlıq yoxdursa, o zaman oxucu ilə söhbətin mövzusu 
yalnız təqribən və ya ümumi şəkildə müəyyən edilir (8,s.12). 

Bəzi qəzet mətnələri tərcümə mətnlərindən ibarətdir. Predikativlər və məsdər 
ifadələri, əgər frazeoloji mənşəlidirsə, onların başa düşülməsi və xüsusilə tərcüməsi 
çətinlik yaradır. Başqa dilin ekvivalent frazeoloji vahidlərinin sadə əvəzi vurğunu 
dəyişə bilər, məlumatın məzmunu haqqında yanlış təsəvvür yarada bilər. Belə 
hallarda oxucu ilk növbədə məqalənin məzmunu ilə tanış olmalı və yalnız bundan 
sonra başlığı dərk edib tərcümə etməlidir (8,s.12). 

Cümlələr şifahi ünsiyyətin əsas formasıdır. Lakin qəzet tələblərinin 
spesifikliyinə görə başlıq kimi ikihissəli cümlələr son dərəcə nadirdir, fel hissələrini 
əvəz edilir, buraxılır, ellips və natamam cümlələr daha çox istifadə edilir. 

Başlıq rolunda olan tam cümlələr çox vaxt kontekstin köməyi olmadan başa 
düşülür, çünki onlar olduqca geniş yayılmışdır. Modern computers are a tool for 
designing their own chips (Kompüterlər öz çiplərini layihələndirmək üçün bir 
vasitədir) (16, 19.06.2020) 

Başlıqlarla başqa bir nümunə: “İki Qırmızı Xaç zabiti hökumət tərəfindən 
mükafatlandırıldı”. Bu başlıqda “Qırmızı Xaç işçiləri” İsveçrədən olan həkimlərin 
simvollarına istinad edir. İki həkim İsveçrə hökuməti tərəfindən mükafatlandırılıb. 
Oxucu bu istifadədən xəbərsizdirsə, müəllifin nə demək istədiyini başa düşməyəcək 
(6,s.51). 

Bu tip başlıqlarda tez-tez müvafiq adlardan, reallıqlardan istifadə olunur ki, 
bu da ya həmin mikrokonteksti başa düşməyi asanlaşdırır, ya da başlıq 
komponentləri oxucuya məlum deyilsə, onu çətinləşdirir (8,s.14). 

Müxtəlif növ başlıqlarda nominal ifadələr ola bilər ki, durğu işarələri ilə 
verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, durğu işarələri çoxhədli başlıqlar daxilində geniş 
yayılmışdır ki, onlar da semantik yük daşıyır (9,s.82). Aşağıda verdiyimiz misallarda 
iki nöqtə hadisələrin vaxtını və ya yerini qeyd edən, tələbdən əvvəl gələn, səbəb-
nəticəni birləşdirən bir növ koddur. Son zamanlar başlıqlarda iki nöqtə inversiya 
halında felin birləşdiricisini əvəz etməsi halına daha çox rast gəlinir: 
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İlham Əliyev: Mən Prezident kimi ilk illərdən iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq 
üçün çalışmışam (12;. 25.10.2019). 

1941: England - the last stronghold of the free world (1941: İngiltərə-Azad 
dünyanın son qalası (15; 09.09.2010). 

Qəzet başlıqları üçün bütün struktur variantlarının eskizi, nəzərə alınmaqla, 
model şəklində vermək olar, burada başlığın özəyi kimi aparıcı isim çıxış edir. 

Burada nəzərdən keçirilən bütün növ nominal ifadələr sözlərin ixtiyari 
birləşməsi deyil, məzmunlu birkomponentli cümlələrin xüsusi sintaksisidir. 

  Mətn başlığının müstəqil mikromətn kimi öyrənilməsinə yanaşma bizə daha 
düzgün görünür. Qəzet sərlövhələrinin növləri ilə müəyyən qeyri-məlumat xarakterli 
aktlar arasındakı əlaqə müəllifin niyyəti ilə müəyyən edilir. 

Beləliklə, əgər müəllif məlumatın məzmununu proqnozlaşdırırsa, sonra o, 
məqalənin məzmununu ümumi şəkildə çatdıra bilən konkret dil vahidlərini seçir, 
lakin məqsəd məlumat alanın marağını stimullaşdırmaqdırsa, o zaman dilin dolayı, 
ümumiləşdirilmiş vahidləri seçilir. Əksər hallarda qiymətləndirici başlıqlar da 
məlumat ifadə etmir və oxucunun marağını stimullaşdırır. 

Nəticə etibarilə, başlığın informasiya məzmununun dərəcəsi müəllifin 
niyyətindən, xəbər ünvanına olan münasibətdən asılıdır. Başlığın praqmatik mənası 
onun hərfi mənasından çox-çox kənara çıxır. Qəzet başlıqlarının qurulmasında 
müəyyən bir nümunəni görmək və onu nisbətən adekvat təsvir etmək olduqca 
çətindir, lakin real dil təcrübəsinin verdiyi imkan daxilində şərh vermək mümkündür.  

Dövri mətbuatda başlıqların əksəriyyəti fotoşəkillər və illüstrasiyalarla 
tamamlanır ki, bu da mətnlə birlikdə vahid semiotik silsilə yaradır. Şüur və 
təhtəlşüurlara tez və effektiv təsir göstərən vizual görüntü məqalənin bütün 
məzmununu dəyişə bilər. Oxucular qəhrəman haqqında dəqiq nə danışıldığını 
unudurlar, lakin bu hekayəni müşayiət edən vizual obrazı xatırlayırlar. Bu texnikanın 
tətbiqlərindən biri manipulyasiya ilə yüklənmiş fotoşəkillərin nümayişi ilə müşayiət 
olunan həqiqi məlumatın ötürülməsi ola bilər, burada vizual təəssürat şüura daha 
güclü təsir göstərir (6,s.41). 

Belə üsullardan “qara piar”da, məsələn, siyasi kampaniya zamanı istifadə 
olunur. Rəqib haqqında məlumat sakit ola bilər, lakin diqqəti cəlb edən başlıq və 
fotoşəkillərlə müşayiət oluna bilər ki, burada şəxs yararsız şəkildə təqdim olunur: 
gülünc, qəzəbli, gülməli və s. Vizual görüntünün oxucunun şüuruna təsir etdiyinə 
əsaslanaraq, başa düşmək lazımdır ki, dizayndan (kolajdan) istifadə edilməklə 
yaradılmış, fərqli şrift və ölçüdə yazılmış başlıq mətni həm də auditoriyanın vizual 
qavrayışına xidmət edir (6,s.44). 

Qəzet başlıqlarının əksəriyyəti bir sətirdən ibarətdir, lakin çox vaxt iki sətirli 
başlıqlar və daha az hallarda iki sətirli və çox sətirli başlıqlar olur. 

Başlıqda nə qədər çox sətir varsa, onu düzgün yazmaq bir o qədər çətindir. 
Böyük çapda çox sətirli başlıq səhifədə çox böyük bir sahə tutur və nəticədə 
balanslaşdırılmalı olan qaranlıq ləkə əmələ gətirir. Bu səbəbdən çox sətirli başlıqların 
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daha kiçik şriftlərlə yazılması tövsiyə olunur. Bundan əlavə, müxtəlif səviyyəli əlavə 
başlıqların (alt başlıqlar, başlıqlar və s.) olması ilə çoxsətirli başlıqlardan istifadənin 
qarşısı alınır. 

Ən çox rast gəlinən başlıq səhvlərindən biri səhv sətir bölgüsüdür. “Piramida” 
yaratmaq üçün tərtibatçılar əvvəlcə uzun, altına qısa və ya əksinə, uzun bir başlıq 
xətti qoymağa çalışırlar, lakin eyni zamanda onu parçalara ayırırlar, onların hər biri 
bir simvolu tam təmsil etmir. Başlığı seçilmiş şriftlə yazarkən, sətir formata daxil 
deyilsə, şriftin ölçüsünü, üslubunu və ya hətta şriftini dəyişdirmək lazımdır, çünki 
sətirlərə düzgün semantik bölünməni qorumaq vacibdir (3,s.110). 

Başlığı sətirlərə ayırarkən sözlərin defislənməsinə, o cümlədən adın və ya 
inisialın soyaddan ayrılmasına yol verilmir. Qəzetlərdə həmçinin bağlayıcıların, 
“deyil” və ya “aiddir” hissəciklərinin, ön sözlərin yerləşdiyi yerləri diqqətlə 
izlənməli, onların istinad etdikləri sözlərdən ayrılmasına imkan verilməməsi daha 
uyğundur (3,s.110). 

Başlıqlar sətirlərə bölünərək, istinad etdiyi mətnə nisbətən düzgün 
yerləşdirilməlidir. Bütün yerləşdirmə üsulları iki əsasa endirilə bilər. Birincisi, 
başlığı simmetrik olaraq, qəzet materialının mərkəzi oxu boyunca təyin etməkdir; bu, 
məqalənin və ya qeydin genişləndirildiyi bütün formatı nəzərə alır. İkincisi, başlığın 
mətnə münasibətdə asimmetrik olaraq, mərkəzi oxun solunda və ya sağında 
əsaslandırılması ilə yerləşdirilməsidir. 

Qəzet təcrübəsi bir neçə əsas başlıq yerləşdirmə variantını inkişaf etdirmişdir 
(1.s.6). Birinci və ən ümumi olanı onu mətnin üstündə yerləşdirməkdir  - o, mətnin 
bütün sütunlarının üstündə və ya yalnız bir hissəsinin üstündə yerləşdirilə bilər, 
ikinci halda isə başlığı -yuxarıda ilk sütunda yerləşdirmək daha məqsədəuyğundur. 
Başlığın eni sütunların formatını üstələyirsə, o zaman ya solda - sağda bir büzmə ilə, 
ya da sağda - solda və ya mərkəzdə - fırlanma ilə qoyulur. Mətn ikidən çox sütuna 
genişləndirilibsə, bir sütunun eni olan başlıqdan istifadə etmək tövsiyə edilmir, çünki 
bu, mətnin digər sütunları ilə əlaqəni pozur (1, s.7). 

Qəzetdə başlığı şaquli olaraq - mətnin soluna və daha çox sağına yerləşdirmə 
təcrübəsi yoxdur, çünki bu, mətni soldan sağa oxumaq qaydalarına ziddir (1, s. 7). 

Bu və ya digər başlıq yerləşdirmə variantının seçimi əsasən onun görünüşü, 
eləcə də kompozisiya mövqeyi, yəni digər səhifə başlıqları ilə birləşmə ilə müəyyən 
edilir. Üzrlü səbəb olmadan başlığı materialın üstündəki adi yerindən köçürmək 
tövsiyə edilmir. Bu, xüsusilə qəzet səhifəsinin yuxarısındakı mətnə aiddir, çünki belə 
bir köçürmə, sanki, məqalənin “başını kəsir”. Yuxarıda başlığı- “örtüyü” olmayan 
məqalə çox qəribə təsir bağışlayır (2,s.16). 

Bu cür başlıqların dizaynı üçün belə bir texnikadan istifadə edərkən, başlığın 
ölçüsünü bir və ya bir neçə standart sütunun formatına tamamlayan nazik və ya qalın 
xətlərdən ibarət tam və ya natamam çərçivələrə daxil edildikdə diqqətli olmaq 
lazımdır (2, s.16). 
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Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, başlıq vizual təsvir, ayrıca mətn kimi 
qəbul edildiyindən və nominativ, məlumatlandırıcı, ayırıcı, reklam, inteqrativ və 
qiymətləndirici ifadə funksiyalarını daşıdığından müasir KİV-in əsas elementlərindən 
biridir. Eyni zamanda, mətnin növündən asılı olaraq, başlıq ya məlumatlandırıcı, ya 
qiymətləndirici-ifadəçi, ya da reklam funksiyasına yönəldiləcəkdir. Funksiyanın 
üstünlük dərəcəsinə görə, başlıq növlərini informativ və qeyri-informativ tiplərinə 
bölmək olar. 

 
İbrahimova B. 

 
PRAGMATIC AND STRUCTURAL FEATURES  

OF NEWSPAPER HEADS 
Summary 

This article highlights the pragmatic and structural features of news headlines 
used in newspaper texts. At the beginning of the article, news headlines are defined. 
In addition, examples were given from both Azerbaijani and English-language 
newspaper headlines. The article is devoted to the analysis of the types of newspaper 
headlines as a form of figurative speech. This describes semantic connections in 
English-language newspapers. At the same time, this analysis provides additional 
material for the interpretation of pragmatic categories, such as newspaper clippings, 
ellipticals, and incomplete sentences. Factors related to the relevance, attractiveness, 
accuracy and brevity of the information extracted from the headline are highlighted. 
The presence of nominal expressions in different types of headings is also 
highlighted in the article. The expressions of those nominal expressions are clarified. 
The article also shows the semiotic features of news headlines. It is more interesting 
to analyze the headlines from both a pragmatic and a structural point of view. The 
article highlights such pragmatism in the press. The article also discusses the role of 
photographs and illustrations in newspaper headlines. Thus, it creates a single 
semiotic series with the text. The article notes that headlines are one of the main 
elements of the media. Also, the methods of giving headlines in accordance with the 
text according to the location of the texts used in periodicals are also shown. 

 
Б.Ибрагимова 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАЗЕТНЫХ РУКОВОДСТВ 

Резюме 
В этой статье освещаются прагматические и структурные особенности 

заголовков новостей, используемых в газетных текстах. В начале статьи 
определяются заголовки новостей. Кроме того, были приведены примеры из 
заголовков газет на азербайджанском и английском языках. Статья посвящена 
анализу типов газетных заголовков как формы образной речи. Это описывает 
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семантические связи в англоязычных газетах. В то же время этот анализ дает 
дополнительный материал для интерпретации прагматических категорий, 
таких как газетные вырезки, эллиптические сообщения и неполные 
предложения. Выделены факторы, связанные с актуальностью, 
привлекательностью, точностью и краткостью информации, извлеченной из 
заголовка. Также в статье подчеркивается наличие именных выражений в 
разных типах заголовков. Проясняются выражения этих номинальных 
выражений. В статье также показаны семиотические особенности заголовков 
новостей. Более интересно анализировать заголовки как с прагматической, так 
и с структурной точки зрения. В статье отмечается такой прагматизм в прессе. 
В статье также обсуждается роль фотографий и иллюстраций в заголовках 
газет. Таким образом, создается единый семиотический ряд с текстом. В статье 
отмечается, что заголовки являются одним из основных элементов СМИ. 
Также показаны способы подачи заголовков в соответствии с текстом по 
расположению текстов, используемые в периодических изданиях. 
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YAVUZ AKPINARIN ARAŞDIRMALARINDA NAMİQ KAMALIN 
AZƏRBAYCAN ELMİ-ƏDƏBİ İRSİNDƏKİ İZLƏRİ 

Xülasə 
Tədqiqat Namiq Kamalın Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatları arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilib mənimsənilməsinə xidmət edir. Namiq Kamalın 
Azərbaycan elmi-ədəbi mühitindəki izləri Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, 
Mirzəli Möcüz, Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığı əsasında Yavuz Akpınarın 
tədqiqatlarına nəzərən incələnmişdir. Məqalədə müzakirəyə təqdim etdiyimiz 
məsələlərin hər biri ədəbiyyatların qarşılıqlı araşdırılması və tədqiqinə xidmət edən 
mövzulardır. Yavuz Akpınar Namiq Kamalın əsərlərinin nəşri və dərs kitablarında 
öyrənilməsi, mətbuat və teatra təsiri, bədii ədəbiyyata və yaradıcılığı təsiri 
məsələlərini önəmsəmiş, zamanın tələbləri və şəraitinə uyğun olaraq tədqiq etmişdir. 
Yavuz Akpınarın uzun illər ərzində apardığı tədqiqatlar araşdırılaraq, gəldiyi 
nəticələr mənimsənilmiş və müzakirə müstəvisində oxucuların ixtiyarına verilmişdir. 
Namiq Kamalın azadlıq, istiqlal, vətən, millət dərdi bədii əsərlərinin ruhunda eləcə 
də ideologiya çərçivəsində Azərbaycan ziyalıların təfəkkürünə yön vermişdir. Namiq 
Kamalın izlərini hər iki taylı Azərbaycanda və İranda axtaran Yavuz Akpınar, türk 
ideoloqun düşüncəsinin arealını genişləndirir. Məqalədə qeyd etdiyimiz kimi, Yavuz 
Akpınarın Namiq Kamalın ədəbiyyatımıza təsiri ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər 
əhatəlidir. Bununla belə əlində olan mənbələrin kifayətsizliyi nümunələrin azlığına 
və fərqli yanaşmaların daha az nümunə üzərində yenidən səsləndirilməsinə şərait 
yaradır. Bununla belə, məqalədə görəcəyiniz kimi səsləndirilən fikirlərin hər biri 
yenilikçi baxış tərzinə və yanaşmalara malikdir. Azərbaycan ədəbiyyatında 
Məhəmməd Hadi və Mirzə Ələkbər Sabir haqqında aparılan tədqiqatlarda Namiq 
Kamal ilə olan bağ təkzib edilir. Tədqiqatda bu məsələyə də toxunulmuşdur. Bütöv 
Azərbaycan ədəbiyyatında Namiq Kamalın əsərlərinə nəzirələr yazılması və qarşılıq 
olaraq bu nəzirələrdən bəzilərinə cavab yazması ədəbiyyatımızın qarşılıqlı əlaqəsi ilə 
yanaşı, ədəbiyyatımıza verilən dəyərin bariz nümunəsidir. Bu mövzuda qələmə 
aldığımız məqalənin ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqəsi və inkişafına verilən kiçik, lakin 
yeni araşdırmalara işıq tutacaq istiqamətdən olduğunu düşünürəm.  

Acar sözlər: Namiq Kamal, elmi-ədəbi irs, konsepsiya, araşdırma, 
mətbuat.  
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         Giriş. 
Yavuz Akpınar ömrünü Türk xalqlarının araşdırılmasına, Azərbaycan 

ədəbiyyatına, elminə sərf etmiş, bu günə kimi Azərbaycan ədəbiyyatının istər 
Türkiyə arenasından tədqiqatı və təbliği istiqamətində istərsə də türk dünyasında 
tanınmasıda mühüm xidmətləri olmuş bir şəxsiyyətdir. Onun araşdırmalarının sanbalı 
və səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında çox danışmaq olar. Yavuz Akpınar 
tədqiqatlarının əsas hissələrindən birini Türkiyə-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin 
araşdırılması və öyrənilməsi təşkil edir ki, bunun da əsas hissəsini Namiq Kamalın 
Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyətinin müxtəlif sahələrində təsiri məsələsi 
üzərində qurulmuşdur. Namiq Kamalın Azərbaycan ədəbiyyatına, elmi, ədəbi 
mühitinə təsiri məsələsi dərs kitablarında, dərgi və məcmuələrdə, ədiblərimizin elmi 
irsi ilə yanaşı teatr əsərləri əsasında aşağıdakı fəsillərdə bu təsirlər və nəticələri 
haqqında gəldiyimiz qənaətlərlə yanaşı müəllifin fikirlərini müqayisəli şəkildə əks 
etdirəcəyik. Professor Yavuz Akpınarın Azərbaycan qaynaqlarında Namiq Kamal və 
Azərbaycan mövzusuna həsr olunmuş araşdırmaları elmi yeniliyinə və əhəmiyyətinə 
görə mükəmməl bir doktorluq disserasiyasına bərabərdir [9, 97]. Bu fikirlər 
mövzunun genişliyi və əhatəliliyi baxımından razılaşmaq olar. Lakin, yazıldığı 
dövürdə araşdırmalar olduca az idi və əminliklə deyə bilərəm ki, Yavuz Akpınar özü 
yenidən bu mövzunu işləsə məsələni bir çox aspektdən axtarıb araşdırdığı kimi, 
məlumatlarla da zənginləşdirirərdi. Qoyulan problemlər içərisindəki məzmunla 
səsləşmir. Bir çox yerdə təkrarlar mövcuddur ki, oxucu fərqli başlıq altında eyni 
məlumatı oxumağa məcbur olur. Bunun da əsas səbəbi zənnimcə məlumatın az 
olmasıdır. Tədqiqatçı problemlərin fərqindədir. Mövcud problemləri, məsələləri bilir 
onları tədqiqat üçün tədqim etsə də yenidən eyni bir şeir üzərində bunu göstərməli 
olur. Lakin son dövürlərdə aparılan, araşdırmalarda yeni məlumatlar üzə çıxır ki, 
Yavuz Akpınarın məhz məsələyə baxış tərzini əks etdirəcəyini düşünürəm. “Namiq 
Kamalın Azəri şairləri üzərində təsirləri, Azəri ədəbiyyatındakı izləri əlbəttə ki bu 
qədər deyil. Biz əlimizdəki məhdud imkanlara bu qədərinə nəzər yetirə bildik”[3, 
248]. 

Yavuz Akpınar Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri məsələlərinə diqqəti 
çəkərkən Namiq Kamal yaradıcılığının Azərbaycan elmi-ədəbi mühütündə izləri, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığında Namiq 
Kamal, eləcə də Azərbaycan teatr və dramaturgiyasında, dərgilərdə, mətbuat 
aləmində, dərs kitablarında, Cənubi Azərbaycan və İranda Namiq Kamalın təsiri və 
bu təsirdən doğan nəticələrə geniş yer ayıraraq, bu kimi məsələlərə şəxsi aspektindən 
aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. İlk əvvəl onu bildirək ki, Yavuz Akpınarın 
toxunduğu məsələlər qarşıya qoyduğu problemlər geniş səciyyə daşıyıb, hər biri ayrı-
ayrılıqda tədqiqata cəlb edilməli olan problemlərdir. Bu məqalədə tədqiqatçının 
apardığı araşdırmalara və böldüyü fəsillərə istinad edərək, yarımbaşlıqlar şəklində 
qarşıya qoyduğumuz məsələr haqqında kiçik bir araşdırma aparacağıq. 

1.Namiq Kamalın əsərlərinin nəşri və dərs kitablarında öyrənilməsi. 
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Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
Türkiyə ilə Azərbaycan ədəbiyyatı arasında əlaqələr ədəbi-mədəni səviyyəsinə görə, 
özünün təşəkkül dövrünü yaşamışdır. Bu əlaqələrdə əsas rollardan birini 
Azərbaycandan təhsil almaq üçün Türkiyəyə gedən Azərbaycanlı tələbələr oynayırdı. 
Dərs kitabları, şeirlər, ədəbi abu havanın Azərbaycana daşınması və əlaqələrin daha 
da möhkəmlənməsi adına atılmış addımlar ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin 
təsir sahəsinin dəyişməsinə, genişlənməsinə müstəsna təsir edirdi. 

Bu dövür ədəbiyyatını, mövzumuzun əsas qaynağını təşkil edən Namiq Kamal 
haqqında ilkin və daha qədim mənbələri xatirat tərzində yazılmış ədəbi 
nümunələrdən əldə edirik.  İlk məlumatı verən Ömər Faiq Nümanzadədir ki, onun 
xatiratından əldə etdiyimiz ilkin mənbələr Azərbaycanla Türkiyyə arasındakı əlaqələr 
və onun doğurduğu nəticələrdən bəhs edir. Toxunduğu digər məsələ Azərbaycanda 
açılan “Ruhani məktəbi” və bu məktəbə dəvət edilən türk müəllimlər eyni zamanda 
dövrün qadağalarına boyun əyməyərək, ruslardan gizli şəkildə dindən əlavə dərslər 
və ədəbiyyat dərslərindən söz açır. 

Xatiratda Naki Keykur hekayə etdiyi digər bir məsələ də Abdulla Surun Rus, 
erməni və gürcülərlə mübarizə apararkən, himn olaraq Abdulla Surun Namiq 
Kamalın  “Osmanlılarız biz” şeirini “Qafqazlılarız biz” şəklində işləyib hazırlaması 
və bununla da həm qazanılan qələbəni həm də Namiq Kamalın ilk təsirlərinin artıq 
görünməyə başladığına bizə işarə edir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Yavuz 
Akpınar irəliləyən hissələrdə görünəcək ki, yazıda əsas mətləblərdən birini də, bu 
şeir üzərində qurur.  

Əziz Şərif Namiq Kamalın əsərlərinin səhnəyə qoyulması haqqında, Ziya Nasir  
“Röya” əsərini tatar türkcəsinə uyğunlaşdırması eləcə də bir çox məsələlər haqqında 
kiçik məlumatlar vermişdir ki, tədqiqatın həcmini nəzərə alaraq hamısı haqqında 
məlumat vermək mümkün deyildir. Bu səbəbdən də müəllifin özünün də ən çox 
üzərində durduğu problemləri aydınlatmağa çalışacağıq.  

1905-ci ildən sonra Namiq Kamalın əsərləri Azərbacanda nəşr olunmağa 
başlamışdır ki, bu sahədə fəaliyyət göstərənlərdən biri də Mirzə Məhəmmdə 
Axundzadə idi. Namiq Kamalın əsərlərini Azərbaycan Türkçəsinə uyğunlaşdıraraq 
“Osmanlıcadan nəql və tərcümə”, “Türki-Azərbaycana nəql və tərcümə” başlıqları ilə 
çap etdirmişdir. Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Məhəmməd Axudzadəni tənqid atəşinə 
tutmuşdur. “Osmanlıcadan tərcümə Türkə nə deməkdir” misrası bütün fikirlərimizi 
ifadə etməyə kifayət edir.  

Yavuz Akpınar “Vətən Yahud Silistrə” əsərindəki dəyişikliləri mətnin 
orijinalına zərər vurub dəyişdiyini, burada Sovet Siyasətinində bir rolu olduğunu 
bildirib, mövzudan çox da uzaqlaşmamaq üçün gəldiyi qənaətləri yarıda saxlayır. 

Fərhad Ağazadə Abdulla Surun köməyi ilə 1912-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş, 
“Ədəbiyyat məcmuəsi” kitabıdır ki,  Türk ədəbiyyatı eləcə də Namiq Kamalla bağlı 
kitabda ayrıca bir yazı vardır[3, 224].  
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Digər bir kitab İsmayıl Hikmətin 4cild şəklində basılmış olan Türk ədəbiyyatı 
tarixi kitabıdır ki, Yavuz Akpınar bu kitabı indiyə qədər (1994cü ilə kimi nəzərdə 
tutulur) Türk ədəbiyyatı haqqında  hazırlamış ən yaxşı kitab hesab edir və bu 
istiqamətdə böyük rolu olduğunu bildirir[3, 225] 

Namiq Kamaldan bəhs edən başqa bir dərs kitab H. Zeynallı, A.Şaiq, İsmayıl 
Hikmət, A. Musaxanlı tərəfindən hazırlanmış “Ədəbiyyat dərsləri” (1928 ci il) 
kitabıdır. Müəllif kitabın sonunda Namiq Kamal haqqında hazırlanmış suallara 
diqqət çəkərək, onun ən çox Vətən, millət, qəhrəmanı, hürriyyət şairi olaraq 
tanıdılmasından eyni zamanda Kamalın hər hansısa bir əsərinin mətbuat səhifəsində 
nəşr edilməsini, əsərlərinin tamaşaya qoyulub, şeirlərinə qısa zamanda nəzirə 
yazılmasını dövrün Azərbaycan  ədəbi həyatının canlılığı [3, 226] il bağlı olduğunu 
dil gətirir. Qeyd edilən dövürdə Azərbaycan və Türkiyə ədəbi əlaqələri özünün ən 
yüksək dövrünü yaşıyırdı ki, bu da mədəniyyətin bütün sahələrində özünü göstərirdi. 

2. Namiq Kamalın Azərbaycanın mətbuat və teatırına təsiri. 
Yavuz Akpınar Azərbaycan mətbuatı və Namiq Kamal bölümünə xüsusi bir 

səhifə ayıraraq ayrıca başlıq şəklində bu bölümü tədqiq etmişdir. Namiq Kamalın 
“Vətən Yahud Silistrə” əsərinin böyük səs gətirdiyini və bu səbəblə təkcə 
Azərbaycanda nəşr olunan qəzetlər xaric, bütün Qafqazda nəşr olunan məcmuələrin 
incələnməsi vacibdir.  Bu qəzetlər arasında “Bakinskiy listok”(1871-1872), 
Bakinskie İzvestita(1876-1887), Kaspiy(1881-1919) və s. qəzetlərin rusça yayınlarını 
tədqiq etmək imkanı olmadığı və mütləq baxılmalı olduğunu dilə gətirir [3, 216].  

Müəllifin özünün eləcə də bizim əlimizdə bütöv araşdırma imkanı 
olmadığından həmin dövrün qəzet və jurnallarına baxıb yazılmış məqalənin mövcud 
olub-olmadığını öyrənə bilmədik. Bununla yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatında Namiq 
Kamalla bağlı aparılmış digər tədqiqatlara nəzər yetirdikdə həmin məcmuələrin adı 
çəkilməsə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş digər edəbi məcmuələrdə Namiq 
Kamal haqqında araşdırmalar və yazılar gedir. Azərbaycanda çıxan «Füyuzat», 
«Həyat», «İrşad», «Molla Nəsrəddin», «Şəlalə», «İqbal», «Yeni iqbal», «Həqiqət», 
«Tərəqqi» və başqa mətbuat orqanlarının səhifələrində N.Kamalın əsərləri və onun 
yaradıcılığı ilə bağlı yazılar dərc olunurdu[1, 145]. Yavuz Akpınarın 
araşdırmalarında bu qəzetlərin bir çoxu yer almır. Müəllif  “Əkinçi”, “Ziya”, 
“Ziyayi- Qafqaziyə”, “Keşkül” kimi qəzetlərin bütün nüsxələrini izlədiyini lakin, 
Namiq Kamalla bağlı hər hansısa bir yazıya rast gəlmədiyini vurğulayır[3, 216]. 

Namiq Kamalla bağlı Azərbaycan mətbuatdan əldə etdiyi əsas məqalələr 
Füyuzat və İrşad qəzetindəndir ki, bu haqda ayrıca fəsil ayıraraq hər ikisini ayrı 
başlıqlar şəklində müqyisə edir. Füyuzat qəzeti türk düşüncə və əqidəsi ilə yaşayan 
Əlibəy Hüseynzadənin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərirdi ki, qəzetdə yer alan dövrün 
ictimai-siyasi hadisələri eləcə də teatr, mətbuatla bağlı hadisələrdə Türk dünyasının 
böyük düşünürü Namiq Kamalın izlərini görmək aşikardır. İstər “Tolustoyluq 
nədir?” məqaləsində dünya ədəbiyyatının böyük mütəfəkkirinin türk dünyasında 
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Namiq Kamalla müqayisəsini təqdim edir, dövrü mətbuatda istifadə olunmuş şeirləri, 
əsasən teatr haqqındakı fikirlərini təqdim edir. 

Yavuz Akpınar bu nümunələri təqdim etdikdən sora onu yeni ədəbiyyatın öndə 
gələn nümayəndəsi və Azərbaycan ədəbiyyatında  iz buraxan bir mütəfəkkir olaraq 
dəyərləndirir [3, 228] Ə. Hüseynzadə Namiq Kamalla Tolustoyun yaşadığı mühüt və 
şərtlərin eyni olmadığını, bununla belə Namiq Kamalın az zaman ərzində əldə etdiyi 
nailiyyətlərin qiymətinin ölçüyə gəlməz dərəcədə böyük olduğunu dilə gətirir. 
Zənnimcə də hər iki sənətkarın yaşadığı mühüt və zaman, şərtlər, fərqli idi. Hər iki 
ədib ölçüyə gəlməz dərəcədə xidmətləri var idi.  

 Yavuz Akpınarın fikirlərində sözün həqiqi mənasında bir həqiqət gizli idi. 
Belə ki, onun Azərbaycan ədəbiyyatındakı izlərini ədəbi şəxsiyyətlərimizə təsirini 
mütləq ki, var idi və bunun əksi də dövrün mətbuat səhifələrində özünə yer tapırdı. 

Aydın Abıyev Türk ədəbiyyat tarixi. Müqayisəli II hissə kitabının  “Namiq 
Kamal və Azərabaycan Satirası” hissəsində yazırdı: M.Ə.Sabirin «Təzə həyat» 
qəzetinin 31 avqust 1907-ci il tarixli 109-cu nömrəsində «Teatr nədir?» adlı müxbir 
məktubunun içərisində çap olunmuş «Elmə təğrib» adlı şeiri N.Kamalla bağlı olmasa 
da, məktubda böyük türk şairinin teatr haqqında fikirləri ilə həmin şeirdəki 
düşüncələr bir-birinə uyğun gəlməkdədir. Hər iki sənətkarın düşüncələri xalqın 
maariflənməsi, savadlanması, həyatın tələblərinə açıq gözlə baxması ilə 
səciyyələnirdi [1, 154]. 

Mətbuat səhifələrində əsərlərin nəşri necə oxuculara, onların ədəbi-elmi irsinə 
təsir göstərirdi sə, teatr əsərləri də mədəni amillərin, düşüncə tərzinin dəyişib 
formalaşmasında silinməz izlər yaradırdı. Azərbaycan sənətkarları Namiq Kamalın 
əsərlərini böyük Türk coğrafiyasının fərqli güşələrində yayaraq, əsərlərini tamaşaya 
qoyurdular ki, bu da idealların yayılmasına, böyük xidmət göstərirdi. Bu əsərlərin 
səhnələnməsi həm Azərbaycanda həm də digər Türk bölgələrində milli şüurun xalqa 
yayılması demək idi [3, 250]. Zənnimcə mətbuat səhifələrinin hamısı ələ alınsa daha 
fərqli bir mənzərə ilə qarşılaşa bilərik. Namiq Kamal dövrün hürriyyət, azadlıq, milli 
ideallarının qəhrəmanı idi ki, mətbuat səhifələrində hər zaman özünə yer etmişdir. 
Füyüzat və Şəlalə mətbu orqanının ələ alınması tədqiqatçının araşdırmalara daha çox 
bu orqanlarda rast gəldiyini göstərsə də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, son dövür 
Azərbaycanlı tədqiqatçıların ynaşmaları daha fərqli bir mənzərəni bizə göstərir. 

3. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında eləcə də bütöv 
Azərbaycan konsepsiyasında Namiq Kamal təsirləri. 

Məlum olduğu kimi Namiq Kamal Tənzimat dönəmi Türkiyə ədəbiyyatında öz 
sözünü demiş dəyərli mütəfəkkirlərdən biridir. Onun vətən, millət, azadlıq, hürriyyət 
ideologiyaları Türk dünyası ilə yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatına da təsir etmiş, 
Azərbaycanın bir çox tanınmış ədəbi simasının yaradıcılığında Namiq  Kamalın 
izləri görünmüşdür. İstər şeirləri, dramaturji fəaliyyəti və ya teatr mətbuat eləcə də 
bir çox elmi-nəzəri düşüncələri ilə dövrün ədəbi mənzərəsində silinməz izlər 
qoymağı bacarmışdır. Yavuz Akpınar Namiq Kamal yaradıcılığının bütöv 
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Azərbaycan elmi-ədəbi mühütünə təsirindən danışarkən Mirzə Ələkbər Sabir, 
Məhəmməd Hadi, Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığında, Cənubi Azərbaycan və İranda 
Namiq Kamalın təsiri və bu təsirdən doğan nəticələrə geniş yer ayıraraq, bu kimi 
məsələlərə şəxsi aspektindən aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. İlk əvvəl onu bildirək 
ki, Yavuz Akpınarın toxunduğu məsələlər qarşıya qoyduğu problemlər geniş səciyyə 
daşıyıb, hər biri ayrı-ayrılıqda tədqiqata cəlb edilməli olan problemlərdir. Ədəbiyyat, 
mətbuat, dramaturgiya tariximizdə, səhnə həyatında eləcə də bu təsirin nəticəsi ilə 
siyasi-ədəbi mühitdə yaratdığı təsirlər haqqında danışmaq və bu nəticələrini 
incələmək yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Yavuz 
Akpınarın apardığı araşdırma tamamilə qoyulan problemləri əhatə etmir, bununla 
belə, qələmə alındığı zaman və bu tədqiqatın nəticələri bizə deməyə haqq qazandırır 
ki, Yavuz Akpınarın apardığı araşdırma doğurduğu nəticələri etibarı ilə olduqca 
uğurlu bir tədqiqat idi. Yavuz Akpınarın apardığı araşdırma bütöv bir araşdıma 
olmasa belə tədqiq etdiyi mövzular və toxunduğu əsərlər dövrün eləcə də araşdırma 
şərtləri ilə əlaqədar olaraq, tədqiqatın tamamını əhatə etmir. Sözsüz ki, çatışmayan 
cəhətləri, müqayisələrin natamamlığı mövcuddur. Bununla belə tədqiqatçının fikri və 
ideası olduqca təqdirə layiq bir addım idi. 

Sonrakı dövürlərdə Yavuz Akpınarın tədqiqatı qədər əhatəli olmasa da 
Azərbaycan ədəbiyyatında Namiq Kamalın ədəbiyyatımıza təsirləri araşdırılmış, 
lakin, bu araşdırmalar daha çox Azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinin tədqiqi 
zamanı ona təsir edən digər türk ədəbi simaları arasında özünü birüzə vermiş və ya 
kiçik bir bəhsin müqayisəsi şəklində (Namiq Kamal və Azərbaycan Satirası) qarşıya 
çıxmış, ayrıca bir tədqiqat təşkil etməmişdir.  Türk dünyası kitabının müəllifi Elman 
Quliyev “Türk Xalqları ədəbiyyatı”, “Türkiyə türk ədəbiyyatı”eləcə də Aydın 
Abıyevin “Türkiyə ədəbiyyat tarixi” N.Cəfərov “Türk xalqları ədəbiyyatı” və digər 
kitablarına nəzər saldıqda  Türk ədəbi mütəfəkkirlərindən danışan bu araşdımacı 
tədqiqatçılar Tofiq Fikrət, Rza Tofiq, Namiq Kamal haqqında araşdırmaları qismində 
bu ədiblərin Azərbaycan ədəbiyyatına olan təsirlərindən eləcə də bu təsirin bariz 
izlərindən söz etsələr belə qeyd etmək istərdik ki, tədqiqatçı  alimlərin hər birinin 
kitabında diqqətimizi çəkən əsas cəhət quru sxematik tekrarlardır. Yavuz Akpınarın 
təqdimatında isə bu sxematiklik yol verilməzdir. Azərbaycan ədəbiyyatında Namiq 
Kamalla ən çox müqayisə olunan ədəbi mütəfəkkirimiz hər zaman Məhəmməd Hadi 
olmuşdur. Yavuz Akpınar da bu fəsilə geniş bir yer ayırmış, Məhəməd Hadi və 
Namiq Kamal arasındakı təsirin nisbətini ölçmək üçün gəldiyi qənaətləri müqayisəli 
şəkildə təqdim etmişdir. Özü hər hansısa bir müqayisə aparmamışdan əvvəl 
M.Ə.Rəsulzadə, Rafiq Zəka, Zahid Əkbərov, Əziz Mir Əhmədov kimi dövrün 
tanınmış ədiblərinin Hadi və Namiq Kamal haqqındakı düşüncələrini əks etdirən 
fikirlərini təqdim etməklə sözə başlamış, bundan sonra gəldiyi qənaətləri və apardığı 
müqyisələri oxucunun nəzəri-diqqətinə çatdırmışdır. 

Hadinin yaradıcılığa başladığı dövürlərdə ilk şeiri olan “Nəğmeyi-əhraranə”dən 
[3, 232], başlayaraq hürriyyətçi əqidəsi ilə yazdığı bir çox şeirində Namiq Kamalın 
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izləri göründüyünü vurğulamış. Namiq Kamalın “Hürriyət”qəsidəsinə [3, 233], 
“Lazımsa” rədifli qəzəlinə [3, 236] nəzirə yazmaqla yanaşı, “Tərane-yi-vətən-
pərəstanə” şeiri birbaşa olmasa da  Namiq Kamalı xatırlatdığını vurğulayır[3, 233]  
Digər bir şeiri olan “İranın hürriyyət qəhrəmanlarına” başlıqlı hər bəndində 6 misra 
olan 8 bəndlik mənzumənin hər bəndin sonundakı nəqarətin iki misrası Namiq 
Kamalın “Vətən Yaxud Silistrə” əsərindəki “Vətən türküsünün” iki misarasını 
istifadə etmişdir [3, 234]. Nümunə üçün Yavuz Akpınarın təqdim etdiyi 
müqayislərdən bir qismini təqdim etdik, Hadi ilə bağlı araşdırmasının son hissəsində 
qeyd edir ki, Hadini bir bütün olaraq dəyərləndirməyib, onun Namiq Kamal ilə oxşar 
yanlarını müqayisə üçün verməyə çalışmışdır. Əslində bu sonda qeyd etdiyi sözlə 
birlikdə özü də Hadi yaradıcılığında nə qədər Namiq Kamal təsirlərinin və ya 
izlərinin olmasını önə çəksə də onun yaradıcılığına ayrıca baxmaq lazım olduğunu, 
apardığı dəyərləndirmələri bir tərəfliliyini, araşdırmanın tələb və şərtlərinə uyğun 
olaraq aparıldığını göz önünə çəkir. Sual oluna bilər həqiqətən Hadidə Namiq 
Kamalın izləri və təsiri var idimi? Yoxsa, bu axtarışlar sadəcə Yavuz Akpınarın 
ədəbiyyatlara olan sevgisindən, onları bir görmək arzusundanmı yaranırdı bu 
bənzərliklər. Azərbaycan ədəbiyyatında aparılan tədqiqatlar zənnimcə bu istiqamətli 
olub, Azərbaycan ədəbiyyatında Namiq Kamalın izlərini sübut etməyə çalışanlarla 
yanaşı bu izlərin olmadığı sadəcə ortaq bəhrələnmə və ortaq dəyərlərlə bənzər 
ədəbiyyatların yarandığını isbat etməyə çalışanlar olmuşdur. Aparılan müqayislərin 
nəticəsi olaraq tədqiqatçılar mütləq şəkildə ya Hadini Namiq Kamaldan eləcə də 
Türk ədəbiyyatından uzaqlaşdıraraq fərdi yaradıcılığı olan bir ədib kimi yanaşırlar və 
ya Namiq Kamalın təsiri altında ələ almağa çalışırlar. Bir qrupu qətiyyətlə Namiq 
Kamal, Tofiq Fikrət, Rza Tofiqin Azərbaycan ədəbiyyatına təsirini və onun izlərini 
rədd edir. Elnarə Akımova “Cumhuriyyətə gedən yolun şairi.Məhəmməd Hadi” 
məqaləsində bu problemə toxunaraq Məmməd Əmin Rəsulzadənin "Əsrimizin 
Səyavuşu" əsərində oxuyuruq: "Azərbaycan gəncliyi saf və səmimi bir niyyətlə türk 
öyrətmənlərinin tələbəsi oldu. Çox keçmədi ki, Namiq Kamal Məhəmməd Hadini, 
Əbdülhəq Hamid Hüseyn Cavidi, Məhəmməd Əmin də Əhməd Cavadı oğulluğa 
qəbul etdilər"[8, 26]. Elnarə Akımova “Cümhuriyyətə gedən yolun şairi - 
Məhəmməd Hadi” məqaləsində Azər Turanın "Əli bəy Hüseynzadə" 
monoqrafiyasında sitat gətirir. Orada yazılır: “ Tədqiqatçılar Hadini bəzən Namik 
Kamalın haləsində görürlər. ... Amma Namik Kamal hər nə qədər böyüksə, Hadinin 
lirikası ondan geri qalmaz. Hadi ədəbi fikrin yeniliklərə meyli baxımından Namik 
Kamaldan sonradır. Ancaq onun yazdıqlarında estetik feyz, yaxud mənəvi füyuzatın 
püskürdüyü ruhi enerjinin estetikası Namik Kamalda yoxdur". Davamı olaraq Elnarə 
Akımova  gəldiyi fikrin yekununu bu cür qurur: Zənnimcə, də Məhəmməd Hadi 
yaradıcılığı poetik siqlət, düşüncə hüdudsuzluğu və milli məfkurə aydınlığı 
baxımından fərqli hadisədir, ədəbi-tarixi gedişatın öz inkişaf məntiqindən doğan 
gerçəklikdir [2]. Elnarə Akımovanın eləcə də digər çağdaş dövür ədəbi 
tədqiqatçılarımızın fikrinin bir hissəsi ilə razılaşırıq. Hər bir ədibin, Mirzə Ələkbər 
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Sabirin, Məhəmməd Hadi və Abdulla Surun öz ədəbi-bədii yolu var idi. Bu danılmaz 
həqiqətdir. Yavuz Akpınar da tədqiqatında bu hissə ilə bağlı hər hansısa bir irad və 
ya nəzəriyyə ilə çıxış etmir. Lakin, Namiq Kamalın eləcə də Məhəmməd Hadinin, 
Mirzə Ələkbər Sabirin, Abdulla Surun yaradıcılığında Namiq Kamalın izləri var idi. 
İstər hər hansısa bir şeirini təsiri ilə nəzirə yazılıb, təxmis edilməsində və ya yazılmış 
şeirə uyğun dəyişikliklər edilərək eyni mövzu, vəzin, qafiyə və mövzuda yeni bir şeir 
yaratmaqla bu bənzərliyi təqdim edirlər. Belə demək mümkündürsə, tədqiqatçılar 
daha çox Hadidə Namiq Kamal izlərini axtarırdılarsa, Mirzə Ələkbər Sabirdə bu 
axtarışdan çox müqayisə xarakteri daşıyırdı.  Zənnimcə, Abbas Zamanovun Sabir 
haqqındadkı axtarışlarını əsas tutaraq, belə qənaətə gəlmək olur ki, “O zaman köhnə 
və yeni ədəbiyyat arasındakı mübahisələr mövcud idi. Azərbaycanda həmin dövürdə 
Türkiyə ədəbiyyatı yaxından izlənirdi.”[3, 240]. Sabir şübhəsiz Namiq Kamalı 
tanıyıb və sevmiş, ədəbi-bədii irsi ilə yaxından maraqlanmışdır. Bu səbəbdən də öz 
üslubunda yazmaqda davam edərək, bir növ Namiq Kamala öz şeirləri ilə cavab 
vermişdir. İstər Namiq Kamalın klassik şeirimiz haqqında tənqidi məqalələrinə, bir 
növ ünvanlanmış qəzəlində, “Vətən yaxud Slistrə” oyunundakı “Vətən Şarqısı” 
şeirinə ünvanlanmış, “Namiq Kamala bənzətmə” (bu şeirə 2 dəfə nəzirə yazmışdır). 
Qafarzadə (Cənnəti) nin “Vətən Şarqısı”  şeirinə nəzirə yazması ilə əlaqədar yenidən 
bu şeirə nəzirə yazmış və beləliklə 3 dəfə bu şeirə nəzirə yazılmışdır. Sabirin “Vətən 
şarkısı”na yazdığı nəzirədən sonra Maqsud Şeyxzadə bu şeirə “Azərbaycan” adlı 
nəzirə yazmışdır. Burda qeyd etməyi özümüzə borc bildiyimiz bir nüans da Yavuz 
Akpınar Maqsud Şeyxzadə haqqında danışarkən Özbəkistanda yaşamağa məcbur 
olmuş və Özbək ədəbiyyatında yer tutmuş, ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol 
oynamış, Azərbaycanlı şair olaraq söz açır. Lakin, bir çox Türk ədəbiyyatı kitabında 
eləcə də Elman Quliyev [7, 327] də Maqsud Şeyxzadə Özbək ədəbiyyatı 
nümayəndələri sırasında təqdim edilir. Yavuz Akpınarın araşdırmalarında çatışmayan 
cəhətlər mövcuddur. Yanaşmalar səthi və təqdiqatın mahiyyəti bir xətt üzrə 
aparılmış, yanaşmalar təktərəflidir.  Əlbətdə bu sıranı uzada bilərik diqqətimizi çəkən 
ən önəmli cəhətlərdən biri bir çox müəlifin toxunmadığı bir məsələyə toxunaraq, 
Maqsud Şeyxzadəni qürbətdə yaşayıb yaradan Azərbaycanlı şair olaraq təqdim 
etməsidir. Yavuz Akpınarın Türkiyə ədəbiyyatı tədqiqatçısının Azərbaycan 
ədəbiyyatı nümayəndəsi olaraq təqdim etdiyi, araşdırıb üzə çıxardığı digər qisim 
ədiblərə də Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələri daxildir ki, bu prizmadan 
yanaşaraq ədəbi əlaqələri bütöv şəkildə təqdim etməsi təqdirə layiq bir addımdır. 
İranın məşrutə inqlabı zamanı Murtaza Nizamettin Tebrizli “Bugünkü Azərbaycan 
davası; əsas və səbəbləri” adlı əsərində inqlabçıların Namiq Kamalın “Vətən 
Şərqisini”oxuduqlarını bildirir. Bu şeir nəzirə yazan ədiblərimizdən biri də Cənubi 
Azərbaycandan Səid Səlmasi olmuşdur. Namiq Kamalın “Vətən Şərqisi” hürriyyət, 
azadlıq eşqi ilə alışıb-yanan hər bir mücahidin dilinin əzbəri idi ki, Şeyx Əhəmmd 
Xiyabani də ədəbiyyətə gözlərini yumarkən “Ölürsem görmeden millette ümid 
ettiğim feyzi; Yazılsın seng-i kabrimde Vatan mahzun, ben mahzun.” [3, 248]  
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Nəticə 
Yavuz Akpınarın tədqiq etdiyi mövzu çərçivə dairəsinə, xidmət etdiyi ədəbi 

amillərə görə mühüm problemləri əhatə edərək, işıqlandırır. Paradiqmaların qoyuluşu 
yeni problemlərə işıq salaraq onların həll yolunun tapılmasına və güclənən ədəbi-
mədəni əlaqlərin möhkəmlənməsinə, köklərin daha sıx bağlanmasına xidmət 
etmişdir.  Gəlinən qənaət Namiq Kamalın Azərbaycan ədəbiyyatına təsirinin bir 
tərəfli olmadığını, bu təsir nəticəsində yaranan yeni əsərlərin Azərbaycanın hər 
hansısa bir ədəbi simasının yaradıcılığına yox ümumi ədəbiyyatımıza təsiridir ki, 
bunun müsbət nəticələr özünü göstərməkdə davam edir. İstər mədəni inkişafın, 
tərəqqinin ədəbiyyatda, mədəniyyət, teatr həyatında oynadığı rol istərsə də bu təsirin 
nəticəsi ilə yaranan əsərlərin Türk dünyası miqyasıda tanınması və öyrənilməsində 
müsbət xidmətləri oldu. Yekun fikrimiz odur ki, tədqiqatçının qələmə aldığı bütün 
məsələlərə toxuna bilməsək də önəmli hesab etdiyimiz bir çox məsələni uğurlu 
şəkildə işıqlandırdıq. Gələcək tədqiqatlarda Namiq Kamalın Azərbaycan 
ədəbiyyatına təsiri məsələsinə Yavuz Akpınar aspektindən baxılaraq tədqiqatın 
yazılmasına və ya Namiq Kamal yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatındakı 
təsirlərinin Yavuz Akpınarın da yanaşdığı prizma əsas götürülərək işlənməsi, 
qarşılıqlı əlaqələr baxımından əhəmiyyətli addım olacaqdır. 
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KARIMOVA PARVANA NATIG GIZI 
TRACES OF NAMIG KAMAL IN THE SCIENTIFIC AND LITERARY 

HERITAGE OF AZERBAIJAN IN THE STUDIES OF YAVUZ AKPINAR. 
 

SUMMARY 
The research serves to study and master the interactions between Azerbaijani 

and Turkish literature by Namig Kamal. The traces of Namig Kamal in the scientific 
and literary environment of Azerbaijan have been analyzed in the light of the 
researches of Yavuz Akpinar on the basis of the works of Mirza Alakbar Sabir, 
Mohammad Hadi, Mirzali Möcüz, Magsud Sheykhzade. Each of the issues we 
present in the article is a topic for mutual research and study of the literature. Yavuz 
Akpinar emphasized the study of Namig Kamal's works in publishing and textbooks, 
his influence on the press and theater, his influence on fiction and creativity, and 
studied them in accordance with the requirements and conditions of the time. The 
research conducted by Yavuz Akpinar for many years has been researched, its results 
have been mastered and presented to the readers at the level of discussion. In the 
spirit of Namig Kamal's works of freedom, independence, homeland, nation, as well 
as within the ideology, he directed the thinking of Azerbaijani intellectuals. Yavuz 
Akpinar, who is looking for traces of Namig Kamal in both Thai Azerbaijan and 
Iran, expands the range of Turkish ideologist's thinking. As we mentioned in the 
article, Yavuz Akpinar's views on the influence of Namig Kamal on our literature are 
comprehensive. However, the lack of available resources allows for a small number 
of samples and for different approaches to be re-voiced on fewer samples. However, 
as you can see in the article, each of the ideas voiced has an innovative approach and 
approach. Research on Mohammad Hadi and Mirza Alakbar Sabir in Azerbaijani 
literature denies the connection with Namig Kamal, and this issue was also touched 
upon in the study. Writing comments on the works of Namig Kamal in the whole 
Azerbaijani literature and responding to some of these views in return is a clear 
example of the value given to our literature, along with the interaction of our 
literature. I think that the article we have written on this subject is in the direction of 
shedding light on small but new research on the interrelationship and development of 
literature. 

Keywords: Namiq Kamal, scientific and literary heritage, concept, 
research, press. 
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КАРИМОВА ПАРВАНА НАТИГ ГЫЗЫ 
СЛЕДЫ НАМИГ КАМАЛА В НАУЧНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ 
НАСЛЕДИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЯВУЗА 

АКПИНАРА 
РЕЗЮМЕ 

 Исследование предназначено для изучения и освоения взаимодействия 
между азербайджанской и турецкой литературой, написанным Намигом Камалом. 
Следы Намиг Камала в научной и литературной среде Азербайджана 
проанализированы в свете исследований Явуза Акпинара на основе произведений 
Мирзы Алекбара Сабира, Мохаммада Хади, Мирзали Мёцюза, Магсуда 
Шейхзаде. Каждый из представленных в статье вопросов - это тема для 
совместного исследования и изучения литературы. Явуз Акпинар сделал акцент на 
изучении произведений Намига Камала в издательском деле и учебниках, его 
влиянии на прессу и театр, его влияние на художественную литературу и 
творчество, и изучил их в соответствии с требованиями и условиями времени. 
Исследования, проводимые Явузом Акпинаром на протяжении многих лет, 
изучаются, его результаты осваиваются и представляются читателям на уровне 
обсуждения. В духе произведений Намиг Камала о свободе, независимости, 
родине, нации, а также в рамках идеологии он руководил мышлением 
азербайджанской интеллигенции. Явуз Акпинар, который ищет следы Намиг 
Камала как в таиландском Азербайджане, так и в Иране, расширяет диапазон 
взглядов турецкого идеолога. Как мы уже упоминали в статье, взгляды Явуза 
Акпинара на влияние Намиг Камаля на нашу литературу всеобъемлющи. Однако 
из-за нехватки доступных ресурсов небольшое количество сэмплов и различные 
подходы могут быть повторно озвучены на меньшем количестве сэмплов. Однако, 
как видно из статьи, каждая из озвученных идей имеет новаторский подход и 
подход. Исследования Мохаммада Хади и Мирзы Алекбара Сабира в 
азербайджанской литературе отрицают связь с Намиг Камалем, и этот вопрос 
также был затронут в исследовании. Написание комментариев к произведениям 
Намиг Камала во всей азербайджанской литературе и ответ на некоторые из 
этих взглядов является ярким примером ценности, данной нашей литературе, 
наряду с взаимодействием нашей литературы. Я думаю, что статья, которую 
мы написали на эту тему, проливает свет на небольшие, но новые исследования 
взаимосвязи и развития литературы. 

Ключевые слова: Намик Камаль, научное и литературное наследие, 
концепция, исследование, пресса. 
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“TRANSLATION AS A DECISION PROCESS: THE ROLE OF 
TRANSLATOR” 

SUMMARY  
 
Throughout history, written and spoken translations have played a significant 

role in inter-human communication. The relevance of translation has increased in 
tandem with the growth of global trade.  

The translation process is characterized as a sequence of decisions made by 
the translator from among the various possibilities available. Translators acquired 
experience and formed habits during the translation process. To accelerate and enjoy 
the translation process, translators must develop habits by means of experience. 
During the translation process, translators build experience and habits by reverting 
back and forth through new and existing, regular and odd, verbal and nonverbal, 
spontaneous and rational thinking. The translator of work from a completely 
different foreign culture must have a thorough understanding of history. Knowledge 
of a foreign language, including its vocabulary and grammar, is not enough to 
evaluate as a personal translator. Before attempting to build any bridge between two 
languages, it is important to have a solid understanding of one's own culture and 
language, as well as to understand the source-language culture. They must also 
activate and enforce their functional role in shaping discourse/knowledge between 
cultures, communicate culture rather than make cultural compromises for the benefit 
of another. Moreover, the use of information technology by today's translators has an 
impact on their learning methods and techniques. Likewise, taking into consideration 
at a university level translation instruction, one can mention the cons and pros 
between teaching and learning processes that are implemented by the instructors. As 
a matter of fact, the purpose of university-level translation education is to teach 
students to translation theory and qualify them to convert through one language to 
the other. Meanwhile, it is widely acknowledged that many translation instructors, 
who are supposed to instruct and educate students to translate, are sometimes 
incompetent because they come from a variety of disciplines such as literature, 
linguistics, and so on. It's crucial to remember that teaching translation is comparable 
to teaching any other course, that’s why three aspects are considered the essence of 
that: the student, the teacher, and the teaching materials (s). As a result, the three 
dimensions are critical in ensuring that the entire course management process runs 
well. It is also important to note that the three aspects are interconnected in the sense 
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that they must all operate together and be properly organized by the educational 
institution. 

Keywords: Translation studies, distinct aspects of translation studies, 
translators experiences and habits, variety of factors in  university-level 
translation instruction, the role of the internet resources in translators advanced 
skills. 
 
Academic research of translation has begun the second part of the twentieth century. 
This field is currently known as "Translation studies" in the English-speaking world. 
After 1995, Translation Studies became an issue of "awesome development of 
translation studies as an autonomous field" and "prolific worldwide discussion."  

There are four distinct ways that translation studies have risen in prominence. 
To begin with, the demand for translation has far outstripped the supply of 
specialized translating and interpreting programs at both the undergraduate and 
graduate levels. These programs, which draw thousands of students, are primarily 
aimed at preparing future commercial translators and interpreters and serve as highly 
valued entry-level certifications for the professions. Second, in recent decades, there 
has been an explosion of conferences, publications, and magazines dedicated to 
translation in a variety of languages. Third, the need for broad and analytical 
instruments such as databases, encyclopedias, handbooks, and introductory texts has 
grown in tandem with the number of publications. Their numbers are steadily 
increasing. Fourth, multinational organizations have reaped the benefits of their 
efforts. It brought together national translator organizations. Scholars in translation 
studies have come together on a national and worldwide level in recent years. 

The process of translation is defined as a series of decision taken by the 
translator from among the available options, led by definitional instructions that 
define the paradigm and selective instructions that reduce the number of options 
accessible. Identifying a decision, acquiring information, and evaluating possible 
remedies are all steps in the decision-making process. By collecting important 
information and identifying options, a step-by-step decision-making process can 
assist you in making more careful, considered judgments. 
      Throughout the translating process, translators gained experience and developed 
habits. It is, however, a cognitive, intellectual action guided by the laws of how 
individuals learn and utilize what they learn: how translators build their own 
preferences and habits into a general technique for converting source texts into 
effective target writings. In brief, the translator shuttling between two very different 
mental states and processes: (1) a subliminal “flow” state in which it seems as if the 
translator isn’t even thinking, as if the translator’s fingers or interpreter’s mouth is 
doing the work, and (2) a highly conscious analytical state in which the translator 
mentally reviews lists of synonyms, looks words up in dictionaries, encyclopedias, 
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and other reference works, checks grammar books, analyzes sentence structures, 
semantic fields, cultural pragmatics, and so on. 

Translators require habit to speed up and enjoy the translation process; 
nevertheless, they also require fresh experiences to enrich and complicate the 
process, slow it down, and, once again, make it more delightful. Translators gained 
experience and habits during the translation process by switching back and forth 
between the new and the old, the familiar and the unusual, the conscious and the 
unconscious, intuitive and analytical thinking. While it is true that "experience" is the 
best teacher, it is also true that experience comes in various forms, including wild or 
informed guesses. Of course, all humans require exposure to the outside world. We 
would never learn a language if we did not hear other people speak. We would never 
learn our society's behavioral rules if we didn't interact with other individuals. We 
would never learn about the world outside of our own area if we did not have access 
to written texts and visual media. Without experience of the world – if in fact such a 
thing is even imaginable – we would never learn anything. Experience of the world is 
an integral and ongoing part of our being in the world. Without it, we could hardly be 
said to exist at all. 

Is it sufficient to have comprehensive and in-depth knowledge of one or more 
foreign languages? Is extensive subject-matter expertise sufficient if the translator 
also has a rudimentary working understanding of at least one other language? 

While a particular amount or kind of expertise and skill may be "adequate" or 
"necessary" in some situations, few translators have the luxury of knowing ahead of 
time exactly what would be required to do the work. As a result, the translator's key 
to gathering world experience is not so much what is "enough" or "necessary" for 
certain translation projects as it is just experiencing as much as possible and relying 
on that experience. The more experience of the world, the better; also, the more of 
the world one experiences, the better. A competent translator is someone who is 
constantly curious, always wants to learn more, and who is never pleased with the 
work he or she has just finished. Expectations are always a step or three ahead of 
reality, keeping the translator restless in quest of new experiences. Furthermore, 
translators and interpreters who are hungry for real-world experience through travel, 
lengthy stays overseas, studying various languages and cultures, and, most 
importantly, paying attention to how people use language all around them: the 
doctor, plumber, the kids’ teachers, the convenience-store clerk, the bartender, 
friends and colleagues from this or that region or social class, and so on. 
   We are currently living in an information-technology-driven environment, with 
quick changes in implements and techniques in a variety of fields, including the 
economy, education, entertainment, and health, to mention a few. These fast 
technology improvements have prompted changes in teaching methodologies in the 
field of education, particularly in the field of language teaching and learning, owing 
to the fact that students' present learning patterns differ from those of past 
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generations. Today’s translators are exposed to information technology, which 
influences their learning styles and methodologies. The majority of them have used 
internet resources in their training. They learn best through engagement, and they 
require a special use of technology to connect with one another fast. They also gain 
knowledge through generating, revising, commenting on, and sharing papers and 
ideas. All of these needs may be met using web-based apps and technologies. They 
frequently benefit from technology, and they employ various computer-assisted 
translation technologies to ensure the highest quality of work. These learning apps on 
the web are both productive and collaborative. Furthermore, all of these tools are fun 
and simple to use for translators.  

      Interpreters and translators play a crucial role in interacting with foreign 
speakers in the fast- developing global commercial communication. Translators 
perform a variety of crucial tasks in theirs daily life. The parties who need to speak 
with one another are not accountable for what the translators say. The translator, on 
the other hand, is responsible for ensuring that the information is properly translated 
into the target language. To minimize misconceptions, the translator should be fluent 
in both languages and transmit the meaning appropriately. While translators must 
maintain a high degree of accuracy in their work. A translator, on the other hand, is 
obligated to completely translate the source material; they do not have the option of 
deciding what to translate and what not to translate. Translators must adhere to a 
certain structure and writing style; there are distinct writing styles for technical 
papers, legal documents, user manuals, medical reports, film screenplays, and so on; 
the translator must also be punctuation-conscious. As a translator, you provide 
knowledge, experiences, and culture from all over the world to individuals who may 
never have the opportunity to acquire a second (or third) language. It entails 
promoting communication on both a small (individual) and large scale (groups) 
(corporations). As a result, new words and cultural allusions are continuously being 
added since time goes on, thus translators must embrace both the culture of the 
languages they are working with and current events, as both have a significant effect 
on how people interact. I consider that, translating is more than simply 
communicating meaning from one language to another; it also entails re-creation. It's 
a type of word architecture that connects people and cultures from all over the world 
and translation is an important profession, and one’s elegant translation might save 
the planet. 

    Professionals engage in conversations on a variety of topics relevant to their 
field, as is customary at academic meetings. Using translation in foreign/second 
language teaching is a topic that has always sparked heated debate among language 
teachers. Some teachers appear to find translation valuable in the teaching and 
learning of foreign languages. Others believe that translation should not employ in 
foreign language instruction because using translation in foreign language teaching 
can interfere in attaining automatic habits, moreover, translation can inhibit thinking 
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in the foreign language and can produce compound bilingualism. Meanwhile, 
translation is an essential component of every language study program, especially at 
Universities throughout the world. As is well known, the primary purpose of 
translation is to communicate the context of two codes, SL and TL, between two 
parties known since the sender and recipient, as it is the key to understanding people, 
their cultures, and civilization. Apart from its purpose to comprehend sciences, arts, 
and other things, translation is also one of the best ways for people to understand 
other cultures. These necessities the use of instructional translation, particularly at 
the university level. And this is one of the key reasons why numerous universities 
have developed translation departments and centers. As a result, in light of its 
importance, it is appropriate to note that translation has received a great deal of 
attention at the university level, and has therefore progressed from being a course in 
an English department to occupying departments dedicated to translation. 
Essentially, the goal of university-level translation instruction is to introduce students 
to translation theory and prepare them to translate from one language to another. 
However, in certain circumstances, due to a variety of factors, this instruction and 
training may not be fully realized. Nonetheless, there is a widespread observation 
that a lot of translation professors, who are intended to educate and train students to 
translate, are occasionally unqualified since they come from various backgrounds 
such as literature, linguistics, and so forth. To put it another way, due to a scarcity of 
specialist-trained instructors, such institutions appoint teachers to teach translation 
just because they are interested in it. In addition to the attention paid to the teacher 
and the teaching materials, the objectives of the translation courses that ate taught 
in such institutions should be revised. Due to the lack of training for translation 
instructors, a lack of appropriate teaching textbooks and/or resources, and a lack of a 
defined strategy and/or technique, translation teachers frequently assign texts based 
on their personal interests and preferences. As a result, most translation instruction is 
focused on the instructor, with little regard for the needs and interests of the pupils. 
As a result, students may believe that learning translation will just provide them with 
this, rather than the true skill of translation. 

  In conclusion, teaching and learning in translation, as well as goals, might lead 
to finding solutions to such limits. It is important to note that translation instruction is 
similar to teaching any other course in that there are three dimensions: the student, 
the teacher, and the teaching material (s). Thus, the three dimensions are of great 
importance in making the whole process of handling such a course go as expected. It 
is also important to note that the three aspects are interconnected in the sense that 
they must all cooperate together and be properly organized by the educational 
institution. This is due to the fact that if any of the three dimensions goes wrong at a 
certain stage, the other two are to be affected. Translation teachers, above all, can 
make translation teaching a wonder if well qualified and trained. Managing such a 
course will give the impetus to achieve the expected result. 
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ƏHMƏDOVA ŞƏBNƏM AĞASI QIZI 

 “TƏRCÜMƏ QƏRAR PROSESI KIMI: TƏRCÜMƏÇININ ROLU” 
XÜLASƏ 

     Tarix boyu yazılı və şifahi tərcümələr insanlar arası ünsiyyətdə mühüm rol 
oynamışdır. Tərcümənin aktuallığı qlobal ticarətin artması ilə paralel olaraq 
artmışdır. Tərcümə prosesi tərcüməçinin mövcud olan müxtəlif imkanlar arasından 
qəbul etdiyi qərarlar ardıcıllığı kimi xarakterizə olunur. Tərcüməçilər tərcümə 
prosesində təcrübə qazanıb, vərdişlər formalaşdırıblar. Tərcümə prosesini 
sürətləndirmək və ondan zövq almaq üçün tərcüməçilər təcrübə vasitəsilə vərdişlərini 
inkişaf etdirməlidirlər. Tərcümə prosesi zamanı tərcüməçilər yeni və movcud, 
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müntəzəm və qeyri-adi, verbal və qeyri-verbal, kortəbii və rasional düşüncə vasitəsilə 
irəli və geriyə dönüb təcrübə qazanaraq, vərdişlərini formalaşdırırlar. Tamamilə 
fərqli yad mədəniyyətdən olan əsəri tərcümə edənin tarixi hərtərəfli başa düşməsi 
lazımdır. Xarici dil bilikləri, o cümlədən onun lüğət və qrammatikası şəxsi tərcüməçi 
kimi qiymətləndirmək üçün kifayət deyil. İki dil arasında hər hansı bir körpü 
qurmağa cəhd etməzdən əvvəl, öz mədəniyyəti və dili haqqında möhkəm anlayışa 
malik olmaq, həmçinin mənbə və hədəf  dilin mədəniyyətini başa düşmək vacibdir. 
Onlar həmçinin mədəniyyətlər arasında diskursun/biliyin formalaşmasında öz 
funksional rolunu aktivləşdirməli və həyata keçirməli, başqasının xeyrinə mədəni 
kompromislər etməkdənsə, mədəniyyətlə ünsiyyət qurmalıdırlar. Üstəlik, müasir 
tərcüməçilərin informasiya texnologiyalarından istifadə etməsi onların öyrənmə üsul 
və metodlarına öz təsirini göstərir. Universitet səviyyəsində tərcümə təlimatını nəzərə 
alsaq, müəllimlər tərəfindən həyata keçirilən tədris və təlim prosesləri arasında mənfi 
və müsbət cəhətləri qeyd etmək olar. Əsasən, universitet səviyyəsində tərcümə 
təhsilinin məqsədi tələbələrə tərcümə nəzəriyyəsini öyrətmək və onları bir dildən 
digərinə çevirmək üçün lazımi bacarıqları formalaşdırmaqdır. Bu arada, tələbələrə 
tərcümə öyrətməli olan bir çox tərcümə müəllimlərinin ədəbiyyat, dilçilik və s. kimi 
müxtəlif elmlərdən gəldiyi üçün bəzən tam təşəkküllü olmadıqları da hamı tərəfindən 
qəbul edilir. Yadda saxlamaq vacibdir ki, tərcümənin tədrisi hər hansı digər kursun 
tədrisi ilə müqayisə oluna bilər, ona görə də bunun mahiyyəti üç aspekt hesab olunur: 
tələbə, müəllim və tədris materialı (materialları). Nəticə etibarı ilə, bütün kursun 
idarə olunması prosesinin yaxşı işləməsini təmin etmək üçün üç ölçü mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu üç aspekt bir-biri ilə 
əlaqəlidir, o mənada ki, onların hamısı birlikdə fəaliyyət göstərməli və təhsil 
müəssisəsi tərəfindən düzgün təşkil edilməlidir. 
Açar sözlər: Tərcüməşünaslıq, fərqli aspektlər üzrə tərcüməşünaslığın inkişafı, 
tərcüməçilərin təcrübə və vərdişləri, universitet səviyyəsində tərcümə təlimində 
müxtəlif amillər, tərcüməçilərin qabaqcıl bacarıqlarında internet resurslarının 
rolu. 

                                                                                                Ахмедова Шабнам 
Агаси гызы 

«ПЕРЕВОД КАК ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: РОЛЬ 
ПЕРЕВОДЧИКА» 

РЕЗЮМЕ 
      На протяжении всей истории письменные и устные переводы играли 
важную роль в межчеловеческом общении. Актуальность перевода возросла 
вместе с ростом мировой торговли. 
      Процесс перевода характеризуется как последовательность решений, 
принимаемых переводчиком из различных доступных возможностей. 
Переводчики приобрели опыт и сформировали привычки в процессе перевода. 
Чтобы ускорить процесс перевода и получить удовольствие от него, 
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переводчики должны приобретать навыки, приобретая опыт. В процессе 
перевода переводчики накапливают опыт и привычки, возвращаясь назад и 
вперед через новое и существующее, регулярное и странное, вербальное и 
невербальное, спонтанное и рациональное мышление. Переводчик 
произведений из совершенно другой иностранной культуры должен хорошо 
разбираться в истории. Знания иностранного языка, в том числе его лексики и 
грамматики, недостаточно для оценки в качестве личного переводчика. Прежде 
чем пытаться построить мост между двумя языками, важно иметь твердое 
представление о своей культуре и языке, а также понимать культуру исходного 
языка. Они также должны активизировать и усиливать свою функциональную 
роль в формировании дискурса / знания между культурами, передавать 
культуру, а не идти на культурные компромиссы в пользу другого и т. д. Более 
того, использование информационных технологий современными 
переводчиками влияет на их методы и приемы обучения. Аналогичным 
образом, принимая во внимание инструкции по переводу на университетском 
уровне, можно упомянуть минусы и плюсы между процессами преподавания и 
обучения, которые осуществляются преподавателями. Фактически, цель 
обучения переводу на университетском уровне - научить студентов теории 
перевода и дать им возможность переводить с одного языка на другой. Между 
тем, широко признано, что многие преподаватели перевода, которые должны 
обучать и обучать студентов переводу, иногда оказываются некомпетентными, 
потому что они работают в различных дисциплинах, таких как литература, 
лингвистика и т. Д. Очень важно помнить, что обучение переводу сравнимо с 
преподаванием любого другого курса, поэтому три аспекта считаются сутью 
этого: студент, учитель и учебные материалы. В результате три измерения 
имеют решающее значение для обеспечения правильного выполнения всего 
процесса управления курсом. Также важно отметить, что эти три аспекта 
взаимосвязаны в том смысле, что все они должны действовать вместе и 
должным образом организовываться учебным заведением. 
 
Ключевые слова: переводческое дело, различные способы изучения 
перевода, опыт и привычки переводчиков, разнообразие факторов в 
обучении переводу на университетском уровне, роль интернет-ресурсов в 
повышении квалификации переводчиков. 
 

                              Redaksiyaya daxil olma tarixi: 13.11.2021.  
Çapa qəbul olunma tarixi: 29.11.2021  

Rəyçi:  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Çinarə Zahid qızı Şahbazlı 
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur 
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GI DE MOPASSANIN ROMAN VƏ NOVELLALARINDA  
PEYZAJIN ROLU 

Xülasə:  
 
Gi de Mopassanın əsərlərində diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri bədii 

detallardan geniş istifadə olunmasıdır. Sosial-psixoloji məzmunlu roman və 
hekayələrində yazıçı ideoloji və mənəvi-əxlaqi problemləri işıqlandırarkən bədii 
detallardan  əsasən psixologizm vasitəsi kimi yararlanıb. Situasiyanın aydın təsviri və 
obrazın psixoloji vəziyyətinin hərtərəfli izahını verməkdə Mopassanın ən çox istifadə 
etdiyi detallar içərisində peyzajı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Yazıçı  peyzajı yalnız 
hadisələrin cərəyan etdiyi məkan kimi istifadə etməyərək həm də qəhrəmanın 
xarakterinin, psixologiyasının və əhval-ruhiyyəsinin açılması məqsədi ilə bu vasitəyə 
müraciət edib. Mopassan kiçik və ya iri həcmli olmasından asılı olmayaraq peyzaj 
təsvirlərindən məharətlə yararlanıb. Məqalədə “Əziz dost ” və “Həyat” romanlarının, 
eləcə də “Vendetta” novellasının nümunəsində Mopassan yaradıcılığında peyazajın 
rolu araşdırılır, yazarın bədii əsərdə təsvirin rolu ilə bağlı mülahizələrindən sitatlar 
gətirilir. “Həyat” romanı təbiət təsvirləri ilə zəngindir və bu təsvirlər təkcə oxucuya 
estetik duyğular aşılamaq naminə deyil, eyni zamanda əsərin ümumi qayəsinin və 
qəhrəmanın psixoloji durumunun açılmasına yardımçı olmaq məqsədi ilə verilib. 
Məqalədə “Həyat” romanında təbiət təsvirlərinin rolu müxtəlif aspektlərdən geniş 
təhlil olunur. 

Açar sözlər: Gi de Mopassan, roman, novella, bədii detal, peyzaj, psixologiya, 
əhval-ruhiyyə 

 
Gi de Mopassanın roman və novellalarında diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən 

biri bədii detallara önəmli yer verilməsi və bunlardan geniş istifadə olunmasıdır. 
Sosial-psixoloji məzmunlu roman və hekayələrində Mopassan  ideoloji və mənəvi-
əxlaqi problemləri işıqlandırarkən bədii detallardan psixologizm vasitəsi kimi 
yararlanıb: situasiyanın aydın təsviri və obrazın psixoloji vəziyyətinin hərtərəfli 
izahını verməkdə yazıçı peyzaj, portret və maddi detal kimi elementlərdən yerli-
yerində istifadə etməklə personajın mənəvi-fiziki portretini tamamlamağa nail olub. 
“Bədii detal eyni vaxtda bir neçə funksiyanı sintez edə bilən çoxqatlı elementdir.” [9]  
Mopassan  obrazı əhatə edən mühitin hərtərəfli təsvirinə xüsusi diqqət yetirirdi; 
istənilən əsərdə peyzajın əhəmiyyətli rola malik olduğunun fərqində olduğundan 
Mopassan üçün hadisələrin baş verdiyi məkanın seçilməsi və təsviri mühüm 
əhəmiyyətə malik idi. Bədii əsərə özünəməxsus gözəllik və rəngarənglik verməklə 
onun bədii məziyyətlərini gücləndirən peyzajdan yazar təkcə əsərlərinə estetik 
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duyğular bəxş etmək naminə istifadə etməyib. Peyzaj vasitəsi ilə müəllif əsərdə şərti 
bir dünya quraraq çox vaxt süjetin inkişafında psixoloji, emosional fon yaratmağı 
qarşısına məqsəd qoyub. Ara-sıra mətbu orqanlarda, əsərlərinə yazdığı ön sözdə bədii 
ədəbiyyatla bağlı mövqeyini ortaya qoyan yazar  bu mövzudan da yan keçməmişdi. 
Hələ yaradıcılığının  erkən mərhələsində,  Gi de Mopassan bədii əsərdə, xüsusilə də 
roman janrında psixoloji durumun oxucuya çatdırılmasında ətraf aləmdən tutmuş 
xarakterlərin portretinədək ümumi atmosferin qavranılmasına yardımçı ola biləcək 
bütün vasitələrin təsvirini zəruri hesab etdiyini yazırdı. Yazıçı belə hesab edirdi ki, 
əgər  müəllif  bu faktorlar olmadan sırf psixologiyaya üstünlük vermiş olarsa, o, 
sənətkarın  vəzifəsini bir tərəfə qoyaraq  psixoloqun işini görmüş olar. Yazar bu 
barədəki fikirlərini belə əsaslandırırdı: “Hər hansı böyük dəyərə malik olan romanda 
sirli bir qüdrət  var: bu kitab üçün vazkeçilməz olan xüsusi atmosfer. Romandakı 
atmosferi yaratmaq, personajların hərəkət etdiyi mühiti hiss etdirmək-- kitaba həyat 
vəsiqəsi vermək deməkdir” [6]. 

Mopassan obrazın əməlləri, davranış və hərəkətləri ilə məhdudlaşmayaraq onun 
fizioloji portretinin yaradılmasını və psixologiyasını formalaşdıran sosial şəraitin 
təsvirinin vacibliyini  vurğulayırdı. Bədii əsərlərdə bəzən həddindən artıq təsvirlərə 
yol verildiyini, eyni zamanda çağdaş ədəbiyyatın əsasını psixologiyanın təşkil 
etdiyini təsdiqləyən Mopassan təsvirlərdən tamamilə imtina olunmasına qarşı çıxırdı. 
O hesab edirdi ki, bu, əsərin həqiqiliyinə, bədii ruhuna xələl gətirir. Yazıçının 
fikrincə, təsvirsiz söz sənəti heç nədir,  lakin təsvir də müəyyən həddə qədər 
olmalıdır. Mopassan onu da qeyd edirdi ki, romanın  psixoloji tərəfinin vacib olduğu 
sübhəsizdir, lakin bunun özü də təsvirlərin sayəsində daha  aydın və daha  güclü 
təzahür edir. “Ruhun dərin, mərhəm dramı, yalnız o ruhun arxasında gizlənmiş 
simanı aydın şəkildə görə bildiyim halda qəlbimi titrədəcəkdir.” [7]. 

Əsərlərində lakonikliyə üstünlük versə də, Mopassanın novella və romanları 
kifayət qədər, həm də əsərin ümümi ruhuna uyğun təbiət təsvirləri ilə zəngindir 
(“Həyat”, “Vendetta”, “Ay işığı”, “Miss Harriet”...). “Miss Harriet” hekayəsində 
yazıçı təbiətin insanın əhval-ruhiyyəsinə təsiri barədə maraqlı mülahizələr yürüdür. 
“Təpənin üstündə adam şən olur, su hövzələrinin kənarında melanxolik; günəş al 
rəngli bulud okeanına qərq olub çaylara qıpqırmızı əksini salanda isə insan cuşa 
gəlir. Axşamsa səmanın fonunda, ayın altında insanın fikrindən minlərlə qəribə şey 
keçir,  halbuki günəşin qızmar işığının altında bunlar qətiyyən kiminsə ağlına 
gəlməzdi”.   [3, səh. 179]. 

Peyzaj əsərdə fərqli rol oynayır, əksər hallarda bu rol çoxfunksiyalı olur. 
“...əgər müəllif öz əsərinə təbiət təsvirlərini daxil edirsə, deməli bu, həmişə nə iləsə 
motivasiya olunur.”  [8, səh.154]. Peyzaj hadisələrin cərəyan etdiyi mühitin 
görüntüsünü yaratmağa xidmət edərək  hadisələrin baş verdiyi “səhnəni” canlandırır 
və  bu onun birinci və ən sadə funksiyasıdır. Peyzajın mətnin qavranılması üçün 
psixoloji əhval -ruhiyyə yaratmaq, oxucunu gələcək hadisələrə hazırlamaq kimi 
müstəsna bir xüsusiyyəti də vardır. “Vendetta” novellasının elə ilk sətirlərində təsvir 
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olunan mənzərə vasitəsilə öncədən şüuraltı şəkildə xoşagəlməz bir olayın yaxında 
olduğunun anonsu verilir. “Durmadan dənizi xışmalayan dəli küləklər üzündən 
sahildəki qayalar da çılpaq və dəlmə-deşikdir, burada adda-budda ot görmək olar. 
Daim rüzgarların təsiri altında qalan boğazın sahilləri də kimsəsizliyə düçardır...”.  
Boğazın sahilləri də Saverini ana kimi kimsəsizdir. “...Dul qadın Saverininin 
daxması sahildəki qayalığın lap ucunda qərar tutmuşdu. Onun hər üç pəncərəsi 
yabanı—nə gözü, nə də könlü oxşayan bir boşluğa açılırdı.” Dəli küləklər, çılpaq və 
dəlmə-deşik qayalar, kimsəsiz sahillər artıq  nə isə könül sıxan qorxunc bir hadisənin 
baş verəcəyi təsəvvürünü yaradır.    

Peyzaj təsvirləri qarşımızda necə bir personajın olduğunu, onun nələrə meylli 
olduğunu və hansı xüsusiyyətlərə malik olduğunu, gələcəkdə başına nələrin 
gələcəyini təxmin etməyimizə imkan verir. Kimsəsiz sahil, durmadan dənizi 
xışmalayan dəli küləklər, yeganə övladı qəddarlıqla qətlə yetirilmiş Saverininin 
daxilindəki fırtına ilə, qüssəli ovqatı ilə çox uyğundur.  Yaşlı qadın tamamilə 
yalnızdır, oğlunun intiqamını almaqda ona yardımçı ola biləcək bir yaxını, əqrəbası 
yoxdur. Küləklər qayaları dəlmə-deşik elədiyi kimi dərd və sonsuz kədər də onun 
içərisini dağıdır. Arxalana biləcəyi bir doğması, yaxını olmayan biçarə qadın 
durmadan vurnuxur, nə isə etməyə çalışır. Sahildəki gözü və könlü oxşamayan 
boşluqdan ibarət mənzərə həyatda tənhalıq və ağır dərd içərisində olan bir insanın 
daxilindəki boşluqdan doğan sıxıntını bir az da gücləndirir. 

Mopassanın nəzərində rənglər də müəyyən mənaya malik idi: təbiət və interyer 
təsvrində rənglərə sıx-sıx müraciət edən  Mopassan insanın əhval-ruhiyyəsinin və 
olayların təkcə ətraf aləmlə deyil, rənglərlə də uyğunluğunu görürdü: “Rəngin bizim 
üçün nə olduğunu bilmək və görmək üçün gözləri olanlara verdiyi böyük sevinci 
dərk etmək əksər insanları necə heyrətə salardı!” [5]. 

Lakin yazar rəngləri hər zaman xoş əhval-ruhiyyənin müjdəçisi kimi təqdim 
etmir. Rənglər bəzən ən ağrılı hislərdən xəbər verir.  “Saysız-hesabsız qayalar 
cərgəsinin qapqara ətəkləri boyunca göz işlədikcə ağımtıl köpük zolağı uzanır. Ara-
sıra şahə qalxan dalğalar bir neçə qayanı görünməz edəndə adama elə gəlir ki, bu ağ 
köpüklər hansısa gəminin yelkənindən qopan kətan parçalarıdır və durmadan boğazın 
sularında ora-bura çırpılır.”  Yeganə övladı qətlə yetirilmiş, qəlbi intiqam alovu ilə 
alışıb yanan ananın qara bəxti, qaranlıq daxili dünyası  kimi onu əhatə edən aləm də 
ağ və ya qara rənglərdən ibarətdir. 

Peyzajın rəmzi məna daşıdığı səhnələrlə zəngin olan  “Həyat” romanında təbiət 
təsvirlərinin rolu həqiqətən çox böyükdür.  Əsərin lap başlanğıcında Jannanın 
monastrdan çıxma səhnəsi sanki onun gələcək ağrılı-acılı günlərinə bir işarədir, təbiət 
gənc qızın məşəqqətli ömür yolunun başlanğıcında göz yaşlarını sel kimi axıdır, 
sanki bu zərif məxluqun ailə qurduqdan sonra yaşayacağı acı günləri,  başına gələcək 
hadisələri öncədən görərək fəryad edir.” “Bütün gecəni leysan evlərin damlarını, 
pəncərələri aramsız döyəcləmişdi. Qalaq-qalaq buludların, yağışın ağırlığından qarın 
sallamış göy qübbəsi sanki yırtılmış və oradan tökülən sel-su torpağı qənd kimi 
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əridib, horraya döndərmişdi.” [1,səh.6].  Ata ocağına qayıtdıqdan sonra da səngimək 
bilməyən, əksinə güclənən yağış gənc qızın “həyatındakı ilk böyük kədər idi”.  

Təbiət təsvirləri çox vaxt süjetin inkişafında psixoloji, emosional fon təşkil 
edir. Onlar əsərin ümumi ruhu ilə ahəng təşkil edir, xarakterlərin açılmasına, 
obrazların daxili vəziyyətinin  açılmasına və əhval-ruhiyyələrinin daha yaxşı 
anlaşılmasına yardım edir. Bir çox hallarda personajların əhvali-ruhiyyəsi ilə verilən 
təsvirlər arasında uyğunluq özünü göstərir. “Personajın qavrayışı,duyğuları vasitəsi 
ilə çatdırılan peyzaj hərəkətin baş verdiyi anda onun psixoloji vəziyyətinin 
göstəricisidir.” [8,səh.155]. Təbiəti seyr edərkən qəhrəmanın düşündüklərini oxucu 
ilə bölüşdükcə, müəllif həm də onun əhval-ruhiyyəsindən xəbər vermiş olur. “Həyat” 
romanındakı hadisələr əsas etibarı ilə baş qəhrəmanın ətrafında cərəyan etdiyindən 
təbiət təsvirləri də onun ovqatı ilə əlaqələndirilib  və baş qəhrəmanın əhval-
ruhiyyəsini, emosional, ruhi vəziyyətini açmağa xidmət edib.  Romandakı mənzərə 
təsvirləri əsasən Jannanın düşüncələrini, dünyaya baxışını əks etdirir, onun 
xarakterindən, dünyaya baxışından xəbər verir. “İnsanın dünyasının 
zənginləşməsinin çox özünəməxsus və məhsuldar sahəsi onun təbiətlə 
münasibətidir.” [4,səh.6]. Janna monastrdan çıxıb evə--Qovaqlıq adlandırdıqları 
sevimli malikanələrinə qayıtdığı ilk zamanlarda onun özü kimi sevinən təbiətin göz 
oxşayan, ruha rahatlıq gətirən mənzərələrindən bəhs olunur, təbiətin qoynunda gəzib-
dolaşmağı sevən Janna nəşədən yerə-göyə sığmırdı. Ürəyaçan mənzərələr gənc qıza 
xoş duyğular bəxş edirdi, onunla canlı təbiət arasında ilahi bir təmas var idi. Janna 
azadlığın şərbətini daddığı ilk zamanlarda kəndin sakit təbiətindən həzz alırdı; sinə 
dolusu nəfəs aldığı havanın təmizliyi və kənd yerinin sükutu onu sakitləşdirirdi;  
təbiətin canlı poeziyası, yay axşamlarının aydınlığı, hərarəti onu ruhlandırır, ürəyini 
dağa döndərirdi. Dini məkanda qapalı şəraitdə keçirdiyi uşaqlıq və yeniyetməlik 
illərindən sonra yeni—sərbəst həyata atılan qızcığazın “Həyəcanlı və tavansız könlü 
sərsəm bir şadlıqla, dünyanın ülvi gözəlliyindən doğan intəhasız riqqətlə dolurdu. Bu 
doğan Günəş onun Günəşi idi! Bu şəfəq də onunku idi! Onun həyatının başlanğıcı! 
Səhər isə ümidlərinin yüksəlişidir!” [1,səh.17]. Ömrünün gözəl çağlarını yaşayarkan 
Jannanın təbiətdən aldığı zövq onun daxili dünyasındakı xoş duyğulardan, arzu və 
xəyallardan qaynaqlanır. Təbiətin əsrarəngiz gözəlliyindən vəcdə gələn gənc qız 
ürəyində xoşbəxtlik haqqında, sevib ailə quracağı insan haqqında xəyallar qururdu. 
Toy səyahəti zamanı Jannanın qəlbi təbiətin heyrətamiz mənzərələri qarşısında 
riqqətə gəlirdi. Korsikanın insan əli dəyməmiş misilsiz təbiəti toydan dərhal sonra 
başlanan bal ayı səyahəti zamanı gənc xanımın qəlbini cuşa gətirir, o özünü  
xoşbəxtliyin zirvəsində hesab edirdi. Janna  ilahi gözəllik qarşısında heyranlığını 
ifadə etmək üçün söz tapmaqda aciz idi. Həmin an o,  heyranlığını bu cür ifadə elədi: 
“Elə xoşbəxtəm ki, lap adi, boş bir şey də ürəyimi riqqətə gətirir.” “Bu mənzərə 
qarşısında sevmək ehtiyacı, sevmək ehtirası onda baş qaldırdığından Jülyənin əlindən 
yapışdı.” Amma hissiz-duyğusuz, kobud xarakterli Jülyən üçün xanımının Tanrının 
yaratdığı ilahi gözəllikdən təsirlənməsi anlaşılmaz idi.  O, Jannanın hislərindən nəsə 
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anlayacaq qədər həssas, duyğusal bir insan deyildi. Evliliklərinin ilk çağlarından 
hədsiz dərəcədə simicliyi ilə xanımını məyus edən Jülyənin sonralar daha pis 
xasiyyətləri aşkar olundu.  Bu  qəbildən olan bir insanın--sevgisi saxta, daşürəkli, 
tamahkar bir adamın təbiətə vurğunluğu, gözəllik qarşısında təsirlənməməsi heç də 
təəccüblü deyil.  Nə zaman ki,  məşəqqətli günlər bir-birini əvəz etməyə başlayır, o 
zaman qəhrəmanın həyata baxışı da, ətraf aləmdən aldığı təəssüratları da başqalaşır, 
sərtləşir. Artıq qüssəli  fikirlərin təsiri altında formalaşan üzücü duyğular dünyanın, 
təbiətin gözəlliklərini sanki görünməz edir.  Mənəvi əzablar içərisində qovrulan bir 
insanın əhval-ruhiyyəsi onun təbiətdən zövq almasına mane olur. Jannanın kainatın 
gözəlliklərindən aldığı zövq məhəbbət və xoşbəxt gələcəklə bağlı qurduğu 
illuziyalarla birlikdə yoxa çıxır. Zaman-zaman başına bədbəxtliklər gəldikcə onun 
çevrəsində tamamilə fərqli mənzərələr-- donuq, boz və cansız təbiət müşahidə edilir. 
Təbiət hadisələrinə obrazın əhval-ruhiyyəsi baxımından yanaşan müəllif. səyahətdən 
döndükdən  sonra ailədə yaranan  gərginlik  nəticəsində Jannanın halətinin ətraf 
aləmə, təbiətə münasibətinə necə sirayət etdiyini göstərir. Jülyənin davranışlarından 
yaranan soyuqluq fonunda otağına dolan təmiz hava Jannaya çox soyuq görünür, onu 
üşüdürdü. Arzu və xəyalları puç olmuş gənc qız Günəşi də artıq başqa gözlə görürdü. 
Artıq ətrafındakı ağaclar,otlar, bağ-bağat Jannanın qəlbində əvvəlki şən əhval-
ruhiyyəni yaratmadığından gənc xanım özü-özündən bunların bir neçə ay əvvəl ona 
sonsuz zövq verən ağacların, otların, bağ-bağatın olub-olmadığını sorurdu.  İndi 
meşə ona ölüm ayağında olan xəstənin otağı kimi qəmli, ələmli,  Günəş  isə  “sərxoş 
adamın üzü kimi şişmiş” görünürdü.   Jannanın ailə həyatında ilk böyük zərbəni 
aldığı gün yaşadıqlarına şahidlik edən təbiət sanki məyusluğunu sükuta qərq olmaqla 
bildirirdi. O məşum gün Ay səmada görünmürdü, çöllərə sükut çökmüşdü.  
Mopassanın əsərlərində su hövzələri –dəniz və ya okean sahili  insanların sevincli və 
kədərli günlərində üz tutduqları məkandır. Yazarın bir sıra digər əsərlərində olduğu 
kimi, “Həyat” romanında da su amili təbiət təsvirlərinin önəmli bir hissəsini təşkil 
edir.  Ata ocağına döndükdən sonra qayğısız yaşadığı zamanlarda Janna okeanın 
sahilində quş kimi azad olmaqdan bəxtiyarlıq duyurdu. “Sahil qumları üzərində 
yuvarlanan ləpələrin uzaqdan eşidilən uğultusu layla kimi qızın ruhunu oxşayırdı.” 
Janna onu qoynuna alıb nəvazişlə yırğalayan mavi sularda özünü yaxşı hiss eləyirdi. 
Sərin, şəffaf dənizin və sahilin mənzərəsi ona xüsusilə xoş duyğular bəxş edirdi. Su 
hövzələri həm də qayğılı, dərdli, küsmüş  insanların könül sirdaşıdır. Gərgin 
vəziyyətlərə düşdükdə, kədərli olduqda adamlar dənizi canlı bir varlıq kimi özlərinə 
həmdərd bilir. Janna təkcə xoşbəxt günlərində deyil, həyatda ilk ağır zərbəni aldığı 
gün, ərini xidmətçi qız ilə birlikdə zina üzərində yaxalayarkən düşünmədən okeanın 
sahilinə qaçır. Cavanların nişan mərasimində sakit və şəffaf görünən dəniz 
qrafinyanın Jannanın əri ilə sonuncu və faciə ilə yekunlaşan görüşü günü dalğalarını 
şahə qaldırmaqla etirazını bildirirdi. Həmin an qara buludlar sürətlə toplaşaraq leysan 
yağdırmaqla, küləksə uğuldamaqla sanki qəzəb püskürürdü; təbiət sükunətini 
pozaraq fəğan edir, sanki narahatlıq içərisində yaxınlaşan faciənin anonsunu verirdi. 
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Qrafın qəzəbi ilə təbiətin qəzəbi bir-birini tamamlayırdı. Ömrünün payız çağında, 
yaxınlarını, əzizlərini itirgikdən sonra kədərli və çətin günlərini yaşayarkən Janna 
nəyinsə çatışmadığını hiss edir. O, qəfildən anlayır ki, uzün müddətdən bəri ayrı 
düşdüyü dənizin, onun səsinin, hənirtisinin  həsrətindədir.  Acılı-şirinli xatirələrlə 
dolu sevimli ata ocağını satıb köçərkən təbiət də Jannatək qəm dəryasına batmışdı; 
bivec və kefcil oğlunun ucbatından yaranan və hər ötən gün artan maddi çətinlikllərə 
görə “Qovaqlığı” tərk etmək məcburiiyətində qaldıqda sanki buludlar da Janna kimi 
göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Jannanın qara qanlar axan qəlbindəki tutqunluq 
bozarmış, tutqun səmanın rəngləri ilə uyurdu. Çox zaman anlaşılmaz sıxıntılarla 
müşayiət olunan qış fəsli gəldikdə onsuz da heç nə ilə ürəyi açılmayan Jannanın canı 
bir az da sıxılırdı.... ölüm həsrəti, ümidsiz bir kədər sanki onun ruhuna hakim 
kəsilmişdi.  Baharsa hər zaman özü ilə sevinc gətirir. Təbiət canlandığı kimi  insanın 
da qəlbi  açılır, daxilində ümidlər baş qaldırır. Jannanın həyatında ümid şəfəqi də ilk 
baharla birlikdə doğur. Sıxıntılı günlərini yaşamaqda ikən dünyaya yenicə gələn 
körpə nəvəsi Günəş çölləri nura qərq elədiyi kimi Jannanın qaranlıq dünyasını 
birdən-birə nura qərq edir; körpə gücü tükənmiş qadına sanki yenidən güc verir.  
Təbiətə yeni həyat gəldiyi kimi Jannanın qəlbindəki ümidsizlik və kədər də öz yerini 
sevincə verir.  “Həyat” romanından fərqli olaraq, “Əziz dost” romanı peyzaj 
təsvirləri ilə zəngin olmasa da, burada da situasiyaya uyğun, xüsusilə personajın ruhi 
vəziyyətinə uyğun təsvirlərə rast gəlinir. Əgər romanın ilk səhifələrində qəhrəmanın 
kirayə etdiyi evin, gəzib-dolaşdığı küçələrin mənzərəsi ürəkbulandırıcı, cansıxıcı 
idisə, sonralar şəxsi həyatındakı və iş həyatındakı uğurlar bir-birini əvəz etdikcə, onu 
əhatə edən mühitin görüntüsü də könül oxşayır. İşlədiyi qəzetin redaktorunun 
evindəki ziyafətdən şəxsi həyatı və karyerası üçün ümidverici təəssüratlarla geri 
dönərkən ətraf aləm Düruanın nəzərlərində elə gözəlləşmişdi ki, o özünü “həzlərin 
zirvəsində” görürdü. “Çevrəsindəki hər şey ona gülümsünürdü, həyat ona iltifat 
sərgiləyirdi. Ümidlərin gerçəkləşməsi necə də gözəlmiş!” [2,səh.136].  Xoş gələcək 
vəd edən tanışlıqlardan sonra gənc reportyorun içində təbiətlə təmasda olmaq istəyi 
baş qaldırır və sübh tezdən Bulon meşəsində gəzişməyi qərara alır. Artıq daxilində 
özünə güvənliyi artmış reportyorun gözündə təbiət də başqalaşmışdı: “Rüzgar öz 
yolunu dəyişmiş, gecə ərzində hava bir az da yumşalmışdı. Günəş aləmə şəfqətlə işıq 
saçırdı. Hava apreldəki qədər ilıq idi”. Jorj Düruanın ilk faydalı evliliyinin 
başlanğıcında onun valideylərinin yaşadığı  Normandiyaya etdikləri səfər həmin 
bölgənin füsunkar, qəlbləri riqqətə gətirən mənzərəsi ilə müşahidə olunur. Yeni 
həyata qədəm qoyan cütlük yol boyu təbiətin gözəlliklərindən zövq alır, günəşin 
şüaları altında isinir, sıcaq işıq dalğalarının və şəfalı kənd havasının təsiri ilə 
xumarlanırdı.  

Şarl Forestyenin canını tapşırmaq ərəfəsində təsvir olunan mənzərə isə 
ömrünün qürubunu yaşayan bir insanın əhvalı ilə uyğun idi. Həmin səhnədə artıq 
qürubdakı atəşli mənzərənin öləziməsindən, səmanın tündləşən rəngləri fonunda 
dalğaların rənginin qaralmasından danışılır. Günəş şəfəqlərinin otağa süzülən son 
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şölələri altında qürubu əks etdirən güzgü belə “qan ləkəsini” xatırladırdı. Beləliklə, 
gəlinən nəticə onu deməyə əsas verir ki, peyzaj sadəcə olayların cərəyan etdiyi 
məkanı göstərmək və oxucuya gözəl duyğular bəxş etmək naminə mətnə daxil 
edilmir. Əsərin qayəsinin oxucu tərəfindən daha yaxşı anlaşılmasında, personajın 
olduğu mühitin əyani təsəvvürürnün yaradılmasında və qəhrəmanın əhval-
ruhiyyəsinin açılmasında peyzaj təsvilərinin müstəsna rolu var. Gi de Mopassanın 
təsvirlərə xüsusi önəm verməsi bu cür səbəblərdən qaynaqlanır. 
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Gulnara Hajiyeva 

THE ROLE OF  LANDSCAPE IN GUY DE MAUPASSANT'S NOVELS 
AND SHORT STORIES 

Summary: 
 One of the most striking features of Guy de Maupassant's work is the 

widespread use of artistic details. In his novels and stories of socio-psychological 
content, the writer used artistic details as a means of psychologism, highlighting 
worldview and moral problems. In giving a clear description of the situation and a 
comprehensive explanation of the psychological state of the character it is necessary 
to mention paysage, as one of the most frequently used details by Maupassant. The 
writer not only uses the paysage as a place where events take place but also as a tool 
to reveal the personality, psychology and mood of the protagonist. Whether small or 
large Mauppassant skillfully used the landscape imagery to reveal the character. The 
article examines the role of the landscape in Mauppassant's work on the example of 
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the novels "Dear Friend" and "Life", as well as the short story "Vendetta", and quotes 
the author's views on the role of description in the work of art. The novel "Life" is 
rich in descriptions of nature, and these descriptions are given not only to instill in 
the reader aesthetic feelings but also to help reveal the general idea of the work and 
the psychological state of the protagonist. The article analyzes the role of natural 
descriptions in the novel "Life" from different aspects. 

Keywords: Guy de Maupassant, novel, short story, artistic detail, 
landscape/paysage, psychology, mood 

 
Гюльнара Гаджиева 

РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В РОМАНAX И РАССКАЗAX ГИ ДЕ 
МОПАССАНA 

Резюме: 
    Одна из самых ярких черт творчества Ги де Мопассана - широкое 

использование художественных деталей. В своих романах и рассказах 
социально-психологического содержания писатель использовал 
художественные детали как средство психологизма, высвечивая 
мировоззренческие и нравственные проблемы. Пейзаж - одна из наиболее 
широко используемых деталей Мопассана для четкого описания ситуации и 
исчерпывающего объяснения психологического состояния изображения. 
Писатель использует пейзаж не только как место, где происходят события, но и 
использует этот способ, чтобы раскрыть характер, психологию и настроение 
главного героя. Вне зависимости от объема работы Мопассан умело 
использовал пейзажные изображения, чтобы раскрыть психологию образа . В 
статье исследуется роль пейзажа в творчестве Мопассана на примере романов « 
Милый друг» и «Жизнь», а также рассказа «Вендетта», приводятся цитаты  
автора на роль изображения в художественном произведении. Роман «Жизнь» 
богат описаниями природы, и эти описания даны не только для того, чтобы 
внушить читателю эстетические чувства, но и помочь раскрыть общий сюжет 
произведения и психологическое состояние главного героя. В статье 
анализируется роль природных описаний  в романе «Жизнь» с разных сторон. 

Ключевые слова: Ги де Мопассан, роман, рассказ, художественная 
деталь, пейзаж, психология, настроение. 
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İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏHSİLDƏ ROLU 

Xülasə 
 

 Xarici dilin tədrisi zamanı müəllimlər müasir texnologiyalardan istifadə etməklə 
tələbələrlə , şagirdlərlə daha rahat ünsiyyət qura bilir və onlarla maksimum işləyə 
bilir . Eyni dərs prosesində müxtəlif hazırlıqlı şagirdlərə fərdi yanaşaraq , 
adaptasiyalı öyrətmə sisteminin tətbiq olunması müasir texnologiyalardan istifadənin 
ən yaxşı nəticələrindən hesab edilə bilər . 

Müasir texnologiyalardan istifadənin əsas məqsədi və əhəmiyyəti ondan ibarətdir 
ki , tədrisin səmərəliliyi artırılsın , öz düşüncəsi , ağlı , potensial enerjisi , güclü 
məntiqi ilə xarici dili dərindən mənimsəyən və onu tətbiq etməyi bacaran , hər cür 
situasiyalarda işin məgzini tutub çıxış yolunu tapmağı bacaran yüksək intellektli , 
savadlı gənclər , şəxsiyyətlər yetişdirilsin . 

Hazırda internet bizim imkanlarımızı sürətləndirən bir möcüzədir . Hansısa yazını 
hazırlayanda məhz internet vasitəsilə müəyyən mənbələrə daxil olur , faktlar əldə 
edirik . Müasir dövrdə camiyyəti informasiya - kommunikasiya texnologiyaları 
sahəsində mühüm yenilik olan internetsiz təsəvvür etmək isə qeyri - mümkündür . 
Texnologiyanın inkişafının bizlərə verdiyi bu imkanlardan yararlanmaq , düzgün 
şəkildə istifadə etmək lazımdır . Burada əsas məqsəd kompüterlərin təhsil sahəsində 
uğurlu tetbiqi deyil , eyni zamanda bu istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış 
olmalarından da asılıdır . Müasir dövrde müasir texnologiyaların sürətlə inkişaf 
etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərində 
hesab edilir . Çünki bu texnologiyaların sürətli inkişafi və yayılması başariyyətin 
inkişafi üçün geniş imkanlar yaradır . 

Açar sözlər : ingilis dili , müasir dars , müasir texnologiya , təhsil , tadris  
 
1. Giriş 
Fəal təlimə əsaslanan müasir dərsin əsas mahiyyətini düşünmə,öyrənmə və 

danışma təşkil edir . Bir çox metodiki ədəbiyyatlarda müasir dərsin əsas strukturunun 
7 mərhələdən ( motivasiya , problemin qoyuluşu , tətqiqatın aparılması , informasiya 
mübadiləsi , informasiyanın müzakirəsi nəticə və ümumiləşdirmə , yaradıcı 
tətbiqetmə , qiymətləndirmə ) ibarət olunduğu göstərilsə də , əslində 3 mərhələni 
özündə birləşdirir : öyrənmə , tətbiqetmə , dəyərlənirmə . Buna baxarkən görünür ki , 
şagird dərs boyu fəaliyyətdə olur . Müəllimlər təlim prosesində müzakirə rollu 
oyunlar audio və video materiallar , dinlənilmiş audio və izlənilmiş video 
materialların şifahi təhlili kimi üsullardan istifadə edərək dərsi daha effektiv edə 
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bilərlər . Müəllimlər öz dərslərində müasir təlim texnologiyalarından  istifadə 
etməklə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin , müstəqil mütaliə qabiliyyətinin , hər hansı 
hadisəyə tənqidi yanaşa bilmək kimi müsbət cəhətlərin inkişafına stimul vermiş olar .                                 
Müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq keçirilən dərslər şagirdlərin dərsə olan 
maraqlarının artmasına da səbəb olur . Eyni zamanda,tədris zamanı müasir 
texnologiyalardan istifadə edilməsi təlimin məzmunun artmasına ,zənginləşməsinə  
səbəb olur . Belə ki , istənilən xarici dilin tədrisi zamanı da komputerda Microsoft 
Power Point , Microsoft Word , ActinInspire , Bandicam proqramlarından istifadə 
etməklə daha rəngarəng dərs nümunələri ərsəyə gətirmək olar . Bu cür dərslər 
şagirdlər tərəfindən daha tez manimsənilir və maraqla qarşılanır . Dərs zamanı 
müasir təlim texnologiyalarından geniş istifadə edilməsi tədris prosesini daha da 
yaddaqalan və maraqlı etməklə yanaşı,təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, 
şagirdlərin sərbəst işlərinin artmasına , ən əsası isə , onlarda öyrənməyə marağın 
artmasına gətirib çıxarır .  

Bildiyimiz kimi , müasir təhsilin əsas vəzifələrindən biri də demokratik ruhlu , 
müstəqil düşüncəli, yüksək bilik va bacarıqlara yiyələnmiş gənc nəslin tərbiyyə 
olunmasıdır . Bunun üçün də,müasir tədris proseslərində yeni təlim 
texnologiyalarından istifadə olunması zəruridir. Müasir texnologiyalar dövründə 
yaşadığımızı nəzərə alsaq , qeyd edə bilərik ki , hər bir müəlllimin qarşısına qoyduğu 
məqsəd budur ki , bu gün təlimdə yeni texnologiyalardan istifadə etməklə təhsilin 
keyfiyyəti yüksəldilsin. 

 
2.Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 
           Artıq müasir dünyada ölkələrin rəqabətə davamlılığı ciddi bir faktora 

çevrilmişdir. Qloballaşan dünyada hər bir ölkənin dayanıqlı və davamlı inkişafı üçün 
cəmiyyətin bütün sahəlarində beynəlxalq raqabət prinsiplərinə çevik surətdə 
yiyələnmək ən böyük tələblər arasındadır. Bu gün informasiya cəmiyyətinin və 
rəqabətə davamlı yüksək texnologiyalı milli iqtisadiyyatın yaradılması bir sıra 
ölkələrin dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilmişdir . Bu ölkələrdə müasir 
informasiya va kommunikasiya texnologiyaları ( IKT ) sahəsi inkişafin ən önəmli 
amili kimi çıxış etməkdədir . Bu sahə dövlətlərin siyasi , iqtisadi və sosial 
fəaliyyətinə aktiv təsir edərək iqtisadiyyatın və ictimai münasibətlarin 
qloballaşmasında mühüm rol oynayır. Informasiya cəmiyyətində təhsil sisteminin 
necə qurulması,təhsilin modernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan istifadə 
edilməsi hazırda ən aktual mövzulardan biridir . Bu gün dünya iqtisadiyyatı daha çox 
bilik yönümlü iqtisadiyyat olduğundan ölkələrin təhsil sistemlərindən də məhz bu 
tələblərə cavab verən sistemin qurulması tələb olunur . Bu amil inkişaf etmiş 
ölkələrdə təhsilin informasiyalaşdırılması istiqamatində sistemli şəkildə bir neçə 
mərhələ islahatlar keçirilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas məqsədi müasir informasiya 
mədəniyyətinə malik şəxsiyyətlər yetişdirilməsi , ölkədə vahid təhsil və informasiya 
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mühitini formalaşdırılmasıdır . Bu mühit yeni informasiya texnologiyalarından 
istifadə etməklə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasını , yeni informasiya mədəniyyətinin 
formalaşdırılmasını , təhsil sisteminin dünyanın informasiya , mədəniyyət və təhsil 
məkanına inteqrasiyasını , vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının 
bərabərləşdirməsini təmin edir. 

Bütün bunlara nail olmaq üçün vahid təhsil sistemi yaradılmalı və bu sistem 
bütün səviyyəli təhsil və informasiya sistemlərini , habelə təhsilin idarəetmə, elmi-
tədqiqat,  servis , metodiki - tədris və texnoloji mərkəzlərini birləşdirməli , təhsilin 
idarə edilməsi üzrə İKT - yə əsaslanan effektiv və şəffaf monitoring sistemi və resurs 
mərkəzi yaradılmalı , informasiya texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiyasının 
təmin edilməli, milli elektron dərsliklər hazırlanmalı və onlar tədris prosesində tətbiq 
edilməli , ənənəvi dərs vəsaitləri ilə inteqrasiyası olmalı , habelə köməkçi metodiki 
vasitələri hazırlanmalıdır. Bu da öz növbəsində təhsilin keyfiyyətinin artmasına , 
tədris məqsədli informasiya texnologiyaları vasitələrinin standartlaşdırılması və 
sertifikasiyasına yol açır . Yaşadığımız texnologiya dövründə dərslərin müasir 
texnologiya vasitələrindən istifadə etməklə keçirilməsinin keyfiyyətliliyini təmin 
etmək üçün əsas olan amillər təhsil ocaqları üçün pedaqoji və İKT kadrlarının 
hazırlanması sistemi yaradılmalı , onlara tədris prosesində ən yeni informasiya 
texnologiyalarından istifadə etmək bacarığı aşılanmalıdır və tədris prosesinin bütün 
iştirakçıları üçün İKT bacarıqlarına yiyələnmək imkanının yaradılmalı , təhsil 
müəssisələrinin müasir İKT avadanlığı və Internet / Intranet şəbəkəsi ilə təmin 
olunmalı , təhsilin informasiyalaşdırılması prosesinin elmi təminatı və informasiya 
texnologiyalarına əsaslanan müasir təlim üsulları hazırlanmalı , təhsil sahəsində 
dövlət idarəçiliyi və tənzimləmə sisteminin vahid informasiya infrastrukturu 
yaradılmalı , informasiya təhlükəsizliyi təmin olunmalı və təhlükə doğuran halların 
aradan qaldırılması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməli və yalnız lisenziyali 
proqramlardan istifadə olunmasına keçid olmalıdır. 

            Təhsil müəssisələrinin kompüter avadanlığı və telekommunikasiya 
vasitələri ilə təminatı müntəzəm olaraq davam etdirilməlidir.Təhsil müəssisəsinin 
müasir texnologiya avadanlıqları ilə təminatı bu avadanlıqların tədris prosesinə 
inteqrasiyasına və vahid təhsil - informasiya sisteminin yaradılmasına 
yönəldilməlidir.Təhsil müəssisələrinin müasir texnologiya avadanlıqları ilə təmin 
olunması və onun istifadəsi prosesində bir sıra prinsipləri nəzərə almaq lazımdır : 
avadanlıqların parametrlərinin tez - tez dəyişməli və maksimum səmərəli istifadəsi 
mümkün olmalıdır , təhsil müəssisələrinin müasir texnologiya vasitələrindən 
səmərəli istifadə imkanları müxtəlif səviyyədə olmalı , təhsil müəssisələri müasir 
texnologiya avadanlıqlarını qəbul etməyə hazır olmalı , kompüter sinifləri ( müəllim 
və şagird yerləri nəzərə alınmaqla ) , müasir texnologiya avadanlıqları ( printer , 
skaner , rəqəmsal kamera , proyektor və s . ) və effektivliyinin artırılmasına xidmət 
edən digər texniki vasitələr , təhsilin idarə edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması 
üçün avadanlıq , şəbəkə avadanlığı , resurs markəzlərinin komplektləşdirilməsi üçün 
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lazım olan avadanlıq və proqram təminatı , İKT üçün nəzərdə tutulan mebel olmalı , 
təhsil müəssisəsindəki bütün kompüterlərin şəbəkəyə qoşulmalıdır . Qeyd edim ki , 
şəbəkəyə qoşulmamış ayrıca kompüterlərin mövcudluğu məqsədəuyğun hesab 
olunmur . Bundan əlavə , məktəblərdəki istifadə müddəti başa çatmış , fiziki olaraq 
yararsız olan müasir texnologiya avadanlığı müntəzəm olaraq yeniləşdirilməlidir . 
Qeyd edim ki , müasir təhsil sistemində kompüter siniflərinin sayca artırılması tədris 
zamanı bir çox hallarda səmərəli zəmin yaradır . Müxtəlif fənlərin , o cümlədən 
xarici dilin tədrisinin gerçəkləşməsi üçün nəzərdə tutulan kompüter sinifləri 
məktəbin əsas informasiya özəyinə çevrilməlidir . Odur ki , müxtəlif fənlərin 
tədrisində müasir texnologiya vasitələrindən mütəmadi surətdə və səmərəli istifadə 
üçün məktəblər lazımi sayda kompüter sinifləri ilə təchiz olunmalı və eyni zamanda 
kompüter siniflərindən bütün gün ərzində maksimum istifadə üçün şərait 
yaradılmalıdır . Dərsdənkənar vaxtlarda da kompüter sinfinin imkanlarından səmərəli 
istifadə mexanizmi hazırlanmalıdır . Təhsilin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün 
məktəblərin müasir texnologiya avadanlığı və orada yaradılmış infrastruktur , yalnız 
şagirdlərin tədrisi üçün deyil , həm də məktəbin bütün müəllim və işçi heyətinin , 
valideynlərin , məktəbə yaxın sakinlərin də müasir texnologiyalardan istifadə 
qabiliyyətinin artırılması üçün istifadə oluna bilər . 

 Qeyd olunduğu kimi təhsil müəssisələrinin komputerləşdirilməsi təhsil 
sistemində çox ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur . Təcrübə bunu gostərir ki , 
informasiya texnologiyalarından bu gün nəinki təhsil müəssisələrinin 
idarəolunmasında , həm də müəssisədən kənar tədbirlərin həyata keçirilməsində də 
geniş istifadə edilir . Xüsusən də internetin yaranması , gənclər arasında onun çox 
populyar olması , təhsilin çox müxtəlif sahələrində yeni - yeni üfüqlər açmışdır . Bu 
günə qədər pedaqoqlar fərdi komputer kimi güclü təlim vasitəsinə tarixən heç vaxt 
malik deyildilər . Təlimdə elə texniki vasitə yoxdur ki, didaktik imkanlarına görə 
müqayisə edilə bilsin . İnformasiyaların sürətli artımı şəraitində təhsilin məzmunu və 
təşkilinə verilən tələblər də dəyişmişdir . Bu günün təhsili şagirdlərə daha cox 
informasiya yadda saxlamağı yox , tənqidi və məhsuldar düşünməyi öyrənməyi və 
problem xarakterli məsələləri sərbəst həll etməyi öyrətməlidir. 

Multimediya vasitələrinin tədris prosesində tətbiq olunması müvafiq pedaqoji 
texnologiyanın hazırlanmasını da tələb edir va multimediya avadanlığı mühüm 
didaktik vasitə olaraq özündə üç mühüm komponenti birləşdirir : tədris materialının 
məzmunu , onun şərh metodu və təlim texnologiyası . Qeyd etdiyim bu 
komponentlər bir - biri ilə sıx əlaqədə olub , öyrədici sistem əmələ gətirir və 
şəxsiyyətin özünütəhsil prosesini reallaşdırmağa hərtərəfli şərait yaradır. 

Texnologiyanın sürətli inkişafı , onun cəmiyyətin bütün fəaliyyət sahələrinə və 
proseslərə güclü müdaxiləsini təmin edir . Buna görə də yeni şəraitdə cəmiyyətin 
hərtərəfli və dinamik inkişafının təmin olunması üçün müasir texnologiyalar ən yaxşı 
vasitədir . Aydındır ki , ölkələrin rəqabətədavamlı iqtisadiyyatlarının təminatı , 
həmin ölkələrin təhsil sistemlərinin işindən birbaşa aslıdır . Odur ki , təhsil 
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sistemində də işlərin səmərəli təşkili üçün buraya yeni texnologiyaların , 
innovasiyaların tətbiqinə geniş yer ayırmaq lazımdır . Bu baxımdan müasir 
texnologiya vasitələrinin təhsilə tətbiq olunması əsas rol oynayır və bu zaman audio - 
video dərsliklərdən geniş istifadə etməklə tədris materiallarinin uzaq məsafələrə 
ötürülməsi və qəbul edilməsi imkanlarını , təhsilin bütün mərhələləri üçün kompüter 
texnologiyalarına əsaslanan kəsilməz və fasiləsiz tədris mühitinin formalaşdırılması, 
öyrənənin şəxsi yaradıcılıq imkanlarına müvafiq təlim metodikasının , onun növünün 
seçilməsində sərbəstliyin artırılması , müasir texnologiya sisteminə əsaslanan elmi 
metodik bazasının yaradılması , açiq təhsil sisteminin reallaşdırılması üçün 
imkanların artması kimi perpektivləri açır . Təhsil sistemində telekommunikasiya 
sisteminin imkanlarından da geniş istifadə olunmalı , informasiya texnologiyaları 
təhsil sisteminə geniş tətbiqi təmin edilməlidir ki , bu qeyd etdiklərimiz həyata keçə 
bilsin . Və bu zaman tədrisdə qlobal internet şəbəkəsinin imkanlarından istifadə 
olunmalı və vahid təhsil informasiya mühiti formalaşdırılmalı , təhsil yönümlü vahid 
informasiya məlumat bazası yaradılmalı və açıq təhsil sisteminin imkanlarından 
geniş istifadə olunmalıdır. 

3. Fasiləsiz təhsil konsepsiyasının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi   
Müasir texnologiyaların inkişafı tələbələr üçün bir çox hallarda köməkçi vasitədir 

. Tələbələr , şagirdlər onlara lazım olan materialları əldə etmək üçün kitabxanalara 
getməyə ehtiyac duyurlar . Bəzən kitabxanalara gedib orada saatlara axtarış etmək , 
bəzən lazım olan materialı tapa bilməmək kimi hallarla qarşılaşırlar . Bu baxımdan 
texnologiyaların inkişaf etməsi nəticəsində elektron kitabxanalar yaradılmış və 
tələbələr kitabxanalara getmədən , evdə rahat şəkildə axtarış edə bilir və buradaki 
informasiya zənginliyindən istifadə edə bilirlər . İnternet şəbəkənin xidmətlərindən 
geniş istifadə imkanlarının yaranması da elektron kitabxanaların yaranmasında və 
tətbiqini zəruri edən əsas amillərdəndir Elektron kitabxananın tətbiqi kitabxana 
resursları haqqında daha geniş , dəqiq və operativ məlumat alınmasına imkan yaradır 
. İstifadəçi elektron kitabxananın xidmətlərindən istifadə edərkən konkret sorğulara 
konkret cavablar alır və bu da ilk növbədə vaxt itkisinin qarşısının alınmasına kömək 
olur . Əgər elektron kitabxananın işi şəbəkədə və xüsusilə də qlobal şəbəkədə təşkil 
olunursa , onda bu samarə dəfələrlə artmış olur ki , bu da yuxarıda qeyd etdiyim kimi 
, bu da tələbələr üçün rahat olur. 

Müasir texnologiya vasitələri dedikdə , həm də informasiyanın əldə olunması , 
saxlanılması , təkrar istifadə olunması və eləcə də , qorunmasını təmin edən vasitə 
başa düşülür . Bütün dərslərdə eləcə də xarici dilin tədrisində də müasir texnologiya 
vasitələrindən istifadə olunması tədrisi daha keyfiyyətli , maraqlı edir . Xarici dilin 
tədrisində müasir texnologiyalardan istifadənin əsas məqsədləri budur ki , istənilən 
xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə təhsilin səmərəsini , dil 
öyrənmək üçün motivasiyanı , nitqvə dil bacarıqlarının artırılması , sərbəst şəkildə 
öyrənmə və kiçik tətqiqatlar aparmaq bacarıqlarını və həvəsini artırır . Müasir 
texnologiyaların tədrisdə istifadəsi bizə əlavə vaxt qazandırır , tədrisin keyfiyyətini 



Filologiya məsələləri, № 12, 2021 

 

 

 

 

 

  – 361 –

yüksəldir , artırır , müasir biliklərə yiyələnməyə kömək edir və hər hansı bir 
mövzuda yeniliklərdən xəbərdar oluruq. 

 
Savadlı , təhsilli gənc nəslin yetişdirilməsi , onların müasir texnologiyaların fəal 

istifadəçiləri , yaradıcıları kimi formalaşması , müasir texnologiyaların təhsil 
prosesinin bütün mərhələlərinə inteqrasiyası ilə informasiya cəmiyyətinin tələblərinə 
uyğun müasir təhsil sisteminin qurulması , rəqəmli təhsil informasiya ehtiyatlarının 
yaradılması , müəllimlərin kompüter biliklərinin artırılması , e - təhsil və distant 
təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi , xüsusi qayğı tələb 
olunan sosial qruplar da alınmaqla , fasiləsiz təhsil konsepsiyasının formalaşdırılması 
və inkişaf etdirilməsi müasir təhsilin əsas məqsədlərindən hesab olunur . Bu 
istiqamətin məqsədlərinə çatmaq üçün milli təhsil şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi və 
bütün ümumi təhsil müəssisələrinin etibarlı , təhlükəsiz genişzolaqlı şəbəkəyə 
qoşulmasının təmin olunması arzuolunandır . Həmçinin təhsilin resurs mərkəzinin və 
təhsil prosesini dəstəkləyən elektron tədris vasitələrinin inkişaf etdirilməsi , bütün 
təhsil pillələri üçün informatikanın tədrisinin keyfiyyətinin artırılması və dərs 
vəsaitlərinin texnoloji inkişafa uyğun müasirləşdirilməsi , mərkəzləşdirilmiş virtual 
tədris platformasının yaradılması və təhsilin idarə olunması sisteminin inkişaf 
etdirilməsi , təhsildə texnologiyalardan səmərəli istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir . Xarici dillərin tədrisi artıq müasir metodlarla həyata keçirildiyi üçün həm 
öyrənən , həm də öyrədən tərəf üçün kompüter internet çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir . Hazırda isə , istifadə etdiyimiz kommunikativ , interaktiv metodlar 
kompüter və informasiya texnologiyasız təsəvvür oluna bilməz . Kommunikativ 
təlim xarici dillərin tədrisində üstünlük təşkil edir . Kommunikativ metod öyrədənlə 
öyrənən arasında aktiv ünsiyyət yaratmaq , müxtəlif növ mövzularda müzakirə etmək 
və dil baryerinin aşılması prosesində ən vacib metod hesab olunur . Xarici dilin 
tədrisinin daha da aktiv və effektiv olması üçün müasir texnologiya vasitələrinin 
tətbiqi zəruri hesab olunur . Dərslikdə verilmiş mövzuya aid şəkillər , yeniliklər , 
musiqi və ya qəzet materialı , müxtəlif audio və video materiallar o mövzunu daha da 
dərindən  öyrənməyə , daha yaxşı yadda saxlamağa kömək edir . F.Veysin fikrincə , " 
xarici dilin tədrisində sözlərin öyrənilməsi , qrammatik ətrafında müzakirələr , 
mətnlər , dialoqlar əyləndirici olsa tələbə və şagirdlər öz fikirlərini daha sərbəst 
şəkildə ifadə edə biləcək ” . Bu , həmçinin onlarda yaradıcılıq keyfiyyətini dil 
öyrənmə bacarığını gücləndirir , Interaktiv metod burada işə yarayır və təqdim edilən 
yeni sözlər tərcümə edilmədən şəkillər üzərində təqdim edilir , sonra bu mövzuya 
uyğun qrammatik material və dialoqlar , mətnlər dərsi əhatə edir.İnkişaf etmiş 
Ölkələrin təhsil təcrübəsi göstərir ki , çağdaş insan yetişdirmənin ən doğru yolu , 
şagirdi sinifdə təlimin obyekti kimi yox , subyekti kimi qəbul edən şagirdyönümlü 
interaktiv təlim metodlarından istifadə etməkdən ibarətdir . Artıq Avropa təhsilində 
əsas metod kimi interaktiv metod tətbiq olunmuşdur . Bu metodda mövzunun 
müzakirəsi zamanı müəllimlə arasında müzakirə ilə ilə yanaşı , şagirdlər arasında da 
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müzkirələr edilir . Məsələn , müəllim hər interaktiv metodun asas göstəricilərindən 
biridir . Azərbaycanda Boloniya təhsil sistemi tətbiq olunsa da yaşlı nəslin təhsildə 
üstünlük təşkil etməsindən irəli gəlir . İnteraktiv metod üçün kompyuter biliklər 
olmalıdır və müasir dünya görüşlü müəllimlər olmalıdır ki , xarici dilin tədrisi 
zamanı interaktiv metodu sərbəst şəkildə tətbiq etməyi bacarsın . Əlbəttə ki , müasir 
dövrümüzdə bütün dərslərdə , eləcə də , xarici dilin tədrisi dərslərində interaktiv 
metodun tətbiqi vacibdir . Amma qeyd edim ki , xarici dilin tədrisində , 
olunmasıvacibdir , mühüm əhəmiyyətə malikdir . İlk öncə dil dərsləri müzakirəli 
şəkildə olmalıdır , həm də ingilis dili dərslərində bu metodun tətbiq takca , müəllim 
ollim deyil , tələbələr öz aralarında müzakich aparnahdır . Xarici dilin tədrisi zamanı 
dars ərzində müasir kompyuter texnologiyalarından istifadə olunmalı , müxtəlif 
qısametrajl filmlərə baxılmalı , edilməlidir . Ümumiyyətlə , qeyd etmiliyəm ki , 
ingilis dili dərslərində şagirdlərin aktiv olmalarını təşkil görülməli , audio və video 
materiallardan istifadə görürük ki , bir müəllim bu mövzunu elə keçir ki , tələbə razı 
qalır , amma başqa bir müəllim eyni mövzunu elə tədris edir ki , təlaba darsdə iştirak 
etmək istəmir . Indiki ganc nəslin , talabalarin əsas tələbatı xarici dili dərslərində 
interaktiv metoddan istifadə olunmasıdır . Ona görə də bütünlüklə tədris interaktiv 
metoda üstünlük versə daha yaxşı nəticələr əldə etmək mükündür . Çünki interkativ 
metod artıq sınaqdan çıxmış və nəticələri müsbət olan bir metoddur .  

Artıq bu gün , müasir texnologiyaların inkişaf etdiyi dövrda , bu müasir 
texnologiyaların təhsilə tətbiq olunması və bunun inkişaf etdirilməsi iki istiqamətdə 
aparılır . Bunlarda biri , ənənəvi təhsilformalarının təkmilləşdirilməsi , 
yeniləşdirilməsi vatadrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində müasir texnologiya 
vasitələrindən istifadə olunmasıdır . Digəri isə , təhsil prosesində , xarici dil dərsləri 
zamanı yeni metodların yaradılması və yeni metodlardan istifadə etməklə distant ( 
məsafədən ) təhsil texnologiyasının tətbiq olunmasıdır. 

4.Distant təhsil forması 
Müasir texnologiyaların təhsilə tətbiq olunması ilə , son illərdə distant təhsil 

forması təhsil sahəsində köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur . Distant təhsil forması 
artıq inkişaf etmiş ölkələrin əsas təhsil formasına çevrilmişdir . Distant təhsil 
formasının inkişafı yeni təhsil müəssisələrinin , yeni fakültələrin yaranmasına təkan 
verir və ən əsası bu növ təhsil formasında təhsil almaq istəyənlərin sayının sürətlə 
artmasına və beləliklə də təhsilə yeni əlavə xərclərin cəlb olunmasına səbab 
olmuşdur və bunlara şərait yaratmaqda davam edir . Distant təhsil sisteminə keçmiş 
dünya ali məktəblərinin təcrübəsi onu sübut edir ki , bu forma təhsil sisteminin 
təşkilinə xərclənən vəsait tezliklə özünü doğruldur . Müasir texnologiyaların inkişafı 
ilə , fərdi kompüterlərin və internet şəbəkənin yaranması nəticəsində ən populyar 
təhsil formalarından biri olan distant təhsil formasının inkişafı da sörətlənmişdir . Bu 
təhsil formasının əsas xüsusiyyətləri bunlardır ki , əhalinin təhsil alma imkanları artır 
, informasiyanın radikal olaraq tamamailə yeni forma və məzmunda çatdırılması 
təmin olunur , multimedia sistemləri tədris fəaliyyətində geniş tətbiq olunur , 
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informasiyanın qeyri - standart üsullarla təqdimatı həyata keçirirlir , iri həcmli 
avtomatlaşdırılmış sorğu sistemlərindən istifadə imkanlan genişlənir ( elektron 
kitabxana xidmətləri , elektron konferensiya və s . ) .  

Texnologiyaların inkişafı ilə xarici dilin tədrisi zamanı distant təhsil formasından 
istifadə edilməsinin əsas xüsusiyyətləri bunlardır ki , distant təhsildə öyrənən , təklif 
olunan bütün materialları istifadə etdiyi yaddaş qurğusunda saxlamaqla arxivləşdirə 
bilir və istədiyi vaxt , istədiyi yerdə və şəraitdə həmin materiali monitora çıxararaq 
oxuyub öyrənmək imkanı əldə edir . Xarici dilin tədrisində istifadə olunan audio və 
video materiallar elə hazırlanmalıdır ki , onlar yorucu olmasın və daha da cəlbedici , 
maraqlı olsun . Bu maqsadla , xüsusi dizayn və prezentasiya proqramlarının 
imkanlarından istifadə etmək , yararlanmaq masləhət görülür . Bu cür darslərin 
mümkün qədər sadə və anlaşıqlı , eyni zamanda maraqlı , əyləncəli formada 
hazırlanması vacib şərtlərdən hesab olunur . 

 Xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunması , öyrənən 
və öyrədən , öyrənən və tədris vəsaiti və tədris qrupları arasında interaktivliyin təmin 
olunmasına ( məsafədən qarşılıqlı əlaqanin yaradılmasına ) , müstəqil düşüncə 
tərzinin dəstəklənməsinə və tədris yönümlü proqramlarda bu amilin yüksək 
səviyyədə təmin olunmasına da zamin yaradır .  

Artıq dünyada təqribən 410 milyona yaxın insanın doğma dil olaraq , və 1 
milyarda yaxın insanın isə ikinci dil kimi istifadə etdiyi ingilis dilinə ölkəmizdə də 
maraq artmış və tədris zamanı bu dilin daha innovativ və kommunikativ yollarla 
tədrisi ön plana çəkilmişdir . Xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan 
istifadə edərək dili daha müasir və səmərəli yollarla öyrədilməsi mühüm əhəmiyyətə 
malikdir . Xarici dilin öyrədilməsi zamanı bu üsullardan istifadə edərkən qənaətbəxş 
nəticələr əldə etmək üçün isə siniflərdə sərbəst , müsbət atmosferin yaradılması , 
etibarlı və dəstəkləyici mühitin yaradılması çox vacib amillərdir . Bu isə öz 
növbəsində şagirdlərə öyrəndikləri sözləri həm dərs zamanı sinifdə , həm də sinifdan 
kənarda müstəqil və şüurlu formada istifadə edərək uğurlu ünsiyyət qurmağa imkan 
yaradır . Bununla da onlarda sərbəst nitq vərdişləri formalaşır ki , bu da xarici dilin 
öyrənilməsində arzuolunan nəticəyə gətirib çıxarır .  

          Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün 
spesifikliyi ilə seçilir və ənənəvi yanaşmaya göra , bu cür spesifiklik ilk növbədə 
xarici dil dərslərinin yeni mazmun verməkdəndaha çox mövcud fikirləri yeni işarələr 
sisteminə çevirməyə xidmət etməsindən irəli gəlir . Xaricidillər tədrisinin digar 
spesifikliyi isə dərslərin əvvalki məlumatlara əsasən , dərslararası zəncirvarislaqadir 
ki , bu da onları dəqiq fənlərə yaxınlaşdırır . Xarici dilin tədrisi zamanı şagirdlərdə 
dilin komponentlari ( tələffüz , lüğat və qrammatika ) və dil bacarıqlarının ( oxu , 
yazı , dinləmə və söhbət ) inkişafı diqqət mərkəzində durur ki , bunları da müasir 
texnologiyalardan istifadə edərək daha keyfiyyətli , əyləncəli , effektli şəkildə 
şagirdlərə və tələbələrə aşılamaq mümükündür .  
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Xarici dilin tədrisində müasir texnologiyalardan istifadəni dəstəkləyən təhsil 
ocaqlarının sayı artmaqdadır . Həm özəl məktəblərdə universitetlərda , həm də dövlət 
məktəblərində xarici dil dərslərinin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə 
olunması dəstəklənir . Proyektorlar və interaktiv lövhələrdən istifadə daha alverişli 
hesab olunur . Müasir texnologiya qurğularından fərdi olaraq istifadə edən tələbələr , 
dərs vəsaitlərində və ya evdə müəllimin verdiyi orijinal materialları yenidən nəzərdən 
keçirə və təcrübə edə bilərlər . Yalnız izləmək deyil , fəal iştirak etmək bacangına 
malik olmaq tələbələrin daha çox cəlb olunmasını və nəticələrdən razı qalmasını 
təmin edir.Eyni zamanda bu vasitələrdən istifadə etmək tələbələri daha yaradıcı 
düşünməyə və öyrəndiklərini tətbiq etməyə vadar edir . Müasir texnologiyaların daha 
da inkişafi xarici dilin tədrisi zamanı istifadə olunan əla vasitə ola bilər və qeyd edim 
ki , xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə edilməsi , ənənəvi 
metodları rədd etmir , nə də onların əhəmiyyətini azaltmır , əksinə bu 
texnologiyalardan tədris zamanı istifadə etmək biliklərin yayılması və tətbiqində 
alternativ formaları təklif edərək , bütün tədris və təlim prosesini dəstəkləyir və 
tamamlayır . Bu cür dərslərdə sinif atmosferi daha dinamik və maraqlı olur . 

 Kompyuter vasitəsilə deyilən xarici dil dərsləri uşaqlar üçün daha maraqlı və 
yadda qalan olur . Multimedia vasitələri , kompyuter öyrədici proqramları və ya 
avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətini səmərəli 
təşkil etməyə imkan verir . Interaktiv rejimdə deyilən dərslər tədrisin canlanmasına 
xidmət etməklə təhsilin motivasiyasını daha da yüksəldir . Bu cür tədris passiv , 
utancaq , müəyyən fiziki və ya psixiki qüsurları olan şagirdlərin dərs prosesinə aktiv 
qoşulmasına xidmət edir . Kompyuter şagirdin etdiyi səhvləri bütün sinifədeyil , 
uşağın özünə fərdi qaydada göstərməklə ona bu səhvlərin nədən ibarət olduğunu və 
onları necə düzəltməyi çox aydın başa sala bilir və belə tədris uşağın özünə inamını 
artırmaqla bərabər , həm də onda olan psixoloji maneələri və fənn qarşısındakı 
qorxunu yox edə bilir . Sinifdəki şagirdlərin hamısı müəllimin verdiyi suala 
kompyuter vasitəsilə eyni zamanda cavab verə bilir və beləliklə , bütün uşaqlar dərs 
prosesində aktiv iştirak edirlər . Xarici dilin tədrisi zamanı müasir texnologiyaların 
tətbiq edilməsi , tədrisin tərkibinin zənginləşməsinə , ona mantiqi və axtarıcı xarakter 
verməklə bərabər , şagirdlərin öyrənmək marağının aktivləşdirilməsina , onların 
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə və zehni fəaliyyətlərinin 
stimullaşdırılmasına xidmət edir . Müxtəlif illyustrasiyalı materiallar , multimedia və 
interaktiv modellərlə aparılan tədrislar , audio və video materiallar təhsil prosesini 
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmaqla bərabər , həm də uşaqlar üçün ananavi sxem 
və cədvəllərlə verilən dərslərdən daha maraqlı və dərk edilən edir .  

Kompyuterdə hazırlanan test xarakterli tapşırıqlar böyük həcmli dars 
materiallarının mənimsənilmə dərəcəsini obyektiv və operativ yoxlanılmasına , 
alınmış nəticələrin rahat emalına imkan verir . Müasir texnologiya vasitəsilə keçirilən 
dərs prosesində şagirdin mərkəzi fiqur olması təmin edilir , müəllim , əsasən , 
şagirdin köməkçisi , konsultantı , onun fərasətini və orijinal bacarığını 
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qiymətləndirən , şagirdi aktivliya , müstəqilliyə , təşəbbüskarlığı həvəsləndirən 
rolunda çıxış edir . Bu metodlarla dərs keçirilən şagirdlərin olimpiadalarda , müxtəlif 
intellektual yarışmalarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyətinin artacağını müşahidə 
edə bilərik . Şagirdlər , tələbələr müəyyən dərslərin izahını və video görüntülərini 
izləyə bilirlər . Bundan əlavə , müəllimlar tədris zamanı dərsi izah etmək üçün 
lövhədə tabaşirlə yazmaq , ehtiyac olduqda şəkil çakmək və ya plakatlar asıb - 
çıxarmaq kimi yorucu , ən əsası vaxt aparan işlərdən azad olur . Bunun əvəzində isə 
onlar müasir texnologiyalardan istifadə etməklə müəyyən mövzuya uyğun 
prezentasiyalar hazırlaya bilər , orada videolar , mövzuya uyğun şəkillərdən istifadə 
edərək dərsi uşaqlar üçün daha cəlbedici, maraqlı , rəngarəng və başa düşülən 
formada izah edə bilərlər . 
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    A.NURANA 
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 

ABSTRACT 
The main purpose of the informatization   of the education system is to educate  

individuals with modern information  culture, to form a single educational  and 
information environment in the    country. 

This environment promotes the improvement of education    quality           
through the use of new information technologies, the formation of a new information 
culture, integration of the  education system into the world of   information, culture 
and education,and     equal access of citizens to education at        all levels. The 
development of modern technology is in many cases a tool for students. The rapid 
development of technology ensures its strong involvement in all spheres of society 
and processes. 

 There is no technical means in the training that can be compared in terms of 
didactic capabilities. With the rapid growth of information, the requirements for the 
content and organization of education have also changed. Today's education should 
teach students to think critically and productively, and to solve problems freely, 
rather than memorizing more information. In connection with the education of 
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modern education, the form of distance education of the last education is associated 
with radical changes in the field of education. Distance education has become the 
main form of education in more developed countries. When teaching a foreign 
language, teachers can use modern technologies to communicate more easily with 
students and work with them to the maximum. One of the best results of the use of 
modern technologies can be considered the application of an adaptive teaching 
system with an individual approach to students with different training in the same 
teaching process. 

 The main need of the current young generation and students is to use the 
interactive method in foreign language lessons.  

Therefore, it is possible to achieve better results if the teaching as a whole prefers 
the interactive method. Because the interactive method has already been tested and 
the results are positive. 

The increase in the number of computer classes in the modern education system 
in many cases creates an effective basis for teaching.  

Computer classrooms designed for the teaching of various subjects, including 
foreign languages, should become the main information center of the school.  

Key words: english language , modern lesson , modern technology , 
education , teaching 

 
  А.НУРАНА 

 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

РЕЗЮМЕ 
 
Основная цель информатизации системы образования - воспитание людей с 

современной информационной культурой, формирование единой 
образовательной и информационной среды в стране. Эта среда способствует 
повышению качества образования за счет использования новых 
информационных технологий, формирования новой информационной 
культуры, интеграции системы образования в мир информации, культуры и 
образования, а также равного доступа граждан к образованию на всех уровнях.  
Развитие современных технологий во многих случаях является инструментом 
для студентов. Быстрое развитие технологий обеспечивает их активное участие 
во всех сферах жизни общества и процессов. 

В обучении нет технических средств, которые можно было бы сравнить по 
дидактическим возможностям. С быстрым ростом информации изменились и 
требования к содержанию и организации обучения. Сегодняшнее образование 
должно научить студентов мыслить критически и продуктивно и свободно 
решать проблемы, а не запоминать больше информации. В связи с 
образованием современного образования, форма дистанционного обучения 
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последнего образования связана с радикальными изменениями в сфере 
образования. Дистанционное образование стало основной формой обучения в 
более развитых странах. При обучении иностранному языку учителя могут 
использовать современные технологии, чтобы легче общаться со студентами и 
работать с ними по максимуму. Одним из лучших результатов использования 
современных технологий можно считать применение адаптивной системы 
обучения с индивидуальным подходом к студентам с разной подготовкой в 
одном учебном процессе. Основная потребность нынешнего молодого 
поколения и студентов - использование интерактивного метода на уроках 
иностранного языка. Следовательно, можно достичь лучших результатов, если 
обучение в целом будет отдавать предпочтение интерактивному методу. 
Потому что интерактивный метод уже опробован и результаты 
положительные. 

 
Ключевые слова:английский кзык, современный урок, современные 

технологии, образование, обучение 
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